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مقدمة:
تولي مملكة البحرين االهتمام بكافة فئات
المجتمع ،ومن أبرز هذه الفئات فئة المسنين ،وذلك تقديرًا
لهذه الفئة من أبناء الوطن الذين قدموا وضحوا بالكثير
لخدمة ورفعة بالدهم طيلة فترات حياتهم ،وحق علينا
اليوم جميعًا أن نرعاهم ونهتم بهم في فترة تقاعدهم
وشيخوختهم .وقد وضعت حكومة المملكة وسائل
رعايتهم والعناية بهم على رأس أولوياتها.
ولقد حرصت الحكومة من خالل وزاراتها وهيئاتها على
توفير أفضل الخدمات ووسائل الرعاية للمسنين ويتجسد
هذا الحرص بشكل خاص في الخدمات التي تقدمها وزارتا
حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية ووزارة الصحة لهؤالء
المسنين حيث أنشأتا دورًا لرعايتهم وتقديم خدمات
الرعاية الصحية واالجتماعية لهم.
باإلضافة إلى الدور المتميز الذي يقوم به القطاع الخاص
واألهلي التطوعي في توفير وتطوير الخدمات التي تقدم
لكبار السن في البحرين.
يشكل المسنين في المملكة نسبة ال بأس بها من سكان
البالد ،وإن هذه النسبة ستشهد تزايدًا في األعوام القادمة
نتيجة الرتفاع معدالت العمر بفضل الرعاية الصحية
المتقدمة التي يحظى بها سكان البالد منذ الميالد،
وخالل عام  2010بلغ عدد من تجاوز ( )60سنة فما فوق من
البحرينيين حوالي  35634مسن مقابل  7419مسن من غير
البحرينيين.
وفيما يلي عرض ألهم الخدمات المقدمة لكبار السن
في مملكة البحرين:

أو ًال :الخدمات الحكومية:
1.1خدمات وزارة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية:
تشرف الوزارة على دور ومراكز رعاية المسنين في كافة مناطق ومحافظات المملكة والتي تقدم خدماتها
المختلفة لهذه الفئة من خالل:
 .أدار بنك البحرين الوطني للمسنين :والتي تم افتتاحها عام 1985م ،وتم بناءها وتجهيزها على نفقة بنك
البحرين الوطني ،كما يقدم البنك دعمًا سنويًا للمساهمة في تطوير خدمات الدار التي تخدم ( )48مسن من
الذكور واإلناث.
 .بمركز المحرق للرعاية االجتماعية :تم افتتاحه في عام 1995م ،وتم بناؤه وتجهيزه على نفقة مؤسسة عبداهلل
الحمد الزامل وأوالده ،ويقدم المركز خدماته إلى ( )60مسن ومسنة من الذكور واإلناث.
األهــداف:
1 .1توفير أوجه الرعاية االجتماعية والصحية والنفسية والمعيشية والترفيهية لنزالء المركز طبقًا لمتطلبات واحتياجات
كل نزيل.
2 .2تطوير برامج التأهيل المناسبة للمسنين واالستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم.
3.3إدماج المسنين مع البيئة الخارجية وتوثيق الصلة بينهم وبين أسرهم.
4 .4توفير الرعاية والتأهيل والعالج للمسنين في مكان إقامتهم وتوجيه األسر من خالل الوحدات المتنقلة ألساليب
العناية بهم.
5.5تدريب وتأهيل الكوادر العاملة ورفع كفاءتها وتطوير قدراتها في مجال رعاية المسنين.
شـروط القبــول:
1 .1أن يكون بحريني الجنسية.
2 .2أن ال يقل عمره عن ستين عامًا.
3.3أن يكون غير قادر على العمل أو عاجز عن تحقيق احتياجاته الشخصية بنفسه.
4 .4أن يكون خاليًا من األمراض المعدية أو اإلضطرابات العقلية.
5.5أن ال يكون لديه عائل مسئول عنه شرعًا.
6 .6أن يثبت البحث االجتماعي عجز األسرة عن رعايته.
7.7أن تكون لديه رغبة في االستفادة من خدمات المؤسسة.
إجـراءات القبـول:
1 .1تقديم طلب رسمي لاللتحاق بالمؤسسة.
2 .2إجراء البحث االجتماعي.

3.3الحصول على موافقة المسئول عنه شرعًا إن وجد بإيوائه وموافقته على النظام الداخلي.
4 .4إعداد ملف طبي وملف اجتماعي.
5.5الكشف الطبي الشامل.
أنواع الرعاية:
يتم توفير أربعة أنواع من الرعاية:
1 .1الرعاية الدائمة:
وتقدم هذه الرعاية لفئة المسنين الذين ال عائل لهم والذين ال تسمح ظروف أسرهم برعايتهم حيث
يقيمون في المؤسسة بصورة دائمة حتى نهاية حياتهم ويشترط عند توفير هذا النوع من الرعاية الحصول
على موافقتهم وموافقة أسرهم.
2 .2الرعاية المتقطعة:
وهي بمثابة رعاية مشتركة للمسن بين المؤسسة واألسرة من أجل تخفيف العبء عن األسرة وذلك من
خالل رعاية المسن في المؤسسة لمدة محددة يعود بعدها إلى رعاية أسرته وهكذا بالتناوب.
3 .3الرعاية المؤقتة:
ويتم خاللها تقديم الخدمات المختلفة للمسن لفترة محددة تمتد لشهر أو أكثر نتيجة لظروف طارئه في
األسرة ،يعود بعدها المسن إلى أسرته حال انتهاء المدة المحددة.
4 .4الرعاية األسرية:
وتقدم أوجه الرعاية المطلوبة للمسنين في محيط أسرهم حيث يقوم األخصائيون كل في مجال عمله
بزيارات منزلية إلى المسنين للتعرف على احتياجاتهم والعمل من أجل توفيرها داخل األسرة دون الحاجة
إلى زيارتهم للمؤسسة أو اإلقامة فيها وذلك من خالل الوحدات المتنقلة.

الخدمات والبرامج:
أو ً
ال :برنامج الرعاية االجتماعية:
1 .1متابعة المسن وتسجيل كل التغيرات الحاصله على أوضاعه من أجل تحقيق أفضل تكيف بينه وبين
الحياة في المؤسسات.
2 .2العمل على استمرار عالقة المسن بأسرته كلما كان ذلك ممكنًا.
3.3العمل على استمرار الصله بين المسن والمجتمع الخارجي إذا سمحت حالته بذلك عن طريق الزيارات
والجوالت الخارجية.
4 .4يوضع برنامج يومي لمعيشة المسنين في المؤسسات يحدد مواعيد االستيقاظ والنظافة الشخصية
واالستحمام وأوقات تناول الوجبات العادية والوجبات اإلضافية وفترات النشاط االجتماعي والترفيهي
وموعد فترات الراحة والعالج الطبيعي.
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ثانيًا :برنامج الرعاية الصحية ويشمل:
1 .1إجراء الكشف الطبي على المسنين الجدد.
2 .2إجراء الكشف الطبي الدوري على المسنين.
3.3االهتمام بالشئون الصحية للمسنين واالعتناء بنظافتهم.
4 .4تقديم العالج النفسي للمسنين الذين تتطلب حالتهم ذلك.
5.5تقديم العالج للمرضى منهم وإحالة من تتطلب حالته للمعالجة خارج المؤسسات.
6 .6تقديم المعينات واألجهزة المساعدة للمسنين العاجزين كل على حسب حالته ودرجة عجزه.
7.7تقديم العالج الطبيعي للمسنين الذين تتطلب حالتهم الصحية ذلك.
8.8تحديد نوعية وكمية الغذاء الالزم للمسنين حسب حالتهم الصحية.
9.9تهيئة صيدلية مناسبة تحتوي على األدوية ولوازم اإلسعافات األولية.
ثالثًا :برنامج العالج بالعمل ويشمل:
1 .1إتاحة المجال للمسنين لممارسة بعض األعمال اليدوية والهوايات المهنية إلشغال أوقات فراغهم وتشجيعهم
على استرجاع مهاراتهم الحركية بصورة طبيعية وحثهم لالعتماد على أنفسهم.
2 .2تأهيل وتدريب المسنين عل القيام ببعض األعمال اليدوية البسيطة التي تساعد على تنشيط وتحريك عضالتهم.
رابعًا :البرنامج الثقافي والترويحي ويشمل:
1 .1توفير مستلزمات ممارسة الشعائر الدينية وتأمين االستماع إلى الوعظ واإلرشاد والخطب واألحاديث الدينية
واالجتماعية.
2 .2إتاحة الفرصة للمسنين لمطالعة الصحف والمجالت والكتب االجتماعية والدينية والتاريخية من خالل مكتبة
المؤسسة.
3.3إتاحة المجال للمسنين لالستمتاع بالبرامج اإلذاعية والتلفزيونية الستثمار وقت فراغهم.
4 .4تنظيم الحفالت الخاصة بالمناسبات واألعياد الوطنية.
5.5تنظيم الزيارات والرحالت إلى المرافق السياحية والترفيهية.
.ج قسم رعاية المسنين:
وأهم اختصاصات هذا القسم:
1 .1توفير البحوث االجتماعية لحاالت المسنين وتحديد نوعية االحتياجات والعمل على توفير ما يمكن منها.
2 .2العمل على توفير الخدمات للمسنين في أسرهم وتشتمل على الخدمات الصحية واالجتماعية والتجهيزات.
3.3إجراء بحوث متابعة للمسنين لإلطالع على مدى االستفادة من هذه الخدمات.
4 .4اإلعداد والتنفيذ لبرامج اإلرشاد والتوجيه والتدريب ألسر المسنين وتشجيعهم على رعايتهم واالهتمام بهم وعدم
عزلهم عن المجتمع.

