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المؤسسات الصحية 

يستطيع أن ( الُمراجع ) المريض :  Ambulatory  careالرعاية الصحية  الخارجية أو الجوّالة-

.  ثم يعود لممارسة عمله أو منزله , ينتقل أو يسير إلى مركز الرعاية للحصول عليها 

-Inالرعاية الصحية الداخلية  - Patient care : يحتاج المريض , غالباً داخل المستشفى (
.إلى سرير داخل المستشفى يقيم فيه طول مدة العالج ( الُمراجع 



الرعاية التي تقدم في العيادات :  Primary Levelالرعاية الصحية على المستوى األولي -

.الخارجية و مراكز الرعاية الصحية األولية و العيادات الملحقة بالمستشفيات 

(خدمات الرعاية الصحية األولية ) 

الرعاية التي تقدم في :  Secondary Levelالرعاية الصحية على المستوى الثانوي -

صص العيادات التخصصية و تحتاج إلى أطباء و جهاز طبي و فني على مستوى معين من التخ
.و كذلك الرعاية الداخلية التي تقدم في المستشفيات العامة 

(الجراحة البسيطة , الوالدة ) 

الرعاية التخصصية التي تحتاج :  Tertiary Careالرعاية الصحية على المستوى الثالثي -

.  إلى مستشفيات متخصصة و مراكز طبية ذات تكنولوجيا عالية 

(.جراحة القلب أو الصدر أو نقل األعضاء ) 



.ال يوجد اجماع على تعريف المستويات الثالثة السابقة و مضمونها 

:على كل دولة أن 
.تحدد هذه المستويات -1
.كيفية االنتفاع بخدماتها -2
.طرق اإلحالة من مستوى آلخر -3

دمة و يعتمد النظام الصحي على الربط بين هذه المستويات مما يؤدي إلى رفع مستوى الخ
.ترشيد اإلنفاق 



العيادات و المراكز الصحية 

 ها و المصدر األول للرعاية لكافة األفراد و إن اختلف شكلالرعاية الخارجية كانت و ال تزال
.نوعية الخدمة فيها مع تطور الزمن 

 و كان التداوي, غالباً من رجال الدين أو الكهنة ) كان الطبيب دوماً من أركان بالط الحاكم
( .باألعشاب و الصالة و الدعوات 

 ثم أصبح الطبيب يعود المريض في منزله.
منازل األغنياء أما الفقراء فوجهتهم المستوصفات التي بدأت تنتشر في أواخر القرن) 

( . التاسع عشر و تديرها الجمعيات الخيرية أو الدينية 





ة بعد الحرب العالمية الثانية و مع التطور الذي حصل في علوم الطب بدأت الرعاية الخارجي
:تتركز في 

.العيادات الخارجية للمستشفيات -

.المراكز الصحية -

.  الرائد األول للرعاية الخارجية , عيادة الطبيب الخاصة -و تبقى    





:أسباب انخفاض نسبة الزيارات المنزلية التي يقوم بها األطباء 

.صعوبة نقل المعدات و األجهزة و وسائل التشخيص --

ي  وأيضاً  مردود ماد, توفير الوقت من مواصالت و مجامالت اجتماعية )أنسب للطبيب --
(أفضل 

.األمن و األمان --



:أنواع العيادات 

1- مراكز الرعاية الصحية األوليةPrimary Health Care Centres.

2- العيادات الشاملة المستقلةIndependent Comprehensive Clinics .

3-  عيادات المرضى الخارجيينOut-Patient Clinics .

4-   عيادات الصحة المدرسيةSchool Health Clinics.

5–  عيادات رعاية األمومة و الطفولةMateral Child Health Care Clinics .

6–  عيادات الصحة المهنيةOccupational Health Clincs.

7– عيادات الصحة العامة أو الصحة الوقائية.

8–  العيادات المتخصصةSpecialized Clincs.

9– عيادات الطوارىءEmergency Clinics



Primary Health Care Centresمراكز الرعاية الصحية األولية -1 .

