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 االستاذة فائقة بنت سعيد الصالح 

 سعادة وزيرة الصحة 
 

 الدكتورة منال العلوي

 الوكيل المساعد للصحة االولية 
 

 الصحية للرعاية المستقبلية الرؤية إطار في إنه

 مع تتماشى وبرامج خطط من تحمله وما األولية

 القراء يدي بين نضع فإننا ,المرجوة االهداف

 نشرة» من األول العدد ,الصحي بالشأن والمهتمين

 ترسيخ إلى خاللها من نتطلع والتي «األولية الصحة

 المعنيين جميع وبين بيننا القائم التواصل مبدا

   .العزيزة مملكتنا في الشأن بهذا والمهتمين
 مع متزامنا النشرة هذه من االول العدد ويأتي

 عن الصادر آتا-الما إلعالن األربعين الذكرى

 1978 عام األولية الصحية للرعاية الدولي المؤتمر

 الصحية الرعاية تطور في الكبير االثر لذلك وكان

 الصحة وزارة تبنت حيث البحرين مملكة في األولية

 الرؤى ووضعت االعالن اهداف تحقيق على العمل

 تالحقت إذ لذلك، واالستراتيجيات واألسس

 في الصحية المراكز من العديد بافتتاح االنجازات

 الخدمات جميع توفر التي المملكة مناطق جميع

 صحي مجتمع أجل من والوقائية التعزيزية االساسية

 .وسليم
 االيام هذه في الفرصة األولية الصحة اسرة وننتهز

 البحرين ولشعب الرشيدة للقيادة التهاني خالص لرفع

 متمنين واالربعين السابع الوطني اليوم ذكرى بحلول

 .الغالية لمملكتنا والعزة الرفعة من المزيد
 بنت فائقة األستاذة الصحة وزيرة لسعادة نبارك كما

 تعينهاو الملكية الثقة تجديد بمناسبة الصالح سعيد

   .للصحة وزيرا  
 في ساهم أو شارك من لكل ومقدرين شاكرين

 باألفكار نرحب كما .النشرة هذه اصدار

 .العمل هذا تدعم التي والمساهمات
 ورفعة خير فيه لما جميعا يوفقنا أن تعالى هللا نسال

 .الغالي وطننا



ولية في مملكة البحرين
أ
 الصحة ال

 للخدمات األساس حجر األولية الصحة تعتبر

 األول االتصال خط وهي البحرين في الصحية

 من العديد على وتشتمل الصحية بالرعاية للفرد

 الناس ليتمتع  والوقائية العالجية الخدمات

 .جيدة بصحة
 منذ االولية الصحية الرعاية مسيرة وتستمر
 1969 يوليو في البحرين مملكة في بدأت

