
كتب - على بدور:

مطلعة لـ[  قالت مصادر 
الوطنية للصحة  االستراتيجية  إن 
الــتــي اعــتــمــدهــا الــمــجــلــس األعــلــى 
تركز   ٢٠١١-٢١١٦ للعام  للصحة 
المستفيدين  على  رئيسي  بشكل 
السكان  وهـــم  أال  الــخــدمــات  مــن 
مــــن مـــواطـــنـــيـــن ومــقــيــمــيــن فــي 

قطر.
وبينت المصادر أن ابرز مالمح 
هــــذه الــخــطــه هـــو االنـــتـــقـــال من 
محاولة  إلــى  للمرض  االستجابة 
"الوقاية  يقال  وكما  حدوثه  منع 
إلى   ،باإلضافة  العالج"  من  خير 

تطوير نظام الرعاية االولية.
والمراكز  المستشفيات  وربــط 
حس  وتــطــويــر  ببعضها  الصحية 

الشراكة بينها.
باإلضافة إلى إيجاد حل وطني 
لتكنولوجيا المعلومات في القطاع 
رؤيــة  مــع  يتماشى  فيما  الصحي 
الكترونيه  حكومة  لتكون  قطر 
المعلوماتيه  الحلول  احدث  تتبنى 
ــتــكــنــولــوجــيــة وكــــذلــــك جــعــل  ال و 
المواطنين عضوا فاعال في تطوير 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة مـــن خــالل 
ومقترحاتهم  آلرائــهــم  االستماع 

وشــكــاواهــم والــعــمــل عــلــى إيــجــاد 
الناجحة  واإلستراتيجيات  الحلول 

لمعالجة ما يطرحونه.
واعتمد المجلس األعلى للصحة 
للصحة  الــوطــنــيــة  االســتــراتــيــجــيــة 
في   ٢٠١٦  –  ٢٠١١ قــطــر  لــدولــة 
الحالي.  ديسمبر  من  عشر  الرابع 
وقـــال ســعــادة الــســيــد عــبــداهللا بن 
الصحة  وزيــــر  الــقــحــطــانــي  خــالــد 
للمجلس  الــعــام  األمــيــن   - الــعــامــة 
االستراتيجية  إن  للصحة  األعلى 
ســـيـــؤدي  مــــشــــروًعــــا   ٣٥ تـــشـــمـــل 
في  تغييرات  إحداث  إلى  تنفيذها 
نــظــام الــرعــايــة الــصــحــيــة بــهــدف 
تقديم نظام رعاية صحية شاملة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى عـــالـــمـــي وتـــكـــون 
دولة  إن  مضيفا  للجميع،  متاحة 
قطر ستشهد نظاما متكامال من 

الجودة  عالية  الصحية  الخدمات 
مستمرة  رعاية  تقديم  خالل  من 
مجتمعية  وقائية  صحية  ورعاية 
تُــعــززهــا األبــحــاث الــتــي تستهدف 
الرعاية  وجـــودة  فعالية  تحسين 

الصحية في قطر.
تقديم  أن  إلــى  سعادته  وأشـــار 

مثل هذه الخدمات يتطلب إعداد 
بالمهارة  تتسم  وطنية  عمل  قــوة 
وطنية  صحية  ســيــاســات  ووضـــع 
الصحية  الــرعــايــة  بـــإعـــداد  تتعلق 
الناجح  التنفيذ  وأن  ومراقبتها، 
للصحة  الــوطــنــيــة  لالستراتيجية 
من  والتزاما  دؤوبــا  عمال  يتطلب 
أصــحــاب الــمــصــلــحــة فــي الــقــطــاع 
الــــصــــحــــي إضـــــافـــــة إلـــــــى تـــعـــزيـــز 
مختلف  بين  والــتــعــاون  الــتــواصــل 
إيجابية  نتائج  لتحقيق  القطاعات 

لجميع األفراد.
ــلــقــي االســتــراتــيــجــيــة الــضــوء  وتُ
عــلــى الــحــاجــة إلجــــراء تــحــول في 
نموذجا  ليصبح  الصحي  الــقــطــاع 
لـــلـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيـــة الــمــتــكــامــلــة 
والوقائية، وتعد األولى من نوعها 
فــي دولـــة قــطــر، وجـــاء إعــدادهــا 
التخطيط  مـــن  أشــهــر  ســتــة  بــعــد 
االســــتــــراتــــيــــجــــي والـــــتـــــشـــــاور مــع 
مع  وبالتعاون  المعنية،  الجهات 
األمانة العامة للتخطيط التنموي.

