إدارة العالقات العامة والدولية
قسم شئون اإلعالم

يسرني أن أضع بني أيديكم تقريراً متكامالً يضم أهم إجنازات وزارة الصحة للعام 2014م،
إضافة إىل املشاريع املستقبلية اليت ستعمل وزارة الصحة على تنفيذها حبسب خطة زمنية
حمددة ،وذلك بهدف االرتقاء باخلدمات الصحية وتطوير جودتها ونوعيتها يف الرعاية األولية
والثانوية والثالوثية.
لقد حقق القطاع الصحي يف مملكة البحرين قفزة نوعية كبرية بفضل ما يتلقاه من دعم حكومي
بقيادة عاهل البالد صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة ،وصاحب السمو امللكي
األمري خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ،وصاحب السمو امللكي األمري سلمان بن
محد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس جملس الوزراء ،الذين
يضعون صحة اجملتمع البحريين وراحته على رأس األولويات.
إن مملكة البحرين تُقدم للمواطنني واملقيمني أرقى اخلدمات الصحية يف املنطقة مدعومة من
قِبل القيادة الرشيدة ،وسجلت أفضل املعدالت الصحية مقارنة مع أفضل الدول على مستوى
املنطقة يف العامل ،مع وجود أدوات رقابية للصحة على املستويني الداخلي واخلارجي .وتتبنى

مملكة البحرين اسرتاتيجية صحية متكاملة تهدف إىل الرتكيز على تطوير اخلدمات الصحية
بشكل عام وتوفري احتياجات املواطن البحريين من العالج وفق أحدث ما توصل إليه الطب
والعلم احلديث وتعزيز القدرات الذاتية لدى الفرد للعناية بصحته وتغيري سلوكياته غري
الصحيحة ،إضافة إىل السعي حنو السيطرة على األمراض بشتى أنواعها والعمل على حتقيق
اجلودة يف األداء الطيب عرب وضع القوانني واللوائح اليت تضمن جودة اخلدمات الصحية
وخدمات التمريض.
وما كان لتلك اإلجنازات أن تتحقق لوال توجيهات ودعم القيادة الرشيدة ومتابعتها احلثيثة
للجانب الصحي ،باإلضافة إىل جهود أبناء الوطن املخلصني العاملني يف القطاع الصحي الذي
يبذلون كل ما يف طاقتهم لرفع املستوى الصحي للمواطن البحريين واملقيم على أرض هذا
الوطن.
ورغم كل هذه اإلجنازات اليت حققها القطاع الصحي إال أنه ال زال أمامنا الكثري من
التحديات اليت تدفعنا ملزيد من اإلجناز من أجل املساهمة يف التنمية ململكة البحرين.

األستاذ صادق بن عبد الكريم الشهابي
وزير الصحة

أوال  -حملات عن الوازرة:
استطاعت الرعاية الصحية يف مملكة البحرين أن تواجه التحديات اليت تواجهها وذلك
لتذليل الصعاب ووصول اخلدمات الصحية للمرضى بكل سهولة ويسر ،وبفضل الفرص
املتوفرة حققت تقدما كبريا وملموسا خالل األعوام املاضية يف قطاع الرعاية الصحية بالبحرين
عرب حتسني فرص احلصول على خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية والثالثية ،وتطوير
بنية حتتية قوية للرعاية الصحية ،على الرغم من تنوع وتعدد التحديات املتواجدة مثل النمو
السكاني وارتفاع نسبة املسنني وحتديات أن يعيشوا أصحاء وارتفاع معدل اإلصابة باألمراض
املزمنة وارتفاع تكلفة العالج واألدوية ،وباملقابل ارتفاع كلفة الكوادر الصحية وتكلفة العالج
باخلارج ،وصعوبة التغلب على ارتفاع تكلفة تدريب الكوادر الصحية وتكلفة اخلدمات
التكنولوجية للتشخيص ،وبفضل اهلل تعاىل استطاعت وزارة الصحة تنفيذ مراحل تطوير
الرعاية الصحية بعد أن مت البدء من خالل الدراسات والتخطيط السليم وتقييم الوضع احلالي
للقطاع الصحي يف اململكة.
وجتدر اإلشارة إىل أن امليزانية العامة لوزارة الصحة قد بلغت  221دينار حبريين ،وخصص
للمشاريع  13مليون دينار حبريين .ونود أن نشري هنا إىل أن ميزانية العالج باخلارج قد
بلغت  6مليون و 750الف دينار حبريين ،ولكن جتاوز الصرف الـ  28مليون دينار
حبريين .ومتتلك الوزارة كوادر صحية وطبية ومساندة مؤهلة للعمل بهذا القطاع اهلام
واحليوي ،ويبلغ إمجالي عدد املوظفني العاملني يف وزارة الصحة  9,785موظفاً ،ويقدر
إمجالي عدد الكوادر الطبية العاملة بالوزارة  1,283منهم  734طبيبة و 549طبيباً كما

