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حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة
البحرين المفدىمملكةملك
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صاحب السمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء



منبدعمالهيئةواستطاعتاإلستراتيجية،فيالمرصودةالمبادراتإلنجازجاهدةالهيئةسعت(2016-2020)الماضيةالخمسلألعواماستراتيجيتهاالهيئةوضعتأنمنذ

فيالمساهمةجانبإلىالهيئةلعملالمنظمةوالقراراتللوائحالتحتيةالبنيةوضععلىركزتوالتيالمبادراتتلكمن%90منأكثرإنجازمنللصحةاألعلىالمجلس
.البحرينمملكةفيالصحيللقطاعالمنظمةواللوائحالقراراتتحديث

تلكأهمومن.واألدويةالصحيةالمؤسساتوالمهنتنظيممجالفيتنظيمياقرارا21للصحةاألعلىالمجلسأصدراإلستراتيجيةعمرمنالماضيةسنواتاألربعخاللففي

وإعتمادتقييموقراراتالصحيةالمؤسساتفيتوافرهاالواجبوالهندسيةالفنيةاإلشتراطاتوتحديثالصحيينالمهنيينوترخيصلتصنيفموحدةمعاييرإصدارهيالقرارات
.الصحيةالمؤسسات

فيالصحيقطاعالبتنظيمالمتعلقةوالمعلوماتواللوائحاإلجراءاتلكافةشاملةبوابةيشكلاصبحوالذياإللكترونيموقعهاباستحداث2019منالثالثالربعفيالهيئةوقامت

للمستثمريناإلرشاديةالمعلوماتكافةعلىيحتويالصحيمركزاالستثمارمسمىتحتبالموقعخاصقسمتخصيصهوالموقععليهاشتملماأبرزومن.البحرينمملكة
.البحرينمملكةفيالصحيالمجالفيإلستثمارفيالراغبين

الدعمبتقديمعنىيللمستثمرينخاصمكتبفتحتمكما.للمراجعينوسهولةبيسرالخدماتتقديمتصميمهاتاحوالذيالجيدمبناهاإلىالهيئةانتقلت2019عامنهايةومع

فيالمستثمرينومساعدةئة،الهيومتطلباتاالستثماربنوعالمتعلقةواللوائحوالقواعدوالقوانينالصحي،القطاعفياالستثمارفرصبشأنالمشورةتقديمخاللمنللمستثمرين،
لتنظيمالوطنيةهيئةالفياألخرىاإلداراتإلىباإلضافةالصلة،ذاتوالوزاراتالهيئاتمعوالتنسيقاالستثمارطلباتبمتابعةأيًضاالمكتبويقومهذا.االستثمارقراراتاتخاذ

.فعالةبطريقةالصحيةالمؤسسةإنشاءفيالمستثمرينومساندةالصحيةوالخدماتالمهن

الترخيصنظامتطبيقإلىباإلضافةالبحرين،لمملكةالمستوردةاألدويةعنلإلفساحاإللكترونيالنظامتطبيقمنللصحةاألعلىالمجلسخاللمنالهيئةاستطاعتكما
.اإللكترونيةوالحكومةالمعلوماتهيئةمعبالتعاونالصحيينللمهنيين

المقدمة
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هذهأداءجودةتحسينفيساهممما.الماضيةسنواتاألربعمدارعلتقيمهاتمصحيةمؤسسة36إعتمادمنالهيئةانتهتالصحيةالخدماتجودةتطويرمجالوفي

.المؤسسات

الممارساتأفضلجائزة2019العامفينالتكماالصحية،المؤسساتواعتمادتقييممجالفيالحكوميةالممارساتألفضلالحكوميالتميزجائزةالهيئةنالت2018وفي

القادمةاألعواملخالالهيئةتطمحالدوليالتمييزتحقيقأجلومن.أفريقياوشمالاألوسطالشرقفياإلداريةوالبحوثالنظملتطويرمينابارمنظمةمنالممنوحةالحكومية
.الصحيةللمؤسساتالمحلياإلعتمادتمنحوطنيةكمؤسسةلتعتمدالوطنياإلعتمادلبرنامجالدولياإلعتمادعلىالحصول