5.5التنسيق مع مؤسسات إيواء المسنين إللحاق المسنين الذين بحاجة إلى خدمات اإليواء لالستفادة من برامج هذه
المؤسسات وخدماتها.
6 .6التنسيق مع الوحدة المتنقلة لتقديم خدمات صحية للمسنين في منازلهم.
7.7إتاحة الفرصة التدريبية للعاملين بما يتناسب واحتياجات تطويرهم.
8.8إجراء المسوحات وإعداد البيانات واإلحصاءات عن المسنين وتحديد احتياجاتهم.
جدول يبين الخدمات المقدمة خالل عام :2010
نوع الخدمة
دراسة حاالت
صرف أجهزة تعويضية
رخص أكشاك وسجالت تجارية
تسهيالت أخرى
المجموع

عدد المستفيدين
120
88
208

.دالمساعدات االجتماعية :يتولى قسم المساعدات االجتماعية بالوزارة تقديم المساعدات المادية لألسر واألفراد
المحتاجين بعد دراسة حالتهم ،وخالل عام  2010بلغ عدد المستفيدين من المساعدات االجتماعية من كبار السن
( )5943وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة لهم  7.005.580دينار.

2.2خدمات وزارة الصحـة:
 .1خدمات الرعاية الصحية األولية.
• الفحص الطبي الشامل للمسنين بدور رعاية الوالدين النهارية.
المعينة لرعاية المسن.
• برنامج األجهزة الطبية ُ
• خدمات كبار السن والوحدات المتنقلة للمسنين.
 .2أعداد األستيراتيجية الصحية لكبار السن والخطة التنفيذية.
 .3اللجان الصحية لكبار السن
 .4خدمات الرعاية الصحية الثانوية.
 .5خدمات الطب النفسي لكبار السن.
 .6برامج تدريبية وتثقيفية شاملة.

 .1خدمات الرعاية الصحية األولية:
• الخدمات العالجية والوقائية:
تقدم الرعاية الصحية األولية العديد من الخدمات العالجية لألمراض الحادة والمزمنة لجميع الفئات
العمرية بما فيهم فئة كبار السن من خالل  42مركزا صحيا موزعين على جميع مناطق البحرين
وذلك من أجل الحصول على تلك الخدمات بكل سهولة ويسر .باألضافة الى الخدمات الوقائية
والتي منها الفحص الطبي قبل الزواج ،متابعة األم الحامل ،فحص الطفل الدوري ،فحص السيدات
الدوري والعيادات التخصصية لألمراض المزمنة وغيرها  ,اضافة الى البرامج التثقيفية المهمة لتعزيز
أسلوب الحياة السليم والتي تهدف بالدرجة األولى إلى العناية بالفرد طول فترة حياته ليصل إلى
مرحلة الشيخوخة بصحة جيدة مليئة بالحيوية والنشاط.

• خدمات الزيارات المنزلية:
تقدم المراكز الصحية خدمات للمسنين من خالل برنامج الزيارات المنزلية من قبل ممرضة صحة المجتمع
بقسم رعاية األمومة والطفولة حيث يتم تقديم خدمات متعددة لكبار السن والتي تهدف لدعم المسن
صحيا ونفسيا واجتماعيا وجعله قادرا على العيش في أسرته ومجتمعه ،إضافة إلى تقديم الدعم ألسر
المسنين ويتم ذلك من خالل إجراء زيارات منزلية دورية للمسن حسب نظام التحويل المتفق عليه بين
الرعاية االولية والرعاية الثانوية.
• عيادة صحة الوالدين لكبار السن:
تم البدء بعيادة كبار المسن بمركز بالد القديم الصحي خالل عام 2000م 2003-م برعاية فريق العمل
المتكامل (طبيب عائلة-ممرضة-باحثة اجتماعية) حيث يتم إجراء الفحص الشامل للمسن لتقييم الحالة
االجتماعية ،االقتصادية ،الذهنية ،الوظيفية والصحية وعليه يتم وضع خطة عالج ومتابعة المسن,إال أنه
لم يتم األستمرار بالعمل بها ونطمح على إنشاء مثل هذه العيادات بمختلف المراكز الصحية وبشكل
تدريجي
• تعيين منسق لخدمات المسنين بالرعاية األولية
تم تعيين طبيب عائلة مؤهل في طب الشيخوخة كمنسق لخدمات المسنين بالرعاية األولية ،و قد أوكلت
إليه العديد من المهام الخاصة بصحة كبار السن.
• خدمات األسنان لكبار السن:
لقد تم تأهيل طبيبة بحرينية في طب األسنان خاصة بكبار السن وقد تم البدء بعيادة األسنان لكبار السن
مارس 2006م بمركز صحي واحد والتجهيز لوحدة متنقلة لخدمات االسنان للمسنين
• خدمات العالج الطبيعي والبحث اإلجتماعي:
تم توفير خدمات البحث االجتماعي في جميع المراكز الصحية وخدمات العالج الطبيعي في بعض المراكز
الصحية متوزعة على المحافظات الخمس.
الفحص الطبي الشامل للمسنين لمنتسبي دور الرعاية النهارية للوالدين:
يعد برنامج الفحص الطبي الشامل للمسن بإستخدام األدوات واألختبارات الدقيقة المعتمدة من أولويات
تقديم العناية الصحية للمسن ,حيث يتم من خالله اإلكتشاف المبكر للمشاكل الصحية ,الوظيفية,
النفسية واألجتماعية ومن ثم تقديم البرامج العالجية المناسبة لكل حالة ,ولقد تم البدأ في تطبيقه
على دور رعاية الوالدين النهارية.
المعينة لرعاية المسن:
برنامج األجهزة الطبية ُ
المعينة لرعاية كبار السن في المجتمع
الطبية
األجهزة
برنامج
أطالق
تم
ضمن خدمات كبار السن,
ُ
ومنها السرير الطبي ,الكرسي المتحرك ,كرسي األستحمام ,الفراش الهوائي ,النظارات والسماعات
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الطبية ومعينات المشي ،وذلك من خالل توظيف التبرعات وتوجيه المتبرعين للمساهمة في هذا البرنامج .وقد كان
للمؤسسة الخيرية الملكية الدور الرئيسي في تنفيذ هذا البرنامج ,حيث أستفاد منه عدد كبير من المسنين .كما تقوم
وزارة الصحة بالمساهمة في توفير بعض األحتياجات المناسبة للمسن.
الوحدات المتنقلة للمسنين:
المقدمة:
تم أنشاء خمس وحدات متنقلة للمسنين في مملكة البحرين .وبدأ أنطالق خدماتها منذ  1994تحت مظلة وزارة العمل
والشئون األجتماعية وبدعم من اللجنة الوطنية للمسنين ,كما تم دعم بعض الوحدات من قبل جمعية الهالل األحمر
البحريني ومجلس أدارة مركز المحرق للرعاية األجتماعية.
وفي أغسطس  2007تم تحويل الوحدات المتنقلة الي وزارة الصحة وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء .
وتتكون الوحدة المتنقلة للمسن من فريق عمل متخصص مكون من ممرضة وفني رعاية منزلية وسائق صحي,
وبمشاركة العمل مع الباحثة األجتماعية وممرضة صحة المجتمع بالمركز الصحي .حيث ينطلق عمل الوحدة من
المراكز الصحية بوزارة الصحة ,ويقوم الفريق بزيارات منزلية منظمة للمسنين لتقديم الخدمات الصحية والتمريضية
واألجتماعية باألضافة الى األرشاد األسري وتقديم الدعم الالزم بتوفير بعض األحتياجات من األجهزة المناسبة والمعينة
للمسن ولمقدمي الخدمة ويتم تغطية جميع المسنين بالمحافظات الخمس في المملكة.
أهداف الوحدة:
1 .تقديم الخدمات الصحية التمريضية والنفسية واألجتماعية للمسن في منزله وبين أسرته.
2 .متابعة حاالت المسنين ذوى الحاجات الخاصة.
3.تدريب األسر ومساعدتها على تقديم الرعاية السليمة للمسن في المنزل.
4 .العمل على تنسيق توفير األجهزة المناسبة للمسن وذلك من خالل التنسيق مع الجهات المعينية بذلك.
5.تقديم الدعم الالزم لألسر لتشجيعها على رعاية المسن واألهتمام به.
6 .تقديم خدمات التوعية واألرشاد والتدريب العملي لألسر حول كيفية رعاية المسن.
7.تقوية الروابط األسرية وصلة الرحم وخلق القدوة لألجيال القادمة للتمسك بالقيم األسالمية التى تحث على أحترام
المسن وتقديره والمحافظة على كرامته وتوفير أحتياجاته وسط أسرته وفي مجتمعه.
شروط تقديم الخدمة:
1 .1أن يكون مقدم الطلب مسنًا ( 60سنة وما فوق ) وغير قادر للوصول للمراكز الصحية لتلقي الخدمات منها.
2 .أن يثبت التقييم الشامل للمسن حاجته لخدمات الوحدة.
3.ضرورة تواجد أحد أفراد أسرة المسن عند تقديم الخدمة له.
4 .تقدم الخدمة في فترة الدوام الرسمي الصباحي المعتمد.
5.إبراز إي تقارير طبية خاصة بالمسن.

