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يتمثــل الهــدف الرئيســي للخطــة الوطنيــة للصحــة فــي
تحقيــق الجــودة فــي تقديــم الخدمــات الصحيــة وضمــان
تمويلهــا واســتدامتها وتوفيــر المــوارد الالزمــة وضمان
حوكمتهــا بمــا يلبــي تطلعــات قيادتنــا الرشــيدة

BAHRAIN HEALTH GUIDE 2019

3

كلمة معالي رئيس المجلس األعلى للصحة
تفخر مملكة البحرين بأنهـــا إحدى الدول
التي حققت تنمية برشية مســـتدامة ،وليس
ّ
أدل عـــى ذلك مـــن الخدمات واملشـــاريع
الصحيـــة املتميـــزة والواضحـــة للعيـــان،
ونالت كذلك التقدير واالستحســـان إقليمياً
وعامليـــاً ،وكانت مثرة لجهـــو ٍد جبارة بذلتها
مملكـــة البحرين ال ســـيام قطاعها الطبي
عىل مدى عقـــود مرتامية مـــن الزمن.
ونتـــرف ونيابـــة عـــن جميع منتســـبي
القطاعـــن الصحـــي والطبـــي يف اململكة
أن نرفع أســـمى آيات التقديـــر والعرفان
إىل القيادة الرشـــيدة عىل رأســـها حرضة
صاحـــب الجاللـــة امللك حمـــد بن عيىس
آل خليفـــة عاهل البالد املفـــدى وصاحب
الســـمو املليك األمـــر خليفة بن ســـلامن
آل خليفـــة رئيس الـــوزراء املوقر وصاحب
الســـمو امللـــي األمري ســـلامن بـــن حمد
آل خليفـــة ويل العهـــد األمـــن حفظهم
اللـــه ورعاهم عـــى توجيهاتهـــم ودعمهم
املتواصل والالمحـــدود للقطاع الصحي يف
اململكة ،وعىل توجيهاتهم الســـامية لتطوير
الخدمـــات الصحية للمواطنـــن واملقيمني.
ومن هنا جـــاءت الخطـــة الوطنية للصحة
يف مملكـــة البحريـــن ( )2025-2016والتي
توضـــع للمـــرة األوىل وتحمـــل يف طياتها

العديـــد مـــن املبـــادرات االســـراتجية
والخطـــط التنفيذيـــة واملـــؤرشات القابلة
للقيـــاس ،وإ ّن تطبيقها ســـيكفل بإذن الله
تحويل هـــذه الطموحـــات إىل واقع يحقق
تطلعات املجتمـــع البحريني ،ويلمســـه يف
حياتـــه اليومية.
ويتمثل الهـــدف الرئييس للخطـــة الوطنية
للصحـــة يف تحقيـــق الجـــودة يف تقديم
الخدمـــات الصحيـــة وضـــان متويلهـــا
واســـتدامتها وتوفري املوارد والبنية التحتية
البرشيـــة الالزمـــة وضـــان حوكمتها مبا
يحقـــق برنامج عمـــل الحكومـــة وما جاء
يف الرؤيـــة االقتصاديـــة  2030وذلك من
خـــال تطوير النظـــام الصحـــي القائم ،
لالســـتمرار يف توفري الخدمـــات الصحية
املتكاملة واملســـتدامة ذات الجـــودة العالية
باالســـتخدام األمثـــل للمـــوارد املتاحـــة ،
وجعله قـــادرا ً عىل تجـــاوز التحديات التي
يواجهها القطـــاع الصحي.
إ ّن الوقـــت قـــد حـــان لحشـــد الطاقات
وتضافـــر الجهـــود لطمـــوح اململكة عىل
الصعيـــد الصحـــي املرتبط ارتباطـــاً وثيقاً
بالتنميـــة البرشيـــة ولضـــان الصحـــة
والســـعادة والرفاه ملجتمعنا وأجيالنا املقبلة.

الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة
رئيس املجلس األعىل للصحة
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تتمثــل رؤيــة وزارة الصحــة فــي حصــول
جميــع الســكان بجميــع فئاتهــم العمريــة فــي
مملكــة البحريــن علــى الرعايــة الصحيــة ذات
الجــودة العاليــة لمــدى الحيــاة.
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كلمة سعادة وزيرة الصحة
تتمثــل رؤيــة وزارة الصحــة يف حصــول جميــع
الســكان بجميــع فئاتهــم العمريــة يف مملكــة
البحريــن عــى الرعايــة الصحيــة ذات الجــودة
العاليــة ملــدى الحيــاة.
وهنــاك أربعــة مبــادئ مرتابطــة تتفــق مــع
مبــادئ االســراتيجية االقتصاديــة الوطنيــة
وتلتــزم لتحقيــق الرؤيــة ،متمثلــة يف املريــض
أوالً ،فاملريــض محــور اهتاممنــا ورعايتنــا،
لتحديــد وتلبيــة احتياجاتــه وتوقعاتـه واحــرام
حقوقــه .ومبــدأ الســامة مــن خــال تقديــم
خدمــات صحيــة آمنــة ومبعايــر عامليــة.
ومبــدأ التميّــز يف االســتمرار يف تقديــم
خدمــات متميــزة بكفــاءة وفاعليــة مــن خــال
االســتخدام األمثــل للمــوارد املتاحــة .ومبــدأ
تحقيــق الرشاكــة املجتمعيــة مــن خــال العمــل
مــع الــركاء لتحقيــق األهــداف االســراتيجية.
لــذا تســعى وزارة الصحــة ومبشــاركة جميــع
الجهــات ذات العالقــة عــى تعزيــز صحــة
الفــرد واملجتمــع وضــان توفــر خدمــات
صحيــة ذات جــودة عاليــة ،ومســتدامة ويف
متنــاول جميــع الســكان ،ووفــق سياســات
صحيــة وباســتخدام أمثــل للمــوارد املتاحــة
مــن أجــل رعايــة صحيــة ذات معايــر معتمــدة
ومبنيــة عــى األدلــة والرباهــن العلميــة.
وال يخفــى عــى الجميــع أن مملكــة البحريــن
أصبحــت اليــوم مــن الــدول املتطــورة صحي ـاً
بعــد أن حققــت العديــد مــن اإلنجــازات عــن

طريــق وزارة الصحــة بتوفــر كافــة أنــواع
الرعايــة الصحيــة واالجتامعيــة والنفســية
وتوفــر العالجــات املختلفــة للمواطنــن
واملقيمــن عــى حـ ٍـد ســواء مــن خــال مجمــع
الســلامنية الطبــي ومختلــف املستشــفيات
واملراكــز الصحيــة املتخصصــة للــوالدة والطــب
النفــي ورعايــة املســنني وحــاالت اإلقامــة
الطويلــة واألورام والــكىل ،إىل جانــب وضــع
خطــة للتوســع عــر إنشــاء املراكــز الصحية يف
مختلــف املحافظــات لزيــادة مســتوى الرعايــة
الصحيــة األوليــة و الصحــة العامــة والتــي نتــج
عنهــا تشــييد  29مرك ـ ًزا صحي ـاً و العمــل جــا ٍر
عــى إنشــاء املزيــد مــن املراكــز الصحيــة.
وتشــييد هــذه املرافــق يُعــد مــن اإلنجــازات
التــي ســاهمت يف تطــور الخدمــات الصحيــة
املقدمــة للمواطنــن واملقيمــن عــى أرض
مملكــة البحريــن الحبيبــة.
وتتبنــى مملكــة البحريــن اســراتيجية صحيــة
متكاملــة تهــدف إىل الرتكيــز عــى تطويــر
الخدمــات الصحيــة بشــكل عــام وتوفــر
احتياجــات املواطــن البحرينــي مــن العــاج
وفــق أحــدث مــا توصــل إليــه الطــب والعلــم
الحديــث وتعزيــز القــدرات الذاتيــة لــدى
الفــرد للعنايــة بصحتــه وتغيــر ســلوكياته غــر
الصحيحــة ،إضافــة إىل الســعي نحــو الســيطرة
عــى األمــراض بشــتى أنواعهــا والعمــل عــى
تحقيــق الجــودة يف األداء الطبــي.

فائقة بنت سعيد الصالح
وزيرة الصحـــة
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تتمثــل رؤيــة الهيئــة فــي تقديــم
خدمــات صحيــة ذات جــودة عاليــة،
آمنــة وموثــوق بهــا
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كلمة سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم المهن والخدمات الصحية
تحظــى الخدمــات الصحيــة يف مملكتنــا
الغاليــة بدعــم ال محــدود مــن حــرة صاحــب
الجاللــة امللــك حمــد بــن عيــى آل خليفــة
عاهــل البــاد املفــدى وصاحــب الســمو امللــي
األمــر خليفــة بــن ســلامن آل خليفــة رئيــس
الــوزراء املوقــر ،وصاحــب الســمو امللــي
األمــر ســلامن بــن حمــد آل خليفــة ويل العهــد
نائــب القائــد األعــى النائــب األول لرئيــس
مجلــس الــوزراء املوقــر.
ومنــذ إنشــاء الهيئــة الوطنيــة لتنظيــم املهــن
والخدمــات الصحيــة مبوجــب القانــون رقــم
 38لســنة  .2009فــإن الهيئــة قطعــت مشــوارا ً
كبــرا ً يف التطويــر املؤســي للقطــاع الصحــي
يف اململكــة ســوا ًء عــى صعيــد مراقبــة تطبيــق
نظــم املهــن والخدمــات الصحيــة وتطويرهــا
بقطاعيهــا الحكومــي والخــاص مبملكــة
البحريــن ،ومــا يشــتمل ذلــك عــى إجــراءات
التنظيــم والرقابــة املحــددة قانونــا واملتعلقــة
برتخيــص املنشــآت الصحيــة مــن مستشــفيات،
ومراكــز طبيــة ،وعيــادات خاصــة ،ومراكــز
ملزاولــة املهــن الطبيــة املعاونــة ،ومراكــز
صيدليــة ،وكذلــك ترخيــص مهــن العاملــن
بهــذه املؤسســات بجميــع تخصصاتهــم،
وكذلــك عــى صعيــد تســجيل وتســعري الــدواء،
وترخيــص املصانــع الدوائيــة ،باإلضافــة إىل

بحــث شــكاوى املــرىض ،وإثبــات حــدوث
األخطــاء الطبيــة ،وكذلــك منــح املوافقــات
املتعلقــة بإجــراء األبحــاث الطبيــة الرسيريــة.
ومــن هنــا ،تــأيت أهميــة « الدليــل الطبــي
ململكــة البحريــن  »2019الــذي يصــدر للمــرة
األوىل بالتعــاون بــن الهيئــة الوطنيــة لتنظيــم
املهــن والخدمــات الصحيــة ودار ارتقــاء
للمعــارض واالستشــارات.
ويشــتمل عــى دليــل املؤسســات الصحيــة
املرخصــة ،وغريهــا مــن الخدمــات األخــرى،
،مصنفــة بحســب املحافظــات والتخصصــات
الصحيــة وجعلهــا متيــرة ويف متنــاول الجميع.
ويهــدف الدليــل كذلــك إىل تعزيــز الوعــي
باملجــال الصحــي ،وتيســر الوصــول إىل
الخدمــات الصحيــة ،كــا يهــدف إىل تشــجيع
الســياحة العالجية،فضــاً عــن تعزيــز
االســتثامرات يف املجــال الطبــي.
ٍ
وقــت هــام للغايــة ،مــع
ويــأيت الدليــل يف
إقــرار قانــون الضــان الصحــي ،والبــدء
الفعــي يف تطبيــق برنامــج الضــان الصحــي
الوطنــي «صحتــي» الــذي ســيضع اململكــة عىل
أعتــاب مرحلــة جديــدة مــن التميــز والريــادة
يف تطويــر منظومــة الخدمــات الصحيــة مبــا
يصــب يف مصلحــة جميــع املواطنــن واملقيمني
عــى أرض مملكــة البحريــن الطيبــة.

الدكتورة مريم عذيب الجالهمة

الرئيس التنفيذي

الهيئة الوطنية لتنظيم املهن والخدمات الصحية
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Cardiopulmonary conditions
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אא אא א
אא אא א א א א
אא א א

77 1 002 99
33 5 000 92
Expert_Physio
Expert_Physiocenter
Building 327, Flat 31, Road 326, Block 310 , Manama - Kingdom of Bahrain

HEALTH ZONE MEDICAL CENTER
أول مركز طبي للصحة المهنية في مملكة البحرين
The First Occupational Health Medical Centre in Bahrain

17 268 414
+973

33229935 | +973 77337712

Health Zone – Our Office
Flat 13 Building 976 Road 3017 Block
330, Bu Ghazal. Next to Al Kindi Hospital

Working Days: Saturday – Thursday
Working Hours: 8:00 AM – 4:00 PM
Email : Healthzone.bahrain@gmail.com
Fax
: +973 17268414
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القطاع الصحي
الحكومي
P- 20

منــذ تأســيس املجلــس األعــى للصحــة يف العــام
2013م ،لعــب املجلــس دو ًرا رئيســ ًيا يف املســاهمة يف
تطويــر القطــاع الصحــي يف مملكــة البحريــن .وقــد
عمــل املجلــس عــى مــدى الســنوات املاضيــة عــى
تهيئــة األرضيــة املناســبة وبنــاء االســراتيجات الالزمــة
وخصوصــا عــى
لتطويــر القطــاع الصحــي والطبــي
ً
صعيــد تعزيــز كفــاءة الخدمــات واســتدامة املــوارد
الصحيــة والتنســيق مــع جميــع األطــراف يف القطاعــن
العــام والخــاص ومــد الجســور مــع املؤسســات الدوليــة
املعنيــة بقطــاع الصحــة والتأكيــد عــى تجســيد مبــادئ
الشــفافية والعدالــة واالســتدامة يف القطــاع الصحــي
مبملكــة البحريــن.
ولقــد أوضــح املرســوم بقانــون رقــم ( )5لســنة 2013
بإنشــاء املجلــس األعــى للصحــة أهــداف املجلــس
واملهــام واملســؤوليات التــي يضطلــع بهــا عــى النحــو
التــايل:
 يتــوىل املجلــس وضــع االســراتيجية الوطنيــة للصحــةيف اململكــة ومتابعــة تنفيذهــا مع الــوزارات واملؤسســات
والهيئــات املعنيــة ،ولــه يف ســبيل ذلــك مامرســة
االختصاصــات التاليــة:
 وضــع السياســات حــول العــدد الــكيل مــن األرسةاملطلوبــة للبحريــن وتوزيعهــا عــى الحــاالت الحــادة
واملزمنــة والنفســية وغريهــا وتنســيق خطــط وبرامــج
الــوزارات واملؤسســات والهيئــات املعنيــة بالتنفيــذ.
 وضــع سياســة متويــل الخدمــات الصحيــة مــن خــالتطبيــق نظــام شــامل للتأمــن الصحــي.

 وضــع تصــور لعــدد وأماكــن توزيــع املؤسســاتالصحيــة العامــة والخاصــة باململكــة.
 إيجــاد نظــام موحــد لتقنيــة املعلومــات يف جميــعاملؤسســات الصحيــة العامــة والخاصــة باململكــة.
 تطويــر معايــر جــودة الخدمــات الصحيــة واتخــاذالتدابــر الالزمــة التــي تضمــن احــرام حقوق وســامة
املســتفيدين منهــا بالتنســيق مــع الهيئــة الوطنيــة لتنظيم
املهــن والخدمــات الصحيــة.
 إقــرار ضوابــط وسياســيات التدريــب يف كل مــناملستشــفيات واملؤسســات التعليميــة الصحيــة لضــان
توفــر الكــوادر الطبيــة والصحيــة واإلداريــة.
 تشجيع وتنسيق البحث العلمي يف املجال الصحي. تنســيق الخدمــات الطبيــة بــن مقدمــي الخدمــةباململكــة.
 تنظيــم املؤمتــرات الصحيــة وزيــارات املختصــن يفاملجــال الصحــي للمملكــة.
 وضــع تصــور لضوابــط تعيــن مجالــس إداراتاملؤسســات الصحيــة.
 وضــع الضوابــط العامــة لعمليــات الــراء املوحــدلألدويــة واألجهــزة واملــواد الطبيــة.
 تشــجيع الجمعيــات األهليــة العاملــة يف املجــالالصحــي والتعــاون معهــا مبــا يعــود بالنفــع عــى
املواطنــن واملقيمــن.
 التوصيــة مبــا يــراه مــن تعديــات عــى الترشيعــاتاملتصلــة بالصحــة ،ورفعهــا إىل مجلــس الــوزراء.

صحتي

برنامج الضمان الصحي الوطني

ميثــل نظــام الضــان الصحــي الشــامل الــذي
يــرف عليــه املجلــس األعــى للصحــة خيــارا ً
اســراتيجياً لتطويــر جــذري للنظــام الصحــي
يف مملكــة البحريــن .وســيتم تطبيــق املــروع
يف غضــون  4ســنوات ،ويعمــل املجلــس األعــى
للصحــة عــى توفــر متطلباتــه األساســية
بالرشاكــة مــع عــدد مــن الجهــات االستشــارية
الدوليــة ومنهــا البنــك الــدويل ،ويشــتمل
برنامــج الضــان الصحــي الوطنــي املتكامــل
عــى ثــاث مراحــل أساســية وهــي :املرحلــة
األوىل عمــل دراســة تطبيــق برنامــج الضــان
الصحــي الوطنــي النهــايئ ،واملرحلــة الثانيــة
ترشيــع القوانــن واملعايــر واألنظمــة ،واملرحلــة
الثالثــة تطبيــق املــروع عــى عــدة مراحــل.
دوافع المشروع:

تــأيت أهميــة هــذا املــروع ملــا تواجهــه

الخدمــات الصحيــة يف العــامل مــن تحديــات
كبــرة لتوفــر مســتوى جيــد مــن الخدمــات
بتكاليــف يتحملهــا الفــرد واملجتمــع باملشــاركة
لتجنيــب الحاجــة إىل اإلنفــاق املبــارش مــن قبل
األفــراد ملبالــغ كبــرة ال يتحملونهــا خصوصـاً أن
تكلفــة الخدمــات الطبيــة كبــرة وتــزداد التكلفــة
بســبب التطــور الرسيــع للتقنيــة الطبيــة املكلفــة
والزيــادة التضخميــة يف أســعار األدويــة واملــواد
الطبيــة ولذلــك ســيتطلب مــن الحكومــة املوقــرة
العمــل عــى وضــع الحلــول لتطويــر ومتويــل
النظــام الصحــي بشــكل عــام.
ومــن األهميــة التأكيــد أن الخدمــات الصحيــة
يف البحريــن تشــمل املواطنــن واملقيمــن مــن
خــال املستشــفيات العامــة واملراكــز الصحيــة
التابعــة لــوزارة الصحــة والــوزارات واملؤسســات
الحكوميــة األخــرى كــا أن املستشــفيات

والعيــادات الخاصــة تغطــي نســبة محــدودة العامــة واملراكــز الصحيــة كمؤسســات خدميــة
مــن الخدمــات للمواطنــن ،ومــن الواضــح أن ال تهــدف إىل الربــح تعتمــد يف إيراداتهــا عــى
البحريــن تحتــاج لتطويــر خدماتهــا الصحيــة مدخولهــا.
إىل خدمــات مســتدامة عاليــة الكفــاءة
أسس النظام الصحي الجديد
والفعاليــة قــادرة عــى تقديــم خدمــة جيــدة
للمواطنــن واملقيمــن وعــى املنافســة لرتويــج ترتكــز أســس النظــام الصحــي الجديــد عــى
الســياحة العالجيــة يف البحريــن ضمــن رشاكــة كفالــة حقــوق املريــض يف الخدمــات الصحيــة،
فعالــة بــن القطــاع العــام والخــاص والتحــول ووضــع سياســات لتحســن الكفــاءة والســيطرة
إىل نظــام صحــي تكافــي شــامل ،وتتمثــل عــي النفقــات ثــم وضــع نظــام وطنــي
التحديــات يف توفــر مــوارد التمويــل لنظــام للتقييــم وإدارة الجــودة ،ومرتكــزات النظــام
الضــان الصحــي ،وتحديــد املنظومــة الصحيــة الصحــي ســتتعمد عــي محوريــن هــا مقدمــي
التــي يشــملها الضــان ،والحريــة ملتلقــي الخدمــة يف الصحــة األوليــة واملستشــفيات مــن
الخدمــات يف اختيــار املؤسســة التــي تقــدم خــال تطبيــق نظــام طبيــب األرسة والدفــع
العالج ،والتســيري الــذايت يف إدارة املستشــفيات لألطبــاء عــن طريــق نظــام نصيــب الفــرد يف

املراكــز الصحيــة التــي متثــل البوابــة لدخــول
املستشــفيات.
أمــا املحــور الثــاين ملقدمــي الخدمــة يف
املستشــفيات فســتكون مــن خــال برنامــج
التســيري الــذايت ،بينــا ســتكون امليزانيــة الكليــة
مرتبطــة باإلنتاجيــة ،وتحويــل املــرىض ســيكون
مــن خــال الصحــة األوليــة ،ليكــون تقديــم
الخدمــة للجميــع بشــكل تنافــي ،حيــث أن
مشــري الخدمــة ســيكون صنــدوق الضــان
ورشكات التأمــن.
إ ّن التيســر الــذايت للمستشــفيات ســينعكس
إيجابــاً عــى االرتقــاء بالرتكيبــة االداريــة
للمستشــفى وســر لعمــل والحوافــز لتحقيــق
الكفــاءة والجــودة والقــدرة عــى املنافســة مــع
املستشــفيات األخــرى.
أهداف المشروع:

مــن املؤمــل أن تشــهد البحريــن طفــرة كبــرة
بتطبيــق برنامــج الضــان الصحــي الوطنــي،
ومــن أهــم هــذه املزايــا:
 ســيتيح للمواطــن البحرينــي الحــق يف اختيــارطبيــب األرسة الــذي ســيقدم لــه العــاج األويل
 ســيتيح للمواطــن البحرينــي اختيار املستشــفىالــذي يتلقــى فيــه العــاج املتخصــص مــن بــن
مستشــفيات املستشــفيات الخاصــة والعامــة
 ســيفتح النظــام بــاب التنافــس بــن مقدمــيالخدمــة لتقديــم أفضــل الخدمــات  ،بأقــل
التكاليــف

 ســيعزز النظــام مــن الكفــاءة والعدالــةوالجــودة والشــفافية هــي املبــادئ األساســية
بالنظــام الجديــد .
إن الهــدف األســمى مــن الضــان الصحي هو
الوصــول إىل تغطيــة عامــة وشــاملة وال حواجــز
للحصــول عــى الخدمــة و التغطيــة الشــاملة
تعنــي الرفــاه و العدالــة ،ونتائــج صحيــة أفضــل
حيــث يحــق للمريــض اختيــار مقــدم الخدمــة
واختيــار مقــدم التأمــن الصحــي ،كــا وإن
الضــان الصحــي يعنــي اســتبدال ميزانيــة
وزارة الصحــة واملستشــفيات الحكوميــة مــن
خــال اشــراك الزامــي لــكل فــرد يف البحرين
محســوب أكتواريــا ،يدفــع لصنــدوق الضــان أو
رشكات التأمــن ،حيــث تتكفــل الحكومــة بالدفع
عــن املواطــن وأصحــاب العمــل عــن األجانــب
إضافــة ايل نظــام مــايل يشــمل أســس التعامــل
بــن مقدمــي الخدمــة ومشــريها تراقبــه وزارة
املاليــة ووزارة الصحــة وديــوان الرقابــة املاليــة
وينتــج منــه مــؤرشات لقيــاس الكفــاءة».
وسيســاهم مــروع الضــان يف ضبــط العالقة
بــن مقدمــي الخدمــة ومشــريها بنظــام مــايل
موحــد ،قائــم عــى حســاب قيمــة الخدمــة و
بنــاء عــى نــوع املــرض وتصنيفــه والعمليــات
واالجــراءات التــي يتطلبهــا ،مــا يفــرض
عــى مقدمــي الخدمــة تطبيــق نظــام التكلفــة
للســيطرة عــى الهــدر وتقديــم خدمــة جيــدة
بتكلفــة معقولــة ،حيــث سيســاهم يف توفــر
شــبكة أمــان صحيــة للمواطنــن واملقيمــن

تجنبهــم الوقــوع يف مشــاكل ماليــة للحصــول
عــى الخدمــة الصحيــة بتقليــص الحاجــة
لإلنفــاق املبــارش.
النتائج المتوقعة من تطبيق النظام

مــن املؤمــل أن يســهم تطبيــق النظــام الصحــي
يف تحســن ملمــوس ملســتوى جــودة الخدمــات
مــن خــال عالقــة جديــدة بــن مقــدم الخدمة
ومتلقــي الخدمــة حيــث ستشــمل حريــة اختيــار
املريــض للخدمــات الصحيــة ،باإلضافــة إىل
زيــادة التوعيــة بالجــودة لزيــادة املراقبــة
وتحســن الجــودة وســامة املريــض وتطويــر

تلقــي الخدمــة للمــرىض وتقليــل فــرة االنتظــار
وترشــيد االســتخدام بــن اإلفــراط والتفريــط
للمراجعــات وتقليــل زيــارات مــرىض الحــاالت
املزمنــة بســبب زيــادة املراقبــة ،ومــن ناحيــة
الكفــاءة فإنهــا ســتعمل عــى التوفــر باألدويــة
وتطبيــق نظــام نصيــب الفرد يف الصحــة األولية
وتقديــم الخدمــة بشــكل صحيــح وتطبيــق نظــام
امللــف الطبــي الوطنــي وتحويــل ملكيــة امللــف
الطبــي إىل الفــرد ومراقبــة الربوتوكــوالت
واإلجــراءات الطبيــة الســليمة مــن خــال
اســتخدام أنظمــة املعلومــات الصحيــة.