 في مصغر صحي مركز إلى عيادة أول بتحويل

 تم 1975 -1969 بين الفترة وفي .سترة جزيرة

 مملكة في صحية مراكز 4 وافتتاح إنشاء

 والبديع الغربية المنطقة في موزعة البحرين

 العيادات محل لتحل وذلك وسترة، وجدحفص

  .القديمة
 نوفمبر في الصحية المراكز إدارة إنشاء تم

 الصحي سينا ابن مركز افتتاح تم كما ,1975

 وعلى العائلة، ملف نظام تطبيق 1977 عام

 النموذج هذا لتعميم  التخطيط تم ذلك ضوء

 الصحية المراكز وافتتاح انشاء في المتطور

 النظم احدث على لتسير لها خطط والتي الالحقة

 في والمتخصصة المتقدمة البلدان في المتبعة

  .المتكاملة األولية الصحية الرعاية تقديم
 امركزعشر خمسة افتتاح تم 1985 عام وبحلول

 الصحية بالرعاية السكان جميع لتغطية صحيا

 هذه الدارة بحرينية كوادر وتدريب االولية

  .المستويات جميع على المراكز
 صحيا مركزا 27  افتتاح تم اليوم هذا وحتى 

 يقوم ومحافظات مناطق مختلف على تتوزع

 مختلف في مدرب فريق تشغيلها على

 من متنوعة مجموعة لتقديم التخصصات

 .والمقيمين للمواطنين الخدمات
 الصحية الخدمات بتقديم الصحية المراكز وتقوم

 مدار وعلى المراكز جميع في ومساءا صباحا

 .المراكز بعض في الساعة
 في الكندي االعتماد الصحية المراكز نالت وقد

 والحصول االعتماد لتجديد اآلن وتعمل 2016

 .كذلك الوطني اإلعتماد على

 2018عدد ديسمبر 
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 (2025-2018) استراتيجية الصحة الولية

 الدكتورة  نعيمة السبيعي 
 مستشارة تطوير خدمات الصحة االولية
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 الـــــرؤيـــــــــــــــــــــــــة
 خدمات توفير خالل من وسليم صحي مجتمع

 وجودة وكفاءة بعدالة تعمل متكاملة صحية

 .عالية

 الرسالـــــــــــــــــة

تضمممممن الرعايممممة الصممممحية األوليممممة تمممموفير 

وقائيمممة، )خمممدمات سمممهلة الوصمممول وشممماملة 

ملبيمة   (عالجية، تعزيزية، تلطيفية، وتأهيلية

الحتياجمممات الفمممرد والعائلمممة والمجتممممع فمممي 

جميمممع مراحمممل الحيممماة، وبالتنافسمممية بأفضمممل 

جممودة، و الشممراكة مممع الجهممات المعنيممة مممن 

أجل صحة أفضل للمجتمع عن طريق تقليمل 

 .والوفيات المراضة

 مـــــــــــــــــقيال
 صحة الفرد محور الخدمة•
 الرعاية المبنية على األدلة والبراهين•
 العدالة•
 الشفافية•
 روح الفريق الواحد•
 الشراكة المجتمعية•

 الصحة االوليةخطة محاور 
 

 الرعاية منهج عتمادا :األول المحور

 مع والمستدامة المتكاملة الصحية

 الصحة تعزيز بجانب االهتمام
 جودة مستوى رفع:الثاني المحور

 الصحية الرعاية خدمات وسالمة

 استمراريتها وضمان
 يتسم صحي تمويل نظام :الثالث المحور

 في الحرية ويكفل واالستدامة، بالكفاءة

 الصحية الخدمة مقدم اختيار
 اإلنفاق وتوجيه ضبط :الرابع المحور

 اتمويله وطرق الصحية الخدمات على
 الكوادر استقطاب :الخامس المحور

   البشرية الموارد وتنمية المؤهلة
 قوية تحتية بنية :السادس المحور

 الصحية المعلومات نظم لتشغيل وفاعلة

 اإللكترونية والصحة



حجتتتتت   استتتتتتمراحية تحدتتتتتين  تتتتت م  
 ...الصحية  المواعي  في المراك 

 النصتتتتتتتية تطبيتتتتتتتا   متتتتتتتة الرستتتتتتت    
للمواعي الطبيتتتتتتة  جميتتتتتت   التذكيريتتتتتتة
وزيتتتتت وط  طتتتتتو  .. الصتتتتتحية المراكتتتتت 

التصتتتت ج لحجتتتت  المواعيتتتت  فتتتتي مركتتتت  
 التص ج

 
 

