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ضمان تقديم خدمات آمنة وعالية الجودة

الحوكمة المؤسسية والتنظيم واإلدارة

المشاركة المجتمعية والحمالت 
الرئيسية والفعاليات الوطنية

األداء والحوكمة المالية

خدمات رعاية صحية شاملة ومتكاملة 
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الدكتورة/ مريم علي عبدامللك
املدير العام

د. مريم علي عبدالملك 
مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية األولية    

كلمة المدير العام 

لقــد شــهد عــام 2012 إنشــاء مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة 
ومــن ثــم بــدأت رحلتنــا لتقديــم أعلــى معاييــر الرعايــة الصحية 
ــك  ــذ ذل ــة 2030. ومن ــر الوطني ــة قط ــا رؤي ــب أعينن ــن نص واضعي
ــدة،  ــة جدي ــة أولي ــآت رعاي ــاح منش ــد وافتت ــا بتجدي ــن قمن الحي
اســتطاعت أن توفــر 8 نمــاذج تحويليــة للرعايــة حيــث زادت مــن 
قــدرات قوتنــا العاملــة مــن خــال اســتثمار إضافــي فــى تدريــب 
وتطويــر الــكادر الوظيفــي. ولقــد حددنــا هدفنــا واضعيــن 
المجتمــع فــى عيــن اعتبارنــا والمريــض فــى محــور اهتمامنــا. 

المســتمر  جهدنــا  كان  فقــد  الحــد،  ذلــك  عنــد  نقــف  لــم 
لخدمــة المجتمــع وتوســيع خدماتنــا فــى مجــال الرعايــة 
الصحيــة األوليــة هــو الــذي حــدد بصمتنــا الفريــدة والحقيقيــة 
فــي نظــام الرعايــة الصحيــة بدولــة قطــر. لقــد قمنــا بتطويــر 
خدمــات رعايــة صحيــة أوليــة ذات جــودة عاليــة وشــاملة تركــز 
ــل  ــذي يجع ــر  وال ــف المبك ــة والكش ــاة والوقاي ــى المعاف عل
المريــض فــي محــور اهتمامنــا مــن خــال نمــوذج صحــي يركــز 

ــرد. ــى الف عل
كمــا نفخــر بحصــول المؤسســة علــى أعلــى مســتوي مــن 
االعتمــاد الكنــدي ) المســتوي الماســي( وهــو الــذي كان إنجــازا 
ــة  ــات رعاي ــل خدم ــر أفض ــا لتوفي ــع أهدافن ــى م ــا يتماش هائ

ــا. ــة لمجتمعن ــة أولي صحي
رحلــة  فــى  أخــرى  عظيمــة  عامــة   2018 عــام  يمثــل  كمــا 
االســتراتيجية  فيــه  انهينــا  الــذي  الوقــت  ففــي  المؤسســة 
ــا  ــد كان لزام ــة 2013-2018 فق ــة األولي ــة الصحي ــة للرعاي الوطني
علينــا أن نعمــل علــى تجديــد رؤيتنــا ومهمتنــا ووضــع أهــداف 
وأنشــطة اســتراتيجية واضحــة للســنوات الخمــس المقبلــة، 
حيــث تــم االعــان عــن خطتنــا االســتراتيجية للمؤسســة 2019-
2023 التــي تتماشــي مــع االســتراتيجية الوطنيــة للصحــة والتــى 
ــى  ــاظ عل ــا بالحف ــمحت لن ــل وس ــكل كام ــا بش ــاركنا فيه ش
التقــدم فــي مجــال الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي دولــة قطــر.
 ومــن خــال دعائمنــا القويــة وإنجازاتنــا الكثيــرة فإننــا قــادرون 
ــة  ــنوات المقبل ــس س ــتراتيجية للخم ــا االس ــذ خطتن ــى تنفي عل
ــع  ــة للمجتم ــر صح ــتقبل أكث ــق مس ــول لتحقي ــل للوص للعم
بالتركيــز علــى المعافــاة والوقايــة، واالســتمرار فــي توفيــر 
الرعايــة  خدمــات  مــن  عاليــة  جــودة  وذو  شــامل  نمــوذج 

ــرة. ــب األس ــوذج ط ــال نم ــن خ ــة م ــة األولي الصحي
للرعايــة  األســرة  طــب  لنمــوذج  الحاجــة  مــدى  نــدرك  إننــا   
الصحيــة فــي المجتمــع ونحــن نســعي إلــى تقديمــه فــي 
فإننــي  أســرة  طبيبــة  ولكونــي  الصحيــة،  المراكــز  كافــة 
أتفهــم قيمــة وفائــدة أن يكــون لألســرة طبيبهــا الخــاص 

والــذي ســيكون علــى درايــة شــاملة بالتاريــخ المرضــي لجميــع 
أفــراد األســرة ويقــوم بتقديــم المشــورة والعــاج للفــرد فــي 

إطــار األســرة فضــا عــن حــاالت محــددة تكــون منفــردة. 
ــا أنهــا قابلــة  ــا الطموحــه والتــي تأكدن ــا بشــرح رؤيتن لقــد قمن
توفيــر  علــى  االســتراتيجية  أولوياتنــا  تتركــز  بحيــث  للتنفيــذ 

أفضــل خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة.
ــا  ــن بينه ــا م ــزا صحي ــغيل 27 مرك ــوم بتش ــات نق ــن حالي ونح
خمســة مراكــز للمعافــاة. وتمثــل المراكــز الصحيــة الجديــدة 
نموذجــا فنيــا رائعــا يضــاف إلــى مجموعــة المنشــآت الصحيــة 
ــع  ــذا التوس ــة، فه ــة األولي ــة الصحي ــة الرعاي ــة لمؤسس التابع
ــي  ــع إل ــراد المجتم ــول أف ــهيل وص ــي تس ــهم ف ــرة يس والوف

ــا. خدماتن
صاحــب  لحضــرة  الحكيمــة  القيــادة  تحــت  قطــر،  دولــة  إن 
ــدى  ــاد المف ــر الب ــي أمي ــد آل ثان ــن حم ــم ب ــيخ تمي ــمو الش الس
وصاحــب الســمو األميــر الوالــد الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل 
ثانــي، قامــت بوضــع اســتراتيجية تنميــة للبــاد ككل مــن خال 
رؤيــة قطــر الوطنيــة وخططهــا واســتراتيجياتها المتعلقــة 
بهــا. وهــذا يتماشــى مــع إعــان اســتانة: االلتــزام العالمــي 
التنميــة  فأهــداف  للجميــع،  أوليــة  صحيــة  برعايــة  الجيــد 
والصحــة البشــرية دائمــا مــا يكــون لهــا األولويــة كمــا أن خلــق 
نظــام رعايــة اوليــة قــوي يعــد أمــرا حيويــا لتمكيــن أمتنــا مــن 

ــور. ــث ومتط ــة حدي ــة أولي ــام رعاي ــا نظ ــون لديه أن يك
ــركائها  ــع ش ــل م ــة تعم ــة األولي ــة الصحي ــة الرعاي إن مؤسس
الجديريــن باالحتــرام مــن وزارة الصحــة العامــة ومؤسســة 
حمــد الطبيــة لتوفيــر خدمــة رعايــة صحيــة شــاملة يســتحقها 
مجتمعنــا. وكل فــرد منــا لــه مشــاركة حيويــة عليــه أن يؤديها 
تجــاه الرعايــة الصحيــة ســواء كان أحــد أفــراد الــكادر الطبــي أو 
ــى  ــع إل ــا أتطل ــة، وأن ــاب المصلح ــد أصح ــة أو أح ــزود للخدم م
ــى  ــة ف ــس المقبل ــنوات الخم ــال الس ــتركة خ ــا المش إنجازاتن
تطويــر الصحــة ومســتوي المعيشــة فــى دولــة قطــر مــن 
ــي  ــة ف ــاملة ومتكامل ــة ش ــة أولي ــة صحي ــات رعاي ــال خدم خ

ــض. ــول المري ــور ح ــع وتتمح ــاول الجمي متن
وفــى الختــام، أود أن أتقــدم بالشــكر لــكل مــن شــارك وقــدم 
مؤسســة  أهــداف  تحقيــق  فــي  وســاهم  لعملنــا  الدعــم 
للرعايــة  الوطنيــة  واالســتراتيجية  األوليــة  الصحيــة  الرعايــة 

الصحيــة األوليــة واالســتراتيجية الوطنيــة للصحــة.
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أبرز مالمح عام 0٢٢01٨

6

تم افتتاح 4 مراكز صحية في الوعب 
والوجبة ومعيذر وجامعة قطر

تقوم مؤسسة الرعاية األولية 
بتشغيل 27 مركزًا صحيًا

بوابة »صحتي« تعمل حاليا لخدمة 
المرضى وعائاتهم

أنهت المؤسسة خطتها 
االستراتيجية للرعاية الصحية األولية 

2013-2018 بنسبة %93

تم تدشين عيادة خاصة لموظفي 
المؤسسة في مقر مؤسسة 

الرعاية الصحية األولية

سوف تقوم المؤسسة بإطاق 
خطتها االستراتيجية الجديدة في 

إبريل 2019

أبرز مامح عام 2018
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Roll-out of the Dental 
–“Beautiful Smile” service 

was completed at all
health centers.
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2.859.684 مليون زيارة تم تسجيلها 
في المراكز الصحية التابعة للمؤسسة

تم توفير خدمات المعافاة في 
5 مراكز صحية بطاقة استيعابية 

كاملة للنساء والرجال

56.92 % نسبة المواطنين القطريين 
في الكادر اإلداري بالمؤسسة

8.7 % زيادة في القوة العاملة 
للكادر الطبي وزيادة القوة العاملة 
للمؤسسة بشكل عام بنسبة %7.4 

لعام 2018

تم توفير تغطية صحية ل 99 % 
من المدارس الحكومية بممرض أو 

ممرضة واحدة على األقل

98.3% من الممارسين الصحيين 
بالمؤسسة حاصلون على التراخيص

98% نسبة الرضا حول خدمات الرعاية 
المنزلية

أبرز مامح عام 2018
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االستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية األولية 2018-2013 8

ــة  ــة صحي ــام رعاي ــق نظ ــر لتحقي ــة قط ــة دول ــة 2011-2016 رؤي ــة للصح ــتراتيجية الوطني ــت االس مّثل
الرعايــة  تقديــم  طريقــة  فــي  الموجــودة  االختــاالت  عالجــت  كمــا  وناجــح،  متكامــل 
1.1 الرعايــة األوليــة كأســاس« كأول مشــروع  مــن  الصحيــة. و عــّرف »المشــروع 

المشــاريع الوطنيــة الـــ 42 للصحــة. 

ــتراتيجية  ــي اس ــاهمته ف ــى مس ــرًا إل ــروع 1.1 و نظ ــذ المش ــل تنفي ــن أج  و م
التنميــة الوطنيــة و رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030، تــم تدشــين االســتراتيجية 
الوطنيــة للرعايــة الصحيــة األوليــة 2013-2018، و تعييــن مؤسســة الرعايــة 

ــدور المنظمــة الرائــدة فــي تنفيــذه. الصحيــة األوليــة ب

األوليــة  الصحيــة  للرعايــة  الوطنيــة  االســتراتيجية  وضــع  تــم 
ــة  ــة األولي ــة الصحي ــي الرعاي ــع مقدم ــر جمي ــا عب ــم تنفيذه ليت
فــي قطــر، حيــث وضعــت االســتراتيجية المبــادئ التــي يمكــن 
تطبيقهــا علــى أي قطــاع، و اقترحــت نمــاذج محــددة 
ــة  ــت أهمي ــا أعط ــة. كم ــى األدل ــة عل ــة مبني للرعاي
الصحيــة  الرعايــة  مؤسســة  الحتياجــات  كبيــرة 
يعكــس  هــذا  و  التنفيــذ،  حيــث  مــن  األوليــة 
الصحيــة  الرعايــة  مؤسســة  أن  ببســاطة 
ــة  ــة الصحي ــدم للرعاي ــر مق ــر أكب ــة تعتب األولي

األوليــة فــي الدولــة.

األوليــة  الصحيــة  الرعايــة  مؤسســة  كانــت 
ــل  ــن أص ــة م ــق 58 توصي ــن تحقي ــؤولة ع مس
للرعايــة  الوطنيــة  لاســتراتيجية  توصيــة   70
الصحيــة األوليــة، و قــد نجحــت فــي اســتكمال 
47 توصيــة منهــا. أمــا الـــ 11 توصيــة المتبقيــة، 
خطــة  ضمــن  لاســتكمال  نقلهــا  فتــم 
التــي  و   ،  2023-2019 االســتراتيجية  المؤسســة 
حققــت بالفعــل تقدمــا كبيــرًا ، و ســيتم تنفيــذ 
بهــذا  و  شــهرًا.   18-12 غضــون  فــي  معظمهــا 
يبقــى اثنــان فقــط مــن تعهــدات المرضــى العشــر، 
و اللتــان ســيتم اســتكمالهما علــى المــدى القصيــر. 
و هــذا يمّثــل معــدل تحقيــق إجمالــي قــدره 93 ٪ 

فــي نهايــة ديســمبر 2018.

مؤسســة  واجهــت  التــي  التحديــات  إلــى  بالنظــر  و 
المســؤوليات  إلــى  باإلضافــة  األوليــة،  الصحيــة  الرعايــة 
اليوميــة  أعمالهــا  تقديــم  فــي  المتمثلــة  الهائلــة 
ــؤوليات  ــة و المس ــة الصحي ــات الرعاي ــادة كخدم المعت
فــي  المؤسســة  إنجــازات  حققــت  فقــد  المؤسســية، 
األوليــة  الصحيــة  للرعايــة  الوطنيــة  االســتراتيجية  تنفيــذ 

هائــًا. نجاحــًا   2018-2013

االستراتيجية الوطنية للرعاية 
الصحية األولية ٢013-٢01٨ 
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دليل 

خطط سير العمل تواجه مخاطر الفشل أو يوجد عدد كبير من المخاطر المتعددة التي ال يمكن تقليل آثارها

خطط سير العمل تواجه بعض مخاطر الفشل أو يوجد عدد قليل من المخاطر التي ال يمكن تقليل آثارها

خطط العمل تسير فى مسارها الصحيح ويوجد عدد قليل من المخاطر المتعددة التي يمكن تقليل آثارها

انتهاء خطط العمل كما هو محدد لها طبقا لتوصية جديدة أو موجودة بالفعل أو خارجة عن مؤسسة الرعاية الصحية األولية

70 توصية المكاسب العشرة السريعة تعهدات المرضى العشرة

%85

%10

%5

%90

%10

%10

%10

%80

9  االستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية األولية 2018-2013
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اإلنجازات الرئيسية لاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية األولية 2013-2018 هي:

اإلنجازات مجاالت التنفيذ

االستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية األولية 2018-2013 10

الفحص و الكشف المبكر 
     الفحوصات الصحية الذكية للحاالت و عوامل الخطر الشائعة.

     خدمات الكشف عن سرطان الثدي و األمعاء.

     فحص الصحة النفسية للقلق و االكتئاب.

     الفحص قبل الزواج.

الجودة و سامة المرضى 
     نظام المعلومات اإلكلينيكية في جميع المراكز الصحية

       والمبنى الرئيسي للمؤسسة.

     السجل الطبي اإللكتروني المشترك بين الرعاية األولية و الثانوية.

     االعتماد المستقل للخدمات، من قبل االعتماد الكندي المستوى الماسي.

خدمة المراجعين و مشاركة 
المرضى 

     مركز االتصال و خط مساعدة المرضى 107

     تحسين تجربة المريض من خال فريق حياك لخدمة المراجعين.

تدريب و تطوير القوى 
العاملة 

     استراتيجية التعلم و التطوير عبر التخصصات اإلكلينيكية و غير اإلكلينيكية.

     تقديم التدريب على القيادة و اإلدارة لكبار المدراء القطريين.

الصحة الوقائية 

التعاون المشترك 

     خدمات أنماط الحياة الصحية التي تشمل التحويات إلى عيادات اإلقاع

       عن التدخين، والحمية والتغذية، والرياضة.

     إنشاء خمسة مراكز للصحة والمعافاة مجهزة بمرافق تقدم خدمات

       المعافاة للمرضى المصابين بأمراض غير معدية و يوجد لديهم عوامل خطر. 

     مذكرات التفاهم مع مؤسسة حمد الطبية و  خدمة وياك لدعم الصحة النفسية.

     التعاون مع مؤسسة حمد الطبية في مجال خدمة األطباء المتنقلة للرعاية الصحية المنزلية.

     آليات اإلباغ الشاملة بما في ذلك التقارير الفصلية المحدثة المقدمة إلى

        وزير الصحة العامة عن طريق مجلس تنفيذ االستراتيجية.

تحسين الوصول إلى الرعاية 
الصحية األولية 

     افتتاح عشرة مراكز صحية جديدة، منها خمسة مراكز للصحة و المعافاة.

     تطوير و تنفيذ نموذج طب األسرة، مما يضمن تخصيص طبيب لكل إسرة.

     خدمة الرعاية الصحية المنزلية للمرضى المؤهلين من قبل فريق متعدد التخصصات.

     نظام المواعيد لجميع استشارات أطباء األسرة مع متوسط وقت استشارة

       لمدة 15 دقيقة.

     إنشاء مراكز إقليمية متخصصة للموجات فوق الصوتية و طب العيون و المختبرات.

     التحويات اإللكترونية التي تم تأسيسها بين مؤسسة الرعاية الصحية األولية

       و مؤسسة حمد الطبية و سدرة الطبية.

     نظام التصنيف في جميع المراكز الصحية مع الوصول إلى غرف

       عاج الرعاية العاجلة.

     افتتاح عيادة موظفي مؤسسة الرعاية الصحية األولية.

الخدمات الشاملة و المتكاملة
     دمج خدمات األمراض الغير معدية مع نموذج طب األسرة.

     خدمة الدعم النفسي التي تقدم دعمًا متدرجًا للصحة النفسية.

     خدمات الرعاية أثناء الحمل و بعد الوالدة و تنظيم األسرة.

     عيادات الطفل السليم وتطوير كتيب صحة الطفل.

     خدمة “االبتسامة الجميلة” للتثقيف حول صحة الفم 

     عيادات عاج النساء الحوامل و األطفال.
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سيتم إطاق الخطة 
االستراتيجية الجديدة 

للمؤسسة في عام 2019

 تغطي سنوات 2023-2019

 تشتمل على 6 أولويات 
استراتيجية و 20 هدفا و 80 

نشاطا استراتيجيا

11  االستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية األولية 2018-2013

الخطة االستراتيجية للمؤسسة 2023-2019

فــي نهايــة عــام 2018، تــم نقــل بعــض األنشــطة الحاليــة لاســتراتيجية الوطنيــة للرعايــة 
الصحيــة األوليــة إلــى خطــة المؤسســة االســتراتيجية األولــى 2019-2023، إلــى جانــب األنشــطة 
ــة  ــة الوطني ــة دور التغطي ــة األولي ــة الصحي ــة الرعاي ــادت مؤسس ــدة. و ق ــتراتيجية الجدي االس
المؤسســة  خطــة  برامــج  ضمــن  و  قطــر.  دولــة  فــي  األوليــة  الصحيــة  الرعايــة  لخدمــات 
ــز  ــل و التركي ــرة المتكام ــب األس ــا ط ــيين هم ــن الرئيس ــإن البرنامجي ــدة، ف ــتراتيجية الجدي االس

ــة. ــة الوقائي ــة الصحي ــى الرعاي ــر عل ــكل أكب بش

ــتمل  ــل 2019. و تش ــي أبري ــتراتيجية 2019-2023 ف ــة االس ــة المؤسس ــاق خط ــرر إط ــن المق و م
ــيتم  ــي س ــتراتيجيًا والت ــاطًا اس ــًا و 80 نش ــتراتيجية و 20 هدف ــات اس ــت أولوي ــى س ــة عل الخط
تنفيذهــا علــى مــدار الســنوات الخمــس القادمــة، أحدهــا هــو تطويــر االســتراتيجية الوطنيــة 

ــر. ــة قط ــية لدول ــة الخماس ــة األولي ــة الصحي للرعاي
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إمكانيات الطاقة االستيعابية 04

إمكانيات الطاقة االستيعابية 12

1 .4  البنية التحتية

تــدرك مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة أن بعــض مرافقهــا الحاليــة قــد تجــاوزت قدراتهــا و توســعت بســبب النمــو الســكاني فــي دولــة قطــر 
خــال الســنوات القليلــة الماضيــة. لهــذا الســبب ، و وفقــًا لاســتراتيجية الوطنيــة للرعايــة الصحيــة األوليــة التــي تتعهــد بتقديــم الخدمــات فــي 
بيئــة آمنــة ونظيفــة تلبــي توقعــات المرضــى و تعــزز الممارســة اإلكلينيكيــة، طــورت مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة أولوياتهــا و التــي يرتبــط عــدد 

منهــا بالبيئــة المحيطــة.