ويبلغ إمجالي عدد الكوادر التمريضية العاملة يف الوزارة  3,345ممرضا منهم 2,988
ممرضة و 357ممرضاً.

حصول مجيع السكان جبميع فئاتهم العمرية يف مملكة البحرين على الرعاية الصحية ذات
اجلودة العالية ملدى احلياة.

تسعى وزارة الصحة ومبشاركة مجيع اجلهات ذات العالقة على ضمان توفري خدمات صحية
ذات جودة عالية ،منظمة ومتكاملة ،عادلة ومستدامة ويف متناول مجيع السكان يف مملكة
البحرين .وتتوىل وزارة الصحة دورا رئيسيا يف وضع السياسات الصحية ومتابعة تنفيذها
وتضمن االستخدام األمثل للموارد بأكرب قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية من أجل رعاية صحية
ذات معايري معتمدة ومبنية على األدلة والرباهني العلمية.

 االستدامة الوصول للخدمات الصحية العدالة الصحية -جودة اخلدمات

ثانيا  -األهداف االسرتاتيجية لوازرة الصحة
احلفاظ على صحة السكان من خالل تعزيز الصحة والوقاية
تكامل اخلدمات الصحية
تطوير جودة اخلدمات الصحية
توفري خدمات الرعاية الصحية للجميع
تعزيز دور وزارة الصحة يف وضع السياسات واحلكومة
االستدامة يف تطوير اخلدمات الصحية

ثالثا – إجنازات الوزارة
لقد حققت مملكة البحرين على مدى العقود املاضية مكاسب وإجنازات مميزة يف خمتلف
جماالت الرعاية الصحية من تأسيس البنية التحتية للنظام الصحي وتطوير هيكل الرعاية
الصحية األولية والثانوية والثالثية وكذلك إعداد كوادر صحية متخصصة وتشجيع القطاع
اخلاص للمشاركة يف تطوير القطاع الصحي واالستثمار يف السياحة العالجية والتعليم الصحي
وتعزيز وتقوية نظام اجلودة والرقابة على اخلدمات الصحية واملبين على مبدأ الشفافية
والعدالة واحملاسبة .ويبلغ قوام مستشفيات الرعاية الصحية الثانوية  7مستشفيات ويعد
جممع السلمانية الطيب األضخم والذي تتوافر فيه مجيع اخلدمات التشخيصية والعالجية
والتأهيلية جلميع حاالت املرضى وفق أرقى األساليب املمكنة ،وأكثرها كفاءة وفعالية ووفق
أرقى مستويات اخلدمة ضمن حدود املوارد املتاحة ،إضافة إىل ذلك فإن جممع السلمانية
الطيب يُشكل مركزاً تعليمياً وحبثياً للمختصني يف جمال الصحة ،وجممع السلمانية الطيب
لديه القدرة على استيعاب حوالي  1200سرير ،ويستقبل يومياً مرتددين يبلغ متوسط
عددهم  1000إىل  ،1500ويعمل أكثر من  6500موظف وموظفة باجملمع ،وتوجد يف
اجملمع  17دائرة طبية لتشخيص وعالج املرضى ،وخدمات صحية مساندة تُدار من خالل
فرق صحية وإدارية على مدار الساعة .ويأتي بعد ذلك مستشفى الطب النفسي ُيقدم مستشفى
الطب النفسي خدماته على مدار الساعة للمواطنني واملقيمني ،جبميع التخصصات الفرعية
للطب النفسي ،وبشكل جماني ،ويبلغ جمموع األسرة املتوفرة يف املستشفى  230سريراً.
ومن ثم مستشفى احملرق للوالدة ورعاية املسنني ومستشفى جدحفص للوالدة الذي يضم