بعممممممممد النجمممممممماح الملممممممممموس للتطبيممممممممق 

لخدممممممة الرسمممممائل النصمممممية   التجريبمممممي

التذكيريممة للمواعيممد الطبيممة بمركممز عممالي 

الصممحي، تعلممن وزارة الصممحة عممن بممدء 

الخدممممممة التذكيريمممممة بالمواعيمممممد   تطبيمممممق

التطعيممات واألممراض   الطبية في عيمادة

المزمنممممة و عيممممادات السممممكر المركزيممممة 

وعيمممادات االسمممنان العاممممة والتخصصمممية 

م، وذلممممك 2018يوليممممو  1اعتبممممارا  مممممن 

بهممدف تحسممين جممودة الخممدمات الصممحية 

المقدمممة بممالمراكز الصممحية، وتماشمميا  مممع 

التطممور التكنولمموجي فممي مجممال التقنيممات 

 .الطبية والمعلوماتية
 

وفممي هممذا السممياق نممدعو الجمهممور الكممريم 

بتحممممديث ارقممممام الهواتممممف النقالممممة عنممممد 

توجههم إلى المراكمز الصمحية، كمما ننموه 

بضممرورة إلغمماء المواعيممد فممي حممال تعممذر 

الحضممممور ليتسممممنى للمرضممممى اآلخممممرين 

االستفادة من الموعد وتقليمل فتمرة انتظمار 

 .المرضى
 

 2018عدد ديسمبر 

 خديجة محمد عبدهللا

 رئـيـســة الخدمــات اإلداريــة
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بعد تجربة تطبيمق برنمامج اختمر طبيبمك  بمركمز 

عممممالي الصممممحي فممممي منتصممممف شممممهر مممممارس 

تمم التسمجيل الختيممار طبيمب العائلمة فممي  .م2018

مركمممز بنمممك البحمممرين وهمممي مراكمممز صمممحية  ٥

مركممز الممبالد القممديم , عممراد –المموطني الصممحي 

مركممز , مركممز مدينممة عيسممى الصممحي, الصممحي

مركز احمد على كانو الصمحي , الكويت الصحي

 .والبدء بتطبيق المشروع
وقمممد تمممم توزيمممع بطاقمممة صمممحتي الذهبيمممة علمممى 

الممممواطنين فمممي مركمممز عمممالي الصمممحي وسممميتم 

 .توزيعها في المراكز الخمسة

 2018عدد ديسمبر 

وأن اختيممممار طبيممممب العائلممممة مممممن خممممالل هممممذا 

المشممممروع الرائممممد سمممماهم فممممي تحسممممين جممممودة 

الخمممدمات الصمممحية بمممالمراكز الصمممحية، حيمممث 

أصممبح لكممل مممريض طبيممب مخصممص للممدخول 

عليممه، لمتابعممة حالممة المممريض بشممكل متواصممل 

واإللمممممممممام بالمشمممممممماكل الصممممممممحية والعائليممممممممة 

 .واالجتماعية له
هممذا وقممد أسممتطاع البرنممامج مممن أكتشمماف بعممض 

الحاالت المرضمية المزمنمة فمي مراحلهما األوليمة 

من خالل إجراء الفحمص المبكمر عمن األممراض 

المزمنممة مممن خممالل إجممراء الفحوصممات الوقائيممة 

الجممدير بالممذكر أن تدشممين برنممامج اختممر طبيممب 

يممأتي  تماشمميا مممع القمميم والمبممادت التممي وضممعتها 

والتمممي  2025-2016الخطمممة الوطنيمممة للصمممحة 

أقرهمما مجلممس المموزراء الممموقر العممام الماضممي، 

بهدف تطموير الهيكمل المؤسسمي الصمحي ليمتماز 

وتعمممد ممممن ضممممن . بالتنافسمممية والجمممودة العاليمممة

العناصممممر األساسممممية الداعمممممة لنظممممام الضمممممان 

الصحي التي تسعى إلى خلق عالقة بين الطبيمب 

 .واألسرة وتتماشى مع المعايير العالمية للعالج

 الصحــة األولـيـة نشـرة 
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مراك   6تطبيا مشروع ا تر طبيبك في 
 صحية



 2018عدد ديسمبر 
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 احتف ل  المراك  الصحية   لعي  الوطني المجي 



 وحشة اأ القي   مهنة الطب والمهن الصحية المد ن ط

 مهنة أخالقيات ورشة عقدت الصحة وزيرة الصالح سعيد بنت فائقة األستاذة سعادة رعاية تحت

