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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj

العدد: 16369
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أنواع  ارتفاع معدالت بعض  المالية واإلدارية  الرقابة  تقرير  سجل 
في  عالمياً  المقبولة  المعدالت  عن  للمستشفيات  المصاحبة  العدوى 

بعض أقسام ووحدات مجمع السلمانية الطبي. 
الرد الموحد:

تـــم عــمــل تــقــيــيــم شــامــل لــجــمــيــع الـــجـــوانـــب الــمــتــعــلــقــة بمكافحة 
العدوى واألقسام الموجودة في المستشفيات الحكومية ووضع خطة 
على  بناًء  العدوى  انتشار  أسباب  لمعالجة جميع  شاملة  استراتيجية 
بكل  متخصصة  عمل  فــرق  خــال  مــن  عالميًا  معتمدة  تقييم  أدوات 

مشكلة ومشاريع تحسين الجودة في إطار مكافحة العدوى.
وأوضح التقرير انخفاض نسبة التزام بعض أقسام ووحدات مجمع 
مكافحة  بــإجــراءات  للوالدة  جدحفص  ومستشفى  الطبي  السلمانية 
بالمجمع  الــعــدوى  انتشار  احتمالية  من  يزيد  الــذي  األمــر  الــعــدوى، 

والمستشفى. 
الرد الموحد:

تم توجيه األقسام المعنية بضرورة االلتزام وتطبيق كافة إجراءات 
وذلك  لها  الميدانية  الجوالت  تكثيف  مع  العدوى  مكافحة  وتوصيات 
لرصد أي تجاوزات وتوثيقها بالتواصل مع اإلدارات التخاذ اإلجراءات 

الــبــدء بــخــطــة شــامــلــة لــلــتــدريــب والــتــثــقــيــف المتعلقة  ــم  ــة. وتـ الـــازمـ
بإجراءات الوقاية ومنع العدوى والتدريب على الطرق المثلى لذلك، 
كما تم وضع خطة استراتيجية شاملة لمعالجة جميع اسباب انتشار 

العدوى.
وأشار التقرير إلى تكرار حدوث حاالت عدوى جماعية بالبكتيريا 
المقاومة للمضادات الحيوية في عدة مواقع بمجمع السلمانية الطبي 

ومركز إبراهيم خليل كانو الصحي واالجتماعي. 
الرد الموحد:

تـــم عــمــل تــقــيــيــم شــامــل لــجــمــيــع الـــجـــوانـــب الــمــتــعــلــقــة بمكافحة 
العدوى واألقسام الموجودة في المستشفيات الحكومية ووضع خطة 
على  بناًء  العدوى  انتشار  أسباب  لمعالجة جميع  شاملة  استراتيجية 
بكل  متخصصة  عمل  فــرق  خــال  مــن  عالميًا  معتمدة  تقييم  أدوات 

مشكلة ومشاريع تحسين الجودة في إطار مكافحة العدوى.
القيم  تحقيق  الصحية من  المراكز  تتمّكن  لم  أنه  التقرير  وأوضح 
المستهدفة لبعض مؤشرات األداء اإلكلينيكية المتعلقة بالكشف المبكر 
عن األمراض غير السارية خالل السنتين 2019 و2020. األمر الذي ال 

يساعد على تحقيق األهداف المرتبطة بتلك المؤشرات. 

الرد الموحد:
السنوات  أداء  على  بناًء  للمؤشرات  المستهدفة  القيم  تحديد  تم 
الــســابــقــة لــتــكــون الـــزيـــادة فـــي الــقــيــمــة الــمــســتــهــدفــة وواقــعــيــة وممكن 
ــًا  ــام واحــــد، ويــتــم دراســــة الــقــيــم الــمــســتــهــدفــة دوريــ تحقيقها خـــال عـ
معظم  انخفضت  األداء، حيث  جــودة  رفــع  مع  لتتماشى  النسب  ورفــع 
مؤشرات األداء في عامي 2019 و2020 وذلك التخاذ التدابير الوقائية 
واالحترازية التي أدت إلى قلة تردد المستفيدين من خدمات الكشف 
المبكر في المراكز الصحية حيث اقتصرت زيارة المراكز على األسباب 
حيث  الــوبــاء،  انتشار  من  للحد  وذلــك  استشارة  تتطلب  التي  الطبية 
التطبيب عن  مــن خــال خــدمــة  االســتــشــارة  تقديم خــدمــة  تفعيل  تــم 
وجــودة  الــمــؤشــرات  تقديم  تــم  وقــد  الطبية.  الخدمات  مــن  لكثير  بعد 
األداء واعتماد المراكز الصحية التي يتم قياسها دوريًا وفق المعايير 
لمؤشرات  سنوي  تقرير  إصــدار  وتــم  الكندي.  االعتماد  مثل  العالمية 
العليا  الــجــودة  لجنة  تضعها  الــتــي  الــمــؤشــرات  باالعتبار  أخـــذًا  األداء 
التصحيحية  االجـــراءات  اتخاذ  يتم  كما  للصحة.  األعلى  بالمجلس 

والازمة في حال عدم تحقيق القيم المستهدفة.
المخالفات  إحالة  الحاالت  بعض  في  يتم  لم  أنه  التقرير  وسجل 

التأخر في  أو  فيها،  يشتبه في وجود خطأ مهني جسيم  التي  الطبية 
إخطار الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية للتحقيق فيها، 
وال   2018 لسنة   )1( رقم  الهيئة  تعميم  متطلبات  يخالف  الذي  األمر 

يساعد على التحقيق في تلك المخالفات باستقاللية وحيادية. 
الرد الموحد:

مهني  وجــود خطأ  فــي  يشتبه  التي  الــحــاالت  تحويل جميع  يتم   
الصحية  والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  إلى  فيها  جسيم 
مباشرة خال خمسة  المعني  األطباء  رئيس  قبل  فيها من  للتحقيق 
أيام عمل. ويستند رئيس األطباء إلى تقييم الحالة أنها خطأ مهني 
جسيم إلى تقديره من الناحية الطبية استنادًا إلى القرار الصادر عن 

الهيئة التي حددت فيه هذه الحاالت.
كما تم االنتهاء من تفعيل نظام إلكتروني لمراكز الرعاية الصحية 
والــذي  المهنية  واألخــطــاء  العرضية  الــحــوادث  عــن  للتبليغ  األولــيــة 
كما  للحاالت.  والمتابعة  الرصد  زيــادة جودة عملية  بــدوره في  يساعد 
تعمل المراكز الصحية على التنسيق لدمج آلية التحويل اإللكتروني 
للحاالت الجسيمة مع هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية لرفع 

جودة آلية اإلباغ عن أي حادث أو خطأ في المراكز الصحية.

358 دقيقة
 لبدء تلقي العالج بطوارئ ال�سلمانية
السلمانية  بمجمع  والحوادث  الطوارئ  قسم  بشأن 
وجود  ــة  واإلداريـ المالية  الرقابة  تقرير  الحــظ  الطبي 
طويلة  فترات  بعد  طارئة  كحاالت  تصنيفها  تم  حاالت 
نسبياً من تسجيلها وصلت في إحدى الحاالت إلى 317 
من  دقيقة   358 مــرور  بعد  العالج  تلقيها  وبــدء  دقيقة 
أنه كان يتعين أن تتلقى العالج فوراً  تسجيلها في حين 

دون أي تأخير. 
رد المستشفيات الحكومية:

جار العمل على دراسة وتحديد فترة انتظار قصوى 
لعملية تصنيف المرضى. كما تمت دراسة فترة االنتظار 
للتصنيف الحالية والمقدرة بمعدل )7–9 دقائق(، علمًا 
بوجود عدد قليل جدًا من المرضى انتظروا فترة أطول 
التصنيف  نظام  تطبيق  بداية  أثناء  وبــالــذات  ذلــك  من 
تم  المرضى  تصنيف  تأخير  تــكــرار  ولــتــفــادي  الــجــديــد. 
تخصيص طبيب وممرضة في غرفة االنتظار للتصنيف 
ــع مــــراعــــاة حــالــة  لــــإشــــراف عــلــى عــمــلــيــة الــتــصــنــيــف مـ

المرضى. 

الطوارئ تاأخرت في عالج 102 األف حالة من 2019 اإلى 2021
امل�ست�سفيات احلكومية: جار االنتهاء من اأعمال تو�سعة ق�سم الطوارئ واحلوادث

6210 مر�سى
على قوائم انتظار الجراحات بال�سلمانية

كشف تقرير الرقابة المالية واإلدارية عن تراكم المرضى 
العمليات الجراحية بمجمع  انتظار مواعيد إجراء  على قوائم 
السلمانية الطبي، الذين بلغ عددهم 6210 مريضاً كما في 31 
الروتينية  الباطنية  المناظير  عمليات  ومرضى   ،2021 أكتوبر 

الذين بلغ عددهم 2278 مريضاً كما في 31 ديسمبر 2021.
على  للحصول  االنتظار  قوائم  على  المرضى  تراكم   -
مواعيد بقسم األشعة بمجمع السلمانية الطبي، الذين تراوحت 
نوع  بحسب  مريضا  و1323  مريضا   184 بين  ما  أعــدادهــم 

األشعة وذلك كما في 2 يناير 2022.
رد المستشفيات الحكومية:

يتم حاليًا العمل على وضع خطة زمنية إلجراء العمليات 
المدرجين  للمرضى  الباطنية  المناظير  وعمليات  الجراحية 
العمليات،  إجـــراء  استئناف  بعد  وذلــك  االنــتــظــار  قــوائــم  على 
ـــراءات  ــ ــبـــدء فـــي تــطــبــيــق بــعــض اإلجــ ــم الـ ــرار ذلــــك تـ ــ وعـــلـــى غـ
المتعلقة بتقليص قوائم انتظار عمل األشعة؛ منها زيادة عدد 

القوائم اليومية.
الــحــوادث  الــصــدد تضمن مــشــروع توسعة مبنى  وفــي هــذا 
ــوارئ إضـــافـــة 4 غــــرف لــلــعــمــلــيــات الـــجـــراحـــيـــة وســيــتــم  ــ ــطـ ــ والـ
تطبيق  فــي  والــبــدء   ،2023 لــعــام  األول  الــربــع  فــي  استعمالها 
العمليات المسائية بدل االكتفاء بالفترة الصباحية فحسب، 
ما سيسهم في تقليل فترات االنتظار وزيادة عدد المستفيدين.

انتظار  فترة  طول  واإلداريــة  المالية  الرقابة  تقرير  سجل 
مواعيد الكشف األول في بعض التخصصات بالعيادات الخارجية 
بمجمع السلمانية الطبي، والتي وصلت في إحدى التخصصات 
إلى 245 يوماً، وذلك بالرغم من أهمية سرعة الكشف األول. كما 
لوحظ طول فترة انتظار مواعيد المتابعة في بعض الحاالت التي 

وصلت في أحد التخصصات إلى 268 يوماً. 
رد المستشفيات الحكومية:

الصحية  الــرعــايــة  مــراكــز  مــن  للتحويل  مــعــايــيــر  وضـــع  تــم 
ــرورة الــحــالــة )الــحــرجــة والـــطـــارئـــة تــحــول  ــ األولـــويـــة بــحــســب ضـ
خانات  لها  خصصت  العاجلة  الــحــاالت  الــطــوارئ،  إلــى  مباشرة 
– 14 يومًا، الحاالت الروتينية  خاصة للمواعيد وتكون خال 7 
فــإنــه من  المتابعة  مــواعــيــد  إلــى  بالنسبة  أمــا  أشــهــر(.   3 خــال 
 )Extra Follow up( الممكن للطبيب المعالج تحديدها كحاالت
إلى  تصل  روتينية  مواعيد  تكون  وأن  أسبوعين  أو  أسبوع  خــال 

ستة أشهر أو أكثر لتجديد الوصفات.

عدم اإحالة المخالفات الطبية التي ي�ستبه في وجود خطاأ مهني ج�سيم بها اإلى »نهرا«

تفعيل نظام اإلكتروني للمراكز ال�سحية للتبليغ عن الحوادث العر�سية والأخطاء المهنية

الطوارئ  تأخر قسم  واإلدارية عن  المالية  الرقابة  تقرير  كشف 
البدء  في  الحاالت  بعض  في  الطبي  السلمانية  بمجمع  والحوادث 
العالج  في  للبدء  المعتمدة  القصوى  الفترة  عن  المرضى  عالج  في 
القسم  تأخر  التي  الحاالت  عدد  بلغ  وقد  الحالة،  تصنيف  بحسب 
حتى   2019 يناير  من  الفترة  خالل  حاالت   102.707 عالجها  في 

أغسطس 2021. 
رد المستشفيات الحكومية:

جار العمل على تنفيذ التوصية، حيث العمل جار على االنتهاء 
الــذي سيسهم في رفع  والــحــوادث،  الطوارئ  أعمال توسعة قسم  من 
إلــى 123 ســريــرا، وذلــك  الــطــاقــة االستيعابية مــن 80 ســريــرا حــالــيــًا 
عبر توسعة طوارئ البالغين بتخصيص 5 غرف لتصنيف المرضى، 
للمعالجة،  غــرف  و3  المستعجلة،  غير  الــحــاالت  لمعاينة  غــرف  و8 
ــوارئ األطــفــال  مــع تــوســعــة قــســم اإلنـــعـــاش، بــاإلضــافــة إلـــى فــصــل طــ
بمدخٍل منفصل، وغرفة إنعاش خاصة، مع تخصيص غرفة لتصنيف 
جانب  إلــى  المستعجلة،  غير  الــحــاالت  لمعاينة  وغــرفــة  الــمــرضــى، 
توسعة منطقة انتظار المرضى لتسع 123 مريضا ومرافقا، وإنشاء 

صيدلية جديدة. 
 كــمــا أن عــــاج الـــمـــرضـــى مــرتــبــط بـــوجـــود ســـريـــر لــحــظــة بــدء 
اإلجــراءات العاجية. وأثناء فترة جائحة كورونا تم تخصيص عدد 

المتبقية  واألجنحة  كــورونــا،  حــاالت  لعاج  بالقسم  أجنحة(   3-2(
ترتب  ما  االعتيادية،  الطوارئ  حــاالت  لعاج مرضى  تستخدم  كانت 
عليه اكتظاظ شديد في األسرة وامتاء الطاقة االستيعابية وتأخير 
االصابة  حــاالت  انخفاض  ومــع  المرضى.  لبعض  العاج  في  البدء 
نراه  والذي حاليا  الطاقة االستيعابية،  تزداد  كورونا سوف  بفيروس 

بانخفاض الحاالت ومن ثم زيادة الطاقة االستيعابية.
ورصد التقرير عدم تناسب الطاقة االستيعابية للقسم من حيث 

عدد األسّرة العالجية المتوافرة مع عدد المرضى. 
رد المستشفيات الحكومية:

تتم حاليًا عملية توسعة قسم الطوارئ والحوادث لزيادة طاقته 
االستيعابية بما يتناسب مع أعداد المرضى الذين يرتادون القسم، 
والذي سيسهم في رفع الطاقة االستيعابية من 80 سريرا حاليًا إلى 
5 غرف  البالغين بتخصيص  توسعة طــوارئ  وذلك عبر  123 سريرا، 
لتصنيف المرضى، و8 غرف لمعاينة الحاالت غير المستعجلة، و3 
غرف للمعالجة، مع توسعة قسم اإلنعاش، باإلضافة إلى فصل طوارئ 
األطفال بمدخٍل منفصل، وغرفة إنعاش خاصة، مع تخصيص غرفة 
إلى  المستعجلة،  غير  الحاالت  لمعاينة  وغرفة  المرضى،  لتصنيف 
ومرافقا،  مريضا   123 لتسع  المرضى  انتظار  توسعة منطقة  جانب 

وإنشاء صيدلية جديدة.

245 يوما الإجراء الك�سف االأول يف العيادات اخلارجية بال�سلمانية.. 268 يوما انتظارا للمتابعة

الم�ست�سفيات الحكومية: الحالة الحرجة  تحول مبا�سرة اإلى الطوارئ.. 
الحالت العاجلة خالل 7 - 14 يومًا والحالت الروتينية خالل 3 اأ�سهر

ارتفاع معدلت بع�ض اأنواع العدوى عن المعدلت العالمية في ال�سلمانية
ال�سلمانية: خطة �ساملة لمعالجة اأ�سباب انت�سار العدوى بناء على اأدوات معتمدة عالميا
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أنواع  ارتفاع معدالت بعض  المالية واإلدارية  الرقابة  تقرير  سجل 
في  عالمياً  المقبولة  المعدالت  عن  للمستشفيات  المصاحبة  العدوى 

بعض أقسام ووحدات مجمع السلمانية الطبي. 
الرد الموحد:

تـــم عــمــل تــقــيــيــم شــامــل لــجــمــيــع الـــجـــوانـــب الــمــتــعــلــقــة بمكافحة 
العدوى واألقسام الموجودة في المستشفيات الحكومية ووضع خطة 
على  بناًء  العدوى  انتشار  أسباب  لمعالجة جميع  شاملة  استراتيجية 
بكل  متخصصة  عمل  فــرق  خــال  مــن  عالميًا  معتمدة  تقييم  أدوات 

مشكلة ومشاريع تحسين الجودة في إطار مكافحة العدوى.
وأوضح التقرير انخفاض نسبة التزام بعض أقسام ووحدات مجمع 
مكافحة  بــإجــراءات  للوالدة  جدحفص  ومستشفى  الطبي  السلمانية 
بالمجمع  الــعــدوى  انتشار  احتمالية  من  يزيد  الــذي  األمــر  الــعــدوى، 

والمستشفى. 
الرد الموحد:

تم توجيه األقسام المعنية بضرورة االلتزام وتطبيق كافة إجراءات 
وذلك  لها  الميدانية  الجوالت  تكثيف  مع  العدوى  مكافحة  وتوصيات 
لرصد أي تجاوزات وتوثيقها بالتواصل مع اإلدارات التخاذ اإلجراءات 

الــبــدء بــخــطــة شــامــلــة لــلــتــدريــب والــتــثــقــيــف المتعلقة  ــم  ــة. وتـ الـــازمـ
بإجراءات الوقاية ومنع العدوى والتدريب على الطرق المثلى لذلك، 
كما تم وضع خطة استراتيجية شاملة لمعالجة جميع اسباب انتشار 

العدوى.
وأشار التقرير إلى تكرار حدوث حاالت عدوى جماعية بالبكتيريا 
المقاومة للمضادات الحيوية في عدة مواقع بمجمع السلمانية الطبي 

ومركز إبراهيم خليل كانو الصحي واالجتماعي. 
الرد الموحد:

تـــم عــمــل تــقــيــيــم شــامــل لــجــمــيــع الـــجـــوانـــب الــمــتــعــلــقــة بمكافحة 
العدوى واألقسام الموجودة في المستشفيات الحكومية ووضع خطة 
على  بناًء  العدوى  انتشار  أسباب  لمعالجة جميع  شاملة  استراتيجية 
بكل  متخصصة  عمل  فــرق  خــال  مــن  عالميًا  معتمدة  تقييم  أدوات 

مشكلة ومشاريع تحسين الجودة في إطار مكافحة العدوى.
القيم  تحقيق  الصحية من  المراكز  تتمّكن  لم  أنه  التقرير  وأوضح 
المستهدفة لبعض مؤشرات األداء اإلكلينيكية المتعلقة بالكشف المبكر 
عن األمراض غير السارية خالل السنتين 2019 و2020. األمر الذي ال 

يساعد على تحقيق األهداف المرتبطة بتلك المؤشرات. 

الرد الموحد:
السنوات  أداء  على  بناًء  للمؤشرات  المستهدفة  القيم  تحديد  تم 
الــســابــقــة لــتــكــون الـــزيـــادة فـــي الــقــيــمــة الــمــســتــهــدفــة وواقــعــيــة وممكن 
ــًا  ــام واحــــد، ويــتــم دراســــة الــقــيــم الــمــســتــهــدفــة دوريــ تحقيقها خـــال عـ
معظم  انخفضت  األداء، حيث  جــودة  رفــع  مع  لتتماشى  النسب  ورفــع 
مؤشرات األداء في عامي 2019 و2020 وذلك التخاذ التدابير الوقائية 
واالحترازية التي أدت إلى قلة تردد المستفيدين من خدمات الكشف 
المبكر في المراكز الصحية حيث اقتصرت زيارة المراكز على األسباب 
حيث  الــوبــاء،  انتشار  من  للحد  وذلــك  استشارة  تتطلب  التي  الطبية 
التطبيب عن  مــن خــال خــدمــة  االســتــشــارة  تقديم خــدمــة  تفعيل  تــم 
وجــودة  الــمــؤشــرات  تقديم  تــم  وقــد  الطبية.  الخدمات  مــن  لكثير  بعد 
األداء واعتماد المراكز الصحية التي يتم قياسها دوريًا وفق المعايير 
لمؤشرات  سنوي  تقرير  إصــدار  وتــم  الكندي.  االعتماد  مثل  العالمية 
العليا  الــجــودة  لجنة  تضعها  الــتــي  الــمــؤشــرات  باالعتبار  أخـــذًا  األداء 
التصحيحية  االجـــراءات  اتخاذ  يتم  كما  للصحة.  األعلى  بالمجلس 

والازمة في حال عدم تحقيق القيم المستهدفة.
المخالفات  إحالة  الحاالت  بعض  في  يتم  لم  أنه  التقرير  وسجل 

التأخر في  أو  فيها،  يشتبه في وجود خطأ مهني جسيم  التي  الطبية 
إخطار الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية للتحقيق فيها، 
وال   2018 لسنة   )1( رقم  الهيئة  تعميم  متطلبات  يخالف  الذي  األمر 

يساعد على التحقيق في تلك المخالفات باستقاللية وحيادية. 
الرد الموحد:

مهني  وجــود خطأ  فــي  يشتبه  التي  الــحــاالت  تحويل جميع  يتم   
الصحية  والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  إلى  فيها  جسيم 
مباشرة خال خمسة  المعني  األطباء  رئيس  قبل  فيها من  للتحقيق 
أيام عمل. ويستند رئيس األطباء إلى تقييم الحالة أنها خطأ مهني 
جسيم إلى تقديره من الناحية الطبية استنادًا إلى القرار الصادر عن 

الهيئة التي حددت فيه هذه الحاالت.
كما تم االنتهاء من تفعيل نظام إلكتروني لمراكز الرعاية الصحية 
والــذي  المهنية  واألخــطــاء  العرضية  الــحــوادث  عــن  للتبليغ  األولــيــة 
كما  للحاالت.  والمتابعة  الرصد  زيــادة جودة عملية  بــدوره في  يساعد 
تعمل المراكز الصحية على التنسيق لدمج آلية التحويل اإللكتروني 
للحاالت الجسيمة مع هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية لرفع 

جودة آلية اإلباغ عن أي حادث أو خطأ في المراكز الصحية.

358 دقيقة
 لبدء تلقي العالج بطوارئ ال�سلمانية
السلمانية  بمجمع  والحوادث  الطوارئ  قسم  بشأن 
وجود  ــة  واإلداريـ المالية  الرقابة  تقرير  الحــظ  الطبي 
طويلة  فترات  بعد  طارئة  كحاالت  تصنيفها  تم  حاالت 
نسبياً من تسجيلها وصلت في إحدى الحاالت إلى 317 
من  دقيقة   358 مــرور  بعد  العالج  تلقيها  وبــدء  دقيقة 
أنه كان يتعين أن تتلقى العالج فوراً  تسجيلها في حين 

دون أي تأخير. 
رد المستشفيات الحكومية:

جار العمل على دراسة وتحديد فترة انتظار قصوى 
لعملية تصنيف المرضى. كما تمت دراسة فترة االنتظار 
للتصنيف الحالية والمقدرة بمعدل )7–9 دقائق(، علمًا 
بوجود عدد قليل جدًا من المرضى انتظروا فترة أطول 
التصنيف  نظام  تطبيق  بداية  أثناء  وبــالــذات  ذلــك  من 
تم  المرضى  تصنيف  تأخير  تــكــرار  ولــتــفــادي  الــجــديــد. 
تخصيص طبيب وممرضة في غرفة االنتظار للتصنيف 
ــع مــــراعــــاة حــالــة  لــــإشــــراف عــلــى عــمــلــيــة الــتــصــنــيــف مـ

المرضى. 

الطوارئ تاأخرت في عالج 102 األف حالة من 2019 اإلى 2021
امل�ست�سفيات احلكومية: جار االنتهاء من اأعمال تو�سعة ق�سم الطوارئ واحلوادث

6210 مر�سى
على قوائم انتظار الجراحات بال�سلمانية

كشف تقرير الرقابة المالية واإلدارية عن تراكم المرضى 
العمليات الجراحية بمجمع  انتظار مواعيد إجراء  على قوائم 
السلمانية الطبي، الذين بلغ عددهم 6210 مريضاً كما في 31 
الروتينية  الباطنية  المناظير  عمليات  ومرضى   ،2021 أكتوبر 

الذين بلغ عددهم 2278 مريضاً كما في 31 ديسمبر 2021.
على  للحصول  االنتظار  قوائم  على  المرضى  تراكم   -
مواعيد بقسم األشعة بمجمع السلمانية الطبي، الذين تراوحت 
نوع  بحسب  مريضا  و1323  مريضا   184 بين  ما  أعــدادهــم 

األشعة وذلك كما في 2 يناير 2022.
رد المستشفيات الحكومية:

يتم حاليًا العمل على وضع خطة زمنية إلجراء العمليات 
المدرجين  للمرضى  الباطنية  المناظير  وعمليات  الجراحية 
العمليات،  إجـــراء  استئناف  بعد  وذلــك  االنــتــظــار  قــوائــم  على 
ـــراءات  ــ ــبـــدء فـــي تــطــبــيــق بــعــض اإلجــ ــم الـ ــرار ذلــــك تـ ــ وعـــلـــى غـ
المتعلقة بتقليص قوائم انتظار عمل األشعة؛ منها زيادة عدد 

القوائم اليومية.
الــحــوادث  الــصــدد تضمن مــشــروع توسعة مبنى  وفــي هــذا 
ــوارئ إضـــافـــة 4 غــــرف لــلــعــمــلــيــات الـــجـــراحـــيـــة وســيــتــم  ــ ــطـ ــ والـ
تطبيق  فــي  والــبــدء   ،2023 لــعــام  األول  الــربــع  فــي  استعمالها 
العمليات المسائية بدل االكتفاء بالفترة الصباحية فحسب، 
ما سيسهم في تقليل فترات االنتظار وزيادة عدد المستفيدين.

انتظار  فترة  طول  واإلداريــة  المالية  الرقابة  تقرير  سجل 
مواعيد الكشف األول في بعض التخصصات بالعيادات الخارجية 
بمجمع السلمانية الطبي، والتي وصلت في إحدى التخصصات 
إلى 245 يوماً، وذلك بالرغم من أهمية سرعة الكشف األول. كما 
لوحظ طول فترة انتظار مواعيد المتابعة في بعض الحاالت التي 

وصلت في أحد التخصصات إلى 268 يوماً. 
رد المستشفيات الحكومية:

الصحية  الــرعــايــة  مــراكــز  مــن  للتحويل  مــعــايــيــر  وضـــع  تــم 
ــرورة الــحــالــة )الــحــرجــة والـــطـــارئـــة تــحــول  ــ األولـــويـــة بــحــســب ضـ
خانات  لها  خصصت  العاجلة  الــحــاالت  الــطــوارئ،  إلــى  مباشرة 
– 14 يومًا، الحاالت الروتينية  خاصة للمواعيد وتكون خال 7 
فــإنــه من  المتابعة  مــواعــيــد  إلــى  بالنسبة  أمــا  أشــهــر(.   3 خــال 
 )Extra Follow up( الممكن للطبيب المعالج تحديدها كحاالت
إلى  تصل  روتينية  مواعيد  تكون  وأن  أسبوعين  أو  أسبوع  خــال 

ستة أشهر أو أكثر لتجديد الوصفات.

عدم اإحالة المخالفات الطبية التي ي�ستبه في وجود خطاأ مهني ج�سيم بها اإلى »نهرا«

تفعيل نظام اإلكتروني للمراكز ال�سحية للتبليغ عن الحوادث العر�سية والأخطاء المهنية

الطوارئ  تأخر قسم  واإلدارية عن  المالية  الرقابة  تقرير  كشف 
البدء  في  الحاالت  بعض  في  الطبي  السلمانية  بمجمع  والحوادث 
العالج  في  للبدء  المعتمدة  القصوى  الفترة  عن  المرضى  عالج  في 
القسم  تأخر  التي  الحاالت  عدد  بلغ  وقد  الحالة،  تصنيف  بحسب 
حتى   2019 يناير  من  الفترة  خالل  حاالت   102.707 عالجها  في 

أغسطس 2021. 
رد المستشفيات الحكومية:

جار العمل على تنفيذ التوصية، حيث العمل جار على االنتهاء 
الــذي سيسهم في رفع  والــحــوادث،  الطوارئ  أعمال توسعة قسم  من 
إلــى 123 ســريــرا، وذلــك  الــطــاقــة االستيعابية مــن 80 ســريــرا حــالــيــًا 
عبر توسعة طوارئ البالغين بتخصيص 5 غرف لتصنيف المرضى، 
للمعالجة،  غــرف  و3  المستعجلة،  غير  الــحــاالت  لمعاينة  غــرف  و8 
ــوارئ األطــفــال  مــع تــوســعــة قــســم اإلنـــعـــاش، بــاإلضــافــة إلـــى فــصــل طــ
بمدخٍل منفصل، وغرفة إنعاش خاصة، مع تخصيص غرفة لتصنيف 
جانب  إلــى  المستعجلة،  غير  الــحــاالت  لمعاينة  وغــرفــة  الــمــرضــى، 
توسعة منطقة انتظار المرضى لتسع 123 مريضا ومرافقا، وإنشاء 

صيدلية جديدة. 
 كــمــا أن عــــاج الـــمـــرضـــى مــرتــبــط بـــوجـــود ســـريـــر لــحــظــة بــدء 
اإلجــراءات العاجية. وأثناء فترة جائحة كورونا تم تخصيص عدد 

المتبقية  واألجنحة  كــورونــا،  حــاالت  لعاج  بالقسم  أجنحة(   3-2(
ترتب  ما  االعتيادية،  الطوارئ  حــاالت  لعاج مرضى  تستخدم  كانت 
عليه اكتظاظ شديد في األسرة وامتاء الطاقة االستيعابية وتأخير 
االصابة  حــاالت  انخفاض  ومــع  المرضى.  لبعض  العاج  في  البدء 
نراه  والذي حاليا  الطاقة االستيعابية،  تزداد  كورونا سوف  بفيروس 

بانخفاض الحاالت ومن ثم زيادة الطاقة االستيعابية.
ورصد التقرير عدم تناسب الطاقة االستيعابية للقسم من حيث 

عدد األسّرة العالجية المتوافرة مع عدد المرضى. 
رد المستشفيات الحكومية:

تتم حاليًا عملية توسعة قسم الطوارئ والحوادث لزيادة طاقته 
االستيعابية بما يتناسب مع أعداد المرضى الذين يرتادون القسم، 
والذي سيسهم في رفع الطاقة االستيعابية من 80 سريرا حاليًا إلى 
5 غرف  البالغين بتخصيص  توسعة طــوارئ  وذلك عبر  123 سريرا، 
لتصنيف المرضى، و8 غرف لمعاينة الحاالت غير المستعجلة، و3 
غرف للمعالجة، مع توسعة قسم اإلنعاش، باإلضافة إلى فصل طوارئ 
األطفال بمدخٍل منفصل، وغرفة إنعاش خاصة، مع تخصيص غرفة 
إلى  المستعجلة،  غير  الحاالت  لمعاينة  وغرفة  المرضى،  لتصنيف 
ومرافقا،  مريضا   123 لتسع  المرضى  انتظار  توسعة منطقة  جانب 

وإنشاء صيدلية جديدة.

