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 مللا الخدماد الصحلة  بجامعة الحدام الاماللة

كلمة مدير 
المركز الصحي 

الجامعي

بجالله  يــلــلــق  حــمــدا  هلل  الــحــمــد 
على  االسالم  االصالة  اعظمته، 
اصحبه  آلــه  اعلى  محمد  سلدنا 

أجمعلن�

رئلس  توجهاد معالي  انطالقا من 
نحو  الاماللة  ــدام  ــح ال جامعة 
شاملة  صحلة  خــدمــاد  تــأســلــس 
لجملع  عاللة  ابجومة  امتكاملة 
موظفلن  من  الجامعة  منسوبي 
ــم، فــقــد حــرص  ــهـ ــالب اذايـ ــ اط
على  الجامعي  الصحي  المركز 
اتحسلن  الصحلة  الخدماد  تأسلس 

بلئة العما براح الفريق الواحد�

بالجامعة،  المعنلة  اإلماراد  مع  التكاما  اتحقلق 
الخدماد  جومة  رفع  في  الكبلرة  التحدياد  امجابهة 
كفاءة  ارفع  الجامعي  الصحي  المركز  يقدمها  التي 

العامللن� أماء 

 - ستاهد  المقبلة  المرحلة  أن  اااثقون  متفائلون  نحن 
بالمركز،  الصحلة  الرعاية  لتطوير  جاما  عمال   - اهلل  بإذن 
انــحــن مــع زمــالئــنــا فــي الــمــركــز الــصــحــي جــاهــزان 

التطوير� بفاعللة في هذا  للمساهمة 

عن  انلابة  نفسي  عن  أصالة  ايسعدني  يسرني  اهنا 
المركز  زاار  بجملع  أرحب  أن  الصحي  المركز  منسوبي 

الصحي� 

د. نــدى متعب المجالد        مدير المركز الصحي
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نبذة عن المركز الصحي

1111

 مللا الخدماد الصحلة  بجامعة الحدام الاماللة

المركز الصحي � 11�1
الجامعي

الجامعي  الصحي  المركز  أنائ 
من  يتكون  1428هجري،  عام  في 
ااآلخــر  عرعر  في  أحدهما  فرعلن 
الصحي  المركز  يتمتع  رفحاء  في 
إمارة  ااهتمام  بدعم  الجامعي 
أعلى  توفلر  ــا  أج مــن  الجامعة 
الطبلة  ــة  ــاي ــرع ال مــن  مــســتــوى 

الجامعة� امنسوباد  لمنسوبي 

في  الموجود  للمبنى  بالنسبة 
عرعر؛ مدينة 

المساحة الكللة للمبنى 1200 متر 
طابقلن،  من  المبنى  يتكون  مربع، 
غرفة  مــن  األال  الطابق  يتكون 
 6 للطالباد اعدم  استقبال اضمام 
أسنان،  )علامة  تخصصلة  علاماد 
علامة  جلدية،  علامة  أطفال،  علامة 
علامة  اتوللد،  نساء  علامة  علون، 

امختبر طبي� اصلدللة  الباطنلة( 

غرفة  يــتــكــون  ــي  ــان ــث ال ــق  ــطــاب ال
 3 اعدم  للطالب  اضمام  استقبال 

علاماد عامه�

ــز الــصــحــي  ــرك ــم ــوم ال ــق كــمــا ي
الطبية  التقارير  بتقديم  الجامعي 
للمستحقين  الطبية  واإلجـــازات 
وطالب  الجامعة  منسوبي  من 

الجامعة.

العالجلة  خدماته  الجامعي  الصحي  المركز  يقدم 
العامة  الطبلة  ــاماد  ــل ــع ال خـــالل  ــن  م ــلــة  االــوقــائ
المختبر  مثا  المساعدة  الطبلة  االخدماد  االمتخصصة 
أفرام  عللها  باإلشراف  يقوم  التي  ااألشعة  االصلدللة 

مؤهللن اذاي خبرة�

تحقلق  إلى  أيضا  الجامعي  الصحي  المركز  يسعى  كما 
األماء  مستوى  تحسلن  أجــا  من  الصحلة  الخدماد 
إلى  االسعي  المركز  من  المستفلدين  رضا  ااكتساب 
العلمي  التقدم  مع  يتماشى  بما  االتطوير  التحديث 

العزيز� االطبي الذي ياهده اطننا 

علاماد  خدمة  بتقديم  الصحي  المركز  يقوم  كما 
كللاد  من  عدم  في  اذلــك  العام  االطب  الطوارئ 
كللة  مجمع   ،)1( البناد  كللاد  مجمع  مثا  الطالباد 
العلوم اإمارة األعمال، كللة االقتصام اكللة المجتمع�

بالتعاون مع  ويقيم عيادة متنقلة بشطر الطالب 
الراغبين  لمساعدة  التدخين  لمكافحة  الوطنية  اللجنة 

في اإلقالع عن التدخين(

األناطة  في  بالمااركة  الصحي  المركز  يقوم  كما 
في  الطالب  شئون  عمامة  من  المقدمة  الرياضلة 
السباحة-  الطائرة-  كرة  القدم-  كرة  )بطوالد  الجامعة 

القوى اغلرها(� ألعاب 

باإلضافة أن المركز الصحي يمتلك سلارة إسعاف طبي 
في  الطبلة  الخدماد  لتقديم  طبلة  قافلة  اسلارة 

النائلة من الهجر االقرى المجاارة� األماكن 

مدينة  في  موجوم  الصحي  المركز  من  الثاني  الفرع 
الجامعة  اطــالــبــاد  طــالب  بخدمة  ــقــوم  اي رفــحــاء 
امنسوبي الجامعة في الكللاد المتواجدة في مدينة 
اهي؛  علاماد  خمسة  من  الفرع  هذا  يتكون  رفحاء، 
ا2  ااالمة،  نساء  علامة  أسنان،  علامة  باطنلة،  علامة 

علامة عامة�



نبذة عن المركز الصحي

1213

 مللا الخدماد الصحلة  بجامعة الحدام الاماللة

رؤية المركز الصحي الجامعي� 11�2

رسالة المركز الصحي الجامعي� 11�3

األهداف� 11�5
أن نكون مركزا طبلا جامعلا مملزا، 
عاللة،  اطــنــلــة  جـــومة  بمعايلر 

بارية مؤهلة� اكفاءاد 

يلتزم  جامعلا  صحلا  مــركــزا  نحن 
الصحلة  الرعاية  خدماد  بتقديم 
الحدام  جامعه  لمجتمع  األالــلــة 
منظومه  في  اسهاما  الاماللة، 
اانسجاما  للمنطقة  الصحلة  الرعاية 
الطبي  التعللمي  االحــتــلــاج  مــع 
الجومة اسالمه  اانطالقا من قلم 
االخدمة  االموثوقلة  المرضى 

الاخص اعائلته� المركزة على 

الجومة  	1 متطلباد  تطبلق 
عن  التام  االستغناء  اذلك 
األاراق عند مخول المريض 
المركز،  من  خراجه  لحلن 
مع  تواصا  اسلله  إيجام 
ــا  الـــمـــرضـــى، قـــلـــاس رض

المستفلدين�

خدماد  	1 بإضافة  الصحي  المركز  خدماد  تطوير 
التخاطب،  علامة  بافتتاح  اذلك  جديدة  طبله 
بالتعاان مع كلله  االستااري  علاماد  اافتتاح 

الطب�

اسالمة  	1 الخدماد  لجومة  العما  بلئة  تحسلن 
العامللن� المرضى اأماء 

التمريض  	1 إكللنلكي متملز لطالباد  تدريب  توفلر 
للمركز� التابعة  بالعلاماد 

مواعيد الدوام الرسمي � 11�4
للمركز الصحي

الخملس  	 ــى  إل ــد  األح يــوم  مــن 
ماام ااحد صباحي�

4 عصرا� 	 إلــى  من الســاعة 8 صبــــاحا 



نبذة عن المركز الصحي
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 مللا الخدماد الصحلة  بجامعة الحدام الاماللة

الفئة المستهدفة من خدمات � 11�6
المركز الصحي الجامعي

آلية فتح الملف الطبي بالمركز � 11�7
الصحي الجامعي للمشمولين 

بأهلية العالج
الجامعة  	1 اطالباد  طالب 

بــمــرحــلــة الــبــكــالــوريــوس 
االماجستلر�

ــدريــس  	1 ــت أعـــضـــاء هــلــئــة ال
اعوائلهم�

مـــوظـــفـــو الـــجـــامـــعـــة  	1
اعوائلهم�

امنسوباد  	1 لمنسوبي  التابعلن  األســرة  أفــرام 
الجامعة اهم؛

األب ااألم�أ 
الزاجة االزاج�ب 
األبناء�ج 

المطلوبة:  	1 الــمــســتــنــداد 
اإلقامة  أا  الوطنلة  الهوية 
الرقم  السعوميلن،  لغلر 
الـــجـــامـــعـــي لــلــطــالب 
إلى  باإلضافة  االطالباد 