حوالي  54سرير وهذه الطاقة االستيعابية تعمل ،وتستقبل سنويا حوالي ما يقارب من
 4500 – 4000والدة سنويا ،هذا فضالً عن توافر  23سرير لألطفال حديثي الوالدة،
و 12سرير بوحدة اإلقامة الطويلة .ومستشفى سرتة للوالدة ومركز عبد الرمحن كانو ملرضى
الكلى ومركز إبراهيم خليل كانو االجتماعي والصحي .ويتم تقييم جودة اخلدمات بهذه
املستشفيات من خالل قسم إدارة اجلودة الذي يقوم تطبيق سياسات جملس الوزراء املتعلقة
بضمان وحتسني اجلودة بالتنسيق مع ديوان اخلدمة املدنية وكافة األجهزة احلكومية
باإلضافة إىل توثيق واعتماد اإلجراءات والعمليات والسياسات لكافة أقسام وإدارات وزارة
الصحة .ومن وظائفه هو تأهيل الوزارة للحصول على االعتماد الكندي كتطبيق املعايري اخلاصة
باالعتماد الكندي لتحسني جودة اخلدمات الصحية وبالتالي االرتقاء بها إىل مستوى املعايري
العاملية لتؤهل البحرين للدخول يف خط املنافسة حملياً و عاملياً يف اجملال الصحي مما يضعنا
على اخلطوات األوىل لتحقيق رؤية البحرين االقتصادية 2030م .وأيضا وضع بطاقة األداء
املتوازن والذي يهدف إىل تطوير واستحداث جمموعة من املؤشرات املوحدة اليت ميكن قياسها
يف كافة املستشفيات العامة ومراكز الرعاية الصحية األولية يف وزارة الصحة ،باإلضافة إىل
تنمية قدرات املستشفيات ومراكز الرعاية الصحية األولية .ويضاف إىل تلك اإلجنازات ما يقوم
به بنك الدم املركزي مبجمع السلمانية الطيب حيث حصد حتى منتصف ديسمرب 2014م
عدد  18ألف و  28كيس دم ،ويتوقع مع نهاية هذا العام أن يصل عدد أكياس الدم من
املتربعني  19ألف كيس دم ،وتتميز مملكة البحرين بعدم استرياد الدم من اخلارج ،حيث
يغطي املخزون كافة احلاالت اليت حتتاج للدم يف مملكة البحرين .وبلغت عدد احلمالت اليت
مت تنظيمها للتربع بالدم حتى اليوم  129محلة ،وهناك  6محالت أخرى سيتم تنظيمها

خالل شهر ديسمرب اجلاري ،أي أن جمموع محالت التربع بالدم للعام 2014م يبلغ
 135محلة للتربع بالدم.

الدائرة
الدوائر الطبية مبجمع السلمانية الطيب
دائرة الطوارئ واحلوادث
وحدة احلاالت اليومية
العمليات اجلراحية
عدد الوالدات

عدد املرتددين
40261
261495
6978
15666
5116

بلغ عدد املرتددين على املركز الصحية التابعة ململكة البحرين حوالي  3.8مليون مرتدد
خالل عام 2014م ،حيث يتم تقديم أفضل اخلدمات الطبية والصحية من خالل  27مركز
صحيا متناثرين على خمتلف حمافظات مملكة البحرين ،وتقدم فيها مناذج متقدمة للعيادات
النوعية والتخصصية مثل طب العائلة والعيادات العامة وعيادة األمراض املزمنة وعيادة السكر