ــدد  ــي ع ــادة ف ــر زي ــجيل أكب ــم تس ــا ت ــة حيثم ــة الدوح ــة العاصم ــي منطق ــتبدلة( ف ــدة و مس ــة )جدي ــز صحي ــاح 10 مراك ــم افتت ــام 2015، ت ــذ ع من
الســكان إقــرارًا للطلــب المتزايــد بســرعة علــى الخدمــات الصحيــة فــي ضواحــي العاصمــة الدوحــة. و مــن المقــرر أن يتــم تســليم 10 مراكــز صحيــة 
جديــدة اعتبــارًا مــن عــام 2020. وحاليــًا، تعمــل مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة مــن خــال 27 مركــزًا للرعايــة الصحيــة األوليــة موزعــة علــى ثــاث 
مناطــق ، هــي الوســطى و الغربيــة و الشــمالية. و تقــع غالبيــة هــذه المراكــز فــي مدينــة الدوحــة، فــي حيــن تقــع البقيــة فــي المناطــق المأهولــة 

بالســكان فــي جميــع أنحــاء الدولــة.

ــا  ــك طبي ــرهم و كذل ــى و أس ــم المرض ــًا لدع ــز إكلينيكي ــاري تتمي ــتوى معم ــز بمس ــق تتمي ــم مراف ــى تقدي ــدة إل ــة الجدي ــز الصحي ــدف المراك وته
منحيــث الــكادر الطبــي المتميــز. حيــث تســعى مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة إلــى توفيــر مرافــق تكــون قائمــة علــى األدلةوالبراهيــن، و مبنيــة 
علــى الغــرض، و محورهــا المريــض، و موجهــة نحــو األســرة ، و تحتــرم الثقافــة ، و تدعــم الممارســة اإلكلينيكيــة ، و آمنــة ، و موثوقــة و مســتدامة.
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المرافق التشغيلية

مركزابوبكر الصديق الصحي
مركز ابو نخلة الصحي

مركز المطار الصحي
مركز الضعاين الصحي
مركز الجميلية الصحي
مركز الكعبان الصحي
مركز الكرعانة الصحي

مركز الخور الصحي
مركز الريان الصحي

مركز الشمال الصحي
مركز الشيحانية الصحي

مركز الثمامة الصحي

مركز الوعب الصحي

مركز الوجبة الصحي

مركز الوكرة الصحي
مركز غرافة الريان الصحي

مركز لعبيب الصحي

مركز لغويرية الصحي

مركز مدينة خليفة الصحي
مركز مسيمير الصحي

مركز معيذر الصحي

مركز عمر بن الخطاب الصحي
مركز جامعة قطر الصحي

مركز روضة الخيل الصحي

مركز أم غويلينة الصحي

مركز أم صال الصحي

مركز الخليج الغربي الصحي

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

12

13

14

15
16
17

18

19
20
21

22
23

24

25

26

27

الريان
الريان

الدوحة
الظعاين

الريان
الخور
الريان

الخور
الريان

الشمال
الريان

الدوحة

الريان

الريان

الوكرة
الريان

الظعاين

الخور

الدوحة
الريان

الدوحة

الدوحة

الدوحة

الدوحة

الدوحة

أم صال

الدوحة

ماحظاتعام التشغيلالبلديةالمركز الصحي م

1987
2009
2000

2009
2008
1990
2015

1970
2007
1970

1995
2016

2018

2018

1991
2009
2015

2015

1980
2009
2018

1985

2018

2016

1980
2016

1988

االفتتاح والتشغيل 12 يوليو 2015

االفتتاح والتشغيل 7 يونيو 2016

ــمي  ــاح الرس ــبتمبر 2018 االفتت ــغيل 16 س التش
27 ســبتمبر 2018

االفتتاح والتشغيل 13 ديسمبر 2015

التشــغيل 13 مايــو 2018 االفتتــاح الرســمي 14 
مايــو 2018

االفتتاح والتشغيل 5 يوليو 2015

سوف يتم إحاله بمركز آخر

التشــغيل 8 إبريــل 2018 واالفتتــاح الرســمي 14 
مايــو 2018

التشــغيل 14 يوينــو 2016 االفتتــاح الرســمي 17 
يوليــو 2016

التشــغيل 16 ديســمبر 2018 واالفتتــاح 
ــا ــمي قريب الرس

واالفتتــاح   2016 يوليــو   17 التشــغيل 
 2016 يوليــو   20 الرســمي 

سوف يتم إحاله بمركز آخر

سوف يتم إحاله بمركز آخر

سوف يتم إحاله بمركز آخر

13 إمكانيات الطاقة االستيعابية
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خطة المراكز الصحية من 2018 فصاعدا

وقت البلديةالمنشأة
التشغيل 
المتوقع

الحالة الفئة نوع المنشأة المالك

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الشمال

الوكرة

الوكرة

الريان

الخور

الدوحة

الدوحة

الريان

الدوحة

الدوحة

مركز صحي

مركز صحي

مركز صحي

مركز صحي

مركز صحي

مركز صحي

مركز صحي

مركز صحي

مركز صحي

مركز صحي

C

A

B

B

C

خاص 

خاص 

خاص 

خاص 

خاص 

مدينة الشمال 

جنوب الوكرة

المشاف

أم السنيم 

الخور

السد
نعيجة

)الهال سابقًا( 
الثميد

)بني هاجر سابقًا( 

أم غويلنية 

مدينة خليفة

مؤسسة الرعاية الصحية األولية

مؤسسة الرعاية الصحية األولية

مؤسسة الرعاية الصحية األولية

مؤسسة الرعاية الصحية األولية

مؤسسة الرعاية الصحية األولية

مؤسسة الرعاية الصحية األولية

مؤسسة الرعاية الصحية األولية

مؤسسة الرعاية الصحية األولية

مؤسسة الرعاية الصحية األولية

مؤسسة الرعاية الصحية األولية

تحت التصميم

 

تحت التصميم 

تحت التصميم 

تحت التصميم 

تحت التصميم 

تحت التصميم 

تحت التصميم 

تحت التصميم 

تحت التصميم 

تحت التخطيط 

2021

2021

2021

2021

2021

2022

بعد 2022

بعد 2022

بعد 2022

بعد 2022

14

شــهد عــام 2018 افتتــاح 4 مراكــز صحيــة جديــدة هــي الوعــب، و الوجبــة، و معيــذر، و جامعــة قطــر. و تعــد هــذه المراكــز الصحيــة الجديــدة مــن 
بيــن أحــــــدث المراكـــــز الصحيــــة الفــــريدة مــن نوعهــا فــي دولــة قطــــر. فجميــــع المراكــــز الصحيــــة الجــــديدة أكبــر فــي الحجــم مــن المراكــز 
الحــاليـــة و توفــــر مجموعــــة واسعــــة مــن الخدمــــات اإلكلينيكيــة الشــاملة مثــل عيادات طب األســرة، و عيــادات التطعيــم، و عيــادات األمراض غير 
المعديــة، و عيــادات الرعايــة مــا بعــد الــوالدة، و عيــادات المــرأة الســليمة و الطفــل الســليم، و عيــادات اإلقــاع عــن التدخيــن، و القومســيون الطبــي، 
و تطعيمـــــات السفــــر، و خدمــــات األسنــــان ، و عيــــادات العــاج الطبيعــي و العــاج النفســي، و خدمــات الفحــص المبكــر لســرطان الثــدي و األمعاء، 

و كذلــك خدمــات المختبــرات و الصيدلــة و األشــعة.

عــاوًة علــى ذلــك، يوفــر مركــزا معيــذر و الوجبــة الصحيــان خدمــات المعافــاة المتكاملــة التــي تركــز علــى تعزيــز الصحــة. و يشــمل ذلــك الصالــة 
الرياضيــة، و المســبح المغطــى، و غــرف التدليــك، و غــرف البخــار، و غــرف الســاونا، باإلضافــة إلــى عيــادات طبيــة عامــة و عيــادات متخصصــة مجهــزة 

تجهيــزًا جيــدًا بأحــدث المعــدات الطبيــة و غيــر الطبيــة.

إمكانيات الطاقة االستيعابية 
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2018 ماحظاتالفئة
المرخصين من قبل 

المجلس القطري 
للتخصصات الصحية

2017
المرخصين من قبل المجلس 

القطري للتخصصات 
الصحية

رقم

عدد األطباء

عدد أطباء األسنان

عدد الممرضين

عدد الصيادلة

عدد مهنيي الصحة المساعدة

عدد الكادر الغير إكلينيكي

إجمالي القوى العاملة

1

2

3

4

5

6

7

 بترخيص المجلس القطري للتخصصات الصحية،

في نهاية مدة التقرير.

 بترخيص المجلس القطري للتخصصات الصحية،

في نهاية مدة التقرير.

 بترخيص المجلس القطري للتخصصات الصحية،

في نهاية مدة التقرير.

 بترخيص المجلس القطري للتخصصات الصحية،

في نهاية مدة التقرير.

 بترخيص المجلس القطري للتخصصات الصحية،

في نهاية مدة التقرير.

 غير مرخصين من قبل المجلس القطري

للتخصصات الصحية، في نهاية مدة التقرير.

نهاية مدة التقرير

735

179

1821

336

711

1811

5593

815

245

1889

363

802

1894

6008

15 إمكانيات الطاقة االستيعابية
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تم تسجيل زيادة 8.7 ٪ في 
القوى العاملة االكلينيكية  

في عام 2018 مع ارتفاع 
في إجمالي القوى العاملة 

بنسبة 7.4 ٪

16

2 .4  القوى العاملة

ــة  ــة عالي ــة األولي ــة الصحي ــات الرعاي ــم خدم ــي تقدي ــة ف ــر أهمي ــل األكث ــد العوام ــل أح يتمث
ــي  ــكل تعاون ــل بش ــة، ويعم ــرة عالي ــارات و خب ــع بمه ــز يتمت ــق محف ــود فري ــي وج ــودة ف الج
لتحقيــق الهــدف المشــترك و هــو تحســين النتائــج الصحيــة للمريــض. و تــدرك مؤسســة 
الرعايــة الصحيــة األوليــة أهميــة هــذا األســاس القــوي. و بشــكل عــام، يمكننــا تقســيم هــذا 
إلــى ثــاث فئــات هــي: تعييــن موظفيــن جــدد ، تدريــب و تطويــر الموظفيــن الحالييــن، تعزيــز 

ــة. ــي المؤسس ــع موظف ــامة لجمي ــة والس الصح

التوظيف

فــي عــام 2018، واصلنــا برنامــج التوظيــف لضمــان توظيــف أفضــل المرشــحين. حيــث تــم تعزيــز أنشــطة التوظيــف مــن أجــل دعــم تشــغيل المراكــز 
الصحيــة الجديــدة األربعــة )معيــذر، و الوجبــة ، و الوعــب و جامعــة قطــر( مــن خــال تخطيــط و توظيــف المطلــوب مــن الموظفيــن اإلكلينيكييــن 
وغيــر اإلكلينيكييــن. و قــد قمنــا بالفعــل بتوظيــف معظــم الوظائــف الرئيســية، و التــي يتمثــل الكثيــر منهــا فــي توفيــر الخدمــات اإلكلينيكيــة مثــل 

األطبــاء المتخصصيــن مــن مجموعــة متنوعــة مــن الخبــرات، لضمــان حصــول مرضانــا علــى أفضــل رعايــة ممكنــة.

نحــن فخــورون و ســعداء ألننــا نجحنــا فــي توظيــف موظفيــن ملتزميــن و متحمســين فــي تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة للمرضــى فــي دولــة 
قطــر. وبذلــك، ارتفــع إجمالــي القــوى العاملــة اإلكلينيكيــة فــي مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة بنســبة 8.7 ٪ فــي عــام 2018 مقارنــة مــع عــام 
2017 ليصــل إلــى 4022 موظــف. و بشــكل عــام، بلــغ إجمالــي عــدد القــوى العاملــة فــي مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي نهايــة عــام 2018 مــا 

يقــرب مــن 6000 موظــف.

إمكانيات الطاقة االستيعابية 
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حققت المؤسسة  معدل 
تقطير بنسبة 56.92 ٪ في 
الوظائف اإلدارية في عام 

2018

17

التقطير 

تبــذل مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة قصــارى جهدهــا الســتقطاب القــوى العاملــة 
القطريــة وزيــادة معــدل التقطيــر علــى مختلــف المســتويات الوظيفيــة. و تدعــم المؤسســة 
اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة القطريــة فــي مختلــف المجــاالت. و تحــرص اإلدارة العليــا 
ــة الصحيــة األوليــة علــى خلــق أفضــل فــرص عمــل للمواطنيــن القطرييــن.  لمؤسســة الرعاي
المناصــب  و  عــام  بشــكل  اإلداريــة  الوظائــف  هــي  الرئيســية  التقطيــر  وظائــف  كانــت  و 
ــار  ــن إلظه ــن المؤهلي ــن القطريي ــل للمواطني ــرص عم ــر ف ــا نوف ــاص. كم ــكل خ ــة بش القيادي
مهاراتهــم خاصــة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة، باإلضافــة إلــى تدريــب الموظفيــن القطرييــن 
المجــاالت  فــي  المطلــوب  الغــرض  تلبــي  متخصصــة  تدريبيــة  دورات  فــي  تســجيلهم  و 
الوظيفيــة الخاصــة بــكل منهــم. و حققــت مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة معــدل تقطيــر 
بنســبة 56.92 ٪ فــي الفئــة اإلداريــة فــي عــام 2018، و ذلــك بفضــل السياســات التــي اعتمدتهــا 

ــل. ــروف العم ــين ظ ــن و تحس ــن القطريي ــة الموظفي ــق بترقي ــا يتعل ــة فيم المؤسس

تمكين الموظفين القطريين الجدد في إدارة المشاريع

ــى  ــن إل ــن المنضمي ــر القطريي ــن و تطوي ــرض تمكي ــة بغ ــة األولي ــة الصحي ــة الرعاي ــام مؤسس ــر ع ــل مدي ــن قب ــًا م ــاؤه حديث ــم إنش ــروع ت ــو مش ه
مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي مجــال إدارة المشــاريع. و جــاء هــذا عقــب توجيهــات وزارة العمــل و الشــؤون االجتماعيــة المتعلقــة بالتقطير 

و تماشــيًا مــع احتياجــات المؤسســة.

يهــدف المشــروع إلــى تزويــد الموظفيــن القطرييــن الجــدد بنهــج شــامل فــي إدارة المشــاريع و يشــمل مهــارات إدارة المشــاريع، و التعلــم 
التطبيقــي، و الممارســة و المهــارات فــي مــكان العمــل، و التطويــر بيــن األقــران، و التدريــب و التوجيــه. و يقــوم مكتــب إدارة المشــاريع المؤسســية 
ــر إطــار العمــل الوظيفــي و خطــة التدريــب و برنامــج  ــر و تدريــب القــوى العاملــة و إدارة تخطيــط القــوى العاملــة بتطوي بالتعــاون مــع إدارة تطوي
التدريــب الوظيفــي، ممــا يمكــن المرشــحين مــن التعلــم و تطويــر و تحســين مهاراتهــم فــي إدارة المشــاريع بفعاليــة ، و إجــراء ودعــم و اســتكمال 

المشــاريع بكفــاءة عبــر مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة.

و بنــاًء علــى مــا ســبق، فقــد قمنــا بتصميــم نمــوذج تخطيــط القــوى العاملــة إلــى جانــب خطــة القــوى العاملــة متوســطة األجــل لمــدة خمــس 
ــة القــوى العاملــة. عــاوة علــى ذلــك،  ســنوات. حيــث ســيؤدي ذلــك إلــى دمــج تخطيــط القــوى العاملــة فــي تطويــر مواصفــات الخدمــة و موازن
ســيضمن هــذا اســتمرار التوظيــف مــن أجــل تلبيــة احتياجــات النمــوذج المتطــور لخدمــات الرعايــة األوليــة و ربطــه بالخطــة الوطنيــة للقــوى العاملــة 

فــي دولــة قطــر.

تدريب و تطوير القوى العاملة و الترخيص اإلكلينيكي

نحــن ملتزمــون بزيــادة تعزيــز القــوى العاملــة فــي مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة و فهــم قيمــة التعلــم و التطويــر المســتمرين لقوتنــا العاملة. 
و تركــز خطــة تطويــر القــوى العاملــة للمؤسســة علــى كيفيــة تقديــم القــوى العاملــة الحاليــة للعمــل بطــرق جديــدة، و كذلــك تقديــم المزيــد 

مــن الخدمــات وتطويــر مهــارات جديــدة.
 

ويوجــد فريــق مخصــص لتدريــب و تطويــر القــوى العاملــة لدعــم المؤسســة فــي تحديــد االحتياجــات التدريبيــة و إتاحــة فــرص التدريــب والتطويــر 
ــل  ــة عم ــتراتيجية وخط ــر اس ــادة تطوي ــة قي ــة األولي ــة الصحي ــة الرعاي ــي مؤسس ــة ف ــوى العامل ــر الق ــب و تطوي ــى إدارة تدري ــودة. و تتول ــي الج عال
خمســية للتعلــم والتطويــر المعتمديــن مــن قبــل المؤسســة لتطويــر »التميــز فــي القــوى العاملــة و التعلــم التنظيمــي« و تعزيــزه والحفــاظ عليــه. 
فمــن خــال تحســين المعرفــة و المهــارات و الكفــاءة و دمــج ثقافــة التعلــم، ســتتمكن مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة مــن تطويــر قــوى عاملــة 
ماهــرة و ذات كفــاءة عاليــة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة تقــدم تجربــة معــززة للمريــض مــن خــال تطويــر الخدمــات الناشــئة و األدوار الجديــدة 

لتوفيــر الرعايــة الصحيــة األوليــة عاليــة الجــودة.

و يتمثــل نهــج التطويــر فــي توحيــد متطلبــات التعلــم مــع التوجيــه االســتراتيجي و المعاييــر المهنيــة و أولويــات الخدمــة و التنظيــم. و هــذا لضمــان 
إجــراء التقييــم الشــامل الحتياجــات التدريــب فــي جميــع أنحاء المؤسســة.

إمكانيات الطاقة االستيعابية
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لقــد تحققــت إنجــازات كبيــرة خــال العــام الماضــي، حيــث تــم دعــم اســتكمال تعهــد المرضــى الســادس و تطويــر المهــارات التــي تدعــم التطويــر 
المســتمر للقيــادة إلــى مــا بعــد اســتكمال التوصيــة 51 مــن االســتراتيجية الوطنيــة للرعايــة الصحيــة األوليــة )2018-2022( ، بمــا فــي ذلــك األولويــات 

الوطنيــة لدولــة قطــر. و تشــمل هــذه باختصــار:

  تم اعتماد مؤسسة الرعاية الصحية األولية كمزود معتمد للتطوير المهني المستمر من قبل المجلس القطري للتخصصات 
       الصحية بوزارة الصحة العامة لمدة عامين آخرين، من أجل تمديد تقديم التطوير المهني المستمر خال المؤسسة لمدة 

        5  سنوات كاملة. و سيؤدي ذلك إلى تعزيز و توسعة تقديم التطوير المهني المستمر العالي الجودة لجميع مهنيي الرعاية الصحية.

  يدعم التطوير المهني المستمر تطوير األطباء و الممرضات و الصيادلة، و الفئات المهنية لصحة الفم و األشعة و المختبرات 
       والممارسة المرخصة. وتم توسيع نطاقها و تعزيزها للمجموعات المهنية األخرى للرعاية الصحية لدعم مجاالت التغذية 

       والحمية، و طب العيون، و األخصائيين االجتماعيين، و أخصائيي السمع ، و ممرضي المدارس لتحسين خدمات المعافاة وخدمات
       الرعاية الصحية الوقائية.  كما تم اطاق عملية تحليل االحتياجات التدريبية عبر اإلنترنت التي تدعم التخطيط الفعال للـتطوير

       المهني المستمر لعام 2018 و ما بعده.

   تم الحصول على اعتماد دورة الدعم المتقدم للحياة القلبية من جمعية القلب األمريكية كبرنامج موسع يتم تقديمه من
        خال مركز التدريب الدولي لمؤسسة الرعاية الصحية األولية ، بعد االمتثال بمعايير الجمعية و حوكمتها. يتم تقديم هذا 

       البرنامج حاليًا من خال 144 مهني معتمد في مجال الرعاية الصحية المستفيدين من هذا البرنامج المعتمد، مع 18.75 ساعة
        من ساعات التعلم المعتمدة للمجلس القطري للتخصصات الصحية وفقًا لمعاييره للفئة األولى )15.75 ساعة( والفئة الثالثة )3 ساعات(.