245 يوما الإجراء الك�سف االأول يف العيادات اخلارجية بال�سلمانية.. 268 يوما انتظارا للمتابعة

الم�ست�سفيات الحكومية: الحالة الحرجة  تحول مبا�سرة اإلى الطوارئ.. 
الحالت العاجلة خالل 7 - 14 يومًا والحالت الروتينية خالل 3 اأ�سهر

ارتفاع معدلت بع�ض اأنواع العدوى عن المعدلت العالمية في ال�سلمانية
ال�سلمانية: خطة �ساملة لمعالجة اأ�سباب انت�سار العدوى بناء على اأدوات معتمدة عالميا
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj

العدد: 16369
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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Link

أنواع  ارتفاع معدالت بعض  المالية واإلدارية  الرقابة  تقرير  سجل 
في  عالمياً  المقبولة  المعدالت  عن  للمستشفيات  المصاحبة  العدوى 

بعض أقسام ووحدات مجمع السلمانية الطبي. 
الرد الموحد:

تـــم عــمــل تــقــيــيــم شــامــل لــجــمــيــع الـــجـــوانـــب الــمــتــعــلــقــة بمكافحة 
العدوى واألقسام الموجودة في المستشفيات الحكومية ووضع خطة 
على  بناًء  العدوى  انتشار  أسباب  لمعالجة جميع  شاملة  استراتيجية 
بكل  متخصصة  عمل  فــرق  خــال  مــن  عالميًا  معتمدة  تقييم  أدوات 

مشكلة ومشاريع تحسين الجودة في إطار مكافحة العدوى.
وأوضح التقرير انخفاض نسبة التزام بعض أقسام ووحدات مجمع 
مكافحة  بــإجــراءات  للوالدة  جدحفص  ومستشفى  الطبي  السلمانية 
بالمجمع  الــعــدوى  انتشار  احتمالية  من  يزيد  الــذي  األمــر  الــعــدوى، 

والمستشفى. 
الرد الموحد:

تم توجيه األقسام المعنية بضرورة االلتزام وتطبيق كافة إجراءات 
وذلك  لها  الميدانية  الجوالت  تكثيف  مع  العدوى  مكافحة  وتوصيات 
لرصد أي تجاوزات وتوثيقها بالتواصل مع اإلدارات التخاذ اإلجراءات 

الــبــدء بــخــطــة شــامــلــة لــلــتــدريــب والــتــثــقــيــف المتعلقة  ــم  ــة. وتـ الـــازمـ
بإجراءات الوقاية ومنع العدوى والتدريب على الطرق المثلى لذلك، 
كما تم وضع خطة استراتيجية شاملة لمعالجة جميع اسباب انتشار 

العدوى.
وأشار التقرير إلى تكرار حدوث حاالت عدوى جماعية بالبكتيريا 
المقاومة للمضادات الحيوية في عدة مواقع بمجمع السلمانية الطبي 

ومركز إبراهيم خليل كانو الصحي واالجتماعي. 
الرد الموحد:

تـــم عــمــل تــقــيــيــم شــامــل لــجــمــيــع الـــجـــوانـــب الــمــتــعــلــقــة بمكافحة 
العدوى واألقسام الموجودة في المستشفيات الحكومية ووضع خطة 
على  بناًء  العدوى  انتشار  أسباب  لمعالجة جميع  شاملة  استراتيجية 
بكل  متخصصة  عمل  فــرق  خــال  مــن  عالميًا  معتمدة  تقييم  أدوات 

مشكلة ومشاريع تحسين الجودة في إطار مكافحة العدوى.
القيم  تحقيق  الصحية من  المراكز  تتمّكن  لم  أنه  التقرير  وأوضح 
المستهدفة لبعض مؤشرات األداء اإلكلينيكية المتعلقة بالكشف المبكر 
عن األمراض غير السارية خالل السنتين 2019 و2020. األمر الذي ال 

يساعد على تحقيق األهداف المرتبطة بتلك المؤشرات. 

الرد الموحد:
السنوات  أداء  على  بناًء  للمؤشرات  المستهدفة  القيم  تحديد  تم 
الــســابــقــة لــتــكــون الـــزيـــادة فـــي الــقــيــمــة الــمــســتــهــدفــة وواقــعــيــة وممكن 
ــًا  ــام واحــــد، ويــتــم دراســــة الــقــيــم الــمــســتــهــدفــة دوريــ تحقيقها خـــال عـ
معظم  انخفضت  األداء، حيث  جــودة  رفــع  مع  لتتماشى  النسب  ورفــع 
مؤشرات األداء في عامي 2019 و2020 وذلك التخاذ التدابير الوقائية 
واالحترازية التي أدت إلى قلة تردد المستفيدين من خدمات الكشف 
المبكر في المراكز الصحية حيث اقتصرت زيارة المراكز على األسباب 
حيث  الــوبــاء،  انتشار  من  للحد  وذلــك  استشارة  تتطلب  التي  الطبية 
التطبيب عن  مــن خــال خــدمــة  االســتــشــارة  تقديم خــدمــة  تفعيل  تــم 
وجــودة  الــمــؤشــرات  تقديم  تــم  وقــد  الطبية.  الخدمات  مــن  لكثير  بعد 
األداء واعتماد المراكز الصحية التي يتم قياسها دوريًا وفق المعايير 
لمؤشرات  سنوي  تقرير  إصــدار  وتــم  الكندي.  االعتماد  مثل  العالمية 
العليا  الــجــودة  لجنة  تضعها  الــتــي  الــمــؤشــرات  باالعتبار  أخـــذًا  األداء 
التصحيحية  االجـــراءات  اتخاذ  يتم  كما  للصحة.  األعلى  بالمجلس 

والازمة في حال عدم تحقيق القيم المستهدفة.
المخالفات  إحالة  الحاالت  بعض  في  يتم  لم  أنه  التقرير  وسجل 

التأخر في  أو  فيها،  يشتبه في وجود خطأ مهني جسيم  التي  الطبية 
إخطار الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية للتحقيق فيها، 
وال   2018 لسنة   )1( رقم  الهيئة  تعميم  متطلبات  يخالف  الذي  األمر 

يساعد على التحقيق في تلك المخالفات باستقاللية وحيادية. 
الرد الموحد:

مهني  وجــود خطأ  فــي  يشتبه  التي  الــحــاالت  تحويل جميع  يتم   
الصحية  والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  إلى  فيها  جسيم 
مباشرة خال خمسة  المعني  األطباء  رئيس  قبل  فيها من  للتحقيق 
أيام عمل. ويستند رئيس األطباء إلى تقييم الحالة أنها خطأ مهني 
جسيم إلى تقديره من الناحية الطبية استنادًا إلى القرار الصادر عن 

الهيئة التي حددت فيه هذه الحاالت.
كما تم االنتهاء من تفعيل نظام إلكتروني لمراكز الرعاية الصحية 
والــذي  المهنية  واألخــطــاء  العرضية  الــحــوادث  عــن  للتبليغ  األولــيــة 
كما  للحاالت.  والمتابعة  الرصد  زيــادة جودة عملية  بــدوره في  يساعد 
تعمل المراكز الصحية على التنسيق لدمج آلية التحويل اإللكتروني 
للحاالت الجسيمة مع هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية لرفع 

جودة آلية اإلباغ عن أي حادث أو خطأ في المراكز الصحية.

358 دقيقة
 لبدء تلقي العالج بطوارئ ال�سلمانية
السلمانية  بمجمع  والحوادث  الطوارئ  قسم  بشأن 
وجود  ــة  واإلداريـ المالية  الرقابة  تقرير  الحــظ  الطبي 
طويلة  فترات  بعد  طارئة  كحاالت  تصنيفها  تم  حاالت 
نسبياً من تسجيلها وصلت في إحدى الحاالت إلى 317 
من  دقيقة   358 مــرور  بعد  العالج  تلقيها  وبــدء  دقيقة 
أنه كان يتعين أن تتلقى العالج فوراً  تسجيلها في حين 

دون أي تأخير. 
رد المستشفيات الحكومية:

جار العمل على دراسة وتحديد فترة انتظار قصوى 
لعملية تصنيف المرضى. كما تمت دراسة فترة االنتظار 
للتصنيف الحالية والمقدرة بمعدل )7–9 دقائق(، علمًا 
بوجود عدد قليل جدًا من المرضى انتظروا فترة أطول 
التصنيف  نظام  تطبيق  بداية  أثناء  وبــالــذات  ذلــك  من 
تم  المرضى  تصنيف  تأخير  تــكــرار  ولــتــفــادي  الــجــديــد. 
تخصيص طبيب وممرضة في غرفة االنتظار للتصنيف 
ــع مــــراعــــاة حــالــة  لــــإشــــراف عــلــى عــمــلــيــة الــتــصــنــيــف مـ

المرضى. 

الطوارئ تاأخرت في عالج 102 األف حالة من 2019 اإلى 2021
امل�ست�سفيات احلكومية: جار االنتهاء من اأعمال تو�سعة ق�سم الطوارئ واحلوادث

6210 مر�سى
على قوائم انتظار الجراحات بال�سلمانية

كشف تقرير الرقابة المالية واإلدارية عن تراكم المرضى 
العمليات الجراحية بمجمع  انتظار مواعيد إجراء  على قوائم 
السلمانية الطبي، الذين بلغ عددهم 6210 مريضاً كما في 31 
الروتينية  الباطنية  المناظير  عمليات  ومرضى   ،2021 أكتوبر 

الذين بلغ عددهم 2278 مريضاً كما في 31 ديسمبر 2021.
على  للحصول  االنتظار  قوائم  على  المرضى  تراكم   -
مواعيد بقسم األشعة بمجمع السلمانية الطبي، الذين تراوحت 
نوع  بحسب  مريضا  و1323  مريضا   184 بين  ما  أعــدادهــم 

األشعة وذلك كما في 2 يناير 2022.
رد المستشفيات الحكومية:

يتم حاليًا العمل على وضع خطة زمنية إلجراء العمليات 
المدرجين  للمرضى  الباطنية  المناظير  وعمليات  الجراحية 
العمليات،  إجـــراء  استئناف  بعد  وذلــك  االنــتــظــار  قــوائــم  على 
ـــراءات  ــ ــبـــدء فـــي تــطــبــيــق بــعــض اإلجــ ــم الـ ــرار ذلــــك تـ ــ وعـــلـــى غـ
المتعلقة بتقليص قوائم انتظار عمل األشعة؛ منها زيادة عدد 

القوائم اليومية.
الــحــوادث  الــصــدد تضمن مــشــروع توسعة مبنى  وفــي هــذا 
ــوارئ إضـــافـــة 4 غــــرف لــلــعــمــلــيــات الـــجـــراحـــيـــة وســيــتــم  ــ ــطـ ــ والـ
تطبيق  فــي  والــبــدء   ،2023 لــعــام  األول  الــربــع  فــي  استعمالها 
العمليات المسائية بدل االكتفاء بالفترة الصباحية فحسب، 
ما سيسهم في تقليل فترات االنتظار وزيادة عدد المستفيدين.

انتظار  فترة  طول  واإلداريــة  المالية  الرقابة  تقرير  سجل 
مواعيد الكشف األول في بعض التخصصات بالعيادات الخارجية 
بمجمع السلمانية الطبي، والتي وصلت في إحدى التخصصات 
إلى 245 يوماً، وذلك بالرغم من أهمية سرعة الكشف األول. كما 
لوحظ طول فترة انتظار مواعيد المتابعة في بعض الحاالت التي 

وصلت في أحد التخصصات إلى 268 يوماً. 
رد المستشفيات الحكومية:

الصحية  الــرعــايــة  مــراكــز  مــن  للتحويل  مــعــايــيــر  وضـــع  تــم 
ــرورة الــحــالــة )الــحــرجــة والـــطـــارئـــة تــحــول  ــ األولـــويـــة بــحــســب ضـ
خانات  لها  خصصت  العاجلة  الــحــاالت  الــطــوارئ،  إلــى  مباشرة 
– 14 يومًا، الحاالت الروتينية  خاصة للمواعيد وتكون خال 7 
فــإنــه من  المتابعة  مــواعــيــد  إلــى  بالنسبة  أمــا  أشــهــر(.   3 خــال 
 )Extra Follow up( الممكن للطبيب المعالج تحديدها كحاالت
إلى  تصل  روتينية  مواعيد  تكون  وأن  أسبوعين  أو  أسبوع  خــال 

ستة أشهر أو أكثر لتجديد الوصفات.

عدم اإحالة المخالفات الطبية التي ي�ستبه في وجود خطاأ مهني ج�سيم بها اإلى »نهرا«

تفعيل نظام اإلكتروني للمراكز ال�سحية للتبليغ عن الحوادث العر�سية والأخطاء المهنية

الطوارئ  تأخر قسم  واإلدارية عن  المالية  الرقابة  تقرير  كشف 
البدء  في  الحاالت  بعض  في  الطبي  السلمانية  بمجمع  والحوادث 
العالج  في  للبدء  المعتمدة  القصوى  الفترة  عن  المرضى  عالج  في 
القسم  تأخر  التي  الحاالت  عدد  بلغ  وقد  الحالة،  تصنيف  بحسب 
حتى   2019 يناير  من  الفترة  خالل  حاالت   102.707 عالجها  في 

أغسطس 2021. 
رد المستشفيات الحكومية:

جار العمل على تنفيذ التوصية، حيث العمل جار على االنتهاء 
الــذي سيسهم في رفع  والــحــوادث،  الطوارئ  أعمال توسعة قسم  من 
إلــى 123 ســريــرا، وذلــك  الــطــاقــة االستيعابية مــن 80 ســريــرا حــالــيــًا 
عبر توسعة طوارئ البالغين بتخصيص 5 غرف لتصنيف المرضى، 
للمعالجة،  غــرف  و3  المستعجلة،  غير  الــحــاالت  لمعاينة  غــرف  و8 
ــوارئ األطــفــال  مــع تــوســعــة قــســم اإلنـــعـــاش، بــاإلضــافــة إلـــى فــصــل طــ
بمدخٍل منفصل، وغرفة إنعاش خاصة، مع تخصيص غرفة لتصنيف 
جانب  إلــى  المستعجلة،  غير  الــحــاالت  لمعاينة  وغــرفــة  الــمــرضــى، 
توسعة منطقة انتظار المرضى لتسع 123 مريضا ومرافقا، وإنشاء 

صيدلية جديدة. 
 كــمــا أن عــــاج الـــمـــرضـــى مــرتــبــط بـــوجـــود ســـريـــر لــحــظــة بــدء 
اإلجــراءات العاجية. وأثناء فترة جائحة كورونا تم تخصيص عدد 

المتبقية  واألجنحة  كــورونــا،  حــاالت  لعاج  بالقسم  أجنحة(   3-2(
ترتب  ما  االعتيادية،  الطوارئ  حــاالت  لعاج مرضى  تستخدم  كانت 
عليه اكتظاظ شديد في األسرة وامتاء الطاقة االستيعابية وتأخير 
االصابة  حــاالت  انخفاض  ومــع  المرضى.  لبعض  العاج  في  البدء 
نراه  والذي حاليا  الطاقة االستيعابية،  تزداد  كورونا سوف  بفيروس 

بانخفاض الحاالت ومن ثم زيادة الطاقة االستيعابية.
ورصد التقرير عدم تناسب الطاقة االستيعابية للقسم من حيث 

عدد األسّرة العالجية المتوافرة مع عدد المرضى. 
رد المستشفيات الحكومية:

تتم حاليًا عملية توسعة قسم الطوارئ والحوادث لزيادة طاقته 
االستيعابية بما يتناسب مع أعداد المرضى الذين يرتادون القسم، 
والذي سيسهم في رفع الطاقة االستيعابية من 80 سريرا حاليًا إلى 
5 غرف  البالغين بتخصيص  توسعة طــوارئ  وذلك عبر  123 سريرا، 
لتصنيف المرضى، و8 غرف لمعاينة الحاالت غير المستعجلة، و3 
غرف للمعالجة، مع توسعة قسم اإلنعاش، باإلضافة إلى فصل طوارئ 
األطفال بمدخٍل منفصل، وغرفة إنعاش خاصة، مع تخصيص غرفة 
إلى  المستعجلة،  غير  الحاالت  لمعاينة  وغرفة  المرضى،  لتصنيف 
ومرافقا،  مريضا   123 لتسع  المرضى  انتظار  توسعة منطقة  جانب 

وإنشاء صيدلية جديدة.

245 يوما الإجراء الك�سف االأول يف العيادات اخلارجية بال�سلمانية.. 268 يوما انتظارا للمتابعة

الم�ست�سفيات الحكومية: الحالة الحرجة  تحول مبا�سرة اإلى الطوارئ.. 
الحالت العاجلة خالل 7 - 14 يومًا والحالت الروتينية خالل 3 اأ�سهر

ارتفاع معدلت بع�ض اأنواع العدوى عن المعدلت العالمية في ال�سلمانية
ال�سلمانية: خطة �ساملة لمعالجة اأ�سباب انت�سار العدوى بناء على اأدوات معتمدة عالميا
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أنواع  ارتفاع معدالت بعض  المالية واإلدارية  الرقابة  تقرير  سجل 
في  عالمياً  المقبولة  المعدالت  عن  للمستشفيات  المصاحبة  العدوى 

بعض أقسام ووحدات مجمع السلمانية الطبي. 
الرد الموحد:

تـــم عــمــل تــقــيــيــم شــامــل لــجــمــيــع الـــجـــوانـــب الــمــتــعــلــقــة بمكافحة 
العدوى واألقسام الموجودة في المستشفيات الحكومية ووضع خطة 
على  بناًء  العدوى  انتشار  أسباب  لمعالجة جميع  شاملة  استراتيجية 
بكل  متخصصة  عمل  فــرق  خــال  مــن  عالميًا  معتمدة  تقييم  أدوات 

مشكلة ومشاريع تحسين الجودة في إطار مكافحة العدوى.
وأوضح التقرير انخفاض نسبة التزام بعض أقسام ووحدات مجمع 
مكافحة  بــإجــراءات  للوالدة  جدحفص  ومستشفى  الطبي  السلمانية 
بالمجمع  الــعــدوى  انتشار  احتمالية  من  يزيد  الــذي  األمــر  الــعــدوى، 

والمستشفى. 
الرد الموحد:

تم توجيه األقسام المعنية بضرورة االلتزام وتطبيق كافة إجراءات 
وذلك  لها  الميدانية  الجوالت  تكثيف  مع  العدوى  مكافحة  وتوصيات 
لرصد أي تجاوزات وتوثيقها بالتواصل مع اإلدارات التخاذ اإلجراءات 

الــبــدء بــخــطــة شــامــلــة لــلــتــدريــب والــتــثــقــيــف المتعلقة  ــم  ــة. وتـ الـــازمـ
بإجراءات الوقاية ومنع العدوى والتدريب على الطرق المثلى لذلك، 
كما تم وضع خطة استراتيجية شاملة لمعالجة جميع اسباب انتشار 

العدوى.
وأشار التقرير إلى تكرار حدوث حاالت عدوى جماعية بالبكتيريا 
المقاومة للمضادات الحيوية في عدة مواقع بمجمع السلمانية الطبي 

ومركز إبراهيم خليل كانو الصحي واالجتماعي. 
الرد الموحد:

تـــم عــمــل تــقــيــيــم شــامــل لــجــمــيــع الـــجـــوانـــب الــمــتــعــلــقــة بمكافحة 
العدوى واألقسام الموجودة في المستشفيات الحكومية ووضع خطة 
على  بناًء  العدوى  انتشار  أسباب  لمعالجة جميع  شاملة  استراتيجية 
بكل  متخصصة  عمل  فــرق  خــال  مــن  عالميًا  معتمدة  تقييم  أدوات 

مشكلة ومشاريع تحسين الجودة في إطار مكافحة العدوى.
القيم  تحقيق  الصحية من  المراكز  تتمّكن  لم  أنه  التقرير  وأوضح 
المستهدفة لبعض مؤشرات األداء اإلكلينيكية المتعلقة بالكشف المبكر 
عن األمراض غير السارية خالل السنتين 2019 و2020. األمر الذي ال 

يساعد على تحقيق األهداف المرتبطة بتلك المؤشرات. 

الرد الموحد:
السنوات  أداء  على  بناًء  للمؤشرات  المستهدفة  القيم  تحديد  تم 
الــســابــقــة لــتــكــون الـــزيـــادة فـــي الــقــيــمــة الــمــســتــهــدفــة وواقــعــيــة وممكن 
ــًا  ــام واحــــد، ويــتــم دراســــة الــقــيــم الــمــســتــهــدفــة دوريــ تحقيقها خـــال عـ
معظم  انخفضت  األداء، حيث  جــودة  رفــع  مع  لتتماشى  النسب  ورفــع 
مؤشرات األداء في عامي 2019 و2020 وذلك التخاذ التدابير الوقائية 
واالحترازية التي أدت إلى قلة تردد المستفيدين من خدمات الكشف 
المبكر في المراكز الصحية حيث اقتصرت زيارة المراكز على األسباب 
حيث  الــوبــاء،  انتشار  من  للحد  وذلــك  استشارة  تتطلب  التي  الطبية 
التطبيب عن  مــن خــال خــدمــة  االســتــشــارة  تقديم خــدمــة  تفعيل  تــم 
وجــودة  الــمــؤشــرات  تقديم  تــم  وقــد  الطبية.  الخدمات  مــن  لكثير  بعد 
األداء واعتماد المراكز الصحية التي يتم قياسها دوريًا وفق المعايير 
لمؤشرات  سنوي  تقرير  إصــدار  وتــم  الكندي.  االعتماد  مثل  العالمية 
العليا  الــجــودة  لجنة  تضعها  الــتــي  الــمــؤشــرات  باالعتبار  أخـــذًا  األداء 
التصحيحية  االجـــراءات  اتخاذ  يتم  كما  للصحة.  األعلى  بالمجلس 

والازمة في حال عدم تحقيق القيم المستهدفة.
المخالفات  إحالة  الحاالت  بعض  في  يتم  لم  أنه  التقرير  وسجل 

التأخر في  أو  فيها،  يشتبه في وجود خطأ مهني جسيم  التي  الطبية 
إخطار الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية للتحقيق فيها، 
وال   2018 لسنة   )1( رقم  الهيئة  تعميم  متطلبات  يخالف  الذي  األمر 

يساعد على التحقيق في تلك المخالفات باستقاللية وحيادية. 
الرد الموحد:

مهني  وجــود خطأ  فــي  يشتبه  التي  الــحــاالت  تحويل جميع  يتم   
الصحية  والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  إلى  فيها  جسيم 
مباشرة خال خمسة  المعني  األطباء  رئيس  قبل  فيها من  للتحقيق 
أيام عمل. ويستند رئيس األطباء إلى تقييم الحالة أنها خطأ مهني 
جسيم إلى تقديره من الناحية الطبية استنادًا إلى القرار الصادر عن 

الهيئة التي حددت فيه هذه الحاالت.
كما تم االنتهاء من تفعيل نظام إلكتروني لمراكز الرعاية الصحية 
والــذي  المهنية  واألخــطــاء  العرضية  الــحــوادث  عــن  للتبليغ  األولــيــة 
كما  للحاالت.  والمتابعة  الرصد  زيــادة جودة عملية  بــدوره في  يساعد 
تعمل المراكز الصحية على التنسيق لدمج آلية التحويل اإللكتروني 
للحاالت الجسيمة مع هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية لرفع 

جودة آلية اإلباغ عن أي حادث أو خطأ في المراكز الصحية.

358 دقيقة
 لبدء تلقي العالج بطوارئ ال�سلمانية
السلمانية  بمجمع  والحوادث  الطوارئ  قسم  بشأن 
وجود  ــة  واإلداريـ المالية  الرقابة  تقرير  الحــظ  الطبي 
طويلة  فترات  بعد  طارئة  كحاالت  تصنيفها  تم  حاالت 
نسبياً من تسجيلها وصلت في إحدى الحاالت إلى 317 
من  دقيقة   358 مــرور  بعد  العالج  تلقيها  وبــدء  دقيقة 
أنه كان يتعين أن تتلقى العالج فوراً  تسجيلها في حين 

دون أي تأخير. 
رد المستشفيات الحكومية:

جار العمل على دراسة وتحديد فترة انتظار قصوى 
لعملية تصنيف المرضى. كما تمت دراسة فترة االنتظار 
للتصنيف الحالية والمقدرة بمعدل )7–9 دقائق(، علمًا 
بوجود عدد قليل جدًا من المرضى انتظروا فترة أطول 
التصنيف  نظام  تطبيق  بداية  أثناء  وبــالــذات  ذلــك  من 
تم  المرضى  تصنيف  تأخير  تــكــرار  ولــتــفــادي  الــجــديــد. 
تخصيص طبيب وممرضة في غرفة االنتظار للتصنيف 
ــع مــــراعــــاة حــالــة  لــــإشــــراف عــلــى عــمــلــيــة الــتــصــنــيــف مـ

المرضى. 

الطوارئ تاأخرت في عالج 102 األف حالة من 2019 اإلى 2021
امل�ست�سفيات احلكومية: جار االنتهاء من اأعمال تو�سعة ق�سم الطوارئ واحلوادث

6210 مر�سى
على قوائم انتظار الجراحات بال�سلمانية

كشف تقرير الرقابة المالية واإلدارية عن تراكم المرضى 
العمليات الجراحية بمجمع  انتظار مواعيد إجراء  على قوائم 
السلمانية الطبي، الذين بلغ عددهم 6210 مريضاً كما في 31 
الروتينية  الباطنية  المناظير  عمليات  ومرضى   ،2021 أكتوبر 

الذين بلغ عددهم 2278 مريضاً كما في 31 ديسمبر 2021.
على  للحصول  االنتظار  قوائم  على  المرضى  تراكم   -
مواعيد بقسم األشعة بمجمع السلمانية الطبي، الذين تراوحت 
نوع  بحسب  مريضا  و1323  مريضا   184 بين  ما  أعــدادهــم 

األشعة وذلك كما في 2 يناير 2022.
رد المستشفيات الحكومية:

يتم حاليًا العمل على وضع خطة زمنية إلجراء العمليات 
المدرجين  للمرضى  الباطنية  المناظير  وعمليات  الجراحية 
العمليات،  إجـــراء  استئناف  بعد  وذلــك  االنــتــظــار  قــوائــم  على 
ـــراءات  ــ ــبـــدء فـــي تــطــبــيــق بــعــض اإلجــ ــم الـ ــرار ذلــــك تـ ــ وعـــلـــى غـ
المتعلقة بتقليص قوائم انتظار عمل األشعة؛ منها زيادة عدد 

القوائم اليومية.
الــحــوادث  الــصــدد تضمن مــشــروع توسعة مبنى  وفــي هــذا 
ــوارئ إضـــافـــة 4 غــــرف لــلــعــمــلــيــات الـــجـــراحـــيـــة وســيــتــم  ــ ــطـ ــ والـ
تطبيق  فــي  والــبــدء   ،2023 لــعــام  األول  الــربــع  فــي  استعمالها 
العمليات المسائية بدل االكتفاء بالفترة الصباحية فحسب، 
ما سيسهم في تقليل فترات االنتظار وزيادة عدد المستفيدين.

انتظار  فترة  طول  واإلداريــة  المالية  الرقابة  تقرير  سجل 
مواعيد الكشف األول في بعض التخصصات بالعيادات الخارجية 
بمجمع السلمانية الطبي، والتي وصلت في إحدى التخصصات 
إلى 245 يوماً، وذلك بالرغم من أهمية سرعة الكشف األول. كما 
لوحظ طول فترة انتظار مواعيد المتابعة في بعض الحاالت التي 

وصلت في أحد التخصصات إلى 268 يوماً. 
رد المستشفيات الحكومية:

الصحية  الــرعــايــة  مــراكــز  مــن  للتحويل  مــعــايــيــر  وضـــع  تــم 
ــرورة الــحــالــة )الــحــرجــة والـــطـــارئـــة تــحــول  ــ األولـــويـــة بــحــســب ضـ
خانات  لها  خصصت  العاجلة  الــحــاالت  الــطــوارئ،  إلــى  مباشرة 
– 14 يومًا، الحاالت الروتينية  خاصة للمواعيد وتكون خال 7 
فــإنــه من  المتابعة  مــواعــيــد  إلــى  بالنسبة  أمــا  أشــهــر(.   3 خــال 
 )Extra Follow up( الممكن للطبيب المعالج تحديدها كحاالت
إلى  تصل  روتينية  مواعيد  تكون  وأن  أسبوعين  أو  أسبوع  خــال 

ستة أشهر أو أكثر لتجديد الوصفات.

عدم اإحالة المخالفات الطبية التي ي�ستبه في وجود خطاأ مهني ج�سيم بها اإلى »نهرا«

تفعيل نظام اإلكتروني للمراكز ال�سحية للتبليغ عن الحوادث العر�سية والأخطاء المهنية

الطوارئ  تأخر قسم  واإلدارية عن  المالية  الرقابة  تقرير  كشف 
البدء  في  الحاالت  بعض  في  الطبي  السلمانية  بمجمع  والحوادث 
العالج  في  للبدء  المعتمدة  القصوى  الفترة  عن  المرضى  عالج  في 
القسم  تأخر  التي  الحاالت  عدد  بلغ  وقد  الحالة،  تصنيف  بحسب 
حتى   2019 يناير  من  الفترة  خالل  حاالت   102.707 عالجها  في 

أغسطس 2021. 
رد المستشفيات الحكومية:

جار العمل على تنفيذ التوصية، حيث العمل جار على االنتهاء 
الــذي سيسهم في رفع  والــحــوادث،  الطوارئ  أعمال توسعة قسم  من 
إلــى 123 ســريــرا، وذلــك  الــطــاقــة االستيعابية مــن 80 ســريــرا حــالــيــًا 
عبر توسعة طوارئ البالغين بتخصيص 5 غرف لتصنيف المرضى، 
للمعالجة،  غــرف  و3  المستعجلة،  غير  الــحــاالت  لمعاينة  غــرف  و8 
ــوارئ األطــفــال  مــع تــوســعــة قــســم اإلنـــعـــاش، بــاإلضــافــة إلـــى فــصــل طــ
بمدخٍل منفصل، وغرفة إنعاش خاصة، مع تخصيص غرفة لتصنيف 
جانب  إلــى  المستعجلة،  غير  الــحــاالت  لمعاينة  وغــرفــة  الــمــرضــى، 
توسعة منطقة انتظار المرضى لتسع 123 مريضا ومرافقا، وإنشاء 

صيدلية جديدة. 
 كــمــا أن عــــاج الـــمـــرضـــى مــرتــبــط بـــوجـــود ســـريـــر لــحــظــة بــدء 
اإلجــراءات العاجية. وأثناء فترة جائحة كورونا تم تخصيص عدد 

المتبقية  واألجنحة  كــورونــا،  حــاالت  لعاج  بالقسم  أجنحة(   3-2(
ترتب  ما  االعتيادية،  الطوارئ  حــاالت  لعاج مرضى  تستخدم  كانت 
عليه اكتظاظ شديد في األسرة وامتاء الطاقة االستيعابية وتأخير 
االصابة  حــاالت  انخفاض  ومــع  المرضى.  لبعض  العاج  في  البدء 
نراه  والذي حاليا  الطاقة االستيعابية،  تزداد  كورونا سوف  بفيروس 

بانخفاض الحاالت ومن ثم زيادة الطاقة االستيعابية.
ورصد التقرير عدم تناسب الطاقة االستيعابية للقسم من حيث 

عدد األسّرة العالجية المتوافرة مع عدد المرضى. 
رد المستشفيات الحكومية:

تتم حاليًا عملية توسعة قسم الطوارئ والحوادث لزيادة طاقته 
االستيعابية بما يتناسب مع أعداد المرضى الذين يرتادون القسم، 
والذي سيسهم في رفع الطاقة االستيعابية من 80 سريرا حاليًا إلى 
5 غرف  البالغين بتخصيص  توسعة طــوارئ  وذلك عبر  123 سريرا، 
لتصنيف المرضى، و8 غرف لمعاينة الحاالت غير المستعجلة، و3 
غرف للمعالجة، مع توسعة قسم اإلنعاش، باإلضافة إلى فصل طوارئ 
األطفال بمدخٍل منفصل، وغرفة إنعاش خاصة، مع تخصيص غرفة 
إلى  المستعجلة،  غير  الحاالت  لمعاينة  وغرفة  المرضى،  لتصنيف 
ومرافقا،  مريضا   123 لتسع  المرضى  انتظار  توسعة منطقة  جانب 

وإنشاء صيدلية جديدة.