وزارة الصحة

لقــد تبنــت حكومــة البحريــن واملتمثلــة بــوزارة
الصحــة سياســة «توفــر الرعايــة الصحيــة
الشــاملة لجميــع املواطنــن واملقيمــن» .وتســعى
إىل تحقيــق ذلــك عــن طريــق برامجهــا الوقائيــة
والتشــخيصية والعالجيــة والتأهيليــة مــن خــال
شــبكة الخدمــات الصحيــة عــى جميــع مســتوياتها
التــي تضــم الرعايــة الصحيــة األوليــة ،والرعايــة
الصحيــة الثانويــة والرعايــة الرسيريــة .وقــد
تحملــت وزارة الصحــة وبصــورة أساســية مســؤولية
تنفيــذ هــذه السياســة يف كافــة املجــاالت،
والتنســيق مــع وزارات الدولــة ،والتعــاون مــع
القطــاع الخــاص يف املجــال الصحــي محليــاً
ودوليـاً ،باإلضافــة إىل أفــراد املجتمــع البحرينــي .
ويثــل وزيــر الصحــة قمــة الهيــكل التنظيمــي
ُ
لــوزارة الصحــة ،وعضــوا ً يف مجلــس الــوزراء
برئاســة صاحــب الســمو امللــي األمــر خليفــة بــن
ســلامن آل خليفــة رئيــس الــوزراء املوقــر  .ويُعاون
وزيــر الصحــة وكيــل الــوزارة وأربعــة وكالء
مســاعدين وهــم :الوكيــل املســاعد للمستشــفيات،
والوكيــل املســاعد للرعايــة الصحيــة األوليــة،

والوكيــل املســاعد للصحــة العامــة ،والوكيــل
املســاعد للمــوارد والخدمــات .
وقــد تبنــت مملكــة البحريــن مبــادئ إعــان
املآتــا للرعايــة الصحيــة األوليــة ،وتعتــر املراكــز
الصحيــة التابعــة للرعايــة األوليــة مبثابــة نقــاط
متــاس بــن جميــع فئــات املواطنــن والخدمــات
الصحيــة رفيعــة املســتوى ،حيــث توفــر هــذه
املراكــز العديــد مــن الخدمــات الصحيــة الوقائيــة
والعالجيــة عــن طريــق عياداتهــا املعــززة بطاقــم
طبــي مؤهــل وذو كفــاءة عاليــة .
وتشــمل مظلــة خدمــات رعايــة األمومــة والطفولــة
العديــد مــن الخدمــات كرعايــة الحوامــل ،فحــص
مــا بعــد الــوالدة ،تنظيــم األرسة الفحــص الــدوري
للنســاء ،فحــص مــا قبــل الــزواج ،فحــص األطفال،
التطعيــات ،الزيــارات املنزليــة ،والتثقيــف
الصحــي .إىل جانــب ذلــك ت ُقـ ّدم املراكــز الصحيــة
العديــد مــن الخدمــات الوقائيــة والعالجيــة يف
مجــال طــب األســنان يقــوم بتنفيذهــا فريــق
متكامــل مــن أطبــاء وفنيــو صحــة الفم واألســنان.

وتدعــم جميــع املراكــز بخدمــات مســاندة
مثــل خدمــات التمريــض ،الســجالت الصحيــة،
الصيدلــة ،املختــر ،األشــعة ،وخدمــات العــاج
الطبيعــي التــي تقــدم حاليـاً يف عــد ٍد مــن املراكــز
الصحيــة املوزعــة حســب املناطــق الصحيــة.
وترتكــز خطــط الــوزارة االســراتيجية عــى
االســتمرار يف تطويــر نوعيــة وكميــة خدمــات
الرعايــة الصحيــة األوليــة ،لــذا متــت زيــادة
العيــادات املخصصــة لرعايــة مــرىض الســكر
وخصصــت عيــادة ملعاينــة كبــار الســن وأسســت
عيــادات لرعايــة املراهقــن والشــباب .كــا
متــت توســعة خدمــات طــب األســنان ،حيــث تــم
تأســيس وحــدة طــب األســنان لألطفــال ،وذلــك

لتقديــم رعايــة خاصــة لهــذه الفئــة وبالتحديــد
يف مجــال الرعايــة الوقائيــة .كذلــك متــت زيــادة
ســاعات العمــل يف بعــض املراكــز الصحيــة حتــى
منتصــف الليــل وتــم تزويدهــا بخدمــات املختــر
واألشــعة ،بغــرض متديــد الوقــت املتــاح للمواطنني
لالســتفادة مــن الخدمــات املقدمــة.
ويف الوقــت الحــارض ،ومــن أجــل تســهيل
اإلجــراءات املتبعــة يف املراكــز الصحيــة تــم إدخال
الحاســب اآليل لبعــض الخدمــات الصحيــة .كــا
تــم أيضـاً إدمــاج الحاســب اآليل لخدمــات رعايــة
األمومــة والطفولــة يف جميــع املراكــز الصحيــة
 .وقــد تــم إجــراء بعــض التغــرات اإلداريــة
والتنظيميــة كاســتحداث «محطــة للتمريــض»،

حيــث تقــوم املمرضــات باســتقبال املراجعــن
والقيــام باإلجــراءات املبدئيــة الالزمــة قبــل
معاينتهــم يف عيــادات االستشــارات الطبيــة  .وتــم
تنســيق «عيــادات االستشــارات البســيطة» ملعاينــة
الحــاالت املرضيــة البســيطة ،حيــث أن الهــدف
األســايس مــن ذلــك هــو االســتغالل األمثــل للوقت
املحــدد لالستشــارة الطبيــة .
وتــويل وزارة الصحــة اهتام ًمــا كبــرا ً بتوفــر
أعــى مســتوى مــن الرعايــة الصحيــة الثانويــة
والرسيريــة والثالثيــة .وت ُق ـ ّدم هــذه الرعايــة عــن
طريــق مجمــع الســلامنية الطبــي باإلضافــة إىل
مستشــفيات خارجيــة أخــرى متفرقــة يف أنحــاء
البــاد كمستشــفيات للــوالدة وللطــب النفــي

واملســنني .وبجانــب مستشــفيات وزارة الصحــة
يوجــد هنــاك املستشــفى العســكري لقــوة دفــاع
البحريــن ،ومستشــفى امللــك حمــد الجامعــي،
وعــدد كبــر مــن املستشــفيات والعيــادات الخاصة.
ولقــد شــهد مجمــع الســلامنية الطبــي خــال
األعــوام القليلــة املاضيــة تطــورات ملحوظــة يف
الكميــة والنوعيــة ،فلقــد توســعت مبانيــه ومرافقــه
ضمــن مــروع التوســعة وأضيفــت خدمــات
تخصصيــة جديــدة ومتطــورة ،هــذا باإلضافــة
إىل تزويــده بكافــة املعــدات واألجهــزة الطبيــة
الحديثــة التــي ســاهمت يف عمليــة تشــخيص
وعــاج وتأهيــل املــرىض واملصابــن .

قوة دفاع البحرين
الخدمات الطبية الملكية

إن مســرة الخدمــات الطبيــة امللكيــة بــدأت
وتطــورت مبراحــل عديــدة ويعــر عــام  1968م
هــو الــدور األســايس لنشــئتها حيــث إقتــرت
تلــك الفــرة عــى تقديــم الرعايــة الصحيــة
ملنتــي قــوة دفــاع البحريــن وقــد بــدأت بعيــادة
صغــرة يف إحــدى وحــدات قــوة دفــاع البحريــن
وكانــت هــذه نــواة املستشــفى العســكري.
ويف عــام  1979م شــهدت قــوة دفــاع البحريــن
تطــوارا ً ملحوظ ـاً يف القطــاع الصحــي فقــد تــم
إفتتــاح أول مستشــفى عســكري وتعــر هــذه
املرحلــه مرحلــة التطــور ،حيــث منــى املستشــفى
العســكري وتطــور وأفتتحــت فيــه العديــد مــن
العيــادات والتخصصــات و بلــغ الســعة اإلســتيعابية
لــأرسة  120رسيــر.
وواصلــت الخدمــات الطبيــة منوهــا وتوســعتها
حيــث تــم إفتتــاح مبــى املستشــفى الجديــد عــام
 1992م ويف عــام  1994م تــم افتتاح مركز الشــيخ

محمــد بــن خليفــة آل خليفــة التخصــي للقلــب
وعــام بعــد عــام يتــم فيهــا إســتحداث العديــد
مــن التخصصــات وعمــل الكــر مــن التحديثــات
عــى األقســام حيــث وصلــت الطاقــة الرسيريــة
اإلســتيعابية للمستشــفى العســكري  481رسيــر يف
عــام  2017م كثــاين أكــر مستشــفى يف مملكــة
البحريــن .
الخدمــات الطبيــة امللكيــة تتكــون مــن ثــاث
مكونــات رئيســية وهــي :املستشــفى العســكري
ومركــز محمــد بــن خليفــة للقلــب والكتيبــة
الطبيــة امليدانيــة اىل تعتــي بشــؤون التدريبــات
و املعســكرات الخارجيــة لوحــدات قــوة دفــاع
البحريــن وإننــا يف الخدمــات الطبيــة امللكيــة
نعتــز بتاريخنــا املتميــز ونحــرص عــى مواصلــة
إنجازاتنــا وتحســينها وتعزيــز إلتزامنــا بتقديــم
أعــى مســتويات الجــودة يف الرعايــة الصحيــة.

مستشفى الملك حمد الجامعي

هــو مستشــفى جامعــي يقــع يف محافظــة املحــرق،
تــم تشــييده عــى مســاحة تبلــغ  64ألف مــر مربع
ويتكــون مــن ثالثــة مبــانٍ رئيســية ،حيــث يتألــف
كل مبنــى مــن أربعــة أدوار تتصــل بعضهــا ببعــض
مبمريــن رئيســن وإىل جانــب هــذه التجهيــزات
اإلنشــائية الطبيــة عالية املســتوىوهو مــزود بأحدث
التقنيــات واملناهــج الطبية والتشــخيصية ،ويشــتمل
عــى أحــدث األجهــزة الطبيــة واملرافــق املجهــزة
بالكامــل،
ويســع لحــوايل  410رسيــرا ً وتســع غــرف للعمليات،
وتســعة أجنحــة ،ووحــدة للعناية املركزة تتســع ل 26
رسيــرا ً للبالغــن ووحــدة الرعايــة املركــزة للخــدج
و حديثــى الــوالدة والتــي تشــمل عــى  34حضانــة،
وقســم الطــوارئ يشــمل  42رسيــر ،باإلضافــة إىل

 12جنــاح للمــرىض املدخلــن ،وجنــاح للحــاالت
اليوميــة ووحــدة للعــاج الطبيعــي واملــايئ ووحــدة
العــاج باألكســجني املضغــوط وقســم العيــادات
الخارجيــة املجهــزة جميعهــا بأحــدث األجهــزة
والتقنيــات الطبيــة الحديثــة.
باإلضافــة إىل مركــز امللــك حمــد لعــاج األورام
والــذي يضــم  120غرفــة مجهزة الســتقبال املرىض
البالغــن أو األطفــال لإلضطــاع بالخدمــات
التاليــة :العــاج الكيــاوي ،العــاج اإلشــعاعي،
عمليــات زراعــة نخــاع العظــم ،جراحــة األورام،
العنايــة الفائقــة ،عــاج الحــاالت اليوميــة ،العــاج
التلطيفــي و مركــز األبحــاث الــذي ســيعنى
مبواضيــع أمــراض الــدم و األورام و خصوصــاً
أبحــاث الخاليــا الجذعيــة.

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

أنشــئت الهيئــة الوطنيــة لتنظيــم املهــن والخدمات
الصحيــة مبوجــب القانــون رقــم  38لســنة .2009
وتهــدف الهيئــة إىل مراقبــة تطبيــق نظــم املهــن
والخدمــات الصحيــة وتطويرهــا بقطاعيهــا
الحكومــي والخــاص مبملكــة البحريــن ،ويشــتمل
ذلــك عــى إجــراءات التنظيــم والرقابــة املحــددة
قانونــا واملتعلقــة برتخيــص املنشــآت الصحيــة مــن
مستشــفيات ،ومراكــز طبيــة ،وعيــادات خاصــة،
ومراكــز ملزاولــة املهــن الطبيــة املعاونــة ،ومراكــز
صيدليــة ،وكذلــك ترخيــص مهــن العاملــن بهــذه
املؤسســات بجميــع تخصصاتهــم ،كــا يشــتمل
أيضــا عــى تســجيل وتســعري الــدواء ،وترخيــص
املصانــع الدوائيــة ،باإلضافــة إىل بحــث شــكاوى
املــرىض ،وإثبــات حــدوث األخطــاء الطبيــة،
وكذلــك منــح املوافقــات املتعلقــة بإجــراء األبحــاث
الطبيــة الرسيريــة.
وحــل املجلــس األعــى للصحــة محــل مجلــس
إدارة الهيئــة الوطنيــة لتنظيــم املهــن والخدمــات
الصحيــة بعــد صــدور مرســوم بقانــون رقــم ()32

لســنة  2015بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم
( )38لســنة  2009بإنشــاء الهيئــة الوطنيــة لتنظيــم
املهــن والخدمــات الصحيــة.
وتعمــل الهيئــة بشــكل حثيــث عــى تحقيــق مبــادئ
رؤيــة البحريــن  ،2030مــن خــال الســعي إىل
جعــل مملكــة البحريــن واجهــة للســياحة العالجيــة
يف املنطقــة.
وبــدأت الهيئــة الوطنيــة لتنظيــم املهــن والخدمات
الصحيــة يف تطبيــق برنامــج االعتــاد الوطنــي
للمؤسســات الصحيــة باالســتعانة مبق ّيمــن
معتمديــن مــن مختلــف التخصصــات الصحيــة،
وقامــت الهيئــة باختيارهــم بنــا ًء عــى خرباتهــم
ومؤهالتهــم ،وكونــت فريقــن رئيســيني لالعتــاد
مــن مختلــف التخصصــات الطبيــة والتمريضيــة
والصيدلــة واملهــن املعاونــة ومهندســن ومختصني
يف مكافحــة العــدوى والجــودة وســامة املــرىض
وذلــك ملبــارشة عمليــة التقييم الشــامل للمؤسســات
الصحيــة.

Government Hospitals
& General Health
Centres
المستشفيات والمراكز
الصحية الحكومية
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Government Hospitals

محافظة العـاصمة

مستشفى جدحفص للوالدة
Jidhafs Maternity Hospital

Southern Governorate

المحافظة الجنوبية

)مستشفى قوة دفاع البحرين (العسكري
BDF Hospital

17558666

mohbahrain

17766666

bdf_hospital

17286691
Jidhafs

www.moh.gov.bh

17651112
West Riffa

www.bdfmedical.org

مستشفى الطب النفسي
Psychiatric Hospital
17279311

mohbahrain

17286691
Salmaniya

www.moh.gov.bh

مجمع السلمانية الطبي
Salmaniya Medical Complex
17288888

mohbahrain

17286691
Salmaniya

www.moh.gov.bh

Muharraq Governorate

محـافظة المـحــرق

مستشفى الملك حمد الجامعي
King Hamad University Hospital
17444444

king_h_hospital

17651112
Busaiteen

www.khuh.org.bh

مستشفى المحرق لرعاية المسنين
Muharraq Geriatric Hospital
00000000

mohbahrain

17286691
Busaiteen

www.moh.gov.bh

مستشفى المحرق للوالدة
Muharraq Maternity Hospital
17460777

mohbahrain

17286691
Muharraq

www.moh.gov.bh
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المستشفيات العامة

المراكز الصحية

Health Centres

40

Health Centres
Capital Governorate

المراكز الصحية
محافظة العـاصمة

Muharraq Governorate

مركز عالي الصحي
A’Ali Health Center

محـافظة المـحــرق

مركز بنك البحرين والكويت
Bahrain & Kuwait Health Center

17648888

mohbahrain

17776888

mohbahrain

A’Ali

www.moh.gov.bh

Hidd

www.moh.gov.bh

مركز الحورة الصحي
Al Hoora Health Center

مركز حالة بو ماهر الصحي
Halat Bu Maher Health Center

17318888

mohbahrain

17776888

mohbahrain

Alhoora

www.moh.gov.bh

Halat Bu Maher

www.moh.gov.bh

مركز النعيم الصحي
Al Naim Health Center

مركز المحرق الصحي
Muharraq Health Center

17286888

mohbahrain

17776888

mohbahrain

AlNaim

www.moh.gov.bh

Muharraq

www.moh.gov.bh

مركز بالد القديم الصحي
Bilad Al Qadem Health Center

مركز بنك البحرين الوطني االصحي بعراد
NBB Health Center - Arad

17408888

mohbahrain

17776888

mohbahrain

Bilad Al-Qadeem

www.moh.gov.bh

Arad

www.moh.gov.bh

مركز بنك البحرين الوطني الصحي بالدير
NBB Health Center - Dair

مركز ابن سيناء الصحي
Ibn Sinna Health Center
17776888

mohbahrain

17776888

mohbahrain

Ras Ruman

www.moh.gov.bh

Dair

www.moh.gov.bh

مركز الشيخ سلمان الصحي
Shaikh Salman Health Center

مركز مدينة عيسى الصحي
Isa Town Health Center
17776888

mohbahrain

17776888

mohbahrain

Sanad

www.moh.gov.bh

Muharraq

www.moh.gov.bh

مركز جدحفص الصحي
Jidhafs Health Center
17776888

mohbahrain

Jidhafs

www.moh.gov.bh

مركز الشيخ صباح السالم الصحي
Sabah Al-Salem Health Center
17776888

mohbahrain

Um AlHassam

www.moh.gov.bh

مركز سترة الصحي
Sitra Health Center
17776888

mohbahrain

Sitra

www.moh.gov.bh
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المحافظة الشمالية

Southern Governorate

عيادة البديع الساحلية
Budaiya Coastal Health Clinic

المحافظة الجنوبية

مركز احمد علي كانو الصحي
Ahmed Ali Kanoo Health Center

17776888

mohbahrain

17776888

mohbahrain

Budayia

www.moh.gov.bh

West Eker

www.moh.gov.bh

مركز الرفاع الشرقي الصحي
East Riffa Health Center

17698888

mohbahrain

17776888

mohbahrain

Bani Jamrah

www.moh.gov.bh

East Riffa

www.moh.gov.bh

مركز مدينة حمد الصحي
Hamad Town Health Center

مركز حمد كانو الصحي
Hamad Kanoo Health Center

17776888

mohbahrain

17776888

mohbahrain

Hamad Town

www.moh.gov.bh

East Riffa

www.moh.gov.bh

مركز الكويت الصحي
Kuwait Health Center

عيادة عسكر وجو
Jaw & Askar Health Clinic

17776888

mohbahrain

17776888

mohbahrain

Karzakan

www.moh.gov.bh

Askar

www.moh.gov.bh

مركز يوسف عبدالرحمن انجنير الصحي
Yousif A.Rahman Engineer Health Center

مركز محمد جاسم كانو الصحي
Mohamed Jasim Kanoo Health Center
17776888

mohbahrain

17776888

mohbahrain

Hamad Town

www.moh.gov.bh

Isa Town

www.moh.gov.bh

مركز الزالق الصحي
Zallaq Health Center

مركز الشيخ جابر الصباح الصحي
Shaikh Jaber Al Sobah Health Center
17776888

mohbahrain

17776888

mohbahrain

Bar Bar

www.moh.gov.bh

Zallaq

www.moh.gov.bh
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مركز البديع الصحي
Budaiya Health Center
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Private Hospitals

محافظة العـاصمة

مستشفى البركة للخصوبة
Al Baraka Fertility Hospital

مدينة الملك عبد الله الطبية
King Abdulla Medical City

17727888

al_baraka_fertility_hospital

77310040

umc_kamc

Manama

www.albarakafertility.com

Suqayyah

www.umc.bh

مستشفى الكندي التخصصي
Al Kindi Specialised Hospital

مستشفى الشرق األوسط
Middle East Hospital

17240496

alkindihospital

17464848

mehgroup

Manama

www.alkindihospital.com

Suqayyah

www.mehospital.com

مستشفى المنال للعيون
Al Manal Eye Hospital

مستشفى نور التخصصي
Noor Specialist Hospital

17277077

almanal_eye_hospital

17260026

noorspecialisthospitalbh

Bu Ashira

www.almanaleyehospital.com

Manama

www.noorspecialisthospital.com

مستشفى األرسالية األمريكية
American Mission Hospital

مستشفى رويال البحرين
Royal Bahrain Hospital

17177711

american_mission_hospital

17246800

royalbahrainhospital

Manama

www.amh.org.bh

Manama

www.royalbahrainhospital.com

مستشفى سيرين للطب النفسي
Serene Psychiatry Hospital

مستشفى البحرين التخصصي
Bahrain Specialist Hospital
17812000

bsh_hospital

17686060

serenehospital

Manama

www.bahrainspecialisthospital.com

Juffair

www.serenehospital.com

 هيفاء للعيون.مستشفى د
Dr. Haifa Eye Hospital
17252574

drhaifaeyehospital

Manama

www.drhaifaeyehospital.com

Muharraq Governorate

مستشفى الدكتور طارق
Dr. Tariq Hospital

محـافظة المـحــرق

مستشفى الهالل
Al Hilal Hospital

17822822

dr_tariq_hospital

17344700

alhilalhospital

Um Al Hasam

www.dermaplast.com.bh

Muharraq

www.alhilalhospital.com

المستشفى األلماني للعظام
German Orthopaedic Hospital
17239988

germanorthohospital

Salmaniya

www.germanortho.com

Northern Governorate

مستشفى ابن النفيس
Ibn Al Nafees Hospital

المحافظة الشمالية

مستشفي االمل
Al Amal Hospital

17823703

ibnalnafees

17602602

al_amal_hospital

Um Al Hasam

www.ibnalnafees.com

Buri

www.alamal-hospital.org
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المستشفيات الخاصة