وســــتــــســــفــــر االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
عن   (٢٠١٦  –  ٢٠١١) الخماسية 
صحية  رعـــايـــة  خـــدمـــات  تــوفــيــر 
فعالة ومعقولة التكلفة، مع األخذ 
فــي االعــتــبــار احــتــيــاجــات مختلف 
ـــفـــئـــات مــــن الـــــرجـــــال والـــنـــســـاء  ال

واألطفال.
االستراتيجية  صياغة  وجــاءت 
الــوطــنــيــة لــلــصــحــة لـــدولـــة قطر 
الــرؤيــة  على  بــنــاء   ٢٠١٦  –  ٢٠١١
 ،٢٠٣٠ قـــطـــر  لــــدولــــة  الـــوطـــنـــيـــة 
باإلضافة إلى استراتيجية التنمية 
 –  ٢٠١١ قــطــر  لـــدولـــة  الــوطــنــيــة 

 .٢٠١٦
الوطنية  االســتــراتــيــجــيــة  ــعــد  وتُ
االســتــراتــيــجــيــات  إحــــدى  للصحة 
األربـــــــــــــع عــــــشــــــرة الــــــتــــــي تـــشـــمـــل 
ـــيـــم والـــــتـــــدريـــــب،  ـــتـــعـــل قـــــطـــــاع ال
قـــــطـــــاع ســــــــوق الـــــعـــــمـــــل، قـــطـــاع 
األمــــن والــســالمــة الــعــامــة، قطاع 
التماسك  االجــتــمــاعــيــة،  الــحــمــايــة 
اإلدارة  الــمــرأة،  وتمكين  األســري 
االقتصادي  التنويع  االقــتــصــاديــة، 
ونــمــو الــقــطــاع الـــخـــاص، الــمــوارد 
ـــيـــة الــتــحــتــيــة  ـــن ـــب الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، ال
االقــــتــــصــــاديــــة، قـــطـــاع الــثــقــافــة، 

البيئة،  قــطــاع  الــريــاضــي،  القطاع 
المؤسسي  والــتــطــويــر  والــتــحــديــث 
ــــتــــي ســـيـــتـــم تــنــفــيــذهــا خـــالل  وال

السنوات الست المقبلة.
وكــــــــــــان الــــــقــــــطــــــاع الــــصــــحــــي 
عمل  برنامج  وضع  قد  الحكومي 
وغاياته  أهدافه  لتحقيق  طموحا 
وقـــت  فـــــي   ] ونــــشــــرتــــه   "
أبرز  حدد  أن  بعد  وذلك  سابق " 
الــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا خــالل 
الــســنــوات الــعــشــر الــقــادمــة.. حيث 
الصحي  النظام  يواجهه  أن  يتوقع 
رئيسية  تحديات  ثالثة  قطر  في 
عليها  التغلب  عــلــى  الهيئة  تعمل 
بالوفيات  تتمثل  التحديات  وهذه 
الــمــبــكــرة واالصـــابـــات الــمــأســاويــة 
الـــنـــاتـــجـــة عـــــن حـــــــــوادث الــســيــر 
والــطــرق واإلصـــابـــات فــي مراكز 
واألطفال  الرضع  ووفيات  العمل 