  تواصل مؤسسة الرعاية الصحية األولية تعزيز و توسيع الشراكات األكاديمية مع المؤسسات التعليمية الوطنية و الدولية. ففي 
       عام 2018 ، تمت الموافقة على تقديم الرعاية و المنح الدراسية لـ 16 من الموظفين القطريين و غير القطريين في المؤسسة، 

        لدعمهم في الحصول على بكالوريوس التمريض، و ماجستير التمريض، و الزمالة في الخارج، و ماجستير إدارة األعمال التنفيذية 
       في الخارج، و برامج الماجستير األخرى. و في عام 2018، استكملت القوى العاملة في مؤسسة الرعاية الصحية األولية 

       59 برنامجًا من المنح الدراسية )دعم بكالوريوس التمريض و ماجستير التمريض، وبرامج القيادة للمواطنين القطريين أو المقيمين 
        على المدى الطويل(.

   تطويــر المواطنيــن القطرييــن وفقــًا للخطــة الوظيفيــة والتوجيــه المعتمديــن للرعايــة الصحيــة األوليــة و جاهزيــة مــكان العمــل. فتــم تطويــر 
ــارات  ــج مه ــمل برنام ــة. و يش ــة األولي ــة الصحي ــة الرعاي ــًا بمؤسس ــن حديث ــن المعيني ــن القطريي ــبوعين للموظفي ــه أس ــد مدت ــي جدي ــج تدريب برنام
تكنولوجيــا المعلومــات الشــامل علــى المســتوى األساســي و التدريــب علــى مجموعــة مايكروســفت أوفيــس و علــى »التميــز فــي األداء الوظيفي« و 
الــذي يتكــون مــن التدريــب األساســي علــى خدمــة العمــاء و مهــارات االتصــال و إدارة الوقــت وكتابــة التقاريــر. حيــث اســتكمل 632 مــن الموظفيــن 

القطرييــن هــذه الــدورة فــي عــام 2018.

  وفي عام 2018، تم تقديم »المستوى التمهيدي لمهارات اللغة العربية الطبية إلى 250 طبيبًا ناطقًا بغير اللغة العربية » بالتعاون
        مع مركز ضيوف قطر )جزء من مؤسسة عيد الخيرية، القطاع التطوعي(.

  ويستمر تقديم برنامج »التميز في التواصل الفعال و العمل الجماعي« لدعم معايير االعتماد الكندي الدولي و مهارات القيادة 
        المستمرة في مجال الرعاية الصحية لدى فرق الرعاية الصحية لتقديم الرعاية المتكاملة، باعتبارها فرصة للتطوير بين المهنيين 

        في المؤسسة. و حضر هذا البرنامج ما مجموعه 651 من مهنيي الرعاية الصحية بالمؤسسة في عام 2018.

  تم تشجيع التطوير بين المهنيين بشكل فعال لدعم فرق الرعاية الصحية و تقديم الخدمات المتكاملة. و حضره ما مجموعه
       1339 من المهنيين العاملين في مؤسسة الرعاية الصحية األولية هذا البرنامج في عام 2018، حيث قام البرنامج بتغطية المناقشة

                      المستندة إلى الحاالت، و المحاكاة العملية، و تحليل األخطاء الجسيمة من خال 13 مركزًا صحيًا في جميع أنحاء دولة قطر.

  ......  التشمل األرقام المذكورة أعاه تقديم التعلم اإللكتروني المكثف و االستفادة من المجات الطبية والتعلم عبر 
                      اإلنترنت، من خال معاهد التعليم اإللكتروني الطبي الدولية المعتمدة و الموثوقة ، كجزء من توفير مؤسسة الرعاية الصحية

                      األولية للمكتبات اإللكترونية. و يمكن تلخيص هذا التعلم لعام 2018 على النحو التالي:

إمكانيات الطاقة االستيعابية 
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تدريب و تطوير القوى العاملة
و الترخيص اإلكلينيكي

19

نسبة حصول الكادر الطبي على التراخيص االكلينيكية

% 90.92

% 81.44

% 94.74

% 92.31

% 93.70

% 91.94

% 95.74

األطباء

الكادر التمريضي

المختبر

األشعة

كادر الصيدلة

أطباء األسنان

مساعدو أطباء األسنان

% 97.08

% 99.98

% 97.79

% 95.69

% 97.79

% 98.59

% 98.40

% 97.73

% 98.28

% 97.62

% 97.71

% 98.52

% 96.59

% 99.30

    عدد المتعلمين: 13,518
    الوحدات / التقييم المستكمل عبر اإلنترنت: 35,024 

    ساعات التعلم المستكملة: 48,542 ساعة
    عدد مشاهدات المواضيع/ المجات / الصفحات: 794,691

باإلضافــة إلــى هــذه األنشــطة، يعمــل فريــق التراخيــص اإلكلينيكيــة و إدارة تدريــب وتطويــر القــوى العاملــة علــى ضمــان حصــول جميــع القــوى 
العاملــة اإلكلينيكيــة علــى ترخيــص مزاولــة المهنــة الســنوي مــن المجلــس القطــري للتخصصــات الصحيــة التابــع لــوزارة الصحــة العامــة لدولــة 
ــن  ــة م ــود مجموع ــب وج ــى جان ــم،  إل ــم و مؤهاته ــن كفاءته ــة يضم ــذه العملي ــن له ــن اإلكلينيكيي ــع الموظفي ــاع جمي ــث أن إخض ــر. حي قط
ــة  ــا لمرحل ــن إم ــن اإلكلينيكيي ــي الموظفي ــع باق ــة، و يخض ــص اإلكلينيكي ــي للتراخي ــع الحال ــاه الوض ــدول أدن ــح الج ــة. ويوض ــاءات اإلكلينيكي الكف
التقييــم أو الترخيــص. و كان إجمالــي عــدد مهنيــي الرعايــة الصحيــة المرخصيــن فــي ديســمبر 2018، 3982 )98.30٪( مــن بيــن 4051 موظــف إكلينيكــي.

إمكانيات الطاقة االستيعابية
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إن تنفيــذ نظــام المعلومــات اإلكلينيكيــة فــي مرافــق مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي عــام 2016 قــد مهــد الطريــق لتطويــر تعــاون أفضــل 
ــم  ــة. و يدع ــجاتهم الصحي ــى س ــول إل ــة للوص ــاألدوات الازم ــم ب ــى و تزويده ــن المرض ــى تمكي ــة إل ــركائها باإلضاف ــة و ش ــن المؤسس ــزز بي ومع
نظــام المعلومــات اإلكلينيكيــة تطــورات تقديــم أفضــل الخدمــات الطبيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم لضمــان حصــول المريــض علــى الخدمــة 
ــة  ــر مؤسس ــرد عب ــخصي للف ــجل الش ــة و الس ــز الصحي ــن المراك ــي بي ــال اإللكترون ــة االتص ــات اإلكلينيكي ــام المعلوم ــح نظ ــا يتي ــة. كم المتكامل
الرعايــة الصحيــة األوليــة و مؤسســة حمــد الطبيــة ممــا يســمح للطبيــب المعالــج بالوصــول إلــى الســجل الطبــي الكامــل والنتائــج العاجيــة والنتائــج 
ــا بتركيــب أجهــزة العامــات الحيويــة الرقميــة المتطــورة الجديــدة و مقاييــس الــوزن الرقميــة  ــواٍن. كمــا قمن المختبريــة / األشــعة فــي غضــون ث
التــي تــم ربطهــا مــع محللــي المختبــرات لدينــا بنظــام المعلومــات اإلكلينيكيــة، ممــا يقلــل مــن الحاجــة إلــى إدخــال البيانــات يدويــًا. و هــذا يقلــل 
مــن احتمــال الخطــأ و يعــزز ســامة المرضــى بشــكل كبيــر و بالتالــي ضمــان أن جميــع األشــخاص فــي دولــة قطــر لديهــم إمكانيــة الوصــول إلــى 

الخدمــات الطبيــة األكثــر فعاليــة و أمانــًا.
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5.1  برنامج معًا أفضل 

ــًا  ــج مع ــن برنام ــارة ضم ــج المخت ــح للبرام ــذ الناج ــل التنفي ــن أج ــتراتيجية م ــة االس ــه و الحوكم ــادة و التوجي ــر القي ــو توفي ــج ه ــن البرنام ــدف م اله
أفضــل، و تقييــم المخاطــر التنظيميــة و تخفيفهــا، و اإلبــاغ عــن تقــدم المشــاريع. و ســيتم تحقيــق ذلــك مــن خــال تطويــر شــراكات عمــل قويــة 
ــي  ــة الت ــة المتكامل ــة الصحي ــم الرعاي ــا لدع ــاظ عليه ــة، و الحف ــدرة الطبي ــة و س ــد الطبي ــة حم ــة و مؤسس ــة األولي ــة الصحي ــة الرعاي ــن مؤسس بي
تهــدف إلــى تحســين نتائــج الرعايــة الصحيــة بأكبــر قــدر ممكــن مــن حيــث المــوارد و وصــول المرضــى. لقــد تــم بالفعــل تنفيــذ العمــل التعاونــي 
ــم كا  ــيق و دع ــكل و التنس ــة الهي ــج إلضاف ــذا البرنام ــم ه ــم تصمي ــن ت ــة، و لك ــد الطبي ــة حم ــة و مؤسس ــة األولي ــة الصحي ــة الرعاي ــن مؤسس بي

ــترك. ــكل مش ــات بش ــاف التحدي ــم و استكش ــام و التنظي ــين النظ ــرص تحس ــد ف ــي تحدي ــتين ف المؤسس

و تتمثــل فوائــد هــذا التعــاون فــي زيــادة الخدمــات المتخصصــة المقدمــة فــي مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة، و تحســين وصــول المرضــى إلــى 
الرعايــة المتخصصــة القريبــة مــن منازلهــم، و تبســيط مســارات التحويــل.

و مجاالت التركيز هي:

    الرعاية الصحية المنزلية المتكاملة
    تحسين العيادات الخارجية

    االتصاالت )التركيز على المريض(
    مركز االتصال الوطني )تفويض وزاري(

    خدمات األسنان
    رعاية األم

    الرعاية المسؤولة - مرض السكري و أمراض القلب
    خدمات الصحة النفسية

    إدارة التحويات بين مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات والمراكز التخصصية



ربط األنظمة2222

5.2  مكتب إدارة التحويات 

تم إنشاء مكتب إدارة التحويات في مؤسسة الرعاية الصحية األولية ليحل محل عملية التحويل اليدوية القديمة.

و تلعــب عمليــات التحويــل اإللكترونية دورًا مهمــــًا في تكــــامل الرعــــاية فيمــــا يتعلق بالتعـــــاون الناجح بين مؤسســــة الرعــــاية الصحيــــة األوليــــة 
و مؤسســة حمــد الطبيــة ضمــن إطــار »برنامــج معــًا أفضــل«. و هــذا يلغــي التأخيــر و فقــدان التحويــات الورقيــة. و ســيؤدي أيضــًا إلــى تســهيل إجــراء 

التدقيــق الواضــح و تحســين وصــول المرضــى.

و بــدأت المستشــفيات و المرافــق التاليــة التابعــة لمـؤسســــة حمــــد الطبيــة بتلقــي التحويــات اإللكترونيــة مــن مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة، 
و بالتالــي بــدأت جميــع المراكــز الصحيــة بالتحويــل اإللكترونــي كمــا هــو مقــرر فــي المرحلتيــن األولــى و الثانيــة.

    مستشفى الوكرة
    مستشفى القلب 

    المستشفى الكوبي 
    مركز قطر إلعادة التأهيل 

    مركز األمراض االنتقالية 
    مستشفى الرميلة
     مستشفى الخور 

    مركز العظام و المفاصل 
     المركز الوطني لعاج و أبحاث السرطان 

و في فبراير 2018، بدأت المرحلة الثالثة من التحويل اإللكتروني مع مؤسسة حمد الطبية بإضافة خمسة مستشفيات و مرافق أخرى:

     مستشفى حمد العام 
    مستشفى األسنان 

    مستشفى النساء و مركز صحة المرأة و األبحاث
    الصحة النفسية 

    مركز الرعاية الطبية اليومية

فــي عــام 2018 ، أصبحــت التحويــات اإللكترونيــة متاحــة بيــن مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة  و ســدرة الطبيــة و مؤسســة حمــد الطبيــة، مــع 
ــادات الخارجيــة التابعــة لمؤسســة حمــد الطبيــة. ــر التحويــات اإللكترونيــة لجميــع العي توفي
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5.3  بوابة المرضى اإللكترونية )صحتي( متاحة اآلن للمرضى و أسرهم

تــم إطــاق بوابــة المرضــى )صحتــي(. و هــي بوابــة وصــول آمنــة عبــر اإلنترنــت إلــى الســجات الطبيــة اإللكترونيــة، حيــث يمكــن للمرضــى االطــاع 
ــر  ــية و التقاري ــة و الحساس ــات الموصوف ــة و العاج ــة و األدوي ــات المخبري ــج الفحوص ــة و نتائ ــد القادم ــادة و المواعي ــرة للعي ــم األخي ــى زياراته عل
الطبيــة و تاريــخ اإلجــراءات فــي كل مــن مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة و مؤسســة حمــد الطبيــة. و يمكــن القيــام بذلــك فــي أي وقــت و فــي أي 
مــكان فــي العالــم مــن خــال جهــاز كمبيوتــر أو جهــاز لوحــي أو هاتــف ذكــي متصــل باإلنترنــت. كمــا يمكــن للمرضــى بســهولة طلــب التســجيل 
فــي البوابــة عــن طريــق التواصــل مــع ممثــل خدمــة حيــاك و تعبئــة النمــاذج المطلوبــة وبعــد ذلــك يتــم إصــدار اســم المســتخدم و كلمــة المــرور.
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خدمات رعاية صحية شاملة 06
ومتكاملة

خدمات الرعاية الصحية

خدمات رعاية صحية شاملة ومتكاملة24

استشارة طبيب األسرة
إدارة المرضى

خدمات الفحص
خدمات األسنان

خدمات القمسيون الطبي
خدمات الصحة المدرسية

خدمات األخصائيين االجتماعيين
التثقيف الصحي

المدارس المعززة للصحة

خدمات الرعاية الصحية المنزلية
خدمات رعاية الحمل
خدمات التطعيمات

الصحة النفسية
العيون/ فحص النظر/ األذن و األنف و الحنجرة

األمراض الجلدية
خدمات المختبر
خدمات األشعة

خدمات الصيدلية

تعمــل مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة علــى تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة الشــاملة و المتكاملــة التــي تركــز علــى الفــرد و بتكلفــة 
ــى  ــًا عل ــز أيض ــل نرك ــب، ب ــا فحس ــى خدماتن ــول إل ــين الوص ــى تحس ــل عل ــن ال نعم ــكان. و نح ــاة الس ــة و معاف ــين صح ــل تحس ــن أج ــورة م ميس
توســيع نطــاق الخدمــات التــي نقدمهــا. لذلــك نســعى إلــى ضمــان تلبيــة الخدمــات الحتياجــات المجتمــع المتنوعــة، و تعزيــز الجــودة و الســامة 

ــا. ــاظ عليه ــا و الحف ــة و رصده اإلكلينيكي
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االجمالى

10,886

)%7.11( 774

قطري

6,144

)%7.66( 471

غير قطري

4,742

)%6.38( 303

الجنسية 

األشخاص الذين تم فحصهم

نتائج غير طبيعية 

الكشف المبكر عن سرطان األمعاء 2018

االجمالى

7,624

)%17.72( 1351

قطري

6,144

)%17.37( 685

غير قطري

3,681

)%18( 666

الجنسية 

األشخاص الذين تم فحصهم

نتائج غير طبيعية 

الكشف المبكر عن سرطان الثدي 2018

25 خدمات رعاية صحية شاملة ومتكاملة

6.1  تعزيز الصحة و الوقاية من األمراض 

ــة  ــة و وزارة الصح ــة العالمي ــة الصح ــا منظم ــي تقوده ــؤوليات الت ــم المس ــن أه ــدة م ــراض واح ــن األم ــة م ــة و الوقاي ــز الصح ــطة تعزي ــد أنش تع
العامــة و التــي تركــز علــى الوقايــة مــن األمــراض مثــل الســرطان و أمــراض القلــب خــال الحــد مــن عوامــل الخطــر التــي تشــمل التدخيــن ، و النظــام 
الغذائــي غيــر الصحــي، وقلــة النشــاط البدنــي، والتلــوث البيئــي. لذلــك، فــإن تحســين نمــط الحيــاة هــو الحــل األمثــل لتجنــب األمــراض و مضاعفاتهــا 
. و لكــون مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة جــزءًا مــن النظــام الصحــي و باعتبارهــا المقــدم الرئيســي لخدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي قطــر، 

فإنهــا تركــز بالمقــام األول علــى الوقايــة مــن األمــراض و تعزيــز الصحــة، و تقــوم بذلــك بطــرق مختلفــة منهــا:

البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان األمعاء و الثدي

نحــن فخــورون بتنفيــذ و تشــغيل أول برنامــج للكشــف المبكــر عــن الســرطان فبقيــادة مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة، أكمــل البرنامــج الوطنــي 
للكشــف المبكــر عــن ســرطان الثــدي و األمعــاء »الكشــف المبكــر لحيــاة صحيــة« عامــه الثالــث بنجــاح فــي رفــع مســتوى الوعــي بســرطان الثــدي 
و األمعــاء فــي قطــر، ممــا عــزز ســمعتها كرائــد إقليمــي فــي مجــال مكافحــة مــرض الســرطان. فخــال العــام، ســجل البرنامــج إنجــازات كبيــرة 
مــن خــال مجموعــة واســعة مــن المحاضــرات و برامــج التوعيــة المجتمعيــة و الحمــات التوعويــة و غيرهــا مــن األنشــطة. و يتــم تقديــم هــذه 
الخدمــات للمرضــى القطرييــن، كمــا أنهــا متاحــة لجميــع المرضــى غيــر القطرييــن الذيــن يتــم تحويلهــم. وســيتم اطــاق هــذه الخدمــة لجميــع 

الفئــات الســكانية المؤهلــة فــي المســتقبل القريــب.

و أســفرت الجهــود المســتمرة لبرنامــج »الكشــف المبكــر لحيــاة صحيــة« عــن إشــراك المجتمعــات فــي أهدافــه و فوائــده، و نتــج عنــه فحــص 7624 
ســيدة )تتــراوح أعمارهــن بيــن 45 و 69 عامــًا( لفحـــــص ســــرطان الثدي في مراكــــز الفحـــص الثاثة المخصصة الموجـــــودة فــــي مراكـــز الوكـــــــرة 

و لعبيــب و روضــة الخيــل ، و 10886 )رجــال و نســاء تتــراوح أعمارهــم بيــن 50 و 74 عامــًا( لفحــص ســرطان األمعــاء.

ومــن خــال هــذه الفحوصــات تبيــن أن 17.72% و7.11% مــن نتائــج الغيــر طبيعيــة لســرطاني الثــدي واألمعــاء علــى التوالــي وهــو مــا تطلــب اجــراء المزيــد 
مــن الفحوصــات للتشــخيص فــي مؤسســة حمــد الطبيــة والتــي نتــج عنهــا وجــود 3.48% و4.36% مصابــون بســرطان الثــدي واألمعــاء علــى التوالــي.
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الفحص عن سرطان الثدي 2018

الجنسية
األشخاص الذين تم فحصهم 

نتائج غير طبيعية
حاالت السرطان 

قطري
3,943

685

20

غير قطري
3,681

666
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االجمالي
7,624

1351

47

%

%17.72

%3.48

غير%قطريالفحص عن سرطان األمعاء 2018
قطري

%االجمالى%

األشخاص الذين تم فحصهم
نتائج الفحص االيجابية

موعد الجراء منظار القولون فى مؤسسة حمد
تشخيص غير طبيعي: أورام خبيثة

تشخيص غير طبيعي: أورام حميدة
أورام قابلة للتحول لسرطان

أورام حميدة
    منظار قولون طبيعي

6,144

471

292

15

156

127

29

34

%7.66

%61.99

%5.13

%53.42

%43.49

%9.93

%11.64

4,742

303

212

7

120

88

32

33

%6.38

%69.96

%3.30

%56.60

%41.50

%15.09

%15.56

10,886

774

504

22

276

215

61

67

%7.11

%65.11

%4.36

%54.76

%42.65

%12.10

%13.29
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الكشف المبكر

ــم  ــث يت ــم. حي ــق الرح ــرطان عن ــن س ــف ع ــات الكش ــم و إدارة خدم ــو تقدي ــة ه ــة األولي ــة الصحي ــر الرعاي ــر لتطوي ــي اآلخ ــز الرئيس ــال التركي و مج
عــرض هــذه الخدمــة لــكل ســيدة مــن عمــر 21 ســنة. و يوصــى بفحــص النســاء الاتــي تتــراوح أعمارهــن مــن 21 إلــى 49 عامــًا كل 3 ســنوات، و الاتــي 
تتــراوح أعمارهــم بيــن 50 و 64 كل 5 ســنوات. و يعــد هــذا البرنامــج مبــادرة مهمــة تتطلــب مهــارات متخصصــة و قــوى عاملــة مدربــة إلدارة خدماتهــا 
الهامــة. و تلتــزم مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة التزامــًا راســخًا بدعــم هــذه الخدمــة المتفانيــة التــي تلعــب دورًا هامــًا فــي صحــة المــرأة و رفــع 

الوعــي بأهميــة الفحــص. تــم إجــراء فحــص ســرطان عنــق الرحــم لـــ 4473 ســيدة فــي عــام 2018.