وعيادة الصحة النفسية وعيادة التغذية وعالج السمنة العالج الطبيعي والفحوصات الطبية ملا
قبل العمل واللياقة البدنية وفحص فئة عمال املنازل وغريها من اخلدمات الصحية املتوفرة.
ومن جانب مت رصد عددا من األرقام اليت تدل حجم العمل مبختلف أقسام إدارة الصحة
العامة كالتالي:

جمموعة مكافحة التدخني والتبغ:
الزيارات واإلجراءات لعام 2014
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بلغت عدد األنشطة اليت قامت بها جمموعة دراسات احلشرات حوالي  ،1812على
خمتلف حمافظات مملكة البحرين.
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Grand total

قامت اجملموعة بعدد ( )6051زيارة تفتيش للعديد من احملالت واملؤسسات اخلاضعة
لرقابتها يف مجيع حمافظات اململكة منها عدد ( )4409زيارة تفتيشية على صالونات
احلالقة والتجميل واملساج الرجالية والنسائية والصاالت الرياضية والنوادي الصحية ،وعدد
( )422زيارة تفتيشية للفنادق والشقق املفروشة الفندقية ،وعدد ( )56زيارة تفتيشية على
املؤسسات التعليمية وتشمل عدد( )35زيارة للمدارس احلكومية واخلاصة واملعاهد واجلامعات
وعدد ( )21زيارة لدور احلضانة ورياض األطفال ،وعدد ( )24زيارة تفتيشية لربك
السباحة .ومتخض عن تلك الزيارات إصدار ( )2961إخطار باملخالفات الصحية و ()197
غرامة مالية و على ضوء ذلك مت غلق ( )14مؤسسة بعد حترير اإلنذارات والغرامات حبسب
التدرج القانوني.
ومت سحب ( )1838عينة من مياه الشرب واالستخدام العام واملياه املعاجلة ،وكان إمجالي
العينات املسحوبة للفحص البكرتيولوجي ( )1587عينة منها ( )25عينة غري مرضية.

 - 1متابعة احلاالت جملموعة مكافحة االمراض املعدية 2014م:

-

مت تطعيم (  )1432باجلرعة االولي من لقاح التهاب الكبد أ لطلبة وطالبات الصف االول اعدادي .

-

مت تطعيم (  ) 814باجلرعة الثانية من لقاح التهاب الكبد أ لطلبة وطالبات الصف الثاني اعدادي.

(هذه االحصائية تشمل تطعيم املدارس اخلاصة لغاية شهر نوفمرب

-

مت تطعيم ( ) 844بلقاح التيتانوس والدفترييا والسعال الديكي لطلبة الصف الثاني اعدادي كجرعة منشطة .

.)2014

-

ادخال مجيع البيانات الكرتونيا وعمل سجل لكل طالب انهى تطعيماته فى املدرسة.

-

متابعة املتخلفني عن التطعيم وارساهلم للمركز الصحي التابع هلم الستكمال التطعيمات الناقصة.

تطعيمات املدارس اخلاصة لعام *2013-2014

تطعيمات ذوي االحتياجات اخلاصة 2014-2013

تطعيمات كبار السن 2014-2013

-

مت التأكد من استكمال تطعيمات الطفولة للطلبة املستجدين.

-

مت تطعيم ( ) 31باجلرعة االولي من لقاح التهاب الكبد أ لطلبة وطالبات الصف االول اعدادي (.)%86.1

-

مت تطعيم (  ) 18باجلرعة الثانية من لقاح التهاب الكبد أ لطلبة وطالبات الصف الثاني اعدادي()%72

-

مت تطعيم ( )29بلقاح التيتانوس والدفترييا والسعال الديكي لطلبة الصف الثاني اعدادي كجرعة منشطة ()%82.8

-

مت تطعيم ( )56بلقاح االنفلونزا (.)%88.8

-

متابعة املتخلفني عن التطعيم وارساهلم للمركز الصحي التابع هلم الستكمال التطعيمات الناقصة.