إجراءات الحصول على الخدمة:
1 .تقديم طلب الخدمة وملئ األستمارات الخاصة بذلك من قبل المسن أو أسرته أو أي جهة ذات العالقة أو بتحويل
من أحد أعضاء الفريق الصحي بالمركز التابع للمسن.
2 .يتم إجراء زيارة منزلية للمسن من قبل ممرضة صحة المجتمع مع الباحثة األجتماعية للمسن لتقييم حالتة الصحية
وأعداد البحث األجتماعي وعمل بعض التحاليل المخبرية.
3.يتم تحديد أحتياجات المسن بوضع برنامج وخطة عمل للخدمات التى ستقدم له.
4 .يتم وضع جدول زمني بمواعيد زيارات الوحدة.
5.يتم تقييم حالة المسن دوريًا من قبل الفريق المكلف ومراجعة برنامج العمل حسب مستجدات الحالة.
 .2خدمات الرعاية الثانوية
مستشفى المحرق لرعاية المسنين.
المقدمة:
مستشفى المحرق لرعاية المسنين هو ملحق صحي تابع لوزارة الصحة ويعني بتوفير تسهيالت شاملة للخدمات
الطبية وإعادة التأهيل البدني واألجتماعي للمرضى المسنين ,ويوفر المتابعة الطبية ,التمريضية  ,العالج الطبيعي
وأعادة التأهيل ,الخدمة األجتماعية وتثقيف األسرة ,وتوفير البيئة المناسبة لمساعدة المرضى واألسرة على التكيف
مع األوضاع الجديدة.
مستشفى المحرق لرعاية المسنين يقدم خدمة طويلة األجل وكذلك خدمة قصيرة المدى إلعادة تأهيل المرضى
المسنين .وباألضافة الى ذلك يعمل على تطوير عيادة طب الشيخوخة للمرضى الخارجيين.
ُ
يعتبر مستشفى رعاية المسنين المستشفى الحكومي الوحيد الذى يقدم خدمات متكاملة للمسنين .حيث أفتتح
المستشفى في عام  ,1973بطاقة إستيعابية ( )24سرير .وفي عام  1974تم إدخال ( )22مسن .وقد زادت الطاقة
األستيعابية مع مرور السنين حتى وصلت في  2010ال ( )107مسن ومسنة موزعين على خمسة أجنحة.
وتماشيًا مع خطة التطويرتم بعون اهلل اإلتنهاء من وحدتيين متكاملتين للمرضى بعام  2011بطاقة إستيعابية (,)58
ووحدة للعالج الطبيعي والتأهيلي للنساء والرجال.
األهداف:
1 .توفير خدمات شاملة من خالل فريق متعدد التخصصات يتكون من الطبيب ,التمريض ,العالج الطبيعي والعالج
الوظيفي ,العالج النفسي ,أخصائي التغذية ,وطبيب األسنان ,األخصائيين األجتماعيين ,قسم الصيدلة والمختبر
والتخصصات اآلخرى لتحقيق الهدف.
2 .أستخدام أدوات شاملة يمكن األعتماد عليها لتقييم كبار السن لتحديد أحتياجهم ومستوى أعتماديتهم.
3.تصميم وتنفيذ خطة عالجية مفصلة لكل مريض عند قبول إدخاله المستشفى ,على أساس المشكلة الصحية,
تحتوى على األهداف العالجية ودور كل عضو في الفريق الطبي.
4 .التقليل من المضاعافات خالل فترة القبول ,والحفاظ على مستوى من األستقاللية للمريض وذلك لتأمين أفضل
نوعية للحياة.

5.ضمان جودة عالية من الخدمات من خالل التدريب وتطوير أعضاء الفريق والتحسين المستمر من خالل
إدارة الجودة (إجراء البحوث ,أتباع قوانين ومعايير الخدمة ,وتعزيز البيئة التعليمية).
6 .ضمان التواصل الفعال بين أعضاء فريق العمل من خالل عقد األجتماعات الدورية (التقارير الصباحية
اليومية ,األجتماعات األسبوعية المكثفة لتقييم المرضى).
7.تقديم نوعية عالية من الرعاية من حيث التكلفة واألستفادة من البدائل المتاحة.
8.تخطيط دمج المسنين في المجتمع من خالل أقامة الفعاليات واألنشة الترفيهية كزيارة دور المسنين
اآلخرى واألماكن السياحية.
9.تشجيع األسر واألقرباء على المشاركة في رعاية وتأهيل المسنين.
الرعاية التأهيلية المؤقتة لكبار السن
تم أفتتاح مركز إبراهيم كانو الصحي األجتماعي لتأهيل المرضى من كبار السن وتقديم الرعاية التمريضية
والصحية والتأهيلية لجعلهم قادرين على األعتماد على أنفسهم والعيش في أسرهم ومجتمعهم مع
تقديم الرعاية الالزمة والمتابعةمن قبل خدمات الوحدة المتنقلة.
 .3أعداد األستيراتيجية الصحية لكبار السن والخطة التنفيذية.
تم أعداد األستيراتيجية الصحية لكبار السن (  ) 2014 – 2009من قبل لجنة صحة كبار السن بالرعاية الصحية
األولية ولقد إعتمدت اإلستراتيجية الصحية على أساسيات مستوحاة من اإلستراتيجية اإلقليمية للتشيخ
النشط والصحي ورعاية المسنين في إقليم شرق المتوسط ( )2015-2006واألستيراتيجية الدولية والوطنية
لكبار السن .وقد تم وضع الخطة التنفيذية لألستيراتيجية بمشاركة مختلف األدارات واألقسام ذات العالقة
بوزارة الصحة.
 .4لجنة صحة كبار السن بالرعاية الصحية األولية والثانوية:
	•تكوين أول لجنة لصحة كبار السن بالرعاية الصحية األولية في عام 1992م وذلك لتطوير الخدمات
الصحية حيث تم إعادة تشكيلها عام 2007م وذلك بمشاركة جميع التخصصات ذات العالقة بالرعاية
الصحية األولية.
	•تكوين لجنة بالرعاية الصحية الثانوية وآخرى تنسيقية لصحة كبار السن.
 .5خدمات الطب النفسي لكبار السن:
كما جاء في الكتيب
 .6برامج تدريبية وتثقيفية شاملة.
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التدريب في مجال طب الشيخوخة:
	•تم إبتعاث عدد من أطباء العائلة والممرضات لحضور دورات تدريبية في مجال صحة المسنين وطب الشيخوخة
خالل األعوام السابقة.
	•تم تدريب طبيب أستشاري مختص في مجال الشيخوخة النفسية.
	•تم تدريب طبيبة مؤهلة كاستشارية في طب الشيخوخة وتوظيف طبيبين مختصيين في طب الشيخوخة.
	• تدريب طبيبة مؤهلة في طب أسنان الشيخوخة.
	•تدريب عدد من أطباء العائلة ،ممرضات ،وأخصائي عالج طبيعي لنيل زمالة أكاديمية الشرق األوسط لطب
الشيخوخة.
	•إدخال صحة المسنين في مناهج أطباء العائلة وكلية العلوم الصحية وجامعة الخليج العربي.
	•برامج تدريبية لفريق العمل لرعاية كبار السن عن طريق ورشات العمل والمحاضرات.
	•تقديم البرامج التثقيفية الشاملة لجميع فئات المجتمع من خالل مختلف وسائل اإلعالم والتي أسهمت في رفع
الوعي الصحي والثقافي العام بأهمية رعاية المسن في األسرة والمهارات التي من خاللها يتم تقديم أفضل
الخدمات لكبار السن.
	•يتم تنظيم دورات تدريبية لمقدمي خدمات الرعاية لكبار السن في المجتمع.
 .أخدمات الطب النفسي:
بدأت فكرة العالج في المجتمع في مستشفى الطب النفسي منذ عام 1979م وقد تطورت الخدمات منذ ذلك
التاريخ من ناحية زيادة عدد المرضى وتعدد الزيارات المنزلية والرعاية الصحية والنفسية ،وتقوم وحدة كبار السن في
مستشفى الطب النفسي والمكونة من استشاري في الطب النفسي لكبار السن وأطباء نواب وجهاز متكامل من
التمريض وقسم البحث االجتماعي وقسم األخصائيين النفسيين – بتقديم خدمات مختلفة لهذه الفئة العمرية
بدون استثناء ممن هم بحاجة إلى رعاية نفسية ،وتنقسم هذه الخدمات إلى-:
العيادة الخارجية:
تستقبل هذه العيادة المرضى النفسانيين وكبار السن يومين في اإلسبوع والمحولين من المراكز الصحية واالختصاصات
الطبية األخرى ،وكان عدد المترددين على هذه العيادة في عام 1993م حوالي ( )788حالة بمقابل ( )1137حالة في عام
 2010م ( )788وتشكل نسبة المترددين على العيادة الخارجية من كبار السن حوالي  %4من مجموع العيادات النفسية األخرى.
.أالمرضى الداخليين:
قد تستدعي حالة المريض النفسي دخوله المستشفى لمدة محددة وبعدها عادة ما يعود إلى المجتمع ،وقد
بلغ عدد المرضى الداخليين ذوي الحاالت الحادة ( )27حالة في عام 2005م ،وفي عام 2010م (  ) 46حالة .وأغلب هذه
الحاالت تعاني من االكتئاب النفسي والهوس االكتئابي وضعف الذاكرة والقلق النفسي  ..ألخ.