في مراحل الطفولة المبكرة.
أمـــــــا الــــتــــحــــدي الــــثــــانــــي فــهــو 
الـــتـــشـــخـــيـــص الـــمـــبـــكـــر لـــلـــحـــاالت 
الــمــرضــيــة الــمــزمــنــة الــتــي يمكن 
الــوقــايــة مــنــهــا خــاصــة تــلــك الــتــي 
للسكان  الــوراثــيــة  العوامل  تسببها 
أكثر  تجعلهم  والــتــي  المحليين 
عـــرضـــة لــتــلــك األمــــــراض ومــنــهــا 
ــــواع معينة  عــلــى ســبــيــل الــمــثــال أن
في  السكري  وداء  الــســرطــان  مــن 
ــثــالــث الـــذي  ــتــحــدي ال حــيــن أن ال
يتمثل  الصحي  القطاع  سيواجهه 
بـــــاألمـــــراض الـــنـــاشـــئـــة عــــن نــمــط 
انخفاض  الى  تــودي  والتي  الحياة 
مــعــدالت الــعــمــر ونــوعــيــة الــحــيــاة 
القلب  وامـــــراض  الــســمــنــة  ومــنــهــا 
والـــشـــرايـــيـــن وامــــــــراض الــجــهــاز 
الــتــنــفــســي الــمــتــصــلــة بــالــتــدخــيــن 
عن  الناشئة  العقلية  واألمــــراض 

التوتر.
ومــــــن أجــــــل حـــمـــايـــة الــصــحــة 
ستعمل  األمـــان،  وتحقيق  العامة 
الــهــيــئــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــصــحــة عــلــى 
بالصحة  المتعلقة  الــبــرامــج  دعــم 
والمهنية.  البيئية  والصحة  العامة 
على  اإلشـــراف  تعزيز  سيتم  كما 

األغذية واألدوية.
من  نوع  ألي  االستعداد  ويعتبر 
الـــحـــاالت الـــطـــارئـــة واالســتــجــابــة 

ـــهـــا مـــــن الـــمـــكـــونـــات  الـــســـريـــعـــة ل
على  صــحــي  نـــظـــام  ألي  الـــهـــامـــة 
شهدنا  ولــقــد  الــعــالــمــي.  الــصــعــيــد 
ـــوات األخــــيــــرة أنــظــمــة  ـــســـن فــــي ال
العالم  أنحاء  مختلف  في  صحية 
وصــلــت الـــى حـــد االنــهــيــار بسبب 
الـــزالزل  مثل  الطبيعية  الــكــوارث 
الحديثة  واألوبـــئـــة  والــتــســونــامــي. 
المكتسبة  المناعة  نقص  كمرض 

االيدز وانفلونزا الطيور. 
الـــمـــتـــطـــلـــبـــات  احـــــــد  ان  كــــمــــا 
األســـاســـيـــة لــقــيــام نـــظـــام صحي 
بــمــســتــوى عــالــمــي هـــو االســتــعــداد 
الكبيرة.  الكوارث  لمواجهة  الجيد 
والتعلم من تجارب اآلخرين في 
الــكــوارث  لــهــذه  االســتــعــداد  كيفية 
الــتــعــامــل مــعــهــا. يمكن  وبــالــتــالــى 
لدولة قطر أن تقوم بدور ريادي 
على  االستعداد  لجهة  فقط  ليس 
لضمان  الصعيد الوطني، بل ايضاً 
الــتــحــضــيــرات عــلــى صــعــيــد دول 

