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Since the establishment of the primary health care services in Bahrain, it has been the envy of 1st 
world nations and developing nations alike.  Referred to by many as the idealistic health care 
system. The Government of Bahrain has not rested on its laurels and has continually strived to 
further improve and enhance these services. The changes at times have been so drastic that they 
may be referred to as being revolutionary rather than evolutionary.  It was as though, Bahrain was 
in a race against itself to continually update and expand on an already successful system. 

To cope with the ever increasing load placed on the primary health services, directives were 
issued by His Highnesses the King and the Prime Minister, to extend the working hours of the 
Muharraq Health Centre round the clock, and the Sitra Health Centre until 12 midnight.  
Furthermore, the provision of  Radiology and Laboratory services were to meet this challenging 
time schedule, 81 positions were created and qualified staff were recruited to fill these posts.  The 
Aiming to further bridge the gap between the primary and secondary health care services, three 
more health centers namely Muharraq, Sitra, and Hamad Kanoo were connected to the SMC 
network.  This now brings the total to ten health centers connected to the SMC network.  The 
benefit of this is immeasurable with respect to the wealth of patients or (health) information 
yielded at ones fingertips.  This in turn will enhance patient care, reduce overlap, and assist in 
research. 

In 2001, an overwhelming 2,291,551 patients visits were recorded by the health centers.  In other 
words, every citizen of the Kingdom sought the services of the primary health care approximately 
4.5 times a year.  Furthermore, the dental clinics provided treatment for 173,650 patients.  An 
increase of 4.6% was noted for general clinic and dental clinic visits as compared to figures for 
the year 2000.  Special interest was paid to the Family Planning Programs provided by the 
Primary Health Care.  Consequently the coverage rate of prenatal counseling rose from 20% in 
the year 2000, to 24.6% in 2001.  This still comes short of our expectations and greater attention 
will be paid in future regarding this important service. 

A special acknowledgement must be made to the generosity and dedication of the Kanoo family 
who have strived to be at the forefront of philanthropathy.  Their latest gift  to the citizens of 
Bahrain came in the form of a fully equipped slate of the art Health Centre.  The Moh�d Jassim 
Kanoo Health Centre, named after the late Moh�d bin Jassim Kanoo,  one of the pioneering 
Bahraini entrepreneurs, who had played a large role in shaping the commerce and industry of 
modern Bahrain.  We wish them continuous prosperity, since they have truly showed us that in 
eventuality, their prosperity is that of  the nation as a whole. 

 

 نبذة عن الرعاية الصحية األولية

 
أن الKتطور الصKحي فKي مملكة البحرين يأتي محصلة لتكاتف جهود حقيقية تبذلها الحكومة على مدى سنوات عديدة،                    أن الKتطور الصKحي فKي مملكة البحرين يأتي محصلة لتكاتف جهود حقيقية تبذلها الحكومة على مدى سنوات عديدة،                    

 صKرحا  صKحيا  وعيادتKان صحيتان باإلضافة إلى بعض العيادات المتخصصة لرعاية               صKرحًا صKحيًا وعيادتKان صحيتان باإلضافة إلى بعض العيادات المتخصصة لرعاية              2020فKنحن اليKوم نKنعم بمحصKلة         فKنحن اليKوم نKنعم بمحصKلة         
ل هذه الصروح يتم تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية وخدمات صحة الفم            ل هذه الصروح يتم تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية وخدمات صحة الفم            المصKابين بأمKراض مزمنة، ومن خال      المصKابين بأمKراض مزمنة، ومن خال      

 ..واألسنان وخدمات رعاية األمومة والطفولة و التطعيمات شاملة الرعاية المتكاملة من وقائية وعالجيةواألسنان وخدمات رعاية األمومة والطفولة و التطعيمات شاملة الرعاية المتكاملة من وقائية وعالجية

