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FOREWORD

In 2019 the Primary Health Care Corporation 
published its Corporate Strategic Plan (CSP) 
outlining its priorities and aspirations for the 
next five years. This was an important step in 
the Corporations’ development, and it serves 

as a promise to the people of Qatar and our client 
population to continue to strive to be better. One of 
the strategic initiatives of the CSP 2019-2023 was 
to undertake a health needs assessment of PHCC’s 
registered patient population, the report for which I 
take great pleasure in introducing to you in this doc-
ument.
 
This Health Needs Assessment Report will inform 
decisions and guide efforts to improve community 
health and wellness. It will assist the organization in 
identifying issues of greatest concern allowing us to 
then make decisions to commit resources to those 
areas, thereby making the greatest possible impact 
on health outcomes for our community.

The assessment was conducted by PHCC epidemi-
ologists and statisticians analyzing data from our 
own electronic medical records and showcases the 
health needs across our 27 health centers spread 

over 3 regions within 
Qatar. A key feature of 
the health center anal-
ysis included chronic 
disease, which has the 
highest area of need 
and is a significant bur-
den on both patients 
and the health care sys-
tem. The health needs 
assessment also high-
lights areas of great 
importance such as 
mental health, immuni-
zations and growth monitoring for children under five.  

Going forward, our intention is to use this health needs 
assessment as a tool for developing our operational plans 
and reviewing and revising our strategic priorities as we 
continue to grow and improve and add to our already 
existing wide range of services.

I hope you will find the information presented in this re-
port as valuable and informative as I have.

DR. MARIAM ABDUL MALIK
MANAGING DIRECTOR
PRIMARY HEALTHCARE CORPORATION
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QATAR’S PRIMARY HEALTH CARE HEALTH NEEDS ASSESSMENT 2019

Q
atar has a dynamic population. In 
2019, it was reported that within the 
total population of 2,666,938 (Au-
gust 2019)1, there were 94 different 
nationalities residing in Qatar, with 

10% of the population being Qatari2. Qatar’s ex-
pat population is fluid. This can make planning for 
services such as health care challenging howev-
er much of Qatar’s strategic focus is on the local 
population as the long-term residents of the coun-
try and where the greatest impact on health spend 
and future planning can be made. 

Population growth has been at a steady incline 
due to the number of projects requiring manpow-
er leading up to the World Cup 2022. However, 
projections beyond 2022 show a significant drop 
in population numbers following the World Cup. 
Between now and 2027 it is predicted that the 
population numbers will reduce by approximately 
20%1.

Qatar’s socio-economic profile is difficult to ev-
idence due to lack of data on rates of employ-
ment and average income, however according to 
the National Qatar Health Report, 99% of males 
and females aged 15 to 24 were literate and the 

overall net primary school enrollment was 94 per 
100 school aged children, both male and female3 

4. Recent demographic and epidemiological trends 
point to populations living longer and with higher 
disease burden worldwide.  

The Sustainable Development Goals (SDG) set out 
by the United Nations General Assembly in 2015 
to be achieved by the year 2030, outline several 
initiatives, one of which aims to address health in-
equalities across the globe. SDG Good Health and 
Wellbeing seek to ensure healthy lives and pro-
mote well-being for all at all ages5.

Qatar has already made signifi-
cant progress in contributing to 
SDG 3 through the delivery of 
its first National Health Strategy 
(2011-2016) and the National Pri-
mary Health Care Strategy (2013-
2018). 

Q
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The National Primary Health Care Strategy 
(NPHCS) 2013-2018 has made further con-
tributions to ensuring infant and maternal 
mortality rates are kept low including the 
establishment of Well Baby clinics which 
consist of regular checks ups, vaccination 
campaigns, health education and awareness 
raising programs. Maternal health has also 
been improved through the implementation 
of a Well Woman clinic including antenatal 
and post-natal care services6.

Qatar’s Second National Development 
Strategy (2018-2022) is expected to focus 
on healthcare, one of eight priority sectors 
which will be integrated into sector projects, 
including the delivery of its newest Nation-
al Health Strategy 2018-2022 which has a 
strong focus on primary care as the gateway 
to all other health care services. The nation-
ally led programs to establish Integrated 
Care across the health sector will make great 
strides in ensuring patients with chronic dis-
ease and multiple NCDs will experience a 
greater coordination of care and better pa-
tient outcomes6. 

Qatar has a highly developing healthcare 
system that has been ranked in the world’s 
top five in terms of quality of care7. Health-
care services are provided by a mix of pub-
lic, private and semi-government providers, 
with public providers constituting most of 
the healthcare activity across the coun-
try.  The country’s healthcare spending is 
among the highest in the Middle East, with 
QR22.7bn invested in healthcare in 2018, a 
4% increase from the previous year.

The Primary Health Care Corporation (PHCC) 
is the major public sector provider of pri-
mary care services to families. Qatar Red 
Crescent Society, a charitable organization, 
is contracted by the health ministry to pro-
vide primary care services to single males, 
and there are a significant number of private 

primary care facilities available to patients 
through self-funding or health insurance.

PHCC operates 27 health centers (March 
2020) in three main health regions – North-
ern, Central and Western.

According to the latest statistical reports 
available for February 2020, the top 5 rea-
sons for visits to the health center are acute 
upper respiratory infection, Type 2 diabetes, 
Vitamin D deficiency, Well Baby, and essen-
tial primary hypertension.

AIM OF HNA

The population health profiling 
aims at providing a better under-
standing of the Primary Heath 
Care Corporation (PHCC) tar-
geted population health needs, 
risk factors, and prevalence of 
diseases. The data will support 
better service design, implemen-
tation, and resource allocation to 
respond to the population health 
needs.
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• To assess the prevalence of chronic non-communicable diseases among 

the population registered at PHCC facilities

• To assess the prevalence of depression and anxiety among the registered 

population at PHCC health facilities

• To provide up-to-date information for assessing the modifiable behav-

ioral risk factors and the metabolic risk factors for developing chronic 

non-communicable diseases among the population registered at PHCC 

health facilities in Qatar

• To provide up-to-date information for assessing the situation of newborns, 

children and women registered at primary health care facilities in Qatar.

• To understand the incidence of the communicable diseases reported at 

the PHCC health centers

OBJECTIVES OF HNA
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• Descriptive analysis using STATA 14 was applied to calculate proportion of 

diseases and condition against their target population. 

• The burden of non-communicable diseases (diabetes, hypertension, dyslipidemia, 

depression and anxiety) were assessed by using the diagnosis field excluding 

gestational diabetes and hypertension divided by population at risk (population 

aged 18+).

• Metabolic and behavior risk factors were assessed by using the latest available 

value captured in the system between 1st of September 2018 and 31st of August 

2019 for registered population aged 18+ years.

• Breastfeeding practices were evaluated based on the mothers’ responses to the 

breastfeeding embedded questionnaire in Clinical Information System at their 

visits to the well-baby clinics at 4 months and 6 months of the infant age.

