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  الرعایة الصحیة األولیة

  

  المواصفات القیاسیة وتفصیل خدمات المركز الصحي/المقومات
  

تكمن أھمیة دور مراكز الرعایة الصحیة األولیة في إرتباطھ بعملیة التنمیة البشریة والمجتمعیة المستدامتین 
المجتمعات المخدومة عبر لعب دور والمساھمة في تأمین العدالة واإلنصاف من المنظور الصحي، كذلك في تمكین 

الشریك الكامل في تحدید حاجاتھا الصحیة، وإقتراح الحلول، ومتابعة تنفیذ البرامج واألنشطة المقترحة، كذلك تقییم 
النتائج، ھذا إضافة إلى تنسیق أنشطة الفعالیات الصحیة القائمة في نطاق إستقطاب المركز الصحي، مما یقوي 

یة في النظام الصحي العام وبوابة العبور األولى للمواطنین، أفرادًا ومجموعات، إلى النظام ویرشد البنیة األساس
  .الصحي الوطني

  
من ھنا یمكننا القول أن المركز الصحي ھو الحارس الصحي للنطاق الجغرافي، كما أنھ أساس في عملیة تمكین 

  .العالجي، والدور التنسیقي الذي یلعبھالمجتمع المحلي عبر الدور التعزیزي، والدور الوقائي، والدور 
 

ستحداث مركز رافي معین ھي الشرط األساس إما إلعلیھ فإن حاجة وجود مركز رعایة صحیة أولیة في نطاق جغ
صحي، أو للتعاون مع منفذ صحي مالئم قائم فعًال في ھذا النطاق الجغرافي، وإضافتھ إلى شبكة الرعایة الصحیة 

  .األولیة
  : مراكز الرعایة الصحیة االولیة تدعو الىتوجیھات حول انشاء  منظمة الصحة العالمیةوضعت  و قد 
 األولیة الصحیة الرعایة مرافق وفعالیة كفاءة تحسین.  
 والخاص العام القطاَعْین بین للشراكة وجھ أفضل على التوازن لتحقیق استراتیجیة وضع.  
 األسرة طب ممارسة.  
 الرعایة الستمراریة ضمانًا المرضى مسار تصمیم إعادة. 
 اإلحالة ُنُظم دعم.  
 األمراض والسیَّما األولویة، ذات لألمراض العالجي التدبیر في والثانویة األولیة الرعایة من كلٍّ َدْور 

  .المسیاریة الرعایة سیاق في بوضوح دوَرْیھما وتحدید غیرالساریة،
 األولیة الصحیة الرعایة في العاملة القوى تنمیة.  
 الصحیین العاملین تعلیم العتماد ُنُظم إنشاء.  
 زھمیحفتو الصحیة الرعایة مقدِّمي إشراك.  
 المالئمة التكنولوجیا انتقاء.  
 وجودتھا وتسعیرھا، وتوریدھا، األدویة، انتقاء.  
 الصحة تعزیز نحو الصحیة الخدمات توجیھ إعادة.  
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الضروریة وتفصیل خدمات وبرامج المركز الصحي  كحد المواصفات و ھذه بعض التوجھات التي نعتمدھا لوضع 
  :أدنى

  
  في المواصفات القیاسیة: أوًال

  Catchment Area: نطاق اإلستقطاب .1
  :عدد المستفیدین المحتملین

  مستفیدًا في  15000أن ال یقل عدد المستفیدین المحتملین في النطاق الجغرافي عن
مستفیدًا في المدن آخذین في اإلعتبار المعطیات الطبیعیة  30000األریاف، و

  .   والمناطقیة والتوزع الدیموغرافي وطرق المواصالت
  :حركة المستفیدین 

 یًا من مجمل خدمات المركز عن أن ال یقل متوسط العدد الشھري للمستفیدین حال
وھذا المؤشر یقیس، ضمن أمور . مستفید في المدن 450مستفید في األریاف و 300

