2

3

اعضاء مجموعة الصحة العامة العامة والصحة االنجابية
الدكتورة فوزية زيد النعيمي (رئيس المجموعة) وزارة الصحة العامة
الدكتور خالد راشد الرميحي

مؤسسة حمد الطبية

السيد عادل علي الباكر

الهالل األحمر القطري

األستاذ شمس الدين علي حسن

وزارة الصحة العامة

السيد عيسى جاسم المعضادي

وزارة العدل

السيد جابر علي الجذنة

وزارة التنمية اإلدارية العمل والشؤون االجتماعية

المهندس فاطمة خميس البدر

وزارة البلدية والبيئة

الدكتورة بدرية علي محمد المالكي

مؤسسة الرعاية لصحية األولية

الدكتورة زينة المنصوري

مؤسسة حمد الطبية

الدكتور محمد علي محمد الحجاج

وزارة الصحة العامة
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األهداف الرئيسية:

مجموعة الصحة العامة والصحة االنجابية

الهدف األول:
تخفيف الضغط على المرافق
والخدمات الصحية الحكومية

5

الهدف الثاني:
توفير البرامج الداعمة للحد من
انخفاض معدالت الخصوبة
واالنجاب لدي المرأة القطرية

اإلجراءات:
تشجيع القطاع الخاص ودعمه للقيام بما يلبي االحتياجات
1
المتزايدة للسكان ويواكب نموهم المتسارع وتوزعهم الجغرافي
2

الهدف األول

تخفيف الضغط على
المرافق والخدمات
الصحية الحكومية

تعزيز الخدمات الصحية المتكاملة بما يلبي االحتياجات المتزايدة
للسكان على مختلف مستويات النظام الصحي
االهتمام بالصحة الوقائية وزيادة برامجها ،والقيام بحمالت توعية
3
حول أساليب الوقاية
4

تفعيل قانون العمل بإنشاء عيادة طبيب وممرض في المنشآت
التي يزيد عدد عمالها عن 500

5

إجراء الفحوصات الطبية الشاملة للعمالة الوافدة قبل استقدامها،
وزيادة عدد المراكز الصحية والمتخصصة للعمال في الدولة
6

التوعية بطرق التعامل مع الحاالت المرضية البسيطة في
المنزل ،وتوفير خط ساخن لمساعدة الجمهور

اإلجراءات
1

منح إجازة امومة ال تقل عن سبعة اشهر بكامل الراتب
2

منح مخصصات مالية للمواليد الجدد

3

انشاء مراكز متقدمة ألمراض الخصوبة وابحاثها

الهدف الثاني
اجراء دراسة علمية حول أسباب ارتفاع معدالت
اإلجهاض القانوني لدي المراءة القطرية

4

توفير البرامج الداعمة للحد
من انخفاض معدالت الخصوبة
واالنجاب لدي المرأة القطرية

5

التأكد من التزام المقبلين على الزواج بنتائج الفحص
الطبي قبل الزواج
6

7

انشاء قاعدة بيانات خاصة بالخصوبة
7

الحد من األسباب االجتماعية ( تأخر سن الزواج،
الطالق) المؤثر على الخصوبة

 .1توفير أراض لبناء مستشفيات ومراكز صحية خاصة-
تم طرح عدد من المشاريع الصحية للقطاع الخاص بإيجار رمزي لمدة  25سنة
 إنشاء ثالثة مستشفيات في أراضي تتبع للوزارة:

اهم ما تم انجازه
من الهدف األول
تخفيف الضغط
على المرافق
والخدمات
الصحية الحكومية

 -1مستشفى صحة نفسية
 -2مستشفى عام

بسعة  55سرير
بسعة  150سرير

 -3مستشفى عام
بمدينة الشمال
 تجهيز وتشغيل مستشفيين بسعة  118سرير لكل:

 -1مستشفى راس لفان
 -2مستشفى مسيعيد
وتم توفير  11مركز صحي تم اختيار  7منهم ليتم طرحها للقطاع الخاص 2022- 2018 -
المصدر :المجموعة الوزارية لتخصيص واستصالح األراضي
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اهم ما تم
انجازه من
الهدف األول
تخفيف الضغط
على المرافق
والخدمات
الصحية
الحكومية