فــي عــام 2018، تــم تنفيــذ حملتيــن رئيســيتين ركزتــا علــى البرامــج الوطنيــة للكشــف المبكــر عــن ســرطان الثــدي و األمعــاء. و خــال تلــك الحملتيــن، 
تلقــى اآلالف مــن النــاس رســالة نصيــة حــول الكشــف المبكــر و كانــت األنشــطة التوعويــة فعالــة للغايــة.  و حضــر أكثــر مــن 1200 شــخص 40 
محاضــرة، وقــام مــا يقــرب مــن 600 شــخص بالتســجيل إلجــراء الفحــص أثنــاء تفعيــل األنشــطة التوعويــة و المحاضــرات. كمــا تــم تفعيــل وحــدة 
الفحــص المتنقلــة مــن خــال الفعاليــات التســويقية حيــث زارت الوحــدة أكثــر مــن 25 موقعــًا و فحصــت أكثــر مــن 330 ســيدة وفــرن علــى أنفســهن 
الوقــت و الجهــد ألن الوحــدة كانــت موجــودة فــي أماكــن عملهــن أو مناطــق ســكنهن. و اســتمرت وســائل التواصــل االجتماعــي فــي لعــب دور 
مهــم للغايــة مــع أكثــر مــن 16000 متابــع للمنصــات المختلفــة علــى فيســبوك و تويتــر و إينســتجرام. و قــام األطبــاء وحدهــم بتحويــل أكثــر مــن 7000 

مشــارك للفحــص.

إضافــة لذلــك، تــم إصــدار أكثــر مــن 45 نشــرة صحفيــة، و نشــر المقابــات إلــى جانــب توزيــع 3 نشــرات إخباريــة. كمــا شــارك ســفراء محليــون بــارزون 
فــي لعــب دور فعــال فــي نشــر رســالة الكشــف المبكــر بيــن أفــراد مجتمــع دولــة قطــر.
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العيادة الذكية لألمراض الغير انتقالية

  داء السكري
  ما قبل مرض السكري

  أمراض القلب واألوعية الدموية تصلب
)ACVD( الشرايين     

  امراض الكبد
  ارتفاع ضغط الدم 

  وظائف الغدة الدرقية
  ارتفاع الكوليسترول 

  وظائف الكلى
  البدانة

D نقص فيتامين  
  فقر دم

  القلق
  االكتئاب

B ، C التهاب الكبد  

في عام 2018 ، زاد عدد استشارات 
العيادات الذكية بنسبة 33٪ مقارنة 

بعام 2017 – بزيادة أكثر من 8000 مريض

27

أمراض القلب واألوعية 
الدموية

أمراض الجهاز 
التنفسي المزمنة

مدمن كحول
طرالخمول البدني

خ
 ال

ل
ام

عو

التدخين

حمية غير صحية
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خدمات رعاية صحية شاملة ومتكاملة

العيــادة الذكيــة هــي نمــوذج مبتكــر محليــًا للرعايــة المســؤولة التــي تضمــن تقديــم 
الرعايــة الصحيــة الشــاملة و المســتمرة. و اســتهدفت العيــادة فــي البدايــة فحــص مــرض 
الســكري لجميــع المرضــى القطرييــن البالغيــن المســجلين. و كانــت الخطــوة األولــى فــي 
إنشــاء المشــروع هــي تحديــد جميــع مــن لديــه عوامــل خطــر معروفــة، و المرضــى الجــدد 
و الحالييــن و الخامليــن، حيــث تــم تنفيــذ ذلــك مــن خــال مجموعــة مــن تحليــات البيانــات 
ــات  ــادة نطــاق فئ ــد مــن التقــدم، تــم زي و برامــج الفحــص القائمــة علــى المخاطــر. و لمزي
الفحــص الذكــي لتشــمل المزيــد مــن الحــاالت، مثـــــل أمــــراض القلــب و األوعيــــة الدمــــوية 
و تصلــب الشــرايين،  و أمــراض الكبــد، و وظائــف الغــدة الدرقيــة، و نقــص فيتاميــن )د( و مــا 

إلــى ذلــك.
وهــذه الخدمــات تــم تعميمهــا فــي جميــع مراكــز المؤسســة عــام 2017 وفــى عــام 2018 
ــام 2019  ــى ع ــات، وف ــراء الفحوص ــن إلج ــن البالغي ــة للقطريي ــوات موجه ــاك دع ــت هن كان

ــر القطرييــن. نخطــط لتوســيع هــذه الخدمــة لتشــمل غي

المرضــى  تحتــاج  لــن  بذلــك  و  األســرة،  طــب  نمــوذج  إلــى  التحــول  عمليــة  بدأنــا  ولقــد 
المســتخدمين لخدمــات الفحــص و إدارة المرضــى الذيــن يعانــون مــن األمــراض غيــر 
ــب  ــل طبي ــن قب ــم م ــم معاينته ــن يت ــة و لك ــادة منفصل ــى عي ــاب إل ــى الذه ــة إل المعدي

األســرة.

ــه  ــة إدارت ــكري و كيفي ــرض الس ــول م ــي ح ــع الوع ــتمرة لرف ــود المس ــن الجه ــزء م و كج
ــن  ــلة م ــة سلس ــة األولي ــة الصحي ــة الرعاي ــت مؤسس ــه، نظم ــة من ــل و الوقاي ــكل أفض بش
األنشــطة خــال شــهر نوفمبــر 2018 احتفــااًل باليــوم العالمــي للســكري فــي جميــع المراكــز 
الصحيــة. حيــث قــــام فريــق التوعيــــة الصحيــــة فــي المراكــز الصحيــــة بتثقيف المرضـــــى 
و العامــة حــول مــرض الســكري و عوامــل الخطــر المرتبطــة بــه. كمــا تــم التخطيــط لعــدة 
ــع  ــي جمي ــدارس ف ــي الم ــن ف ــاب و المعلمي ــكري للط ــرض الس ــول م ــة ح ــدوات تثقيفي ن

أنحــاء قطــر.
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عيادات اإلقاع عن التدخين

تلتــزم مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة بدعــم و تشــجيع المرضــى علــى اتبــاع أنمــاط الحيــاة الصحية 
ــان  ــوا اســتباقين فيمــا يتعلــق باإلقــاع عــن التدخيــن. فــي عــام 2018، انضــم مركــزان صحي و أن يكون
إضافيــان إلــى برنامــج عيــادات اإلقــاع عــن التدخيــن، ممــا أدى إلــى زيــادة عــدد المراكــز الصحيــة التــي 
تقــدم هــذه الخدمــة إلــى 9 مراكــز. و المراكــز الصحيــة هــي: الظعايــن، و مســيمير، و عمــر بــن الخطاب، 
و أبــو بكــر الصديــق، و روضــة الخيــل، و غرافــة الريــان، و لعبيــب، و الشــمال، و الوكــرة. و بلــغ عــدد الزيــارات 
ــت  ــارات، تم ــك الزي ــن تل ــن بي ــام 2017(. م ــن ع ــادة 15 ٪ ع ــام 2018 )بزي ــي ع ــارة ف ــادات 2799 زي ــذه العي له
مســاعدة 2166 حالــة )زيــادة بنســبة 37٪ عــن عــام 2017( علــى اإلقــاع عــن التدخيــن. بعــد ذلــك، أفــاد 258 

مريضــًا أنهــم توقفــوا بالفعــل عــن التدخيــن. )24٪ زيــادة عــن 2017(.

خدمات المعافاة

تتمثــل رؤيــة خدمــات المعافــاة فــي تمكيــن النــاس مــن اتخــاذ خيــارات نمــط حيــاة إيجابيــة لتحقيــق التــوازن فــي صحتهــــم الجســــدية و النفسيــــة 
و العاطفيــة و دعمهــم لعيــش حيــاة أطــول و أكثــر صحــة و إنتاجيــة. كمــا تهــدف إلــى اتبــاع نهــج اإلنســان و المجتمــع المتكامليــن لتحســين صحــة 

و معافــاة المجتمــع بأســره.

و يتم توفير خدمات المعافاة على ثاثة مستويات، على النحو التالي:

    خدمات المعافاة العامة )المستوى األول( هي لجميع مستخدمي خدمات مؤسسة الرعاية الصحية األولية، و تغطي توفير 

           المعلومات المتعلقة بعوامل الخطر األربعة الرئيسية العتال الصحة في قطر.
    التدخالت الموجزة للمعافاة )المستوى الثاني( تقدم في جميع المراكز الصحية من قبل فرق طب األسرة.

    خدمة نمط الحياة الصحية )المستوى الثالث( تقدم حسب المناطق في مرافق المعافاة. 

ــز  ــب مراك ــى جان ــز  إل ــى 5 مراك ــاة إل ــز المعاف ــدد مراك ــادة ع ــى زي ــرًا عل ــا مؤخ ــم افتتاحهم ــن ت ــن الذي ــة الصحيي ــذر و الوجب ــزي معي ــل مرك و عم
ــال. ــل و أم ص ــة الخي ــب و روض لعبي

و بــدأ تشــغيل خدمــات المعافــاة فــي جميــع مراكــز الصحــة و المعافــاة الخمســة بكامــل طاقتهــا ممــا جعــل المرافــق متاحــة لمــدة خمســة 
أيــام فــي األســبوع خــال الفترتيــن الصباحيــة و المســائية للرجــال و النســاء.

و تشــمل الخدمــات المقدمــة فــي كل مركــز مــن مراكــز المعافــاة الصالــة الرياضيــة و الســــاونا و حمــــام البخــــار و المسبــــح و المــــدرب الصحــــي 
و التدليــك و الحصــص الجماعيــة لتماريــن اللياقــة البدنيــة. و يتــم دعــم هــذا مــن خــال عيــادة نمــط الحيــاة الصحيــة و عيــادة المــدرب الصحــي.
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و يعمــل فريــق المعافــاة بشــكل تعاونــي مــع خدمــات العــاج الطبيعــي فيمــا يتعلــق بــإدارة الجلســات الجماعيــة آلالم أســفل الظهــر لمرضــى 
العــاج الطبيعــي و التــي بــدأ تنفيذهــا فــي الربــع األول مــن عــام 2018. باإلضافــة إلــى ذلــك، يعمــل فريــق المعافــاة علــى تطويــر إجــراءات صــاالت 

االســترخاء فــي المقــر الرئيســي الجديــد لمؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة بالتعــاون مــع إدارة الصحــة و الســامة المهنيــة.

صحة نفسية أفضل

ــاج  ــي ع ــًا ف ــتلعب دورًا هام ــر س ــة قط ــي دول ــة ف ــة األولي ــة الصحي ــى أن الرعاي ــوح عل ــة بوض ــة األولي ــة الصحي ــة للرعاي ــتراتيجية الوطني ــص االس تن
االضطرابــات النفســية و تشــكل أســاس نظــام تقديــم خدمــات الصحــة النفســية. و شــملت المرحلــة األولــى مــن تنفيــذ الخدمــة تصميــم 
الخدمــات التــي يقدمهــا األطبــاء، و وضــع الدالئــل اإلرشــادية اإلكلينيكيــة، و التدريــب المتقــدم، و توفيــر األدويــة الازمــة للعــاج، و إقامــة عاقــات 

ــة. ــية الثانوي ــة النفس ــة الصحي ــي الرعاي ــع مقدم ــتركة م ــل مش عم

توفــر خدمــات الدعــم النفســي نموذجــًا متدرجــًا مــن الرعايــة للمرضــى الذيــن يعانــون مــن حــاالت نفســية صحيــة تتــراوح درجتهــا مــن خفيفــة 
ــة  ــب، و روض ــز لعبي ــي مراك ــم – ف ــادات الدع ــم عي ــًا باس ــة أيض ــة – و المعروف ــة األولي ــية للرعاي ــة النفس ــرق الصح ــاء ف ــم إنش ــطة. ت ــى متوس إل
الخيــل، والثمامــة، والوجبــة، حيــث يقــدم األخصائيــون النفســيون العاجــات النفســية للمرضــى. و يتــاح للمرضــى حريــة االختيــار بيــن مواعيــد الفتــرة 
الصباحيــة أو المســائية مــن األحــد إلــى الخميــس. فجميــع المراكــز الصحيــة لديهــا اآلن إمكانيــة الوصــول إلــى العاجــات النفســية للرعايــة األوليــة، 

ممــا يقلــل الحاجــة إلــى تحويــل المرضــى إلــى الرعايــة الثانويــة.
وفــي عــام 2018 ، تــم فحــص 332,444 مريضــًا باالكتئــاب و القلــق، و تــم عــاج 8,054 مريضــًا مــن 
خــال أدويــة نفســية لمعالجــة االكتئــاب والقلــق، بينمــا احتــاج 24٪ مــن المرضــى الذيــن تــم 

ــة.  ــة الثانوي ــى الرعاي ــل إل ــى التحوي ــم إل فحصه

كمــا تمــت إضافــة المزيــد مــن األدويــة النفســية التــي لــم تكــن متوفــرة مــن قبــل إلــى قائمــة 
ــي  ــة دواء نفس ــز الصحي ــع المراك ــي جمي ــر  ف ــة. و يتوف ــة األولي ــة الصحي ــة الرعاي ــة مؤسس أدوي
واحــد علــى األقــل مــن كل فئــة عاجيــة )مضــادات الذهــان و مضــادات االكتئــاب و مثبــت المــزاج 

و مزيــل القلــق و مضــاد الصــرع( و فقــًا لتوصيــات منظمــة الصحــة العالميــة.

و تواصــل مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة التعــاون مــع جمعيــة أصدقــاء الصحــة النفســية )ويــاك( و مركــز دعــم الصحــة الســلوكية ضمــن إطــار 
تحقيــق الشــراكات المجتمعيــة و دعــم التعــاون فــي مجــاالت الصحــة النفســية و الســلوكية. و تهــدف مذكــرة التفاهــم الموقعــة بيــن الطرفيــن 
ــة  ــات الوقائي ــم الخدم ــلوكي و تقدي ــي الس ــر الوع ــال نش ــن خ ــلوكية م ــات الس ــة االنحراف ــي مواجه ــا ف ــادل بينهم ــاون المتب ــز التع ــى تعزي إل
والعاجيــة إلــى الفئــات المســتهدفة بنــاًء علــى دور مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة المهــم كشــريك رئيســي فــي عمــل مركــز دعــم الصحــة 

الســلوكية الــذي يهــدف إلــى تعزيــز الصحــة الســلوكية فــي المجتمــع و حــل االنحرافــات الســلوكية.

ــوم  ــال بالي ــات لاحتف ــن الفعالي ــد م ــت العدي ــا، و نظم ــي جهوده ــة ف ــة العام ــًا وزارة الصح ــة أيض ــة األولي ــة الصحي ــة الرعاي ــاركت مؤسس و ش
العالمــي للصحــة النفســية تحــت شــعار »الشــباب و الصحــة النفســية فــي عالــم متغيــر« لرفــع الوعــي حــول مســائل الصحــة النفســية و تأثيرهــا 

ــاة. ــة و المعاف ــة العام ــى الصح عل

كانــت الفعاليــة الرئيســية هــي التعــاون بيــن مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة و مقدمــي الرعايــة الصحيــة اآلخريــن باإلضافــة إلــى ممثليــن مــن 
وزارة الداخلية، و وزارة التعليم و التعليم العالي، و وزارة المواصـــــات واالتصــــاالت، و مؤسســــة حمد الطبيــــة، و ســــدرة الطبيــــة، و نوفــــار الطبيـــة، 

و جامعــة قطــر، و مكتبــة قطــر الوطنيــة، و خدمــة ويــاك.

ــن  ــلة م ــن سلس ــق و األرق ضم ــر والقل ــع التوت ــي دواف ــم ف ــي التحك ــاعدة ف ــات المس ــاركون تقني ــم المش ــام، تعل ــذا الع ــعار ه ــة لش و كنتيج
ــين  ــأن تحس ــورة بش ــيون المش ــون النفس ــدم األخصائي ــة. و ق ــر الوطني ــة قط ــي مكتب ــية ف ــة النفس ــي للصح ــوم العالم ــبة الي ــات بمناس الفعالي
تجربــة مــكان العمــل، و تأثيــر األدويــة علــى المعافــاة النفســية، و كيفيــة التعامــل مــع ضغــوط الحيــاة اليوميــة. و تعلــم اآلبــاء كيفيــة إدارة تأثيــر 
العالــم الرقمــي علــى األطفــال بشــكل أفضــل. باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم توجيــه االنتبــاه نحــو الموظفيــن لرفــع الوعــي بأهميــة الصحــة النفســية 

خــال تنظيــم العديــد مــن اللقــاءات فــي المراكــز الصحيــة.
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خدمات صحة الفم واألسنان

تــم تطويــر وتنفيــذ السياســات واإلرشــادات الســريرية الازمــة لبرنامــج »االبتســامة الجميلــة« مــن أجــل توفيــر الخدمــات الوقائيــة والعاجيــة لألطفال 
والكبــار. واكتمــل تطبيــق خدمــة االبتســامة الجميلــة فــي جميــع المراكــز الصحية.

تم تنفيذ إجراءات جديدة في نطاق خدمة طب األسنان كما يلي:

    تــم إطــاق المرحلــة األولــى مــن تنفيــذ خدمــات طــب األســنان التخصصــي  بنجــاح مــع تنفيــذ خدمــة جراحــة الفــم داخــل المراكــز الصحيــة 
اإلقليميــة المتخصصــة.

    تــم اســتبدال خدمــة صحــة الفــم واالســنان المدرســية و التــي خدمــت األطفــال فــي الصفــوف الدراســية 1 و 4 بخطــة تنفيــذ معتمــدة مدتهــا 
5 ســنوات لخدمــة جديــدة اســمها »أســناني« التــي تخــدم وتشــمل جميــع شــرائح الطــاب فــي المــدارس الحكوميــة وريــاض األطفــال داخــل دولــة 

. قطر

وفيمــا يتعلــق باالســتراتيجية الوطنيــة لصحــة الفــم ، تمــت الموافقــة علــى السياســة الوطنيــة الســتخدام وإدارة ومراقبــة النفايات من قبــل اللجنة 
الوطنيــة لصحــة الفــم وتــم إبــاغ التوجيهــات لجميــع مقدمــي خدمــات صحة الفــم واألســنان التي توضــح متطلبــات االمتثــال وواجباتهم.

ووافقــت اللجنــة الوطنيــة للصحــة الفمويــة أيًضــا علــى إنشــاء فريقــي عمــل وطنييــن يركــزان علــى المجــاالت ذات األولويــة المحــددة للتســليم 
ــر  ــة. وتعتب ــة الفموي ــة للصح ــتراتيجية الوطني ــدة لاس ــات المعتم ــع األولوي ــى م ــا يتماش بم
مجموعــات العمــل هــذه هــي مجموعــة العمــل الوطنيــة لتعزيــز صحــة الفــم والفريــق 
ــة  ــة علمي ــاء لجن ــم إنش ــك، ت ــى ذل ــة إل ــنان. باإلضاف ــامة األس ــودة وس ــي بج ــي المعن الوطن

ــر. ــي قط ــاه ف ــرة المي ــتركة لفلت مش

وبالنســبة لعــام 2017، تــم فحــص وعــاج 299.000 مريــض وذلــك بالمقارنــة مــع عــام 2018 حيــث 
تــم فحــص وعــاج 325.000 مريــض. 
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6.2  نموذج طب األسرة 

حققــت مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة تقدمــًا فــي تنفيــذ »نمــوذج طــب األســرة« الطمــوح، و هــو نهــج ســيؤدي إلــى تقديــم الخدمــات بطريقــة 
متكاملــة مــن قبــل فريــق متعــدد التخصصــات، مــع وجــود عاقــة واضحــة مــع المرضــى و أســرهم. حيــث تــم تطبيــق نمــوذج طــب األســرة فــي 12 
مركــزًا صحيــًا بمــا فــي ذلــك المراكــز التــي تــم افتتاحهــا مؤخــرًا و هــي مراكــز الوجبــة، و معيــذر، و الوعــب ، و جامعــة قطــر. و بحلــول نهايــة عــام  
2018 ، تــم تحديــد أطبــاء أســرة لـــ 70٪ مــن المرضــى المســجلين فــي هــذه المراكــز الصحيــة االثنــي عشــر. كمــا تــم وضــع الخطــط لتنفيــذ و تطبيــق 

نمــوذج طــب األســرة فــي المســتقبل فــي جميــع المراكــز الصحيــة، و التــي مــن المقــرر اســتكمالها فــي منتصــف عــام 2019.