 .أخرى، مدى التفاعل القائم بین المركز ونطاقھ الجغرافي
 :الخدمات األساسیة .2

 :نوع الخدمات

  توفر الخدمات الطبیة األساسیة التالیة كحد أدنى
  

  التالیةتوفر الخدمات الصحیة 
  

نجابیة و االمراض اإلبما في ذلك صحة الطفل و المسن و الصحة أو طب العائلة  عامالطب ال
  صحة مدرسیة  المزمنة

  صحة الفم واألسنان
  إرشاد وتوعیة

  خدمات منزلیة/ صحة مجتمعیة 
  صحة عقلیة

  
 :الجھاز البشري

  
  الطبي

  اإلداري  الطبي المساعد  )الخدمات الطبیة األساسیة(

  عائلة أو طبیب طب
طب عام أو أطفال  او نسائي مع تدریب 
أو شھادة في الرعایة الصحیة االولیة أو 

  طب العائلة 

  مدیر مسؤول  )BS-TS-BT(ة على األقل /ممرض

  طبیب أسنان

  كاتب/ مساعد إداري   )PN) (4عدد (ة /ممرض ة/مساعد
  موظف معلوماتیة  قابلة قانونیة

  ة إستقبال وتسجیل /موظف  ة/إجتماعية /ة صحي/مشرف
  )یمكن أن یكون موظفًا بصفة كاتب(

  حاجب  مشرف صیدلیة
  سائق  *مختبرتقني 

    *تقني أشعة
  .في حال قدرة توفیر المركز الصحي لتلك الخدمات اإلضافیة* 
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بعض ھذه الوظائف تبعًا إن األعداد المذكورة لمقدمي الخدمات ھي الحد األدنى المطلوب مع ضرورة زیادة : مالحظة -
 .لحجم الخدمات التي یقدمھا المركز

  .من المفضل أن یكون جمیع اإلداریین والتقنیین ملمین بإستخدام أجھزة الكمبیوتر: مالحظة -
 

 :البنى التحتیة .3
  :عدد الغرف

 خمس غرف معاینات كحد أدنى  
  صیدلیة/ غرفة دواء  
 غرفة تصویر صوتي  
 غرفة مختبر*  
 غرفة أشعة*  
  قاعة تثقیف صحي/ غرفة    
 غرفة مشورة  

  مكتب إدارة/ غرفة  
 غرفة إستقبال وتسجیل  
 غرفة إنتظار  
 مطبخ  
 3  للزوار 2 –للموظفین  1(مراحیض(  
 مداخل وممرات للمعوقین  
 مواقف سیارات  

  .في حال قدرة توفیر المركز الصحي لتلك الخدمات اإلضافیة*            
  

  :التجھیزات
  :التجھیزات الطبیة

  التجھیزات الالزمة للخدمات األساسیة
 تجھیزات عیادة طب عام  
 تجھیزات عیادة طب أطفال  
 تجھیزات عیادة صحة إنجابیة  
 تجھیزات عیادة صحة الفم واألسنان  
  طب العائلة بما فیھا آلة تجھیزات

  تخطیط قلب

 تجھیزات التصویر الصوتي  
 تجھیزات صیدلیة  
 تجھیزات مخبریة*  
 تجھیزات أشعة*  

  .في حال قدرة توفیر المركز الصحي لتلك الخدمات اإلضافیة*            
  

  :التجھیزات اإلداریة
  رفوف وأدراج للملفات(تجھیزات غرفة التسجیل.( 
 تجھیزات مكتبیة للعیادات والمكاتب وغرفة اإلنتظار. 
 تجھیزات إلكترونیة: 

  آلة عرض شفافیات -فیدیو  - تلفاز (خاصة بالتثقیف الصحي( 
 خاصة بنظام المعلومات الصحیة: 

o  غرفة الدواء –التسجیل (كحد أدنى  2كمبیوتر عدد.( 
  )CPU: Core 2 Duo | RAM: 2GB | Screen: 17 inch: (حسب المواصفات التالیة

o شبكة إتصال بین أجھزة الكمبیوتر. 
o  كحد أدنى 1طابعة عدد. 
o  ویفضل (اإلتصال بشبكة اإلنترنتDSL 256 kb/s.( 
o  أجھزةUPS )لكل جھاز كمبیوتر.( 
o Flash Memory 4 GB or External Hard Disk. 