-

مت ادخال مجيع البيانات الكرتونيا.

-

وضع اخلطة السنوية لتطعيمات مراكز ذوي االحتياجات اخلاصة لعام 2015-2014

-

مت تطعيم ( )738من كبار السن بلقاح االنفلونزا ()%93.4

-

مت تطعيم ( ) 36من كبار السن بلقاح النيموكوكال املتعدد السكريات ()%97.3

-

مت تطعيم ( )166من كبار السن بلقاح النيموكوكال املدمج (. )%92.2

-

مت تطعيم ( )34من كبار السن بلقاح .)%100( Tdap

-

مت تطعيم ( )72من كبار السن بلقاح التهاب الكبد ب (.)%97.3

-

مت ادخال مجيع البيانات الكرتونيا.

الزيارة األوىل :مت زيارة ) )156وحدة تطعيم ملتابعة سلسلة التربيد فقط و كانت نتيجة الزيارة التقييمية ل منها ( )15وحدة غري
مرضية.
الزيارة الثانية :مت زيارة ( )158أماكن ملتابعة سلسلة التربيد و عمل تقيم جودة البيانات وكان منها ( )9أماكن غري مرضية.
برنامج سلسلة التربيد

الزيارة الثالثة :مت زيارة ( )161وحدة تطعيم ملتابعة سلسلة التربيد فقط و كانت نتيجة الزيارة التقييمية ل منها ( )14وحدة غري
مرضية.
الزيارة الربعة :مت االنتهاء من زيارة املنطقة الصحية األوىل والثانية ملتابعة سلسلة التربيد وعمل تقيم جودة البيانات .DQS
استمرار الزيارة التقييمية للمنطقة الصحية الثالثة حاليا.

محالت احرتازية ضد احلصبة

مت تطعيم ( )1523بلقاح  MMRيف عدة شركات ومدارس خاصة.

قامت اجملموعة خالل 2014م بعدد من الزيارات التفتيشية للمحال التجارية احمللية

الزيارات التفتيشية وحجم األغذية املستوردة والعينات املسحوبة خالل الفرتة من يناير إىل
أكتوبر 2014م

قام قسم التغذية مبجموعة من الفعاليات التوعوية والتعليمية ،تنوعت بني ورش العمل
واحملاضرات والفعاليات اإلرشادية وتغطيات إعالمية وإصدار املطبوعات وبلغ إمجالي هذه
األنشطة  95مشاركة.

حقق قسم الصحة املدرسية تطورا ملحوظا من خالل األنشطة اليت قام بها طوال العام ،وقد
مشلت احملاضرات وورش العمل اليت بلغ عددها حوالي  17برنامج توعوي وتدرييب.
وكذلك عدد من الزيارات امليدانية لـ  21مدرسة للتعريف بقسم الصحة املدرسية التابع
لوزارة الصحة واخلدمات املقدمة من قبل القسم وآليات التحويل للعيادة النفسية بالقسم.
االحصائية العامة للعيادة النفسية:
الحاالت الجديدة المحولة الى مركز خدمات
الصحة المدرسية من العام 2007م حتى
اكتوبر 2014م

العيادة النفسية التابعة لخدمات الصحة
المدرسية من العام 2007م حتى اكتوبر
2014م
حاالت المتابعة

االناث

الحاالت الجديدة

الذكور

14%

49%
51%
86%

 افتتاح مركز الشيخ جابر الصباح الصحي يف شهر يونيو 2014م. -افتتاح مركز حالة بوماهر الصحي يف شهر ديسمرب 2014م.

