وزارة الصحة

ن�شرة �إخبارية موجزة
مملكة البحرين

العدد ( )1أ�بريل 2006م

مرحبا

د .ندى عبا�س حفاظ
وزيـــــرة ال�صـحـــــــــــة

�إن أ�هم أ�ولويات أ�جندة وزارة ال�صحة لعام  2005درا�سة أ�و�ضاع الرعاية ال�صحية يف مملكة البحرين ،والتحديات التي نواجهها؛ لتحديد أ�ولويات
العمل واملجاالت التي ت�ستدعي �إدخال حت�سينات نوعية يف نظام الرعاية ال�صحية ،ما ا�ستدعى و�ضع خطة عمل ذات هدفني رئي�سيني هما :توفري الرعاية
املنا�سبة العالية اجلودة لكل املر�ضى ،مع �ضمان حتقيق ر�ضا العاملني يف احلقل الطبي بوزارة ال�صحة ،وبناء عليه مت حتديد أ�ولويات العمل للتطوير،
حيث مت اختيار فرق عمل ،ووحدات متخ�ص�صة من أ�جل تطبيق برامج حت�سينات نوعية يف عدة جماالت ت�شمل الرعاية ال�صحية أالولية ،والعيادات
اخلارجية ،ودائرة الطوارئ واحلوادث ،ووحدة العناية املركزة مبجمع ال�سلمانية الطبي ،كما مت تطبيق عدة برامج تدريبية للعاملني ،بالتزامن مع ما
�شهده كادر أالطباء اجلديد من تطويرات ي�ستحقها جميع أالطباء ،اعرتافا مبا يبذلونه من جهد لتوفري اخلدمات ال�صحية يف البالد.
ولرفد خدماتنا الطبية �سعت الوزارة �إىل تثبيت  300طبيب مقيم ومتدرب بعقود دائمة بعد أ�ن كانت عقودا م ؤ�قتة� ،إىل جانب �إقرار وتطبيق كادر
متطور للجهاز التعليمي يف كلية العلوم ال�صحية ،مبا ين�صف الكوادر التعليمية البحرينية ذات الكفاءة العالية امل�شهود لها.
وعلى الرغم من تطوير كادر التمري�ض وتطبيقه يف مرحلته أالوىل ،وتطوير الكوادر أالخرى أ�ي�ضا �إال أ�ن قناعتنا را�سخة ب أ�ن اال�ستمرار يف تطوير
كادر التمري�ض يف مرحلته الثانية م� أس�لة ملحة؛ لنواكب املتطلبات ال�صحية للمرحلة امل�ستقبلية القريبة والبعيدة على ال�سواء.
وانطالقا من ا�سرتاتيجية الوزارة يف حتقيق مبد أ� م�شاركة املجتمع يف التخطيط والتنفيذ ،فقد مت �إن�شاء جمل�س تعزيز ال�صحة ممثل فيها جميع
املحافظات واملجال�س البلدية يف البالد لتحقيق مبد أ� ال�شراكة من أ�جل �صحة أ�ف�ضل.
�آمل أ�ن يالقي اجلميع يف هذه الن�شرة أ�خبارا مميزة عن جهود فرق العمل املختلفة والنجاحات التي حققوها حتى آالن ،كما أ�متنى من جميع
العاملني يف وزارة ال�صحة العمل معا بروح الفريق الواحد بهدف خدمة املر�ضى.
�إننا بحاجة �إىل تعاون املر�ضى واملجتمع ككل ،كما نحن بحاجة �إىل الدعم من ال�سادة الزمالء أ�ع�ضاء جمل�سي ال�شورى والنواب واملحافظات
العالم يف البالد للم�ساعدة يف ت أ��سي�س ”رعاية �صحية متميزة للمجتمع“ على أ�ر�ض مملكة البحرين.
واملجال�س البلدية و جميع و�سائل إ