  تجھیزات خاصة بالسالمة
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 :الدوامات األساسیة .4
 

  إن التواجد الیومي لكافة مقدمي الخدمات ضروري جدًا 
 :عالقة المركز الصحي مع المجتمع المحلي .5

  
والمنطقي أن یتعرف المركز من كونھ الحارس الصحي للنطاق الجغرافي، فإنھ من الطبیعي إنطالقًا 

الصحي على نطاق اإلستقطاب المسؤول عنھ، لیتسنى لھ القیام بدوره لجھة تحدید الحاجات الصحیة 
وتلبیة تلك الحاجات وذلك من خالل التواصل مع قادة الرأي ومتخذي القرار للعمل سویًا من أجل 

  .المصلحة العامة في النطاق المذكور
مباشرة التي یقدمھا المركز الصحي للمستفیدین في النطاق الجغرافي، فمن أما على صعید الخدمات ال

المھم أن تحظى تلك الخدمات برضى المستفیدین منھا، على أن یعمل المركز بإستمرار على التحسین 
  .المستمر في ھذا المجال

والتنسیق  ومن الضروري اإلشارة الى الدور الذي یلعبھ المركز الصحي مع البلدیات في نطاق عملھ
معھا للوصول الى اكبر عدد ممكن من المستفیدین ، كذلك تسجیل المستفیدین المحتملین في النطاق 

ھذا ویلعب المركز الصحي دورًا . ان تقدمھ البلدیاتالجغرافي اضافة الى الدعم الكبیر الذي یمكن 
  .ریادیًا مع المدارس في نطاقھ الجغرافي من خالل برامج الصحة المدرسیة

 
 :عالقة المركز الصحي مع اإلدارة الصحیة .6

  
كما ورد سابقًا حول أھمیة التعاون والتنسیق بین مختلف المؤسسات الصحیة فإن ھذا التنسیق یقتضي 
بناء عالقة متینة مع اإلدارة الصحیة على مستوى القضاء والمحافظة وذلك من خالل المنسق المیداني 

المركزیة وكما نصت عقود التعاون المبرمة في إطار الرعایة أما على صعید اإلدارة . في كل محافظة
الصحیة األولیة حول رفع التقاریر الشھریة وسواھا إلى اإلدارة المركزیة فھذا یسھل عمل الطرفین 

  .ویوثق العالقة فیما بینھما
ھذا ولطبیب القضاء دور كبیر مع المركز الصحي حیث یمكن للمركز الصحي ومن خالل توثیق 

قة مع طبیب القضاء ان یخطط وینفذ برامج صحیة تطال مستوصفات مجاورة ، كذلك یمكنھ بناء العال
 .عالقة وثیقة مع المستشفى الحكومي لتسھیل عملیة احالة المستفیدین عند الضرورة

  
  في تفصیل خدمات وبرامج المركز الصحي: ثانیًا

تقدیم خدمات وقائیة تعزیزیة ضمن كافة البرامج والتقدیمات كما ذكرنا سابقًا أنھ من المتوقع من المراكز الصحیة 
التي توفرھا وذلك داخل المركز زخارجھ، حیث أن تلك الخدمات الوقائیة بما فیھا أنشطة التثقیف الصحي 

اما في تفصیل تلك . والمشورة ھي من األنشطة األفقیة التي تتداخل ضمن كافة تقدمات وبرامج المراكز الصحیة
  :والبرامج التالیةالخدمات 