245 يوما الإجراء الك�سف االأول يف العيادات اخلارجية بال�سلمانية.. 268 يوما انتظارا للمتابعة

الم�ست�سفيات الحكومية: الحالة الحرجة  تحول مبا�سرة اإلى الطوارئ.. 
الحالت العاجلة خالل 7 - 14 يومًا والحالت الروتينية خالل 3 اأ�سهر

ارتفاع معدلت بع�ض اأنواع العدوى عن المعدلت العالمية في ال�سلمانية
ال�سلمانية: خطة �ساملة لمعالجة اأ�سباب انت�سار العدوى بناء على اأدوات معتمدة عالميا

10
العدد )16369( - السنة السابعة واألربعون - اإلثنين 23 ُجمادى اآلخرة 1444هـ - 16 يناير 2023م

 

P  12P  10

Link

أنواع  ارتفاع معدالت بعض  المالية واإلدارية  الرقابة  تقرير  سجل 
في  عالمياً  المقبولة  المعدالت  عن  للمستشفيات  المصاحبة  العدوى 

بعض أقسام ووحدات مجمع السلمانية الطبي. 
الرد الموحد:

تـــم عــمــل تــقــيــيــم شــامــل لــجــمــيــع الـــجـــوانـــب الــمــتــعــلــقــة بمكافحة 
العدوى واألقسام الموجودة في المستشفيات الحكومية ووضع خطة 
على  بناًء  العدوى  انتشار  أسباب  لمعالجة جميع  شاملة  استراتيجية 
بكل  متخصصة  عمل  فــرق  خــال  مــن  عالميًا  معتمدة  تقييم  أدوات 

مشكلة ومشاريع تحسين الجودة في إطار مكافحة العدوى.
وأوضح التقرير انخفاض نسبة التزام بعض أقسام ووحدات مجمع 
مكافحة  بــإجــراءات  للوالدة  جدحفص  ومستشفى  الطبي  السلمانية 
بالمجمع  الــعــدوى  انتشار  احتمالية  من  يزيد  الــذي  األمــر  الــعــدوى، 

والمستشفى. 
الرد الموحد:

تم توجيه األقسام المعنية بضرورة االلتزام وتطبيق كافة إجراءات 
وذلك  لها  الميدانية  الجوالت  تكثيف  مع  العدوى  مكافحة  وتوصيات 
لرصد أي تجاوزات وتوثيقها بالتواصل مع اإلدارات التخاذ اإلجراءات 

الــبــدء بــخــطــة شــامــلــة لــلــتــدريــب والــتــثــقــيــف المتعلقة  ــم  ــة. وتـ الـــازمـ
بإجراءات الوقاية ومنع العدوى والتدريب على الطرق المثلى لذلك، 
كما تم وضع خطة استراتيجية شاملة لمعالجة جميع اسباب انتشار 

العدوى.
وأشار التقرير إلى تكرار حدوث حاالت عدوى جماعية بالبكتيريا 
المقاومة للمضادات الحيوية في عدة مواقع بمجمع السلمانية الطبي 

ومركز إبراهيم خليل كانو الصحي واالجتماعي. 
الرد الموحد:

تـــم عــمــل تــقــيــيــم شــامــل لــجــمــيــع الـــجـــوانـــب الــمــتــعــلــقــة بمكافحة 
العدوى واألقسام الموجودة في المستشفيات الحكومية ووضع خطة 
على  بناًء  العدوى  انتشار  أسباب  لمعالجة جميع  شاملة  استراتيجية 
بكل  متخصصة  عمل  فــرق  خــال  مــن  عالميًا  معتمدة  تقييم  أدوات 

مشكلة ومشاريع تحسين الجودة في إطار مكافحة العدوى.
القيم  تحقيق  الصحية من  المراكز  تتمّكن  لم  أنه  التقرير  وأوضح 
المستهدفة لبعض مؤشرات األداء اإلكلينيكية المتعلقة بالكشف المبكر 
عن األمراض غير السارية خالل السنتين 2019 و2020. األمر الذي ال 

يساعد على تحقيق األهداف المرتبطة بتلك المؤشرات. 

الرد الموحد:
السنوات  أداء  على  بناًء  للمؤشرات  المستهدفة  القيم  تحديد  تم 
الــســابــقــة لــتــكــون الـــزيـــادة فـــي الــقــيــمــة الــمــســتــهــدفــة وواقــعــيــة وممكن 
ــًا  ــام واحــــد، ويــتــم دراســــة الــقــيــم الــمــســتــهــدفــة دوريــ تحقيقها خـــال عـ
معظم  انخفضت  األداء، حيث  جــودة  رفــع  مع  لتتماشى  النسب  ورفــع 
مؤشرات األداء في عامي 2019 و2020 وذلك التخاذ التدابير الوقائية 
واالحترازية التي أدت إلى قلة تردد المستفيدين من خدمات الكشف 
المبكر في المراكز الصحية حيث اقتصرت زيارة المراكز على األسباب 
حيث  الــوبــاء،  انتشار  من  للحد  وذلــك  استشارة  تتطلب  التي  الطبية 
التطبيب عن  مــن خــال خــدمــة  االســتــشــارة  تقديم خــدمــة  تفعيل  تــم 
وجــودة  الــمــؤشــرات  تقديم  تــم  وقــد  الطبية.  الخدمات  مــن  لكثير  بعد 
األداء واعتماد المراكز الصحية التي يتم قياسها دوريًا وفق المعايير 
لمؤشرات  سنوي  تقرير  إصــدار  وتــم  الكندي.  االعتماد  مثل  العالمية 
العليا  الــجــودة  لجنة  تضعها  الــتــي  الــمــؤشــرات  باالعتبار  أخـــذًا  األداء 
التصحيحية  االجـــراءات  اتخاذ  يتم  كما  للصحة.  األعلى  بالمجلس 

والازمة في حال عدم تحقيق القيم المستهدفة.
المخالفات  إحالة  الحاالت  بعض  في  يتم  لم  أنه  التقرير  وسجل 

التأخر في  أو  فيها،  يشتبه في وجود خطأ مهني جسيم  التي  الطبية 
إخطار الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية للتحقيق فيها، 
وال   2018 لسنة   )1( رقم  الهيئة  تعميم  متطلبات  يخالف  الذي  األمر 

يساعد على التحقيق في تلك المخالفات باستقاللية وحيادية. 
الرد الموحد:

مهني  وجــود خطأ  فــي  يشتبه  التي  الــحــاالت  تحويل جميع  يتم   
الصحية  والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  إلى  فيها  جسيم 
مباشرة خال خمسة  المعني  األطباء  رئيس  قبل  فيها من  للتحقيق 
أيام عمل. ويستند رئيس األطباء إلى تقييم الحالة أنها خطأ مهني 
جسيم إلى تقديره من الناحية الطبية استنادًا إلى القرار الصادر عن 

الهيئة التي حددت فيه هذه الحاالت.
كما تم االنتهاء من تفعيل نظام إلكتروني لمراكز الرعاية الصحية 
والــذي  المهنية  واألخــطــاء  العرضية  الــحــوادث  عــن  للتبليغ  األولــيــة 
كما  للحاالت.  والمتابعة  الرصد  زيــادة جودة عملية  بــدوره في  يساعد 
تعمل المراكز الصحية على التنسيق لدمج آلية التحويل اإللكتروني 
للحاالت الجسيمة مع هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية لرفع 

جودة آلية اإلباغ عن أي حادث أو خطأ في المراكز الصحية.

358 دقيقة
 لبدء تلقي العالج بطوارئ ال�سلمانية
السلمانية  بمجمع  والحوادث  الطوارئ  قسم  بشأن 
وجود  ــة  واإلداريـ المالية  الرقابة  تقرير  الحــظ  الطبي 
طويلة  فترات  بعد  طارئة  كحاالت  تصنيفها  تم  حاالت 
نسبياً من تسجيلها وصلت في إحدى الحاالت إلى 317 
من  دقيقة   358 مــرور  بعد  العالج  تلقيها  وبــدء  دقيقة 
أنه كان يتعين أن تتلقى العالج فوراً  تسجيلها في حين 

دون أي تأخير. 
رد المستشفيات الحكومية:

جار العمل على دراسة وتحديد فترة انتظار قصوى 
لعملية تصنيف المرضى. كما تمت دراسة فترة االنتظار 
للتصنيف الحالية والمقدرة بمعدل )7–9 دقائق(، علمًا 
بوجود عدد قليل جدًا من المرضى انتظروا فترة أطول 
التصنيف  نظام  تطبيق  بداية  أثناء  وبــالــذات  ذلــك  من 
تم  المرضى  تصنيف  تأخير  تــكــرار  ولــتــفــادي  الــجــديــد. 
تخصيص طبيب وممرضة في غرفة االنتظار للتصنيف 
ــع مــــراعــــاة حــالــة  لــــإشــــراف عــلــى عــمــلــيــة الــتــصــنــيــف مـ

المرضى. 

الطوارئ تاأخرت في عالج 102 األف حالة من 2019 اإلى 2021
امل�ست�سفيات احلكومية: جار االنتهاء من اأعمال تو�سعة ق�سم الطوارئ واحلوادث

6210 مر�سى
على قوائم انتظار الجراحات بال�سلمانية

كشف تقرير الرقابة المالية واإلدارية عن تراكم المرضى 
العمليات الجراحية بمجمع  انتظار مواعيد إجراء  على قوائم 
السلمانية الطبي، الذين بلغ عددهم 6210 مريضاً كما في 31 
الروتينية  الباطنية  المناظير  عمليات  ومرضى   ،2021 أكتوبر 

الذين بلغ عددهم 2278 مريضاً كما في 31 ديسمبر 2021.
على  للحصول  االنتظار  قوائم  على  المرضى  تراكم   -
مواعيد بقسم األشعة بمجمع السلمانية الطبي، الذين تراوحت 
نوع  بحسب  مريضا  و1323  مريضا   184 بين  ما  أعــدادهــم 

األشعة وذلك كما في 2 يناير 2022.
رد المستشفيات الحكومية:

يتم حاليًا العمل على وضع خطة زمنية إلجراء العمليات 
المدرجين  للمرضى  الباطنية  المناظير  وعمليات  الجراحية 
العمليات،  إجـــراء  استئناف  بعد  وذلــك  االنــتــظــار  قــوائــم  على 
ـــراءات  ــ ــبـــدء فـــي تــطــبــيــق بــعــض اإلجــ ــم الـ ــرار ذلــــك تـ ــ وعـــلـــى غـ
المتعلقة بتقليص قوائم انتظار عمل األشعة؛ منها زيادة عدد 

القوائم اليومية.
الــحــوادث  الــصــدد تضمن مــشــروع توسعة مبنى  وفــي هــذا 
ــوارئ إضـــافـــة 4 غــــرف لــلــعــمــلــيــات الـــجـــراحـــيـــة وســيــتــم  ــ ــطـ ــ والـ
تطبيق  فــي  والــبــدء   ،2023 لــعــام  األول  الــربــع  فــي  استعمالها 
العمليات المسائية بدل االكتفاء بالفترة الصباحية فحسب، 
ما سيسهم في تقليل فترات االنتظار وزيادة عدد المستفيدين.

انتظار  فترة  طول  واإلداريــة  المالية  الرقابة  تقرير  سجل 
مواعيد الكشف األول في بعض التخصصات بالعيادات الخارجية 
بمجمع السلمانية الطبي، والتي وصلت في إحدى التخصصات 
إلى 245 يوماً، وذلك بالرغم من أهمية سرعة الكشف األول. كما 
لوحظ طول فترة انتظار مواعيد المتابعة في بعض الحاالت التي 

وصلت في أحد التخصصات إلى 268 يوماً. 
رد المستشفيات الحكومية:

الصحية  الــرعــايــة  مــراكــز  مــن  للتحويل  مــعــايــيــر  وضـــع  تــم 
ــرورة الــحــالــة )الــحــرجــة والـــطـــارئـــة تــحــول  ــ األولـــويـــة بــحــســب ضـ
خانات  لها  خصصت  العاجلة  الــحــاالت  الــطــوارئ،  إلــى  مباشرة 
– 14 يومًا، الحاالت الروتينية  خاصة للمواعيد وتكون خال 7 
فــإنــه من  المتابعة  مــواعــيــد  إلــى  بالنسبة  أمــا  أشــهــر(.   3 خــال 
 )Extra Follow up( الممكن للطبيب المعالج تحديدها كحاالت
إلى  تصل  روتينية  مواعيد  تكون  وأن  أسبوعين  أو  أسبوع  خــال 

ستة أشهر أو أكثر لتجديد الوصفات.

عدم اإحالة المخالفات الطبية التي ي�ستبه في وجود خطاأ مهني ج�سيم بها اإلى »نهرا«

تفعيل نظام اإلكتروني للمراكز ال�سحية للتبليغ عن الحوادث العر�سية والأخطاء المهنية

الطوارئ  تأخر قسم  واإلدارية عن  المالية  الرقابة  تقرير  كشف 
البدء  في  الحاالت  بعض  في  الطبي  السلمانية  بمجمع  والحوادث 
العالج  في  للبدء  المعتمدة  القصوى  الفترة  عن  المرضى  عالج  في 
القسم  تأخر  التي  الحاالت  عدد  بلغ  وقد  الحالة،  تصنيف  بحسب 
حتى   2019 يناير  من  الفترة  خالل  حاالت   102.707 عالجها  في 

أغسطس 2021. 
رد المستشفيات الحكومية:

جار العمل على تنفيذ التوصية، حيث العمل جار على االنتهاء 
الــذي سيسهم في رفع  والــحــوادث،  الطوارئ  أعمال توسعة قسم  من 
إلــى 123 ســريــرا، وذلــك  الــطــاقــة االستيعابية مــن 80 ســريــرا حــالــيــًا 
عبر توسعة طوارئ البالغين بتخصيص 5 غرف لتصنيف المرضى، 
للمعالجة،  غــرف  و3  المستعجلة،  غير  الــحــاالت  لمعاينة  غــرف  و8 
ــوارئ األطــفــال  مــع تــوســعــة قــســم اإلنـــعـــاش، بــاإلضــافــة إلـــى فــصــل طــ
بمدخٍل منفصل، وغرفة إنعاش خاصة، مع تخصيص غرفة لتصنيف 
جانب  إلــى  المستعجلة،  غير  الــحــاالت  لمعاينة  وغــرفــة  الــمــرضــى، 
توسعة منطقة انتظار المرضى لتسع 123 مريضا ومرافقا، وإنشاء 

صيدلية جديدة. 
 كــمــا أن عــــاج الـــمـــرضـــى مــرتــبــط بـــوجـــود ســـريـــر لــحــظــة بــدء 
اإلجــراءات العاجية. وأثناء فترة جائحة كورونا تم تخصيص عدد 

المتبقية  واألجنحة  كــورونــا،  حــاالت  لعاج  بالقسم  أجنحة(   3-2(
ترتب  ما  االعتيادية،  الطوارئ  حــاالت  لعاج مرضى  تستخدم  كانت 
عليه اكتظاظ شديد في األسرة وامتاء الطاقة االستيعابية وتأخير 
االصابة  حــاالت  انخفاض  ومــع  المرضى.  لبعض  العاج  في  البدء 
نراه  والذي حاليا  الطاقة االستيعابية،  تزداد  كورونا سوف  بفيروس 

بانخفاض الحاالت ومن ثم زيادة الطاقة االستيعابية.
ورصد التقرير عدم تناسب الطاقة االستيعابية للقسم من حيث 

عدد األسّرة العالجية المتوافرة مع عدد المرضى. 
رد المستشفيات الحكومية:

تتم حاليًا عملية توسعة قسم الطوارئ والحوادث لزيادة طاقته 
االستيعابية بما يتناسب مع أعداد المرضى الذين يرتادون القسم، 
والذي سيسهم في رفع الطاقة االستيعابية من 80 سريرا حاليًا إلى 
5 غرف  البالغين بتخصيص  توسعة طــوارئ  وذلك عبر  123 سريرا، 
لتصنيف المرضى، و8 غرف لمعاينة الحاالت غير المستعجلة، و3 
غرف للمعالجة، مع توسعة قسم اإلنعاش، باإلضافة إلى فصل طوارئ 
األطفال بمدخٍل منفصل، وغرفة إنعاش خاصة، مع تخصيص غرفة 
إلى  المستعجلة،  غير  الحاالت  لمعاينة  وغرفة  المرضى،  لتصنيف 
ومرافقا،  مريضا   123 لتسع  المرضى  انتظار  توسعة منطقة  جانب 

وإنشاء صيدلية جديدة.

245 يوما الإجراء الك�سف االأول يف العيادات اخلارجية بال�سلمانية.. 268 يوما انتظارا للمتابعة

الم�ست�سفيات الحكومية: الحالة الحرجة  تحول مبا�سرة اإلى الطوارئ.. 
الحالت العاجلة خالل 7 - 14 يومًا والحالت الروتينية خالل 3 اأ�سهر

ارتفاع معدلت بع�ض اأنواع العدوى عن المعدلت العالمية في ال�سلمانية
ال�سلمانية: خطة �ساملة لمعالجة اأ�سباب انت�سار العدوى بناء على اأدوات معتمدة عالميا
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 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
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 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh
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 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ
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.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y
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…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4
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Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j
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 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |
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 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
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 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj

P  12P  11

Link

بشأن مواعيد بعض الخدمات التشخيصية والعالجية بالمراكز 
واإلدارية  المالية  الرقابة  تقرير  ذكر  بها،  العمل  وتنظيم  الصحية 
العيادات  ببعض  أقرب موعد  للحصول على  االنتظار  فترة  تجاوز 
القصوى  االنتظار  فترة  المزمنة  باألمراض  المتعلقة  التخصصية 
المعمول بها بالمراكز الصحية، األمر الذي يؤثر سلباً على صحة 
وسالمة المرضى حال عدم حصولهم على العالج الالزم في الوقت 

المناسب.
رد مراكز الرعاية الصحية األولية:

والسجالت  المواعيد  قسم  قبل  من  االنتظار  وقت  قياس  يتم 
الصحية دوريًا وبصورة ثابتة كل 3 أشهر مع رفع التقارير بصورة 
إلـــى الــخــدمــات الــطــبــيــة التــخــاذ الــتــدابــيــر  تفصيلية لــكــل خــدمــة 
الــتــي تــجــاوزت فــتــرة االنتظار  الــالزمــة، إضــافــة لحصر الــخــدمــات 
اإلجــراءات  واتخاذ  الوضع  تقييم  يتم  كما  المحدد.  المعيار  فيها 
أيــام  الــمــعــنــيــة لــفــتــح قــوائــم فــي  الـــالزمـــة بالتنسيق مــع األقـــســـام 
إضافية استثنائية أو دائمة أو تمديد وقت العيادة بحسب احتياج 
المتاحة  العاملة واإلمكانيات  القوى  المركز الصحي ووضعه من 
الطارئة  للحاالت  متاحة  مواعيد  توجد  بأنه  علمًا  العيادة،  لفتح 
العيادات وذلك لضمان عدم تأخير تقديم أي من الخدمات  لكل 
استدامة  العمل على  تم  وقد  الطبية وبجودة عالية لمحتاجيها. 
تقديم خدمة عيادة األمراض المزمنة في العيادات العامة حيث 
بــالــمــراكــز الــصــحــيــة مــؤهــلــيــن لتقديم  الــعــائــلــة  أن جــمــيــع أطــبــاء 
خدمة العيادات التخصصية في العيادات العامة. كما عمل قسم 
لتقديم  مــتــدربــات  مــمــرضــات  توفير  على  التمريضية  الــخــدمــات 
خدمة العيادات التخصصية وجدولة المواعيد. هذا وجاٍر التنسيق 

لدمج العيادات التخصصية من خالل عيادات اختر طبيبك، حيث 
الفئات  لجميع  الــذاتــي  التسيير  برنامج  وفــق  الــخــدمــات  ستقدم 
من خالل العيادات العامة التي يقوم عليها أطباء عائلة مدربين 

لمتابعة األمراض المزمنة.
وأشار التقرير إلى أنه ال توجد لدى المراكز الصحية معايير 
للحصول  المرضى  النتظار  المقبولة  القصوى  الفترات  تحدد 
المراكز  على مواعيد لألشعة، والتي تجاوزت الشهرين في بعض 

الصحية ووصلت في أحد المراكز الصحية إلى ثالثة أشهر. 
رد مراكز الرعاية الصحية األولية:

تم وضع جدول مؤشرات فترات انتظار مواعيد األشعة لمتابعة 
الــمــدة والــتــأكــد مــن االلـــتـــزام بــمــؤشــرات األداء، وتــمــت زيــــادة عــدد 
المواعيد من خالل ساعات عمل إضافية للموظفين وذلك لتقليل 

فترات االنتظار.
كما ذكر التقرير أنه ال توجد معايير تحدد الفترات القصوى 
المقبولة النتظار المرضى للحصول على مواعيد متابعة الحاالت 
ما  الصحية،  بالمراكز  العامة  األسنان  عيادات  لمرضى  المرضية 
تلك  االنتظار للحصول على  فــتــرات  فــي  تــفــاوت  وجــود  فــي  أسهم 
المواعيد بين مركز صحي وآخر تراوحت بين يوم واحد و95 يومًا.

رد مراكز الرعاية الصحية األولية:
جاٍر العمل على تحديد مؤشرات األداء الخاصة بعيادة االسنان 
لالنتظار.  القصوى  الــمــدد  وتحديد  الصحية،  بالمراكز  العامة 
كــمــا لـــدى مــراكــز الــرعــايــة الــصــحــيــة األولـــيـــة خــطــة بــشــأن تقليل 
التنسيق إلعــادة  جــاٍر  اذ  واألســنــان،  الفم  لعيادة  االنــتــظــار  فــتــرات 
هيكلة عيادات األسنان في ظل التسيير الذاتي ووفق استراتيجية 

وجـــاٍر  الــصــحــي،  بــالــضــمــان  المتعلقة  للصحة  األعــلــى  المجلس 
للفم  الصحية  للخدمات  األولــيــة  الــرعــايــة  بين  واالتــفــاق  العمل 
واألسنان وقسم جراحة الفم والوجه والفكين بمجمع السلمانية 
والتقويم  الــجــراحــة  بين  المشتركة  الــعــيــادة  يخص  فيما  الطبي 
ــفــــال. وتــــم عــمــل خــطــط بــديــلــة مـــن قبل  وأيـــضـــًا تــحــويــالت األطــ
في  االنتظار  قوائم  وتقليص  واألســنــان  للفم  الصحية  الخدمات 
تم  كما  عــالــيــة،  كــفــاءة  ذوي  بــأطــبــاء  باالستعانة  المناطق  جميع 

التواصل ومناقشة التوصية من خالل اجتماعات لجنة المتابعة 
التي  الصحية  والمراكز  الحكومية  المستشفيات  بين  والتنسيق 
يسري عليها قانون الضمان الصحي وتشكيل فريق لفصل خدمات 
الفم واألسنان بحيث يتم تحويل الخدمات التخصصية لمجمع 
السلمانية الطبي، كما تم تفعيل خدمة حجز المواعيد من خالل 
الخط الساخن، باإلضافة إلى تشكيل لجنة تطوير خدمات صحة 

الفم واألسنان.

500 طفل على قوائم انتظار جراحات الأ�سنان
املراكز ال�صحية: تخ�صي�ص 3 اأطباء من الرعاية الأولية ملعاينة الأطفال وحماولة عالجهم

ال تحديث
 الأ�صعار الخدمات ال�صحية 

للمر�سى غير البحرينيين
يتم فصل  لم  أنه  واإلداريــة  المالية  الرقابة  تقرير  أكد 
ومراكز  الحكومية  للمستشفيات  الختامية  الحسابات 

الرعاية الصحية األولية عن حسابات وزارة الصحة. 
الرد الموحد:

الوطني،  واالقتصاد  المالية  وزارة  مع  االتــفــاق  حسب 
فإنه سيتم اعتماد حساب ختامي واحد لسنة 2021 للجهات 
الحكومية،  والمستشفيات  الــصــحــة،  وزارة  وهـــي  الــثــالث، 
الحساب  يصدر  بحيث  األولــيــة،  الصحية  الرعاية  ومــراكــز 
الختامي باسم وزارة الصحة للجهات الثالث، وذلك نظرًا 
لفصل الميزانية في الربع األخير من سنة 2021، على أن 
يتم اعتماد حسابات ختامية منفصلة لكل جهة ابتداًء من 

السنة المالية 2022.
وأسعار  تكاليف  دراســـة  تتم  لــم  أنــه  التقرير  وسجل 
لالستناد  الحكومية،  المستشفيات  تقدمها  التي  الخدمات 
للتوجه نحو التسيير الذاتي  إليها عند تسعيرها استعداداً 

للمستشفيات وبرنامج الضمان الصحي.
الرد الموحد:

الخدمات  وأســعــار  تكاليف  دراســـة  على  العمل  جـــاري 
المقدمة من خالل المستشفيات الحكومية وذلك تمهيدًا 
للتسيير الذاتي وبرنامج الضمان الصحي، وذلك من خالل 
للصحة،  األعــلــى  المجلس  قبل  مــن  الــصــادرة  التوجيهات 
للمجلس  والــتــوصــيــات  الـــدراســـة  نتيجة  رفـــع  يــتــم  وســـوف 
اعتماد  يخص  فيما  واالعتماد  للموافقة  للصحة  األعلى 

قوائم التسعيرات.
بتحديث  الصحية  المراكز  تقم  لم  أنه  التقرير  وأوضح 
أسعار الخدمات الصحية المقدمة للمرضى غير البحرينيين 
تلك  أن  كما   ،2019 سنة  في  تكاليفها  دراســة  تمت  التي 
الدراسة ال تغطي جميع الخدمات المقدمة بالمراكز، األمر 
التسيير  نظام  لتطبيق  االستعداد  على  يساعدها  ال  الذي 

الذاتي ضمن برنامج الضمان الصحي.
الرد الموحد:

أخـــذًا  وتسعيرها  المعنيين  مــع  التكاليف  ــة  دراســ تــم 
باالعتبار برنامج الضمان الصحي والتسيير الذاتي، ويتم 
الــتــعــديــالت المطلوبة،  الــعــمــل عــلــى االنــتــهــاء مــن  حــالــيــًا 

وسيتم رفع التوصيات للمجلس للموافقة.

مجموعة  المالية  الرقابة  تقرير  سجل 
المنظومة  على  المشتركة  المالحظات  من 
ومراكز  الحكومية  )المستشفيات  الصحية 
الرعاية الصحية األولية(، حيث لوحظ بشأن 
الحكومية  للمستشفيات  اإلداري  االستقالل 
ومراكز الرعاية الصحية األولية لم يتم اعتماد 
للمستشفيات  النهائي  التنظيمي  الهيكل 
الحكومية، مما ترتب عليه تأخر نقل موظفي 
اإلدارات المساندة بوزارة الصحة المطلوبين 
على  وتسكينهم  الحكومية  للمستشفيات 

الهيكل التنظيمي للمستشفيات.
الرد الموحد:

تعمل الجهتان بشكل مستمر بالتنسيق 
إعــداد  تم  حيث  المدنية،  الخدمة  جهاز  مع 
ــاكـــل الــتــنــظــيــمــيــة وقـــــوائـــــم الــتــســكــيــن  ــيـ ــهـ الـ
واألوصــــــــاف وإرســـالـــهـــا إلــــى جـــهـــاز الــخــدمــة 

المدنية للمراجعة واالعتماد. 
عقود  ــزال  ت ال  أنــه  إلــى  التقرير  وأشــار 
الصحة  وزارة  بــيــن  المشتركة  الــخــدمــات 
عددها  والبالغ  الحكومية  والمستشفيات 
وزارة  بين  والــعــقــود  عــقــداً،   23 اإلجــمــالــي 

البالغ عددها 42  الصحة والمراكز الصحية 
حتى  قبلها  من  ــدار  وتُ الــوزارة  باسم  عقداً، 

انتهاء أعمال الرقابة في ديسمبر 2021.
الرد الموحد:

وزارة  مــيــزانــيــة  تــوزيــع  عــلــى عملية  بــنــاًء 
قــامــت  لــلــعــام 2021،  الــفــصــل  قــبــل  الــصــحــة 
ــعـــمـــل عـــلـــى تــحــديــد  ــالـ ــــالث بـ ــثـ ــ ــات الـ ــهــ ــجــ الــ
الــمــيــزانــيــة لــكــل جــهــة ولـــم يــتــم االنــتــهــاء من 
ــوزيــــع الــمــيــزانــيــة لــكــل جــهــة حتى  فــصــل وتــ
العمل على فصل جميع  أكتوبر 2021، وجاٍر 
أو المنتهية  العقود المشتركة سواًء السارية 
تم  كما  التجديد.  أو  التمديد  تتطلب  التي 
المناقصات  مجلس  مع  التنسيق  في  البدء 
تم  وقــد  الــعــقــود.  لعملية فصل  والــمــزايــدات 
الفصل في عدة عقود منها خدمات  بالفعل 

الحراسة األمنية، وإبرام عقود جديدة.
على  االعتماد  استمرار  التقرير  ورصد 
وزارة الصحة لإلشراف على ميزانية األدوية 
شرائها  بإجراءات  والقيام  الطبية،  والمواد 

وتخزينها وصرفها للمستشفيات.
الرد الموحد:

ــاًء عـــلـــى تـــوجـــيـــه الــمــجــلــس األعـــلـــى  ــنــ بــ
للصحة، فإن ميزانية شراء المواد المخزنية 
مـــن أدويــــــة ومــســتــلــزمــات جـــراحـــيـــة ســتــكــون 
ــازن الـــمـــركـــزيـــة،  ــخـ ــمـ ــــالل الـ مــشــتــركــة مــــن خـ
بــوزارة  المواد  إدارة  الــذي تقوم به  الــدور  وهو 
الــثــالث  لــلــجــهــات   )DMM( حــالــيــًا  الــصــحــة 
وهي وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية 
ــيـــة، وخــالل  ومـــراكـــز الــرعــايــة الــصــحــيــة األولـ
للمناقصة  اإلعــــداد  لفريق  األول  االجــتــمــاع 
بتاريخ 16 مارس 2022،  الذي عقد  الوطنية 
والــــــــذي تــــم بـــحـــضـــور مــمــثــلــيــن عــــن جــمــيــع 
ــايـــة الــصــحــيــة  ــز الـــرعـ ــراكــ الــمــســتــشــفــيــات ومــ
تم  حيث  الوطنية  المناقصة  فــي  المشاركة 
الحكومية  الــجــهــات  مــشــاركــة  عــلــى  االتـــفـــاق 
الـــثـــالث الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة والــمــســتــشــفــيــات 
النفسي  الطب  وكذلك مستشفى  الحكومية 
الــتــابــع لـــــوزارة الــصــحــة بــشــراء األدويـــــة لهم 
من  فريق  ُيشكل  أن  على  مشتركة،  بميزانية 
الثالث يدرس كميات األدويــة بشكل  الجهات 
منفصل والكلفة المالية لكل جهة على حدة، 

ليتم الطلب بحسب االحتياج الفعلي. 

3 اأ�سهر فترة انتظار مواعيد الأ�سعة بالمراكز ال�سحية
المراكز ال�سحية: �ساعات عمل اإ�سافية للموظفين لتقليل فترات النتظار

نفاد مخزون
 بع�ض الأدوية المهمة

الجهات الصحية: اجتماعات أسبوعية لمتابعة المواد غير 
المتوافرة إليجاد حلول لها

فعال  إلكتروني  نظام  وتطوير  جنيسة  دوائية  بدائل  توفير 
يربط بين مخازن األدوية

مخزون  نــفــاد  عــن  ــة  ــ واإلداريـ المالية  الــرقــابــة  تقرير  كشف 
مــخــزن مجمع  فــي  تــوافــرهــا  الــتــي يجب  المهمة  األدويــــة  بعض 

السلمانية الطبي وصيدليات المراكز الصحية.
الرد الموحد:

الوطنية لشراء األدويــة، وتم  اللجنة  إلى  الموضوع  تم رفع 
التعامل مع الموضوع بحسب اآلتي: 

تم تشكيل فريق عمل مخزون األدوية بوجود ممثلين   -
أسبوعية  اجتماعات  بعقد  ويقوم  المعنية،  الجهات  جميع  عن 

لمتابعة المواد غير المتوافرة إليجاد حلول لها.
مراجعة قائمة األدوية مع األطباء وإلغاء المواد التي   -

يوجد لديها بدائل وتوجد صعوبة في توافرها.
تــم االجــتــمــاع مــع الــمــورديــن الــذيــن لــديــهــم طلبات   -
متأخرة ومعرفة أسباب ومعوقات التأخير وحل المشاكل العالقة 

معهم.
الــتــنــســيــق مــــع الــهــيــئــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــنــظــيــم الــمــهــن   -
والخدمات الصحية لتوفير بدائل دوائية جنيسة لمعظم المواد 
قبل  من  وصفها  يتم  والتي  األحيان،  بعض  في  تتوافر  ال  التي 
إلكتروني  نظام  تطوير  يتم  كما  للمريض،  المختص  الطبيب 
فعال يربط بين مخازن األدوية الرئيسية وكافة مخازن األدوية 
)معلومات  مشروع  على  والعمل  األولــيــة،  الصحية  المراكز  في 
مــراقــبــة  بعملية  يــخــتــص  مـــشـــروع  وهـــو   )»DUR« األدويـــــة  إدارة 
بالنظام الصحي  األدويــة  بــإدارة  العالقة  ذات  اإلجـــراءات  جميع 

بالمملكة.