مجلس التعاون الخليجي.
اضافة الى ذلك، جل ما يريده 
من  التأكد  هــو  قطر  فــي  المقيم 
الــى رعاية  انــه مــا اذا احــتــاج يــومــاً 
طاقم  من  سيتلقاها  فإنه  صحية 
طـــبـــي عـــلـــى درجـــــــة عـــالـــيـــة مــن 
مستمر  اطـــــالع  وعـــلـــى  الـــكـــفـــاءة. 
عــلــى آخـــر الــمــســتــجــدات فــي هــذا 
الدورية  مشاركته  بفضل  المجال 
لــتــنــمــيــة  تـــدريـــبـــيـــة  دورات  فــــي 
الى  باالضافة  المهنية.  الــقــدرات 
ذلـــك يــنــبــغــي اجـــــراء الــفــحــوصــات 
والـــــرقـــــابـــــة الــــــالزمــــــة عــــلــــى كــل 
األدويـــــــة والـــعـــالجـــات الـــجـــديـــدة 
واألجــــهــــزة الــطــبــيــة الــمــســتــحــدثــة 
لــضــمــان ســالمــتــهــا قــبــل دخــولــهــا 
ــا لعل  الــــى دولـــــة قـــطـــر. مـــن هــن
مــن أهــم الــمــســؤولــيــات الــتــي تقع 
السنوات  خــالل  الهيئة  عاتق  على 
منح  لجهة  دورها  تفعيل  المقبلة 
التراخيص المهنية والرقابة على 

األدوية وأنواع العالج األخرى.
وتــعــتــبــر الـــبـــرامـــج الــتــي تـــروج 
يعمر  حيث  صحية  سكانية  لبيئة 
الـــســـكـــان مــــدة اطـــــول ويــنــتــجــون 
أفـــضـــل، مـــن الــعــوامــل األســاســيــة 
للرؤية التي تطمح الهيئة الوطنية 

الغاية،  لهذه  لتحقيقها.  للصحة 
فــــإن الــهــيــئــة تــخــطــط لــبــرنــامــج 
مـــبـــتـــكـــر فـــــي مــــجــــال الــــرعــــايــــة 
ــــيــــة يـــرتـــكـــز عــلــى  الــصــحــيــة األول
النموذج الصحي وعلى شبكة من 

المراكز الصحية المرتبطة.
ـــــة األولـــــيـــــة  ـــــرعـــــاي وتــــمــــثــــل ال
المتميزة القاعدة األساسية لنظام 
رعـــايـــة صــحــيــة نـــاجـــح، وتــشــكــل 
االتــصــال  نقطة  األولــيــة  الــرعــايــة 
للمرضى،  بالنسبة  األول  المباشر 
مــمــا يــمــكــنــهــا مـــن الــتــركــيــز على 
على  الصحيحة  واإلحــالــة  الوقاية 
حد سواء. وبما أن مراكز الرعاية 
الصحية األولية الحالية ال تتوافق 
مــع تــوقــعــات الــنــاس. يلجأ هــؤالء 
الـــى مــســتــشــفــيــات مــؤســســة حمد 
الــطــبــيــة خـــاصـــة قــســم الـــحـــوادث 
والـــــطـــــوارئ حـــتـــى لــــو كـــــان ذلـــك 
خدمات  على  الحصول  أجــل  من 

صحية بسيطة وأولية.
نظاماً  النتيجة  تصبح  وبــهــذا 
صحياً غير متوازن، حيث تنشغل 
من  الكثير  بتقديم  المستشفيات 
الــرعــايــة األولــيــة لــحــاالت بسيطة 
عوضاً عن توفير العالج ألصحاب 
بالتالي  خــطــورة.  األكثر  الــحــاالت 
تــصــبــح الــمــســتــشــفــيــات مــكــتــظــة 
ـــــطـــــول مـــواعـــيـــد  بــــالــــمــــرضــــى وت
حالة  يولد  الــذي  األمــر  االنــتــظــار. 
مــــن االحـــــبـــــاط لــــــدى الـــمـــرضـــى 
المهني  الرضى  وعــدم  وذويــهــم، 
ومن  والمتمرسين.  األطباء  لدى 
مـــراكـــز  وألن  اخـــــــــرى،  ـــاحـــيـــة  ن
الطبية  والمراكز  األولية  الرعاية 
الناس  اقامة  أماكن  من  القريبة 
ال تــوفــر مـــا يــكــفــي مـــن الــرعــايــة 
بمقومات  تتمتع  الــتــي  األســاســيــة 
الـــــجـــــودة الـــعـــالـــيـــة. مـــمـــا يــجــعــل 
الكفوئين  المتخصصين  اجتذاب 
واالحــــتــــفــــاظ بـــهـــم فــــي مـــراكـــز 
الرعاية األولية تلك امراً في غاية 