.بالمرضى الداخليين الدائمين:
وهؤالء المرضى شاءت ظروفهم بالبقاء في المستشفى لسنوات طويلة نتيجة أسباب متعددة ،ويبلغ عدد األسرة
في هذه األجنحة حوالي ( )68سريرًا للنساء والرجال ،ومعظم هذه الحاالت تعاني من إنفصام الذهاني المزمن
وخرف الشيخوخة باإلضافة إلى مختلف األمراض الباطنية ،ويتردد على هؤالء المرضى طبيب باطني ثالث مرات
أسبوعيًا لمتابعة المشاكل ذات العالقة باألمراض الباطنية.
 .جالطب النفسي لكبار السن في المجتمع:
وقد بدأت هذه الفكرة وتم تطبيقها منذ عام 1979م ،ويقدم الفريق النفسي خدماته لكبار السن الذين يعانون من
مشاكل نفسية وليست لديهم القدرة للمجئ إلى مستشفى الطب النفسي ،ويقوم الفريق بزيارة هؤالء المرضى
بشكل دوري وتقييم حاالتهم النفسية وينقلون إلى المستشفى إذا استدعى األمر ذلك ،ويقدم الفريق النصح
للمريض ومن يرعاه وتقدم لهم األدوية بشكل دوري ،وبلغت الزيارات في عام 1995م حوالي ( )415زيارة مقابل ()858
زيارة في عام 2010م.
 .دالطب النفسي الوصلي لكبار السن:
يقدم هذا الفريق خدماته للمرضى من كبار السن الذين يدخلون مجمع السلمانية الطبي لظروف تدهور في
الصحة العامة ويكونوا في حاجة ألطباء من الباطنية والجراحية وجميع التخصصات األخرى ،وأحيانًا يحتاجون إلى
متابعة ومالحظة وتقييم من الناحية النفسية فترسل الطلبات من مختلف االختصاصات األخرى لتقييم الحالة من
الجانب النفسي ،ويغطي هذا الفريق جميع الحاالت التي تستدعي طبيب نفسي في قسم الطوارئ والحوادث
بمجمع السلمانية الطبي على مدى ( )24ساعة.
 .هالتعاون مع دور كبار السن:
يقوم الفريق بزيارات دورية لدور كبار السن التابعين لوزارة الصحة ،وتقدم الخدمات النفسية أيضًا إلى دور كبار السن
التابعين لوزارة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية من خالل تحويل للحاالت المراد فحصها من الناحية النفسية.
 .ولجنة كبار السن في الطب النفسي:
وهي لجنة دائمة يتغير أعضائها سنويًا ،تجتمع بشكل دوري لتقييم خدمات الطب النفسي لكبار السن ،وتساهم
أيضًا في االحتفاالت المختلفة الخاصة بكبار السن وتتعاون مع جميع الجمعيات األهلية والرسمية في هذا
الجانب.
 .زالمشاركة في المؤتمرات واالجتماعات:
يساهم الفريق الطبي والتمريض بالمشاركة في المؤتمرات الخارجية التي تعنى بكبار السن حسب الظروف
واألهمية.

3.3خدمات التقاعد والتأمينات االجتماعية:
لقد كفل المشرع البحريني الحماية القانونية للمسن عبر التأكيد في العديد من التشريعات على
ضرورة إضفاء هذه الحماية للمسنين تقديرًا من المشرع البحريني لدور المسنين وإسهاماتهم في
عملية التنمية في المجتمع ،وأبرز التشريعات التي تضفي هذه الحماية المرسوم بقانون رقم ()24
لسنة 1976م بإصدار قانون التأمين االجتماعي ،فقد عزز هذا القانون الحماية التي توختها مملكة
البحرين في رعاية المسنين وكفالة استقرارهم االجتماعي والمادي وذلك حينما نصت المادة ()2
من القانون أنه « تسري أحكام هذا القانون إلزاميًا على جميع العاملين دون أي تمييز في الجنس ،أو
الجنسية ،أو السن الذي يعملون بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر لمصلحة منشأة من
منشآت القطاع الخاص والقطاع التعاوني أو المشترك وكذلك العاملين في المؤسسات والهيئات
العامة لمن لم يرد بشأنهم نص خاص  ...ألخ « ونصت المادة ( )5على أن يكون خضوع أصحاب العمل

والعمال للقانون إلزاميًا ،وحدد القانون المذكور طريقة إنشاء صناديق التأمين وقواعد تمويلها وتحديد
اشتراكات التأمين ودفعها ،كما نص القانون في الفصل الثاني من الباب الرابع على طريقة استحقاق
معاشات الشيخوخة ،وحدد القانون في الفصل الثالث والخامس من الباب الثاني طريقة حساب معاشات
الشيخوخة والعجز والوفاة الناشئين عن سبب غير مهني.
وبشكل عام لقد جاء المرسوم بقانون رقم ( )24لسنة 1976م بإصدار قانون التأمين االجتماعي ليحقق
مكاسب عديدة لإلنسان البحريني في الحصول على مزايا التأمين ومعاش الشيخوخة قبل بلوغه سن
الستين بالنسبة المؤمن عليه أو المؤمن عليها قبل بلوغها سن الخامسة والخمسين ،وال شك بأن الميزة
األساسية لهذا القانون بالنسبة للمسن هو اإلحساس باألمان واالستقرار االجتماعي والمادي من أجل
العيش في حياة كريمة بعد بلوغ سنة الستين سنة.
وكذلك الحال بالنسبة للقانون رقم ( )13لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي
ومستخدمي الحكومة فقد أكد المشرع البحريني من خالل هذا القانون على مد نطاق مظلة حماية
المواطن الذي جاوز سن الستين عبر توفير الحياة الكريمة له من خالل المعاش التقاعدي ومكافأة التقاعد
حين انتهاء خدمته لدى وزارات الدولة والمؤسسات والهيئات العامة ولقد حدد الفصل الخامس من المواد
( )13ولغاية ( )37طريقة صرف معاش التقاعد للموظفين والمستخدمين حين بلوغ التقاعد االعتيادي أو
حين استقالتهم من وظائفهم ،كما حددت المواد ( )24وما بعدها طريقة انتقال حق المعاش بعد وفاة
الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش إلى ورثته أو األشخاص القائم على إعالتهم ،ونصت المادة
( )38من القانون ( على أن الموظف أو المستخدم الذي ال يستحق عند تركه الخدمة معاشًا تقاعديًا طبقًا
لألحكام السابقة يمنح مكافأة تقاعد ) وبينت المواد من ( )39ولغاية ( )43طريقة منح مكافأة التقاعد
وقواعد وأحكام استحقاقها.
وال شك بأن المسن قد اكتسب من خالل قانون التأمين االجتماعي والمرسوم بقانون تنظيم معاشات
ومكافأة التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة الحماية التشريعية الضرورية للوقاية من الحاجة
والعوز.
ثانيًا :الخدمات الحكومية األهلية لرعاية المسنين:
تفعي ً
ال لمفهوم الشراكة المجتمعية ومن منطلق تحمل مؤسسات المجتمع المدني لمسئولياتها
المجتمعية نحو المجتمع فقد تم عقد شراكة مجتمعية مع جمعيتان إلدارة كل من دار سترة لرعاية
الوالدين ودار الرفاع لرعاية الوالدين.
وإتاحة المجال أمام الجمعيات االجتماعية والخيرية إلنشاء وإدارة دور الرعاية النهارية للمسنين ،وكذلك
للقطاع الخاص مساهمة كريمة لخدمة كبار السن ،فقد تم بناء دار يوكو بدعم القطاع الخاص والعمل
جاري لبناء دار درة البحرين للوالدين كذلك بدعم من القطاع الخاص ،أنطالقًا من مفهوم المسئولية
االجتماعية.
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وفي سبيل إنجاح هذه الجهود وتقديم خدمات متميزة لكبار السن بالمملكة ،فقد تم تخصيص دعم ومنح مالية
سنوية لدور الوالدين ،وقد بلغ هذا الدعم للعام الحالي 2011م مبلغ وقدرة  100.000ألف دينار.
1-1اللجنة الوطنية للمسنين:
تأسست بمملكة البحرين بمقتضى القرار الوزاري الصادر عن وزير العمل والشئون االجتماعية سنة 1984م لجنة باسم «
اللجنة الوطنية للمسنين « وتضم اللجنة أعضاء يمثلون القطاع الحكومي واألهلي وتعتبر اللجنة من الجهات المسئولة
عن المسنين في البالد وأعيد تشكيلها عام 1993م واخيرًا عام 2008م.
أهداف اللجنة:
1 .1وضع السياسة العامة لرعاية المسنين في البحرين والعمل على تطويرها وتحديد االحتياجات المختلفة في ضوء
القيم والمعاني اإلسالمية والمبادئ اإلنسانية.
2 .2إعداد البرامج والمشاريع لرعاية المسنين والعمل على متابعة تنفيذها لدى األجهزة والجهات المختصة.
3.3اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بالمسن والتي تمكنه من العيش بشكل الئق مما يحقق له األمان النفسي
واالجتماعي.
4 .4التنسيق مع الجهات المختصة برعاية المسنين من أجل تطوير الخدمات المقدمة لهم والمساهمة في توفيرها.
5.5التنسيق مع الجهات الرسمية المعنية بهدف التعاون مع منظمات األمم المتحدة المختصة برعاية المسنين
ودراسة التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمرات العربية والدولية.
6 .6استثمار أوقات فراغ المسنين وإتاحة الفرص أمامهم لممارسة أي عمل يتفق مع خبراتهم وميولهم.
7.7إيجاد مصادر لتمويل البرامج واألنشطة الخاصة بالمسنين عن طريق المشاريع والهبات والتبرعات والمنح التي ترد
من الشركات والمؤسسات واألفراد وغيرها.
8.8توعية الرأي العام ألهمية دور األسرة والمجتمع في رعاية المسنين من خالل وسائل اإلعالم المختلفة.
نشاطات وخدمات اللجنة:
تعمل اللجنة على تقديم خدماتها للمسنين عن طريق ( )3لجان عاملة وهي:
1 .1لجنة المشاريع.
2 .2لجنة تنمية الموارد.
3.3اللجنة اإلعالمية.
من أهم األنشطة والخدمات التي تقدمها:
ـ ـرعاية االحتفال بالسنة الدولية لكبار السن.
ابتداء من عام 1993م.
ـ ـرعاية االحتفال سنويًا باليوم العالمي للمسنين
ً
ـ ـتنظيم ورشة عمل تدريبية حول « رعاية المسن  ..واقع وتطلعات « للدول العربية الخليجية في عام 1993م.
ـ ـإصدار كتيب إرشادي عن تغذية المسن في عام 1993م.
ـ ـتشغيل وحدتين متنقلتين للمسنين في عام 1994م و 1998م وإصدار كتيب عنهم.