مر�سى غ�سيل كلى 
لم يتم جدولة مواعيد لهم بال�سلمانية

أشار تقرير الرقابة المالية واإلدارية إلى وجود مرضى 
بحاجة إلى غسيل كلى دموي بشكل دوري لم يتم جدولة 
مواعيد لهم بمجمع السلمانية الطبي، ما يضطرهم إلى 
االنتظار بدون مواعيد إلى حين استدعائهم متى ما توافر 

مجال لهم.
رد المستشفيات الحكومية:

يتم العمل على تجهيز مركز الشيخ عبداهلل بن خالد 
لغسيل الكلى الذي يحتوي على 60 سريرا لغسيل الكلى، 
ــادة جــدولــة الــمــواعــيــد الــدوريــة  كــمــا يــتــم الــعــمــل عــلــى إعــ

لغسيل كل المرضى المدرجين على قوائم االنتظار.

المالية  الــرقــابــة  تقرير  كشف 
واإلدارية عن تراكم مرضى المراكز 
قوائم  على  األطــفــال  من  الصحية 
مواعيد  على  للحصول  االنــتــظــار 
بمجمع  األســنــان  عمليات  ــراء  إلجـ
السلمانية الطبي، حيث بلغ عددهم 
 30 فــي  كما  طفل   500 اإلجمالي 
تقوم  أن  دون  ــن  م  ،2022 يــنــايــر 
المراكز الصحية بوضع خطة زمنية 
المطلوبة  العمليات  إلجــراء  شاملة 

لتلك الحاالت. 
الــصــحــيــة  ــايــــة  الــــرعــ ــز  ــراكــ مــ رد 

األولية:
ــمــــت دراســـــــــــة الـــــمـــــوضـــــوع فــي  تــ
اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــتــنــســيــقــيــة بين 
والثانوية  األولية  الصحية  الرعاية 

ووضع الحلول المناسبة، ومنها:
أطـــبـــاء من   3 تــخــصــيــص   -
االطــفــال  لمعاينة  االولــيــة  الــرعــايــة 
ــي الـــرعـــايـــة  ومــــحــــاولــــة عـــالجـــهـــم فــ
االولـــيـــة، وتــحــويــل االطـــفـــال الــذيــن 
بحاجة الى عمليات تحت التخدير 
الـــعـــام الــــى مــســتــشــفــى الــســلــمــانــيــة 

الطبي.
ــلـــب مــــن قــبــل  ــع طـ ــ تــــم رفــ  -

مــســتــشــفــى الـــســـلـــمـــانـــيـــة بـــإضـــافـــة 
خــاصــيــة الــتــحــويــل عــبــر نـــظـــام اي 
صــحــة مـــن الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة الــى 

تخصص اسنان األطفال.
تـــم نــقــل اســتــشــاري عــالج   -

طــب اســنــان االطـــفـــال مــن الــمــراكــز 
ــى مــجــمــع الــســلــمــانــيــة  الــصــحــيــة الــ
الــطــبــي لــمــبــاشــرة عــــالج االطـــفـــال 
ــه تـــحـــت الــتــخــديــر  ــيـ الــمــحــولــيــن الـ

العام. 

ا�ستمرار العتماد على وزارة ال�سحة للإ�سراف على ميزانية الأدوية والمواد الطبية

الم�ست�سفيات الحكومية والمراكز ال�سحية: ميزانية �سراء الأدوية
وم�ستلزمات جراحية �ستكون م�ستركة من خلل المخازن المركزيـة
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بشأن مواعيد بعض الخدمات التشخيصية والعالجية بالمراكز 
واإلدارية  المالية  الرقابة  تقرير  ذكر  بها،  العمل  وتنظيم  الصحية 
العيادات  ببعض  أقرب موعد  للحصول على  االنتظار  فترة  تجاوز 
القصوى  االنتظار  فترة  المزمنة  باألمراض  المتعلقة  التخصصية 
المعمول بها بالمراكز الصحية، األمر الذي يؤثر سلباً على صحة 
وسالمة المرضى حال عدم حصولهم على العالج الالزم في الوقت 

المناسب.
رد مراكز الرعاية الصحية األولية:

والسجالت  المواعيد  قسم  قبل  من  االنتظار  وقت  قياس  يتم 
الصحية دوريًا وبصورة ثابتة كل 3 أشهر مع رفع التقارير بصورة 
إلـــى الــخــدمــات الــطــبــيــة التــخــاذ الــتــدابــيــر  تفصيلية لــكــل خــدمــة 
الــتــي تــجــاوزت فــتــرة االنتظار  الــالزمــة، إضــافــة لحصر الــخــدمــات 
اإلجــراءات  واتخاذ  الوضع  تقييم  يتم  كما  المحدد.  المعيار  فيها 
أيــام  الــمــعــنــيــة لــفــتــح قــوائــم فــي  الـــالزمـــة بالتنسيق مــع األقـــســـام 
إضافية استثنائية أو دائمة أو تمديد وقت العيادة بحسب احتياج 
المتاحة  العاملة واإلمكانيات  القوى  المركز الصحي ووضعه من 
الطارئة  للحاالت  متاحة  مواعيد  توجد  بأنه  علمًا  العيادة،  لفتح 
العيادات وذلك لضمان عدم تأخير تقديم أي من الخدمات  لكل 
استدامة  العمل على  تم  وقد  الطبية وبجودة عالية لمحتاجيها. 
تقديم خدمة عيادة األمراض المزمنة في العيادات العامة حيث 
بــالــمــراكــز الــصــحــيــة مــؤهــلــيــن لتقديم  الــعــائــلــة  أن جــمــيــع أطــبــاء 
خدمة العيادات التخصصية في العيادات العامة. كما عمل قسم 
لتقديم  مــتــدربــات  مــمــرضــات  توفير  على  التمريضية  الــخــدمــات 
خدمة العيادات التخصصية وجدولة المواعيد. هذا وجاٍر التنسيق 

لدمج العيادات التخصصية من خالل عيادات اختر طبيبك، حيث 
الفئات  لجميع  الــذاتــي  التسيير  برنامج  وفــق  الــخــدمــات  ستقدم 
من خالل العيادات العامة التي يقوم عليها أطباء عائلة مدربين 

لمتابعة األمراض المزمنة.
وأشار التقرير إلى أنه ال توجد لدى المراكز الصحية معايير 
للحصول  المرضى  النتظار  المقبولة  القصوى  الفترات  تحدد 
المراكز  على مواعيد لألشعة، والتي تجاوزت الشهرين في بعض 

الصحية ووصلت في أحد المراكز الصحية إلى ثالثة أشهر. 
رد مراكز الرعاية الصحية األولية:

تم وضع جدول مؤشرات فترات انتظار مواعيد األشعة لمتابعة 
الــمــدة والــتــأكــد مــن االلـــتـــزام بــمــؤشــرات األداء، وتــمــت زيــــادة عــدد 
المواعيد من خالل ساعات عمل إضافية للموظفين وذلك لتقليل 

فترات االنتظار.
كما ذكر التقرير أنه ال توجد معايير تحدد الفترات القصوى 
المقبولة النتظار المرضى للحصول على مواعيد متابعة الحاالت 
ما  الصحية،  بالمراكز  العامة  األسنان  عيادات  لمرضى  المرضية 
تلك  االنتظار للحصول على  فــتــرات  فــي  تــفــاوت  وجــود  فــي  أسهم 
المواعيد بين مركز صحي وآخر تراوحت بين يوم واحد و95 يومًا.

رد مراكز الرعاية الصحية األولية:
جاٍر العمل على تحديد مؤشرات األداء الخاصة بعيادة االسنان 
لالنتظار.  القصوى  الــمــدد  وتحديد  الصحية،  بالمراكز  العامة 
كــمــا لـــدى مــراكــز الــرعــايــة الــصــحــيــة األولـــيـــة خــطــة بــشــأن تقليل 
التنسيق إلعــادة  جــاٍر  اذ  واألســنــان،  الفم  لعيادة  االنــتــظــار  فــتــرات 
هيكلة عيادات األسنان في ظل التسيير الذاتي ووفق استراتيجية 

وجـــاٍر  الــصــحــي،  بــالــضــمــان  المتعلقة  للصحة  األعــلــى  المجلس 
للفم  الصحية  للخدمات  األولــيــة  الــرعــايــة  بين  واالتــفــاق  العمل 
واألسنان وقسم جراحة الفم والوجه والفكين بمجمع السلمانية 
والتقويم  الــجــراحــة  بين  المشتركة  الــعــيــادة  يخص  فيما  الطبي 
ــفــــال. وتــــم عــمــل خــطــط بــديــلــة مـــن قبل  وأيـــضـــًا تــحــويــالت األطــ
في  االنتظار  قوائم  وتقليص  واألســنــان  للفم  الصحية  الخدمات 
تم  كما  عــالــيــة،  كــفــاءة  ذوي  بــأطــبــاء  باالستعانة  المناطق  جميع 

التواصل ومناقشة التوصية من خالل اجتماعات لجنة المتابعة 
التي  الصحية  والمراكز  الحكومية  المستشفيات  بين  والتنسيق 
يسري عليها قانون الضمان الصحي وتشكيل فريق لفصل خدمات 
الفم واألسنان بحيث يتم تحويل الخدمات التخصصية لمجمع 
السلمانية الطبي، كما تم تفعيل خدمة حجز المواعيد من خالل 
الخط الساخن، باإلضافة إلى تشكيل لجنة تطوير خدمات صحة 

الفم واألسنان.

500 طفل على قوائم انتظار جراحات الأ�سنان
املراكز ال�صحية: تخ�صي�ص 3 اأطباء من الرعاية الأولية ملعاينة الأطفال وحماولة عالجهم

ال تحديث
 الأ�صعار الخدمات ال�صحية 

للمر�سى غير البحرينيين
يتم فصل  لم  أنه  واإلداريــة  المالية  الرقابة  تقرير  أكد 
ومراكز  الحكومية  للمستشفيات  الختامية  الحسابات 

الرعاية الصحية األولية عن حسابات وزارة الصحة. 
الرد الموحد:

الوطني،  واالقتصاد  المالية  وزارة  مع  االتــفــاق  حسب 
فإنه سيتم اعتماد حساب ختامي واحد لسنة 2021 للجهات 
الحكومية،  والمستشفيات  الــصــحــة،  وزارة  وهـــي  الــثــالث، 
الحساب  يصدر  بحيث  األولــيــة،  الصحية  الرعاية  ومــراكــز 
الختامي باسم وزارة الصحة للجهات الثالث، وذلك نظرًا 
لفصل الميزانية في الربع األخير من سنة 2021، على أن 
يتم اعتماد حسابات ختامية منفصلة لكل جهة ابتداًء من 

السنة المالية 2022.
وأسعار  تكاليف  دراســـة  تتم  لــم  أنــه  التقرير  وسجل 
لالستناد  الحكومية،  المستشفيات  تقدمها  التي  الخدمات 
للتوجه نحو التسيير الذاتي  إليها عند تسعيرها استعداداً 

للمستشفيات وبرنامج الضمان الصحي.
الرد الموحد:

الخدمات  وأســعــار  تكاليف  دراســـة  على  العمل  جـــاري 
المقدمة من خالل المستشفيات الحكومية وذلك تمهيدًا 
للتسيير الذاتي وبرنامج الضمان الصحي، وذلك من خالل 
للصحة،  األعــلــى  المجلس  قبل  مــن  الــصــادرة  التوجيهات 
للمجلس  والــتــوصــيــات  الـــدراســـة  نتيجة  رفـــع  يــتــم  وســـوف 
اعتماد  يخص  فيما  واالعتماد  للموافقة  للصحة  األعلى 

قوائم التسعيرات.
بتحديث  الصحية  المراكز  تقم  لم  أنه  التقرير  وأوضح 
أسعار الخدمات الصحية المقدمة للمرضى غير البحرينيين 
تلك  أن  كما   ،2019 سنة  في  تكاليفها  دراســة  تمت  التي 
الدراسة ال تغطي جميع الخدمات المقدمة بالمراكز، األمر 
التسيير  نظام  لتطبيق  االستعداد  على  يساعدها  ال  الذي 

الذاتي ضمن برنامج الضمان الصحي.
الرد الموحد:

أخـــذًا  وتسعيرها  المعنيين  مــع  التكاليف  ــة  دراســ تــم 
باالعتبار برنامج الضمان الصحي والتسيير الذاتي، ويتم 
الــتــعــديــالت المطلوبة،  الــعــمــل عــلــى االنــتــهــاء مــن  حــالــيــًا 

وسيتم رفع التوصيات للمجلس للموافقة.

مجموعة  المالية  الرقابة  تقرير  سجل 
المنظومة  على  المشتركة  المالحظات  من 
ومراكز  الحكومية  )المستشفيات  الصحية 
الرعاية الصحية األولية(، حيث لوحظ بشأن 
الحكومية  للمستشفيات  اإلداري  االستقالل 
ومراكز الرعاية الصحية األولية لم يتم اعتماد 
للمستشفيات  النهائي  التنظيمي  الهيكل 
الحكومية، مما ترتب عليه تأخر نقل موظفي 
اإلدارات المساندة بوزارة الصحة المطلوبين 
على  وتسكينهم  الحكومية  للمستشفيات 

الهيكل التنظيمي للمستشفيات.
الرد الموحد:

تعمل الجهتان بشكل مستمر بالتنسيق 
إعــداد  تم  حيث  المدنية،  الخدمة  جهاز  مع 
ــاكـــل الــتــنــظــيــمــيــة وقـــــوائـــــم الــتــســكــيــن  ــيـ ــهـ الـ
واألوصــــــــاف وإرســـالـــهـــا إلــــى جـــهـــاز الــخــدمــة 

المدنية للمراجعة واالعتماد. 
عقود  ــزال  ت ال  أنــه  إلــى  التقرير  وأشــار 
الصحة  وزارة  بــيــن  المشتركة  الــخــدمــات 
عددها  والبالغ  الحكومية  والمستشفيات 
وزارة  بين  والــعــقــود  عــقــداً،   23 اإلجــمــالــي 

البالغ عددها 42  الصحة والمراكز الصحية 
حتى  قبلها  من  ــدار  وتُ الــوزارة  باسم  عقداً، 

انتهاء أعمال الرقابة في ديسمبر 2021.
الرد الموحد:

وزارة  مــيــزانــيــة  تــوزيــع  عــلــى عملية  بــنــاًء 
قــامــت  لــلــعــام 2021،  الــفــصــل  قــبــل  الــصــحــة 
ــعـــمـــل عـــلـــى تــحــديــد  ــالـ ــــالث بـ ــثـ ــ ــات الـ ــهــ ــجــ الــ
الــمــيــزانــيــة لــكــل جــهــة ولـــم يــتــم االنــتــهــاء من 
ــوزيــــع الــمــيــزانــيــة لــكــل جــهــة حتى  فــصــل وتــ
العمل على فصل جميع  أكتوبر 2021، وجاٍر 
أو المنتهية  العقود المشتركة سواًء السارية 
تم  كما  التجديد.  أو  التمديد  تتطلب  التي 
المناقصات  مجلس  مع  التنسيق  في  البدء 
تم  وقــد  الــعــقــود.  لعملية فصل  والــمــزايــدات 
الفصل في عدة عقود منها خدمات  بالفعل 

الحراسة األمنية، وإبرام عقود جديدة.
على  االعتماد  استمرار  التقرير  ورصد 
وزارة الصحة لإلشراف على ميزانية األدوية 
شرائها  بإجراءات  والقيام  الطبية،  والمواد 

وتخزينها وصرفها للمستشفيات.
الرد الموحد:

ــاًء عـــلـــى تـــوجـــيـــه الــمــجــلــس األعـــلـــى  ــنــ بــ
للصحة، فإن ميزانية شراء المواد المخزنية 
مـــن أدويــــــة ومــســتــلــزمــات جـــراحـــيـــة ســتــكــون 
ــازن الـــمـــركـــزيـــة،  ــخـ ــمـ ــــالل الـ مــشــتــركــة مــــن خـ
بــوزارة  المواد  إدارة  الــذي تقوم به  الــدور  وهو 
الــثــالث  لــلــجــهــات   )DMM( حــالــيــًا  الــصــحــة 
وهي وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية 
ــيـــة، وخــالل  ومـــراكـــز الــرعــايــة الــصــحــيــة األولـ
للمناقصة  اإلعــــداد  لفريق  األول  االجــتــمــاع 
بتاريخ 16 مارس 2022،  الذي عقد  الوطنية 
والــــــــذي تــــم بـــحـــضـــور مــمــثــلــيــن عــــن جــمــيــع 
ــايـــة الــصــحــيــة  ــز الـــرعـ ــراكــ الــمــســتــشــفــيــات ومــ
تم  حيث  الوطنية  المناقصة  فــي  المشاركة 
الحكومية  الــجــهــات  مــشــاركــة  عــلــى  االتـــفـــاق 
الـــثـــالث الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة والــمــســتــشــفــيــات 
النفسي  الطب  وكذلك مستشفى  الحكومية 
الــتــابــع لـــــوزارة الــصــحــة بــشــراء األدويـــــة لهم 
من  فريق  ُيشكل  أن  على  مشتركة،  بميزانية 
الثالث يدرس كميات األدويــة بشكل  الجهات 
منفصل والكلفة المالية لكل جهة على حدة، 

ليتم الطلب بحسب االحتياج الفعلي. 

3 اأ�سهر فترة انتظار مواعيد الأ�سعة بالمراكز ال�سحية
المراكز ال�سحية: �ساعات عمل اإ�سافية للموظفين لتقليل فترات النتظار

نفاد مخزون
 بع�ض الأدوية المهمة

الجهات الصحية: اجتماعات أسبوعية لمتابعة المواد غير 
المتوافرة إليجاد حلول لها

فعال  إلكتروني  نظام  وتطوير  جنيسة  دوائية  بدائل  توفير 
يربط بين مخازن األدوية

مخزون  نــفــاد  عــن  ــة  ــ واإلداريـ المالية  الــرقــابــة  تقرير  كشف 
مــخــزن مجمع  فــي  تــوافــرهــا  الــتــي يجب  المهمة  األدويــــة  بعض 

السلمانية الطبي وصيدليات المراكز الصحية.
الرد الموحد:

الوطنية لشراء األدويــة، وتم  اللجنة  إلى  الموضوع  تم رفع 
التعامل مع الموضوع بحسب اآلتي: 

تم تشكيل فريق عمل مخزون األدوية بوجود ممثلين   -
أسبوعية  اجتماعات  بعقد  ويقوم  المعنية،  الجهات  جميع  عن 

لمتابعة المواد غير المتوافرة إليجاد حلول لها.
مراجعة قائمة األدوية مع األطباء وإلغاء المواد التي   -

يوجد لديها بدائل وتوجد صعوبة في توافرها.
تــم االجــتــمــاع مــع الــمــورديــن الــذيــن لــديــهــم طلبات   -
متأخرة ومعرفة أسباب ومعوقات التأخير وحل المشاكل العالقة 

معهم.
الــتــنــســيــق مــــع الــهــيــئــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــنــظــيــم الــمــهــن   -
والخدمات الصحية لتوفير بدائل دوائية جنيسة لمعظم المواد 
قبل  من  وصفها  يتم  والتي  األحيان،  بعض  في  تتوافر  ال  التي 
إلكتروني  نظام  تطوير  يتم  كما  للمريض،  المختص  الطبيب 
فعال يربط بين مخازن األدوية الرئيسية وكافة مخازن األدوية 
)معلومات  مشروع  على  والعمل  األولــيــة،  الصحية  المراكز  في 
مــراقــبــة  بعملية  يــخــتــص  مـــشـــروع  وهـــو   )»DUR« األدويـــــة  إدارة 
بالنظام الصحي  األدويــة  بــإدارة  العالقة  ذات  اإلجـــراءات  جميع 

بالمملكة.

مر�سى غ�سيل كلى 
لم يتم جدولة مواعيد لهم بال�سلمانية

أشار تقرير الرقابة المالية واإلدارية إلى وجود مرضى 
بحاجة إلى غسيل كلى دموي بشكل دوري لم يتم جدولة 
مواعيد لهم بمجمع السلمانية الطبي، ما يضطرهم إلى 
االنتظار بدون مواعيد إلى حين استدعائهم متى ما توافر 

مجال لهم.
رد المستشفيات الحكومية:

يتم العمل على تجهيز مركز الشيخ عبداهلل بن خالد 
لغسيل الكلى الذي يحتوي على 60 سريرا لغسيل الكلى، 
ــادة جــدولــة الــمــواعــيــد الــدوريــة  كــمــا يــتــم الــعــمــل عــلــى إعــ

لغسيل كل المرضى المدرجين على قوائم االنتظار.

المالية  الــرقــابــة  تقرير  كشف 
واإلدارية عن تراكم مرضى المراكز 
قوائم  على  األطــفــال  من  الصحية 
مواعيد  على  للحصول  االنــتــظــار 
بمجمع  األســنــان  عمليات  ــراء  إلجـ
السلمانية الطبي، حيث بلغ عددهم 
 30 فــي  كما  طفل   500 اإلجمالي 
تقوم  أن  دون  ــن  م  ،2022 يــنــايــر 
المراكز الصحية بوضع خطة زمنية 
المطلوبة  العمليات  إلجــراء  شاملة 

لتلك الحاالت. 
الــصــحــيــة  ــايــــة  الــــرعــ ــز  ــراكــ مــ رد 

األولية:
ــمــــت دراســـــــــــة الـــــمـــــوضـــــوع فــي  تــ
اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــتــنــســيــقــيــة بين 
والثانوية  األولية  الصحية  الرعاية 

ووضع الحلول المناسبة، ومنها:
أطـــبـــاء من   3 تــخــصــيــص   -
االطــفــال  لمعاينة  االولــيــة  الــرعــايــة 
ــي الـــرعـــايـــة  ومــــحــــاولــــة عـــالجـــهـــم فــ
االولـــيـــة، وتــحــويــل االطـــفـــال الــذيــن 
بحاجة الى عمليات تحت التخدير 
الـــعـــام الــــى مــســتــشــفــى الــســلــمــانــيــة 

الطبي.
ــلـــب مــــن قــبــل  ــع طـ ــ تــــم رفــ  -

مــســتــشــفــى الـــســـلـــمـــانـــيـــة بـــإضـــافـــة 
خــاصــيــة الــتــحــويــل عــبــر نـــظـــام اي 
صــحــة مـــن الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة الــى 

تخصص اسنان األطفال.
تـــم نــقــل اســتــشــاري عــالج   -

طــب اســنــان االطـــفـــال مــن الــمــراكــز 
ــى مــجــمــع الــســلــمــانــيــة  الــصــحــيــة الــ
الــطــبــي لــمــبــاشــرة عــــالج االطـــفـــال 
ــه تـــحـــت الــتــخــديــر  ــيـ الــمــحــولــيــن الـ

العام. 

ا�ستمرار العتماد على وزارة ال�سحة للإ�سراف على ميزانية الأدوية والمواد الطبية

الم�ست�سفيات الحكومية والمراكز ال�سحية: ميزانية �سراء الأدوية
وم�ستلزمات جراحية �ستكون م�ستركة من خلل المخازن المركزيـة
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
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 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
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 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
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 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh
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 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
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.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y
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Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j
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(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh
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 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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بشأن مواعيد بعض الخدمات التشخيصية والعالجية بالمراكز 
واإلدارية  المالية  الرقابة  تقرير  ذكر  بها،  العمل  وتنظيم  الصحية 
العيادات  ببعض  أقرب موعد  للحصول على  االنتظار  فترة  تجاوز 
القصوى  االنتظار  فترة  المزمنة  باألمراض  المتعلقة  التخصصية 
المعمول بها بالمراكز الصحية، األمر الذي يؤثر سلباً على صحة 
وسالمة المرضى حال عدم حصولهم على العالج الالزم في الوقت 

المناسب.
رد مراكز الرعاية الصحية األولية:

والسجالت  المواعيد  قسم  قبل  من  االنتظار  وقت  قياس  يتم 
الصحية دوريًا وبصورة ثابتة كل 3 أشهر مع رفع التقارير بصورة 
إلـــى الــخــدمــات الــطــبــيــة التــخــاذ الــتــدابــيــر  تفصيلية لــكــل خــدمــة 
الــتــي تــجــاوزت فــتــرة االنتظار  الــالزمــة، إضــافــة لحصر الــخــدمــات 
اإلجــراءات  واتخاذ  الوضع  تقييم  يتم  كما  المحدد.  المعيار  فيها 
أيــام  الــمــعــنــيــة لــفــتــح قــوائــم فــي  الـــالزمـــة بالتنسيق مــع األقـــســـام 
إضافية استثنائية أو دائمة أو تمديد وقت العيادة بحسب احتياج 
المتاحة  العاملة واإلمكانيات  القوى  المركز الصحي ووضعه من 
الطارئة  للحاالت  متاحة  مواعيد  توجد  بأنه  علمًا  العيادة،  لفتح 
العيادات وذلك لضمان عدم تأخير تقديم أي من الخدمات  لكل 
استدامة  العمل على  تم  وقد  الطبية وبجودة عالية لمحتاجيها. 
تقديم خدمة عيادة األمراض المزمنة في العيادات العامة حيث 
بــالــمــراكــز الــصــحــيــة مــؤهــلــيــن لتقديم  الــعــائــلــة  أن جــمــيــع أطــبــاء 
خدمة العيادات التخصصية في العيادات العامة. كما عمل قسم 
لتقديم  مــتــدربــات  مــمــرضــات  توفير  على  التمريضية  الــخــدمــات 
خدمة العيادات التخصصية وجدولة المواعيد. هذا وجاٍر التنسيق 

لدمج العيادات التخصصية من خالل عيادات اختر طبيبك، حيث 
الفئات  لجميع  الــذاتــي  التسيير  برنامج  وفــق  الــخــدمــات  ستقدم 
من خالل العيادات العامة التي يقوم عليها أطباء عائلة مدربين 

لمتابعة األمراض المزمنة.
وأشار التقرير إلى أنه ال توجد لدى المراكز الصحية معايير 
للحصول  المرضى  النتظار  المقبولة  القصوى  الفترات  تحدد 
المراكز  على مواعيد لألشعة، والتي تجاوزت الشهرين في بعض 

الصحية ووصلت في أحد المراكز الصحية إلى ثالثة أشهر. 
رد مراكز الرعاية الصحية األولية:

تم وضع جدول مؤشرات فترات انتظار مواعيد األشعة لمتابعة 
الــمــدة والــتــأكــد مــن االلـــتـــزام بــمــؤشــرات األداء، وتــمــت زيــــادة عــدد 
المواعيد من خالل ساعات عمل إضافية للموظفين وذلك لتقليل 

فترات االنتظار.
كما ذكر التقرير أنه ال توجد معايير تحدد الفترات القصوى 
المقبولة النتظار المرضى للحصول على مواعيد متابعة الحاالت 
ما  الصحية،  بالمراكز  العامة  األسنان  عيادات  لمرضى  المرضية 
تلك  االنتظار للحصول على  فــتــرات  فــي  تــفــاوت  وجــود  فــي  أسهم 
المواعيد بين مركز صحي وآخر تراوحت بين يوم واحد و95 يومًا.

رد مراكز الرعاية الصحية األولية:
جاٍر العمل على تحديد مؤشرات األداء الخاصة بعيادة االسنان 
لالنتظار.  القصوى  الــمــدد  وتحديد  الصحية،  بالمراكز  العامة 
كــمــا لـــدى مــراكــز الــرعــايــة الــصــحــيــة األولـــيـــة خــطــة بــشــأن تقليل 
التنسيق إلعــادة  جــاٍر  اذ  واألســنــان،  الفم  لعيادة  االنــتــظــار  فــتــرات 
هيكلة عيادات األسنان في ظل التسيير الذاتي ووفق استراتيجية 

وجـــاٍر  الــصــحــي،  بــالــضــمــان  المتعلقة  للصحة  األعــلــى  المجلس 
للفم  الصحية  للخدمات  األولــيــة  الــرعــايــة  بين  واالتــفــاق  العمل 
واألسنان وقسم جراحة الفم والوجه والفكين بمجمع السلمانية 
والتقويم  الــجــراحــة  بين  المشتركة  الــعــيــادة  يخص  فيما  الطبي 
ــفــــال. وتــــم عــمــل خــطــط بــديــلــة مـــن قبل  وأيـــضـــًا تــحــويــالت األطــ
في  االنتظار  قوائم  وتقليص  واألســنــان  للفم  الصحية  الخدمات 
تم  كما  عــالــيــة،  كــفــاءة  ذوي  بــأطــبــاء  باالستعانة  المناطق  جميع 

التواصل ومناقشة التوصية من خالل اجتماعات لجنة المتابعة 
التي  الصحية  والمراكز  الحكومية  المستشفيات  بين  والتنسيق 
يسري عليها قانون الضمان الصحي وتشكيل فريق لفصل خدمات 
الفم واألسنان بحيث يتم تحويل الخدمات التخصصية لمجمع 
السلمانية الطبي، كما تم تفعيل خدمة حجز المواعيد من خالل 
الخط الساخن، باإلضافة إلى تشكيل لجنة تطوير خدمات صحة 

الفم واألسنان.

500 طفل على قوائم انتظار جراحات الأ�سنان
املراكز ال�صحية: تخ�صي�ص 3 اأطباء من الرعاية الأولية ملعاينة الأطفال وحماولة عالجهم

ال تحديث
 الأ�صعار الخدمات ال�صحية 

للمر�سى غير البحرينيين
يتم فصل  لم  أنه  واإلداريــة  المالية  الرقابة  تقرير  أكد 
ومراكز  الحكومية  للمستشفيات  الختامية  الحسابات 

الرعاية الصحية األولية عن حسابات وزارة الصحة. 
الرد الموحد:

الوطني،  واالقتصاد  المالية  وزارة  مع  االتــفــاق  حسب 
فإنه سيتم اعتماد حساب ختامي واحد لسنة 2021 للجهات 
الحكومية،  والمستشفيات  الــصــحــة،  وزارة  وهـــي  الــثــالث، 
الحساب  يصدر  بحيث  األولــيــة،  الصحية  الرعاية  ومــراكــز 
الختامي باسم وزارة الصحة للجهات الثالث، وذلك نظرًا 
لفصل الميزانية في الربع األخير من سنة 2021، على أن 
يتم اعتماد حسابات ختامية منفصلة لكل جهة ابتداًء من 

السنة المالية 2022.
وأسعار  تكاليف  دراســـة  تتم  لــم  أنــه  التقرير  وسجل 
لالستناد  الحكومية،  المستشفيات  تقدمها  التي  الخدمات 
للتوجه نحو التسيير الذاتي  إليها عند تسعيرها استعداداً 

للمستشفيات وبرنامج الضمان الصحي.
الرد الموحد:

الخدمات  وأســعــار  تكاليف  دراســـة  على  العمل  جـــاري 
المقدمة من خالل المستشفيات الحكومية وذلك تمهيدًا 
للتسيير الذاتي وبرنامج الضمان الصحي، وذلك من خالل 
للصحة،  األعــلــى  المجلس  قبل  مــن  الــصــادرة  التوجيهات 
للمجلس  والــتــوصــيــات  الـــدراســـة  نتيجة  رفـــع  يــتــم  وســـوف 
اعتماد  يخص  فيما  واالعتماد  للموافقة  للصحة  األعلى 

قوائم التسعيرات.
بتحديث  الصحية  المراكز  تقم  لم  أنه  التقرير  وأوضح 
أسعار الخدمات الصحية المقدمة للمرضى غير البحرينيين 
تلك  أن  كما   ،2019 سنة  في  تكاليفها  دراســة  تمت  التي 
الدراسة ال تغطي جميع الخدمات المقدمة بالمراكز، األمر 
التسيير  نظام  لتطبيق  االستعداد  على  يساعدها  ال  الذي 

الذاتي ضمن برنامج الضمان الصحي.
الرد الموحد:

أخـــذًا  وتسعيرها  المعنيين  مــع  التكاليف  ــة  دراســ تــم 
باالعتبار برنامج الضمان الصحي والتسيير الذاتي، ويتم 
الــتــعــديــالت المطلوبة،  الــعــمــل عــلــى االنــتــهــاء مــن  حــالــيــًا 

وسيتم رفع التوصيات للمجلس للموافقة.