• The top communicable diseases notifications were reported by their number, 

their percentage of the total notification, and by their incidence per 10,000 to 

their respective target population age-group and nationality.

DATA COLLECTION 
AND ANALYSIS

D
ata was extracted electronically from Clinical Information System covering the 

period between 1st of September 2018 and 31st of August 2019 per health center.

The data extraction included all the available information on the non-communi-

cable diseases (diabetes, hypertension, dyslipidemia, depression and anxiety); 

metabolic and behavior risk factors (tobacco consumption, BMI, Lipid profile, 

and Glaucous profile); breast feeding practices, immunization and the z- score for weigh-for-

age captured during the well-baby clinics visits ; and the communicable diseases notifications.
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TOP 5 
COMMUNICABLE 
DISEASES

FLU LIKE ILLNESS
34.1%

Total 806 Cases
15.2 Incidence per

10,000 people

CHICKEN POX
10.1%

Total 238 Cases
47.2 Incidence per

10,000 people

SCABIES
8.4%

Total 199 Cases
3.7 Incidence per

10,000 people

SHINGLES
12.4%

Total 293 Cases
38.2 Incidence per

10,000 people

HEAD LICE
4.2 %

Total 99 Cases
11.0 Incidence per

10,000 people

30.7%7.1%

6 4

CURRENT TOBACCO CONSUMPTION 

25.8% 2.6%13.7%

MODIFIABLE RISK 
FACTOR (18+ adults)

EXCLUSIVE
BREAST FEEDING 
PRACTICES
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AGE GROUP: 0 TO 5 YEARS
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NUTRITIONAL STATUS BASED ON WEIGHT FOR AGE

AGE GROUP: 0 TO 5 YEARS AGE GROUP: 6 TO 10 YEARS

CENTRAL REGION
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TOP 5 
COMMUNICABLE 
DISEASES

6 4

MODIFIABLE RISK 
FACTOR (18+ adults)

EXCLUSIVE
BREAST FEEDING 
PRACTICES

NORTHERN REGION

Months Months

INFLUENZA LIKE
ILLNESS

17.6%
Total 288 Cases
7.6 Incidence per

10,000 people

SHINGLES
13.7%

Total 224 Cases
49.9 Incidence per

10,000 people

CHIKEN POX
11.3%

Total 185 Cases
48.8 Incidence per

10,000 people

SCABIES
3.7%

Total 140 Cases
3.7 Incidence per

10,000 people

HAND FOOT AND 
MOUTH DISEASE

7.8%
Total 128 Cases

18.8 Incidence per
10,000 people

26.0%8.7%

CURRENT TOBACCO CONSUMPTION 

27.8% 2.1%13.9%

19HEALTH NEEDS ASSESSMENT 2019



20 HEALTH NEEDS ASSESSMENT 2019

O B E S E O V E R  W E I G H T

N O R M A L

M O D E R AT E LY 
U N D E R W E I G H T S E V E R E LY 

U N D E R W E I G H T

NORTHERN REGION
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AGE GROUP: 0 TO 5 YEARS
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NORTHERN REGION

NUTRITIONAL STATUS BASED ON WEIGHT FOR AGE

AGE GROUP: 0 TO 5 YEARS AGE GROUP: 6 TO 10 YEARS
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WESTERN
REGION
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TOP 5 
COMMUNICABLE 
DISEASES

6 4

MODIFIABLE RISK 
FACTOR (18+ adults)

EXCLUSIVE
BREAST FEEDING 
PRACTICES

Months Months

CHICKEN POX
14.8%

Total 356 Cases
94.6 Incidence per

10,000 people

HEAD LICE
8.8%

Total 211 Cases
32.4 Incidence per

10,000 people

INFLUENZA LIKE
ILLNESS

8.4%
Total 202 Cases
6.0 Incidence per

10,000 people

MIDDLE EAST
RESPIRATORY 

SYNDROME
7.9%

Total 191 Cases
8.6 Incidence per

10,000 people

SCABIES
7.9%

Total 189 Cases
5.6 Incidence per

10,000 people

25.7%9.5%

CURRENT TOBACCO CONSUMPTION 

25.4% 2.3%14.0%

WESTERN REGION
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NUTRITIONAL STATUS BASED ON WEIGHT FOR AGE

AGE GROUP: 0 TO 5 YEARS
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NUTRITIONAL STATUS BASED ON WEIGHT FOR AGE

AGE GROUP: 0 TO 5 YEARS AGE GROUP: 6 TO 10 YEARS
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C
entral region registered population 
appeared to have the highest rates 
of non-communicable diseases. The 
burden of type 2 diabetes excluding 
gestational diabetes was the highest 

among the PHCC registered population in the 
central region at 13.9% followed by the popu-
lation registered at the northern and western re-
gions at 12.6% and 11.9% respectively. The high-
est rate was among the male population in the 
Central region at 16%. Hypertension rate exclud-
ing gestational was the highest among the regis-
tered population in the central region at 15.7% 
followed by population registered at the northern 
and western region at 12.5% and 11.8% respec-
tively. Males in the central region had the highest 
rate at 18%. 

Burden of dyslipidemia was the highest in the 
central region at 11.1% while it was the lowest 
in the western region at 7.8%. Male population 
registered at the central region had the highest 
rate at 12.6%. Depression rates ranged between 
0.8% and 0.6% among the total population 
across the three regions with the highest rate 
identified among females registered at the cen-
tral region at 1.1%. Co-morbidity of diabetes and 
hypertension ranged between 5% and 6.5% with 
the highest rate registered at the central region. 

Northern region registered population appeared 
to have highest rates of NCD risk factors in com-
parison to the other regions. Tobacco consump-
tion among males ranged from 25.4 % to 27.8%, 
with the highest rate in the northern region. Obe-
sity rates ranged between 35% and 37% among 
the total population registered in the three re-
gions with the lowest rate in the central region at 
34.7%. Females had more BMI values above 30 
kg/m2 than males with the highest rate among 
the females in the northern region at 39.9%.  
Glycated hemoglobin (HbA1c) - 6.5% or higher 
was the highest among the population registered 
at the central region at 23.3 % followed by the 
population registered at the northern and west-
ern region at 21.5% and 21.0%, respectively. The 

highest rate was among the male population in 
the central region at 32.2%.  High cholester-
ol level - Cholesterol >6.2 mmol/L was highest 
among the population registered at the northern 
region at 7.4%. The rate was similar among the 
population registered in the central and western 
region at 7%. 

Exclusive breastfeeding at 6 months was signifi-
cantly lower than that at 4 months. This trend was 
observed in the three regions. In the Central re-
gion, exclusive breastfeeding at 4 months among 
mothers was the highest at 30.7% compared to 
26% and 25.7% in northern and western, re-
spectively. Exclusive breastfeeding at 6 months 
ranged 7.1% and 9.5% in the three regions. 