ـ ـإعداد حصر الحتياجات المسنين في البحرين عام 1996م.
ـ ـتكريم األسر التي تقدم خدمات متميزة للمسنين.
ـ ـتنظيم سنويًا معارض لحرف ومنتوجات المسنين.
ـ ـتنظيم رحالت عمرة لعدد من المسنين.
ـ ـتزويد المسنين باألجهزة والمعينات المختلفة.
ـ ـإجراء اللقاءات والمقابالت مع العديد من المختصين والمسئولين والمهتمين بمجال رعاية المسنين وتنظيم الندوات
التلفزيونية ونشر المقاالت المختلفة عن المسنين في وسائل اإلعالم المختلفة.
ـ ـالتنسيق مع الجهات األهلية والرسمية في تنظيم العديد من المحاضرات الصحية والنفسية واالجتماعية والدينية
الخاصة بمجال المسنين.
ـ ـإصدار نشرة بعنوان الجذور.
ـ ـإصدار ملصقات إعالمية مختلفة.
ويقوم قسم رعاية المسنين بإدارة الرعاية االجتماعية بوزارة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية بأعمال السكرتاريا
الخاصة باللجنة الوطنية للمسنين.
2 -2مجلس إدارة مركز المحرق للرعاية االجتماعية:
في إطار التعاون والتكامل القائم بين القطاعين الحكومي واألهلي في مجال دعم وتمويل الخدمات االجتماعية التي
تقدمها دور ومراكز الرعاية والتأهيل ،فقد صدر عام 1995م قرار من سعادة وزير العمل والشئون االجتماعية بتشكيل
مجلس إدارة مركز المحرق للرعاية االجتماعية برئاسة السيد محمد عبداهلل الزامل وعضوية العديد من الفعاليات
االجتماعية واالقتصادية في البحرين.
أهداف مجلس اإلدارة:
1 .1وضع وتطوير السياسة العامة للمركز.
2 .2اإلشراف على متابعة وتنفيذ سياسة المركز.
3.3إيجاد مصادر لتمويل المركز عن طريق الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم من الشركات والمؤسسات واألفراد
وغيرهم.
4 .4إعداد الخطط والبرامج المحققة ألهداف المركز.
5.5وضع اللوائح الخاصة بالمركز واإلشراف اإلداري والمالي عليه وكذلك كافة األنشطة وفقًا لالئحة النظام األساسي
للمركز.
6 .6إعداد التقارير السنوية عن المركز واحتياجاته واتخاذ القرارات المناسبة بشأن مستقبل المركز.
نشاطات وخدمات المجلس:
قام المجلس بفضل جهود األعضاء بالعديد من اإلنجازات الهامة التي يمكن تلخيص أهمها فيما يلي-:
1 .1توظيف ( )30موظف وموظفة في مركز المحرق للرعاية االجتماعية من أجل تشغيل المركز بكامل طاقته.
2 .2تمويل تشغيل وحدة متنقلة للمسنين لتقديم مختلف الخدمات للمسنين في منازلهم في محافظة المحرق
والمناطق التابعة لها من خالل زيارات منتظمة يقوم بها فريق عمل الوحدة.
3.3توفير احتياجات المركز من التجهيزات المكتبية والطبية واإلنشاءات لتسهيل عمل المركز وخدمة النزالء.

4 .4توفير األجهزة التعويضية وغيرها لمنتفعي الوحدة المتنقلة.
5.5توفير باص خاص بالكراسي المتحركة للمركز بقيمة  32ألف دينار.
6 .6تمويل العديد من البرامج التدريبية لموظفي المركز لتأهيلهم ورفع كفاءتهم لخدمة النزالء.
7.7توفير سيارة وباص صغير لتنقالت فريق عمل الوحدة المتنقلة.
8.8إصدار كتيبات إعالمية عن نشاطات المركز وخدمات الوحدة المتنقلة للمسنين.
9.9المشاركة سنويًا في االحتفال باليوم العالمي للمسنين.
1010مخاطبة الشركات والبنوك والمؤسسات التجارية لجمع التبرعات لصالح المركز لتمويل احتياجاته
وخدماته للنزالء.
1111المشاركة في اإلعداد لالحتفال بالسنة الدولية لكبار السن والتي تبدأ من أكتوبر 1998م حتى ديسمبر
1999م.
1212إصدار بطاقات تهنئة وبطاقات خاصة بالمركز.
1313تكريم بعض موظفي المركز المتميزين في أدائهم بمنحهم مكافأة مالية تشجيعية.
1414تكريم بعض أسر مسني الوحدة المتنقلة لخدمات كبار السن.
1515تمويل البرامج الترفيهية واحتفاالت المركز بالمناسبات الوطنية والعربية والدولية.
1616الحصول على مكرمة أميرية مالية قدرها  30.000/-دينار دعمًا وتشجيعًا للرعاية التي يقدمها المركز لكبار
السن.
1717الموافقة على توظيف أخصائي تغذية.
1818صرف زيادة سنوية لموظفي الحساب الخاص.
1919إصدار كتيب إعالمي عن المركز.
رابعًا :الخدمات األهلية لرعاية المسنين:
	• دار يوكو لرعاية الوالدين:
تأسست دار يوكو لرعاية الوالدين في عام 1994م بمبادرة من شركة يوكو للمقاوالت البحرية وبدعم
من وزارة الصحة ووزارة العمل والشئون االجتماعية ببناء الدار في منطقة الحد على نفقتها الخاصة
إدراكًا منها لحاجة بعض كبار السن بالمنطقة للرعاية والعناية ،وقد تم تكوين مجلس أمناء من أهالي
المنطقة إلدارة هذه الدار.
أهداف الدار:
1 .1رعاية وإيواء المسنين ممن ال عائل لهم أو الذين ال تسمح ظروف أسرهم برعايتهم رعاية نهارية أو
متقطعة اإلقامة بين الدار واألسرة ،أو دائمة اإلقامة حسب إمكانية الدار.
2 .2توفير الرعاية الصحية واالجتماعية والمعيشية للمستفيدين من الدار.
3.3استثمار أوقات فراغ المسنين وإتاحة الفرصة أمامهم لممارسة أي عمل يتفق مع خبراتهم وميولهم،
وتدريب القادرين منهم على بعض المهارات التي لها مردود مادي يعود عليهم.
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4 .4توثيق عالقة المسن بأفراد أسرته وتعميق تفاعله مع محيطه المجتمعي مما يتيح له التوافق النفسي والتكيف
االجتماعي.
5.5معاونة المسنين المنتمين للدار ممن ال عائل لهم على قضاء بعض حاجاتهم التي يصعب عليهم أداؤها.
6 .6إتاحة الفرصة لكبار السن من أجل قضاء أوقاتهم الترويحية واالستفادة من البرامج التثقيفية المنفذة.
7.7توثيق العالقة والتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في مجال خدمة المسنين.
شروط القبول بالدار:
يشترط لقبول المسن بالدار لرعايته أو إيوائه:
1 .1أن يكون بحريني الجنسية أو من المقيمين.
2 .2أن يكون خاليًا من األمراض المعدية أو السارية التي تحتاج إلى عناية طبية خاصة ،أو اإلضطرابات العقلية.
3.3أن يكون عاجزًا عن تحقيق احتياجاته الشخصية ويثبت البحث االجتماعي ذلك.
4 .4أن تكون له الرغبة في االستفادة من خدمات الدار.
5.5أن يوافق مجلس األمناء على قبوله.
علمًا بأن الدار مفتوحة للقاء كبار السن والمحالين على التقاعد يوميًا لقضاء أوقات فراغهم واالستفادة من
خدمات الدار والبرامج التثقيفية وغيرها دون شروط.
إجراءات القبول:
1 .1يتقدم ذو الحاجة بطلب لدى مدير الدار لدراسة حالة الطلب ،وأما أولئك الذين هم بحاجة ماسة إلى خدمات الدار
وليست لديهم القدرة إليصال طلبهم إلى مدير الدار ،فإن هناك لجنة تتلمس وجودهم لتعرض عليهم خدمات الدار.
2 .2ترسل الدار الباحثين أو الباحثات لدراسة حاجة المسن لإليواء أو الرعاية.
3.3الحصول على موافقة المسئول عن المسن شرعًا إن وجد.
4 .4يبت مجلس األمناء في استحقاق المسن لإليواء أو الرعاية.
5.5يعد ملف طبي وملف اجتماعي للمسن.
وال يحبذ مجلس األمناء تخلي األبناء عن تحمل مسئولية والديهم بل يرى أنهم ملزمون بأداء الواجب وأكثر تجاههم
كما نصت عليه الشريعة اإلسالمية السمحاء.
الخدمات واألنشطة التي تقوم بها الدار:
1 .1األعمال اليدوية:
تقوم الدار على تعليم كل من توجد لديه الرغبة في اإلسهام واإلبداع في صنع وعمل األنواع المختلفة من التشكيالت
الجميلة من زهور وفخار وغيرها من األعمال الفنية وذلك لإلسهام في المعارض التي تسعى الدار إلقامتها أو المشاركة
بها ومن ثم دفع إيراد هذه األعمال إلى من ساهموا في إيجادها وعرضها في المعارض.