.النهج المتبع حالياً -

طب األطفال و التوليد و امراض  : تضم عيادات لألطباء و اإلختصاصيين في مجاالت --
ن مع وجود أطباء في اختصاصات العين و األنف و األذ, ( الداخلي )النساء و الطب الباطني 

.و الحنجرة و طب الجلد و الطب النفسي بدوام جزئي 

.لشعاعي و ربما مركز للتشخيص ا, و صيدلية , و أيضاً يضم  مختبر للفحوصات األساسية -

رات و حديثاً أصبح المكز الصحي يحتوي على عيادة لصحة الفم و األسنان و قاعة محاض-
.للتعليم و التثقيف 

.  يوفر كل مركز الرعاية الصحية األولية  لحوالي ثالثين ألف نسمة -



العيادات الشاملة المستقلة -2
Independent Comprehensive Clinics 

:لها نوعان 

.استثمارية تهدف الربح –1

يها وجدت لخدمة المجتمع عن طريق الجمعيات األهلية أو الخيرية و تكون رسوم العالج ف–2
( .و ربما مجاناً )أقل من مثيلتها االستثمارية 



 Out-Patient Clinicsعيادات المرضى الخارجيين  -3

.عيادات ملحقة بالمستشفيات و المراكز الطبية 

ة المريض اختار مؤسسة عالجية لتوفير الرعاية له سواء كان العالج خارجياً أو دعت الحاج
.إلى دخوله المستشفى 



 School Health Clinicsعيادات الصحة المدرسية   -4

.

 تعني بصحة التالميذ و الطالب و المدرسين.

 ًلكل مدرسة كبيرة أو لعدة مدارس صغيرة ممرضة أو طبيب أو اإلثنان معا.

 الخدمات الوقائية و العالجية.

 مكافحة العدوى.



Materalعيادات رعاية األمومة و الطفولة  –5 Child Health Care Clinics

 تهتم بصحة األم و الطفل  .

 التوعية الضرورية بالعادات الغذائية.

 برامج التمنيع و اللقاحات.



Occupational Health Clincsالمهنيةالصحة عيادات –6

.

 تعنى بصحة العمال العالجية و الوقائية.

 تراقب حوادث العمل و العمل على الوقاية منها.



عيادات الصحة العامة أو الصحة الوقائية –7

 في الطريق لدمج خدماتها في مراكز الرعاية الصحية األولية  .



Specialized Clincsالعيادات المتخصصة  –8 .

 الداء السكري: تعنى بأمراض محددة
الغدد الصم 

 أمراض القلب

 غالباً ملحقة بالمستشفيات و المراكز الصحية     .



Emergency Clinicsعيادات الطوارىء –9

 نوع مستحدث.

 و حتى في أيام العطل , تعمل على مدار الساعة.



العيادات الخاصة 

 يفضل غالبية المرضى زيارة الطبيب في عيادته الخاصة.

 انطباع عام بأن نوعية الرعاية أفضل في العيادات الخاصة.

هم  يبرهن الطبيب في عيادته على نجاحه و مهارته الطبية و كسب ثقة المريض و منح
.الراحة النفسية 

ع للتفتيش عليها من حيث تعمل العيادات الخاصة بترخيص من وزارة الصحة و تخض
.مطابقتها للشروط و المواصفات 

 األجور ؟



العيادات الخاصة 

 نوعان:

1– ( ممارسة منفردة ) عيادة يعمل بها طبيب واحدSolo Practic.

2- ( من نفس االختصاص أو من اختصاصات مختلفة ) عيادة يعمل عدة أطباءGroup 

Practice .

 يفضل معظم المرضى العيادة الخاصة لطبيب واحد.

 ( تتكون عالقة وثيقة بين الطبيب و المريض و ربما ألفراد أسرته.)

 ي ال إجازات طويلة و يقلل من نشاطه العلم) يزيد ضغط العمل على الطبيب و يتعبه
.االجتماعي من مؤتمرات و محاضرات و و 



العيادات الخاصة 

 مايو كلينيكMayo Clinic  في ( الممارسة في مجموعة ) أول عيادة يعمل بها عدة أطباء

.  1983والية مينيسوتا األمريكية 

 أخذ هذا النموذج بالرواج.

و , ب عقد قانوني يوثق المشاركة في التكاليف و المردود و هذا الشكل يخفف من الضرائ
برامج يوفر راحة أكثر للطبيب و االستمتاع بإجازات ترفيهية و حضور المؤتمرات العلمية و

التعليم المستمر 








