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  موجز عن الرعاية الصحية األولية
 

 20إن للرعاية الصحية األولية دور حيوي وفعال في تقديم الخدمات العالجية والوقائية حيث يوجد 
صرحًا صحيًا وعيادتان صحيتان منتشرة في جميع أرجاء المملكة يتم من خاللها تقديم خدمات الرعاية 

اية األمومة والطفولة والتطعيمات، والعيادات األولية، وخدمات صحة الفم واألسنان، وخدمات رع
  .التخصصية آالسكر وأمراض الدم المنجلية

  

  زيارة و بلغ عدد الزيارات إلى 2,444,484 إلى العيادات العامة 2004وقد بلغ عدد الزيارات في عام 
   .2003على التوالي عن عام % 41و % 1زيارة أي بزيادة     255,765عيادات األسنان  

  
  1جدول                                          2004 – 2000ارات العيادات الخارجية في المراآز الصحية زي

  

لبيانا 2000 2001 2002 2003 2004  

   *العيادات العامة 2,188,277 2,291,551 2,423,800 2,430,633 2,444,484

  األسنان 162,198 173,650 186,139 181,330 255,765

14,205 12,741 NA NA NA عيادة مرضى السكر 

  المجموع 2,350,475 2,465,201 2,609,939 2,624,704 2,714,454
  

  . ال يشمل زيارات قسم رعاية األمومة والطفولة وخدمات التمريض  *      

  
  2جدول              الصحية األوليةبالرعايةإحصاءات مختارة للموارد الصحية 

 

2004 2003  البيان

219 208  األطباء

39 41  أطباء األسنان

184 229  الممرضات

239 233  المهن المساعدة
 

 
 1 رسم بياني                              من ميزانية الوزارة آنسبة المصروفات على الرعاية الصحية األولية

 

  

  

  
  
  

وسعيًا  لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة من خالل تلك الصروح فقد تم البدء في إنشاء مراآز صحية 
، آما وبدأ 2004جديدة مثل مرآز الدير الصحي  حيث تم وضع حجر األساس له في شهر مارس 

آز البديع باإلضافة إلى توسعة مر 2004العمل في تشييد مرآز الزالق الصحي الجديد في سبتمبر 
الصحي وقد شملت إضافة مبنى لوحدة رعاية الطفولة واألمومة ومبنى لقسم األشعة وغرفتين 

وآذلك تم . لإلستشارة إلى جانب توسعة قسم التمريض والعمليات البسيطة وقسمي الصيدلة والمختبر
له العديد من غرف العالج وغرفة توسعة قسم العالج الطبيعي بمرآز ابن سينا الصحي حيث أضيفت 

العالج المائي، إضافة على ذلك فقد تم بناء وحدة اإلقامة القصيرة بمرآز الكويت الصحي وتم توسعة 
هذا وقد بدأ العمل بقسم العالج الطبيعي في مرآز محمد جاسم آانو الصحي في شهر .  قسم التمريض

  . الغربيةأبريل وذلك إلستقبال القاطنين بمدينة حمد والقرى 
 

 11تم توفير أصناف من األدوية في صيدليات المراآز الصحية حيث تم إدخال  2004وخالل عام 
وتعزيزًا . صنف من األدوية التي تستخدم في الصحة الثانوية إلى قائمة األدوية بالمراآز الصحية

قهن بطاقم التمريض لتطوير خدمة الفحص ما بعد الوالدة فقد تم تعيين ثالث قابالت قانونيات والتحا
  .بالمراآز الصحية

  
العديد من المشاريع والخطط المستقبلية والتي سوف يكون  وال نقف عند هذا الحد من التطوير فهناك 

.  تطبيق قانون إلزامية الفحص ما قبل الزواج لها دوراًً في زيادة واستمرار عجلة التقدم، حيث سيتم
وهم مرآز النخيل الصحي في المحافظة الشمالية،  2005 مراآز صحية في عام 3آما ويتم بناء 

 الوسطى، ومرآزًا ثانيًا في مدينة عيسى بالمحافظة ومرآز أحمد على آانو الصحي في المحافظة
.   ساعات الستخراج ملفات المرضى4وسيتم تشغيل جميع المراآز الصحية بالفترة المسائية .  الوسطى

لمدرسية بتعيين ممرضات في عدد من المدارس وتشغيل وآذلك سيتم التوسع في خدمات الصحة ا
عيادة مرضى األنيميا المنجلية في عدد من المراآز الصحية حيث تتوفر هذه العيادة حاليًا في آًال من 

  .مرآز جدحفص والبديع الصحيين
  

ات وبحمد اهللا فقد استمرت الجهود لتسهيل إجراءات المراجعين من خالل التنسيق مع إدارة المعلوم
محمد جاسم آانو، مدينة حمد، الرفاع الشرقي، ( مراآز صحية بشبكة الحاسب اآللي 6الصحية لربط 
مرآزًا صحي وآذلك سيتم  19ليصبح مجموع المراآز الصحية الموصلة بالشبكة ) البديع ، الكويت

  .ربط مرآز الدير الصحي الجديد بالشبكة عند تشغيله
  

ع المسئولين والعاملين الذين ساهموا في تطوير واالرتقاء بالخدمات وختامًا نتوجه بالشكر الجزيل لجمي
  .ل المراآز الصحيةالصحية المقدمة من خال

 

 Other Expenditure  D.H.C. 

91.5% 18.5% 81.7% 18.3% 

2003 2004 