منافع التأمينية الوالتدقيق على مزودي التغطية التأمينية لضمان توفر فقد تم إضافة مهام جديدة للهيئة تشمل المراقبة2018لسنة ( 23)قانون الضمان الصحي رقم ومع صدور 

التدقيق حية، ومزودي الخدمات الصحية لضمان تقديم الخدمات الصحية المتفق عليها ضمن الرزم الصومدى التزام وفقاً للرزم الصحية المعتمدة من المجلس األعلى للصحة

الوطنية و المعلنة للجمهور بوسائل مقرة من قبل الهيئة .بالئحة اسعار الخدمات التأمينية المقدمة

الصحيةالمؤسساتوالصحيينالعامليينكافةعلىتسهلأنشأنهامنوالتيالهيئةخدماتلكاملاإللكترونيةالمنظومةاستكمالهوالهيئةيواجهالذياألكبرالتحدييزالوال

.الهيئةلمعامالتةاإللكترونياألنظمةكافةتطويرعلىالقادمةالمرحلةفيسنعملحيث.وسهولةبيسرإجراءاتهماستكمالمنالطبيةواألجهزةالدواءقطاعفيوالمستثمرين

المجلسمدهاأعتبعدالجديدةاستراتيجيتهاالهيئةأصدرتعليهبناءوالقادمةالخمسلألعوامالتخطيطأجلمناستراتيجيتهاتحديثالهيئةأرتأت2020العامبدايةومع

تنظيمواقعتعكسوالتيالرصدومؤشراتاإلجراءاتعلىتعديالتإدخالمعاإلستراتيجيةواألهدافالرؤيةعلىالحفاظفيالجديدةاإلستراتيجيةوتستمر.للصحةاألعلى

.الشأنهذافيةوالدوليالمحليةالمستجداتمعتتماشىلالمملكةفيالصحيالقطاعلتنظيمالمستقبليةالتوجهاتالجديدةاإلستراتيجيةتعكسكما،الصحيةالخدمات
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رؤيتناخدمات آ منة وذات جودة عالية
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راحاقتوبالمملكةالصحيةوالخدماتالمهننظموتطبيقمراقبة

مةالالزوالسرعةوالسالمةالعاليةالكفاءةيضمنبماتطويرها،

وأالحكوميالقطاعفيسواءالخدماتهذهتقديمفيوالفاعلية

ةالممارسومعاييرالعلميةاألسسألفضلوفقاالخاص،القطاع
.البحرينمملكةفيالمعتمدةالصحية

رسالتنا
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املهام
يم المهن إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية المتعلقة بتنظ

والخدمات الصحية

يين منح وتجديد التراخيص لمرافق الرعاية الصحية والمهن

الصحيين

.
دوية وضع اللوائح الخاصة بالتسجيل والتسعير وضمان جودة األ

والمنتجات الصيدالنية

ترخيص وتسجيل األجهزة والمستلزمات الطبية

8

والتدقيق على مزودي التغطية التأمينية وأسعارها الرقابة

والخدمات الصحية المقدمة من خاللها 

اعتماد المؤسسات الصحية

يةتحديد شروط وقواعد استخدام المعلومات في مرافق الرعاية الصح

Approving clinical trials.
ياً عما مساءلة المرخص لهم تأديبو التحقيق في األخطاء الطبية

وخرق ألخالقيات المهنةيقع منهم من أخطاء مهنية

الموافقة على إجراء التجارب السريرية

الترخيصلشروطمطابقتهامنللتأكدالصحيةالمؤسساتعلىالتفتيش



آ هدافنا
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:نسعى إلى تحقيق رؤيتنا من خالل ثالثة أهداف إستراتيجية

، من خالل التأكد من أن جميع المتخصصين في مرافق الرعاية الصحية،  واألدوية: قطاع رعاية صحية منظم ومسؤول• 