المفدى المفدى ومKع دوران عجKلة المكKارم المKلكية المستفيضة، جاء األمر السامي من صاحب العظمة  ملك مملكة البحرين                    ومKع دوران عجKلة المكKارم المKلكية المستفيضة، جاء األمر السامي من صاحب العظمة  ملك مملكة البحرين                    
وصKاحب السKمو رئيKس الKوزراء الموقKر لتشKغيل مرآز المحرق الصحي على مدى األربع والعشرون ساعة وتمديد                  وصKاحب السKمو رئيKس الKوزراء الموقKر لتشKغيل مرآز المحرق الصحي على مدى األربع والعشرون ساعة وتمديد                  

وتم تزويده بخدمات األشعة والمختبر وذلك من       وتم تزويده بخدمات األشعة والمختبر وذلك من       . . سKاعات العمل بمرآز سترة الصحي حتى الساعة الثانية عشرة ليال           سKاعات العمل بمرآز سترة الصحي حتى الساعة الثانية عشرة ليالً          
وقد وقد . . ي خدمات الرعاية الصحية األولية لمبتغاهمي خدمات الرعاية الصحية األولية لمبتغاهممنطKلق الحرص على مواآبة التطور السكاني وتسهيل وصول طالب      منطKلق الحرص على مواآبة التطور السكاني وتسهيل وصول طالب      

آKKان تحقيKKق هKKذا الحKKلم سKKريعا  جKKدا  فتضKKافرت الجهKKود وبKKدء مشKKوار العمKKل الKKدؤوب نحKKو دراسKKة المتطلKKبات و عمKKل آKKان تحقيKKق هKKذا الحKKلم سKKريعًا جKKدًا فتضKKافرت الجهKKود وبKKدء مشKKوار العمKKل الKKدؤوب نحKKو دراسKKة المتطلKKبات و عمKKل 
ففي فترة قصيرة جدا  من الزمن تم رفع عدد        ففي فترة قصيرة جدًا من الزمن تم رفع عدد        .  .  الKتعديالت الالزمKة فKي المرآKزين الصKحيين تمشKيا  مع الوضع الجديد              الKتعديالت الالزمKة فKي المرآKزين الصKحيين تمشKيًا مع الوضع الجديد              

 .. وظيفة لكال المرآزين وظيفة لكال المرآزين8181لة بتوظيف مؤهلين بمختلف األقسام بزيادة قدرها لة بتوظيف مؤهلين بمختلف األقسام بزيادة قدرها القوى العامالقوى العام

المحرق المحرق (  (  وقKد اسKتمر تطويKر خدمKات الرعاية األولية حيث تم إدخال الحاسب اآللي في ثالث مراآز صحية أخرى            وقKد اسKتمر تطويKر خدمKات الرعاية األولية حيث تم إدخال الحاسب اآللي في ثالث مراآز صحية أخرى            
افت هذه  افت هذه   مراآز صحية، وأض    مراآز صحية، وأض   1010ليصKل إجمKالي عKدد المراآKز المتصKلة بالشبكة المرآزية إلى              ليصKل إجمKالي عKدد المراآKز المتصKلة بالشبكة المرآزية إلى              ) ) ، سKترة، حمKد آKانو      ، سKترة، حمKد آKانو      

فاستخالص المعلومات الصحية أصبح أآثر دقة      فاستخالص المعلومات الصحية أصبح أآثر دقة      .  .  الخطKوة إلى عKامل اإلنجKاز إضKافة مضKيئة لطKريق الKتقدم والرقي               الخطKوة إلى عKامل اإلنجKاز إضKافة مضKيئة لطKريق الKتقدم والرقي               
 واالستفادة من اإلحصاءات ساعدت في وضع الدراسات والبحوث الطبيةواالستفادة من اإلحصاءات ساعدت في وضع الدراسات والبحوث الطبية

وا العالج  وا العالج    مريض على العيادات العامة حيث تلق         مريض على العيادات العامة حيث تلق       (2,291,551)م،  فلقد تردد       م،  فلقد تردد       20012001فKبالرجوع إلى إحصKاءات عKام        فKبالرجوع إلى إحصKاءات عKام        
أما عن خدمات األسنان فقد استقبلت العيادات أما عن خدمات األسنان فقد استقبلت العيادات .  .  الKالزم وأفضKل الخدمKات التمريضية والتشخيصية بالمراآز الصحية         الKالزم وأفضKل الخدمKات التمريضية والتشخيصية بالمراآز الصحية         