 .الخدمات العالجیة وتوفیر األدویة األساسیة  - أ
 .خدمات البرنامج الوطني للتحصین  - ب
 .خدمات الصحة اإلنجابیة  - ت
 .خدمات صحة الفم واألسنان  - ث
 .خدمات التثقیف الصحي ومشاركة المجتمع  - ج
 .خدمات صحة البیئة ومكافحة األمراض الساریة والمستوطنة  - ح
 مكافحة األمراض غیر الساریة  - خ
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 )إن كان على صعید الطب العام أو أمراض القلب والشرایین( الخدمات العالجیة وتوفیر األدویة األساسیة  ) أ

 .لمتابعة ومعالجة الحاالت المرضیة اإلعتیادیة .1
 .لمعالجة األمراض المزمنة والوقایة من مضاعفاتھا .2
 .لتقلیل نسبة اإلصابة بالحوادث .3
 .للكشف المبكر عن األمراض .4
  . لمعالجة الحاالت الطارئة والمستجدة .5

  :داخل المركز
 .الفحص المبكر والتشخیص وتوفیر العالج المتوفر .1
واإلحالة ) الحروق، التسممات، الصدمات، التحسیسیة(توفیر إحتیاجات الخدمات اإلسعافیة األساسیة  .2

 .عند اللزوم
 .حالة ذلكتأمین اإلحالة إلى المستویات المختلفة من الرعایة إذا تطلبت ال .3
 .توثیق المعاینات والخدمات الطبیة كافًة .4
إعداد بطاقات خاصة للمرضى الذین یعانون من األمراض المزمنة كأمراض القلب، وإرتفاع ضغط  .5

الدم، والسكري، والربو، وأمراض العظام والمفاصل، وأمراض الغدة الدرقیة، وسواھا ومن ثم 
 .متابعتھم حسب برامجھا الخاصة

  
  :المركز خارج

التعاون مع الھیئات الطبیة والمجتمع المحلي لتقدیر حجم مشكلة األمراض المزمنة والحوادث المنزلیة  .1
 .وحوادث العمل وحوادث الطرق للمساھمة في مكافحتھا

 ).واإلشراف على حالتھم الصحیة(متابعة المرضى المحالین إلى المستشفى  .2
وضع وتنفیذ خطة للتثقیف الصحي والوقایة من الحوادث المنزلیة وحوادث الطرق وأھمیة الكشف  .3

 . المبكر عن األمراض المزمنة ومكافحة التدخین واإلدمان
  

 :خدمات البرنامج الوطني للتحصین  ) ب
طفال، مجانًا، یھدف ھذا البرنامج إلى توفیر كافة اللقاحات المدرجة ضمن الرزنامة الوطنیة للتحصین لكافة األ

  .وبمواصفات قیاسیة
  :داخل المركز

 .الطبیعي وسالمة تطوره الحركي والنفسي فحص الطفل والتأكد من نموه .1
تحدید عدد الموالید الجدد وعدد األطفال ما قبل السن المدرسي وعدد تالمیذ المدارس اإلبتدائیة وفي  .2

ریاض األطفال في منطقة عمل المركز بالتعاون مع الجھات المختصة لتحدید الفئات المستھدفة ببرنامج 
 .   التلقیح

وھات وتسجیل الوقوعات على فحص األطفال بصورة دوریة بھدف الكشف المبكر عن اإلعاقات والتش .3
 .بطاقتھم وإحالة من یجب إحالتھ إلى المستویات المختلفة من الرعایة والمتابعة

مراقبة وزن الطفل ومقارنتھ بالعمر وتسجیل النتائج على مخطط النمو وتوعیة األم حول حالتھ الغذائیة  .4
 .والصحیة

احات المقررة وفي المواعید المحددة العمل على تلقیح جمیع األطفال في منطقة عمل المركز باللق .5
 .وتوثیقھا من خالل نظام المعلومات الخاص بالتلقیح

 .المحافظة على اللقاحات والتأكد من سالمتھا وحفظھا ضمن الشروط القیاسیة لذلك .6
 .اإللتزام المطلق بالمواعید الدوریة للتلقیح بھدف رفع نسب التغطیة التحصینیة على مستوى القضاء .7
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 .مج مكافحة اإلسھاالت واألنتانات التنفسیة وفق خطة الوزارةتنفیذ برا .8
باللقاح المضاد للكزاز والحصبة األلمانیة وفق الخطة ) أو قبلھ(تلقیح الفتیات والنساء في سن اإلنجاب  .9