.واألجهزة الطبية المسجلة في مملكة البحرين تفي بمعايير الترخيص المطلوبة

عتماد من خالل التقييم المستمر لجودة الخدمات الصحية المقدمة لضمان االمتثال لمعايير اال: خدمات صحية آمنة وموثوقة• 

.كةوضمان سالمة األدوية واألجهزة الطبية المستخدمة في قطاع الصحة وسالمة البحوث السريرية التي تجرى في الممل

اص من خالل الحفاظ على حقوق المرضى وسالمتهم، سنعمل على حماية حقوق وسالمة جميع األشخ: حقوق صحية محمية• 

.الذين يستخدمون مرافق الرعاية الصحية
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قطاع صحي منظم وملتزم

خدمات صحية آمنة وموثوق بها

حقوق صحية محفوظة

1

3

2

اآ هدافن
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الهدف األول

قطاع صحي منظم وملتزم
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اإلجراءات   

االستراتيجيات

قطاع صحي منظم وملتزم: الهدف األول

على والرقابة الترخيص1.

المؤسسات الصحية 

الها والصيدالنية لضمان امتث

يةللمتطلبات الفنية والهندس

ومتطلبات السالمة

رصد وتصحيح المخالفات 2.

المؤسساتالمرصودة في 

.الصحية والصيدالنية

ة الصحيضمان التزام  المؤسسات 

ة  والصيدالنية باإلشتراطات الفني

والهندسية ومتطلبات السالمة

1

مراجعة جميع طلبات األدوية 

والمنتجات الصيدالنية 

االستيراد للتأكد من / للتسجيل 

استيفائها للمتطلبات قبل 
استيرادها إلى مملكة البحرين 

ضمان جودة األدوية 

والمستحضرات الصيدالنية

.

4

مراجعة جميع طلبات األجهزة 

جيل لمستلزمات الطبية للتسو ا

االستيراد للتأكد من / 

ل استيفائها للمتطلبات قب

ن استيرادها إلى مملكة البحري

و ضمان جودة األجهزة 

لمستلزمات الطبيةا

5

13

طلبات ترخيص مراجعة1.

المهنيين للتأكد من 

هممؤهالتمطابقة

لمعايير همخبراتو

التصنيف في مملكة 

البحرين

ضمان اللياقة الطبية 1.

للمهنيين وحصولهم على

ساعات التطوير المهني 

المطلوبة قبل تجديد 

تراخيصهم 

ضمان كفاءة مقدمي الخدمات 

الصحية

2

م مراجعة طلبات برامج التعلي

المهني المستمر للتأكد من 

مطابقتها لإلشتراطات

ضمان جودة برامج التعليم 

المهني المستمر

3



قطاع صحي منظم وملتزم: الهدف األول

(1)استراتيجية 

الصحية ضمان التزام  المؤسسات 

والصيدالنية باإلشتراطات الفنية  

.والهندسية ومتطلبات السالمة

اإلجراءات

على المؤسساتوالرقابة الترخيص1.

الها الصحية والصيدالنية لضمان امتث

طلبات للمتطلبات الفنية والهندسية ومت

السالمة

ة رصد وتصحيح المخالفات المرصود2.

.يةالصحية والصيدالنالمؤسساتفي 

نسبة المؤسسات الصحية والصيدالنية 

من % 70المرخصة الملتزمة بأكثر من 

%(100المقياس . )اإلشتراطات

1

لتي نسبة المؤسسات الصحية والصيدالنية ا

صححت المخالفات المرصودة خالل المدة 

%(90المقياس  ) المحددة 

2

مؤشرات األداء

الهدف 

األول
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قطاع صحي منظم وملتزم: الهدف األول

(2)استراتيجية 

ضمان كفاءة مقدمي الخدمات 

الصحية

اإلجراءات

د طلبات ترخيص المهنيين للتأكمراجعة1.

لمعايير همخبراتوهممؤهالتمن مطابقة

التصنيف في مملكة البحرين

ولهم ضمان اللياقة الطبية للمهنيين وحص2.