 .2018 ديسمبر شهر من السادس في األولية الصحية بالرعاية المساندة الصحية والمهن الطب
 خاللها من أكدت كلمة الصحة وزيرة الصالح فائقة األستاذة سعادة ألقت الورشة افتتاح مستهل وفي

 العالمية، للمعايير ووفقا العالية الجودة ذات الصحية الخدمات بتقديم الصحة وزارة اهتمام على

 مسؤولية من يزيد فعليا تطبيقا أوال المريض شعار بتطبيق الوزارة التزام إلى سعادتها وأشارت

 أجل من الوزارة بجهود المرضى وشعور إدراك زيادة في يساهم وبما جهة، من الخدمة مقدمي

   .أخرى جهة من لهم العالجية الخدمات أفضل توفير
 االقسام مختلف من اعضاء وتضم 2010 عام عملها االولية الصحة في المهنة أخالقيات لجنة وبدأت

 :مهامها أهم ومن .الوزارة في والتخصصات
 المتعلقة والمناسبة الصحيحة القرارات اختيار بشأن االولية الرعاية في المشورة تقديم•

 بشأنها التصيات ورفع للجنة المحولة المواضيع في والنظر المهنة بأخالقيات
 .االمر اقتضى كلما الوزارة في القانوني المستشار على للجنة المحولة الحاالت واحالة عرض•
 االخالقية الناحية من المهنة باخالقيات المتعلقة القرارات التخاذ االخرى اللجان مساعدة•

 .والقانونية
 واالطار المهنة اخالقيات ميثاق االوليةلمواد الصحية الرعاية في العاملين تطبيق تقييم•

 .االخالقي
 االجراءات سالمة من المعنيين وتوجيه التعاميم باصدار القرارات اتخاذ الحاالت لدراسة تبعا ويتم

 والتشخيصية الصحية الخدمات تقديم لضمان العمل بيئة تغيير تشمل كما المماثلة الحاالت في

 .كرامته وصون المريض خصوصية على الحفاظ مع احترافية بطريقة والعالجية

 2018عدد ديسمبر 
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 التعليم المدتمر في الصحة الولية

تمممولي الصمممحة االوليمممة اهتمامممما كبيمممرا بتمممدريب 

العاملين الصحيين ومناقشة اخر المسمتجدات فمي 

المجمممممال الصمممممحي ممممممن خمممممالل ور  العممممممل 

لتحقيممق أسممتراتيجية وزارة والمحاضممرات وذلممك 

الصممحة فممي مملكممة البحممرين لرفممع كفمماءة جميممع 

ضممممان تقمممديم خمممدمات والعممماملين فمممي الممموزارة 

صحية عاليمة الجمودة للممواطنين والمقيممين علمى 

. حممد سممواء  وتنفيممذا لمبممادىء التنميممة المسممتدامة
التعلمميم المسممتمر فممي الصمممحة هممذا تقمموم منسممقة 

بتنسميق العممل ممع األولية الدكتورة ماجدة حسمن 

بإعتمممماد االقسمممام المختلفمممة فمممي الصمممحة االوليمممة 

الساعات التعليمة لهذه االنشطة بالتعاون مع قسم 

التمممدريب فمممي الممموزارة والهيئمممة الوطنيمممة لتنظممميم 

 .المهن والخدمات الصحية
هممذا وقممد تممم تصممنيف أنممواع االنشممطة الممى ثالثممة 

 :أنواع   وهي كالتالي 
خطمممة تعليميمممة داخليمممة لكمممل قسمممم ممممن أقسمممام  -1