المراكز الخاصة

Private Centres

46

Southern Governorate

المحافظة الجنوبية

مستشفى الريان
Al Rayan Hospital
17495500

alrayanhospital

East Riffa

www.alrayanhospital.com

مستشفى السالم التخصصي
Al Salam Specialist Hospital
13101010

alsalam.care

Riffa

www.alsalam.care

مستشفى عوالي
Awali Hospital
17753333

awalihospital

Awali

www.bapco.net

مدينة الطب الدولية
International Medical City Hospital
17490006

imchb

Bukawarah

www.imchospitals.com
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مركز العريض للعيون التخصصي
Al Arrayed Eye Specialized Center

17722828

Bu Ashirah

مركز البناي للقلب وارتفاع ضغظ الدم
Al Bannay Heart And Blood Pressure Center

Zinj

 اضطرابات النوم- مركز الغريب الطبي
Al Ghareeb Medical Sleep Disorder Center

Zinj

Bu Ashirah
مركز الدكتور احمد جاسم جمال لالذن واالنف والحنجرة
Dr. Ahmed Jasim Jamal E.N.T Center

17277707

مركز الدكتور ابراهيم السندي
Dr. Ebrahim Mohamed Al Sindi Centre

17406888

مركز الجوهرة للطب الجزيئي وعلوم المورثات
Al Jawhara Center For Molecular Medicine & Inherited

17246022

Sugayah
مركز الموسوي للعيون
Al Mosawi Eye Center

16000003

17406666

Bilad Al-Qadeem

مركز الشرف التخصصي للعظام والعمود الفقري
Al Sharaf Orthopedic Spine Specialist Center

17336601

Tubli

17741777

Al Fateh

Bilad Al Qadeem
مركز الدكتور جمال محمد صالح للعظام
Dr. Jamal Mohammed Saleh Orthopedic Center

17405111

17274775

17643400

Salmaniya

مركز ديرماكير للجلدية والليزر
Derma Care Dermatology and Laser Centre

Salmanyia

Salmaniya
مركز الدكتور محمود الفضل
Dr. Mahmood Al Fadhel Center

17230240

Qudaibiya
مركز الدكتور سالم جبريل الطبي
Dr. Salam Jibrel Medical Center

Salmaniya
مركز بلسم لألطفال
Balsam Pediatric Center

Bilad Al-Qadeem

مركز الدكتور خليل العريض للجلدية
Dr. Khalil Al-Arayyedh Dermatology Center

مركز البحرين ألمراض النساء والعقم
Bahrain Gynecology & Infertility Center

17232444

Al Seef

مركز الدكتور حسين جمعة التخصصي
Dr. Husain Juma Specialized Center

مركز البحرين للجهاز الهضمي والكبد
Bahrain Gastroenterology and Hepatology Center

17812101

Zinj
مركز د ابتسام العلوي للعيون
Dr. Ebtisam Alalawi Center

Tubli
مركز الريفي التخصصي
Al Reefy Specialist Center

Manama

Bu Ghazal
مركز الدكتورة سميرة المتروك للجلدية
Dr. Sameera Al Matrook Dermatology Center

17262111

Zinj

مركز جنين لالخصاب والكشف الوارثي
Janeen Fertility and Genetics Center

17685595

Um AlHassam
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17251300

مركز ديرماون الطبي
Derma One Medical Center
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Northern Governorate
شركة مركز بيير الطبي
Pierre Medical Center

مركز الحكمة اإلستشاري لألطفال
Al Hekma Pediatric Consultation Centre

Bu Ashira
مركز بريمير فيتالتي الطبي للتجميل والرعاية
Premier Vitality Medical Center

Al-Maqsha
مركز الشفاء الطبي لألطفال
Al Shifaa Pediatric Specialist Center

Salmabad

17877455
مركز صحة الجلد
Skin Health Center

مركز البحرين لطب العيون
Bahrain Eye Center

Sanad

17626768

المحافظة الشمالية

Sanad
مركز الدكتور طارق لعالجات البشرة التجميلية
Dr. Tariq Centre For Medical Skin Aesthetics

Muharraq Governorate

محـافظة المـحــرق

AAli

بدانة كلينك
Badana Clinic Medical Center

Al Sayh

مركز إبصار لجراحة العيون
Ibsar Eye Surgery Center

Salmabad

17742727

مركز الدكتورة حنان معرفي التخصصي
Dr. Hanan Marafi Specialized Center

Busaiteen

17333071

مركز الدكتور حلمي الطبي للتجميل
Dr. Helmy Beautification Medical Center

Muharraq
 لبنى جناحي.مركز د
Dr. Lubna Janahi Center

Busaitin

17333878

مصطفى كامل محمد حبيب
Dr. Mustafa Habib Medical Center

Muharraq

17320510

مركز الدكتورة نورة الكبيسي للعيون الطبي
Dr. Noora Alkebaisi Eye Medical Center

Hidd

17323056

مركز مطمئنة الطبي
Motmaena Medical Center

16006600
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Amwaj

Southern Governorate

المحافظة الجنوبية

شركة مركز كوسميديكا لليزر
Cosmedica Laser Centre

Sar
فاميلي ماترز سنتر
Family Matters Counseling Center

Jannusan
مركز كارجن للعناية الصحية و التجميل
Kargin Center For Medical Care And Cosmetics

Bukowarah
مركز نضارة
Nadhara Center

Riffa

General Centres

محافظة العـاصمة

مركز البيان الطبي
Al Bayan Medical Center

AL Qaryah
مركز الدوسري الطبي
Al Dossary Medical Centre

Manama

17580663

مركز المعالي الطبي
Children with Behavioral & Communication Difficulties

17840858

مركز الهالل الطبي متعدد التخصص
Al Hilal Multi Specialty Medical Center

17344700

Adliya

مركز الساعاتي لالنف واالذن والحنجره وتجميل الوجه
Al Saati ENT and Facial Aesthetic Center

17720099

Hoora
مركز ال سنان الطبي
Al Senan Health Center

17131323

Zayed Town

17600088

المركز األمريكي الطبي
American Medical Center

17111020

Bu Ashira

17001994

Um Al Hasam

17740660

Qaudaibiya
مركز بلسم الطبي
Balsam Medical Center

17644795

Salmaniya

Bilad Al Qadeem

مركز الدكتورة فهيمة المطوع الطبي
Dr. Faheema Al Mutawa Center

17232202

Zinj
مركز الدكتورة هالة السيد الطبي
Dr. Hala Al Sayed

17251615

Zinj

مركز الدكتورة خلود الدرازي الطبي
Dr. Khulood Al Darazi Medical Center

17722752

Zinj
مركز الدكتور بيار الطبيي
Dr. Pierre Medical Center

17722331

مركز أستر البحرين الطبي
Aster Medical Center

17711811

Sanabis

 باسم عاشور الطبي.مركز د
Dr. Basem Ashoor Medical Center

مركز الخليج العربي الطبي
Arab Gulf Medical Center

17741444

Jidhafs
دي كيه اتش مركز طبي
DKH Medical Center

مركز الشويخ للجلدية والتجميل والليزر
Al Shuwaikh Derma And Laser Center

Zinj

Zinj
مركز دار الحياة الطبي
Dar Al Hayat Medical Center

شركة عيادات أكاديمية الحقيل الطبي التخصصي
Al Hokail Specialist Medical Academic Clinics Company

Karbabad

Bu Ghazal

Um Al Hasam
مركز دينتا ديرما بوقري
Dr. Rim Bogari Dental Center

17300114.

Al Seef

مركز الدكتوره سهير آل سعد الطبي
Dr. Suhair Khalifa Sh. Abdullatif Al-Saad

17626770

Sanad
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المراكز الخاصة

17230122

مركز برنامديكال لألطباء االستشاريين
Barnamedical Consultants Center

Private Centres

Capital Governorate

77362222
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المراكز العامة

وفاء أجور.مركز د
Dr. Wafa Ajoor Medical Center

مركز للناس الطبي
Linnas Medical Center

Zinj

Manama

مركز إليت الطبي
Elite Medical Center

Al Fateh

77381111

مركز لندن لجراحة الثدي
London Breast Care Center

Bilad Al Qadeem

17404755

مركز إيفا الطبي
Eva Medical Center

المراكز الخاصة

Private Centres
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Bu Ashira

مركز المنامة الطبي
Manama Medical Center

17420010.

فيرست ميد ميديكل سنتر
First Med Medical Center

Diplomatic Area

17591066

مركز الرعاية الطبية
Medical Care Center

17710066

مجمع الخليج إلدارة الوحدات الطبية
Gulf Complex Medical Units Management Center

Sanad

مركز الخليج الطبي و السكر
Gulf Diabetes Specialist Center

مينا مديكل سنتر للرجال
Mena Mens Medical Center

Salmanyia

17500188

Al Seef

المركز الخليجي األلماني الطبي
Gulf German Medical Center

شركة مركز صحتي الطبي
My Health Medical Center

Umm Al Hasam
مركز هلث زون الطبي
Health Zone Medical Centre

Al Seef
مركز رونق لألسنان
Rawnaq Dental And Derma Clinic

Manama

17268414

Salmaniya

عيادات ابن رشد
Ibn Rushd Clinics

Zinj

17722828

شركة شفاء الجزيرة الطبية
Shefaa Al Gazera Medical Center

17280170

مركز كيمز بحرين الطبي
Kims Bahrain Medical Center

Suqayyah

كي كي تي بحرين
KKT Orthopedic Spine Center

17005107
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Al Seef

Manama
مركز سرجيكر
Surgicre Center

Um Al Hasam

17822123

Qudaibiya
مركز ميجا كير الطبي
Mega Care Medical Center

Salmaniya

17258800

Bugazal

مركز سيمتيريا الطبي
Symmetria Medical Center

17830730

Bu Ghazal
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Al Seef

17576666

مركز هايكير الطبي
Hi Care Medical Center

مركز تروكير الطبي
Trucare Medical Center

Al Seef

17217086

مركز ميرال الطبي
Meral Medical Center

مركز الشرق األوسط الطبي
Middle East Medical Centre

مركز ويل مد ويلنيس متعدد التخصصات
Wellmed Wellness Medical Center

مركز المحترفون الطبي
Professional Medical Center

Bilad Al Qadeem

17582235

Muharraq Governorate

محـافظة المـحــرق

Al Saya

Northern Governorate

مركز ال سنان الطبي
Al Senan Health Center

17400200

Muharraq
مستشفى األرسالية األمريكية
A.M.H Amwaj Medical Center

17177711

Hidd

17464848

Amwaj
مركز البحرين الطبي
Bahrain Medical Center

Muharraq

مركز آل سنان الطبي
Al Senan Health Center

17620010

17783583

Salmabad

مركز الوجدان الطبي التخصصي
Al Wejdan Specialist Medical Center

17005666

Hamad Town
مركز دان الطبي
Dan Medical Center

Hidd

Al Qadam
مركز الدكتورة رابعة الهاجري لطب العائلة وأمراض السكري
Dr. Rabaa Al Hajeri Medical Center

Muharraq

Salmabad

دريم ريم للخدمات الطبية
Dream Reem Medical Center

Muharraq

Riffa

مركز الطبيب الطبي التخصصي
Al Tabeeb Medical Specialist Centre

مركز دار الشفاء الطبي
Dar Al Shifa Medical Center

مركز الدكتور فايديا الطبي
Dr. Vaidya Medical Center

المحافظة الشمالية

مركز العائلة الطبي
Family Medical Center

17402829

Al Sehla
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المراكز الخاصة

Bu Ghazal

Al Saya

17404041

مركز يوني كير الطبي و طب األسنان
Unicare Medical & Dental Center

17240050

Al Saya

17431919

Private Centres

دار العيون
The Eye Infirmary

المراكز الخاصة

مركز الرعاية الصحية المنزلية
Home Health Care Center

مستشفى األرسالية األمريكية
AMH Riffa Medical Center

Maqabah

17592888

Riffa

مركز ابن حيان الطبي
Ibn Hayan Medical Center

Boori

17646496

مركز لسنتي لصحة المرأة
La Sante Women Wellness Center

Maqabah

17000878

مركز الشرق األوسط الطبي
Middle East Medical Center

Salmabad

17216056

مركز برايم كير الطبي
Prime Care Medical Center

Zayed Town
مركز آر بى إتش الطبى
RBH Medical Center

مركز استر الطبي
Aster Medical Center Sanad

17711811

عيادات مستشفى البحرين التخصصي
Bahrain Specialist Hospital Clinics

13381338

Riffa

مركز الدكتورة فضيلة العليوات الطبى
Dr. Fadheela Al Alaiwat Medical Center

17773353

Riffa

مركز الدكتورة فتحية أحمد المال للطب العام
Dr. Fatheya Ahmed Al Mulla For General Medicine

17664088

Riffa

مركز الدكتورة غسانة صادق الطبي
Dr. Ghassana Sadek Medical Center

Riffa

17491749

Riffa

Riffa
مركز الدكتورة رنا الصحي للتجميل
Dr. Ranas Aesthetic Health Center

Southern Governorate

المحافظة الجنوبية

17661266

مركز الغريب الطبي
Al Ghareeb Medical Center

Riffa
المركز األلماني الطبي
German Medical Center

Riffa

17770131

مركز الهالل الطبي التخصصي
Al Hilal Medical Center

شركة مركز صحتي الطبي
Health Med For Health Care And Family Medicine

Riffa

17344700

Riffa

مركز الجزيرة الطبي
Al Jazeera Medical Center

Isa Town
مركز الكندي الطبي
Al Kindi Medical Center

17488001
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Al Nuwaidrat

مركز ابن سينا الطبي
Ibn Sina Medical Center

17689900

Isa Town

مركز التعاون الدولي الطبي التخصصي
International Cooperation Medical Center

Riffa

Private Hospitals

Private Centres

52

24 Hours Centres

 ساعة24 مراكز
محافظة العـاصمة

شركة شفاء الجزيره الطبية
Shefaa Al Jazera Medical Center

Manama

17280170

ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟــﺮﻳــﻔﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼــﻲ ﻟﻠــﻌﻴﻮن
اﻟﺮاﺋـــﺪ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻟﻔﻴﻤﺘــﻮ ﻟﻴــﺰك
17 40 66 66

محـافظة المـحــرق

مركز الدكتور احمد محمود الطبي
Dr. Ahmed Mahmood Medical Center

Muharraq

17330360

مركز الدكتورحسن حاجي الطبي
Dr. Hasan Haji Hasan Medical Center

Muharraq

17333327

al_reefy_specialist_center
www.al-reefy.com

Northern Governorate

المحافظة الشمالية

مستشفى االرساليه االمريكيه
AMH Medical Center

Sar

17253447

ضيافة يارا الطبي
Yara Medical Hospital

راديو كير
Radio Care Medical Center

17275959

Jannusan

Riffa
مركز ريافال الطبي
Reval Medical Center

Isa Town

Southern Governorate

مجمع الرسالة الطبي
Al Resala Medical Complex

الرعاية العاجلة
Urgent Care Medical Center

17211721

Isa Town

المحافظة الجنوبية

17680088

Isa Town
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المراكز الخاصة

Muharraq Governorate

Private Centres

Capital Governorate

53

Private Medical
Clinics
العيادات الصحية
الخاصة
54

Medical Clinics

محافظة العـاصمة

مدرسة عبدالرحمن كانو الدولية
Abdulrahman Kanoo School

عيادة الدكتور احمد مال الله صالح االنصاري
Dr. Ahmed Malalla Saleh Alansari Clinic

Salmabad

Sanad

عيادة الساعي لالطفال
Al Saee Pediatric Clinic

Manama

Salmaniya

عيادة التغيير التخصصية
Change Specialized Clinic

17260044

 علي إبراهيم محمد.عيادة د
Dr. Ali Ebrahim Mohamed Clinic

Zinj

Manama

عيادة دانة
Dana Special Education Clinic

17000056

Manama

 علي ميرزا.عيادة د
Dr. Ali Mirza Saeed

17250044

 عبادالعزيز محمد.عيادة د
Dr. Abdul Aziz Mohamed Clinic

Salmaniya

عيادة الدكتورة امل
Dr. Amal Clinic

17300612

 عبدالرحمن إبراهيم فخرو.عيادة د
Dr. Abdul Rahman Ebrahim Fakhro Clinic

17274000

Al Zinj

 عبدالرحمن محمد خليفة.عيادة د
Dr. Abdul Rahman Mohammed Khalifa

عيادة الدكتور إيمن أبو إسماعيل
Dr. Ayman Abou Ismail Clinic

77144744

عيادة الدكتور عبدالسالم خشبة
Dr. Abdul Salam Khashaba Clinic

17270221

Salmaniya
 عبدالشهيد فضل.عيادة د
Dr. Abdul Shaheed Fadhul Clinic

17277764

Bilad Al Qadeem
عيادة الدكتورة عبير الكبيسي
Dr. Abeer Al Kubaisi Clinic

Sanad
 عاطف نصيف.عيادة د
Dr. Atef Nassef Shenoda Sefen

Salmaniya

Manama

Salmaniya

Zinj
عيادة الدكتور باسم قدسي
Dr. Basem Koudsi Clinic

17588001

Seef
عيادة الدكتور باسم ضيف
Dr. Bassem Dhaif Clinic

Salmaniya
 فاضل عباس حسين صالح.عياددة د
Dr. Fadhel Abbas Husain Saleh

Um Al Hasam

Bu Ghazal

عيادة الدكتورة عفاف يعقوب الحمر
Dr. Afaf Yaqoob Al Hammar Clinic

عيادة الدكتور فادي معوض
Dr. Fadi Mouawad Clinic

17820988

17234500

Bu Ghazal
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العيادات الخاصة

17828203

 علوي حسن العلوي.عيادة د
Dr. Alawi Hassan Alawi

Private Clinics

Capital Governorate

17875052

55

العيادات الطبية

العيادات الخاصة

Private Clinics

56
الدكتورفيصل جعفر حسن المحروس
Dr. Faisal Jaafar Hasan Al Mahroos

Bu Ghazal
عيادة الدكتورة فكرية ابراهيم مصطفى
Dr. Fakria Ebrahim Mustafa Clinic

Buashirah

17720620

عيادة الدكتورة غالية عبدالله دويغر
Dr. Ghalya Abdulla Dawaigher

عيادة الدكتور محمد مختار حراز
Dr. Mohammed Mukhtar Harraz

17243334

عيادة الدكتور محمد صالح عبداللطيف
Dr. Mohammed Saleh Abdul Latif Clinic

17626767

Manama

عيادة الدكتور حيدر جعفر بدر
Dr. Haider Jaffer Abd Ali Bader

عيادة الدكتورة منى راشد الشرقي
Dr. Muna Rashed AlSharqi

Salmaniya

Sanad

عيادة الدكتور هيثم القارئ
Dr. Haitham Alqari Clinic

Zinj

77387777

عيادة الدكتور نبيل اميل رزق الله
Dr. Nabeel Ameel Rezqalla Clinic

17414740

عيادة الدكتورة حنان معرفي
Dr. Hanan AbdulWahed Marafie Clinic

Sanabis

17585373

Hoora
عيادة الدكتور خالد يوسف
Dr. Khaled Yousef Clinic

Salmaniya
 محمود محمد عبدالرحمن السندي.عيادة د
Dr. Mahmood Mohamed AbdulRahman Al Sendi

Mahooz

17720003

عيادة الدكتور محمد حسن الدرازي
Dr. Mohammed Hasan Al Derazi Clinic

Salmaniya

17255977

عيادة الدكتور محمد منديل
Dr. Mohammed Mandeel Clinic

17272598
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Manama

Salmaniya
عيادة الدكتور ناجح عبدالله البقالي
Dr. Najeh Abdulla Al Baqali Clinic

17773353

عماد يوسف عبدالعزيز حمزه
Dr. Imad Yusuf Abdulaziz Hamzah

17536425

Sanad

عيادة الدكتور محمد سهيل موبين الدين
Dr. Mohammed Sohail Mobinuddin

Hoora

17277155

Bu Ghazal

Tubli
عيادة الدكتور اسامة فؤاد
Dr. Osama Fouad Clinic

17234242

Zinj

عيادة الدكتورة ساهرة محمد الدرازي
Dr. Saheera Mohammed Al Durazi

17591819

Jidhafs
عيادة الدكتور صالح قباني
Dr. Salih H. Gabani Clinic

Manama
 شاكر المطوع.عيادة د
Dr. Shaker Al Mutawa Clinic

Salmaniya
 شبر ناصر القاهري.عيادة د
Dr. Shubbar Nasser Qaheri

Mahooz

عيادة الدكتور طه الدرازي
Dr. Taha Al Derazi Clinic

 تهاني شفق موسى.عيادة د
Dr. Tahany Shafeq Mousa Clinic

Suqayyah

17253366

Muharraq

17332060

عيادة سالمة لطب االطفال
Salama Pediatric Clinic

Um Al Hasam

Arad

عيادة الدكتور ياسر محمد نجم
Dr. Yasser Mohammed Najem Clinic

فور سيزونز خليج البحرين
Four Seasons Hotel Bahrain Bay

عيادة الكوثر للطب العام
Al Kawthar Clinic for General Practice

Manama

17115000

المحافظة الشمالية

17270221

عيادة جاما
Gama Power Systems Engineering and Contracting Inc

Manama

Budaiya

عيادة الدكتور جعفر محمد البريق
Dr. Jaffar Mohammed Al Bareeq Clinic

17593600

Maqsha

عيادة الدكتورة منى عيسى عبدالسالم
Dr. Mona Issa AbdulSalam Clinic

Muharraq Governorate

العيادة الشاملة
Comprehensive Clinic

17330666

Busateen
رعالء عجيز لألطفال.عيادة د
Dr. Alaa Ogeez Pediatric Clinic

Qalali
عيادة الدكتور بهرام تدين
Dr. Bahram Tadayyon Clinic

17342214

Maqaba

محـافظة المـحــرق

Muharraq

عيادة الدكتورة منى الجزيري لالستشارات النفسية واالرشاد االسري
Dr. Muna Al Jazeeri Psychological Counseling and Family

17596939

عيادة الدكتورة سهير ابراهيم
Dr. Suhair Ebrahim Hanna Tawadroos Al Osra Clinic

17792344

17595391

Maqsha
عيادة الدكتور يوسف البوسطة
Dr. Yusuf Maki Yusuf Al Busta

Muharraq

Jeblat Habshi

مروان لطب العائلة.د
Dr. Marwan Family Clinic

Qalali

Sar

عياده الدكتور طارق محمد لالستشارات النفسيه و االرشاد االسري
Dr. Tarek Mohamed Psychological Counseling and Family

عيادة الدكتور جرجس نجيب بيسادة
Dr. Guirjis Najeeb Bisada Clinic

17332060

Maqsha

عيادة ايليا
Elia Clinic

17692323

Salmabad

Dr. Suad Ali Al Monfaradi, MBBS, DCTM, CTTS, MSc (UK)
Pulmonologist - Sleep Disorders
Certified Tobacco Treatment Specialist
Address: Al Hayat Medical Complex (Ruyan Pharmacy)
Building 134, Flat 14, Road 407, Salmabad 704
Tel 17692323
Mobile 32133883
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Northern Governorate

Sanad

Private Clinics

عيادة الدكتور تحسين علي الوهب
Dr. Tahsin Ali Al Waheb

57

العيادات الخاصة

Private Clinics

58

عيادة هيئة تنظيم سوق العمل
LMRA Clinic

Sehla

عيادة الدكتور محمد رضا قاسم عاشور مال الله
Dr. Mohammed Redha Qassim Ashour Malalla Clinic

17773331

Riffa
 محسن حكيم.عيادة د
Dr. Mohsen Hakim Clinic

Southern Governorate

المحافظة الجنوبية

17244757

أحمد السالم لألذن و األنف و الحنجرة.عيادة د
Dr. Ahmed Al Salem ENT Clinic

Riffa

عيادة الدكتور اسامة خير بدر
Dr. Osama Khair Bader Clinic

17769000

عيادة الدكتورة امينة عيسى
Dr. Ameena Isa Abdulla Clinic

Riffa

عيادة الدكتورة باسمة محمد ابو الفتح
Dr. Basema Mohamed Abu Alfath

Riffa

17491000

عيادة الدكتور إبراهيم زويد
Dr. Ebrahim Zowayed Lung Clinic

Riffa
عيادة الدكتورة صباح أبوسيف
Dr. Sabah Abusaif Clinic

Riffa

17490095

Riffa

عيادة الدكتور وائل بسيوني
Dr. Wael Basiony Clinic

17783079

Riffa

عياده السعادة لالستشارات النفسيه و االرشاد االسري
Happiness Clinic for Psychiatric Consultation and Family

Riffa

Isa Town

عيادة الدكتورة إسراء
Dr. Esra Clinic

Riffa

24 Hours

عيادة الدكتور إياد جمشير
Dr. Eyad Jamsheer Clinic

Riffa

17008700

عيادة الدكتور عبدالله كمال
Dr. Abdulla Kamal Clinic

17256704

عيادة دكتورة مها عطوة لألطفال
Dr. Maha Atwa Pediatric Clinic

Riffa

17004177

عيادة الدكتور محمد البستكي
Dr. Mohammed Al Bastaki Clinic

17777990

Riffa

عيادة الدكتور محمد خورشيد احمد
Dr. Mohammed Khursheed Ahmed

17789326
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Isa Town

 ساعة24 عيادات

Manama
عيادة األطفال
The Kids Clinic

17715515

Manama

عيادة الدكتور جمال الزيرة
Dr. Jamal Al Zeera Clinic Counseling

17686111

Isa Town
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Part Time Clinics العيادات العاملة بنظام جزئي
محافظة العـاصمة

عيادة الدكتور عبدالكريم الساعي
Dr. Abdul Karim Qasem Al Saei

Zinj

17244110

عيادة الدكتور أحمد العصفور
Dr. Ahmed Mohamed Al Asfoor Clinic

عيادة الدكتور أسامة عبدالكريم محمود
Dr. Osama AbdulKarim Mahmood

Mahooz

17741432

عيادة الدكتور رمزي العريض
Dr. Ramzi Abdul Wahed Al Arayedh

Um Al Hasam

عيادة الدكتورة شارلوت
Dr. Charlotte Awad Kamel

عيادة الدكتور راشد البناء
Dr. Rashed Abdulla Mohammed

Salmaniya
عيادة الدكتور فريد سلوم
Dr. Fareed Mohsin Salloom

عيادة الدكتورة ريما الشبيب
Dr. Reema Ahmed Jaffer Al Shabib

Buashirah

Salmaniya

عيادة الدكتورة هيرمينا
Dr. Herminia Henry Clinic

عيادة الدكتور يوسف العالي
Dr. Yousif Ahmed Alaali

Salmaniya

17230129

Suqayyah

عيادة الدكتور حسين طه
Dr. Hussain Taha

Bu Ghazal

Zinj

17252704

عيادة الدكتورة زينب الجفيري
Dr. Zainab Ali Abdulla Al Jufairi

Salmaniya

17261627

عيادة الدكتورة ابتهال البحارنة
Dr. Ibtehal Hussain Mohammed Al Baharna

Tubli

Muharraq Governorate

عيادة ميسون العلوي
Dr. Maysoon Hashim Ameen Al-Alawi

Salmaniya

17420088

محـافظة المـحــرق

عياده الدكتور علي رضا
Dr. Ali Redha Murtadha Clinic

Hidd

17464848

عيادة الدكتور محمد عقيل
Dr. Mohammed Aqeel

17260026.