على ساعات التطوير المهني المطلوبة 

قبل تجديد تراخيصهم 

1

ية يا والمستوفنسبة الرخص المجددة سنو

من إجمالي طلبات الشتراطات التجديد 

(٪95المقياس أكثر من )التجديد 

2

مؤشرات األداء

نسبة التراخيص المعتمدة من اإلجمالي

(٪100مقياس )المقدم سنويًا 

الهدف األول
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قطاع صحي منظم وملتزم: الهدف األول

م مراجعة طلبات برامج التعلي

المهني المستمر للتأكد من 

مطابقتها لإلشتراطات

الهدف األول

(3)استراتيجية 

ضمان جودة برامج التعليم 

المهني المستمر

1
مدة برامج التعليم المهني المستمر المعتنسبة 

ثر المقياس أك)الطلبات المقدمة سنويا من جملة 

%(70من 

مؤشرات األداء

اإلجراءات
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قطاع صحي منظم وملتزم: الهدف األول

مراجعة جميع طلبات األدوية 

/ والمنتجات الصيدالنية للتسجيل 

االستيراد للتأكد من استيفائها 

للمتطلبات قبل استيرادها إلى مملكة 
البحرين 

الهدف األول

(4)استراتيجية 

ضمان جودة األدوية 

والمستحضرات الصيدالنية

1
ة سنويا نسبة األدوية  والمستحضرات الصيدالنية المسجل

س المقيا)من جملة األدوية المستوردة لمملكة البحرين 

%(70أكثر من 

2

مؤشرات األداء

اإلجراءات

افقة الموألدوية والمنتجات الصيدالنية التي تم انسبة 

قل أالمقياس )من جملة المستوردة كتسجيل مؤقت عليها

%(30من 
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قطاع صحي منظم وملتزم: الهدف األول

(5)استراتيجية 

و ضمان جودة األجهزة 

لمستلزمات الطبيةا

اإلجراءات

و مراجعة جميع األجهزة 

/لمستلزمات الطبية للتسجيل ا

ا االستيراد للتأكد من استيفائه

للمتطلبات قبل استيرادها إلى 

مملكة البحرين 

لة لمستلزمات الطبية  المسجلة من جمو انسبة  األجهزة 

(سنويا% 25المقياس )األجهزة المستوردة سنويا 
1

لمستلزمات الطبية  الموافق علىو انسبة األجهزة 

المقياس أكثر من)اإلفساح عنها من جملة المستوردة 

70)%

2

مؤشرات األداء

الهدف األول
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الهدف الثاني

خدمات صحية آمنة وموثوق بها
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اإلجراءات     

االستراتيجيات

ة متابعة التحذيرات الصادر1.

عن األجهزة الطبية واتخاذ 

اإلجراءات الالزمة

ة الصحيالمؤسساتمراقبة 2.

للتأكد من أن األجهزة الطبية

ت المستخدمة تفي بالمتطلبا

والمعايير

ضمان سالمة األجهزة 

والمستلزمات الطبية

3

متابعة تحذيرات الدواء1.

ة  والمستحضرات الصيدالني

واتخاذ اإلجراءات الالزمة

حيالها

وضع برنامج للتيقظ 2.

الدوائي لمتابعة األدوية 

نية والمستحضرات الصيدال

ن بعد التسويق واإلبالغ ع

اآلثار الجانبية

ضمان سالمة الدواء

والمستحضرات 

الصيدالنية

2

خدمات صحية آمنة وموثوق بها: الهدف الثاني

تطبيق برنامج االعتماد

يات الوطني على المستشف

والمراكز الصحية 

والمختبرات

ضمان جودة الخدمات 

الصحية

1

مراجعة البحوث السريرية 

و  التأكد من أنها المقدمة 

تلبي المتطلبات والمعايير 

المطلوبة قبل الترخيص

ضمان تطبيق آمن للبحوث 

السريرية

4
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خدمات صحية آمنة وموثوق بها: الهدف الثاني