العيادات اخلارجية مبجمع ال�سلمانية الطبي
انخفا�ض مدة االنتظار بن�سبة%85

لقد أ�ثار اهتمام الر أ�ي العام طول فرتة االنتظار للمر�ضى اجلدد
املحولني �إىل العيادات اخلارجية بامل�ست�شفى ،أالمر الذي رفع م�ستوى
ا�ستياء املر�ضى و أ�فراد أالطقم الطبية على حد �سواء .فعلى �سبيل املثال:
بلغت مدة انتظار مر�ضى اجلهاز اله�ضمي للتحويل �إىل العيادات مبجمع
ال�سلمانية الطبي أ�كرث من  8أ��شهر ،بينما بلغت مدة االنتظار لعالج
أ�مرا�ض اجلهاز الع�صبي  7أ��شهر ،و أ�مرا�ض القلب  4أ��شهر ون�صف؛
ولذلك أ�طلقت وزارة ال�صحة مبادرة لتح�سني خدمة العيادات اخلارجية،
مب�ساعدة العاملني يف جممع ال�سلمانية الطبي ،من أ�طباء ا�ست�شاريني
الدارة وال�سجالت الطبية ،وقد بد أ� فريق املبادرة
وممر�ضني و أ�فراد إ
ب�إجراء املقابالت مع املوظفني العاملني يف دائرة العيادات اخلارجية،
من أ�جل حتري امل�شاكل املحددة التي تواجهها خمتلف التخ�ص�صات
الطبية ،مع احللول املقرتحة واحللول املمكنة لها .كما �ساهم موظفو
دائرة العيادات اخلارجية يف جهود الفريق عن طريق امل�ساعدة يف
حتليل البيانات املتوفرة.