Salmaniya

Northern Governorate

عيادة الدكتور محمد شاكر العمران
Dr. Mohammed Shaker Al Omran

17251884

Suqayyah
عيادة الدكتور عمر العوضي
Dr. Omar A.Aziz Al Awadhi

Al-Hoora

المحافظة الشمالية

عيادة الدكتورة بدرية توراني
Dr. Badriya Turani Clinic

17595835

Moqsha
عيادة حكيمه الهاشمي
Dr. Hakima S Al Hashimi

Maqsha
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العيادات الخاصة

Suqayyah

17828232

Private Clinics

Capital Governorate

العيادات الخاصة

Private Clinics
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Pediatric Clinic




The Specialist Medical Centre





ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﻃﺐ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻭﺍﻟﺮﺑﻮ




Dr. Osama A. Karim
Consultant Pediatrician, Chest & Asthma

MBBS, CABP, PED. Resp. Fellowship (Canada)
Clinical Associate Professor (RCSI Bahrain)

Appointments: Tel : 17741432

Southern Governorate

المحافظة الجنوبية

عيادة الدكتور حبيب ميرزا
Dr. Habib Hussain Mirza

Isa Town
عيادة الدكتورة شريفة علي
Dr. Sharifa S. Ali

Isa Town
عيادة الدكتورة سمية الجودر
Dr. Somaya AbdulRahman Al Jowder

Isa Town
عيادة عالج
Elaj Clinic

Riffa
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Mob : 32233521

Company Clinics
Capital Governorate

عيادات الشركات
محافظة العـاصمة
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Southern Governorate

Industrial Area
شركة الخليج للجينات
Gulf Genetics

شركة ألمنيوم البحرين
Aluminium Bahrain (Alba)

17835057

شركة نفط البحرين
Bahrain Petroleum Company (BAPCO)

Manama

17171103

Muharraq Governorate

Maameer
مركز الخليج للصناعات البتروكيماوية الطبي
Gulf Petrochemical Industries

17733343

Um Albaidh

محـافظة المـحــرق

الشركة العربية لبناء و إصالح السفن
ASRY Medical Center

17675295

Hidd
مركز بحرين ستيل الطبي
Bahrain Steel Medical Center

17464221

Hidd
شركة طيران الخليج
Gulf Air Medical Center

17338901

Muharraq
ايه بي إم تيرمينالز البحرين
APM Terminals Bahrain

17365542

Hidd
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العيادات الخاصة

Manama
فندق وستين البحرين سيتي سنتر
Westin Hotel

Askar

Private Clinics

مركز غرامكو الطبي
Gulf Aluminium Rolling Company (GARMCO)

المحافظة الجنوبية
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Dental Centres

مراكز األسنان

Private Clinics

Capital Governorate

ريم الشيبة لألسنان.مركز أسثتيكا د
Aesthetica Dr. Reem Al Shaiba Dentel Center

Al Seef
شركة مركز العلوي لطب االسنان
Al Alawi Dental Center

المركز العربي لألسنان
Arab Dental Center

17879393

Tubli

مركز الفردان لطب وتجميل االسنان والوجه
Al Fardan Dento-Facial Aesthetics Center

مركز سيرام التخصصي لطب األسنان
Ceram Specialist Dental Center

Zinj

17260016

Zinj

مركز الحياة لرعاية االسنان
Al Hayat dental care centre

مركز الدكتور علي الحكيم لألسنان
Dr. Ali Al Hakeem Dental Center

Manama

17531277

Manama

مركز الجشي التخصصي لألسنان
Al Jishi Specialist Dental Centre

Hoora

17292777

مركز دكتور علي مطر لألسنان
Dr. Ali Matar Dental Center

17714877

مركز الموسوي لالسنان
Al Mosawi Dental Center

Qudaibiya

17717199

مركز المطوع االستشاري لالسنان
Al Mutawa Dental Consultancies Center

17822270

Sanad
مركز الراشدلالسنان
Al Rashid Dental Center

Tubli
مركز الصددي لألسنان
Al Sadadi Dental Center

Al Fateh
مركز الصادق التخصصي لالسنان
Al Sadeq Dental Specialist Center

17262000
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Salmaniya

Tubli

مركز دكتورة فتحية لطب األسنان التخصصي
Dr. Fathiya Speciallized Dental Center

Bu Ashirah

مركز الرحمة لطب االسنان
Al Rahma Dental Centre

17737533

Qudaibiya
مركز الدكتور عمار العكري لألسنان
Dr. Ammar Al Ekri Dental Center

Tubli

17877816

Tubli

برايت سمايل إلنشاء وإدارة المراكز الصحية
Brite Smile for Establishing Administration of Medical Center

Manama

17255657

العيادات الخاصة

محافظة العـاصمة

مركز الدكتورة ليلى المسيب لألسنان
Dr. Layla Musayeb Dental Center

17537027

Zinj

مركز الدكتور محمد العليان لالسنان
Dr. Mohammed Al Olayyan Dental Center

17596596

Al Seef

مركز الدكتور محمد حافظ لالسنان
Dr. Mohammed Hafez Dental Center

17242410

Bughazal

مركز الدكتور محمد رجب لالسنان
Dr. Mohammed Rajab Dental Center

17234488

Salamaniya
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17717199

Qudaibiya

مركز نوفا لالسنان
Nova Dental Center

77111115

مركز الدكتور صادق شرف الخباز لالسنان
Dr. Sadiq Sharaf Dental Center

Jidha Hafs

عيادات رام لطب وتقويم االسنان
Ram Dental Care

17422022

 شهالء لألسنان.مركز د
Dr. Shahla Dental Centre

77111140

Al Seef

السيف لطب األسنان
Seef Dental

17587991

مركز الدكتور طالل العلوي لطب األسنان
Dr. Talal Al Alawi Dental Centre

Bilad Al Qadeem

مركز وجوه لطب االسنان
Faces for Dental Services

Mahooz

Al Seef
مركز سمايل لطب االسنان
smile Dental Center

Bughazal

17712022

Bilad Al Qadeem

سمايل استيديو لطب االسنان
Smile Studios

17410100

مركز فاضل العلوي لألسنان
Fadel Al Alawi Dental Center

Um AlHasam
مركز سمايل اب لطب االسنان
Smile Up Dental Center

Al Seef
مركز حفاظ التخصصي لألسنان
Haffadh Specialised Dental Center

17311180

Manama

مركز سنو وايت التخصصي لألسنان
Snow White Specialist Dental Center

17440234

المركز االرلندي التخصصي
Irish Specialisty Clinics Center

77185006

Hoora
مركز المملكة لألسنان
Kingdom Dental Center

17310676

Qudaibiya
مركز طب األسنان الحديث
Modern Dental Center

Tubli

Al Hoora
مركز االفضل لالسنان
The Best Dental Center

17291919

Hoora
ذا دنتال الونج
The Dental Lounge

Al Seef
مركز زان لالسنان
Zahn Dental Center

Bu Ashira

مركز الجمال الطبيعي لألسنان
Natural Beauty Dental Center

Qudaibiya
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العيادات الخاصة

17696688

Al Seef

Private Clinics

مركز الدكتور رشاد العلوي لطب األسنان
Dr. Rashad Al Alawi Dental Center

Muharraq Governorate

Private Clinics

64

مركز ابتسامة األمل
Al Amal Smile Center

Muharraq

السيف لطب األسنان
Seef Dental

Busaiteen

Amwaj

17587991

مركز الدعاء لطب االسنان
Al Duaa Dental Center

17322303

العيادات الخاصة

محـافظة المـحــرق

مركز زركون التخصيصي لالسنان
Zircon Specialist Dental Center

Muharraq

17006967

مركز الطبيب الطبي التخصصي
Al Tabeeb Medical Specialist Centre

Muharraq

17 340 370

Northern Governorate

مركز عراد لطب االسنان
Arad Dental Center Co

 لطب االسنان32 مركز
32 Dental Center

Arad

17257000

مركز نادي االسنان التخصصي
Dental Club Specialist Center

Sadad
مركز العرادي لألسنان
Al Aradi Dental & Cosmetic Center

Busiteen

Aali

مركز الدكتورة لمياء أحمد لألسنان
Dr. Lamya Ahmed Mahmood Dental Center

Muharraq

17324455

مركز الرابح لألسنان
Al Rabeeh Dental Center

17410200

مركز الدكتورة مريم عبدالكريم لألسنان
Dr. Mariam Abdul Karim Dental Specialist Center

Arad

17341234

17412155

Busaiteen

مركز بوابة الربيع الجديدة لطب األسنان
New Al Rubeeh Gate Dental Center

Muharraq

17533293

مركز سلمان لألسنان
Salman Dental Center

Hidd
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Hamad Twon
مركز دلمون لالسنان
Delmon Dental Center

1759 6060

مركز المار لطب األسنان
Lamar Dental Center

17333080

Hamad Twon
مركز المدينة لألسنان
City Dental Center

بتسامة الصفوة
Elite Smile

Muharraq

المحافظة الشمالية

Maqshaa
 الجامع لألسنان.مركز د
Dr. Al Jamea Dental Center

17443350

Jebalat Habshi

مركز الدكتور علي المرزوق لطب لالسنان
Dr. Ali Al Marzooq Dental Center

17410400

Hamad Twon

مركز الدكتور ماجد الدرازي
Dr. Majed Naser Mohsen Al Durazi

17727665

Budaiya

65
مركز الدكتور ضياء لطب االسنان
Dr. Dhia Dental Center

Hamad Twon

17414699

Riffa

مركز إبن حيان لألسنان
Ibn Hayan Dental Center

17226171

عيادة سار التخصصية لالسنان
Saar Dental Specialists

مركز الدكتورة هند الفايز لالسنان
Dr. Hind Al Fayez Dental Center

Sar

17596444

Riffa

مركز إبتسامة كير التخصصي لإلسنان
Ibtisama Care Specialist Dental Center

مركز الدكتور خالد رضي لألسنان
Dr. Khalid Radhi Dental Center

Sar

17777088

Riffa

Isa Town
مركز الدكتورة لمياء التخصصي لعالج األسنان بالليزر
Dr. Lamyas Specialist Dental Center

Southern Governorate

المحافظة الجنوبية

مركز المنصوري لألسنان
Al Mansoori Dental Centre

17760666

Riffa

17340005

مركز الدكتور محمد جواد العلوي لطب االسنان
Dr. Mohd Jawad Al Alawi Dental Center

17870066

Riffa

17772700

17879393

مركز دار كليب لطب األسنان
Dar Kulaib Dental Center

Dar Kulaib

Riffa
هاي دنتال كير
Hi Dental Care

مركز بيوتي سمايل لألسنان
Beauty Smile Dental Center

Riffa

Riffa
مركز غياث لطب األسنان
Ghiyath Dental Centre

مركز أوال التخصصي لالسنان
Awal Dental Specialist Center

Riffa

Isa Town
مركز الدكتور صادق شرف لالسنان
Dr. Sadiq Sharaf Dental Center

مركز اتسامة هوليود لطب ورزاعه االسنان
Art Dental Centre

17770123

Riffa

17280210

Riffa
مركز منى للعناية باألسنان
Muna Dental Care Center

Riffa

مركز الدكتورة بلقيس الطواش لألسنان
Dr. Balqees Abdulla Tawash Dental Center

17772838

Riffa
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Aali

مركز الدكتوره إيمان لألسنان
Dr. Eman Dental Center

Private Clinics

مركز الدكتور زاهر عوض لألسنان
Dr. Zaher Awad Dental Center

Private Clinics

66
مركز أورا التخصصي لألسنان
Ora Dental Center

A’Ali
مركز سكنتشر لطب األسنان
Signature Dental Centre

العيادات الخاصة

Riffa
مركز وايتي لطب االسنان
Whity Dental Center

Riffa
مركز زوم لطب وجراحة االسنان
Zoom Dental Center

17680662
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Zayad Town

Dental Clinics
Capital Governorate

عيادات األسنان

67

محافظة العـاصمة

1725 7000

Manama

 زكريا صالح الريفي لألسنان.عيادة د
Dr. Zakaria Saleh Al-Rify

عيادة بحرين داون سوندرم لألسنان
Bahrain Down Syndrome Society

Adliyah

 علي حسين عيسى الجفيري لألسنان.د
Dr. Ali Husain Isa Al Jufairi

17273706

ماجيك سمايل للخدمات الطبية
Magic smile dental service

Al Seef

Salmaniya
 سهى جمعة المضحكي لألسنان.عيادة د
Shuaa Juma mohammed Al-Modhiki

Salihiya

17259950

 عارف علي رجب لألسنان.د
Dr. Arif Ali Rajab

17230008

Salmaniya

إبتسام عبدعلي لألسنان.عيادة د
Dr. Ebtisam AbdAli Shaban Dental Clinic

17715699

Adliyah

Muharraq Governorate

محـافظة المـحــرق

 محمد عبدالله سلمان لألسنان.د
Dr. Mohammed Abdulla Salman Dental Clinic

Muharraq

17341303

فريدة عبدالله لألسنان.عيادة د
Dr. Fareeda Abdulla Clinic

17717999

Qudaibiya

Northern Governorate

 غسان ضيف لألسنان.عيادة د
Dr. Ghassan Dhaif Dental Clinic

17244202

Salmaniya

 منذر نعمان الشربجي لألسنان. عيادة د
Dr. Monther Numan Al Shurbaji Clinic

17292111

Hoora

 لألسنان32 عيادة
32 Dental Clinic

17691232

Hoora

 سيد فاضل صادق جعفر العلوي لألسنان.عيادة د
Dr. Sayed Fadel Sadiq Jaafar Alalawi

17580086

Al Seef

17592022

Al Hajar
 منى علي غلوم لألسنان.عيادة د
Dr. Muna Ali Ghulam Ahmed

17623017

Sanad

 مصطفى سيد محمد العلو ي لألسنان. د
Dr. Mustafa SMohammed SMustafa Alalawi

17780803

 يمامة مجيد الجادر لألسنان.عيادة د
Dr. Yamama Majeed Al Jader

salmaniya

Abu Sayba

 جعفر أحمد إبراهيم المرهون لألسنان.عيادة د
Dr. Jaffar Ahmed Ebrhaim Al Marhoon

 سنية محمد رسالن.عيادة د
Dr. Saniya Mohammed Raslan Clinic

17292966

المحافظة الشمالية

Jidd Ali
 خالد علي عبدالله مراد لألسنان.د
Dr. Khaled Ali Abdulla Murad

17643737

Aali
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17825300

Gudaibiya

17710410

Private Clinics

عيادة الحمد لالسنان
Al Hamad Dental Clinic

Private Clinics
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Dental Labs

مختبرات األسنان

Capital Governorate

محافظة العـاصمة

معمل العلوي لألسنان
Al Alawi Dental Laboratory

Manama

17715671

Jidd Ali

معمل آرتيسان لتكنولوجيا األسنان
Artisan Dental Lab Technologies

Jeblat Hibshi

العيادات الخاصة

مختبر العالمي لألسنان
Universal Dental Laboratory

Muharraq Governorate

معمل العناية لالسنان
Dental Care Lab

Um Al Hasam

إيليا لالسنان
Elia Dental Lab

Tubli

Arad

17470720

 نوال المطزع لالسنان.معمل د
Dr. Nawal Jaffar AlMutawa Dental Lab

17877816

محـافظة المـحــرق

معمل ميدالين لالسنان
Medline Dental Laboratory

Muharraq

17324455

شركة جي بي اس العالمي لألسنان
G P S International Dental Company

Seef

Northern Governorate

معمل الخليج لألسنان
Gulf Dental Laboratory

Daih

مختبر السلوم لألسنان
Al Salloom Dental Lab

17697171

المعامل العصرية لالسنان
Modern Dental Laboratories

Sanad

معمل باين لالسنان
Pine Dental Lab

شركة إيفيرست لألسنان
Everest Dental Lab

Tubli

17270094

Aali

برايم لخدمة األسنان
Prime Dental Service

Bu Ashira

13633999

مختبر اورال آرتس لالسنان
Oral Arts Dental Lab

17681775

مختبر الرونق لألسنان
Rawnaq Teeth Lab

Tubli
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Salmabad
مختبر ترانس االين لألسنان
Transalign Dental Lab

13631631

مختبر ريفال لالسنان
Reval Dental Lab

Isa Town

Salimabad
معمل كوسمو دنت لألسنان
Cosmodent Dental Lab

Hoora

17535020

المحافظة الشمالية

Aali
المعمل الفني لالسنان
Dental Technical Laboratory

17683025

Isa Town

Health Units

الوحدات الصحية

Capital Governorate

محافظة العـاصمة

Sanad
مدرسه االيمان
Al Iman School

Isa Town
مدرسه النور العالمية
Al Noor International School

Sitra

17827933

وحده الدكتورة فتحية المال للطب التجانسي
Dr. Fatheya Al Mulla Homeopathic Unit

17664088

امريكان انترناشيونال كونتراكتورز انك
American Internaional Contractors Inc

Jufair

17252078

17713000

Manama

17000089

Industrial Area

17591449

Tubli

17711444

Sitra

17275151

Bu Ghazal

Bu Ghazal
هيلتون ليمتد.بي.ار
R.B. Hilton Limited

17731881

Sitra
فندق الريجنسي
Regency Hotel

17227777

مدرسه العاصمه
Capital School

17008880

Adliya
مدرسة االلفية الجديدة
New Millennium School

شركة البحرين للخدمات الفنية الخاصة
Bahrain Special Technical Services

17622082

Muqshaa
شركة مالتي ناشنونال سكول
Multinational School

شركة البحرين للتسهيالت التجارية
Bahrain Commercial Facilities Co.

17899449

Isa Town
مدرسة ابن الهيثم االسالمية
Ibn Al-Haytham Islamic School

شركة اوال الخليج للصناعات
Awal Gulf Manufacturing Co

17165000

Manama

معهد االمل للتربية الخاصة
Hope Institute For Special Education

مجمع االفينيو
Avenues Mall

17151040

Salmaniya
فندق الخليج
Gulf Hotels

جامعة العلوم التطبيقية
Applied Sciences University

Akr

Hoora

الشركة الشرقية النتاج االسفلت والخرسانه
Eastern Asphalt Mixed Concrete Co

مدرسه الرجاء
Al Raja School

Manama

Manama

Mananma
المؤسسة الخيرية الملكية
Royal Charity Orgnization

17131666

Al Seef
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17681818

جمعية اصدقاء الشلل الدماغي
Cerebral Palsy Feiendship Society

Private Clinics

مدرسه الحكمه الدوليه
Al Hekma International School

17620820

69

Private Clinics
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كنيسة القلب المقدس
Sacred Heart School

Isa Town
شيراتون البحرين
Sheraton Bahrain

Manama

العيادات الخاصة

17524564

مدرسه نور الديار
Noor Aldyar school

Diyar Muharraq

77507777

مدرسة الشويفات الدولية
The International School of Choueifat

Amwaj

16033333

مدرسة سانت كريستوفر
St Christopher’s School

مدرسة تايلوس
Tylos Private School

Isa Town

17605201

Busaiteen

مدرسة آسيا
The Asian School

Tubli

17722886

Northern Governorate

المدرسه الهندية
The Indian School

المحافظة الشمالية

المدرسة االهلية
Ahlia School

Isa Town

Quraya

ريتز كارلتون البحرين
The Ritz - Carton Bahrain Hotel

مدرسة الفالح
Al Falah Private School

Al Seef

Aali
مدرسة المعالي
Al Maaly Gate School

Muharraq Governorate

محـافظة المـحــرق

17644336

فندق آرت روتانا
Art Rotana Hotel

Amwaj

مدرسة الروابي
Al Rawabi School

17595252

شركة اوال الخليج للصناعات
Awal Gulf Manufavturing Co.

Hidd

17738333

جي اس انجنيرينج اند كونستركشن كروب
GS Engineering &Construction Corp

Hidd

77357330
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Hidd Town

Jeblat Hibshi
مدرسة الوسام
Al Wisam School

17699595

Abu Sayba

 اي للتعليم االساسي.ام. مدرسه اي
AMA School of Basic Education

17598444

شركة حد للطاقة
Hidd Power Co.