و تتمثــل الرؤيــة المســتقبلية فــي عــدم فصــل الخدمــات فــي عيــادات مســتقلة و التــي يتــم تشــغيلها فقــط فــي أوقــات معينــة داخــل مؤسســة 
الرعايــة الصحيــة األوليــة لتقديــم خدمــات الرعايــة األوليــة و األساســية. فبــداًل مــن ذلــك، يمكــن حجــز المواعيــد للحصــول علــى أي مــن خدمــات 
المركــز الصحــي مــع أحــد أعضــاء فريــق الرعايــة الصحيــة الــذي تــم تعيينــه للمريــض، و يمكــن حجزهــا فــي أي فتــرة أو يــوم مــن أيــام األســبوع 
عندمــا يكــون ذلــك ممكنــًا و إعتمــادًا علــى األوقــات المتاحــة. حيــث يتــم تقديــم هــذه الخدمــات ضمــن نطــاق أخصائــي طــب األســرة. فعندمــا 
يحضــر المريــض للحصــول علــى االستشــارة، ســيتم اغتنــام الفرصــة لتقديــم خدمــات أخــرى قــد تكــون مســتحقة لــه بــداًل مــن تقديمهــا فــي زيــارة 
أخــرى. و ســيمكن ذلــك مــن اتبــاع نهــج محّســن و موحــد ومنســق لتقديــم الخدمــات. و ســيتم التركيــز بشــكل كبيــر علــى تعزيــز الصحــة و الوقايــة 

مــن الحــاالت المزمنــة أو تخفيفهــا.

لقــد اســتثمرت مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي برنامــج اإلقامــة لطــب األســرة، و الــذي يهــدف إلــى الحصــول علــى أطبــاء أســرة مؤهليــن 
و ذوي كفــاءة عاليــة و قادريــن بثقــة علــى قيــادة نظــام الرعايــة الصحيــة فــي قطــر الــذي يقــدم معاييــر عاليــة و مســتمرة و مســتندة إلــى أدلــة 

لخدمــات الرعايــة الصحيــة لجميــع المرضــى.

و تقديــرًا للــدور الهــام الــذي يلعبــه أطبــاء األســرة فــي نجــاح نظــام الرعايــة الصحيــة فــي قطــر، يتــم االحتفــال باليــوم العالمــي لطبيــب األســرة 
ســنويًا بتاريــخ 19 مايــو فــي جميــع أنحــاء العالــم. و نظمــت مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة العديــد مــن الفعاليــات التعزيزيــة فــي العديــد مــن 
المجمعــات و مراكــز التســوق كجــزء مــن الحملــة التوعويــة لنمــوذج طــب األســرة حيــث تــم توزيــع الكتيبــات و المنشــورات اإلعامية علــى الجمهور.
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6.3  صحة األطفال و اليافعين

توفــر خدمــات صحــة األطفــال و اليافعيــن فــي مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة مجموعــة مــن خدمــات الرعايــة مــن عمــر 0 إلــى 18 عامــًا و تتميــز 
بكونهــا آمنــة و ذات جــودة عاليــة، و مقدمــة مــن قبــل المتخصصيــن وفقــًا للممارســات الصحيــة الحديثــة و المســتندة إلــى األدلــة. و تــم اطــاق 
خدمــات اليافعيــن التــي تشــمل التقييــم البدنــي و تقييــم الســلوك النفســي و االجتماعــي مــن خــال أداة التقييــم HEADSS فــي جميــع المراكــز 

الصحيــة مــع تعييــن أطبــاء محورييــن خضعــوا لتدريــب مكثــف لتقديــم الخدمــة. 

و تــم أيضــًا توفيــر المــواد التثقيفيــة لليافعيــن منهــا حــول اضطــراب نقــص اليــود لــدى المراهقيــن وفقــر الــدم بســبب نقــص الحديــد باللغتيــن 
اإلنجليزيــة و العربيــة. كمــا تــم اعتمــاد كتيــب صحــة الطفــل كوثيقــة وطنيــة و تســتخدمه اآلن فــي مرافــق الــوالدة العامــة و الخاصــة. وفــي نفــس 
الوقــت، تــم اســتكمال إطــاق خدمــة االبتســامة الجميلــة فــي جميــع المراكــز الصحيــة. و تشــمل عــاج الفــم و األســنان و التثقيــف حــول الوقايــة 

للنســاء الحوامــل و األطفــال حتــى ســن 12.

الكشف عن اضطراب طيف التوحد

تدعــم مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة باســتمرار تطويــر المســارات المتكاملــة لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطــراب طيــف التوحــد. و شــاركت 
بشــكل كامــل فــي إجــراء الفحــص الخــاص بـــاضطراب طيــف التوحــد ، و طــورت دورتيــن مــن فحوصاتــه و المطلــوب إجراؤهمــا لجميــع األطفــال 
الذيــن يــزورون عيــادة الطفــل الســليم عنــد ســن 18 شــهرًا و 30 شــهرًا. باإلضافــة إلــى ذلــك، تعمــل مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة بشــكل وثيــق مع 
مؤسســة حمــد الطبيــة للتشــخيص و الكشــف المبكريــن عــن اضطــراب طيــف التوحــد. حيــث يتــم تحويــل األطفــال المشــتبه إصابتهــم بـــاضطراب 

طيــف التوحــد علــى مســتوى المؤسســة بعــد الفحــص  إلــى مركــز تطويــر الطفــل فــي مستشــفى الرميلــة لمزيــد مــن التقييــم و التشــخيص.

و خــال شــهر التوعيــة الوطنــي بالتوحــد 2018، نظمــت مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة سلســلة األنشــطة التاليــة إلشــراك الجمهــور فــي اتخــاذ 
اإلجــراءات التــي تدعــم األشــخاص الذيــن يعانــون مــن مــرض التوحــد. و هدفــت مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة هــذا العــام إلــى توســيع نطــاق 

التوعيــة نحــو القبــول الكامــل لألشــخاص المصابيــن بالتوحــد و إدماجهــم مــن خــال الفعاليــات التاليــة:

    تم تنظيم فعالية للتوحد في حلبة الشقب حيث تبادل مهنيو مؤسسة الرعاية الصحية األولية المعلومات و المشورة حول
           مرض التوحد و الخدمات المتخصصة له. باإلضافة إلى ذلك، احتفلت المؤسسة باليوم العالمي للتوعية بالتوحد 2018 في مجمع

            الند مارك للتسوق مع فريق من أطباء األسرة لتقديم المشورة للمجتمع حول الموارد المتاحة و رفع الوعي حول التوحد.

    ُعقدت محاضرات توعوية حول التوحد في 6 مراكز صحية )الثمامة ، و روضة الخيل ، و الوكرة ، و الضعاين ، و لعبيب ، و أم صال(.

    انتهزت مؤسسة الرعاية الصحية األولية الفرصة لتثقيف الطاب حول مرض التوحد من خال مبادرة برنامج الصحة المدرسية
           في 8 مدارس مختلفة.

    تم إطاق حملة المشاركة عبر اإلنترنت من خال المراسلة و وسائل التواصل االجتماعي باإلضافة إلى تبادل الخبرات في المراكز 
          الصحية

.
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تم توفير تغطية صحية 
ل 99 % من المدارس 

الحكومية بممرض أو 
ممرضة  واحدة على 

األقل
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خدمات الصحة المدرسية

تهــدف خدمــات الصحــة المدرســية إلــى خلــق بيئــة مدرســية صحيــة و آمنــة مــن الناحيــة الحســية و النفســية و االجتماعيــة، و اكتســاب مهــارات 
الحيــاة و تطويــر العــادات الصحيــة ألفــراد المجتمــع المدرســي، و توثيــق العاقــات و التعــاون بيــن أعضاء المجتمــع المدرســي و المجتمــع الخارجي، 
و توفيــر خدمــات الصحــة الوقائيــة و العاجيــة. حيــث يتــم تنفيــذ ذلــك مــن خــال سياســات و إجــراءات الصحــة المدرســية التــي تعــزز الســلوكيات 

المعــززة للصحــة مثــل: التغذيــة الصحيــة، و تقديــم مواضيــع التثقيــف الصحــي، و االلتــزام بإجــراءات األمــن و الســامة المدرســية.

و تــم تطويــر خدمــات الصحــة المدرســية فــي مجــاالت مثــل: التنفيــذ الناجــح لسياســات الصحــة المدرســية الجديــدة و الحاليــة، و وضــع خطــة تدريــب 
لجميــع ممرضــي الصحــة المدرســية، و تطويــر و تنفيــذ إطــار لتحســين خدمــات الصحــة المدرســية.

ــن  ــبة 99٪ م ــي نس ــرض يغط ــى 295 مم ــدارس إل ــي الم ــن ف ــدد الممرضي ــع ع ــام، ارتف ــذا الع ه
المــدارس فــي قطــر مقارنــة مــع مــا نســبته 97.4٪ فــي عــام 2017. باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم ربــط 
ــة ذات  ــز الصحي ــي المراك ــيرنر( ف ــة )س ــات اإللكتروني ــات الملف ــية بخدم ــادة مدرس 55٪ أو 151 عي
الصلــة فــي مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة. و تعمــل مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة أيضــًا 
علــى تحديــد مســارات تحســين خدمــات التمريــض المدرســي مــن خــال ثاثــة مســارات رئيســية 
ــين  ــدارس، و تحس ــي الم ــاب ف ــة الط ــتطاع صح ــة، و اس ــززة للصح ــدارس المع ــج الم ــي: برنام ه

ــية. ــادة المدرس ــات العي خدم

مشروع تقييم HEADSS: )المنزل، التعليم، األنشطة، المخدرات، الجنس، االنتحار(:

يفــرض مفهــوم مشــروع التقييــم أنــه بإســتكمال نتائــج التقييــم، يتــم وضعهــا علــى نظــام المعلومــات اإلكلينيكيــة مــن قبــل ممرضــي المدارس 
و األخصائييــن النفســيين بالمدرســة. فــإذا كان الطفــل بحاجــة إلــى التحويــل إلــى الرعايــة الثانويــة، يقــوم طبيــب األســرة بــإدارة هــذه العمليــة - 

كمــا يفعــل فــي المركــز الصحــي. و هــذا يعنــي أنــه ســيكون هنــاك نهــج موحــد لكيفيــة وصــول األطفــال إلــى خدمــات الصحــة النفســية.

وتــم اســتكمال مرحلــة اإلعــداد لهــذا المشــروع بمــا فــي ذلــك مقتــرح المرحلــة التجريبيــة، و نمــاذج التقاييــم الموحــدة، وآليــة تحويــل ومتابعــة 
الطالــب، ومذكــرة االتفاقيــة بيــن الصحــة المدرســية و وزارة التعليــم و التعليــم العالــي، و إنشــاء فريــق صحــة اليافعيــن. و مــن مشــاريع الصحــة 

المدرســية المســتمرة األخــرى: مشــروع إدارة رعايــة األمــراض المزمنــة، و مشــروع المــدارس الصديقــة للربــو.

حملة التطعيم السنوية ضد الدفتيريا و السعال الديكي:

ــعال  ــزاز و الس ــا و الك ــد الدفتيري ــنوية( ض ــم الس ــة التطعي ــة )حمل ــة العام ــع وزارة الصح ــاون م ــة  بالتع ــة األولي ــة الصحي ــة الرعاي ــت مؤسس أطلق
ــارس 2018. ــى 13 م ــن 4 إل ــرة م ــال الفت ــي، خ الديك



خدمات رعاية صحية شاملة ومتكاملة3434

واســتهدفت هــذه الحملــة طــاب الصــف العاشــر فــي المــدارس الثانويــة الحكوميــة، بإجمالــى 62 مدرســة منهــا 30 للفتيــان و 32 للفتيــات مــع 
ــية  ــة المدرس ــات الصح ــل إدارة خدم ــن قب ــة م ــذه الحمل ــراء ه ــم إج ــد ت ــم. وق ــم تحصينه ــا 5810 ت ــتهدفين، منه ــاب المس ــن الط ــدد 8801  م ع

ــج. ــم البرام وقس

والتطعيــم المعطــى هــو جرعــة منشــط ثالثــة ، حيــث تلقــى الطالــب بالفعــل هــذه التطعيمــات فــي ســن 4-6 ســنوات، ويتــم إطــاق هــذه الحملة 
علــى أســاس ســنوي للصــف العاشــر ، حيــث تعــزز مناعتهــم ضــد األمــراض المذكــورة إلــى الســنوات العشــر القادمة.

ــم  ــة لتقدي ــي كل مدرس ــًا ف ــًا عالي ــات تأهي ــات المؤه ــن الممرض ــرق م ــب و ف ــور طبي ــتهدفة بحض ــدارس المس ــي الم ــم ف ــراء التطعي ــم إج ت
المشــورة و التدخــل الطبــي الفــوري فــي حالــة حــدوث أي طــارئ. باإلضافــة إلــى ذلــك و بالتنســيق مــع مركــز خدمــة اإلســعاف فــي مؤسســة حمــد 

الطبيــة، تــم توفيــر ســيارة إســعاف فــي كل مدرســة خــال الحملــة.

و شــارك فريــق الصحــة المدرســية بفعاليــة فــي عــدد مــن األنشــطة و الفعاليــات التوعويــة فــي مجــال تعزيــز الصحــة. و مثــال رائــع علــى ذلــك هــو 
»حملــة العــودة إلــى المــدارس التوعويــة - أصحــاء مــن أجــل قطــر«.

بــدأت مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة بالتعــاون مــع وزارة التعليــم و التعليــم العالــي حملتهــا التوعويــة مــن أجــل إبــراز أهميــة الحفــاظ علــى 
الصحــة و قيــادة نمــط الحيــاة الصحــي لطــاب المــدارس تحــت شــعار )أصحــاء مــن أجــل قطــر(. 

ُنفــذت الحملــة مــن قبــل فريــق طبــي شــامل يتألــف مــن أخصائيــي التغذيــة و المثقفيــن الصحييــن و أطبــاء األســرة و أطبــاء األســنان و مشــرفي 
التمريــض و كذلــك برنامــج الصحــة المدرســية.

و تكمــن أهميــة القيــام بحمــات صحيــة فــي بدايــة العــام الدراســي الجديــد فــي نشــر الثقافــة الصحيــة و رفــع مســتوى الوعــي الصحــي لــدى 
ــال  ــن خ ــية م ــة المدرس ــز الصح ــة لتعزي ــة للصح ــتراتيجية الوطني ــن االس ــة م ــة النابع ــة و التثقيفي ــة التوعوي ــن الخط ــزء م ــك ج ــاب، و كل ذل الط

ــة . الوقاي

تهــدف االســتراتيجية أيضــًا إلــى التأكيــد علــى الخطــوات الصحيــة للحــد مــن انتشــار األمــراض المعديــة بيــن طــاب المــدارس و أهميــة اختيــار وجبــات 
مدرســية مناســبة و مــدى انعكاســها علــى إنجــازات الطــاب. كمــا ركــزت الحملــة علــى أساســيات النظافــة مثــــل تقليــم األظافــــر و غســــل اليدين 

و صحــة األســنان ، باإلضافــة إلــى العناصــر األساســية للحفــاظ علــى الصحــة البدنيــة و النفســية للطــاب و أهميــة دور الممــرض المدرســي.
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6.4  صحة المرأة و األم 

ــرص  ــر ف ــل، و توفي ــة بالحم ــات المرتبط ــن المضاعف ــر ع ــف المبك ــان الكش ــى ضم ــة إل ــل المحدث ــاء الحم ــة أثن ــات الرعاي ــة خدم ــدف مجموع ته
التثقيــف و تعزيــز الصحــة ، و تحويــل الحــاالت بشــكل مناســب إلــى مســتوى أعلــى مــن الرعايــة الصحيــة عنــد الضــرورة. و بالنســبة لألمهــات الاتــي 
ــارات منظمــة عنــد عمــر الحمــل المحــدد. و  ــة أثنــاء الحمــل مجموعــة مــن 6 زي لديهــن عوامــل خطــر منخفــض، تتضمــن خدمــة الرعايــة المحدث
تقــدم هــذه الخدمــة فــي جميــع المراكــز الصحيــة، و التــي ســتوفر كل منهــا فرصــًا للتثقيــف الصحــي مــع مستشــار صحــة األم و الطفــل. كمــا 
تــم توفيــر عــدد مــن الفحوصــات المعدلــة، منهــا فحوصــات فيــروس نقــص المناعــة البشــرية، و التهــاب الكبــد الوبائــي ب، و التهــاب الكبــد الوبائــي 
ج، و الزهــري، و الحصبــة األلمانيــة، باإلضافــة إلــى مســتوى الهيموغلوبيــن و مســتوى الســكر الصيامــي فــي الــدم. و تــم تحديــث دفتــر الحمــل أيضــًا 
بعــد تلقــي الماحظــات، و توزيعهــا علــى جميــع المراكــز الصحيــة. و فــي عــام 2018، 100٪ مــن النســاء الحوامــل قامــوا بمراجعــة خدمــة الرعايــة أثنــاء 

الحمــل مــرة واحــدة علــى األقــل أثنــاء الحمــل للحصــول علــى الرعايــة.

ــة  ــة و التغذي ــة الطبيعي ــأن الرضاع ــورة بش ــي، و المش ــف الصح ــي، و الثقي ــي و النفس ــم البدن ــابيع التقيي ــوالدة بـــ 6 أس ــد ال ــص بع ــة الفح ــمل خدم و تش
ــرة. ــم األس ــي و تنظي ــاط البدن والنش

تــم اســتكمال اطــاق الفحــص الصحــي بعــد الــوالدة بـــ 6 أســابيع فــي الربــع األخيــر مــن عــام 2017 ، وحاليــا تقــدم جميــع المراكــز الصحيــة الخدمــة لــكل 
مــن القطريــات و غيــر القطريــات.

تهدف خدمة تنظيم األسرة المتكاملة إلى تزويد المرأة في سن اإلنجاب و/ أو شريكها بما يلي:

    المعلومات ذات الجودة و المستندة إلى األدلة، و وسائل ممارسة االختيار الواعي في تحديد عدد المواليد من األطفال و تباعد الوالدات و توقيتهم.
    الوصول إلى الطرق المتاحة لتباعد الوالدات.

 
يتــم توفيــر و توزيــع المــواد التثقيفيــة الخاصــة بتنظيــم األســرة علــى جميــع المراكــز الصحيــة منــذ عــام 2017. و تدعــم خدمــة تنظيــم األســرة المتكاملــة 
فــي مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة 4 دالئــل إرشــادية معتمــدة لطــرق منــع الحمــل المتوفــرة فــي صيدليــة المؤسســة )حبــوب منــع الحمــل المركبــة، 
ــي  ــات موظف ــم الحتياج ــراء تقيي ــم إج ــا ت ــي(. كم ــي النحاس ــب الرحم ــة اللول ــب و إزال ــادية لتركي ــة اإلرش ــتوجينية، و األدل ــل البروجس ــع الحم ــوب من و حب
تنظيــم األســرة و تحديــد المتطلبــات التدريبيــة وفقــًا لذلــك. و فــي عــام  2018 ، تــم تقديــم الــدورة األولــى مــن التدريــب حــول جهــاز اللولــب النحاســي إلــى 
20 طبيبــة بالتعــاون مــع ســدرة الطبيــة و مؤسســة حمــد الطبيــة بمــا فــي ذلــك اإلشــراف اإلكلينيكــي، إلــى جانــب إجــراء دورة تنشــيطية حــول اســتخدام 
وســائل منــع الحمــل )معاييــر األهليــة الطبيــة الســتعمال موانــع الحمــل 2015 - منظمــة الصحــة العالميــة( ألطبــاء المركــز الصحــي و مستشــاري صحــة 

األم و الطفــل عبــر 4 دورات خــال عــام 2018.

تــم إطــاق نهــج تعاونــي بيــن مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة و ســدرة الطبيــة و مؤسســة حمــد الطبيــة لتطويــر القــدرات و الخدمــات لتعزيــز خيــارات 
تنظيــم األســرة و الخدمــة المجتمعيــة فــي نوفمبــر لتعزيــز خدمــات تنظيــم األســرة داخــل دولــة قطــر.