Western region registered population had the 
highest number of communicable diseases noti-
fications. Chicken pox notifications had the high-
est incidence rate at 94.6 child per 10,000 child 
aged between 5 to 9 years while in central and 
northern region the rate ranged from 47.2 and 
48.8. Head lice notifications was the highest in 
the western region at 32.4 per 10,000 child aged 
between 4 to 5 years. 

By describing the patterns of disease in the local 
population and learning more about the needs 
and priorities of patients, the above findings will 
enable PHCC to provide a clear set of objec-
tives to work towards meeting population health 
needs. The importance of assessing health needs 
rather than reacting to health demands is widely 
recognized. The above findings will be integrated 
into the planning and commissioning of PHCC’s 
health services across the country. Recommen-
dations include the increased use of telemedicine 
services, enhanced education regarding the ad-
verse health effects of tobacco consumption and 
implementing additional measures to encourage 
healthy eating habits and exercise, to reduce the 
prevalence of type 2 diabetes, obesity, and hy-
pertension.

CONCLUSION
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يظهــر   التحليــل أن الســكان المســجلين 
ــة  ــدالت لإلصاب ــى مع ــم أعل ــطى لديه ــة الوس ــي المنطق ف
باألمــراض غيــر المعديــة. وكان عــبء مــرض الســكري مــن 
بيــن  األعلــى  هــو  الحمــل  ســكري  باســتثناء  الثانــي  النــوع 
بالمنطقــة  الصحيــة  المراكــز  فــي  المســجلين  الســكان 
ــي  ــجلون ف ــكان المس ــا الس ــغ 13.9٪، يليه ــث بل ــطى حي الوس
علــى   ٪11.9 و   ٪12.6 بنســبة  والغربيــة  الشــمالية  المنطقتيــن 
التوالــي. كمــا تــم تســجيل أعلــى نســبة بيــن الذكــور فــي 
معــدل  كان  بينمــا   .٪16 بلغــت  حيــث  الوســطى  المنطقــة 
ارتفــاع ضغــط الــدم باســتثناء ضغــط الــدم للحوامــل هــو 
ــطى  ــة الوس ــي المنطق ــجلين ف ــكان المس ــن الس ــى بي األعل
حيــث بلــغ 15.7٪، يليــه الســكان المســجلون فــي المنطقتيــن 
الشــمالية والغربيــة بنســبة 12.5٪ و 11.8٪ علــى التوالــي. هــذا 
إلــى جانــب تســجيل أعلــى معــدل بيــن الذكــور فــي المنطقــة 

الوســطى بنســبة ٪18.

وكان عــبء عســر شــحميات الــدم هــو األعلــى أيضــً فــي 
فــي  األدنــى  كان  بينمــا   ،٪11.1 بنســبة  الوســطى  المنطقــة 
الذكــور  الســكان  وحصــد   .٪7.8 بنســبة  الغربيــة  المنطقــة 
ــة  ــدل إصاب ــى مع ــطى أعل ــة الوس ــي المنطق ــجلين ف المس
بــه حيــث بلــغ 12.6٪. أمــا معــدالت االكتئــاب فتراوحــت بيــن 
0.8٪ و 0.6٪ بيــن إجمالــي الســكان عبــر المناطــق الثــاث، مــع 
رصــد أعلــى معــدل بيــن اإلنــاث المســجات فــي المنطقــة 
الوســطى بنســبة 1.1٪. وتراوحــت معــدالت االعتــال المشــترك 
لمــرض الســكري وارتفــاع ضغــط الــدم بيــن5٪ و 6.5٪، مــع 

تســجيل أعلــى معــدل فــي المنطقــة الوســطى. 

ويظهــر أن الســكان المســجلين فــي المنطقــة الشــمالية 
لديهــم أعلــى معــدالت لعوامــل خطــر اإلصابــة باألمــراض 
غيــر المعديــة مقارنــة مــع المناطــق األخــرى. حيــث تــراوح 
ــى 27.8٪ ، و  ــن 25.4٪ إل ــور م ــن الذك ــغ بي ــتهاك التب ــدل اس مع
ــمالية.  ــة الش ــي المنطق ــدل ف ــى مع ــجيل أعل ــم تس ــك ت بذل
ــن ٪۳5 - ٪۳7  ــت بي ــد تراوح ــمنة، فق ــدالت الس ــبة لمع وبالنس
بيــن إجمالــي الســكان المســجلين فــي المناطــق الثــاث، مــع 
تســجيل أدنــى معــدل فــي المنطقــة الوســطى بنســبة ٪34.7. 
وكان مؤشــر كتلــة الجســم لإلنــاث أعلــى مــن 30 كجــم / م 2 
مــن الذكــور، مــع رصــد أعلــى معــدل بين اإلنــاث فــي المنطقة 
الشــمالية بنســبة 39.9٪. أمــا الهيموجلوبيــن الســكري بمعــدل 
6.5٪ أو أكثــر فــكان األعلــى بيــن الســكان المســجلين فــي 
المنطقــة الوســطى بنســبة 23.3٪، يليــه الســكان المســجلون 
فــي المنطقتيــن الشــمالية والغربيــة بنســبة 21.5٪ و 21.0٪ علــى 
التوالــي. وكانــت أعلــى نســبة لــه بيــن الذكــور فــي المنطقــة 

ــتوى  ــاع مس ــدل ارتف ــت 32.2٪. وكان مع ــث بلغ ــطى حي الوس
أعلــى  لتــر   / مليمــول   6.2 الكوليســترول<   - الكوليســترول 
بيــن الســكان المســجلين فــي المنطقــة الشــمالية بنســبة 
7.4٪، مــع رصــد نســب مماثلــة بيــن الســكان المســجلين فــي 

ــت ٪7. ــث بلغ ــة حي ــطى والغربي ــن الوس المنطقتي

وفيمــا يتعلــق بمعدل ممارســة الرضاعــة الطبيعيــة الحصرية، 
ــن  ــهر م ــر 6 أش ــع عم ــوغ الرض ــد بل ــر عن ــل بكثي ــد كان أق فق
عنــد عمــر 4 أشــهر. و لوحــظ هــذا التوجــه فــي المناطــق 
الثــاث. و لكــن فــي المنطقــة الوســطى ، كانــت الرضاعــة 
ــي  ــات ه ــن األمه ــهر بي ــر 4 أش ــد عم ــة عن ــة الحصري الطبيعي
ــن  ــي المنطقتي ــة بـــ 26٪ و 25.7٪ ف ــبة 30.7٪ مقارن ــى بنس األعل
الشــمالية و الغربيــة علــى التوالــي. و تراوحــت نســبة الرضاعــة 
ــهر 7.1٪ و  ــر 6 أش ــع لعم ــوغ الرضي ــد بل ــة عن ــة الحصري الطبيعي

ــاث. ــق الث ــي المناط 9.5٪ ف

ــة  ــراض المعدي ــعارات األم ــن إش ــدد م ــر ع ــجيل أكب ــم تس وت
فقــد  الغربيــة.  المنطقــة  فــي  المســجلين  الســكان  بيــن 
ــدل  ــة بمع ــبة إصاب ــى نس ــاء أعل ــدري الم ــعارات ج ــجلت إش س
94.6 طفــل لــكل 10،000 طفــل تتــراوح أعمارهــم بيــن 5 إلــى 9 
ســنوات، بينمــا تــراوح المعــدل فــي المنطقتيــن الوســطى 
إشــعارات  نســبة  كانــت  كمــا   .48.8 و   47.2 بيــن  والشــمالية 
ــة  ــة الغربي ــي المنطق ــى ف ــي األعل ــرأس ه ــل ال ــة بقم اإلصاب
حيــث بلغــت 32.4 لــكل 10،000 طفــل تتــراوح أعمارهــم بيــن 4 

إلــى 5 ســنوات.