17679414

Aali

Jannusan
المدرسة الهندية
Bahrain Indian School

17598000

Abu Sayba
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Salmabad

17783838

شركة الشرق األوسط للتعليم والتدريب
Middle East School

17234054

مدرسة ليتل جيمز
Little Gems School

كالرك-شركة العليان كمبرلي
Olayan Kimberly - Clark

17830688

مدرسة سانت كريستوفر
St Christoper’s School

Maqaba

17605003

Askar
المدرسة الباكستانية األوردية
Pakistan Urdu School

17687922

المدرسه البريطانيه في البحرين
The British School of Bahrain

Isa Town
مدرسه النخيل
Palms School

Hamala

Riffa
جامعة المملكة
The Kingdom University

Southern Governorate

المحافظة الجنوبية

13302967

Riffa

مدرسة المهد
Al Mahd Day Boarding School

Riffa
مدرسة النسيم الدولية
Al Naseem International School

Riffa

1768766

شركة ألمنيوم البحرين
Aluminium Bahrain B.S.C Unit

Askar
)كلية البحرين التقنية(بوليتكنك البحرين
Bahrain Polytechnic University

17897146

Isa Town
درة خليج البحرين
Durrat Khaleej Albahrain

17899449

Durra
شركة ميدال للكابالت المحدودة
Midal Cables Company Limited

17832832

Askar

BAHRAIN HEALTH GUIDE 2019

العيادات الخاصة

Barbar

Salhiya

Private Clinics

شركة دلمون للخرسانة الجاهزة ومنتجاتها المحدودة
Delmon Ready mixed Concrete & Products Co.

Physiotherapy
العالج الطبيعي
72

73

Private Hospitals
المستشفيات الخاصة
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Physiotherapy

Capital Governorate

محافظة العـاصمة

مركز السعيد للعالج الطبيعي و التأهيل
Al Saeed phsiotherapy

Manama
مركز الشرف للعالج الطبيعي
Al Sharaf Spine Care Physiotherapy

فزيو رليف
Physio Relief

Seef

17582772

مركز فيزيو زون للعالج الطبيعي والتأهيل
Physio Zone Phsiotherapy Center

العالج الطبيعي

Tubli
مركز الفا للعالج الطبيعى
Alpha Physiotherapy Center

Tubli

17722121

Bu Ashirah
مركز برايم فيزيو للعالج الطبيعي
Prime Physio Physiotherapy Center

فيزيو البحرين
Bahrain Physio

17621818

العيادة التخصصية للعالج الطبيعي
Specilist Physiotherapy Clinic

Sanad

مركز اكسبرت فيزيو للعالج الطبيعي و التأهيل
Expert Physio Center for Physiotherapy & Rehabilition

77100299

Salmanyia

Seef
ستب اب للعالج الطبيعي
Step Up for Intensive Physiotheray

Um Al Hassam

مركز عالج للعالج الطبيعي
Therapy for Physiotherapy

Jidhafs

17910374

المركز الصحي الشامل للعالج الطبيعي
Holistic Health Physical Therapy Center

Manama

Tubli

17259742

مركز العالج الطبيعي
Fareeda Othman Jalal AlBalooshi

17646433

Bu Ghazal

17111040

الصحة عبر اللياقة
Wellness Through Fitness

Adliya

17292330

موفمنت للعالج الطبيعي
Movement Physical Therapy and Performance Center

17402288

Manama

مركز العالج الطبيعي والتأهيل
Physical Therapy and Rehab Center

Salmaniya
مركز فيزيو باي للعالج الطبيعي
Physio Bay Physiotherapy Center

17100047

Manama

مركز فيزيو ريالكس للعالج الطبيعي
Physio Relax Physiotherapy Center

17001818
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Seef

Muharraq Governorate

محـافظة المـحــرق

مركز الحايكي للعالج الطبيعي والتاهيل
Al Haiki Physiotherapy and Rehabilitation Center

Qalali
جنان للعالج الطبيعي
Jenan Physiotherapy Center

Muharraq
مركز مها ابل للعالج الطبيعي والتأهيل
Maha Abul Physiotherapy & Rehabilitation center

Hidd
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المحافظة الشمالية

بنان للعالج الطبيعي
Benan Physiotherapy Center

Maqabah

13666444

Southern Governorate

17441272

!ﺗﺘﻄﻠﻌﻮﻥ ﳊﻴﺎﺓ ﺑﻼ ﺃﱂ ﻭﻻ ﻣﻨﻐﺼﺎﺕ؟ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﺮﺩﺍﻥ ﻳﺄﺧﺬﻛﻢ ﳍﺎ

You’re looking for quality life? AlFardan

Physiotherapy takes you there!

المحافظة الجنوبية

مركز الظاعن للعالج الطبيعي
Al Daen Physiotherapy Center

Riffa

إﺻﺎﺑﺎت اﻟﺸﻠﻞ
واﻟﺠﻠﻄﺎت

ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻘﻮام
واﻟﺠﻠﻮس اﻟﺨﺎﻃﻰء

Neuro related
diﬃculties

Poﬆure and seating
related pains

إﺻﺎﺑﺎت
اﻃﻔﺎل اﻟﺨﻠﻘﻴﺔ

اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ

إﺻﺎﺑﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
واﻟﻤﻼﻋﺐ
Sport injuries

الفردان للعالج الطبيعي
Al Fardan Physiotherapy

13112311

Isa Town

مركز البحرين للحراك الدولي
Bahrain Mobility International Center

17687555

Isa Town
المركز الحديث للعالج الطبيعي
Modern physiotherapy center

17773399

Private Hospitals
المستشفيات الخاصة

Northern Governorate

Riffa

مركز فزيوكير للعالج الطبيعي
Physiocare Physiotherapy Center

Isa Town

Birth related
complications

Home visits
physiotherapy

ﻋﻼج اﻟﺤﻮاﻣﻞ
ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﻟﻮﺿﻊ
Pre and poﬆ-natal
therapy

اﻫﻼ ﺑﻜﻢ ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﻔﺮدان ﻟﻠﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ﻣﺠﻤﻊ داﻧﺎت اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ – ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻴﺴﻰ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

13112311
(+973) 38175845
(+973)

مركز راشد للعالج الطبيعي
Rashid Hameed Physiotherapy Center

Riffa
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Pharmacies
الصيدليات
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17641293

Aali

صيدلية امواج
Amwaj Pharmacy

16010505

صيدلية الصادق
Al Sadiq Pharmacy

17772023

Aali

صيدلية هيومن
Human Pharmacy

77305000

صيدلية الليثي
Ellithy Pharmacy

صيدلية عراد
Arad Pharmacy

17232230

صيدلية مستشفى البركة للخصوبة
Al Baraka Fertility Hospital Pharmacy

Arad

صيدلية مركز الهالل الطبي التخصصي
Al Hilal Multi Specialty Medical Center Pharmacy

صيدلية فرح
Farah Pharmacy

Adliya

Arad

صيدلية لينا
Leena Pharmacy

17714331

Adliya

صيدلية ابن سينا
Ibn Sina Pharmacy

17232230

صيدلية الفاتح
Al Fateh Pharmacy

17814111

Al Fateh

17264088

Al Fateh

Arad
صيدلية االمبراطور
The Emperor Pharmacy

Al Fateh

Arad

صيدلية الوطنية
National Pharmacy

Al Fateh

صيدلية مستشفى اإلرسالية األمريكية
AMH Pharmacy

Amwaj

Arad
صيدلية فردايس
Paradise Pharmacy

صيدلية مركز النخبة الطبي
Elite Medical Center Pharmacy

17731316

Arad
صيدلية المنامة
Manama Pharmacy

صيدلية مستشفى البحرين التخصصي
Bahrain Specilist Hospital Pharmacy

17812041

Arad
درة عراد
Drat Arad

Adliya

17344700

Amwaj

الصيدليات

Aali

Amwaj

Pharmacies

صيدلية عالي اليف كير
Aali Life Care Pharmacy

صيدلية البا
Alba Pharmacy

17835055

Askar
صيدلية دواء عسكر
Dawaa Asker Pharmacy

Askar
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Pharmacies

صيدلية فخرو
Fakhroo Pharmacy

Askar
صيدلية مستشفى عوالي
Awali Hospital Pharmacy

Awali

17757600

صيدلية نيو
New Pharmacy

17820846

صيدلية مستشفى الكندي التخصصي
Al Kindi Specialised Hospital Pharmacy

17240444

الصيدليات

صيدلية جعفر
Jaffar Pharmacy

Bu Ghazal

صيدلية العلوي
Al Alawi Pharmacy

Bilad Al Qadeem
صيدلية انبو
Anbu Pharmacy

 هيفاء.صيدلية د
Dr. Haifa Eye Hospital Pharmacy

17261414

Bu Ghazal

صيدلية المركز العالمي لألمراض الجلدية
Global Dermatology Center Pharmacy

Bilad Al Qadeem

17601707

الصيدلية الحديثة
Modern Pharmacy

17550056

صيدلية نوح
Nooh Pharmacy

Bilad Al Qadeem

17554146

17532010

Bu Asheera

صيدلية ابن رشد
Ibn Rushd Medical Unit Managment Pharmacy

17786609

17602602
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Bu Asheera

Buri

صيدلية مركز ابن حيان الطبي
Ibn Hayan Medical Center Pharmacy

Buri

صيدلية ناصر
Nasser Pharmacy

17740505

Budaiya
صيدلية مستشفى األمل
Al Amal Hospital Pharmacy

Bu Asheera

17722828

Bu Quwah
 بهزاد.صيدلية د
Dr. Behzad Pharmacy

صيدلية ديرما وان
Derma one Pharmacy

17240042

Bu Ghazal
صيدلية سلمى
Salma Pharmacy

صيدلية الفاتح
Al Fateh Pharmacy

Bu Asheera

Bu Ghazal

صيدلية مام لتجارة األدوية
Mam Pharmacutical Trading Co. Pharmacy

Bilad Al Qadeem

17002483

Bu Ghazal
صيدلية المسقطي
Al Maskati Pharmacy

Bani Jamra

17400971

Bu Asheera

صيدلية المطار
Airport Pharmacy

17333102

Busaiteen
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17464848

Hidd

صيدلية المستقبل
Future Pharmacy

17002136

صيدلية أوكسجين
Oxygen Pharmacy

17345668

الصيدلية الحديثة
Modern Pharmacy

Hidd

Isa Town

صيدلية الدانة
Al Danah Pharmacy

Hoora

صيدلية الرسالة الدولية
Resala International Pharmacy

17630027

صيدلية الحورة
Al Hoora Pharmacy

Hoora

صيدلية سلمان
Salman Pharmacy

17300015

صيدلية انبو
Anbu Pharmacy

17664088

Isa Town
صيدلية مركز الرعاية العاجلة
Urgent Care Medical Center Pharmacy

Hoora

Isa Town

صيدلية جود اليف
Good Life Pharmacy

Hoora

صيدلية بوتس الميركادو
Boots El Mercado Pharmacy

17556555

صيدلية جعفر
Jaffar Pharmacy

17731316

Hoora

Isa Towm

17740505

17811111

Jannusan
صيدلية النهار
Al Nahar Pharmacy

Isa Town

Jerdab

صيدلية العائلة
Family Pharmacy

Isa Town

Janabiya
صيدلية يارا
Farmacica by yara Pharmacy

صيدلية دانات المدينة
Danat Al Madina Pharmacy

17730901

Janabiya
صيدلية ناصر
Nasser Pharmacy

صيدلية الرحمة
Al Rahma Pharmacy

17687117

Isa Town
صيدلية تايلوس
Taylos Pharmacy

Hoora
 فتحية المال.صيدلية د
Dr. Fatheya Al Mulla Homeopathic Unit

Isa Town

صيدلية تبارك
Tabarak Pharmacy

17680735

Jerdab
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الصيدليات

17533759

Isa Town

Pharmacies

صيدلية ميم سنتر
MEM Center Pharmacy

Pharmacies
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صيدلية الربيع
Al Rabea Pharmacy

Jid Ali

17682710

صيدلية الجشي
Al Jishi Pharmacy

17233544

صيدلية الحكمة
Al Hikma Pharmacy

Jidhafs

17550056

صيدلية النور
Al Noor Pharmacy

17288002

الصيدليات

صيدلية دار الحياة
Dar Al Hayat Pharmacy

Jidhafs
صيدلية مستشفى البحرين الدولي
Inernational Hospital of Bahrain Pharmacy

Jidhafs

17598242

صيدلية ياري
Yari Pharmacy

Jidhafs
صيدلية الجفير
Al Juffair Pharmacy

Juffair

17813860

صيدلية مرجان
Morgan Pharmacy

Juffair

17826027

Juffair
صيدلية المالكية
Malkiya Pharmacy

Malkiya

17300074

17556555

17253447
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Manama

صيدلية البحرين ومتجر عام
Bahrain Pharmacy & General Store

17264088

Manama

صيدلية البحرين ومتجر عام
Bahrain Pharmacy and General Store

17264088

Manama

صيدلية البحرين
Bahrain Pharmacy and General Store

17264088

Manama
صيدلية بوت افنيوز
Boots Avenues Pharmacy

17556555

Manama

 سالم جبريل.صيدلية د
Dr. Salam Jibrel Medical Center Pharmacy

17255095

Manama
صيدلية فروغي
Forooghi Pharmacy

17251177

صيدلية الدوسري
Al Dossary Pharmacy

Manama

Manama

صيدلية مستشفى اإلرسالية األمريكية
American Mission Hopsital Pharmacy

صيدلية ادم
Adam Pharmacy

Manama

Manama
صيدلية الشايع
Al Shaya Pharmacy

صيدلية مستشفى سيرين
Serene Psychiatry Hospital Pharmacy

17686060

Manama

Manama
صيدلية هاشم
Hashim Pharmacy

17246627

Manama
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17280036

Manama

صيدلية وائل
Wael Pharmacy

17377000

صيدلية مركز كوتاكال ساال للطب البديل
Kottakkal Ayurvedic Center

17813150

Manama
صيدلية مركز ليناس الطبي
Linnas Medical Center Pharmacy

Manama

صيدلية يتيم
Yateem Pharmacy

17223467

صيدلية يوسف محمود حسين
Yousuf Mahmood Husain Pharmacy

172777910

صيدلية مركز المنامة الطبي
Manama Medical Center Pharmacy

17252929

Manama

Manama

17731316

Manama

17344700

Manama

17341700

17343869

Manama

Muharraq
صيدلية السنان
Al Senan Pharmacy

Manama

Muharraq

صيدلية سكوير
Square Pharmacy

Manama

صيدلية السنان
Al Senan Pharmacy

13300332

صيدلية طارق
Tariq Pharmacy

17250400

Manama

Muharraq
صيدلية المنار
Al Manar Pharmacy

صيدلية سقراط الطبية
Socrates Medical Pharmacy

17388222

Muharraq
صيدلية المحميد
Al Mahmeed Pharmacy

صيدلية شفاء الجزيرة
Shifa Al Jazeera Pharmacy

17288000

Muharraq
صيدلية الهالل
Al Hilal Pharmacy

صيدلية سارة
Sarah Pharmacy

17665061

Maqsha
صيدلية مستشفى الهالل
Al Hilal Hospital Pharmacy

صيدلية المحرق
Muharraq Pharmacy

17264088

Manama
صيدلية جعفر
Jaffar Pharmacy

صيدلية المسقطي
Maskati Pharmacy

17226116

Manama

Muharraq
صيدلية المواساة
AlMowasah Pharmacy

17232230

Muharraq
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الصيدليات

17388222

Manama

Pharmacies

صيدلية مركز كيراال للطب التقليدي
Kerala Traditional Medicine Center Pharmacy

Pharmacies
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صيدلية مركز البحرين الطبي
Bahrain Medical Center Pharmacy

Muharraq

17000210

األحذية
Boots

Muharraq

17556565

صيدلية المسافر
Traveler Pharmacy

17321961

صيدلية مستشفى الكندي
Al Kindi Hospital Clincs Pharmacy

17240496

الصيدليات

صيدلية دواء البحرين
Dawa Al Bahrain Pharmacy

Nuwaidrat

صيدلية التفاح األخضر
Green Apple Pharmacy

Muharraq

صيدلية التمني
Tamanne Pharmacy

17533440

صيدلية طيران الخليج
Gulf Air Pharmacy

Muharraq

17338804

صيدلية لينا
Leena Pharmacy

Muharraq

17715795

17552877

Muharraq
صيدلية الحياة العصرية
Modren life Pharmacy

17730901

17000899

صيدلية الشرق للحلول الطبية
The East for Medical Solutions Pharmacy

Muharraq
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Qalali
صيدليةألم القرى
Um Alqura Pharmacy

17323035

Qalali

 صيدلية البحرين- مركز استر الطبي
Aster Medical Center Bahrain Pharmacy

Qudaybiyah

صيدلية تداوى
Tadawy Pharmacy

Muharraq

Qalali

صيدلية دريم ريم الطبية
Dream Ream Medical Center Pharmacy

Muharraq

17320510

Qadam
صيدلية الحكيم
Al Hakeem Pharmacy

صيدلية مجيد جعفر
Majeed Jaffar Pharmacy

17731316

Nuwaidrat
صيدلية دواء الرازي
Dawa Al Razi Pharmacy

صيدلية مارت الصحية
Healthy Mart Pharmacy

Muharraq

Nuwaidrat
صيدلية فيرست
First Pharmacy

Muharraq

17264088

Muharraq

صيدلية بهزاد
Behzad Pharmacy

17730901

Qudaybiyah
صيدلية الطائر االزرق
Blue Bird Pharmacy

Qudaybiyah
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17231426

صيدلية مستشفى السالم التخصصي
Al Salam Specialist Hospital Pharmacy

Qudaybiyah

Riffa

صيدلية السعادة
Happy Pharmacy

17910271

Qudaybiyah
صيدلية لينا
Leena Pharmacy

Qudaybiyah

17232230

صيدلية مركز مستشفى اإلرسالية األمريكية الطبي
AMH Medical Center Pharmacy

17177711

صيدلية روال
Rula Pharmacy

17293222

Qudaybiyah

Riffa

17711811

صيدلية الديرة
Al Deera Pharmacy

Riffa

17772023

17264088

17812004

17358817

Riffa

Riffa
صيدلية بلو سكاي
Blue Sky Pharmacy

Riffa

Riffa

Riffa
صيدلية الجمال والصحة
Beauty and Health Pharmacy

Riffa

صيدلية الرياض
Al Riyadh Pharmacy

17730334

Riffa
صيدلية بلسم
Balsam Pharmacy

صيدلية مستشفى الريان
Al Rayan Hospital Pharmacy

17495500

Riffa

صيدلية عيادات مستشفى البحرين التخصصي
Bahrain Specilist Hospital Clinics Pharmacy

مركز الهالل الطبي المتعدد
Al Hilal Multi Spe Medical Center

17495555

Riffa
صيدلية البحرين
Bahrain Pharmacy

صيدلية الفرسان
Al Forkan Pharmacy

Riffa

Riffa
صيدلية أوال
Awal Pharmacy

صيدلية الدواء
Al Dawaa Pharmacy

Riffa

Riffa
صيدلية مركز استر الطبي
Aster Medical Center Pharmacy

صيدلية األندلس
Al Andalos Pharmacy

17490182

Riffa

صيدلية بوتس
Boots

17556565

Riffa
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الصيدليات

17715795

صيدلية الصحة
Al Seha Pharmacy

Pharmacies

الصيدلية الذهبية
Golden Pharmacy

Pharmacies
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صيدلية بوتس
Boots Pharmacy

Riffa

17556555

صيدلية المركز الطبي الدولي
International Medical Center Pharmacy

17490006

صيدلية سيغاال
Cigalah Pharmacy

Riffa

17232170

صيدلية اليف كير
Life Care Pharmacy

17763480

الصيدليات

صيدلية دوار الساعة
Clock Roundabout Pharmacy

Riffa

17212232

17300153

Riffa

صيدلية اإلنماء
Enma Pharmacy

Riffa

صيدلية نورماندي
Normandy Pharmacy

13112662

صيدلية رعاية األسرة
Family Care Pharmacy

Riffa

17003917

Riffa

17769696

17730901

17822123
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Riffa

Riffa
صيدلية تال
Tala Pharmacy

17550056

صيدلية حوار
Hawar Pharmacy

17770888

Riffa
صيدلية سلمى
Salma Pharmacy

صيدلية حاجيات اليف كير
Hajiyat Life Care Pharmacy

Riffa

Riffa
صيدلية الرفاع
Riffa Pharmacy

صيدلية حبيبة للرعاية الطبية
Habeba Medical Care Pharmacy

Riffa

Riffa
صيدلية برايم الصحية
Prime Health Pharmacy

صيدلية عالجات الخليج
Gulf Remedies Pharmacy

17239393

Riffa
صيدلية الجنة
Paradise Pharmacy

صيدلية جورانج مركز االيورفيدا
Gourange Ayurvedic Centre Pharmacy

Riffa

Riffa
صيدلية مرجان
Morgan Pharmacy

Riffa

17740900

Riffa
صيدلية مارينا
Marina Pharmacy

 فضيلة العليوات.صيدلية د
Dr. Fadheela Alaliwat Pharmacy

17773353

Riffa

Riffa
صيدلية تال
Tala Pharmacy

17610523

Riffa

85

Riffa

صيدلية مركز الخليج التخصصي للسكري
Gulf Diabetes Specialist Center Pharmacy

17239181

صيدلية ياسمين
Yasmin Pharmacy

17008120

Riffa
صيدلية دار الرازي
Dar Alrazi Pharmacy

Sadad

صيدلية المسقطي
Maskati Pharmacy

17226117

صيدلية مستشفى نور التخصصي
Noor Specialist Hospital Pharmacy

17260002

صيدلية الهالل التخصصية الطبية
Al Hilal Multi Specialty Medical Pharmcay

17275935

Salmabad

Salmaniya
صيدلية مستشفى رويال البحرين
Royal Bahrain Hospital Pharmacy

17246800

صيدلية رويان
Ruyan Pharmacy

17731316

Salmabad

Salmabad

17535787

Salmaniya

17264088

Salmaniya
صيدلية بوابة السلمانية
Al Salmaniya Gate Pharmacy

Salmaniya
صيدلية مجمع الخليج لإلدارة الطبية
Gulf Complex Medical Management Pharmacy