كمون األنشمطة وت. الصحة األولية لمدة عام كاممل

 مممن خاللممه علممى شممكل اسممبوعي أو شممهري يممتم

تقمممممديم المحاضمممممرات والمممممور   فمممممي المركمممممز 

 الصحية

 2018عدد ديسمبر 

 الدكتورة  ماجدة حسن
 منسقة التعليم المستمر في الصحة االولية

أنشمممطة تعليميمممة عاممممة علمممى مسمممتوى جميمممع  -2

أحمممد األقسمممام فمممي الصمممحة قممموم األقسمممام حيمممث ي

األوليمممة بتنظيمهمممما وممممن ثممممم يمممتم دعمممموة جميممممع 

 .للحضور موظفين المعنيينال
 .أنشطة تقوم منسقة التعليم المستمر بتنظيمها -3
 
بالتعماون ممع قسممم الجلديمة فممي مجممع السمملمانية و

مريم باقي استشمارية جلديمة عمن . الطبي قدمت د

 .  مرض الصدفية ومرض القيح المائي الجلدي
 وتحمملقسم األطفال من فاطمة شبيب . دمت دوق

عممن التبممول محاضممرة تخصممص امممراض كلممى 

 .الإلرادي لألطفال
نتمممممائج البحممممموث  كمممممما تمممممم الترتيمممممب لعمممممرض 

والدراسممات عممن مممرض السممكري مممع استشمماري 

طمممب العائلمممة ومتخصمممص فمممي عمممالج ممممرض 

 .جميل الشيخ ناصر . السكري د
قسم الباطنية األمراض الصدرية في مجممع  وقام

 مسمممتجداتعممممل ورشمممة عمممن بالسممملمانية الطبمممي 

 .عالج الربو

 نشـرة الصحــة األولـيـة 
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  2018 لسنة وسبتمبر لإبري شهر بين السكري بمرض تختص ومحاضرات ور  عدة عقد  تم كما

 في والعاملين السكري مرض عالج في المتخصصين اإلستشاريين العائلة أطباء من عدد قام حيث

 تغريد .د السلمان، رابحة .د ، الصوير عبير .د من كل وهم  بتنظيمها ةالمركزي السكر ةعياد

 المحاضرات من مجموعة وقدمت ناصر الشيخ جميل .د و العلوي صديق فاطمة .د ، العليان

 والممرضين األطباء من كبير عدد رضحو .السكري لمرض العالج طريقة مستجداتو التوعوية

 مرض عالجو التعامل وكيفية اإلرشادي الدليل مناقشة خاللها تم التي التخصصية المحاضرات لهذه

  .المبارك رمضان شهر في السكري

محاضرة الدكتورة مريم باقي استشارية الجلدية  

يوليمو بتنظميم  ١٢بمجمع السلمانية الطبي بتاريخ 

 ٨٨وحضمر حموالي  .من منسمقة التعلميم المسمتمر

 .موظف من جميع األقسام

 األولية الصحية للرعاية المساعد الوكيل سعادة

 المشاركين تكرم و حتتفت العلوي منال الدكتورة

 .المراجعين مع التعامل فن ورشة في

 نشـرة الصحــة األولـيـة 



ُتقمممدم خمممدمات صمممحة الفمممم واألسمممنان بالصمممحة 

األوليمة فممي وزارة الصممحة خمدماتها فممي عيممادات 

األسنان بالمراكز الصحية لجميمع فئمات المجتممع 

. وذوي اإلحتياجمممات الخاصمممةومنهممما البحرينمممي 
 Down )وممممممنهم فئمممممة متالزممممممة داون 

Syndrome )  حيممث تحتمماج هممذه الفئممة إلممى ،

مساعدة وعناية خاصمة فمي أممور الحيماة اليوميمة 

وخصوصما  صمحة الفممم واألسمنان، لمما يواجهممون 

 .من صعوبات

 2018عدد ديسمبر 
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وقاممممت وزارة الصممممحة بتمممموفير طبيممممب أسممممنان 

ومسمماعد وفنممي صممحة فممم وأسممنان للعمممل بهممذه 

، كمممما وأن الفريمممق اإلسمممبوعالعيمممادة يمممومين فمممي 

 الطبي يقوم بتقديم المحاضرات التثقيفية 
والتوعويممممممة و طباعممممممة المطويممممممات التثقيفيممممممة 