االجنازات املحققة بالن�سبة لتقليل فرتات االنتظار للمراجعني اجلدد
املرتددين على خدمات العيادات اخلارجية مبجمع ال�سلمانية الطبي
عدد أ�يام االنتظار للح�صول على موعد
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(تكملة) العيادات اخلارجية مبجمع ال�سلمانية الطبي
بعد انتهاء املرحلة أالولية ،املتعلقة بت�شخي�ص أالو�ضاع القائمة؛
ان�صبت جهود الفريق على التخ�ص�صات الطبية التي �سجلت أ�طول قوائم
انتظار خالل ال�سنة املا�ضية يف دائرة العيادات اخلارجية ،وكان �ضروريا
تقدمي الدعم العاجل لها.
وبف�ضل اجلهود امللمو�سة التي بذلها الفريق واال�ست�شاريون
واملمر�ضات امل�شاركون يف املبادرة ،جنحنا يف حتقيق حت�سن كبري خالل
ال�شهرين أالخريين؛ فقد خف�ضنا مدد االنتظار للحاالت اجلديدة بن�سبة
ترتاوح بني  50%و85%؛ فعلى �سبيل املثال ،يح�صل املري�ض اجلديد
املح ّول �إىل ق�سم أ�مرا�ض اجلهاز اله�ضمي مبركز ال�سلمانية الطبي
على ا�ست�شارة مع الطبيب خالل �شهر واحد تقريبا ،يف حني كانت مدة
االنتظار  8أ��شهر .كما حققنا مكا�سب مماثلة يف جميع التخ�ص�صات
اخلم�سة التي كانت تعاين �سابقا من طول مدة االنتظار.
وكان الفريق قد تغلب على الكثري من العقبات يف �سبيل حتقيق
هذه التح�سينات (مثل نق�ص عدد الغرف املتاحة ،ونق�ص كبار أالطباء
املقيمني� ..إلخ) ،كما افتتح الفريق عيادات �إ�ضافية حمققا بذلك زيادة
يف عدد املر�ضى الذين ح�صلوا على ا�ست�شارة طبية يف كل عيادة.
وخالل أال�سابيع أالخرية ،الحظ املر�ضى أ�ن ق�سم ال�سجالت الطبية
يت�صل بهم بعد الدوام الر�سمي إلعالمهم مبواعيدهم اجلديدة
املتقدمة؛ كما أ�لغيت مواعيد املر�ضى الذين ا�ست�شاروا طبيبا �آخر أ�ثناء
انتظارهم ،و أ�عطيت املر�ضى الذين كانوا على قائمة انتظار ا�ست�شارة
االخت�صا�صيني يف جممع ال�سلمانية.
ويخطط الفريق حاليا لتحقيق حت�سينات أ�خرى يف دائرة العيادات
اخلارجية خالل أال�سابيع القادمة ،من ذلك أ�ن حوايل  40%من �إجمايل
املر�ضى يف الدائرة ال يح�ضرون حاليا يف املواعيد املحددة لهم ،أالمر
الذي ي�ض ّيع الفر�صة على املر�ضى الذين يحتاجون �إىل رعاية طبية.
والفريق يركز جهوده حاليا على �إقامة مركز دائم لالت�صال
هاتفيا باملر�ضى اخلارجيني ،تكون مهمته تذكري املر�ضى مبواعيدهم
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قبل تاريخها ب أ��سبوع ،وكذلك �إعادة توزيع املواعيد املتاحة على املر�ضى
الذين ينتظرون احل�صول على ا�ست�شارة طبية يف جممع ال�سلمانية
الطبي.
كما �سريكز الفريق على حت�سني التعاون بني دائرة العيادات اخلارجية
مبجمع ال�سلمانية الطبي ومراكز الرعاية أالولية باتباع منهجية �إعادة
املر�ضى �إىل أ�طباء العائلة ملتابعتهم بعد �إنهاء عالجهم.
ويود الفريق أ�ن ي�شكر كل أ
الفراد امل�شاركني -من أ�طباء
وممر�ضات و�إداريني وفنيني -ملا بذلوه من جهود كبرية وما
قدموه من دعم يف �سبيل حتليل أ
الو�ضاع القائمة واقرتاح
احللول الالزمة لها ،ثم �إجناز أ�هم خطوة وهي حتقيق
التغيري املطلوب.
ال يزال أ�مامنا جميعا طريق طويلة ،وال �شك ب أ�ننا لن ن�ستغني عن
م�ساندتكم امل�ستمرة ،ونحن نرحب دائما بخرباتكم و أ�فكاركم التي
ت�ساهم يف حت�سني أالداء يف دائرة العيادات اخلارجية.