17322604

Salmaniya

Salmaniya
صيدلية القدس
Al Quds Pharmacy

17532056

صيدلية الفارابي
Al Farabi Pharmacy

17243908

Salmaniya
)صيدلية (ول بنغ
Well Being Pharmacy

صيدلية البدر
Al Bader Pharmacy

17242100

Salmaniya
صيدلية تداوى
Tadawy Pharmacy

صيدلية سلمان
Salman Pharmacy

17300025

Salmaniya
صيدلية نورماندي
Normandy Pharmacy

Salmabad
صيدلية انبو
Anbu Pharmacy

Salmaniya

Samaheej
صيدلية الجزيرة
Al Jazeera Pharmacy

17556066

Sanabis
صيدلية الدواعي
Dawaee Pharmacy

Sanad
صيدلية جلوبل
Globle Pharmacy

Sanad
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الصيدليات

17632001

Salmaniya

Pharmacies

صيدلية الهدف
Target Pharmacy

86
Pharmacies

صيدلية مينا
Mina Pharmacy

Sanad

صيدلية مستوصف العيون
The Eye Infirmary Pharmacy

17579999

صيدلية الوطنية
National Pharmacy

صيدلية رنا
Rana Pharmacy

Sanad

17731316

Sehla

الصيدليات

صيدلية مستشفى اإلرسالية األمريكية
American Mission Hopsital Pharmacy

صيدلية االثير
Al Atheer Pharmacy

Sar

17253447

Sitra

صيدلية دلمون
Delmon Pharmacy

Sar

17699555

مركز البيان الطبي
Al Bayan Medical Center Pharmcy

77362222

صيدلية ديار
Diyar Pharmacy

Sar

17239393

Sar

17838200

17252124

Sitra

صيدلية سار
Saar Pharmacy

Sar

صيدلية مركز بابكو الطبي
Bapco Medical Center Pharmacy

17755228

صيدلية السيف
Al Seef Pharmacy

Seef

17581658

1774900
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Seef

Sitra
صيدلية الحياة
Al Hayat Pharmacy

17233544

صيدلية بوتس
Boots Pharmacy

17556555

Sitra
صيدلية سيتي
City Pharmacy

صيدلية بليس الب
Blisslab Pharmacy

Seef

Sitra
صيدلية بيت الدواء
Bait Al Dawaa Pharmacy

Sar

17232230

Sitra
صيدلية انبو
Anbu Pharmacy

صيدلية الوطنية
National Pharmacy

17731316

Sitra
صيدلية العمارة
Al Emarah

صيدلية مدينة حمد
Hamad Town Pharmacy

17550056

Seef

Suqayyah
صيدلية سيتي سنتر
City Center Pharmacy

17251008

Suqayyah

87

Suqayyah

صيدلية الوطن
Al Watan Pharmacy

Zallaq

1773090

صيدلية المركز الطبي الجامعي
University Medical Center Pharmacy

77310001

Suqayyah

صيدلية مدينة عيسى
Isa Town Pharmacy

17740900

صيدلية الهدى
Al Hoda Pharmacy

صيدلية العلوي
Al Alawi Pharmacy

17270260

صيدلية مركز الموسوي للعيون
Al Mosawi Eye Center Pharmacy

16000003

Tubli
صيدلية الخليج
Gulf Pharmacy

17232230

Tubli
صيدلية مشكاة
Mishkat Pharmacy

17784029

Tubli

Zayed Town

Zinj
صيدلية المعالي
Al Maali Pharmacy

17730960

Zinj

 خلود الدرازي.صيدلية د
Dr. Khulood Al Darazi Medical Center Pharmacy

17722752

Zinj

صيدلية مركز الشويخ
Shuwaikh Derma Center Pharmacy

17552000

Zinj

صيدلية يوسف محمود حسين
Yousuf Mahmoud Hussain Pharmacy

17276176

Tubli
طارق.صيدلية مستشفى د
Dr . Tariq Hospital Pharmacy

17822822

Um Al Hassam
صيدلية مستشفى ابن النفيس
Ibn Al Nafees Hospital Pharmacy

17828282

Um Al Hassam
صيدلية سلمى
Salma Pharmacy

17822123

Um Al Hassam
صيدلية أم الحصم
Um Al Hassam Pharmacy

Um Al Hassam
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الصيدليات

Tubli

Pharmacies

صيدلية مستشفى الشرق األوسط
Middle East hospital Pharmacy

Health
Insurance
Companies
شركات
التأمين الصحي
88

Capital Governorate

89

محافظة العـاصمة

17225860

Manama

ميد غلف تكافل
Medgulf Takaful

17568222

أليانز العالمية للرعاية
Allianz Worldwide Care

17568201

Manama

ميدنت البحرين
Mednet Bahrain

17566175

الشركة األمريكية للتأمين على الحياة
American Life Insurance Company

17310335

Manama

Manama

80008033

Manama

17382721

Manama

17581661

Manama

17563377

Manama

17585222

Manama

17565656

Manama

Manama
تآزر للتأمين
Tazur Company

17561661

360 هيلث
Health 360

16163333

Manama
تكافل
Takaful

إتحاد الخليج للتأمين
Gulf Union Insurance

17255292

Manama
سوليدرتي البحرين
Solidarity Bahrain

غلوب ميد
Globemed

17530702

Manama
إص إن آي سي للتأمين
SNIC Insurance Company

بوبا
Bupa

17225860

Manama
رويال أند صن أليانز للتأمين
Royal & Sun Alliance Insurance

شركة البحرين الوطنية للتأمين
Bahrain National Insurance Company

17587400

Manama
نكست كاير البحرين
NextCare Bahrain

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين
Bahrain Kuwait Insurance Company

17119966

Manama
ميتاليف
Metlife

أكسا للتأمين
AXA Insurance

17588222

Manama

Manama
زيورخ للتأمين
Zurich Insurance

17563321

Manama

هيلث كابيتا
Health Capita

17472255

Manama
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Health Insurance Companies
شركات التأمين الصحي

شركة األهلية للتأمين
Al Ahlia Insurance Company

Optics
& Audiology
السمعيات
والبصريات
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Capital Governorate

محافظة العـاصمة

17255100

الخبرات العالمية للبصريات
Expertise Optic Zone

Manama

jid Ali

شركة مغربي للبصريات
Al Magrabi Optician

17178180

Seef

مركز نظارات العناية بالعين
Eye Care Optical Center

17780048

نظارات النور
Al Noor Optical

17224407

المستقبل للبصريات
Future Opticals

Manama

Tubli

مركز الرازي للبصريات
Al Razi Optician Centre

Manama
نظارات عمار
Ammar Optician

17593001

Jid Ali

البصريات الكبرى
Grand Optics

17178050

17294171

Manama

شركة رؤية المدينة
City Vision

دار النظارات الجديدة
New Optical House

17210977

الرؤية الواضحة للبصريات
Clear Vision Opitcal

Manama

Aljuffair

17516810

17740883

Manama

Juffair

Um Al Hassam
ريفولي آي زون
Rivoli Eyezone

Juffair

نظارات إحسان
Ehsan Optics

17224478

Manama
نظارات القصر
Palace Optics

مركز دلمون للبصريات والسمعيات
Delmon Optic

17294171

Manama
أوبتيكا
Optica

دا سول
Da Sole

17516810

Um Al Hassam
ندين للبصرايات
Nadeen Sun Glasses

Manama

17259400

Manama

مركز ابن الهيثم التخصصي للعيون واالذن
Ibn Al Haytham Eye & Ear Specialist Center

نظارات بوحجي
Buhiji Optics

Isa Town

Qudaybiya

سلمى للبصريات
Salma Optical

17005952

Qudaibiyah
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Optics & Audiology
السمعيات والبصريات

نظارات احمد الوزان
Ahamed Al Wazzan Optician

Optics & Audiology
السمعيات والبصريات
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شيدس العالمية للنظارات
Shades International Optics

البسيتين للنظارات
Bisaiteen Optician

Manama

17320878

Busaiteen

نظارات سبكتكو
Spectaco Opticals

Manama

17003511

الرؤية الواضحة للبصريات
Clear Vision Opitcal

17467072

نظارات صن و اي
Sun & Eye Optician

Manama

17691923

نظارات إحسان
Ehsan Optics

17224478

فيجن اكسبرس
Vision Express

Manama

17110614

17212404

Muharraq

نظارات يو ول سي
You will see Optica

Jid Ali

Diyar Al Muharraq
نظارات مروان
Marwan Optican

Manama

17870037

Muharraq
جينشالي تريدينغ
Jinshali Trading

نظارات يتيم
Yateem Opticians

17253397

Arad

أوبتيكا
Optica

17516810

Muharraq
نظارات القصر
Palace Optics

Muharraq Governorate

محـافظة المـحــرق

17260933

نظارات احمد الوزان
Ahamed Al Wazzan Optician

نظارات راثود
Rathod Opticians

Halat Bu Maher

17255100

Qalali

نظارات النور
Al Noor Optical

Arad

17224407

شيدس العالمية للنظارات
Shades International Optics

17320878

بصريات امين
Amin Opticians

Halat Bu Maher

نظارات عمار
Ammar Optician

17593009
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Qalali

Busaiteen
العربية للنظارات
The Arabian Optical

Muharraq

17344199

Muharraq

نظارات يتيم
Yateem Opticians

17253397

Arad

93

Northern Governorate

المحافظة الشمالية

Hamala

17255100

نظارات النور
Al Noor Optical

17224407

نظارات النور
Al Noor Optical

بصريات بيرفكت فيجن
Badr Al Samaa

Hamad Town

17224407

Riffa

نظارات عمار
Ammar Optician

Hamad Town

17441220

نظارات العاصمة
Capital Optics

17664276

الرؤية الواضحة للبصريات
Clear Vision Opitcal

Sar

17257400

17214533

Riffa

نظارات إحسان
Ehsan Optics

Hamad Town

نيو ستايل للنظارات
New Style Optical

17685041

أوبتيكا
Optica

17516810

شيدس العالمية للنظارات
Shades International Optics

Aali

17641692

Riffa
نظارات القصر
Palace Optics

17740883

نظارات يتيم
Yateem Opticians

Riffa
نظارات راثود
Rathod Opticians

Hamad Town

17253400

Isa Town
أوبتيكا
Optica

Hamad Town

17516810

Riffa
نظارات أي فيجن
Eye Vision Optics

Hamad Town

17224478

Nuwaidrat
الرؤية الواضحة للبصريات
Clear Vision Opitcal

مركز دلمون للبصريات والسمعيات
Delmon Optic

17294171

Riffa

Riffa
شيدس العالمية للنظارات
Shades International Optics

Southern Governorate

المحافظة الجنوبية

17320878

نظارات احمد الوزان
Ahamed Al Wazzan Optician

17226969

Riffa

Riffa
نظارات يتيم
Yateem Opticians

17253397

Riffa
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Optics & Audiology
السمعيات والبصريات

نظارات احمد الوزان
Ahamed Al Wazzan Optician

Laboratories
المختبرات الطبية
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Laboratories
المختبرات الطبية
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المختبرات الطبية

Laboratories

Capital Governorate

محافظة العـاصمة

Muharraq Governorate

شركة البرج للمختبرات الطبية
Al Borg Medical Laboratory

Zinj

17100088

مختبر البحرين للتحاليل الطبية
Bahrain Medical Laboratory

Busaiteen

17 325386

مختبر البحرين للتحاليل الطبية
Bahrain Medical Laboratory

ثيروكير جلف البورا توريز
Thyrocare Gulf Laboratories

Salmaniya

17255522

محـافظة المـحــرق

Hidd

شركة المختبر الحيوي
Bio Lab

Manama

Northern Governorate

المعامل الطبيه المركزيه
Central Medical Laboratory

شركة المختبر الحيوي
Bio Lab

Salmaniya

17277979

المحافظة الشمالية

Al Moqsha

مختبرات اكسبرس مد للتحاليل الطبية
Express Med Laboratories

Zinj

77248888

Southern Governorate

المختبر العالمي للتحاليل الطبية
Global Pathology Medical Laboratory

Bilad Al Qadeem

مختبر البحرين للتحاليل الطبية
Bahrain Medical Laboratory

17 491117

معمل الخليج للتحاليل الطبية
Gulf Medical Laboratory

Bu Ghazal

17263999

معمل الخليج للتحاليل الطبية
Gulf Medical Laboratory

Salmaniya

17263999

ثيروكير جلف البورا توريز
Thyrocare Gulf Laboratories

Salmaniya
المختبر السريري المتحد
United Clinical Lab

17626767
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Sanad

المحافظة الجنوبية

Riffa
مختبرات بلوسم الطبية
Blossom Medical Laboratories

17179316

Isa Town
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Laboratories
المختبرات الطبية
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Alternative
Medical
Centres
مراكز
الطب البديل
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Capital Governorate

99
محافظة العـاصمة

Northern Governorate

النينون للطب البديل
Al Nainoon Alternative Medicine

Seef

Hajar

بيت الصحة
Health House

Tubli

17222220

منتجع البحرين الصحي
Bahrain Wellness Resort

Hamala

17795961

مركز كايرلي ايورفيديك
Kairali Ayurvedic Centre

مركز تشي للخيارات الصحية
Chi Center For Health Choices

Salmaniya

17230393

Janabiya

مركز كوتاكال للمنتج
Kottakkal Ayurvedic Center

Manama

17813150

إيلي للعالج بالكابينج
Eli Cupping Therapy

Sar

39397009

مركز صيدم للطب البديل
Sedam Center for Alternative Medicine

Manama
المركز الهندي للعالج باألعشاب
The Indian Ayurvedic Medical Center

ELI CUPPI

A.Medicine Health Centre

Um Al Hasam

17722060

مركز المملكة للمساج والعالج باألعشاب
The Kingdom Centre for Ayurvedic & Herbal Treatment

+973 39397009

Howaida

Eli_a.healthcentre
A.healthcentre.eli@gmail.com

Um Al Hasam

17811877

G THERAPY

مركز تي كي للطب البديل الشرقي
TK Oriental Alternative Medicine Centre

Karbabad

Southern Governorate

مركز فاديا رتنام ايور فيدا الصحي
Vaidyaratnam Ayurvedic Health Center

مركز غورنكا لاليورفيدا
Gouranga Ayurvedic Centre

Um Al Hasam

17268080

المحافظة الجنوبية

Riffa
نور البحرين للطب البديل
Noor Bahrain Altemative Medicine

Muharraq Governorate

Riffa

محـافظة المـحــرق

مركز ترايدنت فيلنس
Trident Wellness Center

Amwaj

مركز فاديا رتنام ايور فيدا الصحي
Vaidyaratnam Ayurvedic Health Center

17228877

Riffa
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Alternative Medical Centres
مراكز الطب البديل

باك اون ذا موف اوستيوباتو
Back on the Move Osteopathu

المحافظة الشمالية

Nutrition
Centres
مراكز
التغذية العالجية
100
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Capital Governorate

محافظة العـاصمة

Muharraq Governorate

Bu Ghazal

مركز نيوترشن
Nutrition Center

Arad

17594871

مركز كارلتون للتغذية الوقائية
Carlton Nutrition Center

17255044

Salmaniya

Southern Governorate

مركز دايت دياليت للتغذية العالجية
Diet Delight

Manama

المحافظة الجنوبية

مركز نيوترشن
Nutrition Center

17594871

Riffa

ليو الدولية للتجميل
Leo International

Bilad Al Qadeem
اليف هيلثي
Live Healthy

17744858

Seef
مركز نيوترشن
Nutrition Center

17594871

Seef
مركز التغذية الطبية
The Medical Nutrition Center

17599088

Al Maqsha
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Nutrition Centres
مراكز التغذية العالجية

كامبردج للحمية
Cambridge Weight Plan

محـافظة المـحــرق

Residential
Nursing
Centres
مراكز
العناية التمريضية
102

Capital Governorate

محافظة العـاصمة

Muharraq Governorate

Hidd

Manama

وي كير للخدمات
We Care Services

دلمون ريهاب
Delmon Rehab

Manama
وكالة عيد للخدمات التمريضية
Eid Nursing Services Agency

Salmaniya
شركة التمريض
The Nursing Company

Busaiteen

77117272

Northern Governorate

المحافظة الشمالية

هوم ميد
Home Med

Riffa

Um Al Hassam
وي كم تو يو
We Come to You

33398839

Seef

We come to you - mobile physical therapy

 ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺘﻨﻘﻞ ﻟﻠﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ- وي ﻛﻢ ﺗﻮ ﻳﻮ

physiotherapy.bh
33398839
physiotherapy.bh@gmail.com
We come to you - physical therapy
www.wc2ublog.blogspot.com

BAHRAIN HEALTH GUIDE 2019

103
Residential Nursing
العناية التمريضية

السالم للرعاية الصحية المنزلية
Salam Home Health Care

البحرين للعناية
Bahrain Palliative Care

17466956

محـافظة المـحــرق

Rehabilitation
Centres
مراكز
التأهيل
104
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Rehabilitation Centres
مراكز التأهيل

Capital Governorate

محافظة العـاصمة

Northern Governorate

مجمع العنزور للعالج الطبيعي
Al Anzoor Physiotherapy Complex

مركز نصف الطريق للتأهيل
Half Way Rehabilitation Center

Zinj

17244777

Bu Quwa

بي رحاب
Be Rehab

مركز إن تش المتكامل لتقويم العمود الفقري
In Touch Integrated Chiropractic Rrhabilitation Center

Manama

Janabia

17690100

مركز العاصمة للعالج الطبيعي
Capital Center for Rehabilitation

مركز كيان للتأهيل
Kayan Rehabilitation Center

Manama

17001730

Salmabad

مركز دانية للدعم النفسي واالرشاد االسري
Danias Center Rehabilition

Zinj

17310030

المحافظة الشمالية

مركز خطوات للتأهيل
Steps Rehabilitation Center

Janabya

17246256

رايف يو اس ايه
Rife USA

Um Al Hassam

Muharraq Governorate

محـافظة المـحــرق

Southern Governorate

اللجنة االولمبية البحرينية
National Sports Medicine Center

المركز البريطاني للعالج الطبيعي واعادة التأهيل
British Physiotheraby Center

Qalali

BAHRAIN HEALTH GUIDE 2019

المحافظة الجنوبية

17680693

Isa Town
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Radiology Centres
Capital Governorate

محافظة العـاصمة

Capital Governorate

مستشفى رويال البحرين
MRI Radiology Center

شركة انسايتس للطب البديل
Insights Alemative Medicine

Manama

Salmaniya

17246800

Salmaniya

مركز سلوان للطب النفسي
Sulwan Psychiatric Center

Sanabis

Muharraq Governorate

Psychological Centres
مراكز الطب النفسي

17275959

109
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مركز الحكيم لالشعه
Al Hakeem Radiology Center

مركز الطفل
Child Foundation Center

Umm Al Hassam

مراكز األشعة

محـافظة المـحــرق

اليف إليمنت إنكوربريشن
Life Element Incorporation

Amwaj

Northern Governorate

المحافظة الشمالية

مركز مساندة لرعاية الطفولة واالسرة
Mosanada Child Family Center

17893815

Aali

Mosanada Center is offering Play Therapy Services to
children ages 3 to 18, to help children overcome their
emotional distress and allow them to reach their full
potential. Treatment includes a variety of methods that
revolve around the therapeutic power of play, oftentimes
with the input of their parents.
يقدم مركز مساندة العالج النفسي باللعب لألطفال اللذين تتراوح أعمارهم بين
 بهدف مساعدة الطفل على أن يطور قدرته على التكيف و النمو، سنة18  و3
 وتشمل طرق العالج النفسي أساليب عديدة و متنوعة ترتكز على.الصحي
. و قد يتضمن العالج مشاركة االباء،القوة العالجية للعب

Kindly contact us for booking
للحجز و االستفسار يرجى اإلتصال
or more information
على األرقام التالية
+973 38822854
+973 38822854
+973 17893815
+973 17893815
www.mosanadabh.org
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Medical Education Institutions
المؤسسات الطبية التعليمية

College of Health Sciences
 كلية العلوم الصحية- جامعة البحرين
17285910
17285920
Salmaniya
uobedubh
www.chs.edu.bh
chs@health.gov.bh

Arabian Gulf University
جامعة الخليج العربي
17239999
17272555
Salmaniya
arabiangulfuniversity
www.agu.edu.bh
helpdesk@agu.edu.bh

Muharraq Governorate

محـافظة المـحــرق

Royal College of surgeons in Ireland
Medical University of Bahrain
 الكلية الملكية- جامعة البحرين الطبية
األيرلندية للجراحين

17351450

17330806
Busaiteen
rcsibahrain
www.rcsi-mub.com
info@rcsi-mub.com
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Health Associations
الجمعيات الصحية

114

Capital Governorate
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جمعية أصدقاء مرضى اإلدمان
Addiction Patients Friends Society

17279320

جمعية الصيادلة البحرينية
Bahrain Pharmaceutical Society

17825329

جمعية مستشفى االرسالية األمريكية
American Mission Hospital Society

جمعية العالج الطبيعي البحرينية
Bahrain Physical Therapy Association

Manama

17177711

جمعية مكافحة التدخين
Anti Smoking Society

17685140

Manama
جمعية البحرين للصحة اإلنجابية
Bahrain Repoductive Health Association

17244671
جمعية أطباء الفم واألسنان
Bahrain Dental Society

Manama

17723767

جمعية السكري البحرينية
Bahrain Diabetic Society

Adliya

Manama

جمعية البحرين لسرطان الثدي
Bahrain Society for Breast Cancer

17330806

Manama

جمعية حماية المستهلك
Bahrain Society for Consumer Protection

17270222
جمعية الصحة والسالمة
Bahrain Health & Safety Society

الجمعية البحرينية لمهنيي الصحة العامة
Bahrain Society for Public Health Professionals

Adliya

17727374

جمعية أصدقاء مرضى الكلى البحرينية
Bahrain Kiddney Patients Freindship Society

Adliya

17272343

جمعية األطباء البحرينية
Bahrain Medical Society

Juffair

17827818

الجمعية البحرينية لتقنيي وفنيي األشعة
Bahrain Society for Radiology Technicians

17285541

جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر
Bahrain Society for SCD Patients Care

17300073

جمعية المركز البحريني للتأمل وتطوير الذات
Bahrain Meditation Centre for Self Development

Manama

17712545

Manama
جمعية هشاشة العظام البحرينية
Bahrain Osteoporosis Society

17215594

BAHRAIN HEALTH GUIDE 2019

Adliya

Manama
جمعية األطباء البيطريين البحرينية
Bahrain Veterinary Society

17593889

الجمعية األهلية ألمراض الدم الوراثية
Bahrain National Hereditary Animia Society

17284489

Salmaniya

جمعية مكافحة السرطان البحرينية
Bahraini Anti Cancer Society

17273636

Adliya

الجمعية البحرينية لمرضى التصلب المتعدد
Bahraini Association for Multiple Sclerosis Patients

Manama

Muharraq Governorate

جمعية التعافي من المخدرات
Drug Recover Society

Muharraq

17300979
جمعية أصدقاء الصحة
Health Friends Society

Southern Governorate
جمعية فن الحياة
Life Art Society

Zinj

المحافظة الجنوبية

جمعية أصدقاء مرضى الكبد
Liver Patients Friends Society

Isa Town

جمعية الصحة الطبيعية
Natural Health Society

جمعية أصحاب الصيدليات ومستوردي األدوية
Pharmacies Owners & Medicine Importers Society

17252230

Manama
جمعية المستشفيات الخاصة
Private Hospitals Society

جمعية أصدقاء المرضى النفسيين البحرينية
Psychopaths Friends Society

17255421

Manama

BAHRAIN HEALTH GUIDE 2019
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الجمعية البحرينية للفشل الكلوي
Bahraini Association of Kidney Failure

محـافظة المـحــرق

Health Projects
المشاريع الصحية
116

Sh. Mohammad Bin Khalifa Al Khalifa

Specialist Cardiac Centre

مشروع
مركز محمد بن خليفة آل خليفة
التخصصي للقلب

يمثل مشروع مركز محمد بن خليفة آل خليفة وسيستغرق بناؤه  36شهرا على مساحة بناء تقدر
التخصصي الجديد للقلب في منطقة عوالي قيمة بـ  44الف متر مربع.
مضافة للخدمات الصحية والعالجية في مملكة

ويشتمل المركز الجديد على العيادات الخارجية

البحرين ،ومنارة صحية جديدة تجسد مدى التقدم وقسم األشعة والتصوير والصيدلية والعالج
الذي تشهده المملكة على صعيد الرعاية الصحية الطبيعي وقسم التعقيم والطوارئ واإلدارة ،إضافة
والطبية.

إلى المواقف والخدمات األخرى في الطابق األرضي،

وتفضل صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن أما الطابق الثاني فسيحتوي غرف العمليات
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء فشمل برعايته والعناية القصوى والمختبر ،كما يحتوي على األجنحة
الكريمة حفل وضع حجر األساس لبناء مشروع المختلفة للرجال والنساء واألطفال والقسم الخاص
مركز محمد بن خليفة آل خليفة التخصصي الجديد في الطوابق الرابع والخامس والسادس والسابع،
للقلب بمدينة عوالي في العاشر من يونيو  2015مع إمكانية التوسعة المستقبلية في مختلف
،حيث قدرت تكلفة بنائه بحوالي  40مليون دينار ،األقسام.