مبدئيــًا، تــم إعطــاء 20 طبيبــًا فــي مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة الفرصــة لتنميــة مهاراتهــم و تطويــر خبرتهــم فــي مجــال وســائل منــع الحمــل مثــل 
تركيــب اللولــب الرحمــي. و تماشــيًا مــع اســتراتيجية صحــة األمومــة و المواليــد، تــم تقديــم دورة شــاملة لمــدة يوميــن مــن قبــل أخصائيــي تنظيــم األســرة 

مــن ســدرة الطبيــة و مؤسســة حمــد الطبيــة بتنســيق مــن قبــل إدارة تطويــر و تدريــب القــوى العاملــة فــي مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة. 
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كمــا يتــم االحتفــال باألســبوع العالمــي للرضاعــة الطبيعيــة ســنويًا فــي أغســطس، و يهــدف إلــى تســليط الضــوء علــى الفوائــد الكبيــرة للرضاعــة 
الطبيعيــة لألمهــات و الرضــع. و كان شــعار هــذا األســبوع فــي عــام 2018 »الرضاعــة الطبيعيــة: أســاس الحيــاة«، و التــي كانــت فرصــة لتعزيــز الرضاعــة 
الطبيعيــة ومنــح األمهــات الجــدد إمكانيــة وصــول إلــى الرعايــة ذات الجــودة و المشــورة و الدعــم الــذي يحتاجونــه. و اســتضافت مؤسســة الرعايــة 
الصحيــة األوليــة عــددًا مــن الفعاليــات و األنشــطة لتشــجيع هــذه الممارســة و رفــع مســتوى الوعــي مــن خــال المنشــورات و الكتيبــات و وســائل 

اإلعــام األخــرى.

6.5  خدمات الرعاية الصحية المنزلية

نحــن نهــدف إلــى نقــل خدماتنــا إلــى أبــواب أولئــك الذيــن يحتاجــون إلــى خدمــة الرعايــة المنزليــة، كل هــذا للتأكــد مــن أن خدماتنــا يمكــن الوصــول 
إليهــا مــن قبــل أكبــر عــدد ممكــن مــن مرضانــا لتعزيــز تجربتهــم.

وتعتبــر الرعايــة الصحيــة المنزليــة جــزءًا ال يتجــزأ مــن عمليــة تعافــي المريــض والرعايــة المتمرســة متعــددة التخصصــات التــي يتــم تقديمهــا فــي 
منــزل المريــض، و التــي تعمــل علــى تجنــب أو تفــادي إعــادة دخــول المريــض إلــى المستشــفى.

قمنــا خــال هــذا العــام بتطبيــق نمــوذج جديــد مــن خدمــات الصحــة المنزليــة لضمــان تغطيــة أكثــر شــموًلا مــن قبــل فريــق متخصــص متعــدد 
ــع  ــي جمي ــا اآلن ف ــنة و إطاقه ــة المحّس ــذه الخدم ــم ه ــم تقدي ــرته. وت ــض و أس ــع المري ــة م ــة الرعاي ــد خط ــم و يعتم ــزور و يقّي ــات ي التخصص
المراكــز الصحيــة. حيــث تتوفــر هــذه الخدمــة حاليــًا للمرضــى القطرييــن الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 60 عامــًا، و توســيع نطاقهــا لتقديــم التقييــم 
اإلكلينيكــي الكامــل و التثقيــف الصحــي لألســرة و مراقبــة العامــات الحيويــة و مراقبــة نســبة الجلوكــوز فــي الــدم و إدارة الــدواء و التطعيــم و 
فصــد الوريــد و رعايــة الجــروح. و نهــدف إلــى توســعة الخدمــة فــي الســنوات القادمــة لتغطــي المرضــى القطرييــن الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 60 

عامــًا باإلضافــة إلــى تقديــم الخدمــة المنزليــة للرعايــة بعــد الــوالدة. 

وفــي عــام 2018، ســجلت مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة زيــادة بنســبة 8 ٪ فــي عــدد زيــارات 
ــة بـــ 101,630 فــي عــام 2017( مــع معــدل رضــا  الرعايــة الصحيــة المنزليــة )110,415 فــي 2018 مقارن
ــددة  ــة متع ــة الرعاي ــم بخط ــم عاجه ــن ت ــى الذي ــي المرض ــغ إجمال ــبة 98 ٪. و بل ــت بنس ثاب

ــًا. ــام 2018،  877 مريض ــة لع ــة المنزلي ــة الصحي ــات الرعاي ــات - خدم التخصص

و شــارك فريــق الرعايــة الصحيــة المنزليــة فــي عــدد مــن الفعاليــات و ورش العمــل التــي 
عقدتهــا مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة و وزارة الصحــة العامــة و مؤسســة حمــد الطبيــة 

و منظمــات المجتمــع األخــرى. و مــن بعــض األمثلــة علــى ذلــك: منتديــات المرضــى، و لقــاءات حــول مــرض الخــرف، و ورشــة حــول أولويــات خدمــة 
ــار الســن فــي المجتمــع، و محاضــرات الشــرطة المجتمعيــة حــول العــادات و التقاليــد القطريــة. كب
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6.6  الخدمات التشخيصية و الصيدالنية

الخدمــات التشــخيصية و الصيدالنيــة هــي عنصــر أساســي فــي عمليــة الوقايــة و العــاج. لذلــك، واصلــت مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة العمــل علــى تحســين 
هــذه الخدمــة المســاعدة مــن حيــث القــدرات و ســهولة الوصــول إليهــا مــن قبــل المرضــى.

مزيــد  إجــراء  يمكــن  أنــه  يعنــي  ممــا  مركزيــة،  مختبــرات  تحديــد  إلــى  إضافــة  لاختبــارات،  الحاليــة  القائمــة  إلــى  جديــدة  اختبــارات  إضافــة  تمــت 
مــن االختبــارات اآلن داخــل الرعايــة األوليــة، و ال يحتــاج المرضــى إلــى الذهــاب إلــى مؤسســة حمــد الطبيــة إلجــراء هــذه االختبــارات. و كان مختبــر مركــز لعبيــب 

الصحــي أول مختبــر يتــم تشــغيله كمختبــر مركــزي، و يتبعــه مختبــرات مراكــز روضــة الخيــل و الثمامة 
و مســيمير و لغويريــة الصحيــة.

وتوفــر المعامــل خدمــات اختبــار إضافيــة الختبــار الغــدد الصمــاء الشــائعة واختبــارات المناعــة األخــرى. 
ــب  ــز لعبي ــرات مراك ــر مختب ــا توف ــوم. كم ــس الي ــى نف ــزة ف ــا جاه ــون نتائجه ــارات تك ــذه االختب وه
ومســيمير و روضــة الخيــل الصحيــة استشــارات طبيــة إضافيــة مــن قبــل أخصائيــي األمــراض إلــى 
األطبــاء فــي المراكــز الصحيــة المجــاورة ، والتــي تــزود األطبــاء باإلرشــاد االستشــاري الباثولوجــي بشــأن 

ــة. ــارات الباطني ــن االختب ــا م ــكاس وغيره ــارات االنع اختب

 وتساعد هذه الخدمة االستشارية المرضى على إجراء االختبارات الصحيحة في وقت أسرع بكثير، وبالتالي تؤدي إلى تقديم خدمة أفضل للمرضى.

ــراء  ــان إج ــة لضم ــز الصحي ــع المراك ــي جمي ــر ف ــات المختب ــغيل خدم ــاعات تش ــد س ــم تمدي ــا ت كم
عمليــة ســحب الــدم خــال الفترتيــن الصباحيــة و المســائية. كل هــذه التدابيــر تســاعد علــى تحســين 
وصــول المريــض للخدمــات و تحســين وقــت انتظــار نتائــج االختبــارات. و قــد أدى ذلــك إلــى تقليــل أوقات 
انتظــار المرضــى و تحســين تجربــة المرضــى فــي خدمــات المختبــر. و فــي عــام 2018، أجــرت مؤسســة 
الرعايــة الصحيــة األوليــة مــا مجموعــه 5,974,461 اختبــارًا مقارنــة بـــ 5,041,934 فــي عــام 2017. كمــا تتــم 
مراجعــة و مراقبــة جميــع المــواد المختبريــة و المــواد االســتهاكية عــن كثــب مــن أجــل ضمــان وجــود 

المخــزون الكافــي و المســتلزمات دون انقطــاع.

أمــا بالنســبة لخدمــات األشــعة، فقــد تــم القيــام بعمــل مكثــف إلحــداث نقلــة فــي الطريقــة التــي 
ــد  ــب المتزاي ــم الطل ــخيصية لدع ــور التش ــة الص ــة خدم ــة األولي ــة الصحي ــة الرعاي ــا مؤسس ــدم به تق

علــى الخدمــات و ضمــان اســتخدام معاييــر أفضــل الممارســات. فقمنــا بتوظيــف أخصائيــو أشــعة إضافييــن و تعاوننــا مــع ســدرة الطبيــة لضمــان إتاحــة المزيــد 
مــن أخصائيــي األشــعة لمراجعــة الصــور و تقــــديم الــرأي الخبيــــر ألطبـــاء األســـرة لتوفير أفضــل رعاية لمرضــــانا. كمـــا تم اطــاق نظــــــام معلومات األشعــــــة، 

و نظــام أرشــفة الصــور، و نظــام االتصــاالت فــي جميــع المراكــز الصحيــة التابعــة لمؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة.

وكجــزء مــن تحســين التواصــل بيــن األطبــاء وأخصائيــي األشــعة داخــل مركــز الرعايــة الصحيــة األوليــة، تــم تقديــم رقــم اتصــال واحــد لطلــب أي دعــم ســريري 
مــن اختصاصــي األشــعة فــي مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة خــال ســاعات العمــل. وعــاوة علــى ذلــك، تــم ترقيــم عمليــة توثيــق اتصــاالت العلــم األحمــر 

 .Cerner بيــن أخصائــي األشــعة واألطبــاء عبــر مركــز رســائل نظــام الســيرنر

باإلضافة إلى ذلك، تم إطــــاق خدمات التصــــوير بالموجــــات فــــوق الصوتيــــة للبطــــن في مراكــــز الثمــــامة، و الوجبــــة، و أم صلــــال، و روضة الخيـــــل، معيــــذر، 
و لعبيــب، و جامعــة قطــر، و هــي تقبــل كذلــك التحويــات مــن المراكــز الصحيــة المحيطــة فــي المناطــق المحــددة.

ســجلت مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة عــدد 173,753 عمليــة أشــعة فــي 2018 مــع نســبة 99 ٪ مــن تقاريــر األشــعة العاجلــة و الروتينيــة التــي تــم إتاحتهــا فــي 
غضــون 24 ســاعة مــن اســتكمالها بنســبة 96 ٪ و 85 ٪ علــى التوالــي لعــام 2017.

أمــا بالنســبة للخدمــات الصيدالنيــة، اتخــذت مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة أيضــًا تدابيــرًا للحفــاظ علــى مســتويات الــدواء المناســبة، و معالجــة أي نقــص 
ــت  ــة. تقدم ــة طبي ــع 5,908,525 وصف ــة م ــات الصيدالني ــت الخدم ــام 2018، تعامل ــي ع ــداد. و ف ــتمرار اإلم ــان اس ــل لضم ــة األج ــة طويل ــع خط ــل، و وض محتم
المؤسســة أيًضــا فــي تنفيــذ وتطبيــق نظــام الدفــع الصيدلــي -MyCare حيــث تــم تطبيقــه فــي غالبيــة المراكــز الصحيــة. وفــى عــام 2019 ســيتم تطبيقــه فــي 

3 مراكــز صحيــة أخــرى.

و تــم إحــراز تقــدم فــي عمليــة تســهيل نقــل المرضــى الذيــن تصــرف لهــم أدويــة يعــاد تعبئتهــا مــن العيــادات الخارجيــة بمؤسســة حمــد الطبيــة )أمــراض 
القلــب، الصحــة النفســية، األمــراض الجلديــة، طــب العيــون( إلــى المراكــز الصحيــة فــي مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة. و ال تــزال المناقشــات جاريــة حــول 
ــر الــدم فــي مركــز لعبيــب الصحــي  ــة إرشــادية للرعايــة المشــتركة، و تحديــث اتفاقيــات مســتوى الخدمــة، باإلضافــة إلــى إنشــاء عيــادة منــع تخث ــر أدل تطوي

كمســار متصــل مــع عيــادة رعايــة القلــب.

ــام  ــة، وق ــل ذات الصل ــى و ورش العم ــامة المرض ــبوع س ــع ألس ــر الراب ــي المؤتم ــة ف ــة األولي ــة الصحي ــة الرعاي ــة بمؤسس ــدواء و الصيدل ــق إدارة ال ــارك فري و ش
ــة«. ــة األولي ــة الصحي ــة الرعاي ــي مؤسس ــدواء ف ــامة إدارة ال ــج س ــول »نه ــة ح ــروض التقديمي ــهيل الع بتس
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تلتــزم مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة بالســامة والتحســين المســتمر للجــودة، ونــدرك أيًضــا أهميــة رفاهيــة موظفينــا وكذلــك مرضانــا ولدينــا 
فريــق متخصــص لضمــان تنفيــذ المعاييــر التنظيميــة للصحــة والســامة والحفــاظ عليهــا وفًقــا لسياســاتنا، ويعمــل جميــع الموظفيــن باســتمرار 
لتوفيــر رعايــة آمنــة وعاليــة الجــودة حيــث تمثــل أولويــة قصــوى بالنســبة لنــا فــي مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة. كمــا نســعى جاهديــن لدعــم 

الجميــع مــن الموظفيــن والمرضــى للعمــل معــا لضمــان الســامة للجميــع.

وتلتــزم مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة أيًضــا بمعاييــر اســتراتيجية قطــر الوطنيــة لســامة المرضــى والتــي تتوافــق مــع برنامــج منظمــة الصحــة 
العالميــة ومعاييــر االعتمــاد الدولــي الكنــدي لســامة المرضــى.

)ACI( 7.1  االعتماد الكندي الدولى

يوفــر االعتمــاد لمؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة إطــار عمــل لتقييــم و تحســين جــودة و ســامة الخدمــات. فهــي أداة تهــدف إلــى تعزيــز فعالية و 
كفــاءة خدمــات المؤسســة التــي تضمــن ســامة المرضــى و الموظفيــن، و وضــع المرضــى و أســرهم فــي مركــز خدماتنــا. حيــث حصلــت مؤسســة 
الرعايــة الصحيــة األوليــة علــى المســتوى الماســي بــدون شــروط لاعتمــاد الكنــدي فــي يونيــو 2017. و هــذا يــدل علــى التــزام و تفانــي المؤسســة و 
موظفيهــا نحــو التحســين المســتمر و تقديــم الخدمــات المعتــرف بهــا دوليــًا. ووضعــت المؤسســة خطًطــا للوفــاء بمتطلبــات االعتمــاد مــن أجــل 

الحفــاظ علــى المســتوى الماســي للــدورة الثالثــة والمقــررة فــي عــام 2020.
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7.2  السامة في مرافقنا

و تهــدف الصحــة و الســامة المهنيــة إلــى ضمــان الوقايــة المناســبة فــي الوقــت المناســب مــن المخاطــر و الحــوادث و األمــراض المهنيــة باإلضافــة 
إلــى تحســين بيئــة و ظــروف تقديــم الخدمــات للموظفيــن و المقاوليــن و الــزوار و المرضــى و غيرهــم ممــن قــد يتأثــرون بأنشــطة المؤسســة. 

وفي هذا العام، واصلنا التركيز على المبادرات التالية:

    تحسين السامة من األشعة من خال تحديد األنشطة ذات الصلة و تعزيز الحماية من األشعة لألفراد في مرافق مؤسسة
           الرعاية الصحية األولية، و إجراء التقييمات بشكل روتيني لمستويات اإلشعاع في جميع مجاالت األشعة.

    الوقاية من إصابات الوخز باإلبر.
    المشاركة في الجهود التي تقودها وزارة الصحة العامة إلدارة النفايات الطبية من جميع مقدمي الرعاية الصحية في دولة قطر.

    إجراء عمليات تفتيش مفاجئة لمعدات إطفاء الحريق و السامة، و تحسين أنظمة السامة من الحرائق في العديد من المراكز
           الصحية باإلضافة إلى مواصلة تدريب الموظفين و المقاولين الجدد على السامة من الحرائق و اإلخاء في حاالت الطوارئ.

    متابعة مشروع جودة الهواء الداخلي داخل المراكز الصحية.
    تفعيل مجموعة مكافحة العنف و التحرش في مكان العمل بمؤسسة الرعاية الصحية األولية، و تطوير السياسات ذات الصلة 

           لمنع العنف فيها.
    تدريب و توزيع المسعفين داخل إدارات المقر الرئيسي و المراكز الصحية لمؤسسة الرعاية الصحية األولية.

    تعزيز ثقافة سامة الموظفين مع التركيز على مخطط و تصميم مكان العمل، و التعامل مع المواد، و التعامل اآلمن مع
           المرضى والتحركات المتكررة و مواقف العمل.

    افتتاح عيادة الموظفين و التي تقع في مبنى المقر الرئيسي لمؤسسة الرعاية الصحية األولية، و تعمل العيادة من الساعة 
           السابعة صباحًا إلى الساعة الثانية ظهرًا. حيث يمكن للموظفين االستفادة من الخدمات التالية: التقييم ، و العاج ، و التحويل، 

           و الفحص، و المعافاة و االسترخاء، و البرامج الوقائية للصحة و السامة المهنية، و تقييم اإلجازات المرضية و إدارتها.

عــاوة علــى ذلــك، فإننــا نديــر حمــات توعويــة منتظمــة للســامة لضمــان درايــة جميــع موظفينــا بالمعاييــر المناســبة للرعايــة و حفاظهــم عليهــا. 
علــى ســبيل المثــال، تشــجع مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة المرضــى و أقاربهــم علــى القيــام بــدور فــي منــع أخطــاء الرعايــة الصحيــة مــن 
خــال التفاعــل و المشــاركة فــي خطــة عاجهــم، و مــن ناحيــة أخــرى، يشــجع الموظفيــن علــى التحــدث و اإلبــاغ عــن أي مخاطــر أو أخطــاء و علــى 

تنفيــذ الحلــول لمنــع وقــوع الضــرر علــى أنفســهم و زمائهــم و المرضــى.

و تعمــل مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة أيضــًا علــى تجنــب المخاطــر المختلفــة التــي قــد تظهــر فــي المراكــز الصحيــة، مثــل مكافحــة انتشــار 
ــتوى  ــع مس ــأنها رف ــن ش ــي م ــات الت ــورات و الكتيب ــع المنش ــة، و توزي ــطة المتنوع ــم األنش ــات، و تنظي ــر المعقم ــان توفي ــال ضم ــن خ ــم م الجراثي
الوعــي حــول نظافــة اليديــن بيــن زوار المراكــز الصحيــة. وقــد انضممنــا إلــى الحملــة التوعويــة العالميــة الســنوية لنظافــة اليديــن لمنظمــة الصحــة 
ــة  ــراف بمكافح ــان االعت ــى ضم ــة إل ــت الحمل ــث هدف ــك«. حي ــف يدي ــذ األرواح: نظ ــعار »أنق ــت ش ــعة تح ــة التاس ــاق الحمل ــال إط ــن خ ــة م العالمي
ــم  ــا. و يت ــة و عواقبه ــة الصحي ــة بالرعاي ــات المرتبط ــن اإلصاب ــد م ــم الح ــى، و دع ــامة المرض ــو س ــي نح ــن و أساس ــاس متي ــًا كأس ــدوى عالمي الع

بانتظــام مراجعــة مســتويات االمتثــال فــي جميــع مراكزنــا الصحيــة التــي أظهــرت ارتفــاع معــدالت االلتــزام باســتمرار.

الوقاية من العدوى والسيطرة على األمراض المعدية
يتــم بشــكل دوري إجــراء عمليــات تدقيــق للوقايــة مــن العــدوى و مكافحتهــا فــي جميــع المراكــز الصحيــة بمؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة 
لضمــان تحقيــق أعلــى مســتويات للســامة عنــد تقديــم خدماتنــا للمرضــى. و تحتفــل المؤسســة منــذ 7 ســنوات باألســبوع العالمــي لمكافحــة 
العــدوى فــي محاولــة لتسليــــط الضــوء علــى أهميــة الوقاية من العــــدوى و مكافحتهــــا بيــن مهنيــــي الرعــــاية الصحيــــة و المراجعين و الــــــــزوار 

و المجتمــع. و كان شــعار أســبوع مكافحــة العــدوى لعــام 2018 »حمايــة المرضــى فــي كل مــكان«.

ــذه اإلدارة  ــدد ه ــة. وتح ــة األولي ــة الصحي ــة الرعاي ــة مؤسس ــت رعاي ــك تح ــة وذل ــراض المعدي ــة األم ــر إدارة مكافح ــم تطوي ــرى، ت ــة أخ ــن ناحي وم
التوجهــات االســتراتيجية والوظائــف واإلجــراءات ذات األولويــة لتعزيــز دور مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي الســيطرة علــى األمــراض المعديــة 
ــر  ــم تطوي ــا ت ــة. كم ــة العام ــاذج وزارة الصح ــي نم ــورة ف ــة المذك ــراض االنتقالي ــع األم ــات جمي ــة تعريف ــراض االنتقالي ــة األم ــق مكافح ــور فري ط
إجــراءات التشــغيل الموحــدة لإلخطــار اإللكترونــي لمكافحــة األمــراض االنتقاليــة و توزيعهــا علــى جميــع المراكــز الصحيــة جنبــًا إلــى جنــب مــع 
تنفيــذ لوحــة األمــراض االنتقاليــة اســتنادًا إلــى بيانــات اإلخطــار اإللكترونــي لمســاعدة عمليــات تشــغيل المراكــز الصحيــة علــى التركيــز علــى تفشــي 

األمــراض المعديــة و تحديــد االتجاهــات ذات الصلــة بالحــوادث.