واإلرشممادية ويممتم توزيعهمما فممي الجمعيممة للعمماملين 

و بتممممماريخ . وأوليممممماء األممممممور للمهتممممممين بمممممذلك

م تم التنسيق ممع إدارة الجمعيمة 2018اكتوبر 30

لعمل ورشة عممل تدريبيمة ألخصمائيي ومدرسمي 

الجمعية البحرينية لمتالزممة داون بمقمر الجمعيمة 

من قبل كادر األسمنان المكمون ممن طبيمب وفنيمي 

صحة فم واسنان وذلك لتعزيمز السملوك الصمحي 

والسممليم ورفممع المعرفممة األساسممية حممول صممحة 

الفم واألسمنان وكيفيمة العنايمة بهما والمذي يمنعكس 

بدوره على سمالمة وصمحة فمم واسمنان  منتسمبي 

 .الجمعية وأولياء أمورهم

سن ن للك وح التعليمي
أ
 وحشة عم  ت حيبية حوج صحة الفم وال

 للجمعية البحرينية لمتالزمة واون 
 قسم خدمات صحة الفم واالسنان: اعداد

وكثمممممرة للتعمممماون بممممين وزارة الصممممحة متمثلممممة 

بخدمات صحة الفم واألسنان والجمعيمة البحمرين 

لمتالزممممممة داون، قاممممممت الجمعيمممممة البحرينيمممممة 

لمتالزممممة داون بتجهيمممز عيمممادة أسمممنان متكاملمممة 

بمقر الجمعية في العدلية لعالج منتسمبي الجمعيمة 

 . ومتابعة حاالتهم عن قرب وبشكل دوري
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 كيف تتع م  م  الندولين  طريقة صحيحة

 2018عدد ديسمبر 

 السكر لمرضى الحياة عصب االنسولين يعتبر

 معظم أن   كما ، االول بالنوع المصابين

 كجزء له بحتاجون الثاني بالنوع المصابين

 من سنوات عدة مرور بعد العالج من اساسي

 .بالمرض اإلصابة
 بطريقة معه التعامل عدم االنسولين، اهمية رغم

 خطيرة تكون مضاعفات الى يؤدي قد صحيحية

 السن كبار عند خصوصا األحيان بعض في

 في شديد أو بقصورمتوسط المصابين والمرضى

 . الكلى عمل
 استخدام عن الناتجة الشائعة اآلثارالجانبية أهم

 كما الوزن، السكروزيادة هبوط هو االنسولين

 عند معروفة تكون ال قد جانبية آثارا له أن

 تحت الشحمية التكتالت وهي المرضى غالبية

 حقن بسبب تحدث التي (الصورة الحظ) الجلد

 .خاطئة بطريقة االنسولين

إن  تجنممب حممدوث التكممتالت الشممحمية مهممم جممدا 

أثبتت الدراسات أن حقمن األنسمولين : لعدة اسباب

فمي همذه التكمتالت يممؤدي المى قلمة أو عمدم فعاليممة 

األنسولين وبالتالي يحتاج المصاب المى جرعمات 

أكبمممر ممممن األنسمممولين ممممما لمممو قمممام بمممالحقن فمممي 

 األهــــــــــم من ذلك أن  . جلــــــــــــــد سليم
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 جميل ناصر. د: إعداد
 استشاري طبيب عائلة بمركز يوسف انجنير الصحي

 في الحقن أن   وجدت الدراسات من العديد

 هبوط حدوث الى يؤدي الشحمية التكتالت

 عدم الى ذلك ويرجع واضح سبب بدون مفاجئ

 .األنسولين من مثلى بطريقة الجسم استفادة

 نشـرة الصحــة األولـيـة 
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 في الماضي العام اجريت محلية دراسة في