الهدف الثاني

(1)استراتيجية 

ضمان جودة الخدمات الصحية

اإلجراءات

تطبيق برنامج االعتماد 

الوطني على المستشفيات

اتوالمراكز الصحية والمختبر

ني نسبة المؤسسات الصحية الحاصلة على االعتماد الوط

أكثر المقياس)من جملة المؤسسات المخطط لتقييمها سنويا 

%(80من 

1

من % 80نسبة المؤسسات التي طبقت أكثر من 

أكثر المقياس. )توصيات التحسين خالل فترة اإلعتماد

%(80من 

2

مؤشرات األداء

3

عايير نسبة معايير الجودة الملتزم بها بشكل كامل من جملة الم

ر من المقياس أكث.)التي تم تقييمها في المؤسسات الصحية

80)%
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خدمات صحية آمنة وموثوق بها: الهدف الثاني

الهدف الثاني

(2)استراتيجية 

ضمان سالمة الدواء

ةوالمستحضرات الصيدالني

اإلجراءات

الدواءتحذيراتمتابعة1.

الصيدالنيةوالمستحضرات

الالزمةاإلجراءاتواتخاذ

الدوائيللتيقظبرنامجوضع2.

اتوالمستحضراألدويةلمتابعة

اإلبالغوالتسويقبعدالصيدالنية

الجانبيةاآلثارعن

نسبة األدوية المسحوبة من األسواق سنويا من جملة المبلغ 

عنها ( %100المقياس  )
1

20232تطبيق نظام للتيقظ الدوائي بنهاية 

مؤشرات األداء
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خدمات صحية آمنة وموثوق بها: الهدف الثاني

الهدف الثاني

(3)استراتيجية 

ضمان سالمة األجهزة 

والمستلزمات الطبية

اإلجراءات

نعالصادرةالتحذيراتمتابعة1.

اإلجراءاتواتخاذالطبيةاألجهزة

الالزمة

الصحيةالمؤسساتمراقبة2.

الطبيةاألجهزةأنمنللتأكد

بالمتطلباتتفيالمستخدمة

والمعايير

نسبة األجهزة الطبية المسحوبة من األسواق سنويا من

%(100المقياس )جملة المبلغ عنها بالسحب 
1

مؤشرات األداء
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خدمات صحية آمنة وموثوق بها: الهدف الثاني

الهدف الثاني

(4)استراتيجية 

ضمان تطبيق آمن للبحوث 

السريرية

اإلجراءات

مراجعة البحوث السريرية 

و  التأكد من أنها تلبي المقدمة 

ة المتطلبات والمعايير المطلوب

قبل الترخيص

قة والمطابنسبة البحوث السريرية المعتمدة 

ً للمعايير  .من جملة المقدمة للهيئة سنويا

%(100المقياس )

1

مؤشرات األداء
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الهدف الثالث
حقوق صحية محفوظة
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اإلجراءات

االستراتيجيات

حقوق صحية محفوظة: الهدف الثالث

التأمين ضد لوائح صدارإ

ات وتحديد الفئاألخطاء الطبية 

.يهاالمهنية المطلوب التأمين عل

األخطاء ضدتطبيق نظام التأمين 

الطبية

1

والحوادثرصد األخطاء الطبية 

ساتالمؤسالتي أبلغت عنها الجسيمة

دابير الصحية والتأكد من أنها تنفذ ت

.تصحيحية

رصد األخطاء الطبية 

والحوادث الجسيمة

2

26

بية التحقيق في ادعاءات األخطاء الط1.

األخالقية، وتحديد /المهنية/

المسؤولية الطبية

ية التحقيق في المخالفات المؤسس2.

وتحديد المسؤولية المؤسسية 

اتخاذ إجراءات تأديبية بحق 3.

ؤولة الصحية المسوالمؤسساتالمهنيين 

ةالمخالفة المؤسسي/عن الخطأ الطبي

المساءلة المهنية والمؤسسية

3

المراقبة والتدقيق على مزودي 1.

ر التغطية التأمينية لضمان توف

الصحية المنافع التأمينية وفقاً للرزم

المعتمدة من المجلس األعلى 

.للصحة

المراقبة والتدقيق على مزودي 2.