ــن  ــكان المحليي ــدى الس ــرض ل ــاط الم ــف أنم ــال وص ــن خ وم
ومعرفــة المزيــد عــن احتياجــات وأولويــات المرضــى، فــإن 
النتائــج المذكــورة أعــاه ســتمّكن مؤسســة الرعايــة الصحيــة 
األوليــة مــن وضــع مجموعــة واضحــة مــن األهــداف التــي 
ومــن  للســكان.  الصحيــة  االحتياجــات  تلبيــة  علــى  تعمــل 
المســلم بــه علــى نطــاق واســع أن أهميــة تقييــم االحتياجــات 
الصحيــة تفــوق أهميــة االســتجابة للمطالــب الصحيــة. وعليــه، 
ــذ  ــط وتنفي ــي تخطي ــاه ف ــورة أع ــج المذك ــج النتائ ــيتم دم س
ــة الصحيــة األوليــة فــي  الخدمــات الصحيــة لمؤسســة الرعاي
البــاد. وتشــمل التوصيــات زيــادة اســتخدام  جميــع أنحــاء 
خدمــات التطبيــب عــن بعــد، وتعزيــز التثقيــف بشــأن اآلثــار 
الصحيــة الضــارة الســتهاك التبــغ، وتنفيــذ تدابيــر إضافيــة 
لتشــجيع عــادات األكل الصحيــة وممارســة الرياضــة للحــد 
مــن انتشــار مــرض الســكري مــن النــوع الثانــي، والســمنة، 

ــدم. ــط ال ــاع ضغ وارتف

االستنتاجات
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عوامل الخطر القابلة 
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Total 356 Cases
94.6 Incidence per

10,000 people

المنطقة الغربیة
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الوزن الزائد - مؤشر كتلة الجسم 25 - 30الهيمجلوبين السكري 5,7 % - %6,4

الهيمجلوبين السكري 6,5 % أو أكثر

ارتفاع الكوليسترول > 6,2

 السمنة - مؤشر كتلة الجسم ٣٠+

40.2 %

32.
6

%

27.4
%

22
.9

%

29
%

1
4

.6
%

7.9
%

6.
1

%
33.2

%

39.8
%

[35.8%]
[24.9%]

[21.0%]
[6.9%]

[37.0%] السكري

عسر شحميات الدم

ارتفاع ضغط الدم

القلق

ا�كتئاب

السكري و ارتفاع ضغط الدم

السكري

عسر شحميات الدم

ارتفاع ضغط الدم

القلق

ا�كتئاب

السكري و ارتفاع ضغط الدم

11.8
% 11

.8
%

8
.0

% 7
.5

%

5.6
%

4.
2

%

0.5
%

0.
8

%

0.4
%

0.
8

%

1
1

.3
%

12
.7

%

[11.8%]
[7.8%]

[5.0%][0.6%]

[0.6%]

[11.9%]

عبء األمراض غیر المعدیة

المخاطر األیضیة

لكال الجنسین ]%[

المنطقة الغربیة

لكال الجنسین ]%[
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8.1
10.4

7.7
5.4
5.3
8.9

12.8
12.5

9.6
6.9
4.8
3.3
2.2
1.0
0.5
0.3
0.3

9.1
12.1
8.7
6.2
5.8
10.4
14.2
11.8
8.1
5.2
3.3
2.2
1.3
0.7
0.4
0.3
0.3

0 - 4
5 - 9

10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79

80+

مركز مسيمير الصحي

مركز أبو بكر الصديق الصحي

مركز أبو نخلة الصحي

مركز أبو معيذر الصحي

مركز الوعب الصحي

مركز الريان الصحي

مركز الوجبة الصحي

مركز الجميلية الصحي

مركز الشحانية الصحي

مركز الكرعانة الصحي

15٣,٣79

182,856

٣٣6,2٣5

56,2٣1

5٣,567

109,798

126,625

99,812

226,٤٣7

الذكور

18 سنة و 
ما فوق

اإلناث
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 18-0
سنة

=              25,000   مريض مسجل من الذكور            
=              25,000   مريض مسجل من اإلناث

التر كيبة السكانية

النسبة المئوية % للسكان حسب الفئة العمرية و الجنس



مركز الجميلية 
الصحي مركز الوجبة الصحي

مركز الريان الصحي

مركز الوعب الصحي

مركز مسيمير الصحي

مركز أبو بكر الصديق الصحي

مركز أبو نخلة الصحي

مركز معيذر  الصحي

مركز الشحانية الصحي

مركز الكرعانة الصحي

المنطقة
الغربیة
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5.6%

3.3%

9%

8.6%

83.2%

86.0%

1.9%

1.7% 0.3%

0.4%

الحالة الغذائية حسب الوزن و العمر
الفئة العمرية: 10-6

الوزن الزائد
السمنة

الوزن الطبيعي

النحافة 
المعتدلة

النحافة 
الشديدة

المنطقة الشمالیة
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2.0%

1.4%

5.0%

5.9%

91.9%

90.1%

1.6%

1.5%

0.2%

0.4%

الحالة الغذائية حسب الوزن و العمر
الفئة العمرية: 5-۰

الوزن الزائد
السمنة

الوزن الطبيعي

النحافة 
المعتدلة النحافة 

الشديدة

المنطقة الشمالیة
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عوامل الخطر القابلة 
للتعدیل البالغین من 

عمر۱۸ سنة و ما فوق

ممارسة الرضاعة
الطبیعیة الحصریة

األمراض 
المعدیة

الخمسة األكثر
انتشارًا

االستهالك الحالي للتبغ

الحزام الناري
13.7 %

مجموع الحاالت 223 إصابة
49.9 إصابة لكل 

١٠,٠٠٠ شخص

مرض الید و القدم 
و الفم
٧.٨ %

مجموع الحاالت ١٢٨ إصابة
١٨.٨ إصابة لكل 

١٠,٠٠٠ شخص

جدري الماء
١١.٣ %

مجموع الحاالت ١٨٥ إصابة
٤٨.٨ إصابة لكل 

١٠,٠٠٠ شخص

األمراض الشبيهة
باإلنفلونزا

١٧.٦ %
مجموع الحاالت ٢٨٨ إصابة

٧.٦ إصابة لكل 
١٠,٠٠٠ شخص

الجرب
٣.٧ %

مجموع الحاالت ١٤٠ إصابة
٣.٧ إصابة لكل 

١٠,٠٠٠ شخص

13.٩ %

أشهر ٤أشهر 6

٢.١% ٢٧.٨ %

٢٦.٠ % ٨.٧ %

المنطقة الشمالیة
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40.8 %

32.
1

%

27.4
%

2
3

.1
%

29.1
%

1
5

.5
%

8.2
% 6.