 95 على الصحية المراكز من مركزين
 ممن (الثاني النوع من %96.8)مريضا

 منتظم،وجدت بشكل األنسولين يستخدمون

 ليهم توجد مريضا (%36.8) 35 أن   الدراسة

  أن   الدراسة كشفت ، باإلضافة .شحمية تكتالت
 حقن يجيدون ال مريضا (89.5%) 85

 من بالرغم عالميا به موصى هو كما األنسولين

 األنسولين يستخدمون منهم %60 حوالي أن

 التي المهمة النتائج من .سنوات 5 من ألكثر

 (%98.9) 94 أن   أيضا الدراسة عنها كشفت
 األنسولين حقن أماكن فحص يتم لم مريضا

 .بتاتا
 نوعها من األولى ) السابقة الدراسة نتائج من

 لتكثيف حاجة هناك أن   نستخلص ، (البحرين في

 مثل األ األستخدام المرضى لمساعدة الجهود

 .المضاعفات هذه لتجن ب لإلنسولين
 مستخدم عزيزي يديك بين أضع الختام، في

 لحقن عالميا بها الموصى الطريقة األنسولين

   .(الشكل الحظ) الشروحات بعض مع األنسولين

 :التالي إتباع عزيزي عليك
 من سميكة طبقة بها منطقة في بالحقن قم -1

 مقارنة سميكة طبقة على يحتوي البطن ) الشحم

 من يقلل ذلك ألن   (الذراعين أو بالفخذين

 .كبير بشكل عضلة في الحقن احتمالية
م -2  ثم موضح، هو كما أقسام 4 الى البطن قس 

 بحيث كامل اسبوع لمدة منطقة كل استخدم

 المنطقة هذه في تستخدمها األبرالتي جميع تحفن

 . فقط
 تستخدم بحيث الحقن منطقة توسع أن عليك -3

 احتمالية من يقل ل ذلك ألن   بأكملها المنطقة

 .األنسولين فعالية من ويزيد التكتالت حدوث
 رقم من بدءا الساعة عقارب اتجاه في تحرك -4
 .الشكل في موضح هو كما 1
 البطن في الحقن عند الجلد لسحب داعي ال -5

 تحت الشحم من سميكة منطقة على ألحتوائه

 في وجدنا كما (ملم 23.3 المتوسط) الجلد

 5 بين تتراوح المستخدمة األبرة وطول الدراسة
 .(%93.7) مريضا 91 في ملم 6و

 نشـرة الصحــة األولـيـة 
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 الحقن تجن ب ويجب الشكل، في موضح هو كما المنطقة، تحديد من البد   الفخذين في الحقن عند -6

 مما الشحم، من سميكة طبقة وجود لعدم العضلة في الحقن الى حتما يؤدي ذلك ألن   الفخذ وسط في

 .سابقا ذكرتها التي المشاكل يسب ب
 السحب يكون أن ويجب الجلد سحب يجب الفخذ في الحقن عند البطن، في الحقن عكس على -7

   .(الشكل الحظ) صحيحة بطريقة
يجمب سمحب الجلمد لتجن مب الحقمن فمي العضملة وهمذا : يفضل عدم اسمتخدام المذراع للحقمن لسمببين -8

السمبب الثماني هموأن  منطقمة . يستحيل إذ ال يستطيع نفس الشخص سحب الجلد و الحقن فمي آن واحمد

 .الذراع صغيرة وبالتالي احتمالية الحقن في العضلة وحدوث التكتالت تكون كبيرة
يجب أن تقوم بفحمص أمماكن الفحمص بشمكل دوري، كمما يجمب إخبمار الممرضمة عنمد وجمود أي  -9

 .تغي رات في الجلد
 

 إبراهيم عبيد. د: رئيس التحرير
 استشاري طب عائلة

 نوال احمد ابراهيم
 مشرفة تمريض

 شوق السورتي. د
 طب عائلة

 دعاء الليث. د
 طــب عائلــة

 ايناس المنصوري. د
 استشاري طب اسنان

 محمد سلمان القرعان
 منسق مواعيد والسجالت الصحية

 دينا الضبيب. د
 استشاري طب عائلة

 نشـرة الصحــة األولـيـة 
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