    20002000عن عام   عن عام    %  % 4.64.6أي بزيادة نسبتها    أي بزيادة نسبتها    .  .  مKريض، تKلقوا أفضKل العKالج مKن قKبل األخصKائيين والفKنيين               مKريض، تKلقوا أفضKل العKالج مKن قKبل األخصKائيين والفKنيين               ) ) 73,650((
 ..ادات األسنانادات األسنانفي مجموع عدد المترددين على العيادات العامة وعيفي مجموع عدد المترددين على العيادات العامة وعي

أمKا عKن خدمKات رعايKة األمومKة و الطفولKة فهKي تشKمل العديKد مKن الخدمات ولعل من أهم التحديات التي تواجه هذا                             أمKا عKن خدمKات رعايKة األمومKة و الطفولKة فهKي تشKمل العديKد مKن الخدمات ولعل من أهم التحديات التي تواجه هذا                             
القسKم هKي تعزيKز بKرامج تKنظيم األسKرة والمKباعدة بيKن الوالدات وتحسين معدل خدمات فحص ما قبل الزواج والتي                   القسKم هKي تعزيKز بKرامج تKنظيم األسKرة والمKباعدة بيKن الوالدات وتحسين معدل خدمات فحص ما قبل الزواج والتي                   

. . ولكKن النسKبة مKا زالKت تحKت المعKدل المطلوب      ولكKن النسKبة مKا زالKت تحKت المعKدل المطلوب      . . م م 20012001ة  ة  فKي سKن  فKي سKن   %  % 24.624.6م إلى  م إلى  20002000فKي سKنة     فKي سKنة     % % 2020ارتفعKت مKن     ارتفعKت مKن     
فاالسKتثمار فKي الطفولKة مسKألة مKلحة لKرخاء مجتمعKنا وأن مKا تحققKه مKن نماء للطفل البحريني ورخائه هو واقع حي                        فاالسKتثمار فKي الطفولKة مسKألة مKلحة لKرخاء مجتمعKنا وأن مKا تحققKه مKن نماء للطفل البحريني ورخائه هو واقع حي                        

 ..نلمسه آل يومنلمسه آل يوم

ام آبير ام آبير  إن مKا يسKعدنا ويشKعرنا بعظيKم الفخKر واالعKتزاز إن الخدمKات الصKحية فKي آKل مراحKلها آKانت موضع اهتم                        إن مKا يسKعدنا ويشKعرنا بعظيKم الفخKر واالعKتزاز إن الخدمKات الصKحية فKي آKل مراحKلها آKانت موضع اهتم                       
وتقديKر خKاص مKن الدولKة الKتي أنفقKت بكKل سKخاء وآKرم واسKتجابت للمتطلبات الصحية األولية آما ال ننسى األيادي                       وتقديKر خKاص مKن الدولKة الKتي أنفقKت بكKل سKخاء وآKرم واسKتجابت للمتطلبات الصحية األولية آما ال ننسى األيادي                       

 البيضاء والرعاية التي حظيت بها هذه الصروح الصحية من قبل عائلة آانو الكرام عبر حقبة طويلة من الزمن البيضاء والرعاية التي حظيت بها هذه الصروح الصحية من قبل عائلة آانو الكرام عبر حقبة طويلة من الزمن 
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Not resting on our laurels, there is a persistent force propelling us to further enhance 
and improve the service provided.  Therefore, ambitious projects and feasibility studies 
are continuously being assessed  and implemented.  In the near future, it is hoped that 
the new health centers in Dair and Budaiya Road will be constructed. The Dair health center plan 
for construction is already on the way. Furthermore, an expansion of the services provided at the 
Budaiya and Jidhafs Helath centers have also been earmarked.  In addition, it is also aimed that 
the Moh�d Jassim Kanoo health center will remain open till midnight and on public holidays to 
facilitate services to those residing in Hamad Town and the western regions. 