6
%

32.2
%

39.9
%

[35.8]
[25.0]

[21.5]

[7.4]

[36.6%]

الوزن الزائد - مؤشر كتلة الجسم 25 - 30الهيمجلوبين السكري 5,7 % - %6,4

الهيمجلوبين السكري 6,5 % أو أكثر

ارتفاع الكوليسترول > 6,2

السمنة - مؤشر كتلة الجسم  ٣٠+

13.1
%

11
.9

%

9
.3

%

8
.4

%

6
.2

%

4.
4

%

0.6
%

1.
0

%0.4
%

1.
0

%

13.2
%

12
..

0
%

[12.5%]
[8.9%]

[5.3%][0.8%]

[0.7%]

السكري[12.6%]

عسر شحميات الدم

ارتفاع ضغط الدم

القلق

ا�كتئاب

السكري و ارتفاع ضغط الدم

عبء األمراض غیر المعدیة

المخاطر األیضیة

لكال الجنسین ]%[

المنطقة الشمالیة

لكال الجنسین ]%[
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8.0
10.0

8.1
6.2
6.1
8.6

11.7
11.4

9.2
7.3
5.2
3.7
2.3
1.1
0.5
0.3
0.3

7.9
10.0
8.1
6.2
6.4
11.0
13.7
11.8
8.9
5.9
4.0
2.6
1.6
0.9
0.5
0.3
0.3

0 - 4
5 - 9

10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79

80+

185,376

194,004

379,380

60,493

57,595

118,088

133,511

127,781

261,292

الذكور

18 سنة و 
ما فوق

اإلناث

مركز الكعبان الصحي

مركز الرويس 
الصحي

مركز لغويرية 
الصحي

مركز الخور 
الصحي

مركز الضعاين 
الصحي

مركز أم صالل 
الصحي

مركز غرافة 
الريان الصحي

مركز لعبيب 
الصحي

مركز جامعة 
قطر الصحي

مركز مدينة 
خليفة الصحي
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 18-0
سنة

=              25,000   مريض مسجل من الذكور            
=              25,000   مريض مسجل من اإلناث

التر كيبة السكانية

النسبة المئوية % للسكان حسب الفئة العمرية و الجنس



المنطقة
الشمالیة

مركز الكعبان الصحي

مركز الرويس 
الصحي

مركز لغويرية 
الصحي

مركز الخور الصحي

مركز الضعاين الصحي

مركز أم صالل الصحي

مركز جامعة قطر الصحي

مركز لعبيب الصحي

مركز غرافة الريان الصحي

مركز مدينة خليفة الصحي
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6.1%

3.4%

8.5%

7.8%

83.1%

86.8%

2.0%

1.7%
0.3%

0.3%

الحالة الغذائية حسب الوزن و العمر
الفئة العمرية: 10-6

الوزن الزائد
السمنة

الوزن الطبيعي

النحافة 
المعتدلة النحافة 

الشديدة

المنطقة الوسطى
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1.8%

1.2%

4.8%

5.4%

92.0%

90.1%

2.2%

1.7%

0.3%

0.5%

الحالة الغذائية حسب الوزن و العمر
الفئة العمرية: 5-۰

الوزن الزائد
السمنة

الوزن الطبيعي

النحافة 
المعتدلة النحافة 

الشديدة

المنطقة الوسطى
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عوامل الخطر القابلة 
للتعدیل البالغین من 

عمر۱۸ سنة و ما فوق

ممارسة الرضاعة
الطبیعیة الحصریة

األمراض 
المعدیة

الخمسة األكثر
انتشارًا

االستهالك الحالي للتبغ

جدري الماء
١٠.١ %

مجموع الحاالت ٢٣٨ إصابة
4٧.٢ إصابة لكل 

١٠,٠٠٠ شخص

الحزام الناري
١٢.٤ %

مجموع الحاالت 293 إصابة
3٨.2 إصابة لكل 

١٠,٠٠٠ شخص

قمل الرأس
٤.٢ %

مجموع الحاالت ٩٩ إصابة
١١.٠ إصابة لكل 

١٠,٠٠٠ شخص

األمراض الشبيهة
باإلنفلونزا

٣٤.١ %
مجموع الحاالت ۸۰٦ إصابة

١٥.٢ إصابة لكل 
١٠,٠٠٠ شخص

الجرب
٨.٤ %

مجموع الحاالت ١٩٩ إصابة
٣.7 إصابة لكل 

١٠,٠٠٠ شخص

أشهر ٤أشهر 6

2.6 %

٣0.7 % 7.1 %

25.8 % 1٣.7 %

المنطقة الوسطى
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42.1 %

33.8
%

27.6
%

24
.1

%

32.2
%

1
5

.5
%

7.4
% 6.

7
%

32.0%

36.9
%

[37.6]
[25.7]

[23.3]

[7.0%]

[34.7]

الوزن الزائد - مؤشر كتلة الجسم 25 - 30الهيمجلوبين السكري 5,7 % - %6,4

الهيمجلوبين السكري 6,5 % أو أكثر

ارتفاع الكوليسترول > 6,2

السمنة - مؤشر كتلة الجسم  ٣٠+

18.0%

13
.4

%

12.6%
9

.5
%

8
.2

%
4.

8%

0.7%
0.

9%

0.6%
1.

1%

16.0%

11
.7

%

[15.7%]
[11.1%]

[6.5%][0.8%]

[0.8%]

السكري[13.9%]

عسر شحميات الدم

ارتفاع ضغط الدم

القلق

ا�كتئاب

السكري و ارتفاع ضغط الدم

MALE FEMALE

MALE FEMALE

عبء األمراض غیر المعدیة

المخاطر األیضیة

لكال الجنسین ]%[

لكال الجنسین ]%[

المنطقة الوسطى
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مركز أم غويلينا الصحي

مركز عمر بن الخطاب الصحي
مركز المطار الصحي

مركز الثمامة الصحي

مركز الوكرة الصحي

8.0
9.5
7.4
6.0
5.4
7.0

10.9
11.6

9.5
7.6
6.0
4.7
3.4
1.7
0.8
0.4
0.4

8.0
9.5
7.4
5.9
5.9
10.7
14.0
12.0
8.9
6.1
4.4
3.0
1.9
1.0
0.6
0.3
0.3

0 - 4
5 - 9

10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79

80+

مركز روضة الخيل الصحي

مركز الخليج الغربي الصحي

259,785

271,783

531,568

80,953

77,213

158,166

190,830

182,572

373,402

الذكور

 18-0
سنة

18 سنة و 
ما فوق

=              25,000   مريض مسجل من الذكور            
=              25,000   مريض مسجل من اإلناث