مجموعة  المالية  الرقابة  تقرير  سجل 
المنظومة  على  المشتركة  المالحظات  من 
ومراكز  الحكومية  )المستشفيات  الصحية 
الرعاية الصحية األولية(، حيث لوحظ بشأن 
الحكومية  للمستشفيات  اإلداري  االستقالل 
ومراكز الرعاية الصحية األولية لم يتم اعتماد 
للمستشفيات  النهائي  التنظيمي  الهيكل 
الحكومية، مما ترتب عليه تأخر نقل موظفي 
اإلدارات المساندة بوزارة الصحة المطلوبين 
على  وتسكينهم  الحكومية  للمستشفيات 

الهيكل التنظيمي للمستشفيات.
الرد الموحد:

تعمل الجهتان بشكل مستمر بالتنسيق 
إعــداد  تم  حيث  المدنية،  الخدمة  جهاز  مع 
ــاكـــل الــتــنــظــيــمــيــة وقـــــوائـــــم الــتــســكــيــن  ــيـ ــهـ الـ
واألوصــــــــاف وإرســـالـــهـــا إلــــى جـــهـــاز الــخــدمــة 

المدنية للمراجعة واالعتماد. 
عقود  ــزال  ت ال  أنــه  إلــى  التقرير  وأشــار 
الصحة  وزارة  بــيــن  المشتركة  الــخــدمــات 
عددها  والبالغ  الحكومية  والمستشفيات 
وزارة  بين  والــعــقــود  عــقــداً،   23 اإلجــمــالــي 

البالغ عددها 42  الصحة والمراكز الصحية 
حتى  قبلها  من  ــدار  وتُ الــوزارة  باسم  عقداً، 

انتهاء أعمال الرقابة في ديسمبر 2021.
الرد الموحد:

وزارة  مــيــزانــيــة  تــوزيــع  عــلــى عملية  بــنــاًء 
قــامــت  لــلــعــام 2021،  الــفــصــل  قــبــل  الــصــحــة 
ــعـــمـــل عـــلـــى تــحــديــد  ــالـ ــــالث بـ ــثـ ــ ــات الـ ــهــ ــجــ الــ
الــمــيــزانــيــة لــكــل جــهــة ولـــم يــتــم االنــتــهــاء من 
ــوزيــــع الــمــيــزانــيــة لــكــل جــهــة حتى  فــصــل وتــ
العمل على فصل جميع  أكتوبر 2021، وجاٍر 
أو المنتهية  العقود المشتركة سواًء السارية 
تم  كما  التجديد.  أو  التمديد  تتطلب  التي 
المناقصات  مجلس  مع  التنسيق  في  البدء 
تم  وقــد  الــعــقــود.  لعملية فصل  والــمــزايــدات 
الفصل في عدة عقود منها خدمات  بالفعل 

الحراسة األمنية، وإبرام عقود جديدة.
على  االعتماد  استمرار  التقرير  ورصد 
وزارة الصحة لإلشراف على ميزانية األدوية 
شرائها  بإجراءات  والقيام  الطبية،  والمواد 

وتخزينها وصرفها للمستشفيات.
الرد الموحد:

ــاًء عـــلـــى تـــوجـــيـــه الــمــجــلــس األعـــلـــى  ــنــ بــ
للصحة، فإن ميزانية شراء المواد المخزنية 
مـــن أدويــــــة ومــســتــلــزمــات جـــراحـــيـــة ســتــكــون 
ــازن الـــمـــركـــزيـــة،  ــخـ ــمـ ــــالل الـ مــشــتــركــة مــــن خـ
بــوزارة  المواد  إدارة  الــذي تقوم به  الــدور  وهو 
الــثــالث  لــلــجــهــات   )DMM( حــالــيــًا  الــصــحــة 
وهي وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية 
ــيـــة، وخــالل  ومـــراكـــز الــرعــايــة الــصــحــيــة األولـ
للمناقصة  اإلعــــداد  لفريق  األول  االجــتــمــاع 
بتاريخ 16 مارس 2022،  الذي عقد  الوطنية 
والــــــــذي تــــم بـــحـــضـــور مــمــثــلــيــن عــــن جــمــيــع 
ــايـــة الــصــحــيــة  ــز الـــرعـ ــراكــ الــمــســتــشــفــيــات ومــ
تم  حيث  الوطنية  المناقصة  فــي  المشاركة 
الحكومية  الــجــهــات  مــشــاركــة  عــلــى  االتـــفـــاق 
الـــثـــالث الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة والــمــســتــشــفــيــات 
النفسي  الطب  وكذلك مستشفى  الحكومية 
الــتــابــع لـــــوزارة الــصــحــة بــشــراء األدويـــــة لهم 
من  فريق  ُيشكل  أن  على  مشتركة،  بميزانية 
الثالث يدرس كميات األدويــة بشكل  الجهات 
منفصل والكلفة المالية لكل جهة على حدة، 

ليتم الطلب بحسب االحتياج الفعلي. 

3 اأ�سهر فترة انتظار مواعيد الأ�سعة بالمراكز ال�سحية
المراكز ال�سحية: �ساعات عمل اإ�سافية للموظفين لتقليل فترات النتظار

نفاد مخزون
 بع�ض الأدوية المهمة

الجهات الصحية: اجتماعات أسبوعية لمتابعة المواد غير 
المتوافرة إليجاد حلول لها

فعال  إلكتروني  نظام  وتطوير  جنيسة  دوائية  بدائل  توفير 
يربط بين مخازن األدوية

مخزون  نــفــاد  عــن  ــة  ــ واإلداريـ المالية  الــرقــابــة  تقرير  كشف 
مــخــزن مجمع  فــي  تــوافــرهــا  الــتــي يجب  المهمة  األدويــــة  بعض 

السلمانية الطبي وصيدليات المراكز الصحية.
الرد الموحد:

الوطنية لشراء األدويــة، وتم  اللجنة  إلى  الموضوع  تم رفع 
التعامل مع الموضوع بحسب اآلتي: 

تم تشكيل فريق عمل مخزون األدوية بوجود ممثلين   -
أسبوعية  اجتماعات  بعقد  ويقوم  المعنية،  الجهات  جميع  عن 

لمتابعة المواد غير المتوافرة إليجاد حلول لها.
مراجعة قائمة األدوية مع األطباء وإلغاء المواد التي   -

يوجد لديها بدائل وتوجد صعوبة في توافرها.
تــم االجــتــمــاع مــع الــمــورديــن الــذيــن لــديــهــم طلبات   -
متأخرة ومعرفة أسباب ومعوقات التأخير وحل المشاكل العالقة 

معهم.
الــتــنــســيــق مــــع الــهــيــئــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــنــظــيــم الــمــهــن   -
والخدمات الصحية لتوفير بدائل دوائية جنيسة لمعظم المواد 
قبل  من  وصفها  يتم  والتي  األحيان،  بعض  في  تتوافر  ال  التي 
إلكتروني  نظام  تطوير  يتم  كما  للمريض،  المختص  الطبيب 
فعال يربط بين مخازن األدوية الرئيسية وكافة مخازن األدوية 
)معلومات  مشروع  على  والعمل  األولــيــة،  الصحية  المراكز  في 
مــراقــبــة  بعملية  يــخــتــص  مـــشـــروع  وهـــو   )»DUR« األدويـــــة  إدارة 
بالنظام الصحي  األدويــة  بــإدارة  العالقة  ذات  اإلجـــراءات  جميع 

بالمملكة.

مر�سى غ�سيل كلى 
لم يتم جدولة مواعيد لهم بال�سلمانية

أشار تقرير الرقابة المالية واإلدارية إلى وجود مرضى 
بحاجة إلى غسيل كلى دموي بشكل دوري لم يتم جدولة 
مواعيد لهم بمجمع السلمانية الطبي، ما يضطرهم إلى 
االنتظار بدون مواعيد إلى حين استدعائهم متى ما توافر 

مجال لهم.
رد المستشفيات الحكومية:

يتم العمل على تجهيز مركز الشيخ عبداهلل بن خالد 
لغسيل الكلى الذي يحتوي على 60 سريرا لغسيل الكلى، 
ــادة جــدولــة الــمــواعــيــد الــدوريــة  كــمــا يــتــم الــعــمــل عــلــى إعــ

لغسيل كل المرضى المدرجين على قوائم االنتظار.

المالية  الــرقــابــة  تقرير  كشف 
واإلدارية عن تراكم مرضى المراكز 
قوائم  على  األطــفــال  من  الصحية 
مواعيد  على  للحصول  االنــتــظــار 
بمجمع  األســنــان  عمليات  ــراء  إلجـ
السلمانية الطبي، حيث بلغ عددهم 
 30 فــي  كما  طفل   500 اإلجمالي 
تقوم  أن  دون  ــن  م  ،2022 يــنــايــر 
المراكز الصحية بوضع خطة زمنية 
المطلوبة  العمليات  إلجــراء  شاملة 

لتلك الحاالت. 
الــصــحــيــة  ــايــــة  الــــرعــ ــز  ــراكــ مــ رد 

األولية:
ــمــــت دراســـــــــــة الـــــمـــــوضـــــوع فــي  تــ
اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــتــنــســيــقــيــة بين 
والثانوية  األولية  الصحية  الرعاية 

ووضع الحلول المناسبة، ومنها:
أطـــبـــاء من   3 تــخــصــيــص   -
االطــفــال  لمعاينة  االولــيــة  الــرعــايــة 
ــي الـــرعـــايـــة  ومــــحــــاولــــة عـــالجـــهـــم فــ
االولـــيـــة، وتــحــويــل االطـــفـــال الــذيــن 
بحاجة الى عمليات تحت التخدير 
الـــعـــام الــــى مــســتــشــفــى الــســلــمــانــيــة 

الطبي.
ــلـــب مــــن قــبــل  ــع طـ ــ تــــم رفــ  -

مــســتــشــفــى الـــســـلـــمـــانـــيـــة بـــإضـــافـــة 
خــاصــيــة الــتــحــويــل عــبــر نـــظـــام اي 
صــحــة مـــن الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة الــى 

تخصص اسنان األطفال.
تـــم نــقــل اســتــشــاري عــالج   -

طــب اســنــان االطـــفـــال مــن الــمــراكــز 
ــى مــجــمــع الــســلــمــانــيــة  الــصــحــيــة الــ
الــطــبــي لــمــبــاشــرة عــــالج االطـــفـــال 
ــه تـــحـــت الــتــخــديــر  ــيـ الــمــحــولــيــن الـ

العام. 

ا�ستمرار العتماد على وزارة ال�سحة للإ�سراف على ميزانية الأدوية والمواد الطبية

الم�ست�سفيات الحكومية والمراكز ال�سحية: ميزانية �سراء الأدوية
وم�ستلزمات جراحية �ستكون م�ستركة من خلل المخازن المركزيـة
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بشأن مواعيد بعض الخدمات التشخيصية والعالجية بالمراكز 
واإلدارية  المالية  الرقابة  تقرير  ذكر  بها،  العمل  وتنظيم  الصحية 
العيادات  ببعض  أقرب موعد  للحصول على  االنتظار  فترة  تجاوز 
القصوى  االنتظار  فترة  المزمنة  باألمراض  المتعلقة  التخصصية 
المعمول بها بالمراكز الصحية، األمر الذي يؤثر سلباً على صحة 
وسالمة المرضى حال عدم حصولهم على العالج الالزم في الوقت 

المناسب.
رد مراكز الرعاية الصحية األولية:

والسجالت  المواعيد  قسم  قبل  من  االنتظار  وقت  قياس  يتم 
الصحية دوريًا وبصورة ثابتة كل 3 أشهر مع رفع التقارير بصورة 
إلـــى الــخــدمــات الــطــبــيــة التــخــاذ الــتــدابــيــر  تفصيلية لــكــل خــدمــة 
الــتــي تــجــاوزت فــتــرة االنتظار  الــالزمــة، إضــافــة لحصر الــخــدمــات 
اإلجــراءات  واتخاذ  الوضع  تقييم  يتم  كما  المحدد.  المعيار  فيها 
أيــام  الــمــعــنــيــة لــفــتــح قــوائــم فــي  الـــالزمـــة بالتنسيق مــع األقـــســـام 
إضافية استثنائية أو دائمة أو تمديد وقت العيادة بحسب احتياج 
المتاحة  العاملة واإلمكانيات  القوى  المركز الصحي ووضعه من 
الطارئة  للحاالت  متاحة  مواعيد  توجد  بأنه  علمًا  العيادة،  لفتح 
العيادات وذلك لضمان عدم تأخير تقديم أي من الخدمات  لكل 
استدامة  العمل على  تم  وقد  الطبية وبجودة عالية لمحتاجيها. 
تقديم خدمة عيادة األمراض المزمنة في العيادات العامة حيث 
بــالــمــراكــز الــصــحــيــة مــؤهــلــيــن لتقديم  الــعــائــلــة  أن جــمــيــع أطــبــاء 
خدمة العيادات التخصصية في العيادات العامة. كما عمل قسم 
لتقديم  مــتــدربــات  مــمــرضــات  توفير  على  التمريضية  الــخــدمــات 
خدمة العيادات التخصصية وجدولة المواعيد. هذا وجاٍر التنسيق 

لدمج العيادات التخصصية من خالل عيادات اختر طبيبك، حيث 
الفئات  لجميع  الــذاتــي  التسيير  برنامج  وفــق  الــخــدمــات  ستقدم 
من خالل العيادات العامة التي يقوم عليها أطباء عائلة مدربين 

لمتابعة األمراض المزمنة.
وأشار التقرير إلى أنه ال توجد لدى المراكز الصحية معايير 
للحصول  المرضى  النتظار  المقبولة  القصوى  الفترات  تحدد 
المراكز  على مواعيد لألشعة، والتي تجاوزت الشهرين في بعض 

الصحية ووصلت في أحد المراكز الصحية إلى ثالثة أشهر. 
رد مراكز الرعاية الصحية األولية:

تم وضع جدول مؤشرات فترات انتظار مواعيد األشعة لمتابعة 
الــمــدة والــتــأكــد مــن االلـــتـــزام بــمــؤشــرات األداء، وتــمــت زيــــادة عــدد 
المواعيد من خالل ساعات عمل إضافية للموظفين وذلك لتقليل 

فترات االنتظار.
كما ذكر التقرير أنه ال توجد معايير تحدد الفترات القصوى 
المقبولة النتظار المرضى للحصول على مواعيد متابعة الحاالت 
ما  الصحية،  بالمراكز  العامة  األسنان  عيادات  لمرضى  المرضية 
تلك  االنتظار للحصول على  فــتــرات  فــي  تــفــاوت  وجــود  فــي  أسهم 
المواعيد بين مركز صحي وآخر تراوحت بين يوم واحد و95 يومًا.

رد مراكز الرعاية الصحية األولية:
جاٍر العمل على تحديد مؤشرات األداء الخاصة بعيادة االسنان 
لالنتظار.  القصوى  الــمــدد  وتحديد  الصحية،  بالمراكز  العامة 
كــمــا لـــدى مــراكــز الــرعــايــة الــصــحــيــة األولـــيـــة خــطــة بــشــأن تقليل 
التنسيق إلعــادة  جــاٍر  اذ  واألســنــان،  الفم  لعيادة  االنــتــظــار  فــتــرات 
هيكلة عيادات األسنان في ظل التسيير الذاتي ووفق استراتيجية 

وجـــاٍر  الــصــحــي،  بــالــضــمــان  المتعلقة  للصحة  األعــلــى  المجلس 
للفم  الصحية  للخدمات  األولــيــة  الــرعــايــة  بين  واالتــفــاق  العمل 
واألسنان وقسم جراحة الفم والوجه والفكين بمجمع السلمانية 
والتقويم  الــجــراحــة  بين  المشتركة  الــعــيــادة  يخص  فيما  الطبي 
ــفــــال. وتــــم عــمــل خــطــط بــديــلــة مـــن قبل  وأيـــضـــًا تــحــويــالت األطــ
في  االنتظار  قوائم  وتقليص  واألســنــان  للفم  الصحية  الخدمات 
تم  كما  عــالــيــة،  كــفــاءة  ذوي  بــأطــبــاء  باالستعانة  المناطق  جميع 

التواصل ومناقشة التوصية من خالل اجتماعات لجنة المتابعة 
التي  الصحية  والمراكز  الحكومية  المستشفيات  بين  والتنسيق 
يسري عليها قانون الضمان الصحي وتشكيل فريق لفصل خدمات 
الفم واألسنان بحيث يتم تحويل الخدمات التخصصية لمجمع 
السلمانية الطبي، كما تم تفعيل خدمة حجز المواعيد من خالل 
الخط الساخن، باإلضافة إلى تشكيل لجنة تطوير خدمات صحة 

الفم واألسنان.

500 طفل على قوائم انتظار جراحات الأ�سنان
املراكز ال�صحية: تخ�صي�ص 3 اأطباء من الرعاية الأولية ملعاينة الأطفال وحماولة عالجهم

ال تحديث
 الأ�صعار الخدمات ال�صحية 

للمر�سى غير البحرينيين
يتم فصل  لم  أنه  واإلداريــة  المالية  الرقابة  تقرير  أكد 
ومراكز  الحكومية  للمستشفيات  الختامية  الحسابات 

الرعاية الصحية األولية عن حسابات وزارة الصحة. 
الرد الموحد:

الوطني،  واالقتصاد  المالية  وزارة  مع  االتــفــاق  حسب 
فإنه سيتم اعتماد حساب ختامي واحد لسنة 2021 للجهات 
الحكومية،  والمستشفيات  الــصــحــة،  وزارة  وهـــي  الــثــالث، 
الحساب  يصدر  بحيث  األولــيــة،  الصحية  الرعاية  ومــراكــز 
الختامي باسم وزارة الصحة للجهات الثالث، وذلك نظرًا 
لفصل الميزانية في الربع األخير من سنة 2021، على أن 
يتم اعتماد حسابات ختامية منفصلة لكل جهة ابتداًء من 

السنة المالية 2022.
وأسعار  تكاليف  دراســـة  تتم  لــم  أنــه  التقرير  وسجل 
لالستناد  الحكومية،  المستشفيات  تقدمها  التي  الخدمات 
للتوجه نحو التسيير الذاتي  إليها عند تسعيرها استعداداً 

للمستشفيات وبرنامج الضمان الصحي.
الرد الموحد:

الخدمات  وأســعــار  تكاليف  دراســـة  على  العمل  جـــاري 
المقدمة من خالل المستشفيات الحكومية وذلك تمهيدًا 
للتسيير الذاتي وبرنامج الضمان الصحي، وذلك من خالل 
للصحة،  األعــلــى  المجلس  قبل  مــن  الــصــادرة  التوجيهات 
للمجلس  والــتــوصــيــات  الـــدراســـة  نتيجة  رفـــع  يــتــم  وســـوف 
اعتماد  يخص  فيما  واالعتماد  للموافقة  للصحة  األعلى 

قوائم التسعيرات.
بتحديث  الصحية  المراكز  تقم  لم  أنه  التقرير  وأوضح 
أسعار الخدمات الصحية المقدمة للمرضى غير البحرينيين 
تلك  أن  كما   ،2019 سنة  في  تكاليفها  دراســة  تمت  التي 
الدراسة ال تغطي جميع الخدمات المقدمة بالمراكز، األمر 
التسيير  نظام  لتطبيق  االستعداد  على  يساعدها  ال  الذي 

الذاتي ضمن برنامج الضمان الصحي.
الرد الموحد:

أخـــذًا  وتسعيرها  المعنيين  مــع  التكاليف  ــة  دراســ تــم 
باالعتبار برنامج الضمان الصحي والتسيير الذاتي، ويتم 
الــتــعــديــالت المطلوبة،  الــعــمــل عــلــى االنــتــهــاء مــن  حــالــيــًا 

وسيتم رفع التوصيات للمجلس للموافقة.

مجموعة  المالية  الرقابة  تقرير  سجل 
المنظومة  على  المشتركة  المالحظات  من 
ومراكز  الحكومية  )المستشفيات  الصحية 
الرعاية الصحية األولية(، حيث لوحظ بشأن 
الحكومية  للمستشفيات  اإلداري  االستقالل 
ومراكز الرعاية الصحية األولية لم يتم اعتماد 
للمستشفيات  النهائي  التنظيمي  الهيكل 
الحكومية، مما ترتب عليه تأخر نقل موظفي 
اإلدارات المساندة بوزارة الصحة المطلوبين 
على  وتسكينهم  الحكومية  للمستشفيات 

الهيكل التنظيمي للمستشفيات.
الرد الموحد:

تعمل الجهتان بشكل مستمر بالتنسيق 
إعــداد  تم  حيث  المدنية،  الخدمة  جهاز  مع 
ــاكـــل الــتــنــظــيــمــيــة وقـــــوائـــــم الــتــســكــيــن  ــيـ ــهـ الـ
واألوصــــــــاف وإرســـالـــهـــا إلــــى جـــهـــاز الــخــدمــة 

المدنية للمراجعة واالعتماد. 
عقود  ــزال  ت ال  أنــه  إلــى  التقرير  وأشــار 
الصحة  وزارة  بــيــن  المشتركة  الــخــدمــات 
عددها  والبالغ  الحكومية  والمستشفيات 
وزارة  بين  والــعــقــود  عــقــداً،   23 اإلجــمــالــي 

البالغ عددها 42  الصحة والمراكز الصحية 
حتى  قبلها  من  ــدار  وتُ الــوزارة  باسم  عقداً، 

انتهاء أعمال الرقابة في ديسمبر 2021.
الرد الموحد:

وزارة  مــيــزانــيــة  تــوزيــع  عــلــى عملية  بــنــاًء 
قــامــت  لــلــعــام 2021،  الــفــصــل  قــبــل  الــصــحــة 
ــعـــمـــل عـــلـــى تــحــديــد  ــالـ ــــالث بـ ــثـ ــ ــات الـ ــهــ ــجــ الــ
الــمــيــزانــيــة لــكــل جــهــة ولـــم يــتــم االنــتــهــاء من 
ــوزيــــع الــمــيــزانــيــة لــكــل جــهــة حتى  فــصــل وتــ
العمل على فصل جميع  أكتوبر 2021، وجاٍر 
أو المنتهية  العقود المشتركة سواًء السارية 
تم  كما  التجديد.  أو  التمديد  تتطلب  التي 
المناقصات  مجلس  مع  التنسيق  في  البدء 
تم  وقــد  الــعــقــود.  لعملية فصل  والــمــزايــدات 
الفصل في عدة عقود منها خدمات  بالفعل 

الحراسة األمنية، وإبرام عقود جديدة.
على  االعتماد  استمرار  التقرير  ورصد 
وزارة الصحة لإلشراف على ميزانية األدوية 
شرائها  بإجراءات  والقيام  الطبية،  والمواد 

وتخزينها وصرفها للمستشفيات.
الرد الموحد:

ــاًء عـــلـــى تـــوجـــيـــه الــمــجــلــس األعـــلـــى  ــنــ بــ
للصحة، فإن ميزانية شراء المواد المخزنية 
مـــن أدويــــــة ومــســتــلــزمــات جـــراحـــيـــة ســتــكــون 
ــازن الـــمـــركـــزيـــة،  ــخـ ــمـ ــــالل الـ مــشــتــركــة مــــن خـ
بــوزارة  المواد  إدارة  الــذي تقوم به  الــدور  وهو 
الــثــالث  لــلــجــهــات   )DMM( حــالــيــًا  الــصــحــة 
وهي وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية 
ــيـــة، وخــالل  ومـــراكـــز الــرعــايــة الــصــحــيــة األولـ
للمناقصة  اإلعــــداد  لفريق  األول  االجــتــمــاع 
بتاريخ 16 مارس 2022،  الذي عقد  الوطنية 
والــــــــذي تــــم بـــحـــضـــور مــمــثــلــيــن عــــن جــمــيــع 
ــايـــة الــصــحــيــة  ــز الـــرعـ ــراكــ الــمــســتــشــفــيــات ومــ
تم  حيث  الوطنية  المناقصة  فــي  المشاركة 
الحكومية  الــجــهــات  مــشــاركــة  عــلــى  االتـــفـــاق 
الـــثـــالث الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة والــمــســتــشــفــيــات 
النفسي  الطب  وكذلك مستشفى  الحكومية 
الــتــابــع لـــــوزارة الــصــحــة بــشــراء األدويـــــة لهم 
من  فريق  ُيشكل  أن  على  مشتركة،  بميزانية 
الثالث يدرس كميات األدويــة بشكل  الجهات 
منفصل والكلفة المالية لكل جهة على حدة، 

ليتم الطلب بحسب االحتياج الفعلي. 

3 اأ�سهر فترة انتظار مواعيد الأ�سعة بالمراكز ال�سحية
المراكز ال�سحية: �ساعات عمل اإ�سافية للموظفين لتقليل فترات النتظار

نفاد مخزون
 بع�ض الأدوية المهمة

الجهات الصحية: اجتماعات أسبوعية لمتابعة المواد غير 
المتوافرة إليجاد حلول لها

فعال  إلكتروني  نظام  وتطوير  جنيسة  دوائية  بدائل  توفير 
يربط بين مخازن األدوية

مخزون  نــفــاد  عــن  ــة  ــ واإلداريـ المالية  الــرقــابــة  تقرير  كشف 
مــخــزن مجمع  فــي  تــوافــرهــا  الــتــي يجب  المهمة  األدويــــة  بعض 

السلمانية الطبي وصيدليات المراكز الصحية.
الرد الموحد:

الوطنية لشراء األدويــة، وتم  اللجنة  إلى  الموضوع  تم رفع 
التعامل مع الموضوع بحسب اآلتي: 

تم تشكيل فريق عمل مخزون األدوية بوجود ممثلين   -
أسبوعية  اجتماعات  بعقد  ويقوم  المعنية،  الجهات  جميع  عن 

لمتابعة المواد غير المتوافرة إليجاد حلول لها.
مراجعة قائمة األدوية مع األطباء وإلغاء المواد التي   -

يوجد لديها بدائل وتوجد صعوبة في توافرها.
تــم االجــتــمــاع مــع الــمــورديــن الــذيــن لــديــهــم طلبات   -
متأخرة ومعرفة أسباب ومعوقات التأخير وحل المشاكل العالقة 

معهم.
الــتــنــســيــق مــــع الــهــيــئــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــنــظــيــم الــمــهــن   -
والخدمات الصحية لتوفير بدائل دوائية جنيسة لمعظم المواد 
قبل  من  وصفها  يتم  والتي  األحيان،  بعض  في  تتوافر  ال  التي 
إلكتروني  نظام  تطوير  يتم  كما  للمريض،  المختص  الطبيب 
فعال يربط بين مخازن األدوية الرئيسية وكافة مخازن األدوية 
)معلومات  مشروع  على  والعمل  األولــيــة،  الصحية  المراكز  في 
مــراقــبــة  بعملية  يــخــتــص  مـــشـــروع  وهـــو   )»DUR« األدويـــــة  إدارة 
بالنظام الصحي  األدويــة  بــإدارة  العالقة  ذات  اإلجـــراءات  جميع 

بالمملكة.

مر�سى غ�سيل كلى 
لم يتم جدولة مواعيد لهم بال�سلمانية

أشار تقرير الرقابة المالية واإلدارية إلى وجود مرضى 
بحاجة إلى غسيل كلى دموي بشكل دوري لم يتم جدولة 
مواعيد لهم بمجمع السلمانية الطبي، ما يضطرهم إلى 
االنتظار بدون مواعيد إلى حين استدعائهم متى ما توافر 

مجال لهم.
رد المستشفيات الحكومية:

يتم العمل على تجهيز مركز الشيخ عبداهلل بن خالد 
لغسيل الكلى الذي يحتوي على 60 سريرا لغسيل الكلى، 
ــادة جــدولــة الــمــواعــيــد الــدوريــة  كــمــا يــتــم الــعــمــل عــلــى إعــ

لغسيل كل المرضى المدرجين على قوائم االنتظار.

المالية  الــرقــابــة  تقرير  كشف 
واإلدارية عن تراكم مرضى المراكز 
قوائم  على  األطــفــال  من  الصحية 
مواعيد  على  للحصول  االنــتــظــار 
بمجمع  األســنــان  عمليات  ــراء  إلجـ
السلمانية الطبي، حيث بلغ عددهم 
 30 فــي  كما  طفل   500 اإلجمالي 
تقوم  أن  دون  ــن  م  ،2022 يــنــايــر 
المراكز الصحية بوضع خطة زمنية 
المطلوبة  العمليات  إلجــراء  شاملة 

لتلك الحاالت. 
الــصــحــيــة  ــايــــة  الــــرعــ ــز  ــراكــ مــ رد 

األولية:
ــمــــت دراســـــــــــة الـــــمـــــوضـــــوع فــي  تــ
اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــتــنــســيــقــيــة بين 
والثانوية  األولية  الصحية  الرعاية 

ووضع الحلول المناسبة، ومنها:
أطـــبـــاء من   3 تــخــصــيــص   -
االطــفــال  لمعاينة  االولــيــة  الــرعــايــة 
ــي الـــرعـــايـــة  ومــــحــــاولــــة عـــالجـــهـــم فــ
االولـــيـــة، وتــحــويــل االطـــفـــال الــذيــن 
بحاجة الى عمليات تحت التخدير 
الـــعـــام الــــى مــســتــشــفــى الــســلــمــانــيــة 

الطبي.
ــلـــب مــــن قــبــل  ــع طـ ــ تــــم رفــ  -

مــســتــشــفــى الـــســـلـــمـــانـــيـــة بـــإضـــافـــة 
خــاصــيــة الــتــحــويــل عــبــر نـــظـــام اي 
صــحــة مـــن الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة الــى 

تخصص اسنان األطفال.
تـــم نــقــل اســتــشــاري عــالج   -

طــب اســنــان االطـــفـــال مــن الــمــراكــز 
ــى مــجــمــع الــســلــمــانــيــة  الــصــحــيــة الــ
الــطــبــي لــمــبــاشــرة عــــالج االطـــفـــال 
ــه تـــحـــت الــتــخــديــر  ــيـ الــمــحــولــيــن الـ

العام. 
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بشأن مواعيد بعض الخدمات التشخيصية والعالجية بالمراكز 
واإلدارية  المالية  الرقابة  تقرير  ذكر  بها،  العمل  وتنظيم  الصحية 
العيادات  ببعض  أقرب موعد  للحصول على  االنتظار  فترة  تجاوز 
القصوى  االنتظار  فترة  المزمنة  باألمراض  المتعلقة  التخصصية 
المعمول بها بالمراكز الصحية، األمر الذي يؤثر سلباً على صحة 
وسالمة المرضى حال عدم حصولهم على العالج الالزم في الوقت 

المناسب.
رد مراكز الرعاية الصحية األولية:

والسجالت  المواعيد  قسم  قبل  من  االنتظار  وقت  قياس  يتم 
الصحية دوريًا وبصورة ثابتة كل 3 أشهر مع رفع التقارير بصورة 
إلـــى الــخــدمــات الــطــبــيــة التــخــاذ الــتــدابــيــر  تفصيلية لــكــل خــدمــة 
الــتــي تــجــاوزت فــتــرة االنتظار  الــالزمــة، إضــافــة لحصر الــخــدمــات 
اإلجــراءات  واتخاذ  الوضع  تقييم  يتم  كما  المحدد.  المعيار  فيها 
أيــام  الــمــعــنــيــة لــفــتــح قــوائــم فــي  الـــالزمـــة بالتنسيق مــع األقـــســـام 
إضافية استثنائية أو دائمة أو تمديد وقت العيادة بحسب احتياج 
المتاحة  العاملة واإلمكانيات  القوى  المركز الصحي ووضعه من 
الطارئة  للحاالت  متاحة  مواعيد  توجد  بأنه  علمًا  العيادة،  لفتح 
العيادات وذلك لضمان عدم تأخير تقديم أي من الخدمات  لكل 
استدامة  العمل على  تم  وقد  الطبية وبجودة عالية لمحتاجيها. 
تقديم خدمة عيادة األمراض المزمنة في العيادات العامة حيث 
بــالــمــراكــز الــصــحــيــة مــؤهــلــيــن لتقديم  الــعــائــلــة  أن جــمــيــع أطــبــاء 
خدمة العيادات التخصصية في العيادات العامة. كما عمل قسم 
لتقديم  مــتــدربــات  مــمــرضــات  توفير  على  التمريضية  الــخــدمــات 
خدمة العيادات التخصصية وجدولة المواعيد. هذا وجاٍر التنسيق 

لدمج العيادات التخصصية من خالل عيادات اختر طبيبك، حيث 
الفئات  لجميع  الــذاتــي  التسيير  برنامج  وفــق  الــخــدمــات  ستقدم 
من خالل العيادات العامة التي يقوم عليها أطباء عائلة مدربين 

لمتابعة األمراض المزمنة.
وأشار التقرير إلى أنه ال توجد لدى المراكز الصحية معايير 
للحصول  المرضى  النتظار  المقبولة  القصوى  الفترات  تحدد 
المراكز  على مواعيد لألشعة، والتي تجاوزت الشهرين في بعض 

الصحية ووصلت في أحد المراكز الصحية إلى ثالثة أشهر. 
رد مراكز الرعاية الصحية األولية:

تم وضع جدول مؤشرات فترات انتظار مواعيد األشعة لمتابعة 
الــمــدة والــتــأكــد مــن االلـــتـــزام بــمــؤشــرات األداء، وتــمــت زيــــادة عــدد 
المواعيد من خالل ساعات عمل إضافية للموظفين وذلك لتقليل 

فترات االنتظار.
كما ذكر التقرير أنه ال توجد معايير تحدد الفترات القصوى 
المقبولة النتظار المرضى للحصول على مواعيد متابعة الحاالت 
ما  الصحية،  بالمراكز  العامة  األسنان  عيادات  لمرضى  المرضية 
تلك  االنتظار للحصول على  فــتــرات  فــي  تــفــاوت  وجــود  فــي  أسهم 
المواعيد بين مركز صحي وآخر تراوحت بين يوم واحد و95 يومًا.