It is also viewed that one day all primary health care centers will be linked to the SMC network 
to stream-line  patient information into useful processable data.  How does one improve on 
excellence?  This statement  no matter how true has not deterred us from rising to the challenge 
of ever increasing costs, emergence of new diseases, or changes in the demographic structure of 
the kingdom. The already highly trained health care personnel are continuously exposed to 
training and development programmes to cater for the increasing demands made on them so that 
they can provide the optional health care service. 

In turn the public has come to expect a high level of service from the Primary health care and we 
aim to continuously appease them in this respect.  However, it must be noted that this system was 
developed to cater for their needs and likewise they must acknowledge the fruits it bears for 
them.  In exchange, their participation in health care related awareness should be a fundamental 
reciprocation. These directives have been at all times propagated by the wise leadership of the 
kingdom of Bahrain who have caused to offer a 1st class medical service to all citizens � foreign 
and national alike and at no cost what-so-ever. His  Highness the King has been well aware of the 
popularity of this system amongst the citizens and has been closely following the great burdens 
being placed on the primary care system. Likewise, he has remained one step ahead of the same, 
encouraging the health professionals to seek solutions prior to any problem arising.  

Finally, we would like to convey our appreciation and acknowledgement to all Primary Care  and 
Public health personnel and to every person who has contributed in upgrading  the Health 
Services in Bahrain. 
 
 
A.W.M. Abdul Wahab, FRCS., FACS., 
Asst. Undersecretary for Primary Care and Public Health. 
 

واسKتجابتهم لKتوجهات الحكومKة الموقKرة فKي بKناء وتشييد المراآز الصحية المتقدمة والمتكاملة،  فقد آانت المساهمة                     واسKتجابتهم لKتوجهات الحكومKة الموقKرة فKي بKناء وتشييد المراآز الصحية المتقدمة والمتكاملة،  فقد آانت المساهمة                     
 ..مم20012001 /  / 1212 /  / 3131العظيمة بإنشاء مرآز محمد جاسم آانو الصحي الواقع في مدينة حمد والذي تم افتتاحه بتاريخ العظيمة بإنشاء مرآز محمد جاسم آانو الصحي الواقع في مدينة حمد والذي تم افتتاحه بتاريخ 

لكKبيرة جدا  ترنو إلى بناء مرآز صحي جديد بمنطقة الدير وبناء  لكKبيرة جدًا ترنو إلى بناء مرآز صحي جديد بمنطقة الدير وبناء  إن تطلعاتKنا مKازالت بعيKدة إذ أن آمالKنا وطموحاتKنا ا            إن تطلعاتKنا مKازالت بعيKدة إذ أن آمالKنا وطموحاتKنا ا            
مرآز آخر جديد بشارع البديع مع توسعة وتطوير الخدمات بمرآزي البديع وجد حفص الصحيين باإلضافة إلى فتح                 مرآز آخر جديد بشارع البديع مع توسعة وتطوير الخدمات بمرآزي البديع وجد حفص الصحيين باإلضافة إلى فتح                 

ة، آما  ة، آما  مرآز محمد جاسم آانو خالل الفترة المسائية والعطل الرسمية لخدمة القاطنين في مدينة حمد والمنطقة الغربي               مرآز محمد جاسم آانو خالل الفترة المسائية والعطل الرسمية لخدمة القاطنين في مدينة حمد والمنطقة الغربي               
أن ربKط بقيKة المراآKز الصKحية العشKرة بشKبكة الحاسKب اآللKي هKي مKن أهKم أولوياتKنا،  لمKا له من مردود إيجابي في               أن ربKط بقيKة المراآKز الصKحية العشKرة بشKبكة الحاسKب اآللKي هKي مKن أهKم أولوياتKنا،  لمKا له من مردود إيجابي في               

 ..خدمة المترددين  طمعا  للسمو بخدمات الرعاية األولية إلى أرقى وأجود المستويات في المملكةخدمة المترددين  طمعًا للسمو بخدمات الرعاية األولية إلى أرقى وأجود المستويات في المملكة