 .2تسهيل عملية استخراج التراخيص الطبية والتجارية لتشغيل المشاريع الصحية بالقطاع الخاص
تم تحديث االشتراطات ،وإمكانية تجديد تراخيص المنشآت الصحية  -برنامج النافذة الواحدة
 .3وجود خطة أو برنامج للتوسع في نمط الرعاية الصحية المتكاملة
وجود المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية  - 2033-2013خارطة طريق البنية التحتية
للرعاية الصحية بمعايير جودتها و أولويات االستثمار فيها و طرق توزعها.
كذلك سيتم البدء بالعمل بالخطة التنفيذية  2022-2018لمنشآت الرعاية الصحية في دولة قطر
 .4وجود تدابير لتفعيل عملية جمع المعلومات وتوفير اإلحصاءات الدقيقة حول األمراض الوافدة
للدولة ،والسيما األمراض المنقولة جنسياً ،وتطوير طرق جمعها.
تطوير استمارة التبليغ واالستقصاء الوبائي لألمراض المنقولة جنسيا من طرف فريق عمل وطني
بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ،بهدف جمع معلومات أكثر وأشمل من المراكز المتخصصة في
عالج االمراض المنقولة جنسيا.
كما يوجد لجان في وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية لوضع لوائح استرشادية لألمراض
المنقولة جنسيا.

 .1خطة إلنشاء مركز يعنى بأمراض الخصوبة وأبحاثها
يوجد خطة إلنشاء مركز ألمراض الخصوبة وأبحاثها وسيتم توسعة ونقل مبنى مركز االنجاب
المعان الحالي الى مدينة حمد الطبية ،كما يوجد مركز مشابه في سدرة
اهم ما تم انجازه
من الهدف الثاني:
توفير البرامج
الداعمة للحد من
انخفاض معدالت
الخصوبة
واإلنجاب لدى
المرأة القطرية

 .2توفير مراكز لإلنجاب ال ُمعان
يوجد مركز حاليا في مؤسسة حمد الطبية ،وفي سدرة قيد االنشاء ،كما يوجد مراكز في بعض
المستشفيات الخاصة مثل مستشفى االهلي (مركز النخبة) و مركز د .بدر الدين.
 .3الحد من األسباب االجتماعية (مثل تأخر سن الزواج والطالق) المؤثرة على الخصوبة
استراتيجية "الطالق وتأثيرها على االسرة"  -مركز االستشارات العائلية
تنفيذ حمالت إعالمية وتوعوية دينية لمواجهة هذه الظاهرة.
 .4وجود خطة إلجراء دراسة ميدانية حديثة حول أسباب ارتفاع معدل اإلجهاض القانوني لدى
المرأة القطرية
ال توجد أي دراسة حاليا لحاالت اإلسقاط القانوني ،ولكن سيتم في المستقبل القريب إجراء مثل هذه
الدراسات
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بيان لحاالت اإلجهاض القانوني لدى المرأة القطرية 2018-
إحصائيات الموافقة للقطريات 30 -
[ CATEGORY
=]6NAME
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الموافقة تمت

[ CATEGORY
=]24NAME

الموافقة لم تتم

االولويات:
 .1تسهيل اعمال رئيس واعضاء المجموعات بالعمل على حث الجهات الخارجية المعنية
للحرص على توفير المعلومات المطلوبة التي يصعب الوصول إليها بأسرع وقت.

 .2تعزيز التنسيق والتواصل مع المكتب الفني لتحقيق الدور المطلوب من األعضاء
لتنفيذ خطة عمل المجموعة بما يخدم متطلبات اهداف مجموعات العمل و اللجنة
الدائمة للسكان.
12

مقترحات
 .1حث الوزارات و الجهات الرسمية للنظر في امكانية تسمية قسم او مركز داخلي
كنقطة اتصال  Focal pointلتسهيل مهمة رئيس وأعضاء المجموعات لتوفير
البيانات المطلوبة

 .2توفير بطاقات تعريفية )  ( IDلرؤساء واعضاء المجموعات لتسهيل الحصول
على المعلومات والبيانات المطلوبة من الوزارات والجهات األخرى ،ولمرونة
التنسيق والمتابعة.
 .3تطوير مهارات االعضاء بترشيحهم لحضور دورات ،ورش عمل ،برامج تدريبية
داخل او خارج الدولة ،بما يخدم إثراء العمل في المجموعة.
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بعض مشاركات أعضاء مجموعة الصحة العامة و الصحة االنجابية
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مع تحيات
مجموعة الصحة العامة والصحة االنجابية