 صيانة مركز احملرق الشمالي الصحي قسم السجالت الصحية ومشلت الصيانة قسمالعيادات ،والتمريض ،والصيدلة ،واملخترب والرعاية واالمومة.
 صيانة مركز جدحفص الصحي حيث مشلت توسعة قسم التمريض ،وصيانة قسم الصيدليةواملخترب ،وبناء غرفتني للباحثة االجتماعية ،وبناء قسم خلدمات األسنان ،وتوسعة اجلهة
اخللفية من املركز (قسم األشعة والرعاية واألمومة) ،وتغيري اسقف وأرضيات املركز ،وتركيب
مغسلة وجهاز مناداة وجهاز الرتقيم االلي لقسم املخترب.
 صيانة شاملة ملركز الشيخ سلمان الصحي. افتتاح مركز أمراض الدم الوراثية يف جممع السلمانية الطيب. افتتاح مركز الشامل لإلعاقة بالتعاون مع وزارة التنمية. االنتهاء من جتديد مبنى قسم العيادات اخلارجية يف جممع السلمانية الطيب االنتهاء من توسعة مبنى املشرحة يف جممع السلمانية الطيب. افتتاح الصيدلية اجلديدة يف جممع السلمانية الطيب. افتتاح وحدة العناية املركزة اجلديدة يف جممع السلمانية الطيب. االنتهاء من مشروع نظام تقييم أمن املعلومات. شراء عدد من حاويات التخزين اخلاصة ( )cold boxesوذلك لنقل التطعيمات حسبمعايري وتعليمات منظمة الصحة العامة ،واالنتهاء من تزويد مجيع املراكز الصحية باملولدات
لكهربائية ،وشراء سيارتني (  )special cold carsوذلك لنقل املواد الطبية.

ومن أجل تطوير العمل والكوادر العاملة بوزارة الصحة مبختلف القطاعات نظمت إدارة
التدريب عددا الفعاليات خالل عام 2014م:
 -1دورات حملية طويلة 131:متدرب
 -2دورات حملية قصرية 1311 :متدرب
 -3مؤمترات حملية 132 :متدرب
 -4دورات خارجية طويلة خليجية 11 :متدرب
 -5دورات خارجية طويلة دولية 15 :متدرب
-6

دورات خارجية قصرية خليجية 34 :متدرب

 -7دورات خارجية قصرية دولية 15 :متدرب
 -8مؤمترات خارجية خليجية 46 :متدرب
 -9مؤمترات خارجية دولية 19 :متدرب

وقد كان نصيب الكوادر العاملة بوزارة الصحة مبختلف القطاعات من الرتقيات واحلوافز
كالتالي ،مت ترقية  1646موظف وموظفة ،ونال حوالي الـ  997موظف وموظفة حوافز
ومكافآت تشجيعية نظري األداء الوظيفي املتميز.

وبرز دور إدارة العالقات العامة والدولية يف 2014م من خالل التغطيات اإلعالمية عرب
األقسام األربعة ،ويرتامح عدد األخبار اليت كتبت حوالي الـ  300خرب وجمموع الردود على
الشكاوى عرب الصحف  95رد واملداخالت اإلذاعية والتلفزيونية اليت بلغت  500مداخلة
خالل عام 2014م ،ومت تنظيم وتغطية  17فعالية وقدرت كلفة هذه الفعاليات حوالي الـ
 4.419,556.9دينار حبريين ،وتنوعت الفعاليات من محالت التربع بالدم واملعارض
اليت شاركت بها الوزارة وزيارة السلمانية واحملاضرات اجملتمعية ،واالحتفال باأليام
الصحية واالحتفاالت باأليام الدولية ،إضافة إىل احتفاالت الوزارة األخرى الوطنية.
وحول مواقع التواصل االجتماعي عرب التويرت بلغ عدد التغريدات  5.518تغريده إىل عام
2014م وبلغ عدد املتابعني  ،K15.5والفيسبوك تبلغ عدد املشاركات  1000خرب إىل
2014م وعدد املتابعني  1.187مشارك واليوتيوب  10مشاركات ويبلغ عدد املتابعني
 74مشارك ،واالنستجرام مت طرح  976صورة ،ويبلغ عدد املتابعني :مت التدشني عام
 3.288مشارك.