الصعوبة.
خـــــــــالل الــــــســــــنــــــوات الـــقـــلـــيـــلـــة 
كثيرة  محاوالت  بُذلت  الماضية، 
سوء  أن  إال  الواقع،  هذا  لتصحيح 
ونقص  والمعدات،  المرافق  حالة 
الموارد. وغياب التخطيط وعدم 
كلها  اجتمعت  العاملين  مــالءمــة 

لتعيق أي تقدم.
بــعــد دراســـــة مــتــعــمــقــة قـــررت 
ما  انــذاك  للصحة  الوطنية  الهيئة 

يلي:
إنــــــشــــــاء مــــؤســــســــة مـــســـتـــقـــلـــة 
لـــالشـــراف عــلــى الــرعــايــة األولــيــة 
األولية.  الرعاية  بمؤسسة  تعرف 
للصحة  الــوطــنــيــة  للهيئة  تخضع 
وتتعامل معها على مثال مؤسسة 

حمد الطبية.

العامة  للصحة  منهجية  تبني 
وبــــنــــاء مــــراكــــز صــحــيــة جـــديـــدة 
بــهــدف زيــــادة تــأمــيــن الــخــدمــات 
األولية  الرعاية  مراكز  واستبدال 

الحالية عند الحاجة.
تستند هذه المنهجية الجديدة 
أن  مــبــدأ  عــلــى  الصحية  لــلــرعــايــة 
ــــة تــشــكــل بـــوابـــة  ــــي الـــرعـــايـــة األول
الــــقــــرار لــــدخــــول الـــمـــريـــض الـــى 
الصحية.  الرعاية  منظومة  كامل 
نـــظـــام  تــــأســــيــــس  أن  شــــــك  وال 
بالفعالية  يتسم  األولــيــة  للرعاية 
يــتــطــلــب تــنــظــيــمــاً جـــيـــداً لـــــإلدارة 
يــرتــكــز عــلــى الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
ويــشــكــل فـــي نــفــس الـــوقـــت جـــزءاً 
مـــن مــنــظــومــة الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة 
الــمــتــكــامــلــة. ويــعــنــي هـــذا تــعــاونــاً 
وثــيــقــاً مـــع الــقــطــاع االســتــشــفــائــي 
وبـــشـــكـــل خـــــاص مـــؤســـســـة حــمــد 
الــطــبــيــة. ويــتــطــلــب تــحــقــيــق هــذه 
الــمــنــظــومــة اســـتـــثـــمـــارات كــبــيــرة 
قطاع  جــوانــب  كافة  ربــط  بهدف 
تقنية  بأنظمة  الصحية  الــرعــايــة 
الــمــعــلــومــات الــخــاصــة. وهــــذا ما 
الــراهــن،  الــوقــت  فــي  إلــيــه  نفتقر 
اضافة الى دورها بتقديم الرعاية 
المبكر  الكشف  حيث  من  األولية 
وعالجها.  وتشخيصها  لألمراض 
فــإن هــذه الــمــراكــز ســوف تتولى 

المهام والبرامج التالية:
يديرها  العائلة  لطب  عــيــادات 

أطباء متخصصون ومؤهلون.
عـــــيـــــادات تـــعـــنـــى بـــــاألمـــــراض 

العقلية لجميع أفراد األسرة.
تــقــديــم االســـتـــشـــارات الــخــاصــة 
حول  الجمهور  لتثقيف  بالتغذية 

العادات الغذائية.
تـــقـــديـــم بــــرامــــج لــــإلقــــالع عــن 

التدخين وبرامج صحية أخرى.
مرافق للتمارين.