اإلناث
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التر كيبة السكانية

النسبة المئوية % للسكان حسب الفئة العمرية و الجنس



مركز أم 
غويلينا الصحي

مركز عمر بن الخطاب 
الصحي مركز المطار  

الصحي

مركز الوكرة 
الصحي

مركز الثمامة 
الصحي

المنطقة
الوسطى

مركز روضة 
الخيل الصحي

مركز الخليج الغربي 
الصحي
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8.0
7.8
5.9
5.6
8.1

11.8
11.8

9.4
7.3

10.0
5.3
3.9
2.6
1.3
0.6
0.3
0.3

8.3
8.1
6.1
6.0
10.7
14.0
11.9
8.7
5.7
10.5
3.9
2.6
1.6
0.9
0.5
0.3
0.3

0- 4
10- 14
15- 19
20- 24
25- 29
30- 34
35- 39
40- 44
45- 49

5- 9
50- 54
55- 59
60- 64
65- 69
70- 74
75- 79

80+

598,540

648,643

1,247,183

المنطقة
الشمالية

المنطقة
الوسطى

المنطقة
الغربية

197,677

188,375

386,052

450,966

410,165

861,131

جميع المناطق

التر كيبة السكانية

النسبة المئوية % للسكان حسب الفئة العمرية و الجنس

الذكور

18-0
سنة

18 سنة و 
ما فوق

=              50,000   مريض مسجل من الذكور            
=              50,000   مريض مسجل من اإلناث

اإلناث
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تــم اســتخراج البيانــات إلكترونيــً مــن نظــام المعلومــات اإلكلينيكيــة، والتــي تغطــي 
الفتــرة مــا بيــن 1 ســبتمبر 2018 و31 أغســطس 2019 لــكل مركــز صحــي. وقــد تضمــن اســتخراج 
البيانــات جميــع المعلومــات المتوفــرة عــن األمــراض غيــر االنتقاليــة )الســكري، وارتفــاع 
الــدم، واالكتئــاب، والقلــق(، وعوامــل الخطــر األيضيــة  الــدم، وعســر شــحميات  ضغــط 
ومســتوى  الدهــون،  ومســتوى  الجســم،  كتلــة  ومؤشــر  التبــغ،  )تعاطــي  والســلوكية 
ــر  ــب العم ــوزن حس ــات ال ــم، وقياس ــة، والتطعي ــة الطبيعي ــات الرضاع ــوز(، وممارس الجلوك
ــة. ــراض المعدي ــات األم ــليم، وبالغ ــل الس ــادات الطف ــارات عي ــالل زي ــجيلها خ ــم تس ــي ت الت

تــم تطبيــق التحليــل الوصفــي باســتخدام البرنامــج االحصائــي ســتاتا 14 لحســاب 
نســبة األمــراض والحالــة الصحيــة مقابــل الفئــة المســتهدفة مــن الســكان.

تــم تقييــم عــبء األمــراض غيــر المعديــة )الســكري، وارتفــاع ضغــط الــدم، وعســر 
شــحميات الــدم، واالكتئــاب، والقلــق( باســتخدام حقــل التشــخيص باســتثناء 
ســكري الحمــل وارتفــاع ضغــط الــدم الحملــي مقســمين علــى الفئــة الســكانية 

المعرضــة للخطــر )الســكان الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 18 ســنة(.
تــم تقييــم عوامــل الخطــر األيضيــة والســلوكية باســتخدام أحــدث القيــم 
المتاحــة والتــي تــم تســجيلها فــي النظــام بيــن 1 ســبتمبر 2018 و31 أغســطس 2019 

ــنة. ــن 18 س ــم ع ــد أعماره ــن تزي ــجلين الذي ــكان المس للس
تــم تقييــم ممارســات الرضاعــة الطبيعيــة بنــاًء علــى إجابــات األمهــات علــى 
خــالل  اإلكلينيكيــة  المعلومــات  نظــام  فــي  الطبيعيــة  الرضاعــة  اســتبيان 
ــر  ــن عم ــهر م ــهر و6 أش ــر 4 أش ــد عم ــليم عن ــل الس ــادات الطف ــن لعي مراجعته

الرضيــع.
تــم اإلبــالغ عــن األمــراض المعديــة األكثــر انتشــارًا حســب عددهــا، ونســبتها 
ــخص  ــكل 10،000 ش ــا ل ــدل حدوثه ــب مع ــات، وبحس ــي اإلبالغ ــن إجمال ــة م المئوي

وفقــً للفئــة العمريــة والجنســية للفئــة المســتهدفة مــن الســكان. 

جمع البيانات 
وتحليلها والنتائج
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ــي  ــجلين ف ــكان المس ــن الس ــة بي ــر المعدي ــة غي ــراض المزمن ــار األم ــم انتش تقيي
ــة. ــة األولي ــة الصحي ــة الرعاي ــة لمؤسس ــة التابع ــز الصحي المراك

ــز  ــي المراك ــجلين ف ــكان المس ــن الس ــق بي ــاب والقل ــار االكتئ ــدى انتش ــم م تقيي
ــة. ــة األولي ــة الصحي ــة الرعاي ــة لمؤسس ــة التابع الصحي

توفيــر معلومــات محدثــة لتقييــم عوامــل الخطــر الســلوكية القابلــة للتعديــل، 
وعوامــل الخطــر األيضيــة لإلصابــة باألمــراض المزمنــة غيــر المعديــة بيــن الســكان 

المســجلين فــي المراكــز الصحيــة التابعــة لمؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة.
توفيــر معلومــات محدثــة لتقييــم الحالــة الصحيــة لحديثــي الــوالدة واألطفــال 
والنســاء المســجلين فــي المراكــز الصحيــة التابعــة لمؤسســة الرعايــة الصحيــة 

األوليــة.
فهــم أســباب االصابــة باألمــراض المعديــة المبلــغ عنهــا فــي المراكــز الصحيــة 

التابعــة لمؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة.

أهداف تقييم 
االحتياجات الصحية
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قدمــت االســتراتيجية الوطنيــة للرعايــة الصحيــة األوليــة 
علــى  الحفــاظ  لضمــان  إضافيــة  مســاهمات   2018-2013
حيــث  واألمهــات،  الرضــع  وفيــات  معــدالت  انخفــاض 
ــل  ــادات الطف ــاء عي ــى إنش ــاهمات عل ــك المس ــتملت تل اش
الســليم التــي تقــدم الفحوصــات المنتظمــة، وحمــالت 
التطعيــم، والتثقيــف الصحــي، والبرامــج التوعويــة. كمــا 
تــم تحســين صحــة األمهــات مــن خــالل إنشــاء عيــادات 
المــرأة الســليمة التــي تقــدم خدمــات الرعايــة قبــل الــوالدة 

وبعدهــا6. 