الخدمات الصحية لضمان التزامهم

ق بتقديم الخدمات الصحية المتف

.  عليها ضمن الرزم الصحية

التدقيق بالئحة اسعار الخدمات 3.

ارها التأمينية المقدمة و التي تم اخط

.للهيئة

مراقبة التغطية التأمينية الصحية

3



الثالثالهدف 

(1)استراتيجية 

ضدتطبيق نظام التأمين 

األخطاء الطبية

اإلجراءات

التأمين ضد لوائح إصدار

ئات وتحديد الفاألخطاء الطبية 

المهنية المطلوب التأمين 

.عليها

هاية تطبيق نظام التأمين على األخطاء الطبية بن

%(  100المقياس . )2023عام 
1

نسبة المهنيين المؤمن عليهم ضد األخطاء الطبية 

المقياس . )من جملة المطلوب التأمين عليهم

100)%

2

مؤشرات األداء

حقوق صحية محفوظة: الهدف الثالث
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الثالثالهدف 

(2)استراتيجية 

رصد األخطاء الطبية والحوادث 

الجسيمة

اإلجراءات

رصد األخطاء الطبية 

التي والحوادث الجسيمة 

المؤسساتأبلغت عنها 

فذ الصحية والتأكد من أنها تن

.تدابير تصحيحية

1

مؤشرات األداء

حقوق صحية محفوظة: الهدف الثالث

تطبيق برنامج للتبليغ عن األخطاء الطبية 

.م2022والحوادث الجسيمة بنهاية عام 
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حقوق صحية محفوظة: الهدف الثالث

الثالثالهدف 

(3)استراتيجية 

.المساءلة المهنية والمؤسسية

اإلجراءات

التحقيق في ادعاءات األخطاء الطبية 1.

ة األخالقية، وتحديد المسؤولي/المهنية/

الطبية

حديد التحقيق في المخالفات المؤسسية وت2.

المسؤولية المؤسسية 

اتخاذ إجراءات تأديبية بحق المهنيين3.

الصحية المسؤولة عن الخطأ المؤسسات

المخالفة المؤسسية/الطبي

/األخالقية/الطبيةألخطاءارتكابهمتمالذينالمهنييننسبة

خطاب)ضدهماإلجراءاتاتخاذتموالذينأخطاءالمهنية

هاتخذتالذياإلجراءقبولتعديالت،تأديبية،إجراءاتتنبيه،

مقياس).المخالفينجملةمن(النيابةإلىإحالةالمنشأة،

100٪)

1

والتي تم اتخاذ التي تم رصد مخالفات بهانسبة المؤسسات 

خطاب تنبيه، تأديبي، تعديل إجراءات، اعتماد )إجراءات بحقها 

ة، إحالة إلى النيابة إحالة إلى النيابإجراءات من قبل المنشأة فقط، 

%(100المقياس . )من جملة المؤسسات المخالفة(غلق

2

مؤشرات األداء

3

تهملمزاولمن قبل الهيئة الذين تم ضبطهماألفراد/ المهنييننسبة 

للنيابة العامة من إجمالي تن إحالتهمالمهنة بدون ترخيص و

(.٪100مقياس )الحوادث المكتشفة 
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حقوق صحية محفوظة: الهدف الثالث

الثالثالهدف 

(4)استراتيجية 

مراقبة التغطية التأمينية الصحية

اإلجراءات

المراقبة والتدقيق على مزودي التغطية 1.

ية وفقاً المنافع التأمينالتأمينية لضمان توفر 

للرزم الصحية المعتمدة من المجلس األعلى

.للصحة

المراقبة والتدقيق على مزودي الخدمات 2.

الصحية لضمان التزامهم بتقديم الخدمات

.  يةالصحية المتفق عليها ضمن الرزم الصح

ة التدقيق بالئحة اسعار الخدمات التأميني3.