مــكــتــبــة تــهــتــم بــشــكــل رئــيــســي 
بــالــمــطــبــوعــات الــصــحــيــة وأنــمــاط 
ـــدخـــول الــى  الــحــيــاة وخـــدمـــات ال

شبكة االنترنت.
تمثل  اجتماعية  رعــايــة  وحــدة 
شــبــكــة األمــــــان األولــــيــــة لــحــاالت 

العنف المنزلي وسوء المعاملة.
ســــوف تــضــع الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
بقطاع  الخاصة  األهداف  للصحة 
ونظام  األولــيــة  الصحية  الرعاية 
هذه  تحقيق  في  التقدم  لمراقبة 
األهـــــــــداف. كـــمـــا ســتــضــع الــهــيــئــة 
ـــاجـــات الــتــمــويــل  ـــي تـــــصـــــوراً الحـــت
والـــقـــوى الــعــامــلــة. وســتــعــمــل من 
خـــالل مــؤســســة الــرعــايــة األولــيــة 
في  جذرية  تحسينات  إجراء  على 
إنشاء  تشمل  والعاملين  المعدات 
مـــراكـــز صــحــيــة جـــديـــدة تــســاهــم 
بشكل أساسي في تطوير الرعاية 
حالياً،  القائمة  األولــيــة  الصحية 
ذوي  الــمــتــخــصــصــيــن  وتـــوظـــيـــف 

الكفاءة وتطويرهم مهنياً.
الرعاية  مــراكــز  تقدم  وســوف 
الصحية  الــرعــايــة  وســائــل  أحـــدث 
المزمنة.  الحاالت  وعالج  األولية 
على  ستعمل  ذلك،  الى  باالضافة 
تــرويــج الــنــشــاطــات االجــتــمــاعــيــة، 
وأنــمــاط  الــصــحــي  التعليم  ونــشــر 

الحياة الصحية. 
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ـــــــة صــــحــــيــــة عـــــاملـــــيـــــة لــــلــــمــــواطــــنــــني الـــــقـــــحـــــطـــــانـــــي: االســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة تــــتــــضــــمــــن تــــــقــــــدمي رعـــــــاي

ـــــــــــــــــي لـــــــــــتـــــــــــكـــــــــــنـــــــــــولـــــــــــوجـــــــــــيـــــــــــا املــــــــــــــــعــــــــــــــــلــــــــــــــــومــــــــــــــــات فـــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــقــــــــــــــــطــــــــــــــــاع الـــــــــصـــــــــحـــــــــي  إيـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــاد حـــــــــــــــــــــل وطـــــــــــــــــن

35 مشروعًا في االستراتيجية الوطنية للصحة

تطوير الرعاية ا#ولية وربطها مع المستشفيات

المجلس  اعتمد   :]  - الــدوحــة 
الوطنية  االستراتيجية  للصحة  األعلى 
 ٢٠١٦  –  ٢٠١١ قــطــر  لــدولــة  للصحة 
الحالي.  ديسمبر  من  عشر  الرابع  في 

وقــــال ســـعـــادة الــســيــد عـــبـــداهللا بــن 
العامة  الصحة  وزير  القحطاني  خالد 
األعـــلـــى  لــلــمــجــلــس  ــــعــــام  ال األمــــيــــن   -
 ٣٥ تشمل  االســتــراتــيــجــيــة  إن  للصحة 
إحداث  إلى  تنفيذها  سيؤدي  مشروًعا 
الصحية  الــرعــايــة  نظام  فــي  تغييرات 
صحية  رعـــايـــة  نــظــام  تــقــديــم  بــهــدف 
شــامــلــة عــلــى مــســتــوى عــالــمــي وتــكــون 
دولـــة  إن  مــضــيــفــا  لــلــجــمــيــع،  مــتــاحــة 
قــطــر ســتــشــهــد نــظــامــا مــتــكــامــال مــن 
من  الجودة  عالية  الصحية  الخدمات 

ورعاية  مستمرة  رعاية  تقديم  خالل 
ــعــززهــا  صــحــيــة وقــائــيــة مــجــتــمــعــيــة تُ
األبـــــحـــــاث الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف تــحــســيــن 
في  الصحية  الــرعــايــة  وجــودة  فعالية 