أ�ع�ضاء الفريق:
د .عادل اجل�شي؛ د� .سمري العري�ض؛ د .علي العكري؛
د .علي مريزا؛ د .فريد �سلوم؛ أ� .فاطمة عبدالواحد؛
أ�� .سمري عالوي؛ أ�� .شوقي �سكيرن؛ أ�� .سو�سيل كومار.
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الرعـــايــة أ
الوليـــة
الرعاية املنا�سبة يف الوقت املنا�سب
تقوم وزارة ال�صحة بتنفيذ عدة مبادرات لتح�سني نوعية وكفاءة
الرعاية ال�صحية أالولية يف البحرين ،فبا إل�ضافة �إىل فتح أ�بواب جميع
املراكز ال�صحية يف الفرتة امل�سائية بحلول نهاية �سنة ( 2006فتح مركز
البديع ال�صحي أ�بوابه يف الفرتة امل�سائية منذ نهاية �شهر يناير ،تاله
مركز مدينة حمد يف نهاية فرباير ،ويتبعه مركزي حمد كانو والرفاع
ال�شرقي) ،وقد بد أ�ت الوزارة يف �شهر فرباير تنفيذ برنامج جتريبي
لتح�سني العمل يف مركز ال�شيخ �صباح ال�سامل ال�صحي ،وهو برنامج
�سيتم تطبيقه يف جميع املراكز ال�صحية بحلول نهاية �سنة .2006
وكان فريق ي�ضم حوايل  15طبيبا وممر�ضا و�إداريا قد أ�جرى
ت�شخي�صا وحتليال أ
للداء احلايل يف مركز ال�شيخ �صباح ال�سامل
ال�صحي من خالل حتليل البيانات املتوافرة ،وت�سجيل املالحظات
اليومية ،وعقد ور�شات العمل ،و�إجراء املقابالت مع اخلرباء ،وا�ست�شارة
املجتمع املحلي .فعلى �سبيل املثال ،التقى الفريق بجميع ر ؤ��ساء أالق�سام
يف املركز ال�صحي يف �إطار ور�شة عمل متهيدية؛ كما أ�جرى مقابلة مع
حمافظ العا�صمة� ،سعادة ال�شيخ حمود بن عبد اهلل �آل خليفة ،ومع
جمل�س بلدية املنامة ،وجلنة حت�سني ال�صحة التابعة ملركز ال�شيخ
�صباح ال�سامل .كما زار الفريق �سبع جمعيات أ�هلية ،وعقد ور�شة عمل
ملدة يومني مع خبري بريطاين متخ�ص�ص يف جمال العناية ال�صحية
أالولية.
وقد أ��سفرت مرحلة الت�شخي�ص والتحليل اال�ست�شاري من منظمة
ال�صحة العاملية عن اكت�شاف عدد من النقاط التي حتتاج �إىل حت�سني،
كان من �ضمنها:
مي�ضي املر�ضى بحدود  70%من وقتهم يف املركز ال�صحي بانتظار
�إجراء اال�ست�شارة الطبية.
يف حني أ�ن املدة املتو�سطة لال�ست�شارة الطبية تبلغ حوايل  6دقائق،
ف�إن عددا كبريا من املر�ضى تتم معاينتهم ملدة ال تزيد عن 4
دقائق.
يوجد �ضغط كبري على وقت أالطباء واملمر�ضات ،وال تتاح لهم أ�كرث