 .المقررة
 .وضع وتنفیذ برامج للتثقیف الصحي لألمھات المترددات إلى المركز الصحي أو في النطاق الجغرافي  .10
إعداد التقریر الشھري والتقاریر الدوریة فیما یتعلق بصحة الطفل بشكل عام والتلقیح بشكل خاص إن   .11

كان ضمن التقریر الشھري للرعایة الصحیة األولیة أو في التقریر الخاص بالتلقیح والذي یرسل 
  .    مركز توزیع اللقاحات/بنسختھ األصلیة عبر طبیب القضاء

  
  :المركز خارج
، التلقیحزیارات المنزلیة لمتابعة األطفال المتخلفین عن برامج الطفل السلیم بما فیھم عن تنظیم ال .1

 .والمصابون بنقص التغذیة وعند الضرورة
 .متابعة تنفیذ برامج التلقیح لألطفال والنساء خارج المركز وخاصة في المناطق البعیدة  .2
األطفال، من خالل اإلصابات التي إكتشفت  في التعرف على أسباب المشكالت الصحیة التي تؤثر في  .3

وحجم . في حالة األمراض الساریة، زیارة منزل الطفل المصاب ودراسة أسباب العدوى. المركز
بما في ذلك التقصي والمعالجة . المشكلة والمخالطین وإتخاذ اإلجراءات الالزمة في ھذه الحاالت

 .ادة التلقیحواإلحالة إلى المركز التخصصي أو المستشفى وإع
التأكد من توفر الرعایة الصحیة لدور الحضانة والمدارس اإلبتدائیة لمعرفة الحالة الصحیة لألطفال  .4

والمساھمة في توفیر تلك الرعایة في حال عدم وجود خدمات صحیة وخاصة في مجال إستكمال 
 . اللقاحات، وتقدیم اإلرشادات وتنظیم المحاضرات حول صحة الطفل

  
 :ة اإلنجابیةخدمات الصح  ) ت

على خفض معدل وفیات األمھات وتحسین الرعایة الصحیة للحوامل قبل الوالدة وأثنائھا وبعدھا وتوفیر  العمل
  .وذلك من خالل مراكز الرعایة الصحیة األولیة خدمات تنظیم األسرة

  
  :داخل المركز

الكزاز من الفتیات والنساء تحدید عدد الحوامل في منطقة عمل المركز وعدد المستھدفات بالتلقیح ضد  .1
 .في سن اإلنجاب للواتي یمكن أن یشملھن برنامج تنظیم األسرة وحفظ السجالت الخاصة بذلك

جمع المعلومات عن مدى معرفة ومواقف األسر حول المباعدة بین الحمول ومتوسط عدد الوالدات في  .2
لة التعلیمیة والصحیة والغذائیة األسرة والحالة الصحیة لألمھات، وأثر الوالدات الكثیرة على الحا

 .لألطفال تمھیدًا لوضع برنامج واقعي لتنظیم األسرة بالتعاون مع المجتمع المحلي
الكشف الدوري على الحامل حسب خطة البرنامج المعتمدة لضمان سالمتھا وسالمة جنینھا طیلة فترة  .3

دة إلى جانب كشف الحمول العالیة الحمل وأثناء الوالدة، كما ویتضمن الكشف على األم بعد فترة الوال
 .الخطورة وتنظیم سجل خاص بھا ووضع خطة لمتابعتھا وإحالتھا عند اللزوم

وضع وتنفیذ برنامج مكثف للتثقیف الصحي في الصحة اإلنجابیة مع التركیز على اإلرضاع الطبیعي  .4
 .في تنظیم األسرة والعنایة بالطفل

وإعطاء اللقاح للحوامل وللسیدات في سن اإلنجاب وفق البرنامج التأكد من إعطاء لقاح الكزاز للفتیات،  .5
 .المقرر