إىل جانب هذه اإلجنازات بادرت إدارة تعزيز الصحة بوضع ملسات رائعة بتوعية اجملتمع
البحريين وحتقيق جناحا باهرا خالل عام 2014م بفضل الكوادر العاملة باإلدارة ،وقد
قامت مببادرات وطنية ودولية ،وتبنت فكرة اجملمعات التجارية الصديقة للصحة والذي
جيعل اجملمعات التجارية خالياً من التدخني وتوفري بيئة آمنه وجو مريح ملزاولة النشاط
البدني وحاليا هناك اكثر من  9جممعات جتاريه وافقت على تبين الفكرة .كذلك مت تطبيق

فكرة التثقيف بالرتفيه و هو نشاط موجه لتنمية سلوك األطفال وقدراتهم العقلية واجلسمية
ومت تنفيذه يف العديد من حضانات ورياض األطفال واملدارس االبتدائية حيث بلغت عدد
فعاليات التثقيف بالرتفيه منذ بداية العام  2014حتى أكتوبر املاضي  59فعالية .كذلك مت
تفعيل خدمة اسأل الطبيب على موقع وزارة الصحة ويقوم األطباء مسئولي برامج تعزيز
الصحة باإلجابة على األسئلة اليت ترد يف هذه اخلدمة واليت تتعلق بتعزيز الصحة والوقاية
من األمراض املزمنة واألمراض الوراثية واملعدية .إىل ذلك دشنت إدارة تعزيز الصحة مبطلع
شهر يناير  2014مشروع شاشات التوعية الصحية باملراكز الصحية وجممع السلمانية
الطيب بالتعاون مع شركة اكتف ميديا ومشل املشروع قاعات االنتظار بكافة املراكز الصحية
باململكة ومبختلف أقسام وعيادات جممع السلمانية الطيب بهدف رفع الوعي الصحي ولتعزيز
مبدأ الشراكة مع القطاع اخلاص.
وقدمت مبادرات جلان تعزيز الصحة باملراكز الصحية عدد من املشاريع واملبادرات املميزة
لرتويج أمناط احلياة الصحية خالل هذا العام وضمن شراكات فعّالة مع خمتلف القطاعات
احلكومية واألهلية واخلاصة أهمها مبادرة محلة الكشف املبكر عن سرطان الثدي وبرنامج
 We can do itملساعدة طلبة املرحلة االبتدائية يف احد املدارس اخلاصة والذين يعانون
من السمنة .وحول مداخالت التوعية لإلذاعة والتلفزيون قدمت اإلدارة حوالي  132فقرة
إذاعية و 235فقرة تلفزيونية .إضافة إىل ذلك دشنت اإلدارة املكتبة الصحية اخلليجية
االلكرتونية يف الدوحة تزامنا مع انطالق احلملة اخلليجية املوحدة واملكتبة اخلليجية عبارة
عن موقع الكرتوني يضم كل انتاجات دول اخلليج التثقيفية ليكون مرجعا صحيا علميا موثقا
به لكافة املواطنني واملقيمني وساهمت البحرين ب 80نشرة وكتيب توعوي و 20فيديو
تثقيفي.

 - 1االجتماع الـ  32للجنة اخلليجية ملكافحة التبغ.
 - 2االجتماع احلادي عشر للجنة اخلليجية للصحة النفسية.
 -3االجتماع اخلامس عشر للجنة اخلليجية لتسعرية األدوية.
 - 4االجتماع العاجل للجنة اخلليجية ملكافحة األمراض غري السارية غري املعدية.
 - 5االجتماع االستثنائي للجنة اخلليجية املركزية لربنامج العمالة.
 – 6ورشة عمل إلعداد آلية تضمني النموذج اخلاص بتطبيق نطاق الوافدة.
 - 7املمارسة التمريضية العامة والتخصصية املختلفة.
 - 8االجتماع السابع والستني للجنة اخلليجية املركزية للتسجيل الدوائي.
 - 9الورشة اخلليجية لوضع آليات وخطط عمل لتطبيق املعايري الصحية والبيئية يف االعتماد
املستشفيات واملراكز الصحية األخرى.
 - 10اجتماع جلنة تأهيل الشركات ملناقصة لوازم املختربات الطبية وخدمات نقل الدم
وتقييم منتجاتها.
 - 11اجتماع جلنة تأهيل الشركات ملناقصة لوازم رعاية الفم واألسنان وتقييم منتجاتها.
 - 12االجتماع السادس عشر للجنة الفنية املركزية اخلليجية لربنامج العمالة الوافدة.
 - 13االجتماع الثامن للجنة اخلليجية ملكافحة العدوى.