الوطنيــة  التنميــة  اســتراتيجية  تركــز  أن  المتوقــع  ومــن 
الرعايــة  الثانيــة لدولــة قطــر )2018-2022( علــى خدمــات 
الصحيــة، فهــي أحــد القطاعــات الثمانيــة ذات األولويــة 
التــي ســيتم دمجهــا فــي المشــاريع القطاعيــة، بمــا فــي 
ذلــك تنفيــذ اســتراتيجية الصحــة الوطنيــة الجديــدة 2018-
2022 والتــي تولــي اهتمامــً كبيــرًا للرعايــة األوليــة باعتبارهــا 
بوابــة لجميــع خدمــات الرعايــة الصحيــة األخرى. وســتحقق 
الرعايــة  تأســيس  علــى  تعمــل  التــي  الوطنيــة  البرامــج 
فــي  ســريعً  تقدمــً  الصحــي  القطــاع  عبــر  المتكاملــة 
ضمــان حصــول المرضــى المصابيــن باألمــراض المزمنــة 
)غيــر المعديــة( المتعــددة علــى الرعايــة المنســقة بشــكل 
ــكل  ــى بش ــل للمرض ــج أفض ــق نتائ ــب تحقي ــى جان ــر، إل أكب

ــام 6. ع

ــة،  ــور للغاي ــة متط ــة صحي ــام رعاي ــر بنظ ــة قط ــع دول تتمت
فــي  نظــم  خمــس  أفضــل  ضمــن  تصنيفــه  تــم  فقــد 
العالــم مــن حيــث جــودة الرعايــة 7. حيــث يتــم تقديــم 
مــن  مجموعــة  خــالل  مــن  الصحيــة  الرعايــة  خدمــات 
العامــة والخاصــة  القطاعــات  الخدمــات فــي  مقدمــي 
مــن  الخدمــات  مقدمــو  ويشــكل  الحكوميــة،  وشــبه 
القطــاع العــام معظــم أنشــطة الرعايــة الصحيــة عبــر 
ــد اإلنفــاق علــى الرعايــة الصحيــة  ــا يع أنحــاء الدولــة. كم
فــي البــالد مــن بيــن أعلــى المعــدالت فــي الشــرق األوســط، 
حيــث تــم اســتثمار 22.7 مليــار ريــال قطــري فــي الرعايــة 
العــام  عــن   %4 قدرهــا  بزيــادة   ،2018 عــام  فــي  الصحيــة 

الســابق.

وتعــد مؤسســة الرعايــة الصحية األوليــة المقدم الرئيســي 
لألســر.  األوليــة  الرعايــة  لخدمــات  العــام  القطــاع  مــن 
جمعيــة  مــع  بالتعاقــد  العامــة  الصحــة  وزارة  وقامــت 
ــم  ــة، لتقدي ــة خيري ــي منظم ــري، وه ــر القط ــالل األحم اله
خدمــات الرعايــة األوليــة للذكــور العازبيــن، وكذلــك هنــاك 

الغرض من تقييم االحتياجات 
الصحية:

للســكان  الصحــي  الملــف  يهــدف 
إلــى توفيــر فهــم أفضــل لمؤسســة 
حــول   األوليــة  الصحيــة  الرعايــة 
للفئــة  الصحيــة  االحتياجــات 
المســتهدفة مــن الســكان ، و عوامل 
كمــا  األمــراض.  انتشــار  و   ، الخطــر 
ســتدعم البيانــات عمليــة تحســين 
تنفيذهــا،  و  الخدمــات   تصميــم 
لاســتجابة  المــوارد  تخصيــص  و 

. الســكان  صحــة  الحتياجــات 

ــة  ــة المتاح ــة الخاص ــة األولي ــق الرعاي ــن مراف ــر م ــدد كبي ع
ــي.  ــن الصح ــي أو التأمي ــل الذات ــالل التموي ــن خ ــى م للمرض
وتديــر مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة 27 مركــزًا صحيــً 
مناطــق  ثــالث  علــى  موزعــة   )2020 مــارس  تاريــخ  )حتــى 

صحيــة رئيســية - الشــمالية والوســطى والغربيــة.

ووفقــً ألحــدث التقاريــر اإلحصائيــة المتوفــرة لشــهر فبرايــر 
2020، فــإن أهــم 5 أســباب لزيــارة المراكــز الصحيــة هــي 
عــدوى الجهــاز التنفســي العلــوي الحــاد، ومــرض الســكري 
ــادة  ــات عي ــن د، ومراجع ــص فيتامي ــي، ونق ــوع الثان ــن الن م

ــي. ــدم األساس ــط ال ــاع ضغ ــليم، وارتف ــل الس الطف
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تقييم االحتياجات الصحية للرعاية الصحية األولية بدولة قطر 2019

تتميــز  التركيبــة الســكانية لدولــة قطــر 
أنــه مــن  التقاريــر  أفــادت  بأنهــا متنوعــة. ففــي عــام 2019، 
البالــغ 2،666،938 )أغســطس  الســكان  بيــن إجمالــي عــدد 
2019(1، كان هنــاك 94 جنســية مختلفــة مقيمــة فــي قطــر،  
حركــة  أن  كمــا  الســكان2.  مــن   %10 القطريــون  مّثــل  بينمــا 
ــً  ــكل تحدي ــا يش ــرة، مم ــة ومتغاي ــن متقلب ــكان الوافدي الس
فــي تخطيــط خدمــات الرعايــة الصحيــة. ولكــن تصــب دولــة 
قطــر جــزء كبيــر مــن تركيزهــا االســتراتيجي علــى المواطنيــن 
باعتبارهــم مقيميــن علــى المــدى الطويــل فــي الدولــة وألن 
ــط  ــي والتخطي ــاق الصح ــى اإلنف ــر عل ــر تأثي ــق أكب ــك يحق ذل

المســتقبلي.

عــدد  بســبب  مطــرد  ارتفــاع  فــي  الســكاني  النمــو  كان 
المشــاريع التــي تســبق كأس العالــم 2022 والتــي تتطلــب 
القــوى البشــرية. ومــع ذلــك، تشــير التوقعــات إلــى انخفــاض 
ــد  ــم وبع ــاء كأس العال ــد انته ــكان بع ــداد الس ــي أع ــر ف كبي
أن  المتوقــع  مــن   ،2027 عــام  وحتــى  اآلن  فمــن   .2022 عــام 

تنخفــض أعــداد الســكان بنحــو %20.
 