ضمان توفر وسائل منع الحمل المختلفة وتوزیعھا بصورة منتظمة بما فیھا تركیب اللوالب وغیرھا من  .6
 .الوسائل ومتابعة الحالة من خالل الفحوص الدوریة

 .  تنظیم البطاقات والسجالت الخاصة بالنشاطات المذكورة .7
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  :المركز خارج
 .وضع برنامج للزیارات المنزلیة للسیدات وخاصة ذوات الحمول المحفوفة بالخطورة .1
وضع وتنفیذ خطة للتثقیف الصحي بالتعاون مع المجتمع والجھات ذات العالقة بصحة المرأة وتنظیم  .2

 .األسرة كالجمعیات والتنظیمات النسائیة
  

 :صحة الفم واألسنان  ) ث
یھدف ھذا البرنامج إلى تحسین صحة الفم واألسنان وخاصة بالنسبة لألطفال والحوامل من خالل الوقایة 

  . والمعالجة والحد من إنتشار النخر وأمراض اللثة والتخفیض المستمر في عدد اإلصابات
  

  :المركز داخل
وأطفال المدارس في منطقة التعاون مع البرامج األخرى لتقدیر عدد األطفال دون الخامسة والحوامل  .1

 .عمل المركز
 .الكشف الدوري على أسنان الطفل السلیم والحامل بالتنسیق مع البرامج المختلفة .2
 .الكشف على تالمیذ المدارس اإلبتدائیة وخاصة في حال عدم توفر الخدمات الصحیة المدرسیة .3
 .تقدیم المعالجة األساسیة في حدود إمكانات المركز .4
اإلحصاءات لمعرفة نسب إنتشار النخر وأمراض اللثة لدى مختلف الفئات العمریة تنظیم السجالت و .5

 .وخاصة األطفال دون الخامسة والحوامل وتالمیذ المدارس
وضع وتنفیذ برنامج تثقیف صحي یقوم على الوقایة والنظافة والتغذیة الصحیة وتعزیز اإلرضاع  .6

 .األخرى في المركز الطبیعي لتقلیص حجم اإلصابات بالتعاون مع البرامج
  

 :المركز خارج
التعاون مع الھیئات العاملة في الصحة المدرسیة لتنظیم برنامج فحص تالمیذ المدارس اإلبتدائیة  .1

 .وتحدید نسب اإلصابات بینھم
   العمل على معرفة العادات الغذائیة في منقطقة عمل المركز ونسبة الفلور في الماء والغذاء لتنفیذ .2

 .تطبیق الفلورة بشكل صحیح وبالتعاون مع أطباء األسنان
وضع تنفیذ برنامج للتثقیف الصحي حول صحة الفم واألسنان بمساعدة مركز المنطقة الصحیة  .3

وبالتعاون مع أطباء القطاع الخاص والجھات الرسمیة والشعبیة لرفع درجة وعي المواطنین بأھمیة 
والعادات الغذائیة الصحیحة باإلستعانة بمختلف وسائل اإلیضاح  الوقایة والنظافة والعنایة باألسنان

 .المتوفرة وأسالیب اإلقناع الفعالة
  

 :صحة البیئة ومكافحة األمراض الساریة والمستوطنة  ) ج
  

  .للوقایة من مكافحة األمراض الساریة والمستوطنة
  

  :المركز داخل
المراجعین واإلستعانة بالخدمات المخبریة فحص وتشخیص حاالت األمراض الساریة والمستوطنة بین  .1

 .المتوفرة في المركز أو المستشفى وفرز الحاالت التي تحتاج إلى تقصي
 .معالجة المصابین حسب التعلیمات الصادرة عن وزارة الصحة العامة ومتابعتھا حسب الضرورة .2
 .اإلبالغ عن اإلصابات الواجبة اإلبالغ عنھا حسب القائمة المرفقة .3
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إلجراءات الوقائیة تجاه األمراض كالتلقیح وإعطاء األدویة لمخالطي المریض والتوعیة الصحیة تنفیذ ا .4
 .المناسبة بحسب تعلیمات وزارة الصحة العامة