 -1توقع اتفاقية إدارة واحتساب تكلفة اخلدمات الصحية مع شركة أنفويس والشريك
الوطين اتصالكوم.
 -2توقيع اتفاقية مع مستشفى امللك فهد لتقنني العالقة بني اململكتني يف جمال زراعة
األعضاء.
 -3اتفاقية خمترب اآللي املوحد ( )APTIOمع شركة مسنس.
 -4جتديد توقيع اتفاقية االعتماد الكندية للمستشفيات.

رابعا – املشاريع املستقبلية :

احملافظة

حمافظة احملرق

نوع املنشأة املطلوبة

تكلفة اإلنشاء التقديرية

مركز صحي يف البسيتني

4,500,000

مركز اإلقامة الطويلة

13,950,000

مركز السكري الوطين

7,000,000

مستشفى الوالدة

16,000,00

مركز صحي يف قاللي

3,500,00

4,500,000

مركز صحي مدينة محد

4,500,000

مركز صحي مشروع املدينة الشمالية املرحلة األوىل

احملافظة الشمالية

احملافظة اجلنوبية

مركز صحي مشروع املدينة الشمالية املرحلة الثانية

4,500,000

مركز صحي عسكر

4,500,000

مركز غسيل كلى الرفاع

11,000,000
4,000,000

مركز صحي ثاني بالرفاع

احملافظة

حمافظة احملرق

نوع املشروع

املوقع

املركز الوطين للسكري

احملرق

مركز صحي

البسيتني

مستشفى حاالت اإلقامة الطويلة

احملرق

مركز صحي

قاللي

مستشفى احملرق للوالدة

احملرق

مركز صحي

مدينة محد

مركز صحي

مشروع املدينة الشمالية املرحلة األوىل

احملافظة الشمالية
مركز صحي

مشروع املدينة الشمالية املرحلة الثانية

مركز األدمان

اجلنوبية

مستشفى الوالدة

عالي

احملافظة الوسط
بناء مركز للعالج الطبيعي

مبركز محد كانو الصحي

خامسا  -اجلوائز والتكريم
استناداً اىل رؤية جاللة امللك املعظم حول تطوير وحتسني القطاع العام والعمل احلكومي من
خالل التمييز والعمل بروح الفريق الواحد ،وفتح اجملال أمام الكفاءات والقيادات االدارية
القادرة على األبداع والعطاء مت الرتشح لعدد من املسابقات الدولية واحمللية ومت حصد اجلوائز
بعد أن بذل املرتشحني أقصى جهودهم للحصول على هذه اجلوائز التالية:
 - 1جائزة تطبيق مشروع النظام الوطين للمعلومات الصحية(2014 )I-Sehaم.
 - 2جائزة األمم املتحدة للخدمة العامة 2014م النظام الوطين للمعلومات الصحية

(.)I-Seha

 - 3جائزة التميز للحكومة اإللكرتونية كأفضل حمتوى إلكرتوني بالبحرين 2014م.
 - 4جائزة التميز اخلليجي لألعالم الصحي 2014م.

 - 5جوائز مكافحة التدخني لعام 2014م:
درع من منظمة الصحة العاملية يف مايو 2014م لألستاذة مريم جناحي لقاء جهودها يف
مكافحة التدخني.
درع من منظمة الصحة العاملية يف مايو 2014م جملموعة مكافحة التدخني لقاء جهودهم يف
مكافحة التدخني.
درع من منظمة الصحة العاملية يف مايو 2014م للدكتورة مها املقلة حول اإلجنازات املتحققة
يف جمال مكافحة التبغ يف مملكة البحرين.