ــة المذكــورة فــي نمــاذج وزارة الصحــة العامــة.  ــة لجميــع األمــراض الُمعدي ــر تعريــف الحال ــة بتطوي وقــد قــام فريــق مكافحــة األمــراض المعدي
كمــا تــم تطويــر إجــراءات التشــغيل الموحــدة لإلخطــار اإللكترونــي بمكافحــة األمــراض الُمعديــة وتــم توزيعهــا علــى جميــع المراكــز الصحيــة 
إلــى جانــب تطبيــق لوحــة المراقبــة الخاصــة بمراكــز التحكــم فــي األمــراض والوقايــة منهــا اســتناًدا إلــى بيانــات اإلخطــار اإللكترونــي لمســاعدة 
ــن  ــاء م ــم االنته ــث ت ــوادث. حي ــة بالح ــات ذات الصل ــد االتجاه ــة وتحدي ــراض المعدي ــي األم ــى تفش ــز عل ــى التركي ــة عل ــز الصحي ــات المراك عملي
ــروس  ــزا، وفي ــل، واإلنفلون ــة )الس ــراض ذات األولوي ــتجابة لألم ــي االس ــة ف ــم المؤسس ــراض لدع ــة إلدارة األم ــادئ توجيهي ــث 4 مب ــة وتحدي مراجع

ــدي(. ــح الجل ــد والطف ــراض الجل ــا وأم كورون
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7.3  اإلباغ عن المخاطر وإدارتها

تمتلــك مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة برنامــج متفــوق لتحديــد وإدارة الحــوادث والمخاطــر، ومــع بــدء برنامــج الســامة والمرونــة 2 ، تلتــزم 
المؤسســة بتحديــد المشــكات والمتاعــب التــي تؤثــر علــى العمــل اليومــي. ونحــن ســعداء بالمســتوى العالــي مــن االلتــزام فــي بنــاء ثقافــة 
ــام 2019،  ــى ع ــا حت ــي قدًم ــامة والمض ــال الس ــي مج ــات ف ــات والممارس ــدث العملي ــة أح ــأدوات معرف ــق ب ــز الفري ــم تجهي ــد ت ــامة. وق الس

ــر. ــة إدارة المخاط ــن عملي ــزء م ــم كج ــى وإدماجه ــج المرض ــق دم ــن طري ــم، ع ــة التعل ــز ثقاف ــى تعزي ــر إل ــق إدارة المخاط ــع فري ويتطل

ــة  ــب والمتابع ــال التدري ــن خ ــر م ــم المخاط ــي تقيي ــن ف ــدرات المعنيي ــز ق ــتمرار تعزي ــم باس ــر، فيت ــتباقية للمخاط ــإلدارة االس ــبة ل ــا بالنس أم
ــى  ــن عل ــدرة المعنيي ــر ق ــم تطوي ــام 2018 ت ــي ع ــة، فف ــب الحاج ــة حس ــف والوقاي ــط للتخفي ــع خط ــر ووض ــد المخاط ــن تحدي ــم م لتمكينه
ــا لخطــط المؤسســة. وقــام فريــق إدارة المخاطــر بتحســين عمليــة تســجيل المخاطــر المحــددة مــن  تقييــم المخاطــر بشــكل صحيــح وفًق

ــوادث. ــات الح ــال مراجع خ

ــن  ــة م ــن المؤسس ــر يمّك ــي إلدارة المخاط ــي الذك ــج التفاعل ــإن النه ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي وم
اإلســتفادة مــن األحــداث الســلبية واألخطــاء الوشــيكة مــن خــال أســلوب تحليلــي يســلط 
ــين  ــو تحس ــك ه ــن ذل ــدف م ــف. واله ــن الضع ــام ومواط ــل النظ ــباب فش ــى أس ــوء عل الض
ــة  ــد مقارن ــتقبل. وعن ــي المس ــه ف ــرار حدوث ــة تك ــل احتمالي ــة وتقلي ــام ككل بفعالي النظ
مســتويات اإلبــاغ لعــام 2017 )5568( و 2018 )4875( ، نــرى أن هنــاك انخفــاض بنســبة 6٪ فــي 

ــا. ــغ عنه ــوادث المبل ــدد الح ــي ع إجمال

ــن  ــاغ ع ــل اإلب ــث يظ ــام 2018، حي ــي ع ــا ف ــر ثباًت ــا أكث ــوادث اتجاًه ــن الح ــاغ ع ــذ اإلب ــد أخ وق
الحــوادث الســريرية بمعــدل أعلــى مــن غيــر الســريري. ويقــدر مــدراء المراكــز الصحيــة والمقــر الرئيســي قيمــة اإلبــاغ عــن الحــوادث ومراجعــات 
الحــوادث التــي تــدل علــى الثقــة فــي أن التعلــم الملمــوس يحــدث نتيجــة لمراجعــات الحــوادث. ويتبــع فريــق إدارة المخاطــر أســاليب »تحليــل 

النظــام« لمراجعــات الحــوادث. ويتــم اســتخدام المعاييــر أدنــاه لفحــص الحــوادث التــي تتطلــب تحليــل النظــام:

    حادث مع الضرر
    حادث مع ضرر محتمل

    تكرار سلسلة من األحداث

وتــم إجــراء تطــور رئيســي علــى نمــوذج التقاريــر فــي عــام 2018؛ لتحســين عمليــة مراجعــة الحــوادث، وتــم إدراج المخاطــر التــي تــم تحديدهــا 
أثنــاء المراجعــة وكذلــك تــم إدخالهــا فــي ســجل مخاطــر Datix وذلــك بعــد إصــدار التقريــر، وتــم إدراج الوقائــع والتعليقــات حــول الموظفيــن 

ومرونــة الفريــق باعتبارهــا نتائــج إيجابيــة هامــة فــي تقديــم الرعايــة اآلمنــة.
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7.4  التأهب لحاالت الطوارئ و الكوارث
ــاالت  ــر ح ــتجابة لتدابي ــط و االس ــة التخطي ــن عملي ــيًا م ــزءًا أساس ــة ج ــة األولي ــة الصحي ــة الرعاي ــا مؤسس ــي تقدمه ــة الت ــات الصحي ــد الخدم ُتع

ــوارئ. ــة الط ــت حال ــا كان ــتجابة مهم ــة باالس ــات المعني ــن الجه ــل م ــق و متكام ــج متس ــاع نه ــان اتب ــر لضم ــة قط ــل دول ــوارئ داخ الط

وتــم تطويــر الخطــة األوليــة لحــاالت الطــوارئ و الكــوارث لمؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي عــام 2015 لتقديــم التوجيــه للعامليــن فــي 
المؤسســة حــول تلبيــة االحتياجــات و المتطلبــات المحــددة الناشــئة عــن الكــوارث، و تشــكل األســاس لاســتجابة المؤسســية المتكاملــة، جنبــًا 

إلــى جنــب مــع المنظمــات المتحالفــة معهــا لضمــان االســتجابة الفوريــة و الفعالــة و المثلــى لحــاالت الطــوارئ الكبــرى.

و يواصــل فريــق التأهــب لحــاالت الطــوارئ و الحــوادث تقديــم حلقــات توعويــة محدثــة لجميــع الموظفيــن، وشــارك أيضــًا فــي 12 حلقــة مــن 
حلقــات البرنامــج التعريفــي المؤسســي )8 حلقــات باإلنجليزيــة و 5 بالعربيــة( لـــ 598 موظفــًا تــم تعيينهــم حديثــًا.

ــتجيبين  ــداد المس ــار و إع ــك اختب ــي ذل ــا ف ــام، بم ــة بانتظ ــر المؤسس ــل عب ــار التواص ــوادث باختب ــوارئ و الح ــاالت الط ــب لح ــق التأه ــوم فري و يق
الرئيســيين فــي المقــر الرئيســي شــهريًا للتأكــد مــن اســتعداد المؤسســة دائمــًا لاســتجابة كلمــا دعــت الحاجــة فــي أي وقــت علــى مدار الســاعة.

خــال عــام 2018، واصــل الفريــق اختبــار و تحســين خطــة التأهــب لحــاالت الطــوارئ و الحــوادث. و يشــمل ذلــك إجــراء اختبــار شــامل و وضــع جــدول 
التمرينــات الــذي يتألــف مــن تماريــن المحــاكاة لمراجعــة التخطيــط باإلضافــة إلــى التماريــن الحيــة فــي 10 مراكــز صحيــة مركزيــة. و يتــم إجــراء 

هــذه التماريــن بالتعــاون مــع شــركاء مــن جهــات أخــرى، و هــي تعــد ضروريــة كونهــا جــزء مــن الخطــة الوطنيــة للتأهــب لحــاالت الطــوارئ.

و مــع تقدمنــا   نحــو كأس العالــم 2022، تواصــل مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة اســتعداداتها لدعــم خطــة التأهــب الوطنيــة. حيــث ســاهمت 
المؤسســة فــي عــدد مــن الفعاليــات الوطنيــة المشــتركة مــع وزارة الصحــة العامــة و مؤسســة حمــد الطبيــة و خدمــة اإلســعاف الوطنــي و 

الدفــاع المدنــي والشــرطة و غيرهــا، فــي التدريــب و اختبــار كافــة الجوانــب المتعلقــة باالســتعداد للطــوارئ.
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تهــدف مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة إلــى تعزيــز عاقتهــا مــع المجتمــع مــن خــال اســتخدام مســاهمته فــي عمليــة صنــع القــرار التــي 
تدعــم رؤيــة المؤسســة فــي رفــع الوعــي بالخدمــات و الحمــات و الفعاليــات المختلفــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، تعمــل المؤسســة بشــكل تعاونــي 
ــب  ــا تجي ــع. كم ــى المجتم ــة إل ــة القيم ــية أو بإضاف ــا األساس ــة بعملياته ــت متعلق ــواء كان ــة س ــاالت متنوع ــي مج ــركاء ف ــف الش ــع مختل م
ــائل  ــة و وس ــارض الوظيفي ــرات و المع ــي المؤتم ــاركتها ف ــال مش ــن خ ــرى م ــات األخ ــور و الجه ــارات الجمه ــئلة و استفس ــى أس ــة عل المؤسس
اإلعــام. عــاوة علــى ذلــك، تعقــد مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة اللقــاءات لتشــجيع الحــوار البنــاء الــذي يســاهم فــي تطويــر المؤسســة و 

كيفيــة تحســين الخدمــات للجمهــور.

8.1  منتديات المرضى

تهــدف منتديــات المرضــى إلــى الحصــول علــى آراء المرضــى القيمــة حــول خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة، و المشــاركة مــع عــدد مــن المتطوعين 
ــم  ــث يت ــل حي ــة العم ــابهًا لورش ــدادًا مش ــدى إع ــتخدم المنت ــات. و يس ــر الخدم ــة و تطوي ــة لمراجع ــع المؤسس ــل م ــن بالعم ــى المهتمي المرض

مشــاركة الموضــوع و مناقشــته باإلضافــة إلــى تخصيــص وقــت إضافــي للمناقشــة المفتوحــة و طــرح األســئلة و االقتراحــات مــن المشــاركين.

منــذ بدايــة نشــأة منتــدى المرضــى فــي عــام 2016، ُعقــد 11 لقــاًء فــي عــدد مــن المراكــز الصحيــة منهــا منتديــان فــي عــام 2018 فــي مراكــز )أبــو بكر 
الصديــق و الثمامــة الصحيــان( الصحيــة. و تمحــورت اللقــاءات حــول الخدمــات مثــل نظــام الســجات الطبيــة اإللكترونيــة، و تصنيــف المرضــى، 
و  الخــط الســاخن 107 ، و مواعيــد المرضــى و مــا يترتــب علــى ذلــك مــن إيجابيــات و ســلبيات، باإلضافــة إلــى خدمــات مراكــز المعافــاة و خدمــات 

الكشــف المبكــر عــن الســرطان و الرعايــة المنزليــة.

و تعتبــر هــذه اللقــاءات مهمــة ألنهــا تعكــس صــوت المجتمــع و وجهــات نظــره الضروريــة مــن أجــل تصــور التأثيــر علــى الــرأي العــام و تمهيــد 
الطريــق لتحقيــق إنجــازات أفضــل للرعايــة الصحيــة.
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8.2  مؤتمر البحث العلمي )1-2 ديسمبر 2018، الدوحة(

مؤتمــر البحــث العلمــي هــو فعاليــة ســنوية تنظمهــا مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة للتركيــز علــى أهميــة أبحــاث الرعايــة الصحيـــــة األوليــة. 
و ُيعــد بمثابــة منتــدى لتبــادل المعرفــة و الخبــرات حــول مســائل الرعايــة األوليــة األساســية، و المســاهمة فــي التعليــم المســتمر، و بنــاء القــدرات 

البحثيــة، و االبتــكار والتعــاون للمســاعدة فــي تشــكيل آفــاق الصحــة العامــة علــى جميــع المســتويات.

و عكــس شــعار المؤتمــر لعــام 2018 »أبحــاث الرعايــة األوليــة: تعزيــز التدخــات الوقائيــة، و تحســين جــودة الرعايــة« االعتــراف بارتفــاع عــدد الحــاالت 
المزمنــة التــي يمكــن الوقايــة منهــا و التــي تتأثــر بعوامــل الخطــر القابلــة للتعديــل فــي دولــة قطــر. فمن خــال الفهــــم األفضـــــــــل لألسبـــــاب 
ــة  ــن الوقاي ــي يمك ــاالت الت ــل الح ــن تقلي ــة، يمك ــة األولي ــة الصحي ــات الرعاي ــي بيئ ــة ف ــة و الموجه ــة الفعال ــات الوقائي ــذ التدخ ــر و تنفي و تطوي
منهــا بــل و القضــاء عليهــا، وتحســين جــودة الرعايــة بشــكل كبيــر. و تشــمل أســس تحقيــق ذلــك تعزيــز توليــد و اســتخدام األدلــة فــي عمليــة 

صنــع القــرارات الصحيــة، و تطويــر السياســات و التدخــات الوقائيــة.

و غطــى برنامــج المؤتمــر يوميــن كامليــن مــن المحاضــرات العامــة و الكلمــات الرئيســية، والعــروض التقديميــة و ورش العمــل التثقيفيــة، و فــي 
نهايــة اليــوم الثانــي تألــف المتحدثــون مــن خبــراء مشــهورين عالميــًا فــي مجــال البحــوث الصحيــة و الرعايــة األوليــة حيــث قامــوا بتقديــم ســياق 

عالمــي و إقليمــي و محلــي للمؤتمــر.

8.3  أنشطة واحتفاالت كبرى أخرى

مشاركة مؤسسة الرعاية الصحية األولية في معرض جامعة قطر المهني 2018

ــن  ــيًا م ــزءًا أساس ــذا ج ــد ه ــي. و يع ــاع الصح ــي القط ــباب ف ــن الش ــن القطريي ــر المهنيي ــة و تطوي ــة لتنمي ــن منص ــارة ع ــي عب ــرض المهن المع
اســتراتيجية الرعايــة الصحيــة األوليــة للتوظيــف التــي تــم تصميمهــا لتتوافــق مــع رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 والتــي تركــز علــى التنميــة البشــرية.

وشــاركت مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي معــرض قطــر المهنــي 2018 الــذي عقــد بتاريــخ 5 مــارس فــي مقــر الجامعــة. و تأتــي مشــاركة 
المؤسســة كجــزء مــن جهودهــا المســتمرة لتزويــد المؤسســة بالكــوادر القطريــة المؤهلــة. فتــم تقديــم المؤسســة إلــى الجمهــور مــن خــال 
مشاركتها في المعرض. و قدم الطــــاب طلبــــات العمــــل لانضمــــام إلى المؤسســــة، و عليـــــه تم إجــــراء المقــــابات مع المــــوارد البشــــرية 

و مســؤولي التوظيــف بمؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة. وخــال اللقــاءات، تــم التعريــف برؤيــة و رســالة و أهــداف المؤسســة.

و تؤكــد سياســة مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة علــى توفيــر الفــرص الوظيفيــة للقطرييــن المؤهليــن إلظهــار مهاراتهــم و مشــاركتهم  
فــي ســوق العمــل، وخاصــة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة مــن أجــل تزويــد الكــوادر القطريــة بالخبــرة ، فضــًا عــن تدريــب الموظفيــن القطرييــن 

المشــاركين فــي العمــل المؤسســي فــي إدارات المؤسســة مــن خــال توفيــر دورات تدريبيــة متخصصــة تلبــي الغــرض المطلــوب.
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احتفاالت اليوم الرياضي الوطني

كجــزء مــن مهمتنــا لتحســين صحــة و معافــاة المجتمــع، نظمــت مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة العديــد مــن األنشــطة فــي جميــع أنحــاء 
البــاد لاحتفــال باليــوم الرياضــي الوطنــي فــي دولــة قطــر و هدفــت إلــى نشــر الوعــي حــول أهميــة الحفــاظ علــى النشــاط البدنــي و ممارســة 
الرياضــة كجــزء مــن نمــط الحيــاة الصحيــة. و كانــت الرســالة الرئيســية هــي إبــراز تأثيــر األمــراض المــــزمنة مثــل مــــرض السكــــري وأمـــراض القلــب 

و الســمنة و التــي يمكــن الحــد منــه مــن خــال اتبــاع نمــط حيــاة صحــي ينطــوي علــى ممارســة التماريــن الرياضيــة بانتظــام.

و قامــت مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة بإنشــاء ملحــق مؤقــت لهــا فــي منطقــة كتــارا الترفيهيــة و قدمــت خالــه التثقيــف الصحــي حــول 
نمــط الحيــاة الصحــي و التغذيــة الصحيــة باإلضافــة إلــى إجــراء الفحوصــات و االستشــارات الطبيــة.

و شــارك موظفــو المؤسســة أيضــًا فــي أنشــطة التماريــن الجماعيــة فــي مختلــف المراكــز الصحيــة، و كذلــك توزيــع المــواد التثقيفيــة علــى 
الــزوار. و بنفــس الوقــت، تــم تنظيــم أنشــطة اليــوم الرياضــي فــي عــدد مــن المــدارس حيــث ركــزت تلــك األنشــطة علــى تعزيــز النشــاط البدنــي 

و تشــجيع الطــاب علــى بــدء اتبــاع  نمــط حيــاة صحيــة.

االحتفال باليوم الوطني
 

ــع  ــات لرف ــت المنص ــري و نظم ــراث القط ــى الت ــوء عل ــلطت الض ــي، و س ــوم الوطن ــاال بالي ــطة احتف ــن األنش ــد م ــة العدي ــتضافت المؤسس اس
الوعــي بالممارســات الصحيــة الجيــدة خــال فتــرة االحتفــال. و تضمنــت االحتفــاالت إنشــاء ملحــق مؤقــت توعــوي فــي مــول قطــر ، حيــث تــم 
دعــوة الجمهــور للمشــاركة مــع الــكادر اإلكلينيكــي الــذي قــام بتقديــم النصائــح الصحيــة و توزيــع المــواد التثقيفيــة. كمــا نظمــت المراكــز 
الصحيــة فــي جميــع أنحــاء البــاد احتفــاالت باليــوم الوطنــي مــع تنظيــم احتفــال فــي المقــر الرئيســي للمؤسســة. و قدمــت مؤسســة الرعايــة 
الصحيــة األوليــة التوعيــة الصحيــة فــي مجــال التغذيــة الســليمة بالتعــاون مــع مختلــف الشــركاء لزيــادة الوعــي و إشــراك المجتمــع فــي كيفيــة 

االســتمرار بحيــاة صحيــة نشــطة.
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منتدى المؤسسة السنوي 2018 للموظفين
ــم  ــى تكري ــة إل ــن. باإلضاف ــن المتميزي ــر الموظفي ــة و تقدي ــة األولي ــة الصحي ــة الرعاي ــاح مؤسس ــاء بنج ــى االحتف ــنوي إل ــال الس ــذا االحتف ــدف ه يه
موظفــي المؤسســة الذيــن أكملــوا 25 عامــًا فــي الخدمــة. و يمثــل المنتــدى أيضــًا فرصــة جيــدة لتحســين التواصــل الداخلــي و تعزيــز الوقــت للترابــط.