قطــر  لدولــة  االجتماعيــة واالقتصاديــة  الصــورة  تحليــل  إن 
يعتبــر أمــرًا صعبــً نســبيً بســبب نقــص البيانــات حــول معدالت 
التوظيــف ومتوســط الدخــل، ولكــن وفقــً لتقريــر الصحــة 
ــن  ــاث الذي ــور واإلن ــن الذك ــإن 99% م ــر، ف ــة قط ــي لدول الوطن
تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و24 عامــً هــم مــن المتعلميــن، وبلــغ 
الصافــي اإلجمالــي للفئــة الملتحقــة بالمــدارس االبتدائيــة 94 

ــير  ــً  3،4. وتش ــورًا و إناث ــة ذك ــن المدرس ــي س ــل ف ــكل 100 طف ل
االتجاهــات الديموغرافيــة والوبائيــة الحاليــة إلــى أن الســكان 
أصبحــوا يعيشــون لفتــرة أطــول ويعانــون مــن أعبــاء األمــراض 

بشــكل أكبــر فــي جميــع أنحــاء العالــم.

ــدة  ــم المتح ــة لألم ــة العام ــت الجمعي ــام 2015، وضع ــي ع ف
أهــداف التنميــة المســتدامة المخطــط تحقيقهــا بحلــول 
المبــادرات، والتــي تهــدف  العديــد مــن  2030، حــددت  عــام 
الصحيــة  الخدمــات  فــي  التفــاوت  معالجــة  إلــى  إحداهــا 
فــي جميــع أنحــاء العالــم. حيــث يســعى هــدف التنميــة 
المســتدامة »الصحــة الجيــدة والرفــاه« إلــى ضمــان وتعزيــز 
الحيــاة الصحيــة والمعافــاة للجميــع فــي جميــع األعمــار5.

أحــرزت دولــة قطــر بالفعل تقدمــً كبيرًا 
فــي المســاهمة فــي الهــدف الثالــث من 
أهــداف التنميــة المســتدامة مــن خــال 
األولــى  الوطنيــة  االســتراتيجية  تنفيــذ 
واالســتراتيجية   ،)2016-2011( للصحــة 
األوليــة  الصحيــة  للرعايــة  الوطنيــة 

.)2018-2013(
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الدكتور/ محمد غيث الكواري 

المدير التنفيذي إلدارة التخطيط االستراتيجي والتحليل الذكي للمعلومات الصحية
الدكتورة/ سامية أحمد العبد اهلل 

المدير التنفيذي للتشغيل 
الدكتورة/ مها يوسف عبد اهلل 

مدير التخطيط االستراتيجي 
الدكتور/ أحمد حاج بكري 
خبير التحليل الذكي لألعمال 

الدكتورة/ عزة مصطفى محمد 
خبير اإلحصاء الحيوي 

السيد/ سيلفاكومار سوامي 
مدير التحليل الذكي لألعمال والمعلومات الصحية 

السيد/ مجيب تشيتييام كاندي 
رئيس التحليل الذكي للمعلومات الصحية 

الدكتور/ فهد محمد شيخان 
استشاري األمراض االنتقالية 

السيد/ جرانت روثليسبيرجر 
مدير البرامج االستراتيجية 

السيد/ محمد عثمان رحمان 
أخضائي التوافق االستراتيجي 

اآلنسة/ أماندا باترسون 
مدير المشاريع االستراتيجية 

اآلنسة / حنان جاسم بو حدود 
منسق التخطيط االستراتيجي 
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كلمة ترحيبية
الرعايــة  مؤسســة  أطلقــت   ،2019 عــام 
المؤسســية  االســتراتيجية  خطتهــا  األوليــة  الصحيــة 
ــس  ــنوات الخم ــا للس ــا وتطلعاته ــدد أولوياته ــي تح الت
المقبلــة، حيــث كانــت هــذه الخطــوة مهمــة لإلجــراءات 
وعــد  بمثابــة  فهــي  المؤسســة،  لتطويــر  العمليــة 
الســعي  بمواصلــة  قطــر  دولــة  ومقيمــي  لمواطنــي 
نحــو تحقيــق األفضــل. وإحــدى المبــادرات التــي شــملتها 
الخطــة االســتراتيجية المؤسســية هــي إجــراء تقييــم 
لالحتياجــات الصحيــة للســكان والمرضــى المســجلين 
فــي مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة، وهــو التقريــر 
الــذي يســعدني أن أعرضــه عليكــم فــي هــذه الوثيقــة. 
هــذا  الصحيــة  االحتياجــات  تقييــم  تقريــر  سيســاعد 
علــى اتخــاذ القــرارات الواعيــة وتوجيــه الجهــود نحــو 
تحســين صحــة المجتمــع ومعافاتــه. كمــا سيســاعد 
الصحيــة  االولويــات  تحديــد  فــي  المؤسســة  كذلــك 
والمجتمعيــة ذات األهميــة الكبــرى ممــا يســاعدنا علــى 
المتاحــة  المــوارد  بتوجيــه  المتعلقــة  القــرارات  اتخــاذ 
لخدمــة تلــك المجــاالت، وبالتالــي تحقيــق أكبــر تأثيــر 

ممكــن علــى النتائــج الصحيــة لمجتمعنــا.
تــم إجــراء هــذا التقييــم مــن قبــل أخصائيــي األوبئــة 
واإلحصائييــن فــي مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة 
بيانــات الســجالت الطبيــة اإللكترونيــة  بهــدف تحليــل 
الخاصــة بنــا وإبــراز االحتياجــات الصحيــة عبــر مراكزنــا 
 3 علــى  الموزعــة   )27( وعشــرون  الـــسبعة  الصحيــة 
مناطــق داخــل قطــر. وكانــت األمــراض المزمنــة مــن 

الجوانــب  أهــم 
التــي  الرئيســية 
قامــت عمليــة تحليــل 
الصحيــة  المراكــز 
كونهــا  بتغطيتهــا، 
المجــاالت  أكثــر  مــن 
علــى  تحتــوي  التــي 
مــن  كبيــر  قــدر 
االحتياجــات، وتشــكل 
عبئــً كبيــرًا علــى كٍل 
مــن المرضــى ونظــام 

الرعايــة الصحيــة. ويســلط تقييــم االحتياجــات الصحيــة 
الضــوء أيضــً علــى المجــاالت األخــرى ذات األهميــة مثــل 
الصحــة النفســية، واللقاحــات والتطعيــم، ومراقبــة نمــو 

الخامســة. ســن  دون  األطفــال 
وفــي المســتقبل، نعتــزم اســتخدام تقييــم االحتياجــات 
التشــغيلية  خططنــا  لتطويــر  كأداة  هــذا  الصحيــة 
ومراجعــة وتعديــل أولوياتنــا اإلســتراتيجية بينمــا نواصــل 
إلــى  جديــدة  خدمــات  وإضافــة  والتحســين  النمــو 

الواســعة.  الحاليــة  خدماتنــا  مجموعــة 
وأخيــرًا، أتمنــى أن تحقــق لكــم المعلومــات الــواردة فــي 

هــذا التقريــر القيمــة واالســتفادة المرجــوة.

الدكتورة/ مريم علي عبد الملك
المدير العام 
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