من دقيقة واحدة مع كل مري�ض للرتكيز على العناية الوقائية أ�و
التثقيف ال�صحي.
ت�ضمنت التحديات أالخرى بع�ض النواحي اللوج�ستية (كعدم توفر
ملف املري�ض يف بداية اال�ست�شارة) ،و�سوء االت�صاالت (كعدم �إخبار
املري�ض باملوعد املحدد لال�ست�شارة) ،وقلة ان�ضباط املر�ضى (كت أ�خر
املري�ض عن موعده) ،وحت ّمل الطاقم الطبي ألعباء �إدارية �إ�ضافية،
مما يقلل املدة املتوافرة ملعاجلة املر�ضى.
ال توجد قائمة كاملة مل ؤ��شرات جودة اخلدمة الطبية وغري الطبية
خا�ضعة لقيا�س م�ستمر ،مما يجعل من ال�صعب ر�صد ومتابعة
م�ستويات أالداء.
ومن أ�جل �ضمان حتقيق املراكز ال�صحية النموذجية "الرعاية
املنا�سبة يف الوقت املنا�سب" ،قام الفريق بتطوير احللول التالية:
ت�شجيع املراجعني على حجز املواعيد قبل زيارة املركز.
توجيه املر�ضى بوا�سطة طاقم التمري�ض امل ؤ�هل خ�صي�صا يف جمال
حتديد أالولويات (كا إلحالة املبا�شرة �إىل الغرف املخ�ص�صة للعالج
بوا�سطة املمر�ضات ملعاجلة احلاالت الب�سيطة) ،وترتيب أ�ولويات
املر�ضى (ك�إعطاء املر�ضى الذين يعانون من حرارة مرتفعة أالولوية
يف ا�ست�شارة الطبيب) .ويتم تطبيق التوجيهات نف�سها بالن�سبة
للمر�ضى الذين يزورون املركز بال موعد م�سبق ألخذ احلقن
الدورية ،واملر�ضى الذين يت�صلون ألخذ موعد للعالجات املو�ضعية
كتغيري ال�ضمادات ومداواة اجلروح.
الجراءات (ك�إخطار املري�ض
تطبيق قواعد جديدة لالت�صاالت و إ
مبوعد اال�ست�شارة املحدد ،وطلب احل�ضور قبل املوعد بـ 15دقيقة)
با إل�ضافة �إىل توزيع وا�ضح للم� ؤس�وليات بني أ�فراد املركز ال�صحي
لتح�سني منظومة تدفق العمل يف املركز.
تطبيق نظام �شامل إلدارة اجلودة ي�ضم م ؤ��شرات أالداء أال�سا�سية
للخدمات الطبية وغري الطبية ،بحيث يتم قيا�س وحتليل هذه
امل ؤ��شرات ب�شكل منتظم.
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(تكملة) العيادات اخلارجية مبجمع ال�سلمانية الطبي
يقوم الفريق منذ  13مار�س بتنفيذ جتريبي للمبادرات املذكورة �سابقا يف مركز ال�شيخ �صباح �سامل .وب�سبيل تهيئة املر�ضى واملجتمع املحلي
ملبادرات التح�سني ،أ�نفق الفريق الكثري من الوقت واجلهد لالت�صال أ
بالهايل واملجتمع املحلي وتوعية املر�ضى ،مثاال على ذلك ،أ�نتج الفريق مل�صقات
ومن�شورات ت�شرح مبادرات الرعاية ال�صحية اجلديدة ،ومت توزيعها على نطاق وا�سع داخل املركز ال�صحي ،ولدى أ�هايل منطقة مركز ال�شيخ �صباح.
(انظر النموذج املرفق)
ويف �شهر أ�بريل� ،سينتقل فريق امل�شروع �إىل مركز الرفاع ال�شرقي ،وهو ثاين مركز يتم تنفيذ امل�شروع التجريبي فيه .و�إىل أ�ن يحني ذلك التاريخ،
�سيت�صل الفريق بجميع املراكز ال�صحية أالخرى بغر�ض البدء يف ت�شخي�ص وحتليل أ�و�ضاعها احلالية ،ا�ستنادا �إىل منهج الت�شخي�ص الذي مت تطويره
يف مركز ال�شيخ �صباح.
ن�شكر اجلميع على م�ساهمتهم الثمينة ودعمهم الكبري للجهود الرامية �إىل تقدمي رعاية �صحية أ�ولية أ�ف�ضل يف البالد.

أ�ع�ضاء الفريق:

د .عواطف �شرف؛ أ�� .سيما زينل؛ د� .سمرية ال�صرييف؛ أ�� .سهام الرا�شد؛ أ� .حممد أ�حمد؛ د� .سمر �سلوم؛ د .منال العلوي؛ أ�� .إلهام نا�صر؛ أ�.
عادل عبد اهلل؛ د .فهيمة املطوع؛ أ� .جاكلني �سوار؛ أ� .منى عمران؛ أ� .عبد اجلليل العلي؛ أ� .ختام عمران؛ أ� .مرمي نا�صر؛ أ� .نزهة عبا�س؛ أ� .فاطمة
عبد الواحد؛ د .بهية الع�سومي؛ د .عبا�س الفردان؛ أ� .رجاء العري�ض؛ أ� .عبد ال�صمد مفتاح؛ أ�� .سيد �ضياء علوي؛ أ�� .سلمان �شهاب؛ أ� .فريد زباري؛ أ�.
حممد خليل؛ د .هالة �صليبيخ؛ وجميع موظفي مركز ال�شيخ �صباح ال�صحي.
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دائرة الطوارئ واحلوادث
خطة التح�سينات امل�ستمرة