رد مراكز الرعاية الصحية األولية:
جاٍر العمل على تحديد مؤشرات األداء الخاصة بعيادة االسنان 
لالنتظار.  القصوى  الــمــدد  وتحديد  الصحية،  بالمراكز  العامة 
كــمــا لـــدى مــراكــز الــرعــايــة الــصــحــيــة األولـــيـــة خــطــة بــشــأن تقليل 
التنسيق إلعــادة  جــاٍر  اذ  واألســنــان،  الفم  لعيادة  االنــتــظــار  فــتــرات 
هيكلة عيادات األسنان في ظل التسيير الذاتي ووفق استراتيجية 

وجـــاٍر  الــصــحــي،  بــالــضــمــان  المتعلقة  للصحة  األعــلــى  المجلس 
للفم  الصحية  للخدمات  األولــيــة  الــرعــايــة  بين  واالتــفــاق  العمل 
واألسنان وقسم جراحة الفم والوجه والفكين بمجمع السلمانية 
والتقويم  الــجــراحــة  بين  المشتركة  الــعــيــادة  يخص  فيما  الطبي 
ــفــــال. وتــــم عــمــل خــطــط بــديــلــة مـــن قبل  وأيـــضـــًا تــحــويــالت األطــ
في  االنتظار  قوائم  وتقليص  واألســنــان  للفم  الصحية  الخدمات 
تم  كما  عــالــيــة،  كــفــاءة  ذوي  بــأطــبــاء  باالستعانة  المناطق  جميع 

التواصل ومناقشة التوصية من خالل اجتماعات لجنة المتابعة 
التي  الصحية  والمراكز  الحكومية  المستشفيات  بين  والتنسيق 
يسري عليها قانون الضمان الصحي وتشكيل فريق لفصل خدمات 
الفم واألسنان بحيث يتم تحويل الخدمات التخصصية لمجمع 
السلمانية الطبي، كما تم تفعيل خدمة حجز المواعيد من خالل 
الخط الساخن، باإلضافة إلى تشكيل لجنة تطوير خدمات صحة 

الفم واألسنان.

500 طفل على قوائم انتظار جراحات الأ�سنان
املراكز ال�صحية: تخ�صي�ص 3 اأطباء من الرعاية الأولية ملعاينة الأطفال وحماولة عالجهم

ال تحديث
 الأ�صعار الخدمات ال�صحية 

للمر�سى غير البحرينيين
يتم فصل  لم  أنه  واإلداريــة  المالية  الرقابة  تقرير  أكد 
ومراكز  الحكومية  للمستشفيات  الختامية  الحسابات 

الرعاية الصحية األولية عن حسابات وزارة الصحة. 
الرد الموحد:

الوطني،  واالقتصاد  المالية  وزارة  مع  االتــفــاق  حسب 
فإنه سيتم اعتماد حساب ختامي واحد لسنة 2021 للجهات 
الحكومية،  والمستشفيات  الــصــحــة،  وزارة  وهـــي  الــثــالث، 
الحساب  يصدر  بحيث  األولــيــة،  الصحية  الرعاية  ومــراكــز 
الختامي باسم وزارة الصحة للجهات الثالث، وذلك نظرًا 
لفصل الميزانية في الربع األخير من سنة 2021، على أن 
يتم اعتماد حسابات ختامية منفصلة لكل جهة ابتداًء من 

السنة المالية 2022.
وأسعار  تكاليف  دراســـة  تتم  لــم  أنــه  التقرير  وسجل 
لالستناد  الحكومية،  المستشفيات  تقدمها  التي  الخدمات 
للتوجه نحو التسيير الذاتي  إليها عند تسعيرها استعداداً 

للمستشفيات وبرنامج الضمان الصحي.
الرد الموحد:

الخدمات  وأســعــار  تكاليف  دراســـة  على  العمل  جـــاري 
المقدمة من خالل المستشفيات الحكومية وذلك تمهيدًا 
للتسيير الذاتي وبرنامج الضمان الصحي، وذلك من خالل 
للصحة،  األعــلــى  المجلس  قبل  مــن  الــصــادرة  التوجيهات 
للمجلس  والــتــوصــيــات  الـــدراســـة  نتيجة  رفـــع  يــتــم  وســـوف 
اعتماد  يخص  فيما  واالعتماد  للموافقة  للصحة  األعلى 

قوائم التسعيرات.
بتحديث  الصحية  المراكز  تقم  لم  أنه  التقرير  وأوضح 
أسعار الخدمات الصحية المقدمة للمرضى غير البحرينيين 
تلك  أن  كما   ،2019 سنة  في  تكاليفها  دراســة  تمت  التي 
الدراسة ال تغطي جميع الخدمات المقدمة بالمراكز، األمر 
التسيير  نظام  لتطبيق  االستعداد  على  يساعدها  ال  الذي 

الذاتي ضمن برنامج الضمان الصحي.
الرد الموحد:

أخـــذًا  وتسعيرها  المعنيين  مــع  التكاليف  ــة  دراســ تــم 
باالعتبار برنامج الضمان الصحي والتسيير الذاتي، ويتم 
الــتــعــديــالت المطلوبة،  الــعــمــل عــلــى االنــتــهــاء مــن  حــالــيــًا 

وسيتم رفع التوصيات للمجلس للموافقة.

مجموعة  المالية  الرقابة  تقرير  سجل 
المنظومة  على  المشتركة  المالحظات  من 
ومراكز  الحكومية  )المستشفيات  الصحية 
الرعاية الصحية األولية(، حيث لوحظ بشأن 
الحكومية  للمستشفيات  اإلداري  االستقالل 
ومراكز الرعاية الصحية األولية لم يتم اعتماد 
للمستشفيات  النهائي  التنظيمي  الهيكل 
الحكومية، مما ترتب عليه تأخر نقل موظفي 
اإلدارات المساندة بوزارة الصحة المطلوبين 
على  وتسكينهم  الحكومية  للمستشفيات 

الهيكل التنظيمي للمستشفيات.
الرد الموحد:

تعمل الجهتان بشكل مستمر بالتنسيق 
إعــداد  تم  حيث  المدنية،  الخدمة  جهاز  مع 
ــاكـــل الــتــنــظــيــمــيــة وقـــــوائـــــم الــتــســكــيــن  ــيـ ــهـ الـ
واألوصــــــــاف وإرســـالـــهـــا إلــــى جـــهـــاز الــخــدمــة 

المدنية للمراجعة واالعتماد. 
عقود  ــزال  ت ال  أنــه  إلــى  التقرير  وأشــار 
الصحة  وزارة  بــيــن  المشتركة  الــخــدمــات 
عددها  والبالغ  الحكومية  والمستشفيات 
وزارة  بين  والــعــقــود  عــقــداً،   23 اإلجــمــالــي 

البالغ عددها 42  الصحة والمراكز الصحية 
حتى  قبلها  من  ــدار  وتُ الــوزارة  باسم  عقداً، 

انتهاء أعمال الرقابة في ديسمبر 2021.
الرد الموحد:

وزارة  مــيــزانــيــة  تــوزيــع  عــلــى عملية  بــنــاًء 
قــامــت  لــلــعــام 2021،  الــفــصــل  قــبــل  الــصــحــة 
ــعـــمـــل عـــلـــى تــحــديــد  ــالـ ــــالث بـ ــثـ ــ ــات الـ ــهــ ــجــ الــ
الــمــيــزانــيــة لــكــل جــهــة ولـــم يــتــم االنــتــهــاء من 
ــوزيــــع الــمــيــزانــيــة لــكــل جــهــة حتى  فــصــل وتــ
العمل على فصل جميع  أكتوبر 2021، وجاٍر 
أو المنتهية  العقود المشتركة سواًء السارية 
تم  كما  التجديد.  أو  التمديد  تتطلب  التي 
المناقصات  مجلس  مع  التنسيق  في  البدء 
تم  وقــد  الــعــقــود.  لعملية فصل  والــمــزايــدات 
الفصل في عدة عقود منها خدمات  بالفعل 

الحراسة األمنية، وإبرام عقود جديدة.
على  االعتماد  استمرار  التقرير  ورصد 
وزارة الصحة لإلشراف على ميزانية األدوية 
شرائها  بإجراءات  والقيام  الطبية،  والمواد 

وتخزينها وصرفها للمستشفيات.
الرد الموحد:

ــاًء عـــلـــى تـــوجـــيـــه الــمــجــلــس األعـــلـــى  ــنــ بــ
للصحة، فإن ميزانية شراء المواد المخزنية 
مـــن أدويــــــة ومــســتــلــزمــات جـــراحـــيـــة ســتــكــون 
ــازن الـــمـــركـــزيـــة،  ــخـ ــمـ ــــالل الـ مــشــتــركــة مــــن خـ
بــوزارة  المواد  إدارة  الــذي تقوم به  الــدور  وهو 
الــثــالث  لــلــجــهــات   )DMM( حــالــيــًا  الــصــحــة 
وهي وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية 
ــيـــة، وخــالل  ومـــراكـــز الــرعــايــة الــصــحــيــة األولـ
للمناقصة  اإلعــــداد  لفريق  األول  االجــتــمــاع 
بتاريخ 16 مارس 2022،  الذي عقد  الوطنية 
والــــــــذي تــــم بـــحـــضـــور مــمــثــلــيــن عــــن جــمــيــع 
ــايـــة الــصــحــيــة  ــز الـــرعـ ــراكــ الــمــســتــشــفــيــات ومــ
تم  حيث  الوطنية  المناقصة  فــي  المشاركة 
الحكومية  الــجــهــات  مــشــاركــة  عــلــى  االتـــفـــاق 
الـــثـــالث الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة والــمــســتــشــفــيــات 
النفسي  الطب  وكذلك مستشفى  الحكومية 
الــتــابــع لـــــوزارة الــصــحــة بــشــراء األدويـــــة لهم 
من  فريق  ُيشكل  أن  على  مشتركة،  بميزانية 
الثالث يدرس كميات األدويــة بشكل  الجهات 
منفصل والكلفة المالية لكل جهة على حدة، 

ليتم الطلب بحسب االحتياج الفعلي. 

3 اأ�سهر فترة انتظار مواعيد الأ�سعة بالمراكز ال�سحية
المراكز ال�سحية: �ساعات عمل اإ�سافية للموظفين لتقليل فترات النتظار

نفاد مخزون
 بع�ض الأدوية المهمة

الجهات الصحية: اجتماعات أسبوعية لمتابعة المواد غير 
المتوافرة إليجاد حلول لها

فعال  إلكتروني  نظام  وتطوير  جنيسة  دوائية  بدائل  توفير 
يربط بين مخازن األدوية

مخزون  نــفــاد  عــن  ــة  ــ واإلداريـ المالية  الــرقــابــة  تقرير  كشف 
مــخــزن مجمع  فــي  تــوافــرهــا  الــتــي يجب  المهمة  األدويــــة  بعض 

السلمانية الطبي وصيدليات المراكز الصحية.
الرد الموحد:

الوطنية لشراء األدويــة، وتم  اللجنة  إلى  الموضوع  تم رفع 
التعامل مع الموضوع بحسب اآلتي: 

تم تشكيل فريق عمل مخزون األدوية بوجود ممثلين   -
أسبوعية  اجتماعات  بعقد  ويقوم  المعنية،  الجهات  جميع  عن 

لمتابعة المواد غير المتوافرة إليجاد حلول لها.
مراجعة قائمة األدوية مع األطباء وإلغاء المواد التي   -

يوجد لديها بدائل وتوجد صعوبة في توافرها.
تــم االجــتــمــاع مــع الــمــورديــن الــذيــن لــديــهــم طلبات   -
متأخرة ومعرفة أسباب ومعوقات التأخير وحل المشاكل العالقة 

معهم.
الــتــنــســيــق مــــع الــهــيــئــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــنــظــيــم الــمــهــن   -
والخدمات الصحية لتوفير بدائل دوائية جنيسة لمعظم المواد 
قبل  من  وصفها  يتم  والتي  األحيان،  بعض  في  تتوافر  ال  التي 
إلكتروني  نظام  تطوير  يتم  كما  للمريض،  المختص  الطبيب 
فعال يربط بين مخازن األدوية الرئيسية وكافة مخازن األدوية 
)معلومات  مشروع  على  والعمل  األولــيــة،  الصحية  المراكز  في 
مــراقــبــة  بعملية  يــخــتــص  مـــشـــروع  وهـــو   )»DUR« األدويـــــة  إدارة 
بالنظام الصحي  األدويــة  بــإدارة  العالقة  ذات  اإلجـــراءات  جميع 

بالمملكة.

مر�سى غ�سيل كلى 
لم يتم جدولة مواعيد لهم بال�سلمانية

أشار تقرير الرقابة المالية واإلدارية إلى وجود مرضى 
بحاجة إلى غسيل كلى دموي بشكل دوري لم يتم جدولة 
مواعيد لهم بمجمع السلمانية الطبي، ما يضطرهم إلى 
االنتظار بدون مواعيد إلى حين استدعائهم متى ما توافر 

مجال لهم.
رد المستشفيات الحكومية:

يتم العمل على تجهيز مركز الشيخ عبداهلل بن خالد 
لغسيل الكلى الذي يحتوي على 60 سريرا لغسيل الكلى، 
ــادة جــدولــة الــمــواعــيــد الــدوريــة  كــمــا يــتــم الــعــمــل عــلــى إعــ

لغسيل كل المرضى المدرجين على قوائم االنتظار.

المالية  الــرقــابــة  تقرير  كشف 
واإلدارية عن تراكم مرضى المراكز 
قوائم  على  األطــفــال  من  الصحية 
مواعيد  على  للحصول  االنــتــظــار 
بمجمع  األســنــان  عمليات  ــراء  إلجـ
السلمانية الطبي، حيث بلغ عددهم 
 30 فــي  كما  طفل   500 اإلجمالي 
تقوم  أن  دون  ــن  م  ،2022 يــنــايــر 
المراكز الصحية بوضع خطة زمنية 
المطلوبة  العمليات  إلجــراء  شاملة 

لتلك الحاالت. 
الــصــحــيــة  ــايــــة  الــــرعــ ــز  ــراكــ مــ رد 

األولية:
ــمــــت دراســـــــــــة الـــــمـــــوضـــــوع فــي  تــ
اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــتــنــســيــقــيــة بين 
والثانوية  األولية  الصحية  الرعاية 

ووضع الحلول المناسبة، ومنها:
أطـــبـــاء من   3 تــخــصــيــص   -
االطــفــال  لمعاينة  االولــيــة  الــرعــايــة 
ــي الـــرعـــايـــة  ومــــحــــاولــــة عـــالجـــهـــم فــ
االولـــيـــة، وتــحــويــل االطـــفـــال الــذيــن 
بحاجة الى عمليات تحت التخدير 
الـــعـــام الــــى مــســتــشــفــى الــســلــمــانــيــة 

الطبي.
ــلـــب مــــن قــبــل  ــع طـ ــ تــــم رفــ  -

مــســتــشــفــى الـــســـلـــمـــانـــيـــة بـــإضـــافـــة 
خــاصــيــة الــتــحــويــل عــبــر نـــظـــام اي 
صــحــة مـــن الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة الــى 

تخصص اسنان األطفال.
تـــم نــقــل اســتــشــاري عــالج   -

طــب اســنــان االطـــفـــال مــن الــمــراكــز 
ــى مــجــمــع الــســلــمــانــيــة  الــصــحــيــة الــ
الــطــبــي لــمــبــاشــرة عــــالج االطـــفـــال 
ــه تـــحـــت الــتــخــديــر  ــيـ الــمــحــولــيــن الـ

العام. 

ا�ستمرار العتماد على وزارة ال�سحة للإ�سراف على ميزانية الأدوية والمواد الطبية

الم�ست�سفيات الحكومية والمراكز ال�سحية: ميزانية �سراء الأدوية
وم�ستلزمات جراحية �ستكون م�ستركة من خلل المخازن المركزيـة
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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ال درا�صة لتكاليف اخلدمات ال�صحية

عدم اإحالة بع�ض املخالفات الطّبية للتحقيق

املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  قال 

 )2022-2021( لعامي  والإدارية 

واأ�سعار  تكاليف  درا�سة  عدم  لحظ  اإنه 

امل�ست�سفيات  تقدمها  التي  اخلدمات 

احلكومية، لال�ستناد اإليها عند ت�سعريها 

الذاتي  الت�سيري  نحو  للتوجه  ا�ستعداًدا 

للم�ست�سفيات وبرنامج ال�سمان ال�سحي.

كذلك ذكر التقرير اأن املراكز ال�سحية 

مل تقم بتحديث اأ�سعار اخلدمات ال�سحية 

التي  البحرينيني  غري  للمر�سى  املقدمة 

 ،2019 �سنة  يف  تكاليفها  درا�سة  متت 

جميع  تغّطي  ل  الدرا�سة  تلك  اأن  كما 

ل  الذي  الأمر  باملراكز،  املقدمة  اخلدمات 

نظام  لتطبيق  ال�ستعداد  على  ي�ساعدها 

ال�سمان  برنامج  �سمن  الذاتي  الت�سيري 

ال�سحي.

املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  ذكر 

 )2022-2021( لعامي  والإدارية 

اإحالة  احلالت  بع�ض  يف  يتم  اأنه 

امل�ست�سفيات  يف  الطبية  املخالفات 

خطاأ  بوجود  ي�ستبه  والتي  احلكومية 

مهني ج�سيم فيها، اأو التاأخر يف اإخطار 

الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات 

الأمر  فيها،  للتحقيق  »نهرا«  ال�سحية 

الهيئة  تعميم  متطلبات  يخالف  الذي 

رقم )1( ل�سنة 2018 ول ي�ساعد على 

التحقيق يف تلك املخالفات با�ستقاللية 

وحيادية.

يـــوَم انـتـظــار للحـ�صـول عـلــى مـوعد 

»الـــكــ�صف االأّول« فــي ال�صلـمــانـيــة

قال تقرير ديوان الرقابة املالية 

والإدارية لعامي )2022-2021( 

اإنه لحظ تراكم املر�سى على قوائم 

العمليات  اإجراء  مواعيد  انتظار 

ال�سلمانية  مبجمع  اجلراحية 

 6210 عددهم  بلغ  اإذ  الطبي، 

مر�سى كما يف 31 اأكتوبر 2021، 

ومر�سى عمليات املناظري الباطنية 

الروتينية الذين بلغ عددهم 2278 

ا كما يف 31 دي�سمرب 2021. مري�سً

كما اأفاد التقرير برتاكم املر�سى 

للح�سول  النتظار  قوائم  على 

الأ�سعة مبجمع  بق�سم  مواعيد  على 

تراوحت  اإذ  الطبي،  ال�سلمانية 

ا  مري�سً  184 بني  ما  اأعدادهم 

نوع  بح�سب  ا  مري�سً و1323 

يناير   2 يف  كما  وذلك  الأ�سعة 

.2022

من جانبها، رّدت امل�ست�سفيات احلكومية اأنه يتم حالًيا العمل على و�سع خطة زمنية لإجراء العمليات 

اجلراحية وعمليات املناظري الباطنية للمر�سى املدرجني على قوائم النتظار، وذلك بعد ا�ستئناف اإجراء 

عمل  انتظار  قوائم  بتقلي�ض  املتعلقة  الإجراءات  بع�ض  تطبيق  يف  البدء  مت  ذلك،  غرار  وعلى  العمليات. 

الأ�سعة، ومنها زيادة عدد القوائم اليومية.

ويف هذا ال�سدد، ت�سّمن م�سروع تو�سعة مبنى احلوادث والطوارئ اإ�سافة 4 غرف للعمليات اجلراحية، 

و�سيتم ا�ستعمالها يف الربع الأول لعام 2023، والبدء يف تطبيق العمليات امل�سائية بدل الكتفاء بالفرتة 

ال�سباحية فح�سب، ما �سي�سهم يف تقليل فرتات النتظار وزيادة عدد امل�ستفيدين.

ديوان  تقرير  قال 

الرقابة املالية والإدارية 

-2021( لعامي 

2022( اإنه لحظ طول 

مواعيد  انتظار  فرتة 

الك�سف الأول يف بع�ض 

بالعيادات  التخ�س�سات 

مبجمع  اخلارجية 

الطبي،  ال�سلمانية 

اأحد  يف  و�سلت  والتي 

 245 اإىل  التخ�س�سات 

من  بالرغم  وذلك  يوًما، 

الك�سف  �سرعة  اأهمية 

لوحظ طول  كما  الأول. 

مواعيد  انتظار  فرتة 

بع�ض  يف  املتابعة 

والتي و�سلت  احلالت، 

يف اأحد التخ�س�سات اإىل 

268 يوًما.

245

اآالف مري�ض يف قائمة انتظار 

العمليات اجلراحية بال�صلمانية 6 اأكرث من

امل�صت�صفيات احلكومية: 

خطة زمنية الإجراء العمليات اجلراحية

»امل�صت�صفيات احلكومية«: 

معايري التحويل لل�صلمانية ح�صب �صرورة احلالة

من جانبها، رّدت امل�ست�سفيات احلكومية باأنه مت و�سع معايري للتحويل من مراكز الرعاية ال�سحية الأولوية 

�ست لها خانات  اإىل الطوارئ، احلالت العاجلة خ�سّ ح�سب �سرورة احلالة »احلرجة والطارئة حتّول مبا�سرة 

خا�سة للمواعيد وتكون خالل 7-14 يوًما، احلالت الروتينية خالل 3 اأ�سهر«. اأما بالن�سبة ملواعيد املتابعة فاإنه 

مواعيد  تكون  واأن  اأ�سبوعني،  اأو  اأ�سبوع  »Extra Follow up« خالل  املعالج حتديدها كحالت  للطبيب  ميكن 

روتينية ت�سل اإىل �ستة اأ�سهر اأو اأكرث لتجديد الو�سفات.

قال تقرير ديوان الرقابة املالية والإدارية لعامي )2021-2022( اإنه لوحظ ب�ساأن 

ال�ستقالل الإداري للم�ست�سفيات احلكومية ومراكز الرعاية ال�سحية الأولية عدم اعتماد 

موظفي  نقل  تاأخر  عليه  ترتب  ما  احلكومية،  للم�ست�سفيات  النهائي  التنظيمي  الهيكل 

الإدارات امل�ساندة بوزارة ال�سحة املطلوبني للم�ست�سفيات احلكومية وت�سكينهم على الهيكل 

التنظيمي للم�ست�سفيات.

امل�ست�سفيات  املالحظات حول  العديد من  التقرير لر�سد  الديوان جزًءا من  وخ�س�ض 

احلكومية واملراكز ال�سحية.

احلكومية  للم�ست�سفيات  اخلتامية  احل�سابات  ف�سل  عدم  لحظ  اأنه  الديوان  وذكر 

ومراكز الرعاية ال�سحية الأولية عن ح�سابات وزارة ال�سحة. 

واأ�ساف الديوان: »ل تزال عقود اخلدمات امل�سرتكة بني وزارة ال�سحة وامل�ست�سفيات 

احلكومية والبالغ عددها الإجمايل 23 عقًدا، والعقود بني وزارة ال�سحة واملراكز ال�سحية 

البالغ عددها 42 عقًدا با�سم الوزارة وُتدار من قبلها حتى انتهاء اأعمال الرقابة يف دي�سمرب 

.»2021

الأدوية  ميزانية  على  لالإ�سراف  ال�سحة  وزارة  على  العتماد  ا�ستمرار  اإىل  اأ�سار  كما 

واملواد الطبية، والقيام باإجراءات �سرائها وتخزينها و�سرفها للم�ست�سفيات.

ا�صتمرار االعتماد على وزارة ال�صحة يف االأدوية واملواد الطّبية.. تقرير الرقابة:

ال هيكل لـ»امل�صت�صفيات احلكومية«.. واحل�صابات املالية غري مف�صولة عن »ال�صحة«

اإنهما  الأولية  ال�سحية  الرعاية  ومراكز  احلكومية  امل�ست�سفيات  قالت 

اإعداد  مت  اإذ  املدنية،  اخلدمة  جهاز  مع  بالتن�سيق  م�ستمر  ب�سكل  تعمالن 

الهياكل التنظيمية وقوائم الت�سكني والأو�ساف واإر�سالها اإىل جهاز اخلدمة 

املدنية للمراجعة والعتماد.

واأفادتا باأنه ح�سب التفاق مع وزارة املالية والقت�ساد الوطني، فاإنه 

وهي  الثالث،  للجهات   2021 ل�سنة  واحد  ختامي  ح�ساب  اعتماد  �سيتم 

وزارة ال�سحة، وامل�ست�سفيات احلكومية، ومراكز الرعاية ال�سحية الأولية، 

بحيث ي�سدر احل�ساب اخلتامي با�سم وزارة ال�سحة للجهات الثالث، وذلك 

نظًرا لف�سل امليزانية يف الربع الأخري من �سنة 2021، على اأن يتم اعتماد 

ح�سابات ختامية منف�سلة لكل جهة ابتداًء من ال�سنة املالية 2022.

وذكرتا يف ردهما املوّحد على الديوان »بناًء على عملية توزيع ميزانية 

وزارة ال�سحة قبل الف�سل للعام 2021، قامت اجلهات الثالث بالعمل على 

حتديد امليزانية لكل جهة، ومل يتم النتهاء من ف�سل وتوزيع امليزانية لكل 

جهة حتى اأكتوبر 2021، وجاٍر العمل على ف�سل جميع العقود امل�سرتكة 

�سواء ال�سارية اأو املنتهية التي تتطلب التمديد اأو التجديد. كما مت البدء يف 

العقود. وقد مت  املناق�سات واملزايدات لعملية ف�سل  التن�سيق مع جمل�ض 

بالفعل الف�سل يف عدة عقود منها خدمات احلرا�سة الأمنية، واإبرام عقود 

جديدة«.

»امل�صت�صفيات« و»املراكز ال�صحية«: العمل جاٍر على ف�صل جميع العقود امل�صرتكة

»امل�صت�صفيات«: نعمل على درا�صتها
للرعاية  الأولية  و»املراكز  احلكومية«  »امل�ست�سفيات  قالت  بدورها، 

من  املقدمة  اخلدمات  واأ�سعار  تكاليف  درا�سة  على  جاٍر  العمل  اإن  ال�سحية« 

خالل امل�ست�سفيات احلكومية؛ وذلك متهيًدا للت�سيري الذاتي وبرنامج ال�سمان 

ال�سحي، وذلك من خالل التوجيهات ال�سادرة من قبل املجل�ض الأعلى لل�سحة، 

و�سوف يتم رفع نتيجة الدرا�سة والتو�سيات للمجل�ض الأعلى لل�سحة للموافقة 

والعتماد فيما يخ�ض اعتماد قوائم الت�سعريات.

كما ذكرت اأنه مت درا�سة تكاليف اخلدمات املقدمة لالأجانب باملراكز ال�سحية 

والت�سيري  ال�سحي  ال�سمان  برنامج  بالعتبار  اأخًذا  وت�سعريها  املعنيني  مع 

املطلوبة، و�سيتم رفع  التعديالت  النتهاء من  العمل على  الذاتي، ويتم حالًيا 

التو�سيات للمجل�ض الأعلى لل�سحة للموافقة.

نظام  تفعيل  من  النتهاء  »مت  بالقول:  احلكومية«  »امل�ست�سفيات  رّدت 

العر�سية  احلوادث  عن  للتبليغ  الأولية  ال�سحية  الرعاية  ملراكز  اإلكرتوين 

والأخطاء املهنية، والذي ي�ساعد بدوره يف زيادة جودة عملية الر�سد واملتابعة 

للحالت. كما تعمل املراكز ال�سحية على التن�سيق لدمج اآلية حتويل الإلكرتوين 

للحالت اجل�سيمة مع هيئة تنظيم املهن واخلدمات ال�سحية؛ لرفع جودة اآلية 

الإبالغ عن اأي حادث اأو خطاأ يف املراكز ال�سحية«.

التي  احلالت  جميع  حتويل  يتم  باأنه  احلكومية  امل�ست�سفيات  اأفادت  كما 

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  اإىل  فيها  ج�سيم  مهني  خطاأ  بوجود  ي�ستبه 

واخلدمات ال�سحية؛ للتحقيق فيها من قبل رئي�ض الأطباء املعني مبا�سرة خالل 

مهني  خطاأ  اأنها  احلالة  تقييم  اإىل  الأطباء  رئي�ض  وي�ستند  عمل.  اأيام  خم�سة 

الهيئة،  ال�سادر عن  القرار  اإىل  ا�ستناًدا  الطبية  الناحية  تقديره من  اإىل  ج�سيم 

والذي ُحّددت فيه هذه احلالت.

»امل�صت�صفيات«: نظام

اإلكرتوين للتبليغ عن االأخطاء الطّبية

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12336/PDF/INAF_20230116020337952.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12336/PDF/INAF_20230116020337952.pdf
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة

ارتفاع معدالت بع�ض اأنواع العدوى يف 

»ال�سلمانية« عن املعدالت املقبولة عاملًيا
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 »امل�ست�سفيات«: خطة ا�سرتاتيجية ملعاجلة جميع اأ�سباب انت�سار العدوى

-2021« لعامي  والإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  �سّجل 

2022« ارتفاع معدلت بع�ض اأنواع العدوى امل�ساحبة للم�ست�سفيات 

عن املعدلت املقبولة عاملًيا يف بع�ض اأق�سام ووحدات جممع ال�سلمانية 

الطبي.

ووحدات  اأق�سام  بع�ض  التزام  ن�سبة  انخفا�ض  التقرير  اأظهر  كما 

باإجراءات  للولدة  جدحف�ض  وم�ست�سفى  الطبي  ال�سلمانية  جممع 

مكافحة العدوى، الأمر الذي يزيد من احتمالية انت�سار العدوى باملجمع 

ا »تكرار حدوث حالت عدوى جماعية  وامل�ست�سفى. و�سجل التقرير اأي�سً

بالبكترييا املقاومة للم�سادات احليوية يف عدة مواقع مبجمع ال�سلمانية 

الطبي ومركز اإبراهيم خليل كانو ال�سحي والجتماعي«.

الرقابة: 500 طفل بقائمة انتظار »االأ�سنان«

نفاد خمزون بع�ض االأدوية

 املهمة يف خمزن و�سيدلية ال�سلمانية 

اأفاد تقرير ديوان الرقابة املالية والإدارية لعامي »2021-2022« باأنه لحظ 

تراكم مر�سى املراكز ال�سحية من الأطفال على قوائم النتظار للح�سول على مواعيد 

لإجراء عمليات الأ�سنان مبجمع ال�سلمانية الطبي، حيث بلغ عددهم الإجمايل 500 

طفل، كما يف 30 يناير 2022، دون اأن تقوم املراكز ال�سحية بو�سع خطة زمنية 

�ساملة لإجراء العمليات املطلوبة لتلك احلالت.