 .مسك السجالت الخاصة باإلبالغ واإلحالة والمعالجة والتشخیص المخبري حسب التعلیمات .5
ص قشع للمراجعین المحتمل إصابتھم ببعض الرقابة السلبیة بأخذ عینات وشرائح مسحات دمویة وفح .6

 .األمراض المشمولة بالبرنامج وحسب التعلیمات النافذة
 .وضع خریطة وبائیة بیئیة لمنطقة عمل المركز .7
التدریب والتأھیل المستمرین للعاملین حول صحة البیئة ومكافحة األمراض الساریة والمستوطنة داخل  .8

 .دریبیةالمركز والعمل على إلتحاقھم بدورات ت
 .تأمین اإلجراءات الالزمة للتشخیص والمعالجة .9

وضع وتنفیذ خطة تثقیف صحي حول صحة البیئة ومكافحة األمراض الساریة والمستوطنة داخل  .10
المركز لمراجعي مختلف األقسام أو للمدعوین وفق البرنامج الزمني المقرر وباإلستعانة بمختلف 

 .مل على وجھ الخصوص تعریف المجتمع بھأسالیب العرض واإلقناع المتوفرة بحیث تش
 

  :المركز خارج
تعریف المجتمع بأھم مشاكلھ الصحیة، العادات غیر الصحیة، الوقایة وطرق تجنب اإلصابة بالمرض، النظافة 
الشخصیة والمنزلیة، إستخدام المیاه النظیفة وغلي المیاه المشبوھة، نظافة الطعام وأدواتھ وخاصة طعام 

  .الحلیب، غسیل الخضار والفواكھاألطفال، غلي 
  
 :التثقیف الصحي  ) ح

ویتضمن مجموعة من األنشطة التي تنفذ داخل المركز وخارجھ بھدف رفع مستوى وعي المجتمع المحلي 
ودفعھ للمشاركة في النھوض بالصحة، من حیث السلوك الفردي واإلجتماعي والمشاركة المتعددة األوجھ 

  :ومسبباتھا ویتطلب اإلعداد التثقیفي حسب التاليفي التغلب على المشاكل الصحیة 
جمع المعلومات عن المشاكل الصحیة التي تھم األسرة والمجتمع المحلي من خالل السجالت  .1

والتقاریر والفحص السریري والمخبري والزیارات المنزلیة والجوالت المیدانیة واإلبالغات التي 
ایات والمشاكل الناشئة عن صحة البیئة والمیاه یقوم بھا أطباء القطاع الخاص والقابالت والد

 .والصرف الصحي وإنتشار الحشرات والقوارض وغیرھا
 .ترتیب أولیات المشاكل الصحیة التي تحتاج إلى التثقیف والتعاون مع المجتمع حسب خطورتھا .2
 .تحدید الفئات والقطاعات اإلجتماعیة المستھدفة بالتثقیف ورفع مستوى الوعي الصحي .3
متعاونین قد یساعدون في حل المشاكل الصحیة القائمة واإلمكانیات المتاحة وفي إطار  تحدید .4

 .األھداف المرسومة من قبل فریق العمل الصحي
 .توزیع العمل على العناصر التي ستنفذ برامج التثقیف داخل المركز وخارجھ .5
 .ع األجھزة األمنیةوضع البرنامج الزمني للتنفیذ على أساس سنوي وشھري وأسبوعي والتنسیق م .6
تقدیر إحتیاجات الخطة من ملصقات ونشرات وأفالم وأجھزة عرض ووسائل نقل وأجور  .7

 .وغیرھا
                                                                                                                                                            

  :المركز داخل
رفع الوعي الصحي للمراجعین والمراجعات أو المدعوین خصیصًا إلى المركز لھذا الغرض عن  .1