ويعتبر من أحدث المراكز الطبية المتقدمة في عالج القلب الذي يقوم بكافة عمليات القلب ,وقسم خاص
وجراحة القلب والذي يخدم جميع المواطنين ،وبصمة لتشخيص أمراض القلب بالفحص بالموجات فوق
متقدمة في سجل مملكة البحرين الطبي ،ودلي ً
ال الصوتية والرنين المغناطيسي.
على ما وصلت إليه الخدمات العالجية في قوة دفاع ويحتل المركز اليوم موقعًا متميزًا على خارطة المراكز
البحرين على وجه الخصوص ،وقد حقق المركز إنجازات الطبية المتخصصة في عالج القلب واألوعية الدموية
متعددة تكتب لمملكة البحرين في هذا المجال ،حيث على المستوى الدولي ،وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
يضم مجموعة من التخصصات المتطورة في علم وفي 2015م ،تم توقيع اتفاقية إلنشاء مركز محمد بن
عالج القلب واألوعية الدموية ،كقسم لقسطرة القلب خليفة آل خليفة للقلب بتكلفة تقدر بـ 40مليون دينار،
واألوعية الدموية للكبار واألطفال ،وقسم متخصص على مساحة بناء تقدر بـ 44ألف متر مربع ,والذي يمثل
في تنظيم كهرباء القلب أو النبض وعالجها بطرق قيمة مضافة للخدمات الصحية والعالجية في مملكة
مختلفة كالكلى وزراعة أجهزة قلبية متطورة للحماية البحرين ،ومنارة صحية جديدة تجسد مدى التقدم
من الموت القلبي المفاجئ « ,»I C Dوقسم جراحة الذي تشهده المملكة على صعيد الرعاية الصحية .

Bahrain Cancer Center
مركز البحرين لألورام

تحت رعاية حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن الكريمة لحضرة صاحب الجاللة عاهل البالد المفدى
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى القائد األعلى ،القائد األعلى ،الفتتاح مركز البحرين لألورام كما أثنى
أناب جاللته المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد في كلمته بالدعم الكبير للقائد العام لقوة دفاع
آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين الفتتاح البحرين وشكره على حضوره هذا االحتفال ،وجاء
مركز البحرين لألورام ،تزامنًا مع االحتفال بالذكرى في كلمته:إن إفتتاح «مركز البحرين لألورام» يعد
الحادية والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين ،من أبرز الصروح الطبية المتقدمة في البحرين ،وأن
وكبار المسؤلين .وبدأ االحتفال بتالوة آيات عطرة هذا المركز العصري المتخصص والمتميز ،يحتوي
من الذكر الحكيم ،بعدها ألقى اللواء طبيب الشيخ على  120سريرللبالغين وبزيادة  40سرير لألطفال
سلمان بن عطية اهلل آل خليفة قائد مستشفى في المرحلة التالية والمزمع اإلنتهاء منها في نهاية
الملك حمد الجامعي كلمة رحب فيها بالرعاية . 2019

وأضاف بأن المركز يحوي على أحدث المعدات الطبية مكبر وثالثي األبعاد لموقع الجراحة.
المتخصصه ومنها جهاز  PET MRوهو االول من وأوضح قائد مستشفى الملك حمد الجامعي بأن
نوعه في منطقة الشرق االوسط والذي بأستطاعته المركز يقوم بتجهيز صيدلية آلية تعمل على تحضير
تشخص البؤر السرطانية متناهية الصغر في مراحلها ومزج األدوية بدقة عالية لتفادي األخطاء البشرية
األولى  ،كما تم تحديث جهاز  LINER ACCLERTERوسرعة االنجاز ،حيث بلغت كلفة األجهزة 10,000,000
والذي يعالج جميع حاالت األورام دون الحاجه لإلبتعاث دينار ،كما أكد على أن المركز خصص  10غرف لزراعة
للخارج وجهاز  LINK MRويعد االول من نوعه في النخاع ،حيث تم وهلل الحمد إجراء أول عملية لزراعة

المنطقه والخامس في العالم والذي يتميز بالدقة نخاع بنجاح في أكتوبر  ،2018وأن المركز يحتوي على
في تدمير الخاليا السرطانيه دون االضرار باالنسجه  14غرفة عناية مركزه وغرفتين للعمليات ،باإلضافة إلى
الطبيعية للمريض وكذلك على الجراحة الروبوتية ذلك
والتي تعزز الدقة والمرونة والتحكم من خالل عرض

وأضاف بأن المركز يحوي على أحدث المعدات الطبية وسرعة االنجاز ،حيث بلغت كلفة األجهزة 10,000,000
المتخصصه ومنها جهاز  PET MRوهو االول من دينار ،كما أكد على أن المركز خصص  10غرف لزراعة
نوعه في منطقة الشرق االوسط والذي بأستطاعته النخاع ،حيث تم وهلل الحمد إجراء أول عملية لزراعة نخاع
تشخص البؤر السرطانية متناهية الصغر في مراحلها بنجاح في أكتوبر  ،2018وأن المركز يحتوي على  14غرفة
األولى  ،كما تم تحديث جهاز  LINER ACCLERTERعناية مركزه وغرفتين للعمليات ،باإلضافة إلى ذلك
والذي يعالج جميع حاالت األورام دون الحاجه لإلبتعاث أوضح بأنه تم اجتذاب الخبرات العالمية بالتعاون مع
للخارج وجهاز  LINK MRويعد االول من نوعه في جامعه (ارجيس) بجمهورية تركيا بهدف تدريب طاقم
المنطقه والخامس في العالم والذي يتميز بالدقة طبي بحريني على مدى  5سنوات ونعمل مستقبال
في تدمير الخاليا السرطانيه دون االضرار باالنسجه لألعتماد على الطاقة الشمسية لتوفير  %40من حاجة
الطبيعية للمريض وكذلك على الجراحة الروبوتية المستشفى للطاقة الكهربائية بقدرة  3ميغاوات.
والتي تعزز الدقة والمرونة والتحكم من خالل عرض وأضاف كذلك بأنه تم انجاز هذا المركز في العهد
مكبر وثالثي األبعاد لموقع الجراحة.

الزاهر لصاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى وبرعاية

وأوضح قائد مستشفى الملك حمد الجامعي بأن كريمة من لدن صاحب السمو الملكي األمير خليفة
المركز يقوم بتجهيز صيدلية آلية تعمل على تحضير بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء  ،وبعناية كريمة من
ومزج األدوية بدقة عالية لتفادي األخطاء البشرية لدن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد

وأضاف بأن المركز يحوي على أحدث المعدات الطبية وسرعة االنجاز ،حيث بلغت كلفة األجهزة 10,000,000
المتخصصه ومنها جهاز  PET MRوهو االول من دينار ،كما أكد على أن المركز خصص  10غرف لزراعة
نوعه في منطقة الشرق االوسط والذي بأستطاعته النخاع ،حيث تم وهلل الحمد إجراء أول عملية لزراعة نخاع
تشخص البؤر السرطانية متناهية الصغر في مراحلها بنجاح في أكتوبر  ،2018وأن المركز يحتوي على  14غرفة
األولى  ،كما تم تحديث جهاز  LINER ACCLERTERعناية مركزه وغرفتين للعمليات ،باإلضافة إلى ذلك
والذي يعالج جميع حاالت األورام دون الحاجه لإلبتعاث أوضح بأنه تم اجتذاب الخبرات العالمية بالتعاون مع
للخارج وجهاز  LINK MRويعد االول من نوعه في جامعه (ارجيس) بجمهورية تركيا بهدف تدريب طاقم
المنطقه والخامس في العالم والذي يتميز بالدقة طبي بحريني على مدى  5سنوات ونعمل مستقبال
في تدمير الخاليا السرطانيه دون االضرار باالنسجه لألعتماد على الطاقة الشمسية لتوفير  %40من حاجة
الطبيعية للمريض وكذلك على الجراحة الروبوتية المستشفى للطاقة الكهربائية بقدرة  3ميغاوات.
والتي تعزز الدقة والمرونة والتحكم من خالل عرض وأضاف كذلك بأنه تم انجاز هذا المركز في العهد
مكبر وثالثي األبعاد لموقع الجراحة.

الزاهر لصاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى وبرعاية

وأوضح قائد مستشفى الملك حمد الجامعي بأن كريمة من لدن صاحب السمو الملكي األمير خليفة
المركز يقوم بتجهيز صيدلية آلية تعمل على تحضير بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء  ،وبعناية كريمة
ومزج األدوية بدقة عالية لتفادي األخطاء البشرية من لدن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد

آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى لقوة دفاع الخارجية كما شاهد إحدى غرف العمليات وأطلع على
البحرين النائب األول لرئيس مجلس الوزراء.

وحدة زراعة النخاع ،وجناح كبار الشخصيات.

ثم تفضل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل وبهذه المناسبة قال المشير الركن الشيخ خليفة
خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بإزاحة الستار بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين
عن اللوحة التذكارية لمركز البحرين لألورام إيذانًا ونحن نحتفي بافتتاح هذا الصرح الطبي الذي يتزامن
الفتتاح المركز ،حيث قام بجولة داخل مركز البحرين مع الذكرى الحادية والخمسين لتأسيس قوة دفاع
لألورام أطلع خاللها على مختلف الوحدات العالجية البحرين التي ُأوكل إليها القيام بأقدس المهام وأعظم
المتطورة والتجهيزات الطبية الحديثة التي يضمها الواجبات ،نستذكر بكل فخر وإعتزاز الجهود المباركة
المركز المزود بأحدث األجهزة المتقدمة التشخيصية لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
والعالجية على مستوى العالم ،وأطلع على الصيدلية عاهل البالد المفدى القائد األعلى في مراحل اإلنشاء
والتي تحتوي على أحدث المعدات واألجهزة المتطورة والتأسيس والبناء األولى ،وبدعم جاللته عايشنا
والمتخصصة في تجهيز األدوية المختصة في عالج مع الرعيل األول هذه المراحل بإنجازاتها وصعوباتها
األورام ،بعدها أطلع على وحدة العالج اإلشعاعي بمسؤولية وطنية وكانت البدايات متواضعة إال ان
بالمركز ،ثم تفقد وحدة الحاالت اليومية والعيادات طموحات جاللته كانت كبيرة

آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى لقوة دفاع الخارجية كما شاهد إحدى غرف العمليات وأطلع على
البحرين النائب األول لرئيس مجلس الوزراء.

وحدة زراعة النخاع ،وجناح كبار الشخصيات.

ثم تفضل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل وبهذه المناسبة قال المشير الركن الشيخ خليفة
خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بإزاحة الستار بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين
عن اللوحة التذكارية لمركز البحرين لألورام إيذانًا ونحن نحتفي بافتتاح هذا الصرح الطبي الذي
الفتتاح المركز ،حيث قام بجولة داخل مركز البحرين يتزامن مع الذكرى الحادية والخمسين لتأسيس
لألورام أطلع خاللها على مختلف الوحدات العالجية قوة دفاع البحرين التي ُأوكل إليها القيام بأقدس
المتطورة والتجهيزات الطبية الحديثة التي يضمها المهام وأعظم الواجبات ،نستذكر بكل فخر وإعتزاز
المركز المزود بأحدث األجهزة المتقدمة التشخيصية الجهود المباركة لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد
والعالجية على مستوى العالم ،وأطلع على الصيدلية بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى القائد
والتي تحتوي على أحدث المعدات واألجهزة المتطورة األعلى في مراحل اإلنشاء والتأسيس والبناء األولى،
والمتخصصة في تجهيز األدوية المختصة في عالج وبدعم جاللته عايشنا مع الرعيل األول هذه المراحل
األورام ،بعدها أطلع على وحدة العالج اإلشعاعي بإنجازاتها وصعوباتها بمسؤولية وطنية وكانت
بالمركز ،ثم تفقد وحدة الحاالت اليومية والعيادات البدايات متواضعة إال ان طموحات جاللته كانت كبيرة
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رئيس تنظيم المهن الصحية

وعــى الرغــم مــن إدراك الهيئــة للتفــاوت يف تطبيــق الدليــل وفقــا للظــروف املحيطــة بالحالــة ،إال انــه ال
يســمح بتجاهــل امليثــاق او التســاهل يف تطبيــق املبــادئ الــواردة بــه .وتتوقــع الهيئــة أن يكــون جميــع مــاريس
املهــن الصحيــة عــى درايــة بهــذا امليثــاق وتطبيــق املبــادئ الــواردة فيــه عنــد تقديــم الخدمــات الصحيــة للتأكد
مــن تقديــم خدمــات صحيــة أمنــة ،كــا تتوقــع الهيئــة أن يكــون امليثــاق مرجعــا عنــد اتخــاذ القــرارات املهنيــة
املتعلقــة باملــرىض او مبامرســة املهنــة وعنــد مواجهــة أي معضلــة أخالقيــة باإلضافــة إىل استشــارة الزمــاء
ذوي الخــرة ،ملســاعدتهم عــى التوصــل إىل أفضــل وســيلة للتعامــل مــع الحالــة املعنيــة.
هنــاك قيــم مهنيــة يجــب عــى مــاريس املهنــة مراعاتهــا عنــد تقديــم رعايــة صحيــة آمنــة ورحيمــة وعــى
درجــة عاليــة مــن الجــودة واألخــاق .ويتوقــع مــن مقدمــي الرعايــة الصحيــة أن يقدمــوا رعايــة صحيــة
آمنــة وفاعلــة للمريــض ،وأن يضعــوا رعايــة املريــض والعنايــة بــه عــى رأس اولوياتهــم.
باإلضافــة إىل تعزيــز صحــة املــرىض والحفــاظ عــى كرامتهــم و واحــرام قراراتهــم املســتنرية .يجــب أن
تكــون الرعايــة املقدمــة للمريــض مبنيــة عــى األدلــة والرباهــن العلميــة املثبتــه .إن عالقــة مــاريس املهــن
الصحيــة مبرضاهــم تعــد إمتيــازا يعتمــد عــى ثقــة املريــض ،وال تتمحــور هــذه الثقــة فقــط حــول كــون مامرس
املهنــة ذو كفــاءة يف مجالــه فقــط ،وإمنــا تشــمل احــرام مقــدم الخدمــة لخصوصيــة املريــض و مراعــاة مبــدأ
الرحمــة عنــد تقديــم الخدمــة الصحيــة واملحافظــة عــى رسيــة معلوماتــه الصحيــة .وتنطــوي املامرســة الجيــدة
عــى الرشاكــة بــن مقدمــي الخدمــة الصحيــة و املــرىض املبنيــة عــى االحــرام املتبــادل والصــدق والتواصــل
الفعــال والوعــي تجــاه الثقافــات واملعتقــدات املختلفــة والحكــم الجيــد .وتشــمل مامرســة الرعايــة الصحيــة
أيضــا التواصــل الجيــد والتعــاون فيــا بــن املتخصصــن يف املجــاالت املختلفــة يف املجــال الصحــي مــع
احــرام مهاراتهــم وعلمهــم و منظورهــم لتحقيــق أقــى قــدر مــن الفوائــد الصحيــة للمــرىض.
يجــب أن يكــون مــاريس املهــن الصحيــة عــى علــم باملتطلبــات القانونيــة التــي تحكــم مامرســتهم يف اململكــة
واملخالفــات الجســيمة لهــذا مليثــاق او تكــرار الفشــل يف تطبيــق مــا ورد فيــه قــد يكــون لــه عواقــب وخيمــة
عــى الرتخيــص الخــاص مبــارس املهنــة.
BAHRAIN HEALTH GUIDE 2019

المقاالت الطبية

د .لينا القاسم

أعــدت الهيئــة ميثــاق آداب واخالقيــات ملــاريس املهــن الصحيــة
يف ســبتمرب 2017م ليكــون مبثابــة دليــل اخالقــي ملــاريس املهــن
الصحيــة يف مملكــة البحريــن يف القطاعــن الحكومــي والخــاص
إميانــا منهــا باهميــة التــزام مــاريس املهــن الصحيــة بامليثــاق وهو
مبنــي عــى مبــادئ اخالقيــة مهنيــة اساســية لتحديــد املســئوليات
العامــة لجميــع مقدمــي الرعايــة الصحية تجاه مرضاهــم و زمالئهم
و مهنتهــم وانفســهم ومجتمعهــم يف آن واحــد.

Medical Articles

أخالقيات المهن الصحية

المقاالت الطبية

Medical Articles

145

ويشــمل امليثــاق بنــود كثــرة منهــا الواجبــات العــاة للمــارس الصحــي مثــل الحفــاظ عــى أعــى مســتوى مــن
الســلوك املهنــي بصــورة دامئــة وتقديــم العــاج املثبــت علميــا فقــط للمــرىض و عــدم الســاح للربــح الشــخيص
بالتأثــر عــى القــرارات املتعلقــة باملــرىض .كــا يتوجــب عــى املــارس الصحــي العمــل بصــورة مســتمرة عــى
تحســن املعرفــة املهنيــة واملهــارات ،واألســاليب مــن خــال املشــاركة يف التعلــم املســتمر طــوال مامرســة املهنــة.
كــا ركــز امليثــاق مــن خــال عــدة محــاور عــى حقــوق املــرىض مــن حيــث اإلحــرام واملحافظــة عــى رسيــة
معلوماتهــم و اخــذ موافقتهــم قبــل مبــارشة العــاج .حيــث ركــز امليثــاق عــى رضورة احــرام متلقــي الخدمــات
الصحيــة وعــدم التمييــز ضــد أي مريــض عىل أســاس العمــر أو الجنس أو العــرق أو اإلعاقــة البدنيــة أو العقلية أو
االنتــاء الســيايس أو الدينــي أو الوضــع االجتامعــي أو االقتصــادي أو ألي ســبب آخــر ومعاملــة متلقــي الخدمات
الصحيــة دامئــا باالحــرام الــذي يســتحقونه كبــر والتعامــل معهــم مبصداقيــة.
ومــن ناحيــة اخــرى تــداول امليثــاق املحافظــة عــى رسيــة معلومــات متلقــي الخدمــات الصحيــة حيــث اكــد عــى
تجنــب مناقشــة حــاالت املــرىض يف األماكــن العامــة حيــث ميكــن أن يــؤدي ذلــك إىل خــرق رسيــة معلومــات
املريــض واحتامليــة التعــرف عليــه مــن قبــل ااآلخريــن و ضــان عــدم الكشــف عــن أيــة معلومــات رسيــة إىل
أطــراف أخــرى إال مبوافقــة املريــض طبقــا ألحــكام القانــون املعمــول بــه .كــا اكــد امليثــاق عــى اهميــة رشح
طريقــة العــاج بصــورة مســتنرية للمريــض قبــل إتخــاذ قــرار العــاج مــن عدمــه والتأكــد مــن الحصــول عــى
املوافقــة الطوعيــة املســتنرية مــن املريــض قبــل إجــراء أي عــاج طبــي و احــرام حــق املريــض كامــل األهليــة يف
قبــول أو رفــض العــاج املقــدم ويجــب إعطــاء املــرىض معلومــات كافيــة عــن طبيعــة مرضهــم ،وخيــارات العــاج
البديلــة املتاحــة واملخاطــر والفوائــد مــن كل عــاج بديــل ،و خطــر رفــض العــاج ،وتوصيــة الطبيــب املعالــج مــن
أجــل الســاح للمــرىض باتخــاذ قــرار مســتنري.
وعــى صعيـ ٍـد آخــر ،ركــز امليثــاق عــى واجبــات املــارس املهنــي تجــاه زمــاء املهنــة مــن احــرام جميــع أعضــاء
فريــق الرعايــة الصحيــة و التعامــل مبصداقيــة معهــم و العمــل كعضــو يف الفريــق بــدال مــن العمــل الفــردي
والتواصــل بفاعليــة مــع الزمــاء املشــاركني يف رعايــة املريــض نفســه .كــا الــزم امليثــاق مــاريس املهــن الصحيــة
باإلبــاغ عــن الزمــاء الذيــن يواجهــون صعوبــات فيــا يتعلــق بصحتهــم أو مــن ال يــؤدون مهتمــه باملســتوى
املطلــوب واإلبــاغ كذلــك عــن اي ســلوك غــر الئــق أو غــر مهنــي أو غــر أخالقــي للهيئــة.
ومــن منطلــق مواكبــة التطــوات يف القطــاع الصحــي شــمل امليثــاق الســلوكيات الواجــب مراعاتهــا عــن اســتخدام
وســائل التواصــل اإلجتامعــي حيــث ركــز امليثــاق عــى رضورةعدم اســتخدام وســائل التواصل االجتامعي ملناقشــة
حــاالت املــرىض أو رعايتهــم مبــا يف ذلــك الصــور اإلشــعاعية أو الصــور الفوتوغرافيــة أو العمليــات الجراحيــة و
يكــون اســتخدام وســائل التواصــل االجتامعــي لتثقيــف الجمهــور ،يف حــدود التخصــص فقــط .كــا حــدد امليثــاق
ســبل إعــان املامرســن الصحيــن عــن انفســهم حيــث يتوجــب عليهــم اســتخدام معلومــات واقعيــة و دقيقــة و
قابلــة للتحقــق فقــط.و تجنــب اســتخدام الصــور الفوتوغرافيــة للرتويــج لإلجــراءات التجميلــة وتقديــم ادعــاءات
كاذبــة أو اســتغالل نقــص املعرفــة لــدى املــرىض.
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االلتزامات القانونية

إن الهيئــة الوطنيــة لتنظيــم املهــن والخدمــات الصحيــة ومســؤولياتها يف ترخيــص املؤسســات الصحيــة ملزمــة
بأحــكام املرســوم بقانــون رقــم  38لعــام 2009م بشــأن إنشــاء الهيئــة .وباإلضافــة إىل هــذا القانــون ،فــإن
تنظيــم وترخيــص املؤسســات الصحيــة ينظمــه املرســوم بقانــون رقــم  21لعــام  2015بشــأن املؤسســات الصحيــة
الخاصــة وينــص املرســوم بقانــون عــى أن جميــع مرافــق الرعايــة الصحيــة يجــب أن تكــون مرخصــة للعمــل
وتقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة يف مملكــة البحريــن ،ويجــب أن تســتويف املعايــر املنصــوص عليها يف يف
القــرار رقــم ( )15لعــام  ،2017الصــادر عــن املجلــس األعــى للصحــة فيــا يتعلــق باملعايــر التقنيــة والهندســية
الالزمــة لرتخيــص مرافــق الرعايــة الصحيــة.

إجراءات الرتخيص

هناك  5خطوات متبعة عند التقدم لطلب ترخيص أي مؤسسة صحية:
الخطوة  - 1طلب املوافقة املبدئية
الخطوة  - 2استكامل املرشوع
الخطوة  - 3التفتيش
الخطوة  - 4املوافقة النهائية وإصدار الرتخيص
الخطوة  - 5تشغيل املؤسسة
الخطوة  - 1طلب املوافقة املبدأية

يجــب تقديــم جميــع الطلبــات الجديــدة عــى اســتامرة طلــب الرتخيــص للموافقــة عــى جميــع املؤسســات
وترخيصهــا.
و لتقديم طلب للحصول عىل موافقة مبدئية ،يجب عىل مقدم الطلب:
• تقديــم الطلبــات بعــد الحصــول عــى الســجل التجــاري ( )CRاملقدمــة مــن خــال موقــع وزارة الصناعــة
والتجــارة والســياحة عــى شــبكة اإلنرتنــت (نظــام ســجالت)www.sijilat.bh .
• تقديم املستندات املطلوبة التالية يف صورة مطبوعة أو إلكرتونية للحصول عىل املوافقة املبدئية:
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د .مها الكواري

يوضــح هــذا الدليــل القصــر عمليــة تقديــم طلبــات الرتخيــص إلنشــاء
مؤسســة صحيــة جديــدة يف مملكــة البحريــن .وملزيد مــن التفاصيــل يرجى
زيــارة موقعنــا عــى شــبكة اإلنرتنــتwww.nhra.bh :
باإلضافــة إىل متطلبــات ترخيــص املؤسســة الصحيــة ،فــإن جميــع العاملــن
يف مجــال الرعايــة الصحيــة داخــل املؤسســة املرخصــة ملزمــون بالحصــول
عــى ترخيــص مزاولــة املهنــة يف مملكــة البحريــن( .انظــر دليــل إجــراءات
ترخيــص مزاولــة املهنــة الصــادر يف .)2017
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 .1استامرة الطلب (متوفرة عىل )http://www.nhra.bh
 .2اســم الشــخص املفــوض رســميا بتمثيــل املؤسســة والتواصــل مــع الهيئــة ،ودليــل التوكيــل املمنــوح لــه مــن قبــل
مالــك /املســتثمر املؤسســة.
 .3مقــرح املــروع (منــوذج املقــرح متوفــر عــى  ،)http://www.nhra.bhوبيــان مفصــل مــن جميــع الجوانــب،
مبــا يف ذلــك قامئــة التخصصــات ونطــاق الخدمــات التــي ســتقدمها املؤسســة وعــدد املهنيــن املتوقع للعمــل فيه.
 .4جميع الرسومات الهندسية للمرشوع املعتمدة من مكتب هنديس مرخص.
 .5صورة من جواز سفر أو البطاقة الشخصية.
 .6الرخصة ملزاولة املهنة يف حالة طلب فتح عيادة خاصة.
ســيتم دراســة الطلــب مــن قبــل قســم تنظيــم املرافــق الصحيــة بالهيئــة وســوف يتــم التواصــل مــع مقــدم الطلــب
وفقــا لذلك
الخطوة  - 2استكامل املرشوع املبديئ

بعــد الحصــول عــى املوافقــة املبدأيــة ،يجــب عــى مقــدم الطلــب املــي قدمــا يف االنتهــاء مــن املــروع وفقــا
للمعايــر املعتمــدة ،وينبغــي االنتهــاء مــن املوافقــات األخــرى املطلوبــة مــن الــوزارات أو الجهــات املعنيــة مثــل
البيئــة والدفــاع املــدين والبلديــة .وميكــن للمتقدمــن التقــدم بطلــب للحصــول عــى تراخيــص مهنيــة للعاملــن
الصحيــن يف هــذه املرحلــة.