2 .2األنشطة الترفيهية:
القيام بالرحالت بجميع أنواعها واختالف مواقعها رغبة في إدخال السرور والبهجة إلى نفوس هؤالء اآلباء واألمهات
لرفع شعورهم بالوحدة وعدم االهتمام ،كما تقوم اإلدارة على تسهيل الزيارات إلى المجالس وزيارات المرضى في
المستشفيات وفي البيوت لمعارف المنتسبين ،وإحياء ليالي شهر رمضان المبارك بالعادات والتقاليد منها االحتفال
بليلة القرقاعون وتقديم الغبقات الرمضانية واالحتفال باألعياد اإلسالمية – عيد الفطر – عيد األضحى ،والقيام بزيارات
ترفيهية خارج البحرين مثل السعودية بالمنطقة الشرقية وكذلك زيارات بعض المزارع التي تقوم على تربية المواشي
وإنتاج األلبان وغيرها وكذلك التنسيق مع بعض المصانع اإلنتاجية في داخل البحرين بزيارة كبار السن لها للتعرف على
هذه المصانع.
كما تقوم الدار بتسهيل زيارة الذين لم يحالفهم الحظ في العمرة والحج بشرف الذهاب إلى األراضي المقدسة
بالتنسيق مع الجهات الخيرية ومحبي فعل الخير في هذه البالد الطبية.
3 .3الخدمة الطبية:
توجد مجموعة من األطباء البحرينيين على اختالف التخصصات والمتطوعين من أنفسهم لفحص وعالج من هو في
حاجة لهذه الخدمة من المنتسبين لهذه الدار ،وكذلك وجود عدد من الممرضات الالتي يقمن على الفحص الدوري
األسبوعي لمرضى السكر وضغط الدم وكذلك وجود عدد من الباحثين االجتماعيين من الرجال والنساء يساهمون
في إلقاء المحاضرات لتوعية كبار السن.
كما تقوم إدارة الدار بالتنسيق مع المتطوعين من األطباء والممرضين لتقديم كل ما يحتاجه العاجز وهو في بيته
وكذلك منح كل من هو في حاجة إلى النظارات الطبية ،بالتنسيق مع جمعية الهالل األحمر البحريني.
كما شكلت لجنة سميت بلجنة البحث والتقصي وهي مجموعة من النساء المنتسبات لهذه الدار والالتي تتراوح
أعمارهن من  40إلى  50سنة القادرات على تزويد إدارة لدار بالبيانات لإلسهام في تقديم أفضل الخدمات لجميع من هم
في حاجة لها في منازلهم ،كما تعمل الدار على إيجاد األطباء النفسانيين المتطوعين لتقديم خدمة رفع المعاناة
النفسية لكل من هو في حاجة لهذه الخدمة وذلك بالتنسيق مع بعض األطباء التابعين لوزارة الصحة.
 4 .4برنامج تعليم الكبار:
وجود المدرسين والمدرسات التابعين لوزارة التربية والتعليم إدارة تعليم الكبار والذين يسهمون في إعطاء وتعليم
المنتسبين في هذه الدار العلوم المتنوعة لمنحهم الشعور بالذات واإلنجاز.
5 .5خدمة التوعية:
تقوم الدار بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة على اختالف اختصاصاتهم لتقديم المحاضرات والندوات
التي تعود على كبار السن بالفائدة سواء كانت محاضرات مرورية – أمنية – صحية – اجتماعية.

	• جمعية دار الحكمة للمتقاعدين:
جمعية دار الحكمة التي تأسست عام 1989م جعلت من أولوياتها إعادة المتقاعدين والمسنين إلى
العمل الستثمار الطاقات واإلمكانيات التي لديهم لصالحهم ولصالح مواطنيهم.
وبالفعل وفقت الجمعية في مساعيها مع الجهات المختصة لالستعانة بالمقتدرين منهم
واألكفاء في العديد من األعمال والمشاركة في المؤتمرات التي تعقد داخل البالد وخارجها ،كما
تكللت مساعيها مع الهيئة العامة لصندوق التقاعد بمنح جميع المتقاعدين عالوة سنوية قدرها
ثالثة بالمائة بأثر رجعي.
إن جمعية دار الحكمة منذ تأسيسها رفعت شعار العلم والعمل من المهد إلى اللحد فبالعلم
تبنى األمم ،وبحريننا بحاجة ماسة لخبرات الجميع وخاصة المسنين  ،مهتدين بقول اهلل عز وجل (
وقل اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله والمؤمنون ) صدق اهلل العظيم.

في عام 1989م تأسست جمعية دار الحكمة للمحالين إلى التقاعد من القطاعي العام والخاص وقد تم
إشهارها رسميًا بالجريدة الرسمية بقرار وزاري رقم /21ج/ت خ /ج طبقًا ألحكام قانون الجمعيات واألندية
االجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة بالبالد ،والفلسفة من وراء تأسيس الجمعية هو العمل
على تمكين المتقاعدين على االستمرار في العطاء لمجتمعهم وللوطن ككل طبقًا لقدراتهم المختلفة،
ضمن إمكانياتهم التي اكتسبوها نتيجة لخدماتهم الطويلة في مختلف المواقع ومجاالت األعمال
وتقوم الجمعية بتوفير ما يستلزم من وسائل وأدوات كما أن الجمعية تعمل على توفير وسائل أخرى
تساعد المتقاعدين على االستمرار في كسب ما يستجد من مهارات جديدة ليواكبوا آخر المستجدات
التي تطرأ في مختلف المجاالت الفكرية والفنية ،ومن أولويات الجمعية إقامة الحفالت الثقافية والندوات
وحفالت السمر للترفيه عن المتقاعدين ،وباب االنضمام إلى الجمعية مفتوح للجنسين شباب وشابات في
خطوة للجمع بين األب واالبن مما سيؤدي إلى القضاء على الفجوة التي تفصل بين المسن والشاب فتحقق
بذلك التفاعل بين األنشطة ويستفيد الصغير من خبرة وحكمة المتقاعدين والمسنين .
أهداف الجمعية:
 .أتجميع وتنظيم جهود المحالين إلى التقاعد من موظفي القطاع الحكومي والقطاع األهلي وكذلك
رجال األعمال وأصحاب المهن الحرة والحرفيين الذين توقفوا عن ممارسة أعمالهم.
.بالمحافظة على المواهب والقدرات والكفاءات العملية والفكرية واألدبية والفنية لألعضاء وتشجيعهم
على استمرار العطاء للوطن والمجتمع كل في مجاله وتوفير مستلزمات ومتطلبات هذا التشجيع
بالوسائل الممكنة.
 .جتوفير الرعاية الصحية واالجتماعية لألعضاء والعمل على مساعدة العضو الذي يصاب بعجز أو مرض
والسعي إلنشاء صندوق تحقيقًا لهذا الغرض.
 .دتوفير الخبراء من بين أعضاء الجمعية لمن يرغب من الشركات والمؤسسات محليًا وعربيًا ودوليًا
لالستفادة من خبراتهم وفقًا لمجاالت تخصصاتهم مقابل مكافأة تتفق عليها مع الجهة المهنية.
 .هالسعي لمنح بعض االمتيازات للمحالين إلى التقاعد والتعاون مع الجهات الحكومية لمنح األعضاء
األولوية في الخدمات وتخفيض أجور سفرهم للخارج إلى غيرها من الخدمات.
 .وإقامة احتفال سنوي لتكريم مجموعة كبيرة من الذين تقاعدوا من المؤسسات الخاصة والقطاع
الحكومي.
 .زوضع خطط لتنفيذ العديد من الفعاليات الخاصة بالمتقاعدين وعلى األخص الجانب االجتماعي
والترفيهي.
 .حالتفكير الجدي بتطوير جمعية دار الحكمة لمؤسسة وطنية كبرى لالهتمام بشئون المتقاعدين في
إطار النظام المالي واالجتماعي والتنموي والثقافي الواسع.
	• دار المنار لرعاية الوالدين:
تأسست دار المنار لرعاية الوالدين عام 2000م وتم افتتاحا رسميًا عام 2001م وقد تضافرت الجهود األهلية
والرسمية والخاصة في دعم فكرة إنشاء هذه الدار لخدمة كبار السن في الفترة النهارية ،ويشرف على
إدارة شئون الدار مجلس أمناء من الفعاليات المهتمة بشئون كبار السن في البحرين.
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أهداف الدار:
1 .1توفير الرعاية الصحية واالجتماعية والنفسية للمسنين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
2 .2تطوير برامج التأهيل المناسبة للمسنين وتحقيق االستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم.
3.3توثيق عالقة المسن بأفراد أسرته وتعميق تفاعله مع محيطه االجتماعي.
4 .4رعاية المسنين الذي ال تسمح ظروف أسرهم برعايتهم رعاية نهارية.
شروط القبول بالدار:
1 .1أن يكون بحريني الجنسية.
2 .2أال يقل عمر المسن عن الستين عامًا.
3.3أن يكون خاليًا من األمراض المعدية واالضطرابات العقلية.
4 .4أن تكون لديه الرغبة في االستفادة من خدمات الدار وبمسئولية أفراد أسرته من الدرجة األولى.
5.5أن يثبت البحث االجتماعي حاجته لاللتحاق بالدار.
إجراءات القبول:
1 .1تقديم طلب رسمي لاللتحاق بالدار.
2 .2إجراء البحث االجتماعي.
3.3الحصول على موافقة المسئول عن المسن.
4 .4إعداد ملف طبي.
5.5إجراء كشف طبي شامل.
إنهاء العالقـة:
1 .1إذا تقدم بطلب لترك الدار.
2 .2الوفاة.
أنواع الرعايـة:
1 .1الرعاية النهارية:
وهي بمثابة رعاية مشتركة للمسن بين الدار واألسرة من أجل تخفيف العبء عن األسرة ،وذلك بالتحاق المسن بالدار
لمدة محددة يوميًا يعود بعدها إلى رعاية أسرته.
2 .2الرعاية األسرية:
ويقصد بها تقديم بعض الخدمات في حاالت خاصة لمنتسبي الدار وهم في منازلهم مع ذويهم في حالة توفر
اإلمكانيات لذلك.