�شهدت اخلدمات الطبية يف ق�سم احلوادث والطوارئ م ؤ�خرا تطورا ملحوظا؛ من أ�جل االرتقاء مب�ستوى اخلدمات التي تقدم للمر�ضى ،ومن أ�هم
الجنازات التي متيز بها الق�سم لعامي :2004-2005
إ
تقليل مدة االنتظار من الدخول �إىل املعاينة والت�صنيف من  45دقيقة �إىل ال �شيء تقريبا ،حيث يتم �إدخال املري�ض آالن �إىل غرفة املعاينة مبا�شرة.
زاد عدد اال�سرة بالدائرة من  38اىل � 96سريرا.
للح َقن املذيبة للجلطات.
انخفا�ض الوفيات الناجتة عن جلطات القلب القاتلة بن�سبة  ،21%نظرا لال�ستخدام ال�سريع والفاعل ُ
قامت الدائرة بتوفري برامج تدريبية خارجية لت�سعة ع�شر طبيبا و ممر�ضا ،اجتاز أ�ربعة أ�طباء امتحانات �شهادة زمالة املجل�س العربي للتخ�ص�صات
الطبية ،و�سيتم ابتعاثهم لتكملة الدرا�سة يف طب الطوارئ خارج اململكة قريبا.
قامت الدائرة بالعديد من التحركات أالخرى ،فقد مت �شراء جهاز أ��شعة رقمي ،و أ�جهزة �إنعا�ش رئوية وقلبية متطورة ،كما قدمت دائرة الهند�سة
وال�صيانة دعما مميزا بتحويل غرفتني من الدائرة �إىل غرف مهي أ�ة حلاالت العزل ال�صحي ،و�إ�ضافة أ�بواب أ�وتوماتيكية ،وتزويد أالبواب الرئي�سة
بغطاء عاك�س لتوفري اخل�صو�صية ،وتو�سعة مناطق االنتظار مبا يخدم املر�ضى.
و قد مت أ�ي�ضا ت أ��سي�س منظومة ملواجهة الطوارئ والكوارث ( ،)DMASتتمثل مهمته أال�سا�سية يف حت�سني جاهزية وا�ستجابة وزارة ال�صحة للكوارث
أ
والزمات بالتعاون مع جهات خمتلفة باململكة.
كما مت تد�شني موقع �إلكرتوين لدائرة الطوارئ واحلوادث للتعريف ب أ�ن�شطتها.
ي�ضم طاقم الدائرة اليوم  209أ�فراد ( 92ممر�ضة و 45طبيبا و  72معاونا طبيا) على أ�ن تتم زيادة عدد العاملني بالدائرة �إىل  305أ�فراد مع نهاية
عام .2006
وال ي�سعنا �إال أ�ن نتقدم بال�شكر ألع�ضاء الفريق الذين �ساهموا يف تطوير خدمات دائرة الطواريء و احلوادث  ،وهم:
د .نبيل أالن�صاري رئي�س الدائرة وجميع الطاقم من أ�طباء وممر�ضني وم�سعفني و�إداريني وفنيني.

نتائج ا�ستبيان أ�جراه الفريق عن
مدى ر�ضا اجلمهور عن خدمات ق�سم
احلوادث والطوارئ عام 2005
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وحدة العناية املركزة
خطة التح�سينات امل�ستمرة لرعاية احلاالت احلرجة