الخطوة  – 3التفتيش

عندمــا يصــل املــروع إىل املراحــل النهائيــة ،يجــب عــى مقــدم الطلــب تقديم طلــب تفتيش لقســم تنظيــم املرافق
الصحيــة لزيارة املؤسســة (اســتامرة الطلب متوفــرة عــى  )http://www.nhra.bhوإرفــاق الوثائق التالية:
• املوافقة عىل املعدات الطبية من قبل مستشار الهندسة والسالمة يف الهيئة
• موافقة البلدية
• موافقة الدفاع املدين
• موافقة املجلس األعىل للبيئة يف حال تقديم الخدمات اإلشعاعية.
وعنــد اســتالم اســتامرة طلــب التفتيــش والوثائــق املطلوبــة أعــاه ،يقــوم رئيــس القســم بتعيــن فريــق التفتيــش
والرتتيــب للزيــارة .وســيجري التفتيــش للتأكــد مــن تنفيذ جميــع ااملتطلبــات العالقة ورفــع تقرير إىل رئيس القســم.

الخطوة  - 4املوافقة النهائية وإصدار الرتخيص

بعد االنتهاء من التفتيش النهايئ ،يجب عىل مقدم الطلب تقديم الوثائق التالية:
 .1فاتورة رسوم الرتخيص.
 .2اسم املديرين اإلداري والطبي يف املؤسسة.
 .3قامئة املهنيني املرخصني.
وبناء عليه ستصدر شهادة الرتخيص النهائية.
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الرسوم

يجــب عــى كل مقــدم طلــب ترخيــص لتشــغيل مؤسســة صحيــة دفــع الرســوم املعتمــدة إىل الهيئــة عنــد تقديــم
طلبها .
• الرســوم غــر قابلــة لالســرداد .يرجــى الرجــوع إىل القــرار رقم ( )20لســنة  2016املتعلق برســوم املؤسســات
الصحية.

قامئة الوثائق املطلوبة

يرجى استخدام القامئة التالية للتأكد من أنك قد قمت بإرفاق جميع املستندات الالزمة.
للحصول عىل موافقة مبدئية
 استامرة الطلب (متوفرن يف موقعنا )http://www.nhra.bh اســم الشــخص املفــوض رســميا بتمثيــل املرفــق والتواصــل مــع الهيئــة ،ودليــل التوكيــل املمنــوح لــه مــن قبــلمالــك /مســتثمر املؤسســة.
 مقــرح املــروع وبيــان مفصــل مــن جميــع الجوانــب ،مبــا يف ذلــك قامئــة التخصصــات ونطــاق الخدمــةالتــي يجــب أن توفرهــا املؤسســة وعــدد العاملــن الصحيــن املتوقــع أن يعملــوا بهــا.
 جميع الرسومات الهندسية للمرشوع املعتمدة من مكتب هنديس مرخص. صورة من جواز سفر أو البطاقة الشخصية.. -ترخيص ملزاولة املهنة يف حالة تقديم طلب لفتح عيادة خاصة.
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• يجــب أال يبــدأ تشــغيل املؤسســة إال بعــد أن تكــون مجهــزة تجهيــزا كامــا ،وقــد تــم ترخيــص لجميــع املهنيــن
الذيــن ســيعملون فيهــا مــن قبــل مكتــب تنظيــم املهــن الصحيــة بالهيئة.
• يجــب عــى املؤسســة إعــداد السياســات واإلجــراءات الداخليــة مبــا يف ذلــك الهيــكل التنظيمــي للمؤسســة
والوصــف الوظيفــي لجميــع املوظفــن وتخصصاتهــم وواجباتهــم وحقوقهــم وزيهــم الوظيفــي وســاعات عمــل
املؤسســة.
• یجب علی املؤسسة أن تعلن للجمھور تکالیف الخدمات ورسوم االستشارة قبل استالم الخدمة.
• يجب أن تلتزم إدارة املؤسسة بالرتخيص املمنوح للمؤسسة واألنشطة الواردة فيه.
• يف حالــة التخطيــط ألي تعديــل عــى املؤسســة أو نطــاق خدماتهــا املمنوحــة يف الرتخيــص ،يجــب عــى إدارة
املؤسســة إخطــار الهيئــة مــن أجــل الحصــول عــى املوافقــات الالزمــة مســبقا.

Medical Articles

الخطوة  - 5تشغيل املؤسسة

المقاالت الطبية

Medical Articles

149

للتفتيش النهايئ
عندمــا يصــل املــروع إىل املراحــل النهائيــة ،يجــب عــى مقــدم الطلــب تقديــم طلــب تفتيــش لقســم املرافــق
الصحيــة مــع إرفــاق الوثائــق التاليــة:
 املوافقة عىل املعدات الطبية من قبل مستشار الهندسة والسالمة يف الهيئة موافقة البلدية موافقة الدفاع املدين -موافقة املجلس األعىل للبيئة يف حال تقديم الخدمات اإلشعاعية.

للموافقة النهائية

بعد االنتهاء و إجراء التفتيش النهايئ يجب تقديم املستندات التالية:
 فاتورة رسوم الرتخيص اسم املديرين اإلداري والطبي يف املؤسسة. قامئة املهنيني املرخصنيللمزيــد مــن املعلومــات عــن الرســوم وآليــة الدفــع املطلوبــة ،يرجــى زيــارة املوقــع اإللكــروين للهيئــة عــى
العنــوان التــايلwww.nhra.bh :
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د .شريفة بوجيري
رئيس وحدة الشكاوى

وفيام ييل أبرز األسئلة الشائعة بشأن الشكاوى الطبية:

 .1ماذا لو قررت سحب الشكوى؟
إذا قــررت ســحب الشــكوى ،يجــب عليــك تقديــم اســتامرة ســحب شــكوى موقعــة مــن قبلــك للهيئــة .ومــع
ذلــك ،تحتفــظ الهيئــة بحقهــا يف مواصلــة التحقيــق يف الشــكوى إذا كانــت متثــل قضيــة هامــة تتعلــق بالصحــة
أو الســامة العامــة.
 .2هل ميكنني تقديم استئناف لقرار الهيئة؟

ال ميكــن لصاحــب الشــكوى أن يقــدم اســتئناف لقــرار الهيئــة .ويف حالــة عــدم الرضــا عــن القــرار ،يجــوز
لــك التوجــه إىل الســلطات القضائيــة يف اململكــة.

 .3هــل ميكننــي الحصــول عــى نســخة مــن الوثائــق أو التقاريــر أو تفاصيــل إجــراءات التحقيــق يف
الشــكوى يف الهيئــة؟

يتــم حفــظ ملــف الشــكوى وجميــع املســتندات والتقاريــر وإجــراءات التحقيــق ذات الصلــة برسيــة يف الهيئــة.
وال يجــوز اإلفــراج عــن أي وثيقــة تتعلــق بالتحقيــق ألي طــرف مبــا يف ذلــك صاحــب الشــكوى إال مــن خــال
طلــب رســمي مــن الســلطات القضائيــة يف اململكــة.
 .4أي مكان آخر ايضا ميكنني تقديم شكوى فيه ؟

• إدارة حامية املســتهلك يف وزارة الصناعة والتجارةhttp://www.moic.gov.bh/MoIC/En/Commerce/ .
/StandardizationConsumerProtection/ConsumerProtectionDirectorate
• وزارة الصحة (يف ما يتعلق بالشئون غري التنظيمية املتعلقة بخدمات الصحة العامة)
http://www.moh.gov.bh/EN/Contact.aspx
 .5هل تستطيع الهيئة تغيري ما هو مكتوب يف سجاليت الطبية؟

ال تســتطيع الهيئــة إجــراء تغيــرات عــى ســجالتك الطبيــة .بشــكل عــام ،ال ميكن إزالــة أي يشء من الســجالت
الطبيــة الخاصــة بــك .إذا كنــت غــر راض عــن التعليقــات  /املعلومــات يف ســجالتك الطبيــة  ،ميكنــك إرســال
تعليقاتــك الخاصــة إىل مقــدم الخدمــة الصحيــة وطلــب إضافتها إىل ســجالتك.
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تســعى هيئــة املهــن الصحيــة إىل تقديــم خدمــات صحيــة آمنــة وموثوق
بهــا تضمــن احــرام حقــوق وســامة املســتفيدين منهــا ،ويف الوقــت
ذاتــه تســعى لضــان جــودة الخدمــات الصحيــة املقدمة يف املؤسســات
الصحيــة وكفــاءة العاملــن فيهــا.
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 .6هل تستطيع الهيئة تقديم العالج؟

ال تستطيع الهيئة تقديم العالج او اي توصيات بشأن بدائل ملقدمي الرعاية الصحية.
 .7هل ميكن أن تساعدين الهيئة يف كتابة الشكوى؟

ميكن ملوظفينا مساعدتك يف وضع شكواك كتابيا  ،إذا كنت بحاجة إىل املساعدة.

 .8ما الذي أحتاج إىل تضمينه يف الشكوى؟

• استامرة تقديم الشكوى معبأة بالكامل .
• یجب إرفاق أي معلومات إضافیة ونسخ من أي وثائق أخرى ذات الصلة بشکواك املکتوبة.
 .9ماذا ستفعل الهيئة عند تلقي الشكوى؟

عنــد تلقــى الهيئــة للشــكوى  ،ســيتم تقييمهــا ،وإذا مل تكــن ضمــن اختصــاص الهيئــة ســيتم إعالمــك وتوجيهــك
إىل الســلطة املختصــة إذا كان ذلــك ممكنــا .إذا كانــت الشــكوى ضمــن اختصــاص الهيئــة  ،فســتتلقى رســالة
إقــرار باســتالم الشــكوى تتضمــن الرقــم املخصــص لهــا .ســوف تقــوم الهيئــة بالحصــول عــى جميــع املعلومــات
ذات الصلــة مبــا يف ذلــك نســخة مــن ســجلك الطبــي وتقريــر مــن مقــدم الرعايــة الصحيــة الخــاص بــك ،وقــد
تكــون هنــاك حاجــة ملراجعــة شــكواك مــن قبــل مستشــارين مــن داخــل او خــارج الهيئــة او مــن قبــل لجــان
للوصــول إىل قــرار .ســيتم إعالمــك بالنتيجــة عنــد اتخــاذ القــرار النهــايئ بشــأن الشــكوى.
 .10ما املدة التي يستغرقها الفصل يف الشكوى؟

ال يوجــد إطــار زمنــي محــدد يتــم فيــه الفصــل يف الشــكاوى .عنــد اســتالم الشــكوى ،يتــم مراجعتهــا وجمــع
املعلومــات الالزمــة لتقييمهــا .قــد يســتغرق األمــر عــدة أشــهر للمراجعــة و  /أو الفصــل يف الشــكوى.
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اشرتاطات استرياد األدوية أو املستحرضات الصيدالنية:
 - 1أن يكــون لــدى طالــب األدويــة أواملنتجــات الصحيــة او ادويــة الطــب البديــل تقريــر طبــي أو وصفــة
طبيــة مــن طبيــب يؤكــد حاجتــه إلســتعاملها  ،موضحـاً فيــه إســم املريــض  ، CPR،إســم الــدواء أواملنتــج
الصحــي ،الجرعــة الكميــة  ،مــدة العــاج والغــرض مــن اإلســتخدام مــع إحضــار البطاقــة الذكيــة أو
صــورة منهــا ونســخة مــن ورقــة الجــارك (وزارة الداخليــة) موضحـاً بيانــات الطــرد.
 - 2أن تكــون الكميــات املطلــوب إســتريادها معقولــة ومتناســبة مــع الفــرة الزمنيــة املحــددة يف الوصفة
الطبيــة ليســت بكميــات تجارية.
 - 3أن تكــون العبــوات محكمــة الغلــق وأن يكــون عــى البطاقــة الخارجيــة للــدواء البيانــات الدوائيــة
املطلوبــة والتــي توضــح محتــوى الــدواء ودرجــة تخزينــه مبــا يضمــن ســامة املســتخدم .
 - 4يف حــال وجــود أدويــة مخــدرة أو مؤثــرات عقليــة يرجــع الطــرد للجــارك النــه مــن إختصــاص
. MOH
 - 5عــدم رشاء أي دواء/منتــج صحي/مكمــل غذايئ/ادويــة الطــب البديــل عــن طريــق األنرتنــت  ،وذلــك
لخطــورة إســترياد هــذه املــواد مــن جهــات مجهولــة أو غــر معلومــة أو غــر مضمونــه  ،حرصـاً عــى
السالمة.
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رئيس تنظيم المستحضرات الصيادالنية
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رؤيا العباسي

اطالعـاً مــن الهيئــة مبســئوليتها الوطنيــة  ،فإنــه ليســعدها التعــاون
مــع الجمهــور بتيســر إجــراءات اإلســترياد لالســتخدام الشــخيص
طبقـاً للقواعــد واألحــكام النافــذة إال إنهــا تؤكــد يف الوقــت نفســه
عــى تكثيــف رقابتهــا لضــان اإللتــزام مبا ســبق وضبــط املخالفني
 ،متهيــدا ً التخــاذ كافــة اإلجــراءات املقــررة قانونـاً وبالتعــاون مــع
الجهــات املعنيــة األخــرى.
وعليــه يحظــر بغــر ترخيــص تُصــدره الهيئــة اســترياد األدويــة أو
املســتحرضات الصيدالنيــة لإلســتعامل الشــخيص ســواء عــى شــكل
طــرود أو غــره  ،إال بالــروط التاليــة:
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 - 6تؤكــد الهيئــة عــى عــدم مرشوعيــة إســتخدام اســلوب التســوق الشــبيك أو الهرمــي لتســويق أي منتــج
طبقـاً ألحــكام قــرار وزيــر التجــارة والصناعــة رقــم ( )2لســنة 2015م  ،بشــأن حــر األعالن عــن املنتجات
بالتســويق الهرمــي أو الشــبيك.
 - 7يحــق للمســتورد يف حالــة عــدم الســاح لــه بإســتالم األدويــة مــن الهيئــة إعــادة تصديــر األدويــة/
املنتجــات الصحية/ادويــة الطــب البديــل خــال فــرة ال تتجــاوز شــهرا ً كــا ورد يف املــادة رقــم ( )59مــن
قانــون رقــم ( )18لســنة 1997م يف شــأن مهنــة الصيدلــة واملراكــز الصيدليــة مــن تاريــخ وصــول الشــحنة
ململكــة البحريــن  ،وإذا تعــدت هــذه املــدة يحــق للهيئــة التخلــص مــن الشــحنة عــن طريــق رشكــة متخصصة
مــن غــر الرجــوع اىل املســتورد.
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د.ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ اﻟﻌﺮﻳﺒﻲ
اﺳﺘﺸﺎري اﻻﻣﺮاض اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ واﻟﻤﻔﺎﺻﻞ و اﻟﺮوﻣﺎﺗﻴﺰم

اﻟﺮوﻣﺎﺗﻴﺰم ..ﻫﻞ ﻓﻌﻼ ﻧﻌﺮﻓﻪ ؟
ﻻ زال ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺮوﻣﺎﺗﻴﺰم ﻣﺒﻬﻤﺎ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس  ،ﺣﻴﺚ
أﻧﻬﻢ ﻳﻌﺘﻘﺪون ﺑﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أﻻم ﻓﻲ اﻟﻌﻈﺎم واﻟﻤﻔﺎﺻﻞ
ﻳﺼﻴﺐ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ دون ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﺴﺒﺒﺎ ﻟﻬﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ
اﻟﺤﺮﻛﺔ وﺻﻮﻻ ﻟﻼﻋﺎﻗﺔ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ  .ﻓﻬﻞ ﻫﺬا ﺻﺤﻴﺢ؟
ان ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺮوﻣﺎﺗﻴﺰم ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ذﻟﻚ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺨﺘﺺ
ﺑﺪراﺳﺔ وﻋﻼج ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﻣﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺎﺻﻞ
واﻟﻌﻈﺎم واﻟﻐﻀﺎرﻳﻒ وا«وﺗﺎر وا«رﺑﻄﺔ و اﻟﻌﻀﻼت و اﻻﻧﺴﺠﺔ
اﻟﺮﺧﻮة ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺟﻬﺰة اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ  .و ﻣﺎ اﻟﺘﻬﺎب
اﻟﻤﻔﺎﺻﻞ اﻻ ﻣﺠﺮد ﺟﺰء ﻣﻦ ا«ﻣﺮاض اﻟﺮوﻣﺎﺗﻴﺰﻣﻴﺔ
و ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻻﻣﺮاض اﻟﺮوﻣﺎﺗﻴﺰﻣﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺻﻔﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻨﻬﺎ  ،ﺣﻴﺚ أن ﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  200ﻧﻮع ﻣﻦ ا«ﻣﺮاض
اﻟﺮوﻣﺎﺗﻴﺰﻣﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ،ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ  .ﻟﻜﻦ
ﻫﻨﺎك ﺻﻔﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻤﻴﺰ اﻻﻣﺮاض اﻟﺮوﻣﺎﺗﻴﺰﻣﻴﺔ وﻫﻲ اﺷﺎرات
ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻳﻄﻠﺐ رأي اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﻋﻼﺟﻬﺎ وﻫﻮ اﻟﻄﺒﻴﺐ
اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻓﻲ ﻋﻼج اﻣﺮاض اﻟﺮوﻣﺎﺗﻴﺰم  .وﻣﻦ أﺷﻬﺮ ﻫﺬه
اﻟﻌﻼﻣﺎت  :آﻻم اﻟﻤﻔﺎﺻﻞ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ  ،ﺗﻮرم اﻟﻤﻔﺎﺻﻞ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ،
اﻟﺘﺘﺼﻠﺐ اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ ﻻﻛﺜﺮ ﻣﻦ  30دﻗﻴﻘﺔ  ،ﻓﻘﺪان اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻔﺎﺻﻞ  ،ﺗﺸﻮه ﻓﻲ اﻟﻴﺪﻳﻦ او اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ  ،ﺗﻜﺮر ﻇﻬﻮر ﻃﻔﺢ
ﺟﻠﺪي

ﺗﺮﻗﻖ او ﻫﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻈﺎم  ،اﻟﺘﻌﺐ اﻟﺸﺪﻳﺪ واﻟﻀﻌﻒ  ،اﻟﻢ
وﺗﺼﻠﺐ ﻓﻲ اﺳﻔﻞ اﻟﻈﻬﺮ ﻳﺰداد ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ واﻟﻨﻮم وﻳﻘﻞ ﻋﻨﺪ
اﻟﺤﺮﻛﺔ  .ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ اﻻﻣﺮاض اﻟﺮوﻣﺎﺗﻴﺰﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ا«ﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻛﺎﻟﻘﻠﺐ واﻟﺮﺋﺘﻴﻦ واﻟﻜﺒﺪ واﻟﻤﺦ واﻟﻜﻠﻰ
واﻟﻌﻴﻦ  ..اﻟﺦ
و ﺗﺆﺛﺮ اﻻﻣﺮاض اﻟﺮوﻣﺎﺗﻴﺰﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻼ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ  ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ أن اﻟﻨﺴﺎء أﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮرا ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل  .وﺗﻜﺜﺮ اﻻﻣﺮاض
اﻟﺮوﻣﺎﺗﻴﺰﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﻦ  50 – 18ﺳﻨﺔ و ﺗﺼﻴﺐ ﺛﻠﺚ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ
ﺟﻤﻴﻊ ا«ﻋﻤﺎر ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮ اﻃﻔﺎﻻ ام ﺷﺒﺎﺑﺎ ام ﻛﺒﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻦ ﻓﻲ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺧﻼل ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ  .وﻗﺪ دﻟﺖ اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻠﻰ ان اﻻﻣﺮاض
اﻟﺮوﻣﺎﺗﻴﺰﻣﻴﺔ ﻫﻲ اﻣﺮاض ﻣﻨﺎﻋﻴﺔ ذاﺗﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز
اﻟﻤﻨﺎﻋﻲ  .وﻫﻨﺎك ﻋﺪةﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺪ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ اÉﺻﺎﺑﺔ
ﺑﺄﻣﺮاض اﻟﺮوﻣﺎﺗﻴﺰم ﻛﺎﻟﺘﺪﺧﻴﻦ  ،واﻟﺴﻤﻨﺔ  ،واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻮراﺛﻴﺔ ،
وﺑﻌﺾ اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ إﺻﺎﺑﺎت أواÉﻓﺮاط ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻤﻔﺎﺻﻞ
وﻓﺪ ﺗﻄﻮرت ﻋﻼﺟﺎت اﻻﻣﺮاض اﻟﺮوﻣﺎﺗﻴﺰﻣﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻤﺎ أدى اﻟﻰ
ﻋﺪم ﺣﺪوث ﺗﺸﻮﻫﺎت ﻣﻔﺼﻠﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻮ ﺗﻢ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
واﻟﻌﻼج ﺧﻼل أول ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﻻﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮض  .وﻣﻦ ﻫﺬه
اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ  :اﻻدوﻳﺔ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﻠﻤﺮض واﻟﻤﻀﺎدة
ﻟﻠﺮوﻣﺎﺗﻴﺰم و اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ذات اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ

وﺧﺘﺎﻣﺎ اﺗﻤﻨﻰ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ  ،واﺗﻤﻨﻰ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﺣﻮل اﻟﺮوﻣﺎﺗﻴﺰم
اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ

اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ

ﻣﺮض اﻟﻌﻮاﺟﻴﺰ

اﻟﺮوﻣﺎﺗﻴﺰم ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺪ ث ﻓﻲ أي ﺳﻦ

ﻳﺤﺪث ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺮﻃﺐ أواﻟﺒﺎرد

اﻟﻤﻨﺎخ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻴﺲ ﻗﻀﻴﺔ  ،وﻻﻋﻼج ﻟﻪ

ﻳﺤﺪث ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻈﺎم ﻏﺬاﺋﻲ ﻓﻘﻴﺮ

ﻫﻨﺎك اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ا«دﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ان ﻏﺬاء ﻣﺤﺪد ﻳﺴﺒﺐ
اﻟﺮوﻣﺎﺗﻴﺰم  ،ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻓﺎن ﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ا«ﻣﺮاض ﻛﺎﻟﻨﻘﺮس
ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺘﻔﺎﻗﻢ ﺑﺘﻨﺎول أﻧﻮاع ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم أواﻟﺸﺮاب

د.ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ اﻟﻌﺮﻳﺒﻲ  -اﺳﺘﺸﺎري اﻻﻣﺮاض اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ واﻟﻤﻔﺎﺻﻞ و اﻟﺮوﻣﺎﺗﻴﺰم  -ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻜﻨﺪي اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ
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