اأفاد تقرير ديوان الرقابة املالية والإدارية لعامي »2021-2022« باأنه لحظ 

ال�سلمانية  جممع  خمزن  يف  توفرها  يجب  التي  املهمة  الأدوية  بع�ض  خمزون  نفاد 

الطبي و�سيدليات املراكز ال�سحية.

تاأخر عالج اأكرث من 100 األف حالة زارت الطوارئ

دقيقة انتظار لت�سنيف بع�ض 

احلاالت الطارئة يف »طوارئ ال�سلمانية«

الرقابة  ديوان  تقرير  اأفاد 

لعامي  ـــــة  والإداري املــالــيــة 

بــاأنــه   »2022-2021«

بع�ض  يف  الق�سم  تاأخر  لحظ 

عالج  يف  البدء  يف  احلــالت 

الق�سوى  الفرتة  عن  املر�سى 

العالج  يف  للبدء  املعتمدة 

وقد  احلالة،  ت�سنيف  بح�سب 

تاأخر  التي  احلــالت  عدد  بلغ 

 102،707 عالجها  يف  الق�سم 

يناير  من  الفرتة  خالل  حالت 

2019 حتى اأغ�سط�ض 2021.

الرقابة  ديوان  تقرير  قال 

لعامي  والإدارية  املالية 

لوحظ  اأنه   »2022-2021«

ب�ساأن ق�سم الطوارئ واحلوادث 

مبجمع ال�سلمانية الطبي وجود 

كحالت  ت�سنيفها  مت  حالت 

طارئة بعد فرتات طويلة ن�سبًيا 

اإحدى  من ت�سجيلها و�سلت يف 

وبدء  دقيقة  اإىل 317  احلالت 

العالج بعد مرور 358  تلقيها 

دقيقة من ت�سجيلها يف حني اأنه 

العالج  تتلقى  اأن  يتعنّي  كان 

فوًرا دون اأي تاأخري.

317

»امل�ست�سفيات  رّدت  جانبها،  من 

احلكومية« على مالحظة الديوان باأنه مت عمل 

تقييم �سامل جلميع اجلوانب املتعلقة مبكافحة 

امل�ست�سفيات  يف  املوجودة  والأق�سام  العدوى 

�ساملة  ا�سرتاتيجية  خطة  وو�سع  احلكومية 

بناًء  العدوى  انت�سار  اأ�سباب  جميع  ملعاجلة 

خالل  من  عاملًيا  معتمدة  تقييم  اأدوات  على 

وم�ساريع  م�سكلة  بكل  متخ�س�سة  عمل  فرق 

حت�سني اجلودة يف اإطار مكافحة العدوى.

باأنه  احلكومية«  »امل�ست�سفيات  قالت  كما 

اللتزام  ب�سرورة  املعنية  الأق�سام  توجيه  مت 

مكافحة  وتو�سيات  اإجراءات  كافة  وتطبيق 

لها،  امليدانية  اجلولت  تكثيف  مع  العدوى 

وذلك لر�سد اأي جتاوزات وتوثيقها بالتوا�سل 

الالزمة.  الإجراءات  لتخاذ  الإدارات  مع 

والتثقيف  للتدريب  �ساملة  بخطة  البدء  ومت 

العدوى  ومنع  الوقاية  باإجراءات  املتعلقة 

مت  كما  لذلك،  املثلى  الطرق  على  والتدريب 

ملعاجلمة  �ساملة  ا�سرتاتيجية  خطة  و�سع 

جميع ا�سباب انت�سار العدوى.

ديوان  تقرير  قال  ال�سياق،  ذات  يف 

-2021« لعامي  والإدارية  املالية  الرقابة 

حالت  حدوث  تكرار  لحظ  باأنه   »2022

عدوى جماعية بالبكترييا املقاومة للم�سادات 

ال�سلمانية  مبجمع  مواقع  عدة  يف  احليوية 

ال�سحي  كانو  خليل  اإبراهيم  ومركز  الطبي 

والجتماعي.

»امل�ست�سفيات احلكومية« ترد: تو�سعة الطوارئ �سرتفع الطاقة اال�ستيعابية

العمل على تنفيذ تو�سية  باأنه جاٍر  امل�ست�سفيات احلكومية  رّدت 

ديوان الرقابة، حيث جاري النتهاء من اأعمال تو�سعة ق�سم الطوارئ 

واحلوادث، والذي �سي�سهم يف رفع الطاقة ال�ستيعابية من 80 �سريًرا 

حالًيا اإىل 123 �سريًرا، وذلك عرب تو�سعة طوارئ البالغني بتخ�سي�ض 

5 غرف لت�سنيف املر�سى، و8 غرف ملعاينة احلالت غري امل�ستعجلة، 

اإىل ف�سل  بالإ�سافة  الإنعا�ض،  للمعاجلة، مع تو�سعة ق�سم  و3 غرف 

طوارئ الأطفال مبدخٍل منف�سل، وغرفة اإنعا�ض خا�سة، مع تخ�سي�ض 

غرفة لت�سنيف املر�سى، وغرفة ملعاينة احلالت غري امل�ستعجلة، هذا 

ا ومرافًقا،  اإىل جانب تو�سعة منطقة انتظار املر�سى لت�سع 123 مري�سً

واإن�ساء �سيدلية جديدة. 

املر�سى  عالج  باأنه  رّدها  يف  احلكومية  امل�ست�سفيات  واأ�سافت 

مرتبط بوجود �سرير حلظة بدء الإجراءات العالجية، واأنه اأثناء فرتة 

لعالج  بالق�سم  اأجنحة(   3  -  2( عدد  تخ�سي�ض  مت  كورونا  جائحة 

مر�سى  لعالج  ت�ستخدم  كانت  املتبقية  والأجنحة  كورونا،  حالت 

حالت الطوارئ العتيادية، مما ترتب عليه اكتظاظ �سديد يف الأ�سرة 

وامتالء الطاقة ال�ستيعابية وتاأخري البدء يف العالج لبع�ض املر�سى.

املراكز ال�سحية: 3 اأطباء ملعاينة االأطفال وحتويلهم

ال�سحية  الرعاية  »مراكز  رّدت   

يف  املو�سوع  درا�سة  مت  باأنه  الأولية« 

الرعاية  بني  التن�سيقية  اللجنة  اجتماع 

وو�سع  والثانوية  الأولية  ال�سحية 

احللول املنا�سبة، ومنها:

الرعاية  من  اأطباء   3 تخ�سي�ض   -

وحماولة  الأطفال  ملعاينة  الأولية 

وحتويل  الأولية،  الرعاية  يف  عالجهم 

عمليات حتت  اإىل  بحاجة  الذين  الأطفال 

ال�سلمانية  م�ست�سفى  اإىل  العام  التخدير 

الطبي.  - مت رفع طلب من قبل م�ست�سفى 

التحويل  خا�سية  باإ�سافة  ال�سلمانية 

عرب نظام اأي �سحة من املراكز ال�سحية 

اإىل تخ�س�ض اأ�سنان الأطفال.

رّدت كل من »امل�ست�سفيات احلكومية« 

على  الأولية«  ال�سحية  الرعاية  و»مراكز 

اإىل  املو�سوع  رفع  باأنه مت  الرقابة  ديوان 

اللجنة الوطنية ل�سراء الأدوية.

عمل  فريق  ت�سكيل  مت  باأنه  واأفادتا 

خمزون الأدوية بوجود ممثلني عن جميع 

اجتماعات  بعقد  ويقوم  املعنية،  اجلهات 

املتوفرة  غري  املواد  ملتابعة  اأ�سبوعية 

لإيجاد حلول لها.

قائمة  مراجعة  مت  باأنه  ذكرتا  كما 

التي  املواد  واإلغاء  الأطباء  مع  الأدوية 

يف  �سعوبة  وتوجد  بدائل  لديها  يوجد 

اأنه مت الجتماع مع  اإىل  توفرها. واأ�سارتا 

متاأخرة  طلبات  لديهم  الذين  املوردين 

وحل  التاأخري  ومعوقات  اأ�سباب  ومعرفة 

امل�ساكل العالقة معهم.

»امل�ست�سفيات« و»املراكز«: ت�سكيل فريق ملخزون االأدوية

»امل�ست�سفيات«: فرتة انتظار ق�سوى لت�سنيف املر�سى

درا�سة  على  جاٍر  العمل  باأن  احلكومية«  »امل�ست�سفيات  رّدت 

مّتت  كما  املر�سى.  ت�سنيف  لعملية  ق�سوى  انتظار  فرتة  وحتديد 

 9-7( مبعدل  واملقدرة  احلالية  للت�سنيف  النتظار  فرتة  درا�سة 

دقائق(، علًما بوجود عدد قليل جًدا من املر�سى انتظروا فرتة اأطول 

من ذلك، وبالذات اأثناء بداية تطبيق نظام الت�سنيف اجلديد. ولتفادي 

يف  وممر�سة  طبيب  تخ�سي�ض  مت  املر�سى،  ت�سنيف  تاأخري  تكرار 

غرفة النتظار للت�سنيف لالإ�سراف على عملية الت�سنيف مع مراعاة 

حالة املر�سى.

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12336/PDF/INAF_20230116020337952.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12336/PDF/INAF_20230116020337952.pdf
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»البلديات«: حزمة فعاليات 
بمناسبة يوم البحرين الرياضي

أّكد وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك، أن تحديد الثاني 
من ش��هر فبراير لتنظيم فعاليات يوم البحرين الرياضي يعكس 
اهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتعزيز الرياضة 
لتصب��ح جزءًا مهمًا من حياة المجتمع، منّوهًا بحرص الوزارة على 
المشاركة في هذا اليوم الوطني وتقديم كافة الدعم لها من أجل 

إبرازها بالصورة المنشودة.
ج��اء ذلك، خالل اس��تقباله، رئيس االتحادي��ن البحريني والدولي 
للرياض��ة للجميع رئيس اللجن��ة المنظمة العليا لي��وم البحرين 
الرياض��ي عيس��ى محمد عبدالرحي��م، لالطالع على اس��تعدادات 
اللجن��ة لفعالية ي��وم البحرين الرياضي في نس��ختها الس��ابعة 
بالع��ام 2023. ولف��ت المبارك إلى أن اهتم��ام اللجنة األولمبية 
البحريني��ة به��ذا الي��وم الرياض��ي البحريني هو ترجم��ة عملية 
لتفعيلها القيم الهادفة لتعزيز الصحة العامة في المجتمعات.

وأوضح بأن الوزارة بدأت استعداداتها بالتنسيق مع اللجنة العليا 
المنظم��ة للفعالية في وضع حزمة من الفعاليات ليتم تنظيمها 
بمناس��بة يوم البحرين الرياضي، مشيرًا إلى أنه تم أيضًا تشكيل 
فريق عمل في الوزارة لالس��تعداد لهذا اليوم عبر وضع خطة من 

البرامج والفعاليات الرياضية التحفيزية.
ون��ّوه المب��ارك بالحرص على تحفي��ز كافة العاملين لممارس��ة 
الرياضة والمساهمة في جعل هذه المناسبة منطلقًا لهم لتغيير 
نمط حياتهم بممارس��ة الرياضة والنشاط البدني وغرس ثقافة 
الرياضة كأس��لوب حياة وتوسيع قاعدة المش��اركة في األنشطة 

المختلفة.
م��ن جهته، ثّمن عبدالرحي��م، جهود الوزير في تعزيز التنس��يق 
لدع��م ي��وم البحرين الرياض��ي من أج��ل إنجاح ه��ذه الفعالي�ة 
الوطني���ة والت��ي تصب ف��ي صالح وخدم��ة الوط��ن والمواطن 

والمقيم على أرض البحرين.

المحمود: ضرورة إعادة فتح فرع 
لهيئة الكهرباء والماء بالمحرق

شدد عضو مجلس بلدي المحرق 
ممث��ل الدائ��رة األول��ى محمد 
إعادة  أهمي��ة  المحم��ود عل��ى 
افتت��اح ف��رع لهيئ��ة الكهرباء 
والم��اء ف��ي محافظ��ة المحرق، 
مش��يرًا إل��ى أن ثم��ة مش��اكل 
عديدة مصاحبة لعملية التحول 
الكام��ل للتعامالت اإللكترونية 
سواء كانت عن طريق الهاتف أو 

الموقع اإللكتروني. 
الطوي��ل  التأخي��ر  أن  وأض��اف 

في اكتش��اف األخطاء وتعديلها قد يصل إلى ش��هور عديدة على 
الرغم أن هذه المش��اكل كانت ش��به معدومة من خالل الحضور 
الش��خصي إل��ى الف��روع وكانت تت��م العملية في نف��س الوقت 

بمقابلة المختصين وحل المشكلة.
وتس��اءل قائاًل: هل الهدف أن تسجل الهيئة مثااًل ناجحًا لتقنين 
المصروفات من خالل هذه العملية؟، يجب أن تكون جودة الخدمة 
ف��ي رضا العميل بالمق��ام األول، وحدوث انخفاض في مس��توى 

الخدمات يستلزم إعادة النظر وإصالح هذه السياسة فورًا.
وأش��ار إلى أن بعض المواطنين والمقيمي��ن كانوا يتجهون إلى 
المقر الرئيس��ي للهيئة في مدينة عيسى، وكان رجل األمن يقوم 
باس��تالم المعام��الت ويوصلها إل��ى داخل المق��ر ويتصل على 
المعنيي��ن لالستفس��ار من المراج��ع المنتظر عن��د الباب، وهذه 

الوسيلة أيضًا أصبحت غير متاحة.
وق��ال يج��ب إعادة النظر ف��ي هذا األم��ر ومراعاة جمي��ع الفئات 
وأهمه��م كب��ار الس��ن وتقلي��ل األعب��اء المالي��ة اإلضافية على 

المواطنين التي تخص تكلفة المعامالت.

محمد المحمود 

»العاصمة«: 45 زيارة ميدانية 
غّطت 100 مجمع سكني خالل 2022

ت��رأس محاف��ظ العاصمة الش��يخ 
راش��د ب��ن عبدالرحم��ن آل خليفة 
اجتماع لجنة األح��وال العامة األول 
عل��ى  اطل��ع  حي��ث   ،2023 لس��نة 
اللجنة  لجه��ود  الختام��ي  التقري��ر 
خالل الع��ام الماضي، كم��ا اعتمد 
برنام��ج الزي��ارات الميدانية للجنة 

لعام 2023.
وأظه��ر التقرير ال��ذي قدمته لجنة 
األحوال العامة، قيام الفرق التابعة 
له��ا ب�45 زيارة ميدانية خالل العام 
2022، وغط��ت تل��ك الزيارات 100 
مجمع سكني من أصل 125 مجمعًا 
ف��ي المحافظة، أي ما نس��بته %80 
م��ن إجمال��ي المجمع��ات التابعة 
اللجنة  للمحافظ��ة، حي��ث رص��دت 
خالل الزيارات الميدانية االحتياجات 
الخدمي��ة واألمني��ة واالجتماعي��ة، 
وأع��دت بذل��ك تقاري��رًا وتوصيات 
عرضت عل��ى المجلس التنس��يقي، 
تمهيدًا لرفعها لل��وزارات والجهات 
المعنية لدراس��ة إمكانية تنفيذها 

على أرض الواقع.
وأش��اد المحاف��ظ خ��الل االجتماع، 
بالجهود الت��ي بذلها أعضاء اللجنة 

خ��الل الزي��ارات الميداني��ة الع��ام 
الماضي، والت��ي هدفت إلى تلمس 
احتياج��ات المواطني��ن والمقيمين 
ع��ن كث��ب والوق��وف عل��ى آرائهم 
ومطالبه��م ومقترحاتهم التنموية 
ورفع مس��توى التواصل مع األهالي، 
بما يحقق رؤية المحافظة المتمثلة 
متمي��زة  خدم��ات  تقدي��م  ف��ي 
للمواطني��ن والمقيمي��ن م��ن أجل 

حياة أفضل وتنمية مستدامة.
خ��الل  المحاف��ظ  اعتم��د  كم��ا 
لجن��ة  عم��ل  برنام��ج  االجتم��اع، 
 ،2023 للع��ام  العام��ة  األح��وال 
وال��ذي يش��مل اس��تكمال الزيارات 
الميداني��ة لكاف��ة المناطق والقرى 
التابع��ة للمحافظ��ة عب��ر جدول��ة 
الزيارات خالل مختلف أش��هر السنة 
لضم��ان تغطية كاف��ة المجمعات 

السكنية بالزيارات الميدانية، وذلك 
للوق��وف عل��ى احتياج��ات األهالي 
عن قرب واالس��تماع الحتياجاتهم 
ومطالبه��م، إضافة إلى االحتياجات 
والمراف��ئ  لألس��واق  الخدمي��ة 
والحدائ��ق وغيرها، بم��ا يحقق رؤى 
العاصم��ة في  وأه��داف محافظ��ة 
تعزي��ز التواص��ل المجتمع��ي م��ع 

األهالي.

 النعار: أهالي رابعة المحرق 
يترقبون بديل »العمارات القديمة«

كش��ف رئيس مجلس بلدي المحرق 
عب��د العزي��ز النعار عن ب��دء وزارة 
العمران��ي  والتخطي��ط  اإلس��كان 
بهدم العمارات اإلسكانية القديمة 
ف��ي الدائ��رة الرابع��ة بمحافظ��ة 
المح��رق. وقال النعار: حيث إن هذه 
الدائرة مغلقة وال يوجد بها دفان، 
لذلك ف��إن عملية ه��دم العمارات 
القديم��ة تش��كل فرص��ة لتلبي��ة 
طلب��ات األهال��ي ومنها ع��دد من 
الطلب��ات المتراكم��ة منذ س��نوات 
طويلة، وأرج��و أن تحظى المناطق 
القديم��ة بأولوي��ة ويت��م اختي��ار 

نوعية مناسبة للوحدات السكنية.
وتابع: نتمنى من الوازرة أن تبدأ في 
القديمة  اإلسكانية  العمارات  هدم 

عل��ى  والعم��ل  س��رعة،  بأقص��ى 
إنش��اء مشاريع إسكانية تلبي حاجة 
أهال��ي الدائرة في المق��ام األول.. 

وه��ذه فرص��ة يصع��ب تكراره��ا، 
ش��اكرًا وزارة اإلس��كان والتخطيط 
العمراني ومق��درًا دورها الهام في 
تلبية الطلبات المتسارعة بمملكة 
البحرين عموما وبمحافظة المحرق 

على وجه الخصوص. 
وقال إنه تمت دعوة الوزارة لحضور 
المح��رق  بل��دي  اجتم��اع مجل��س 
للحدي��ث عن خطة ال��وزارة لعملية 
هدم العمارات اإلسكانية القديمة، 
ومس��اندين  داعمي��ن  وس��نكون 

للخطة الشاملة.
وأض��اف: به��ذه المناس��بة نرف��ع 
الش��كر واالمتنان إل��ى مقام عاهل 
الب��الد المعظ��م، وصاحب الس��مو 
الملكي ولي العه��د رئيس مجلس 

الوزراء، والحكومة.
فيم��ا قال��ت عض��و مجل��س بلدي 
المح��رق ممثل��ة الدائ��رة الثاني��ة 
دالل المقه��وي ننتظ��ر خطة وزارة 
اإلسكان والتخطيط العمراني حول 
موضوع هدم العمارات اإلس��كانية 
القديمة وإحالل مشروع بديل لها، 
وأتمنى أن يغطي المشروع الجديد 
نس��بة كبي��رة م��ن طلب��ات أهالي 
الدائ��رة، حيث تعتبر ه��ذه الدائرة 
من الدوائر القديم��ة في محافظة 
اإلس��كانية  والعم��ارات  المح��رق، 
القديمة الت��ي بحاجة إل��ى الهدم 
تشكل مس��احة كبيرة في منطقة، 
محله��ا  يق��وم  أن  الممك��ن  م��ن 

مشروع إسكاني نموذجي.

عبدالعزيز النعار 

 »سوق العمل«: حملتان 
تفتيشيتان في العاصمة والجنوبية

نف��ذت هيئة تنظيم س��وق العم��ل حملتين تفتيش��يتين في محافظ��ة العاصمة 
والمحافظة الجنوبية، ش��ملت عددًا م��ن المحال التجارية ومواق��ع العمل وأماكن 
تجم��ع العمالة. وأش��ارت الهيئة إلى تنفيذ حملة تفتيش��ية بالتنس��يق مع وزارة 
الداخلية ممثلة في شؤون الجنسية والجوازات واإلقامة ومديرية الشرطة، وذلك في 
محافظة العاصمة، فيما تم تنفيذ الحملة الثانية من قبل قطاع الضبط القانوني 
بالهيئة في المحافظة الجنوبية، أسفرتا عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق 

بأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون اإلقامة بمملكة البحرين.
وج��ددت الهيئة دعوتها جمي��ع أفراد المجتمع إلى دعم جه��ود الجهات الحكومية 
للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية 
للمجتم��ع ككل، داعي��ة الجمهور لإلبالغ عن أية ش��كاوى تتعلق بمخالفات س��وق 
العم��ل والعمالة غي��ر النظامية من خالل ملء االس��تمارة اإللكترونية المخصصة 
لإلبالغ على الموقع الرس��مي للهيئة www.lmra.bh أو االتصال على مركز اتصال 

الهيئة 17506055.

َرَفَض اإلفصاح عن ممتلكاته.. 
مته المحكمة ألف دينار فغرَّ

سيد حسين القصاب «

الصغ��رى  المحكم��ة  حكم��ت 
الجنائي��ة الرابع��ة ف��ي دعوى 
مدنية بتغري��م مواطن بمبلغ 
1000 دينار لعدم إفصاحه عن 
ما لديه م��ن أموال وممتلكات 
لتنفي��ذ حك��م صادر ف��ي حقه 
بإلزامه تس��ديد مبلغ مستحق 

واإلفصاح عن ما يملك. 
زينب سعيد  المحامية  وذكرت 

بأن المدعى عليه لم يفصح عن ما لديه من أموال وممتلكات 
وأموال لدى الغير، وبناًء على ذلك تم تقديم شكوى في النيابة 
العام��ة بعدم اإلفص��اح. وأضافت: »تم الحك��م على المدعى 
عليه بإلزامه تس��ديد مبلغ مس��تحق واإلفصاح عن ممتلكاته 
وأموال��ه، ولكنه تخلف عن اإلفصاح مما اس��تدعى الحجز على 
حس��اباته ومركبات��ه، وعطفًا على ما س��بق تم رفع ش��كوى 
في النياب��ة العامة بعدم اإلفصاح، ومن ث��م تم إحالتها إلى 
المحكمة وتم الحكم بغرامة 1000 دينار على المدعى عليه«.
وأوضح��ت أن هذا الحكم يأتي بموجب المادة 111 من قانون 
العقوب��ات والم��واد 24 و27 و58/6 م��ن المرس��وم بقانون 
رقم 22 لس��نة 2021 بش��أن إصدار قانون التنفيذ في المواد 
المدني��ة والتجارية، حيث إن ه��ذا القانون يلزم المدعى عليه 
باإلفص��اح عن جميع ممتلكاته من أس��هم وعق��ارات وأموال 

ومركبات وغيرها من الممتلكات.

زينب سعيد

06l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e t السنة 18  |   العدد 6246   |   االثنين 23 جمادى اآلخر 1444هـ  |   Mon 16 Jan 2023أخبار الوطن

مواصلة تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة.. األنصاري:

 إجراء 1571 عملية جراحية
بـ»السلمانية« خالل ديسمبر 2022

أّكد الرئيس التنفيذي للمستشفيات 
الحكومي��ة الدكت��ور أحم��د محمد 
األنصاري مواصل��ة الجهود الرامية 
إلى تطوير جودة الخدمات الصحية 
المقّدم��ة لجمي��ع أف��راد المجتمع 
ورفع جودته��ا وكفاءتها بما يحقق 
االس��تدامة في توفي��ر بيئة صحية 
وفق��ًا ألعل��ى مقايي��س الخدم��ات 
الصحي��ة العالمي��ة، ويحافظ على 
ريادتها واس��تمراريتها في التطور 
القطاع  باعتبار  والمستدام  النوعي 
الصح��ي ركيزة أساس��ية من ركائز 

التنمية. 
وأض��اف بأن��ه ق��د ت��ّم إج��راء 23 
عملي��ة لجراحة األس��نان والفكين، 
و371 عملي��ة جراح��ة عامة، و308 
و25  العظ��ام،  لجراح��ة  عملي��ات 
الدموية،  األوعي��ة  عملية لجراح��ة 
و27 عملي��ة لجراحة طب األعصاب، 
و126 عملية لجراحة األنف واألذن، 
و130 عملية جراحة نس��اء ووالدة، 
المس��الك  لجراح��ة  عملي��ة  و113 
البولية، و71 عملية جراحة أطفال، 
و46 عملي��ة جراحة حروق وتجميل، 
و251عملي��ة إج��راءات مناظير، و4 

عمليات إجراءات تخدير، و76 عملية 
لجراحة العيون. 

باس��تمرار  األنص��اري  ون��ّوه   
المستش��فيات الحكومية في تبني 

االس��تراتيجيات الكفيل��ة بتطوي��ر 
المستش��فيات  في جميع  الخدمات 
الحكومية السيما بمجّمع السلمانية 
الطب��ي، مش��يرًا إل��ى اإلحصائيات 

الت��ي بّين��ت المؤش��رات اإليجابية 
المش��روعات  الت��ي حققته��ا تلك 
واالس��تراتيجيات الطموحة وخاصة 
ما يتعّلق بتش��غيل غرف العمليات 
في مجمع الس��لمانية الطبي خالل 
ش��هر أغس��طس من العام الجاري، 
حيث تّم إجراء 1571 عملية جراحية 

في 13 تخصصًا طبيًا مختلفًا.
وق��ال إّن انخف��اض قائم��ة انتظار 
بمجم��ع  الجراحي��ة  العملي��ات 
الس��لمانية الطب��ي يأت��ي نتيج��ة 
تواك��ب  مس��تحدثة  آلي��ة  لوض��ع 
م��ن  واالحتياج��ات  المتطلب��ات 
الخدمات الجراحي��ة وبفضل جهود 
كاف��ة األقس��ام وطواق��م العم��ل 
بغ��رف  والتمريضي��ة  الطبي��ة 
المس��اندة  والخدم��ات  العملي��ات 
والت��ي تعم��ل على مدار الس��اعة، 
إلى جانب استحداث مشاريع جديدة 
ومن أبرزها مش��روع تش��غيل غرف 
العملي��ات االختياري��ة ف��ي الفترة 
المس��ائية وأي��ام الس��بت، وذل��ك 
لضم��ان س��ير الخدمات بم��ا يعزز 
جودة خدمة المواطنين والمقيمين 

بمملكة البحرين.

w w w . a l w a t a n n e w s . n e t 24 صفحة   |   210 فلس

األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

https://alwatannews.net/digital/16012023
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/digital/16012023
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رد المستشفيات الحكوميةمالحظات على أداء المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية

الحكومية 01 للمستشفيات  النهائي  التنظيمي  الهيكل  اعتماد  عدم 
المطلوبين  الصحة  بوزارة  المساندة  اإلدارات  موظفي  نقل  وتأخر 

للمستشفيات الحكومية وتسكينهم على الهيكل.

 تم إعداد الهياكل التنظيمية وقوائم التس��كين واألوصاف وإرس��الها إلى جهاز الخدمة 01
المدنية للمراجعة واالعتماد. 

استمرار االعتماد على وزارة الصحة لإلشراف على ميزانية األدوية والمواد 03
الطبية، والقيام بإجراءات شرائها وتخزينها وصرفها للمستشفيات.

 ميزانية شراء المواد المخزنية من أدوية ومستلزمات جراحية ستكون مشتركة من خالل 03
 »DMM« المخ��ازن المركزية، وهو الدور الذي تقوم ب��ه إدارة المواد بوزارة الصحة حاليًا
للجه��ات الثالث، وق��د تم االتفاق على مش��اركة الجهات الحكومية الثالث ومستش��فى 
الطب النفس��ي بش��راء األدوية لهم بميزانية مش��تركة، وتش��كيل فريق يدرس كميات 

األدوية والكلفة المالية لكل جهة على حدة، ليتم الطلب حسب االحتياج الفعلي.

لم تتم دراسة تكاليف وأسعار الخدمات التي تقدمها المستشفيات 05
الحكومية، لالستناد إليها عند تسعيرها استعدادًا للتوجه نحو التسيير 

الذاتي للمستشفيات وبرنامج الضمان الصحي.

 ج��اٍر العم��ل على دراس��ة تكاليف وأس��عار الخدمات، وس��وف يت��م رفع نتيجة الدراس��ة 05
والتوصي��ات للمجل��س األعلى للصح��ة للموافق��ة واالعتماد فيما يخ��ص اعتماد قوائم 

التسعيرات.

ومستشفى 08 السلمانية  مجمع  أقسام  بعض  التزام  نسبة  انخفاض 
جدحفص للوالدة بإجراءات مكافحة العدوى.

 تم توجيه األقس��ام المعنية بضرورة االلتزام وتطبيق كافة إجراءات وتوصيات مكافحة 08
الع��دوى مع تكثي��ف الجوالت الميدانية لها، وتم البدء بخطة ش��املة للتدريب والتثقيف 
المتعلق��ة بإج��راءات الوقاية ومنع العدوى والتدريب على الط��رق المثلى لذلك، كما تم 

وضع خطة استراتيجية شاملة لمعالجة جميع أسباب انتشار العدوى.

من 12 طويلة  فترات  بعد  السلمانية  طوارئ  في  طارئة  حاالت  تصنيف 
تسجيلها وصلت في إحدى الحاالت إلى 317 دقيقة وبدء تلقيها العالج 
بعد مرور 358 دقيقة من تسجيلها في حين أنه كان يتعين أن تتلقى 

العالج فورًا دون أي تأخير. 

 جاٍر العمل على دراسة وتحديد فترة انتظار قصوى لعملية تصنيف المرضى. كما تمت 12
دراس��ة فترة االنتظار للتصنيف الحالية والمقدرة بمعدل )7 – 9 دقائق(، ولتفادي تكرار 
تأخي��ر تصني��ف المرضى، ت��م تخصيص طبيب وممرض��ة في غرفة االنتظ��ار للتصنيف 

لإلشراف على عملية التصنيف مع مراعاة حالة المرضى. 

عقود الخدمات المشتركة بين وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية 02
انتهاء  حتى  قبلها  من  وُتدار  الوزارة  باسم  مازالت  الصحية  والمراكز 

أعمال الرقابة في ديسمبر 2021.

 قام��ت الجهات الثالث بتحديد الميزانية لكل جهة ول��م يتم االنتهاء من فصل وتوزيع 02
الميزاني��ة حت��ى أكتوبر 2021، وجاٍر العم��ل على فصل جميع العقود المش��تركة، وتم 
التنس��يق مع مجلس المناقصات لفصل العق��ود. وقد تم بالفعل الفصل في عدة عقود 

منها خدمات الحراسة األمنية، وإبرام عقود جديدة.

لم يتم فصل الحسابات الختامية للمستشفيات الحكومية ومراكز 04
الرعاية الصحية األولية عن حسابات وزارة الصحة.

 حس��ب االتفاق مع وزارة المالية واالقتصاد الوطني، فإنه س��يتم اعتماد حس��اب ختامي 04
واحد لسنة 2021 للجهات الثالث، ليصدر باسم وزارة الصحة، وذلك نظرًا لفصل الميزانية 
في الربع األخير من سنة 2021، على أن يتم اعتماد حسابات ختامية منفصلة لكل جهة 

ابتداًء من السنة المالية 2022.

عن 07 للمستشفيات  المصاحبة  العدوى  أنواع  بعض  معدالت  ارتفاع 
مجمع  ووحدات  أقسام  بعض  في  عالميًا  المقبولة  المعدالت 

السلمانية الطبي. 

 تم عمل تقييم ش��امل لجميع الجوانب المتعلقة بمكافحة العدوى واألقس��ام الموجودة 07
ف��ي المستش��فيات الحكومية ووضع خطة اس��تراتيجية ش��املة لمعالجة جميع أس��باب 

انتشار العدوى.

لم تتم في بعض الحاالت إحالة المخالفات الطبية التي يشتبه 11
وجود خطأ مهني جسيم فيها، أو التأخر في إخطار الهيئة الوطنية 

لتنظيم المهن والخدمات الصحية للتحقيق فيها. 