.المقدمة و التي تم اخطارها للهيئة

منهمعليالتدقيقتمالذينالتأمينيةالخدماتمزودينسبة

1(٪100مقياس)الخدمةمزوديجملة

نسبة مزودي الخدمات التأمينية المخالفون ألسعار الخدمات 

التأمينية المعلن عنها الذين تم إحالتهم للمساءلة من جملة 

(٪100مقياس )المخالفين

2

مؤشرات األداء

3

سب تقديم الخدمات الصحية بحلنسبة المؤسسات الصحية المخالفة 

الخدمات المتفق عليها ضمن الحزمة التأمينية والتي تم إحالتها 

(٪100مقياس )للمساءلة من جملة المؤسسات المخالفة
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2025-2021 مشاريع
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جيةالمشاريع المقترحة لضمان تحقيق المبادرات اإلستراتي
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ستعمل الهيئة على  مراجعة وتحديث القرارات والقوانين التي تحكم عملها والمنظمة للقطاع الصحي

تحديث القرارات واللوائح

والقوانين

01

02

03

04

05

06

بشأن 1998لعام 7القانون رقم 
ممارسة مهنة الطب واألسنان

المرسوم بقانون رقم 

بشأن 1997لسنة ( 18)

تنظيم مهنة الصيدلة 
ومراكز الصيدلة

استحداث قرار بشأن 

فرض رسوم جديدة 
للهيئة

المرسوم بقانون رقم

2015لسنة 21

بشأن المؤسسات 

الصحية الخاصة

تحديث معايير ومتطلبات ترخيص مهنة طب 
األسنان والمهن المعاونة

إصدار قرار جديد بشأن

الرقابة على المؤسسات 
الحكومية

1
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ستسعى الهيئة للحصول على اعتراف رابطة الجودة العالمية كهيئة اعتماد معترف بها لتقييم واعتماد 
مؤسسات الرعاية الصحية في مملكة البحرين 

وضع معايير االعتماد 

المحدثة مبنية على 

نتائج تحليل الفجوات

01

02

03
04

05

06
مراجعة المعايير 

الحالية مع أصحاب 

المصلحة
الحصول على اعتراف رابطة 

الجودة العالمية

تدريب  المقيمين على 

المعايير الجديدة

إجراء مسوحات وهمية 

قبل تنفيذ المعايير 

الجديدة

يدة تطبيق المعايير الجد

في الربع األول من عام 
2024

2
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نظام إلكتروني لرصد 

ومتابعة األخطاء الطبية 

والحوادث الجسيمة

نظام إلكتروني 

لتراخيص المؤسسات

اءالصحية ومتابعة األد

نظام إلكتروني

لليقظة الدوائية

ي تطوير نظام إلكترون

لتسجيل وترخيص 

األجهزة الطبية

01

02

03

04

05

06

35

تطوير النظام اإللكتروني

3
نظام إلكتروني العتماد 

البحوث السريرية وبرامج 

التعليم المهني المستمر

من أجل تسهيل المعامالت ستقوم الهيئة بوضع نظام الكتروني شامل لجميع اإلجراءاتها

07



برامج التدريب
01

02

03

04

05

06

المهنةاخالقيات

دورات تدريبية 

للقطاع

الخاص  للتأهيل 

لإلعتماد

تطوير السياسات 

واإلجراءات

السالمة في مرافق 

الرعاية الصحية القوانين 

والقرارات 

المنظمة للقطاع 

الصحي

المساءلة الطبية 

ي وإجراءات التحقيق ف

األخطاء الطبية

07

الجودة وسالمة 

مكافحة العدوى المرضى و 

وإدارة النفايات الطبية

مل من أجل ضمان امتثال المرافق الصحية والمهنيين الصحيين للمتطلبات والمعايير ، ستنظم الهيئة العديد من ورش الع

والمؤتمرات والندوات التدريبية لرفع مستوى الجودة في تقديم الخدمات الصحية

4

08

09
التجارب السريرية

36



لزتاماتنا ا 

نحن ملتزمون بتحسين خدماتنا لتحقيق 

رؤيتنا

سنواصل مراقبة أداء القطاع الصحي لضمان 

رعاية عالية الجودة

تحسين مراقبة
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NHRABahrain

Fax: +973 17 113 270 

Nhra_bahrainNhra-Bahrain

www.nhra.bh

Tel: +973 17 113 333
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