 .طریق المحاضرات الیومیة والندوات واإلجتماعات
 .توزیع المھام على مجموعات العمل التي تنفذ البرامج بحیث یشارك جمیع العاملین في تنفیذ المھام .2
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التثقیف زمنیًا وفق المشاكل القائمة فعًال واألمرض الموسمیة كاإلسھاالت واألمراض تنظیم برامج  .3
 .التنفسیة وغیرھا

إستخدام وسائل اإلیضاح المتوفرة لإلقناع وتغییر السلوك بما في ذلك توزیع النشرات والملصقات  .4
 .وغیرھا

ودعوتھم إلى مراجعة  حسن إستقبال المراجعین وإعتبارھم وسطاء لنقل الرسائل الصحیة لآلخرین .5
 .  المركز لرفع نسبة التغطیة

 
  :المركز خارج
حصر الھیئات ذات العالقة بالصحة في القطاع الحكومي وفي المنظمات الشعبیة والمھنیة وتحدید أوجھ  .1

 .وطرق الدعم التي یمكن أن تقدمھا
ئة ومكافحة حصر المشاكل الصحیة التي تحتاج لدعم من المجتمع المحلي كالنظافة وصحة البی .2

القوارض والبعوض والذباب والكالب الشاردة وتجفیف المستنقعات وتحسین الصرف الصحي 
 .والتخلص من النفایات وتأمین المیاه الصالحة للشرب

وضع البرنامج للتثقیف والعالقة مع المجتمع بالتعاون مع القطاعات الرسمیة واألھلیة ذات العالقة  .3
 .یذوتحدید البرنامج الزمني للتنف

تنفیذ البرنامج الزمني للتثقیف والعالقة مع النجتمع بمشاركة القطاعات ذات العالقة والمواطنین لزیادة  .4
 .فعالیة البرامج

تشجیع تكوین الھیاكل اإلجتماعیة الداعمة للصحة بالتعاون مع المنظمات األھلیة والمھنیة مثل لجنة  .5
وتشجیع وجود متطوعین . إلخ... ة المدرسیةتشجیع اإلرضاع من الثدین لجنة النظافة ولجنة الصح

للعمل الصحي من خالل المستفیدین من خدمات المركز والمستھدفین ببرامجھ وتدریبھم على المساھمة 
 .بتنفیذ البرامج الصحیة

  
 : مكافحة األمراض غیر الساریة   - د

من خالل تعمیم مبادرة تقدیر وعالج خطر االصابة باألمراض القلبیة الوعائیة على كافة المراكز الصحیة 
األمراض غیر االنتقالیة كاألمراض القلبیة الوعائیة، واألمراض التنفسیة المزمنة، والسرطان وداء حیث أن 
من مجموع % 71تقدر بحوالي  من المسببات الرئیسة للمراضة والوفیات في لبنان وھي تعتبر السكري،

وتحتل األمراض القلبیة الوعائیة المرتبة األولى . الوفیات الكلي، ربع ھذا العدد تقریبًا یحدث قبل سن الستین
  . من وفیات األمراض غیر االنتقالیة% 60بین مسببات الوفیات في لبنان وتقدر بحوالي 

  : داخل المركز 

یعتبر اساسیًا للوقایة من ھذه األمراض ولكن ھناك  یة وتغییر السلوكیاتعبر التوعإن مكافحة عوامل الخطورة 
مستوى ثان للوقایة وھو الوقایة من المضاعفات التي تسببھا ھذه األمراض اذا لم تعالج باكرًا، مما یستوجب 

في بدایات التي غالبًا ما تكون بسیطة وقلیلة الكلفة  العمل على التشخیص المبكر وتأمین العالجات األساسیة
  . المرض

  :المركز خارج
من العمر وما  40من خالل الزیارات المنزلیة للمجتمع المحلي وتعبئة استمارة خاصة بالمبادرة لمن ھم 

لھذه الفئة لیتم على اثرھا تحویل المستفیدین الى أقرب مركز  فوق كذلك اجراء فحوص سكر الدم والضغط
  .صحي للمتابعة عند الضرورة

 