الخدمات والبرامج التي تقوم بها الدار:
 .أبرامج الرعاية الصحية:
1 .1إجراء الكشف الطبي.
2 .2االهتمام بالشئون الصحية.
3.3تقديم العالج النفسي للمسنين الذين تتطلب حالتهم ذلك عن طريق التعاون مع المختصين.
4 .4تقديم العالج للمرضى منهم بالترتيب مع المركز الصحي.
5.5تحديد نوعية وكمية الغذاء الالزم حسب حالتهم الصحية.
6 .6تهيئة صيدلية تحتوي على األدوية ولوازم اإلسعافات األولية.
 .ببرامج العالج بالعمل:
1 .1إتاحة المجال للمسن لممارسة بعض األعمال اليدوية والهوايات المهنية إلشغال أوقات فراغهم وتشجيعهم على
استرجاع مهاراتهم الحركية بصورة طبيعية وحثهم على االعتماد على أنفسهم.
2 .2تأهيل وتدريب المسنين على القيام ببعض األعمال اليدوية البسيطة التي تساعد على تنشيط وتحريك عضالتهم.
 .جبرنامج الرعاية االجتماعية:
1 .1متابعة المسن وتسجيل كل التغيرات الحاصلة على أوضاعه من أجل تحقيق أفضل تكيف بينه وبين أفراد أسرته.
2 .2العمل على استمرار الصلة بين المسن والمجتمع الخارجي وذلك عن طريق الزيارات والجوالت الخارجية.
3.3وضع برنامج يومي لتقديم الخدمات المعيشية وتحديد فترات النشاط االجتماعي والترفيهي.
 .د البرنامج الثقافي والترويحي:
1 .1توفير مستلزمات ممارسة الشعائر الدينية واالستماع إلى الوعظ واإلرشاد والخطب واألحاديث الدينية واالجتماعية.
2 .2إتاحة الفرصة للمسنين لمطالعة الصحف والمجالت والكتب االجتماعية والدينية والتاريخية من خالل مكتبة الدار.
3.3إتاحة المجال للمسنين لالستمتاع بالبرامج اإلذاعية والتلفازية الستثمار أوقات فراغهم.
4 .4تنظيم الحفالت الخاصة بالمناسبات واألعياد الدينية والوطنية.
5.5تنظيم الزيارات والرحالت إلى المرافق السياحية والترفيهية.
	• دار أم الحصم لرعاية الوالدين:
تأسست دار أم الحصم لرعاية الوالدين عام  2009وقد تضافرت الجهود األهلية والرسمية والخاصة في دعم فكرة
إنشاء هذه الدار لخدمة كبار السن في الفترة النهارية ،ويشرف على إدارة شئون الدار مجلس أمناء جمعية أم الحصم
الخيرية ويتم دعمها فنيًا من قبل الوزارة.
أهـداف الـدار:
1 .1رعاية وإيواء المسنين ممن ال عائل لهم أو الذين ال تسمح ظروف أسرهم برعايتهم ،رعاية نهارية أو متقطعة اإلقامة
بين الدار واألسرة أو دائمة اإلقامة حسب إمكانية الدار.
2 .2تقديم الرعاية الصحية واالجتماعية والمعيشية للمستفيدين من الدار.

3.3استثمار أوقات فراغ المسنين وإتاحة الفرصة أمامهم لممارسة أي عمل يتفق مع خبراتهم
وميولهم ،وتدريب القادرين منهم على بعض المهارات التي لها مردود إيجابي يعود بالنفع
عليهم.
4 .4توثيق عالقة المسن بأفراد أسرته وتعميق تفاعله مع محيطه االجتماعي مما يتيح له التوافق
النفسي والتكيف االجتماعي.
5.5معاونة المسنين المنتمين للدار ممن ال عائل لهم على قضاء بعض حاجاتهم التي تصعب
عليهم أداؤها.
6 .6إعداد البرامج الثقافية والحفالت الترفيهية للمسنين.
7.7توثيق العالقة والتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في مجال خدمة المسنين.
الخدمات التي تقدمها الدار:
1 .1الخدمات النفسية واالجتماعية والترفيهية والتأهيلية إلبقاء كبار السن ضمن محيط المجتمع
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وبما يعزز الشعور واالطمئنان النفسي لهم.
2 .2التواصل بين األجيال من خالل تعزيز الترابط بين األفراد في المجتمع ومن خالل الزيارات والجوالت الخارجية و
اللقاءات المتنوعة.
3.3الخدمات الصحية بما في ذلك خدمات العالج الطبيعي وبرامج الحركة لكبار السن الذين تتطلب حالتهم
الصحية ذلك.
4 .4ممارسة األعمال اليدوية والهوايات المهنية إلشغال أوقات الفراغ وتشجيع كبار السن على استرجاع مهاراتهم
الحركية بصورة طبيعية وحثهم لالعتماد على أنفسهم.
	• دار بوري لرعاية الوالدين:
تأسست دار بوري لرعاية الوالدين عام  2008وقد تضافرت الجهود األهلية والرسمية والخاصة في دعم فكرة
إنشاء هذه الدار لخدمة كبار السن في الفترة النهارية ،ويشرف على إدارة شئون الدار مجلس أمناء جمعية بوري
الخيرية ويتم دعمها فنيًا من قبل الوزارة.
أهــداف الـدار:
1 .1تهيئة الجو النفسي واالجتماعي للمسنين في محيط مجتمعهم.
2 .2إدماج المسنين وتواصلهم مع أفراد المجتمع في بيئتهم ومحيطهم االجتماعي.
3.3توفير الخصوصية لكبار السن وعدم عزلهم في دور اإليواء الخاصة.
4 .4توفير الرعاية االجتماعية والنفسية والصحية والترفيهية لكبار السن.
5.5رعاية كبار السن الذين ال تسمح ظروف أسرهم برعايتهم.
6 .6تنفيذ وتطوير برامج التأهيل المناسبة لكبار السن وتحقيق االستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم.
الخدمات التي تقدمها الدار:
1 .1الخدمات النفسية واالجتماعية والترفيهية والتأهيلية إلبقاء كبار السن ضمن محيط المجتمع وبما يعزز الشعور
واالطمئنان النفسي لهم.
2 .2التواصل بين األجيال من خالل تعزيز الترابط بين األفراد في المجتمع ومن خالل الزيارات والجوالت الخارجية
واللقاءات المتنوعة.
3.3الخدمات الصحية بما في ذلك خدمات العالج الطبيعي وبرامج الحركة لكبار السن الذين تتطلب حالتهم
الصحية ذلك.
4 .4ممارسة األعمال اليدوية والهوايات المهنية إلشغال أوقات الفراغ وتشجيع كبار السن على استرجاع مهاراتهم
الحركية بصورة طبيعية وحثهم لالعتماد على أنفسهم.
	•دار المحرق لرعاية الوالدين:
تأسست دار المحرق لرعاية الوالدين عام2007م وقد تضافرت الجهود األهلية والرسمية والخاصة في دعم فكرة
إنشاء هذه الدار لخدمة كبار السن في الفترة النهارية ،ويشرف على إدارة شئون الدار مجلس أمناء جمعية الكلمة
الطيبة ويتم دعمها فنيًا وماديًا من قبل الوزارة.
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أهداف الدار:
1 .1تهيئة الجو النفسي واالجتماعي للمسنين في محيط مجتمعهم.
2 .2إدماج المسنين وتواصلهم مع أفراد المجتمع ومحيطهم االجتماعي.
3.3توفير الرعاية االجتماعية والنفسية والصحية والترفيهية لكبار السن.
4 .4تنفيذ وتطوير برامج التأهيل المناسبة لكبار السن وتحقيق االستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم.
الخدمات التي تقدمها الدار:
1 .1الخدمات النفسية واالجتماعية والترفيهية والتأهيلية لكبار السن ضمن محيط المجتمع وبما يعزز الشعور واالطمئنان
النفسي لهم.
2 .2التواصل بين األجيال من خالل تعزيز الترابط بين األفراد في المجتمع ومن خالل الزيارات والجوالت الخارجية واللقاءات
المتنوعة.
3.3الخدمات الصحية كالعالج الطبيعي وبرامج الحركة لكبار السن الذين تتطلب حالتهم الصحية ذلك.
4 .4ممارسة األعمال اليدوية والهوايات المهنية إلشغال أوقات الفراغ وتشجيع كبار السن على استرجاع مهاراتهم
الحركية بصورة طبيعية وحثهم لالعتماد على أنفسهم.
	•دار البحرين لرعاية الوالدين:
تأسست دار البحرين لرعاية الوالدين في مايو  2010بقرار من وزيرة التنمية االجتماعية رقم ( )17لسنة  2010و تم نشرة في
الجريدة الرسمية بالعدد رقم  2951بتاريخ  10يونيو 2010م
وهي تقع في محافظة المحرق و قد تم تأسيسها بجهود فردية من مجموعة من أبناء المحرق األوفياء (  18شخصية ) و
المخلصين لهذا الوطن و لخدمة أبائنا و أمهاتنا و تقوم الدار بالرعاية النهارية للمنتسبين للدار من كبار السن و قد بلغ
عدد المنتسبين ( )131من الجنسين .
أهــداف الـدار:
1 .1تحقيق الرفاه االجتماعي للوالدين الذين ال عائل لهم أو الذين ال تسمح ظروف أسرهم برعايتهم .
2 .2إتاحة الفرص أمام منتسبي الدار للمارسة األنشطة التي تتناسب مع ميولهم و خبراتهم السابقة .
3.3تعميق التوافق االجتماعي و النفسي و تعزيز التكيف مع الحياة .
الخدمات التي تقدمها الدار:
1 .1تقديم الخدمات الصحية و التعليمية لعدد كبير من منتسبي الدار من مختلف مناطق المحرق.
2 .2إقامة مخيم الصخير لمنتسبي الدار و عائالتهم .
3.3إقامة االحتفاالت باألعياد و المناسبات الدينية و تنظيم البرامج الصيفية والترفيهية لمنتسبي الدار .
4 .4الفحص الطبي من قبل األطباء و االستشاريين.
5.5إقامة الرحالت الترفيهية و السياحية للمنتسبين .
6 .6إقامة المسابقات داخل الدار للمنتسبين و تنظيم اللقاءات مع المنتسبين و ذويهم .
7.7توزيع العيدية على عدد كبير من المنتسبين .