حملة التبرع بالدم
ــج  ــال و الخلي ــة ، و أم ص ــرة، و الثمام ــة )الوك ــز الصحي ــن المراك ــدد م ــي ع ــدم ف ــرع بال ــة للتب ــة حمل ــة األولي ــة الصحي ــة الرعاي ــت مؤسس أطلق
ــع  ــة المجتم ــد مطالب ــة بع ــؤولية االجتماعي ــزام بالمس ــن االلت ــزءًا م ــة ج ــذه الحمل ــد ه ــة. و تع ــد الطبي ــة حم ــع مؤسس ــاون م ــي( بالتع الغرب
بتحســين إمكانيــة الوصــول إلــى مرافــق التبــرع بالــدم. و هدفــت الحملــة التــي جــاءت تحــت شــعار »و مــن أحياهــا« إلــى رفــع الوعــي بأهميــة 

ــن األرواح. ــد م ــاذ المزي ــعيًا إلنق ــر س ــة قط ــي دول ــدم ف ــك ال ــي بن ــادة احتياط ــدم و زي ــرع بال التب

الحمات و التغطيات اإلعامية األخرى:

    الحملة الوطنية للتطعيم ضد األنفلونزا
    حملة شهر رمضان المبارك
    شهر التوعية بمرض التوحد

    االحتفال باألسبوع العالمي لخدمة العماء
    األسبوع العالمي للتحصين

    حملة اليوم العالمي للصحة النفسية
    األسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية

    أسبوع الدوحة للرعاية الصحية
    األسبوع العالمي لمكافحة العدوى

    إطاق الحملة التاسعة لنظافة اليدين
    االحتفال باليوم العالمي لطبيب األسرة

    االحتفال باليوم العالمي للسكري

8.4  استخدام وسائل اإلعام في تقديم التثقيف الصحي
تحــرص مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة علــى تواجدهــا فــي كافــة أنــواع وســائل اإلعــام ، فلقــد أجــرت المؤسســة حــوارات تثقيفيــة مــع 
عــدد مــن الصحــف المحليــة مثــل صحيفــة »العــرب« و »الرايــة« و »الشــــرق« و »الوطـــــن«. حيــث دارت هــــذه الحــــوارات بيــن محــــرري هـــذه الصحــف 
و عــدد مــن أطبــاء المؤسســة إلفــادة المجتمــع و تثقيفــه حــول المخاطــر الصحيــة للســمنة و الســكري و أمــراض القلــب و الكلــى.  و ركــز أطبــاء 

المؤسســة خــال الحــوار علــى مواضيــع هامــة مثــل األمــراض الشــائعة خــال شــهر رمضــان و تعزيــز الصحــة.

ــمية  ــات رس ــدة جه ــع ع ــة م ــة و مرئي ــات صوتي ــة مقاب ــت المؤسس ــث قدم ــة.  حي ــة و اإلذاعي ــات التلفزيوني ــى المقاب ــق عل ــه ينطب ــر نفس األم
ــم.   ــرآن الكري ــة الق ــس ، و إذاع ــة أوريك ــان ، و إذاع ــاة الري ــر، و قن ــون قط ــر ، و تلفزي ــة قط كإذاع

كمــا تقــوم مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة بإصــدار نشــرتها اإلخباريــة الشــهرية تحــت اســم »رعايــة« و التــي تســلط الضــوء علــى مختلــف 
اإلنجــازات والفعاليــات التــي تجــري شــهريا فــي المؤسســة.
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تهــدف المؤسســة إلــى تعزيــز عاقتهــا مــع المجتمــع مــن خــال اســتخدام مســاهمتها فــي عمليــة صنــع القــرار التــي تدعــم رؤيــة المؤسســة 
فــي زيــادة الوعــي بالخدمــات والحمــات والفعاليــات المختلفــة. باإلضافــة إلــى ذلــك ، تعمــل المؤسســة بشــكل تعاونــي مــع شــركاء مختلفيــن 
ــرد  ــئلة وال ــى األس ــة عل ــب المؤسس ــع. تجي ــى المجتم ــة إل ــة قيم ــية أو إضاف ــا األساس ــة بعملياته ــت متعلق ــواء كان ــة س ــاالت مختلف ــي مج ف
ــى  ــاوة عل ــام. ع ــائل اإلع ــة ووس ــارض المهني ــرات والمع ــي المؤتم ــاركتها ف ــال مش ــن خ ــرى م ــات األخ ــور والكيان ــارات الجمه ــى استفس عل
ذلــك ، تعقــد جمعيــة مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة جلســات لتشــجيع الحــوار البنــاء الــذي يســاهم فــي تطويــر المؤسســة وكيفيــة تحســين 

الخدمــات للجمهــور.

9.1  مراجعة الهيكل التنظيمي لمؤسسة الرعاية الصحية األولية

مــع اســتمرار مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي التطــور، بــدأت المؤسســة مشــروًعا مشــترًكا يهــدف إلــى مراجعــة الهيــكل التنظيمــي 
ضــوء  فــي  المتوقعــة  والتغييــرات  المســتقبلي  والتوســع  الحالــي  اإلصــاح  مــع  ذلــك  يتماشــى  بحيــث  الحاليــة.  والعمليــات  والوظائــف 
االســتراتيجيات الجديــدة والبرامــج الوطنيــة والخبــرة المتقدمــة حــول افضــل طريقــة للربــط بيــن الوظائــف لتجنــب االزدواجيــة والتداخــل.

وتــم تقســيم مشــروع مراجعــة الهيــكل التنظيمــي إلــى مرحلتيــن: المرحلــة األولــى تتضمــن تغييــرات تدريجيــة فــي الهيــكل حتــى مســتوى 
المديــر والتــي وضعــت األســاس لمزيــد مــن التغييــر التحولــي فــي المرحلــة الثانيــة حيــث تواصل المؤسســة النمــو والنضــج. وتم تطويــر المخطط 
التنظيمــي الجديــد بالتعــاون مــع اإلدارة العليــا للمؤسســة لضمــان إمتثــال الهيــكل التنظيمــي لهدفهــا ورؤيتهــا ورســالتها االســتراتيجية اآلن 
وفــي المســتقبل. وتمــت الموافقــة علــى الهيــكل الجديــد مــع كتــاب االختصاصــات اإلداريــة الــذي يوضــح اختصاصــات كل إدارة باإلضافــة إلــى 

وثيقــة مصفوفــة المســؤولية وعمليــة تدفــق العمــل عاليــة المســتوى للتقليــل إلــى أقصــى حــد مــن أي إخــال محتمــل.
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وتتجــه المؤسســة حاليــا بشــكل حثيــث نحــو التنفيــذ، وهنــاك المزيــد مــن العمــل الجــاري فــي تطويــر تدفقــات عمليــة محــددة علــى مســتوى 
ــول  ــة ح ــر الدوري ــع التقاري ــال رف ــبيل المث ــى س ــاون، عل ــل والتع ــز التواص ــة وتعزي ــف المؤسس ــدة أداء وظائ ــة موح ــم بطريق ــة لدع المؤسس

ــتية. ــد اللوجس ــلة التوري ــر وسلس ــة، وإدارة المخاط ــتوى أداء المؤسس مس

ــوح  ــع وض ــا م ــا ومنظًم ــا قوًي ــا تنظيمًي ــر نموذًج ــة وتوف ــى المؤسس ــرة إل ــة كبي ــل قيم ــات العم ــتضيف مخرج ــك، س ــن ذل ــاء م ــرد االنته وبمج
ــتقبل. ــي المس ــية ف ــزة تنافس ــى مي ــاظ عل ــن الحف ــة م ــن المؤسس ــطة، لتمكي ــف واألنش ــول الوظائ ــل ح ــه أفض وتوجي

9.2  الحوكمة وهيكل اللجان

يتــم حوكمــة مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة مــن قبــل اإلدارة العليــا بمســاعدة اللجنــة التنفيذيــة اإلداريــة العليــا، و تدعمهــا مجموعــة مــن 
اللجــان الدائمــة مــن أجــل الحفــاظ علــى الرقابــة الداخليــة لتحقيــق سياســات المؤسســة و أهدافهــا. تــم إنشــاء اللجنــة التنفيذيــة اإلداريــة العليــا 
لتعمــل كأعلــى لجنــة دائمــة فــي المؤسســة و لتكــون جــزءًا رئيســيًا مــن هيــكل حوكمتهــا لتشــكيل التصــور الشــامل حــول عمــل المؤسســة، و 
اتخــاذ القــرارات، و تقديــم التوصيــات إلــى المديــر العــام بشــأن المســائل االســتراتيجية و اإلداريــة و التشــغيلية الرئيســية لضمــان كفــاءة و فعاليــة 

تقديــم العمــل التنظيمــي و الرعايــة الصحيــة.

و مــن خــال المديــر العــام، يقــع علــى عاتــق اللجنــة التنفيذيــة اإلداريــة العليــا مســؤولية ممارســة الصاحيــات و الســلطات المفوضــة لتنفيــذ 
االســتراتيجيات الشــاملة و السياســات المؤسســية و األنشــطة و األداء التشــغيلي، و تقييــم و مراقبــة الموازنــة و التمويــل الســنويين لمؤسســة 
الرعايــة الصحيــة األوليــة و كذلــك المشــاريع الخاصــة بــرأس المــال و البنيــة التحتيــة للمرافــق الجديــدة، و اإلشــراف علــى تنفيــذ تقريــر التدقيــق 

الســنوي.

و يدعــم هــذا النهــج إنشــاء قائمــة باللجــان التــي تضمــن تنفيــذ الخطــة و األهــداف االســتراتيجية، و رصــد المخاطــر، و تطويــر الخطــط التشــغيلية 
مــع معاييــر محــددة لتقييــم األداء و التــي تضمــن التنفيــذ وفقــًا للجــدول الزمنــي و الميزانيــة المعتمــدة.

لجان مؤسسة الرعاية الصحية األولية المعتمدة التي تتبع بشكل مباشر اللجنة التنفيذية اإلدارية العليا هي: 

    اللجنة التأديبية
    لجنة إعدام األصول

    لجنة التأهب لحاالت الطوارئ
    لجنة أخاقيات البحث العلمي المستقلة

    لجنة المناقصات و العقود
    اللجنة المالية

    لجنة الموارد البشرية
    لجنة الجودة و سامة المرضى

    لجنة األخاقيات المؤسسية
    لجنة إدارة المخاطر المؤسسية



الحوكمة المؤسسية والتنظيم واإلدارة4848

9.3  الرقابة الداخلية 

تقــدم وظيفــة التدقيــق الداخلــي خدمــات استشــارية للمؤسســة. فهــي تمــارس أنشــطة متنوعــة لتحديــد مــا إذا كانــت الضوابــط و عمليــات 
الحوكمــة كافيــة و تعمــل بطريقــة تضمــن تحديــد و إدارة المخـــــــــاطر بشكـــــل مـــناسب و على مستــــــوًى مقبــــول، و أن المعـــلومات المالية 
و التشــغيلية دقيقــة و موثــوق بهــا، و أن السياســات و اإلجــراءات و المعاييــر و القوانيــن المعمــول بهــا يتــم االمتثــال لهــا، و أن المــوارد تســتخدم 

بشــكل فعــال و يتــم حمايتهــا.

9.4  إدارة ضمان االمتثال و األخاقيات المؤسسية

اتخــذت مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة العديــد مــن اإلجــراءات و التدابيــر لضمــان االمتثــال ألخاقيــات العمــل المؤسســي. و تشــمل بعــض 
هــذه التدابيــر إنشــاء إدارة ضمــان اإلمتثــال و األخاقيــات المؤسســية. و تتمثــل مســؤولية اإلدارة فــي ضمــان اإلمتثــال و األخاقيــات المؤسســية 
فــي تطويــر قواعــد الســلوك الخاصــة بمؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة و الحفــاظ عليهــا و مراجعتهــا، و ضمــان امتثــال الموظفيــن لهــذه 
القواعــد إلــى جانــب األخاقيــات المؤسســية. و هــي تســاعد فــي تطويــر برنامــج يدعــم ثقافــة ضمــان االمتثــال التــي تشــمل جميــع مســتويات 
المؤسســة، كمــا أنهــا ُتشــارك المســؤولية مــع لجنــة األخاقيــات المؤسســية فــي زيــادة مســتويات الحــد مــن الســلوكيات غيــر القانونيــة و غيــر 
األخاقيــة و تحديدهــا و تصحيحهــا فــي مرحلــة مبكــرة و التصــرف وفقــًا لقيــم المؤسســة مــن خــال تشــجيع الموظفيــن علــى اإلبــاغ عــن 

االنتهــاكات المحتملــة لقواعــد الســلوك و المعضــات األخاقيــة لتيســير التحقيــق الداخلــي المناســب و اإلجــراءات التصحيحيــة.

لهذا الغرض، تم وضع قائمة بسياسات المؤسسة من أجل ضمان تنفيذ إطار األخاقيات المؤسسية، و إدارة تضارب المصالح بشكل فعال.

ــات  ــل، و أخاقي ــات العم ــة، و أخاقي ــات التنظيمي ــة باألخاقي ــائل المتعلق ــة المس ــى معالج ــية إل ــات المؤسس ــل األخاقي ــار عم ــدف إط و يه
البحــث العلمــي، واألخاقيــات اإلكلينيكيــة و الطبيــة. كمــا أنــه يدعــم ويطــور قــدرة الموظفيــن علــى االســتجابة اإليجابيــة للمســائل األخاقيــة 

التــي تنشــأ أثنــاء أداء مهامهــم اليوميــة.

ــي  ــات ف ــف التخصص ــن مختل ــن م ــتهدف الموظفي ــي يس ــج تدريب ــر برنام ــى تطوي ــية عل ــات المؤسس ــال و األخاقي ــان االمتث ــل إدارة ضم تعم
مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة. و الغــرض مــن هــذا التدريــب هــو التطويــر و التعريــف بأهميــة األخاقيــات فــي العمــل، و إطــار عمــل 
ــة  ــوات الازم ــة، و الخط ــات ذات الصل ــلوك، و السياس ــد الس ــة، و قواع ــم المؤسس ــية، و قي ــات المؤسس ــة األخاقي ــة، و لجن ــات المهني األخاقي

ــة. ــائل األخاقي ــع المس لرف
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9.5  إدارة المشاريع المؤسسية والبرامج

ــة  ــة متوازن ــود محفظ ــال وج ــن خ ــة م ــة األولي ــة الصحي ــة الرعاي ــتراتيجي لمؤسس ــاط االس ــة للنش ــية الطموح ــة الخمس ــق الخط ــم تحقي يت
تتكــون مــن عــدد مــن البرامــج و المشــاريع ذات األهميــة العاليــة. حيــث ترتبــط اســتراتيجية و رؤيــة المؤسســة بتنفيــذ هــذه البرامــج و المشــاريع. 
فقامــت مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة بتطويــر خطــة تنفيــذ عالية المســتوى للبرامج و المشـــــاريع بتعـــــاون قـــــوي مع القطــــاع الصحـــي 
و تماشــيًا مــع جهــوده. و تــدرك مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة أن مثــل هــذه الخطــة تتطلــب مجموعــة مناســبة مــن المعرفــة و الخبــرة 

فــي إدارة المشــاريع و قاعــدة متينــة لهــا لتلبيــة التوقعــات و تحقيــق النتائــج.

و علــى ضــوء ذلــك، تســتثمر مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي قــدرات إدارة المشــاريع مــن خال إنشــاء مكتــب إدارة المشــاريع المؤسســية، 
لتوحيــد و إدخــال اقتصاديــات التكــرار فــي تنفيــذ المشــاريع. و الهــدف مــن ذلــك هــو تســهيل إجــراء المشــاريع بكفــاءة و فعاليــة أكبــر، و ضمــان 
االتســاق، و الحصــول علــى المعلومــات بســهولة مــن أجــل دعــم فــرق المشــاريع و توفيــر الوقــت و الجهــد. و يقــوم مكتــب إدارة المشــاريع 
المؤسســية بتحســين و إدراج إطــار عمــل و منهجيــة موحــدة إلدارة المشــاريع و تنفيذهــا عبــر مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة اســتنادًا إلــى 
المعاييــر الدوليــة، مــع مراعــاة متطلبــات المؤسســة. وفــي عــام 2018، تــم اطــاق قائمــة مراجعــة دورة حيــاة المشــروع، و هــي أداة مركزيــة تــم 

تطويرهــا لدعــم مجتمــع إدارة المشــاريع بــاألدوات المناســبة لتنفيــذ المشــاريع بنجــاح فــي مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة.

و تجلــت أهميــة اإلدارة القويــة و الفعالــة للمشــاريع مــن خــال التنفيــذ الناجــح لمشــروع الهيــكل التنظيمــي الجديــد لمؤسســة الرعايــة 
الصحيــة األوليــة مــع توفيــر كتــاب الوظائــف و مصفوفــة المســؤوليات. و يعــد كتــاب الوظائــف و مصفوفــة المســؤوليات األولــى مــن نوعهــا 
فــي المؤسســة فهمــا يفصــان الوظائــف الرئيســية لــكل منطقــة داخــل المؤسســة، ويهدفــان إلــى دعــم الموظفيــن فــي الحصــول علــى 

ــاح. ــتراتيجيتنا بنج ــق اس ــا لتحقي ــل وظائفه ــة عم ــة و كيفي ــول المؤسس ــل ح ــم أفض فه

عــاوة علــى ذلــك، فــإن وجــود نظــام إبــاغ مركــزي للبرامــج و المشــاريع بقيــادة مكتــب إدارة المشــاريع المؤسســية قـــــد عـــــزز مــن التواصــــل 
و التعــاون المتقــدم عبــر المؤسســة، و بنفــس الوقــت قــدم لــإلدارة العليــا مزيــد مــن الشــفافية و الدعــم فــي عمليــة اتخــاذ القــرارات الواعيــة 

المناســبة.

و تلتــزم مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة بمواصلــة البنــاء فــي قــدرات إدارة المشــاريع مــن خــال تمكيــن وصياغــة خارطــة طريــق للتدريــب 
علــى إدارة المشــاريع لاســتثمار  فــي موظفينــا و دعمهــم فــي إدارة المشــاريع ، مــع تحســين الوصــول إلــى رضــا الشــركاء فــي جميــع أنحــاء 

المؤسســة. و مــن أمثلــة هــذا الجهــد مشــروع تمكيــن الموظفيــن القطرييــن الجــدد فــي إدارة المشــاريع. 
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تحليل النفقات

1 .10  تكاليف الموظفين

ارتفعت تكلفة الموظفين بنسبة 12٪ في عام 2018 مقارنة بعام 2017 لألسباب التالية:
 

    توظيف الموظفين في مرافق الرعاية الصحية التي تم افتتاحها حديثًا:

    مركز معيذر الصحي
    مركز الوجبة الصحي
    مركز الوعب الصحي

    مركز جامعة قطر الصحي

    تعيين موظفين إضافيين لتحسين جودة و كفاءة خدمات الرعاية الصحية من أجل االمتثال لاستراتيجية الوطنية للصحة.
    الزيادة السنوية في الرواتب و البدالت وفقًا لقانون الموارد البشرية.

2. 10  األدوية و العقاقير

بقيــت النفقــات المتعلقــة باألدويــة و العقاقيــر ثابتــة فــي عــام 2018، و ذلــك نتيجــة لتحســين إدارة الصيدليــة بشــكل فعــال، و تحســين عمليــة 
الشــراء.

10.3  الرسوم و المكافآت مقابل الخدمات المقدمة
 

ترجع األسباب الرئيسية للزيادة في عام 2018، بحوالي 26 ٪ مقارنة بعام 2017 إلى:
 

    44 مليون ريال قطري تكلفة للبرنامج الوطني للكشف المبكر عن السرطان وفقًا لاستراتيجية الوطنية للصحة.
    خال عام 2018، تم افتتاح أربعة مرافق جديدة للرعاية الصحية مما زاد من تكاليف خدمة االستعانة بمصادر خارجية للتوظيف 

           مقارنة بعام 2017.

4. 10  إيجار إسكان الموظفين
 
فــي عــام 2017، تحملــت وزارة اإلســكان مســؤولية إيجــارات ســكن الموظفيــن، ممــا أدى إلــى خفــض مصاريــف اإليجــارات فــي عــام 2018 بنســبة 

100٪ تقريبــًا.
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5. 10  النفقات العامة و اإلدارية
 

ارتفعت التكاليف العامة و اإلدارية بنسبة 40٪ في عام 2018 مقارنة بعام 2017، ويرجع ذلك إلى األسباب التالية:

    صيانة مرافق مؤسسة الرعاية الصحية األولية و الحفاظ علىيها من منظور السامة و الجودة.
    دفع مستحقات عام 2017 في عام 2018 و المتعلقة بالمرافق.

 

6. 10  النفقات الرأسمالية
 

يتمثــل الســبب الرئيســي للزيــادة فــي النفقــات الرأســمالية بنســبة 25٪ فــي عــام 2018 مقارنــة بعــام 2017 يكمــن فــي شــــــراء المعـــــدات الطبيــــة 
و معــدات تكنولوجيــا المعلومــات و األثــاث و تجهيــزات المراكــز الصحيــة الجديــدة األربعــة التاليــة التــي افتتحــت عــام 2018:

    مركز معيذر الصحي
    مركز الوجبة الصحي
    مركز الوعب الصحي

    مركز جامعة قطر الصحي