قامت وزارة ال�صحة بطرح مبادرة ت�شتمل على عدة خطوات من أ�جل تقليل النق�ص يف عدد أال�سرة واملوظفني يف وحدة رعاية احلاالت احلرجة،
وبداية مت ت�شغيل وحدة جديدة للعناية املركزة أ
للطفال ،مبا أ�دى �إىل ارتفاع عدد أال�سرة يف العناية احلرجة يف امل�ست�شفى من � 11إىل � 19سريرا ،ومت
جتهيز هذه الوحدة ب أ�جهزة تنف�س متطورة ومعدات مراقبة متقدمة ،كما مت تخ�صي�ص  3ا�ست�شاريني و  3أ�طباء مقيمني للعمل يف الوحدة (كان هناك
ا�ست�شاري واحد وطبيب مقيم واحد فقط �سابقا) ،ومت م ؤ�خرا املوافقة على ا�ستحداث  6وظائف خلدمات عالج أالمرا�ض التنف�سية احلرجة؛ لت أ�مني
التغطية الكافية لعالج كل مر�ضى احلاالت احلرجة أ�ثناء كل املناوبات.
با إل�ضافة �إىل ذلك ،فقد خ�ضع حوايل  22موظف من طاقم التمري�ض أ
والطباء لدورات تدريبية متخ�ص�صة خالل العام املن�صرم.
ومت أ�ي�ضا اعتماد ميزانية تبلغ  2.7مليون دينار إلن�شاء وحدة رعاية مركزة فائقة التطور ت�ضم � 30سريرا لزيادة القدرة اال�ستيعابية للوحدة
وحت�سني خدماتها ،ونعمل حاليا على �إعداد مناق�صات امل�شروع ألجل ا�ستيعاب أالعداد التي تفوق القدرة اال�ستيعابية احلالية.
وال ي�سعنا �إال أ�ن نتقدم بال�شكر ألع�ضاء الفريق الذين �ساهموا يف تطوير اخلدمات يف وحدة العناية املركزة ،وهم:
د .ح�سن التوبالين ،رئي�س وحدة العناية املركزة للبالغني ود .عادل بوجريي ،رئي�س وحدة العناية املركزة أ
للطفال ،وجميع طاقم الوحدتني من
ممر�ضني وفنيني .

الربنامج التدريبي ألطباء العائلة
الجنازات بعد التدريب والن�شاطات التي قام بها ،وقد ارتفع عدد املتدربني يف هذا العام �إىل
�شهد الربنامج التدريبي لطبيب العائلة العديد من إ
 20متدربا ،كما و�صل عدد املتخرجني مع بداية يناير  12طبيب عائلة ،ح�صل  8منهم على �شهادة زمالة املجل�س العربي يف تخ�ص�ص طب أال�سرة
واملجتمع ..و�إىل يومنا هذا بلغ عدد املتخرجني من برنامج أ�طباء العائلة يف البحرين  201طبيبا من جمموع أ�طباء الرعاية أالولية.
كما ا�ستطاع الربنامج ،بت�ضافر اجلهود� ،إن�شاء موقع �إلكرتوين خا�ص بالربنامج؛ إلتاحة الفر�صة للم�ستخدم احل�صول على املعلومات من خالل
زيارة ال�صفحة االلكرتونية.
ومن البحوث العلمية التي أ�جنزها أ�طباء الربنامج هذا العام بحث عن ه�شا�شة العظام يف البحرين عند الن�ساء يف املرحلة العمرية ،45-75
وبحث �آخر حول املعوقات التي يواجهها أ�طباء العائلة عند عالج أالمرا�ض املنقولة جن�سيا� ،إىل جانب ذلك �شارك الربنامج يف امتحانات ترخي�ص
مزاولة املهنة الن�صف �سنوية.
كما أ�قام مدربو الربنامج العديد من ور�ش العمل واحللقات الدرا�سية بالتعاون مع ا�ست�شاريي وزارة ال�صحة وجامعة اخلليج العربي والكلية امللكية
للجراحني ب أ�يرلندا وكلية العلوم ال�صحية.
هذا �إىل جانب م�شاركة عدد من اال�ست�شاريني املدربني بالربنامج يف خمتلف الدورات وامل ؤ�مترات اخلارجية مثل م ؤ�متر طب العائلة بلبنان ،وم ؤ�متر
الرعاية ال�صحية أالولية بلبنان.
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يف العدد القادم