8.8السعي لتطوير خدمات و تجهيزات الدار لراحة المنتسبين .
9.9التنسيق و التعاون مع الصناديق الخيرية و المؤسسات و الجمعيات األخرى و تبادل الزيارات و اللقاءات .
1010تنفيذ برنامج محو األمية لبعض منتسبي الدار .
1111حلقات حفظ و تجويد القرآن الكريم و تنظيم زيارة ألداء مناسك الحج و العمرة لبعض المنتسبين للدار .
1212توفير وتعليم األشغال اليدوية و الهوايات لشغل أوقات الفراغ .
	•دار الرفاع لرعاية الوالدين:
مشروع دار الرفاع لرعاية الوالدين هو أحد مشاريع وزارة التنمية االجتماعية  ,الذي افتتح في 10نوفمبر 2008م  .ويعتبر
هذا المشروع تجسيد للشراكة المجتمعية الفعـلية بين وزارة التنمية االجتماعية وجمعية البحرينية لتنمية المرأة,
أن هذا المشروع الذي يحتضن شريحة من المسنين في منطقة الرفاع وموفر لهم األنشطة الثقافية والصحية
والترفيهية والبدنية كبديل لهم عن عزلتهم في منازلهم وملئ وقت فراغهم وذلك عرفانا منا لعطائهم الكبير
في المجتمع.
أهــداف الـدار:
1 .1تطوير برنامج التأهيل المناسبة للمسنين وتحقيق االستفادة حسب قدراتهم.
2 .2توفير الرعاية الصحية واالجتماعية والنفسية للمسنين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3.3توثيق عالقات المسن مع المحيط االجتماعي .
4 .4تقديم خدمات الدعم واإلرشاد الفردي والجماعي.
الخدمات التي تقدمها الدار:
برامج الرعاية الصحية :
1 .1إجراء الفحوصات الطبية الشاملة والدورية .
2 .2متابعة الحاالت المزمنة وتقديم العالج المناسب مع الجهات المعينة.
3.3متابعة العالج الطبيعي بالتعاون مع الجهات المختصة.
برامج الرعاية النفسية:
1 .1عالج المشكالت واالضطرابات النفسية.
2 .2تقديم عالج سلوكي فردي ( برنامج تعديل السلوك ) للذين يعانون من مشكالت واضطرابات سلوكية.
برنامج الرعاية االجتماعية:
1 .1تدريب كبار السن على ممارسة مهارات حياتية أكثر استقاللية وتشجيعهم على تحقيق التكيف واالندماج
االجتماعي .
2 .2مساعدة األسر على حل المشكالت االجتماعية التي تعترضها في التعامل مع كبار السن من خالل تنظيم
المحاضرات و اللقاءات الفردية والجماعية

برنامج العالج بالعمل :
1 .1إتاحة المجال للمسنين لممارسة بعض األعمال اليدوية والهوايات المهنية إلشغال أوقات
فراغهم وتشجيعهم على استرجاع مهاراتهم الحركية بصورة طبيعية وحثهم على االعتماد
على أنفسهم.
2 .2يهدف هذا البرنامج اكتساب كبار السن بعض المهارات المهنية واإلنتاجية البسيطة التي تتناسب
مع قدراتهم مثل النجارة – الخياطة – األشغال اليدوية – عمل الكوروشية وتدوير النفايات في
أعمال جمالية يستفيدون منها.
البرنامج الثقافي والترويحي:
1 .1تنظيم رحالت ترفيهية واستطالعية .
2 .2تنظيم زيارات ميدانية وثقافية .

3.3المشاركة في المهرجانات والمعارض.
4 .4تنظيم الحفالت الخاصة بالمناسبات واألعياد الدينية والوطنية.
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	•دار سترة لرعاية الوالدين:
دار سترة لرعاية الوالدين تأسست ضمن مشروع الشراكة المجتمعية بين الوزارة و جمعية سترة األهلية وذلك
بهدف توفير الخدمات الصحية واالجتماعية والترفيهية والنفسية لكبار السن وتقديم العون ألسرهم من خالل
تأهيلهم وزيادة الوعي بأهمية احتياجاتهم واإلطالع على مشاكلهم وكيفية رعايتهم وقد افتتحت الدار فى
أكتوبر  2009تحت رعاية سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشى وزيرة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية.
أهــداف الـدار:
1 .1توفير الرعاية االجتماعية والترفيهية والنفسية والصحية لكبار السن من خالل البرامج المقترحة
2 .2التعرف على أهم احتياجات ومشكالت كبار السن وتقديم الدعم ألسرهم من خالل برامج تثقيفية وتأهيلية
فى كيفية رعايتهم
3.3االستفادة من الخبرات المتراكمة لدى كبار السن والمتقاعدين وإيصالها للشباب عبر البرامج واألنشطة.
الخدمات التي تقدمها الدار:
أنواع الرعاية:
الرعاية النهارية :وهى استضافة ورعاية كبار السن خالل الفترة الصباحية وتقديم الخدمات المعتادة.
الرعاية المساندة :وهى تقديم بعض الخدمات لكبار السن أو أسرته فى المنزل .
ولدى الدار أيضا برنامج إرشاد أسرى وهذا البرنامج يقوم على تقديم خدمات توعوية وإرشادية إلى كافة أفراد
األسرة في مختلف القضايا التي تمس كيانهم األسري كما يقوم على تقديم االستشارات والمقترحات العالجية
التي تساعد على حل المشاكل العالقة ،ومن أبرز القضايا التي يتناولها مشاكل التحرش الجنسي ومشاكل
العنف األسرى ،المشاكل الزوجية وعالقتها بانحراف األبناء.
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الخاتمة:
في ختام هذا التقرير المختصر للجهود المبذولة
لخدمة آباءنا وأمهاتنا المسنين في مملكة البحرين
الحبيبة سواء كانت جهود حكومية أو أهلية
أو خاصة ال يسع وزارة حقوق اإلنسان والتنمية
االجتماعية إال التقدم بجزيل الشكر واالمتنان لكل
العاملين والمتطوعين في مجال خدمة و رعاية
المسنين واالهتمام بهم ،ولكل الجهات المتعاونة
والراعية والداعمة لمراكز ودور المسنين وأنشطتهم
وبرامجهم .مؤكدين في هذا الصدد بأهمية تضافر
الجهود لتقديم أفضل الخدمات وذلك انطالقا من
قوله تعالى :

{وقل إعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله
والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب
والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون}
« التوبة « 105
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