 KKودة يحKKن الجKKالي مKKتوى عKKلى مسKKتطورة وعKKات مKKتوفير خدمKKنا بKKإن التزام KKودة يحKKن الجKKالي مKKتوى عKKلى مسKKتطورة وعKKات مKKتوفير خدمKKنا بKKتحديات إن التزامKKة الKKدة لمواجهKKد العKKنا أن نعKKتحديات تم عليKKة الKKدة لمواجهKKد العKKنا أن نعKKتم علي
المسKKتقبلية الكKKبيرة الKKتي تواجهKKنا وخاصKKة فيمKKا يتعKKلق بارتفKKاع تكKKلفة الخدمKKات الطKKبية، وظهKKور األمKKراض الجديKKدة     المسKKتقبلية الكKKبيرة الKKتي تواجهKKنا وخاصKKة فيمKKا يتعKKلق بارتفKKاع تكKKلفة الخدمKKات الطKKبية، وظهKKور األمKKراض الجديKKدة     

 الهKKائل فKKي مجKKاالت األجهKKزة والمعKKدات والعقاقيKKر  الهKKائل فKKي مجKKاالت األجهKKزة والمعKKدات والعقاقيKKر ييوالمعقKدة والKKتغيرات فKKي الترآيKKبة السKKكانية والKKتطور التكKKنولوج والمعقKدة والKKتغيرات فKKي الترآيKKبة السKKكانية والKKتطور التكKKنولوج 
م من آل ذلك تهيئة و تدريب وتطوير الكوادر الطبية والصحية لمواآبة الطفرة في هذا التطور العالمي         م من آل ذلك تهيئة و تدريب وتطوير الكوادر الطبية والصحية لمواآبة الطفرة في هذا التطور العالمي         واألهواأله. . الطبيةالطبية

وال يفوتنا  وال يفوتنا  . . فKي وقKت يزداد فيه وعي المواطنين وتكثر متطلباتهم وتطلعاتهم إلى خدمات صحية من أرقى المستويات                فKي وقKت يزداد فيه وعي المواطنين وتكثر متطلباتهم وتطلعاتهم إلى خدمات صحية من أرقى المستويات                
ف آKKل الجهKKود وخاصKKة جهKKود المواطKKنين   ف آKKل الجهKKود وخاصKKة جهKKود المواطKKنين   هKKنا أن نذآKKر بKKأن تطKKور الخدمKKات الصKKحية لKKن يكKKون مكKKتمال  إال بKKتكات     هKKنا أن نذآKKر بKKأن تطKKور الخدمKKات الصKKحية لKKن يكKKون مكKKتمًال إال بKKتكات     

والمسKتفيدين مKن الخدمKات الصKحية أنفسKهم حKتى تكKون مشارآتهم ومساهمتهم إيجابية وفعالة ويكونوا أداة فاعلة في                      والمسKتفيدين مKن الخدمKات الصKحية أنفسKهم حKتى تكKون مشارآتهم ومساهمتهم إيجابية وفعالة ويكونوا أداة فاعلة في                      
 ..اتخاذ القرار الذي يخدم مصالحهم في المجتمع والنادي والمدرسة والمنزلاتخاذ القرار الذي يخدم مصالحهم في المجتمع والنادي والمدرسة والمنزل

 فKي قطKاع الرعاية الصحية األولية و لكل من آان له يد     فKي قطKاع الرعاية الصحية األولية و لكل من آان له يد     وفKي الخKتام أتقKدم بجKزيل الشKكر والعKرفان لجميKع العامKلين         وفKي الخKتام أتقKدم بجKزيل الشKكر والعKرفان لجميKع العامKلين        
 .    .    ودور واضح في االرتقاء بالخدمات الصحية ودور واضح في االرتقاء بالخدمات الصحية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدآتور عبدالوهاب محمد عبدالوهابالدآتور عبدالوهاب محمد عبدالوهاب
 الوآيل المساعد للرعاية الصحية األولية والصحة العامة
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