تطوير املوارد الب�شرية
تتميز وزارة ال�صحة بكوادرها الوطنية حيث و�صلت ن�سبة أالطباء
البحرينيني �إىل  83%واملمر�ضني �إىل  63.5%وهي من أ�على الن�سب يف
دول اخلليج العربية.
وقد مت اعتماد كادر متطور وموحد جلميع أالطباء ،خالل عام ،2005
�شمل أ�طباء أال�سنان ،ين�ص على منح جميع أالطباء درجة واحدة
وثالث ُرتَب �إ�ضافية على أ� ّال تقل الزيادة يف الراتب أال�سا�سي عن 15%
اىل جانب زيادة العالوات احلالية وا�ستحداث أ�خرى ،وقد بلغ عدد
امل�ستفيدين منه حوايل  1000طبيب ،هذا �إىل جانب �إقرار وتطبيق كادر
متطور للجهاز التعليمي يف كلية العلوم ال�صحية خالل عام .2006
ويتم حاليا تطوير الكادر التمري�ضي يف مرحلته الثانية مع اال�ستمرار
يف تطوير بقية الكوادر يف الوزارة من فنيني و�إداريني واخت�صا�صيي
ال�سجالت وغريهم.
كما مت عام 2004م تثبيت ما يقارب من  300طبيب متدرب بدال من
العقود امل ؤ�قتة ،ويف أ�كتوبر من العام نف�سه و�ضعت خطة تف�صيلية
لتطوير الربامج التدريبية أ
للطباء املقيمني يف امل�ست�شفى ،وهي يف
مراحلها التنفيذية حاليا.

ر ؤ�يتنا

تابعوا يف العدد القادم من الن�شرة:

خطوات حت�سني اخلدمات الطبية يف الرعاية أالولية وامل�ست�شفى.
حت�سني اخلدمات امل�ساندة غري الطبية (كالنظافة والتموين أ
والمن
والنقليات و املغ�سلة).
جتهيز م�شروع ال�ضمان والت أ�مني ال�صحي لغري البحرينيني .

ر أ�يكم يهمنا
�إذا كانت لديكم أ�ي تعليقات أ�و �آراء حول هذه الن�شرة أ�و املبادرات ،فال
اللكرتوين:
ترتددوا يف الكتابة �إلينا عرب بريدنا إ
aabdulla7@health.gov.bh
أ�و
mmanseer@health.gov.bh

ر�سالتنا

”ن�شارك جميع أالطراف ذوي العالقة يف رفع امل�ستوى ال�صحي
ل�سكان البحرين ،و�ضمان توافر اخلدمات ال�صحية التي ت�ستجيب
حلاجات أالفراد بجميع فئاتهم مدى احلياة“

”�ضمان توافر اخلدمات الوقائية والعالجية أ
والت�هيلية ،وت�شجيع امل� ؤس�ولية
الذاتية عن ال�صحة ،وعلى اال�ستخدام أالمثل للموارد أب�كرب قدر من الفاعلية من
الفاعلية والكفاءة ،لنتمكن من تقدمي أ�على م�ستويات الرعاية املدعمة أ
بالبحاث
والقرائن املثبتة علميا ،املعتمدة على أ�ف�ضل املعايري العاملية يف هذا املجال“.

�إح�صائيات بحركة القوى العاملة وحتفيزها بنهاية 2005
الرتقيات 40٪

3210

الت�صنيف

املجموع

حافز العمل اخلا�ص 9٪

686

حافز نوعية العمل 8٪

634

تعيينات

419

ا�ستقاالت

178

أ�طباء
أ�طباء أال�سنان
طاقم التمري�ض
املهن املعاونة
وظائف أ�خرى
املجموع

928
98
2389
834
3747
7996

البحرينيني
�إناث
ذكور
415
339
63
31
1333
185
527
219
1275
2375
3613
3149

غري البحرينيني
�إناث
ذكور
50
124
2
2
824
47
33
55
50
47
959
275
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