قطر.
مثل  تقديم  أن  إلى  سعادته  وأشــار 
هــــذه الـــخـــدمـــات يــتــطــلــب إعـــــداد قــوة 
ووضــع  بــالــمــهــارة  تتسم  وطــنــيــة  عــمــل 
بإعداد  تتعلق  وطنية  صحية  سياسات 
الــرعــايــة الــصــحــيــة ومــراقــبــتــهــا، وأن 
الوطنية  لالستراتيجية  الناجح  التنفيذ 
والتزاما  دؤوبــا  عمال  يتطلب  للصحة 
مــن أصــحــاب الــمــصــلــحــة فــي الــقــطــاع 
الــصــحــي إضــافــة إلــى تــعــزيــز الــتــواصــل 
والـــتـــعـــاون بــيــن مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 

األفراد. لجميع  إيجابية  نتائج  لتحقيق 
على  الــضــوء  االســتــراتــيــجــيــة  وتُــلــقــي 
الــحــاجــة إلجـــــراء تـــحـــول فـــي الــقــطــاع 
الـــصـــحـــي لــيــصــبــح نـــمـــوذجـــا لــلــرعــايــة 
وتعد  والوقائية،  المتكاملة  الصحية 
األولـــــى مـــن نــوعــهــا فـــي دولــــة قــطــر، 

وجـــاء إعـــدادهـــا بــعــد ســتــة أشــهــر من 
الــتــخــطــيــط االســتــراتــيــجــي والــتــشــاور 
مع  وبــالــتــعــاون  المعنية،  الــجــهــات  مــع 

التنموي. للتخطيط  العامة  األمانة 
الخماسية  االستراتيجية  وستسفر 
خدمات  توفير  عــن   (٢٠١٦  –  ٢٠١١)
رعـــــايـــــة صـــحـــيـــة فــــعــــالــــة ومـــعـــقـــولـــة 
الـــتـــكـــلـــفـــة، مــــع األخــــــذ فــــي االعـــتـــبـــار 
احــــتــــيــــاجــــات مـــخـــتـــلـــف الــــفــــئــــات مــن 

واألطفال. والنساء  الرجال 
وجـــــــاءت صـــيـــاغـــة االســتــراتــيــجــيــة 
 ٢٠١١ قــطــر  لــدولــة  للصحة  الــوطــنــيــة 
الــوطــنــيــة  الـــرؤيـــة  عــلــى  بــنــاء   ٢٠١٦  –
إلــى  بـــاإلضـــافـــة   ،٢٠٣٠ قــطــر  لـــدولـــة 
لدولة  الوطنية  التنمية  استراتيجية 

 .٢٠١٦  – ٢٠١١ قطر 
ـــيـــجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة  ـــرات وتُــــعــــد االســـت
األربع  االستراتيجيات  إحدى  للصحة 
عـــشـــرة الـــتـــي تــشــمــل قـــطـــاع الــتــعــلــيــم 
والـــــتـــــدريـــــب، قــــطــــاع ســــــوق الـــعـــمـــل، 
قطاع  العامة،  والسالمة  األمن  قطاع 
الـــحـــمـــايـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة، الـــتـــمـــاســـك 
اإلدارة  الــــمــــرأة،  وتــمــكــيــن  األســــــري 
ونمو  االقتصادي  التنويع  االقتصادية، 
الطبيعية،  الــمــوارد  الــخــاص،  الــقــطــاع 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة االقــتــصــاديــة، قــطــاع 
الــثــقــافــة، الــقــطــاع الـــريـــاضـــي، قــطــاع 
الــــبــــيــــئــــة، والـــــتـــــحـــــديـــــث والــــتــــطــــويــــر 
خالل  تنفيذها  سيتم  والتي  المؤسسي 

المقبلة. الست  السنوات 

املجلس األعلى للصحة اعتمدها
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عبداهللا بن خالد القحطاني
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