 يتم التحقيق في الحاالت المخالفة من قبل رئيس األطباء المعني مباشرة خالل خمسة أيام. 11
ويس��تند رئيس األطباء إلى تقييم الحالة بحس��ب القرار الصادر عن الهيئة والتي حددت فيه 

هذه الحاالت.
كما تم تفعيل نظام إلكتروني لمراكز الرعاية الصحية األولية للتبليغ عن الحوادث العرضية 
واألخطاء المهنية ويتم التنس��يق لدمج آلية التحويل اإللكتروني للحاالت الجس��يمة مع هيئة 

تنظيم المهن والخدمات الصحية.

لم تقم المراكز الصحية بتحديث أسعار الخدمات الصحية المقدمة 06
لألجانب وال تغطي الدراسة جميع الخدمات المقدمة بالمراكز.

 تمت دراس��ة التكاليف مع المعنيين وتس��عيرها أخذًا باالعتبار برنامج الضمان الصحي 06
والتس��يير الذاتي، ويتم حاليًا العمل على االنتهاء من التعديالت المطلوبة، وسيتم رفع 

التوصيات للمجلس للموافقة.

لبعض 10 المستهدفة  القيم  تحقيق  من  الصحية  المراكز  تتمّكن  لم 
مؤشرات األداء اإلكلينيكية المتعلقة بالكشف المبكر عن األمراض غير 

السارية خالل 2019 و2020.

 تتم دراسة القيم المستهدفة دوريًا ورفع النسب لتتماشى مع رفع جودة األداء، حيث انخفض 10
معظم مؤش��رات األداء في العامين 2019 و2020 بسبب قلة تردد المستفيدين من خدمات 
الكشف المبكر، وتم تفعيل تقديم خدمة االستشارة من خالل خدمة التطبيب عن بعد لكثير 
من الخدمات الطبية. وقد تم تقديم المؤشرات وجودة األداء واعتماد المراكز الصحية والتي 
يت��م قياس��ها دوريًا وفق المعايير العالمي��ة مثل االعتماد الكندي. وتم إصدار تقرير س��نوي 

لمؤشرات األداء.

للمضادات 09 المقاومة  بالبكتيريا  جماعية  عدوى  حاالت  حدوث  تكرار 
الحيوية في السلمانية ومركز إبراهيم خليل كانو الصحي واالجتماعي. 

 تم عمل تقييم ش��امل لجميع الجوانب المتعلقة بمكافحة العدوى واألقس��ام الموجودة 09
ف��ي المستش��فيات الحكومية ووضع خطة اس��تراتيجية ش��املة لمعالجة جميع أس��باب 

انتشار العدوى.

11 l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e tتقرير الرقابة

وضع خطة استراتيجية شاملة لمعالجة أسباب انتشار العدوى

 »ديوان الرقابة«: ارتفاع معدالت 
بعض أنواع العدوى بـ»السلمانية«
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

https://alwatannews.net/digital/16012023
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
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رد المستشفيات الحكوميةمالحظات على أداء المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية

المرضى 13 عالج  في  البدء  في  الحاالت  بعض  في  الطوارئ  قسم  تأخر 
عن الفترة القصوى المعتمدة للبدء في العالج بحسب تصنيف الحالة، 
حاالت   102.707 عالجها  في  القسم  تأخر  التي  الحاالت  عدد  بلغ  وقد 

خالل الفترة من يناير 2019 حتى أغسطس 2021.

جاٍر االنتهاء من أعمال توسعة قسم الطوارئ والحوادث، والذي سيساهم في رفع الطاقة 13
االس��تيعابية من 80 س��ريرًا حاليًا إلى 123 سريرًا، كما أن عالج المرضى مرتبط بوجود 
س��رير لحظ��ة بدء اإلجراءات العالجي��ة، وخالل جائحة كورونا ت��م تخصيص عدد )2 - 3 

أجنحة( بالقسم لعالج حاالت كورونا.

تراكم قوائم العمليات الجراحية بالسلمانية، بواقع 6210 مرضى في 15
بلغ  والذين  الروتينية  الباطنية  المناظير  عمليات  ومرضى   ،2021 أكتوبر 
2021. وتراكم المرضى بقسم  31 ديسمبر  2278 مريضًا في  عددهم 

األشعة، والذين تراوحت أعدادهم ما بين 184 مريضًا إلى 1323 مريضًا.

يتم حاليًا العمل على وضع خطة زمنية إلجراء العمليات الجراحية وعمليات المناظير الباطنية، 15
كم��ا تم الب��دء في تطبيق بعض اإلج��راءات المتعلقة بتقليص قوائم انتظار عمل األش��عة 

ومنها زيادة عدد القوائم اليومية.
وتضمن مشروع توس��عة مبنى الحوادث والطوارئ إضافة 4 غرف العمليات الجراحية وسيتم 
اس��تعمالها في الربع األول لعام 2023، والبدء في تطبيق العمليات المسائية بدل االكتفاء 

بالفترة الصباحية.

بالمراكز 17 والعالجية  التشخيصية  للخدمات  االنتظار  فترة  تجاوز 
الصحية. بالمراكز  بها  المعمول  القصوى  االنتظار  فترة   الصحية 

يت��م قياس وقت االنتظار من قبل قس��م المواعيد والس��جالت الصحية كل 3 أش��هر وحصر 17
الخدم��ات التي تج��اوزت فترة االنتظار فيها المعيار المحدد. كم��ا يتم تقييم الوضع واتخاذ 
اإلجراءات الالزمة بالتنس��يق مع األقس��ام المعنية لفتح قوائم في أيام إضافية حسب احتياج 

المركز الصحي ووضعه من القوى العاملة واإلمكانيات المتاحة لفتح العيادة.

تراكم األطفال المرضى بالمراكز الصحية للحصول على مواعيد إلجراء 20
عمليات األسنان بالسلمانية، وبلغ عددهم اإلجمالي 500 طفل في 30 

يناير 2022.

 تم تخصيص ٣ أطباء من الرعاية األولية لمعاينة األطفال ومحاولة عالجهم في الرعاية 20
األولية، وتحويل األطفال الذين بحاجة إلى عمليات تحت التخدير العام إلى السلمانية.

األنظمة 01 على  التقنية  واإلصدارات  التغييرات  إلدارة  منظمة  آلية  توفر  عدم 
التطبيقية، كما ال يتم توثيقها بشكل واضح ومحدد.

تعمل الوزارة منذ سنوات على اآللية الحالية، ولم تواجه الوزارة أي مشاكل 01
قد تحدث أعطااًل تقنية باألنظمة التطبيقية.

التخصصات 14 بعض  في  األول  الكشف  مواعيد  انتظار  فترة  طول 
بالعيادات الخارجية بمجمع السلمانية الطبي، والتي وصلت في إحدى 
الكشف  سرعة  أهمية  من  بالرغم  وذلك  يومًا،   245 إلى  التخصصات 
األول. كما لوحظ طول فترة انتظار مواعيد المتابعة في بعض الحاالت 

والتي وصلت في أحد التخصصات إلى 268 يومًا.

ت��م وض��ع معايير للتحويل م��ن مراكز الرعاية الصحية األولوية حس��ب ض��رورة الحالة 14
)الحرج��ة والطارئة تحول مباش��رة إلى الط��وارئ، الحاالت العاجل��ة خصصت لها خانات 

خاصة للمواعيد وتكون خالل 7 – 14 يومًا، الحاالت الروتينية خالل 3 أشهر(. 

تتم 16 لم  دوري  بشكل  دموي  كلى  غسيل  إلى  بحاجة  مرضى  وجود 
جدولة مواعيدهم بالسلمانية.

يتم العمل على تجهيز مركز الشيخ عبداهلل بن خالد لغسيل الكلى والذي يحتوي على 60 16
سريرًا لغسيل الكلى، وإعادة جدولة المواعيد.

األسنان 19 عيادات  لمرضى  المقبولة  القصوى  للفترات  معايير  توجد  ال 
و95  واحد  يوم  بين  االنتظـــــــار  فتـــرات  وتتفاوت  الصحية،  بالمراكز 

يومًا.

إعادة هيكلة عيادات األس��نان في ظل التسيير الذاتي، وخطط بديلة من قبل الخدمات الصحية 19
للفم واألسنان وتقليص قوائم االنتظار في جميع المناطق باالستعانة بأطباء من ذوي الكفاءة 

العالية، كما تم تفعيل خدمة حجز المواعيد من خالل الخط الساخن.

ال توجد لدى المراكز الصحية معايير تحدد الفترات القصوى المقبولة 18
النتظار المرضى للحصول على مواعيد األشعة، والتي تجاوزت الشهرين 
في بعض المراكز الصحية ووصلت في أحد المراكز الصحية إلى ثالثة 

أشهر.

ت��م وضع جدول مؤش��رات فت��رات انتظار مواعيد األش��عة لمتابعة الم��دة والتأكد من 18
االلت��زام بمؤش��رات األداء، وتمت زيادة ع��دد المواعيد من خالل س��اعات عمل إضافية 

للموظفين وذلك لتقليل فترات االنتظار.

نفاد مخزون بعض األدوية الهامة التي يجب توفرها في مخزن مجمع 21
السلمانية الطبي وصيدليات المراكز الصحية.

تم تش��كيل فريق عمل مخزون األدوي��ة ويتم عقد اجتماعات أس��بوعية لمتابعة المواد غير 21
المتوف��رة، ومراجعة األدوية مع األطباء وإلغاء المواد التي يوجد لديها بدائل وتوجد صعوبة 
ف��ي توفرها، وت��م االجتماع م��ع الموردين الذي��ن لديهم طلب��ات متأخرة ومعرفة أس��باب 

ومعوقات التأخير وحل المشاكل العالقة معهم.
التنس��يق مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لتوفير بدائل دوائية والعمل 

.»»DUR« على مشروع »معلومات إدارة األدوية

ل��دى وزارة العدل خطة خاصة الس��تمرارية العم��ل والتعافي من الكوارث 02لم تقم الوزارة بالتخطيط الستمرارية العمل والتعافي من الكوارث التقنية.02
التقني��ة، وذل��ك باالعتم��اد عل��ى األدوات الموج��ودة لدى م��زود الخدمة 

السحابية.

تراكم قوائم العمليات الجراحية بـ»السلمانية«.. 
والمستشفى: 4 غرف إضافية

 ال تخطيط للتعافي 
من الكوارث التقنية بـ»العدل«

رد وزارة العدلمالحظات الرقابة على تطوير وإدارة األنظمة التطبيقية »نظام محاكم التنفيذ«
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.

ثمن النسخة: السعودية: رياالن - الكويت: 200 فلس - اإلمارات: درهمان - قطر: رياالن - عمان: 200 بيسة - مصر: جنيهان - األردن: 200 فلس - لبنان: 1000 ليرة - المملكة المتحدة: جنيه استرليني - الواليات المتحدة: دوالران - أوروبا : 2 يورو

1113162320

عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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Link

منع توظيف األقارب بـ “تطوير للبترول” وتعديل عقود األجانب
^ تضّمــن تقريــر ديوان الرقابة موضوع الرقابة على إجراءات الحوكمة 
والمــوارد البشــرية بشــركة تطوير للبترول. وفيما يأتي أبــرز المالحظات ورّد 

الشركة بشأنها:

توظيف األقارب

الالئحـــة  تضميـــن  عـــدم  المالحظـــة:   -
الداخليـــة للموظفيـــن أو دليـــل إجـــراءات 
التوظيف بضوابط ومعايير تنظم عمليات 

توظيف األقارب.
رّد شـــركة تطويـــر للبتـــرول: يمنع توظيف 
أقـــارب الموظف في حال كونه المســـؤول 
المباشـــر أو غير مباشر على الطرف اآلخر، 
أو فـــي حـــال وجـــود الموظـــف والطـــرف 
اآلخر في نفس القســـم كما هو مذكور في 

الئحة تنظيم التوظيف الداخلية.

تعديل العقود

- المالحظة: وجـــود حاجة لتضمين عقود 

الموظفين األجانب ببنود ُتلزمهم بتدريب 
المهـــارات  علـــى  البحرينييـــن  الموظفيـــن 
العمليـــة التـــي تتطلبهـــا مختلـــف عمليات 
الشـــركة، بما يســـاعد على تأهيل الموظف 
للبتـــرول:  تطويـــر  شـــركة  رّد  البحرينـــي. 
ســـيتم تعديل عقـــود الموظفيـــن األجانب 
بتدريـــب  تلزمهـــم  بنـــود  علـــى  لتحتـــوي 
المهـــارات  علـــى  البحرينييـــن  الموظفيـــن 
الشـــركة  تؤكـــد  كمـــا  المطلوبـــة.  العمليـــة 
الموظفيـــن  إحـــالل  تدريـــب  برامـــج  أن 

البحرينيين هي ضمن أولوياتها.

مسترسل

- المالحظة: اعتماد صرف ســـاعات العمل 

مـــن  لعـــدد  مسترســـل  بشـــكل  اإلضافـــي 
الموظفيـــن دون البحـــث في مدى الحاجة 
لذلـــك، أو إعـــادة تنظيـــم أو توزيـــع عملهم 
بحسب احتياجات العمل الفعلية للشركة.
رد شـــركة تطويـــر للبترول: تؤكد الشـــركة 
أن اعتماد صرف ســـاعات العمل اإلضافي 
يتـــم حســـب اإلجـــراءات المعتمـــدة لذلك. 
أما بشـــأن مـــا ورد في المالحظة، فســـوف 
يتم البحث في أســـباب ذلـــك، والتأكد من 
أن اعتماد الصرف تم بحســـب اإلجراءات 

المعمول بها.

الئحة الترقيات

- المالحظـــة: عـــدم توثيق المبـــررات التي 
تم االســـتناد إليها لمنـــح أو حجب الترقية 
عـــن الموظفيـــن، وعـــدم اعتمـــاد معاييـــر 
دائمة تحـــدد الحد األدنـــى لنتائج التقييم 
المطلوبـــة الســـتحقاق الموظـــف للترقية، 

ومنـــح بعـــض الموظفيـــن أكثر مـــن ترقية 
خالل الســـنة الواحـــدة، باإلضافة لمنحهم 
ترقيـــات بصورة ســـنوية لعـــدد متتال من 
الســـنوات. ووجود حاجـــة لوضع ضوابط 
لمنـــح الترقيات متعلقـــة بالقواعد المهنية 
واألخالقيـــة للعمـــل، حيـــث لوحـــظ منـــح 
ترقيـــات لموظفيـــن تـــم رصـــد مخالفـــات 
إدارية بشـــأنهم وتوقيع جـــزاءات تأديبية 

بحقهـــم خـــالل الفترة التي تســـبق منحهم 
الترقيـــة، األمـــر الـــذي يتنافـــى مـــع أفضل 
الممارســـات اإلداريـــة والتـــي تقضـــي بـــأن 
تمنـــح الترقيـــة على أســـاس االســـتحقاق 

والجدارة.
رد شـــركة تطوير للبترول: قامت الشـــركة 
بإعـــداد الئحة داخليـــة تنظيمية للترقيات 
بأنواعها، كمـــا تم في يناير 2022 تحديث 
متماشـــية  لتكـــون  الشـــركة  سياســـات 
والزيـــادات  للترقيـــات   2022 الئحـــة  مـــع 

السنوية. 
وتؤكـــد الشـــركة أن إجـــراءات الترقيـــات 
تتم بحسب األنظمة المعمول بها، وسوف 
يتـــم مراجعـــة الحـــاالت المشـــار إليهـــا في 
المالحظـــة والبحـــث فيهـــا، وكمـــا ســـوف 
يتـــم تضميـــن اللوائح الداخليـــة الضوابط 
بحســـب  للترقيـــة  المســـتحقة  والشـــروط 

أفضل الممارسات اإلدارية.

^ في محور رقابة األداء، تناول تقرير ديوان الرقابة موضوع الرقابة على أداء 
المستشــفيات الحكوميــة ومراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة بعــض المالحظــات على 
المنظومة الصحية وتشمل المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية األولية. 

وأكـــد التقريـــر معلومـــات تحقيـــق “البالد” 
بــــ  للمضـــادات  المقاومـــة  البكتيريـــا  عـــن 
“الســـلمانية” والـــذي نشـــر فـــي عـــدد يـــوم 
  .2022 ديســـمبر   31 الموافـــق  الســـبت 
وفيمـــا يأتي أبرز المالحظات ورد الجهات 

المعنية بشأنها:

العدوى

 - ارتفـــاع معـــدالت بعـــض أنـــواع العدوى 
المصاحبـــة للمستشـــفيات عـــن المعـــدالت 
ا في بعض أقسام ووحدات  المقبولة عالميًّ

مجمع السلمانية الطبي. 
تـــم عمل تقييـــم شـــامل لجميـــع الجوانب 
واألقســـام  العـــدوى  بمكافحـــة  المتعلقـــة 
الموجـــودة فـــي المستشـــفيات الحكومية 
ووضع خطة استراتيجية شاملة لمعالجة 
جميـــع أســـباب انتشـــار العدوى بنـــاًء على 
ـــا مـــن خالل  أدوات تقييـــم معتمـــدة عالميًّ
مشـــكلة  بـــكل  متخصصـــة  عمـــل  فـــرق 
إطـــار  فـــي  الجـــودة  تحســـين  ومشـــاريع 

مكافحة العدوى.

التزام

 - انخفـــاض نســـبة التـــزام بعـــض أقســـام 
الطبـــي  الســـلمانية  مجمـــع  ووحـــدات 
ومستشـــفى جدحفص للوالدة بإجراءات 
يزيـــد  الـــذي  األمـــر  العـــدوى،  مكافحـــة 
مـــن احتماليـــة انتشـــار العـــدوى بالمجمـــع 

والمستشفى. 
بضـــرورة  المعنيـــة  األقســـام  توجيـــه  تـــم 
إجـــراءات  كافـــة  وتطبيـــق  االلتـــزام 
وتوصيـــات مكافحـــة العدوى مـــع تكثيف 
لرصـــد  وذلـــك  لهـــا  الميدانيـــة  الجـــوالت 
مـــع  بالتواصـــل  وتوثيقهـــا  تجـــاوزات  أي 
اإلدارات التخاذ اإلجـــراءات الالزمة. وتم 
البـــدء بخطة شـــاملة للتدريـــب والتثقيف 
المتعلقـــة بإجراءات الوقاية ومنع العدوى 

لذلـــك،  المثلـــى  الطـــرق  علـــى  والتدريـــب 
كمـــا تـــم وضع خطة اســـتراتيجية شـــاملة 

لمعالجة جميع أسباب انتشار العدوى.

عدوى

 - تكـــرار حـــدوث حـــاالت عـــدوى جماعية 
بالبكتيريـــا المقاومـــة للمضـــادات الحيوية 
في عـــدة مواقع بمجمع الســـلمانية الطبي 
الصحـــي  كانـــو  خليـــل  إبراهيـــم  ومركـــز 
واالجتماعي.  تم عمل تقييم شامل لجميع 
العـــدوى  بمكافحـــة  المتعلقـــة  الجوانـــب 
واألقســـام الموجـــودة فـــي المستشـــفيات 
اســـتراتيجية  خطـــة  ووضـــع  الحكوميـــة 
انتشـــار  شـــاملة لمعالجـــة جميـــع أســـباب 
العـــدوى بنـــاًء علـــى أدوات تقييم معتمدة 
ـــا مـــن خالل فـــرق عمـــل متخصصة  عالميًّ
بـــكل مشـــكلة ومشـــاريع تحســـين الجودة 

في إطار مكافحة العدوى.

تأخر

-  تأخـــر القســـم فـــي بعـــض الحـــاالت في 
البـــدء فـــي عـــالج المرضـــى عـــن الفتـــرة 
العـــالج  فـــي  للبـــدء  المعتمـــدة  القصـــوى 
بحســـب تصنيـــف الحالـــة، وقـــد بلـــغ عدد 
الحـــاالت التـــي تأخر القســـم فـــي عالجها 
102,707 حالـــة خـــالل الفتـــرة مـــن ينايـــر 

2019 حتى أغسطس 2021. 
رد المستشـــفيات الحكوميـــة: جـــاٍر العمل 
علـــى تنفيذ التوصية، حيث جـــاٍر االنتهاء 
الطـــوارئ  قســـم  توســـعة  أعمـــال  مـــن 
والحـــوادث، والـــذي سيســـاهم فـــي رفـــع 
الطاقة االســـتيعابية من 80 سريًرا حاليًذا 
إلى 123 سريًرا، وذلك عبر توسعة طوارئ 
لتصنيـــف  غـــرف   5 بتخصيـــص  البالغيـــن 
الحـــاالت  لمعاينـــة  غـــرف  و8  المرضـــى، 
للمعالجـــة،  غـــرف  و3  المســـتعجلة،  غيـــر 
مع توســـعة قســـم اإلنعاش، باإلضافة إلى 

فصـــل طـــوارئ األطفال بمدخـــٍل منفصل، 
إنعـــاش خاصـــة، مـــع تخصيـــص  وغرفـــة 
غرفـــة لتصنيف المرضـــى، وغرفة لمعاينة 
الحاالت غير المســـتعجلة، هذا إلى جانب 
توسعة منطقة انتظار المرضى لتسع 123 
مريًضا ومرافًقا، وإنشاء صيدلية جديدة. 
 كمـــا أن عـــالج المرضـــى مرتبـــط بوجـــود 
ســـرير لحظة بـــدء اإلجـــراءات العالجية. 
أثناء فتـــرة جائحة كورونـــا تم تخصيص 
لعـــالج  بالقســـم  أجنحـــة(   3  -  2( عـــدد 
حاالت كورونـــا، واألجنحة المتبقية كانت 
تســـتخدم لعالج مرضى حـــاالت الطوارئ 
االعتيادية، مما ترتب عليه اكتظاظ شديد 
في األســـرة وامتالء الطاقة االســـتيعابية 
وتأخيـــر البدء في العالج لبعض المرضى. 
ومـــع انخفاض حـــاالت اإلصابـــة بفيروس 
كورونا، ســـوف تزداد الطاقة االستيعابية، 
ـــا نـــراه، بانخفـــاض الحـــاالت  والـــذي حاليًّ

وبالتالي زيادة الطاقة االستيعابية.

غسيل 

إلـــى غســـيل  بحاجـــة  مرضـــى  وجـــود    -
كلـــى دموي بشـــكل دوري لم يتـــم جدولة 
مواعيد لهم بمجمع السلمانية الطبي، ممل 
يضطرهـــم إلى االنتظار بدون مواعيد إلى 
حين استدعائهم متى ما توفر مجال لهم.

رد المستشـــفيات الحكوميـــة: يتـــم العمل 
علـــى تجهيـــز مركـــز الشـــيخ عبـــدهللا بـــن 
خالد لغســـيل الكلـــى والذي يحتـــوي على 
60 ســـريًرا لغســـيل الكلى، كمـــا يتم العمل 
علـــى إعـــادة جدولـــة المواعيـــد الدوريـــة 
لغسيل كل المرضى المدرجين على قوائم 

االنتظار.

األشعة

- ال توجـــد لـــدى المراكـــز الصحيـــة معايير 
تحـــدد الفترات القصـــوى المقبولة النتظار 
المرضـــى للحصول على مواعيد لألشـــعة، 
بعـــض  فـــي  الشـــهرين  تجـــاوزت  والتـــي 
المراكز الصحية ووصلت في أحد المراكز 

الصحية إلى ثالثة أشهر. 
رد مراكـــز الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة: تـــم 
وضـــع جـــدول مؤشـــرات فتـــرات انتظـــار 
مواعيد األشـــعة لمتابعة المدة والتأكد من 
االلتـــزام بمؤشـــرات األداء، وتمـــت زيـــادة 
عـــدد المواعيـــد مـــن خـــالل ســـاعات عمل 
إضافيـــة للموظفين وذلـــك لتقليل فترات 

االنتظار.

معايير

-  ال توجد معايير تحدد الفترات القصوى 
المقبولـــة النتظار المرضـــى للحصول على 

مواعيد متابعة الحاالت المرضية لمرضى 
عيادات األسنان العامة بالمراكز الصحية، 
ممـــا ســـاهم في وجود تفـــاوت في فترات 
االنتظـــار للحصـــول علـــى تلـــك المواعيـــد 
بيـــن مركز صحي وآخر تراوحت بين يوم 

واحد و95 يوًما.
رد مراكـــز الرعايـــة الصحية األوليـــة: جاٍر 
األداء  مؤشـــرات  تحديـــد  علـــى  العمـــل 
الخاصـــة بعيادة األســـنان العامـــة بالمراكز 
القصـــوى  المـــدد  وتحديـــد  الصحيـــة، 
لالنتظـــار. كما لدى مراكز الرعاية الصحية 
األولية خطة بشأن تقليل فترات االنتظار 
لعيـــادة الفـــم واألســـنان، إذ جاٍر التنســـيق 
إلعـــادة هيكلة عيـــادات األســـنان في ظل 
اســـتراتيجية  ووفـــق  الذاتـــي  التســـيير 
المجلس األعلى للصحة المتعلقة بالضمان 
بيـــن  واالتفـــاق  العمـــل  وجـــاٍر  الصحـــي، 
الرعايـــة األوليـــة للخدمـــات الصحية للفم 
واألســـنان وقســـم جراحـــة الفـــم والوجـــه 
والفكيـــن بمجمـــع الســـلمانية الطبـــي فيما 
يخـــص العيـــادة المشـــتركة بيـــن الجراحة 
األطفـــال.  تحويـــالت  وأيًضـــا  والتقويـــم 
وتم عمـــل خطط بديلة من قبل الخدمات 
الصحيـــة للفم واألســـنان وتقليـــص قوائم 
االنتظـــار في جميـــع المناطق باالســـتعانة 
تـــم  كمـــا  العاليـــة،  الكفـــاءة  بأطبـــاء ذوي 

التواصـــل ومناقشـــة التوصيـــة مـــن خالل 
اجتماعـــات لجنة المتابعة والتنســـيق بين 
المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية 
التي يســـري عليها قانون الضمان الصحي 
الفـــم  خدمـــات  لفصـــل  فريـــق  وتشـــكيل 
واألســـنان بحيـــث يتم تحويـــل الخدمات 
التخصصيـــة لمجمع الســـلمانية الطبي كما 
تم تفعيل خدمة حجز المواعيد من خالل 
الخـــط الســـاخن، باإلضافة لتشـــكيل لجنة 

تطوير خدمات صحة الفم واألسنان.

األدوية

- نفاد مخزون بعـــض األدوية الهامة التي 
يجب توفرها في مخزن مجمع السلمانية 

الطبي وصيدليات المراكز الصحية.
تم رفـــع الموضـــوع إلـــى اللجنـــة الوطنية 
لشراء األدوية، وتم التعامل مع الموضوع 

حسب اآلتي: 
- تم تشـــكيل فريق عمـــل مخزون األدوية 
بوجود ممثلين عن جميع الجهات المعنية، 
ويقوم بعقد اجتماعات أســـبوعية لمتابعة 

المواد غير المتوفرة إليجاد حلول لها.
مـــع األطبـــاء  األدويـــة  قائمـــة  - مراجعـــة 
وإلغـــاء المـــواد التـــي يوجـــد لديهـــا بدائل 

وتوجد صعوبة في توفرها.
- تـــم االجتماع مـــع الموردين الذين لديهم 
طلبات متأخرة ومعرفة أسباب ومعوقات 

التأخير وحل المشاكل العالقة معهم.
- التنســـيق مـــع الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم 
المهـــن والخدمات الصحيـــة لتوفير بدائل 
دوائية جنيسة لمعظم المواد التي ال تتوفر 
في بعض األحيـــان والتي يتم وصفها من 
قبـــل الطبيب المختـــص للمريض، كما يتم 
تطويـــر نظـــام إلكتروني فّعـــال يربط بين 
مخـــازن األدوية الرئيســـية وكافة مخازن 
األدويـــة فـــي المراكـــز الصحيـــة األوليـــة، 
والعمـــل علـــى مشـــروع )معلومـــات إدارة 
األدويـــة “DUR”( وهـــو مشـــروع يختـــص 
بعمليـــة مراقبـــة جميـــع اإلجـــراءات ذات 
العالقـــة بـــإدارة األدوية بالنظـــام الصحي 

بالمملكة.
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صرف “أوفر تايم” بشكل 
مسترسل لعدد من 

الموظفين.. والشركة: 
سنبحث األسباب 

^ تضمـــن تقريـــر ديـــوان الرقابـــة الرقابة على 
أداء مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندســـية. وفيما 
يأتي أبرز المالحظات الواردة، ورد المجلس بشأنها:

التنسيق

- المالحظـــة: لـــم يســـَع المجلس للتنســـيق مع جهاز 
الخدمة المدنية لوضع آلية تضمن إخطاره بمزاولي 
المهن الهندســـية العامليـــن بالجهات الحكومية فور 
تســـجيلهم لـــدى الجهـــاز وعنـــد انتهـــاء خدماتهـــم، 
األمر الذي أدى إلى عدم رصد المجلس لمهندســـين 
يزاولون مهن هندســـية في جهات حكومية، بالرغم 

من أنهم ال يمتلكون تراخيص من المجلس لمزاولة 
تلـــك المهن، بلغ مـــا أمكن حصره منهم 87 مهندســـا 

بحسب بيانات الجهاز كما في 28 فبراير 2022.
رد مجلـــس تنظيـــم مزاولـــة المهن الهندســـية: جرى 
التنســـيق منـــذ 2016 وحتى تاريخه بيـــن المجلس 
وجهاز الخدمـــة المدنية، والذي نتج عنه الترتيبات 

التالية:
ـ يقـــوم الجهـــاز بإرســـال بيانـــات المهندســـين فـــي 
الجهـــات الحكوميـــة لمراجعتهـــا وإفـــادة المجلـــس، 

وذلك بشكل دوري )مرة واحدة في السنة(. 
ـ إصدار تعليمات من جهاز الخدمة المدنية للجهات 
الحكومية الخاضعة بإلزامية الترخيص للمهندسين 

)تعليمـــات الخدمـــة المدنيـــة رقـــم )8( لســـنة 2018، 
ورقم )15( لسنة 2016 بشأن إلزامية الحصول على 

التراخيص الالزمة لمزاولة المهن الهندسية(.
ـ هناك آلية معتمدة من قبل الطرفين، بحيث ال يتم 
التوظيف إال بعد الحصـــول على الموافقة المبدئية 
مـــن المجلس ومن ثم إصدار الترخيص النهائي في 

حال التوظيف في الجهاز الحكومي. 
ـ يقـــوم الجهـــاز بإرســـال بيانـــات المهندســـين لـــكل 
مؤسســـة حكوميـــة على حده بشـــكل دوري ســـنويًا 
للتحقـــق مـــن دقـــة البيانـــات الـــواردة فيـــه وإفـــادة 

المجلس بأية تغييرات.
ـ تـــم االجتماع مؤخرا بين المجلس والجهاز بتاريخ 

19 يونيو 2022 لمواصلة التنسيق مع جهاز الخدمة 
المدنيـــة، بما في ذلك إعادة طلب البيانات الخاصة 

بالمهندسين العاملين في الحكومة.

التقارير

- المالحظـــة: لم يســـتفد المجلس بشـــكل كامل من 
التقارير الشـــهرية التي يســـتلمها مـــن الهيئة العامة 
للتأميـــن االجتماعي لتصحيح أوضاع المهندســـين 
البحرينييـــن العامليـــن فـــي القطاع الخـــاص، حيث 
تبيـــن وجود مهندســـين بحرينيين يزاولـــون المهنة 
فـــي القطـــاع الخاص بـــدون ترخيص مـــن المجلس 

لمزاولـــة المهنـــة، بلـــغ ما أمكـــن حصره منهـــم 2312 
مهندســـا بحســـب بيانات الهيئة كما فـــي 28 فبراير 

.2022
رد مجلـــس تنظيم مزاولـــة المهن الهندســـية: يقوم 
المجلس بمخاطبات دورية لمختلف الشـــركات في 
القطـــاع الخاص، حيث قام بمخاطبة 1375 شـــركة 
ومؤسســـة في القطاع الخاص ببيانات المهندسين 
تلـــك  لهـــم، والذيـــن يعملـــون فـــي  غيـــر المرخـــص 
الشـــركات وفق البيانات التي حصل عليها المجلس 
مـــن الهيئـــة العامـــة للتأميـــن االجتماعي. وســـيقوم 
المجلس بتعزيز التنســـيق مع الهيئة العامة للتأمين 

االجتماعي للتأكد من دقة بياناتهم.

مجلس المهن: “الخدمة المدنية” ال يوظف المهندسين إال بعد موافقتنا

2312 مهندسا غير مرخص بالقطاع الخاص و87 بالحكومة
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