البطاقة الجامعلة�

بعضو  	1 الخاص  األسرة  سجا 
ــس،  ــدريـ ــتـ الـ ــوة  ــضـ عـ أا 

االموظف االموظفة�

ــامرة من  	1 ــ ــص ــ ال اإلقـــامـــة 
الــــجــــوازاد لــلــمــرافــقــلــن 
المرافقلن  فلها  االموضح 
لــمــنــســوب أا  ــابــعــلــن  ــت ال

منسوبة الجامعة�
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الخدماد الصحلة المقدمة

1819

 مللا الخدماد الصحلة  بجامعة الحدام الاماللة

خدماته  الــصــحــي  الــمــركــز  ــقــدم  ي
ــن خــالل  ــلــة م الــعــالجــلــة االــوقــائ
العلاماد الطبلة العامة االتخصصلة 
الطبلة  ــاد  ــخــدم ال إلـــى  ــة  ــاف إض

المساندة اذلك على النحو التالي:

على  	1 ــي  ــب ــط ال ــف  ــا ــك ال
ــالب االـــطـــالـــبـــاد  ــ ــط ــ ال
ــن اكــذلــك  ــدي ــج ــت ــس ــم ال

الموظفلن المعلنلن حديثا�

على  	1 ــي  ــب ــط ال ــف  ــا ــك ال
ــن اتــاــخــلــص  ــل ــع ــراج ــم ال
األمراض  امتابعة  األمراض 
اتحديد  االمزمنة  الــحــامة 

أفضا طرق العالج�

األمراض من خالل  	1 تاخلص 
المخبرية  التحاللا  ــراء  إجـ

ااألشعة�

متابعة الحما بعلامة النساء  	1
االوالمة�

شرح تفصيلي للخدمات المقدمة من خالل العيادات 
بالمركز المتواجدة 

تقديم اإلسعافاد األاللة بالمركز الصحي اماخا  	1
إذا  للمستافلاد  االتحويا  الجامعي  الحرم 

تطلب األمر�

المزمنة  	1 لألمراض  الصحي  للتثقلف  برامج  تنفلذ 
اللثة  ــراض  أمـ مــن  الوقائلة  الــبــرامــج  اكــذلــك 
ااألسنان بواسطة أطباء التمريض امن له عالقة 

بالعالج�

بصورة  	1 الرئوي  القلبي  اإلنعاش  ماراد  إقامة 
مائمة للممارسلن الصحيلن امن يتم ترشلحه من 
اإلنعاش  مركز  خــالل  مــن  الجامعة  موظفي 
القلب  جمعلة  من  المعتمد  الــرئــوي  القلبي 

السعومية�

لمستافلاد  	1 المعقدة  المرضلة  الحاالد  تحويا 
ازارة الصحة بالتنسلق معها�

التقارير  	1 على  االمصامقة  الطبلة  التقارير  إعدام 
الطبلة الصامرة من مستافلاد ازارة الصحة�

تقديم برامج توعوية مارية ماخا المركز الصحي  1	
الصحلة  ــام  األي مع  بالتزامن  الجامعي  االحرم 
الطالب  لــدى  الــوعــي  زيـــامة  بغرض  العالملة 

امنسوبي الجامعة�

عيادة الطب العام� 12�1

الفحص الطبي اإلكللنلكي  	1
ــالب  ــطـ ــلـ ــا لـ ــ ــامـ ــ ــاـ ــ الـ

المستجدين�

الااما  	1 الطبي  الفحص 
األناطة  في  الماتركلن 

الرياضلة التابعة للجامعة�

التاخلص النهائي لألمراض  	1
الحامة المعدية مثا التهاب 
اللوزتلن اااللتهاباد الجلدية 
آخر  ــى  إل الحلق  االتهاب 
اغلر  الــمــعــديــة  األمــــراض 

المعدية�

اتحويلها  	1 المزمنة  لألمراض  المبدئي  التاخلص 
للعلامة التخصصلة بالمركز )إن اجدد( أا التحويا 

للمستافلاد المرجعلة في المنطقة�

ااالستااراد  	1 االطبي  الصحي  التثقلف  تقديم 
تاما  مجاالد  في  الجامعة  لمنسوبي  الطبلة 

التدخلن االتغذية السللمة�

من  	1 للوقاية  االصحلة  الطبلة  النصائح  تقديم 
األمراض المعدية اأشهرها نزالد البرم ااألنفلونزا 
اكلفلة الحفاظ على الصحة لجملع أفرام األسرة�

الطوارئ  	1 لحاالد  األاللة  اإلسعافاد  تقديم 
للمستافلاد  إحاالد  اإصدار  البسلطة  للحاالد 

المتقدمة في الحاالد المتوسطة االاديدة�



الخدماد الصحلة المقدمة

2121

 مللا الخدماد الصحلة  بجامعة الحدام الاماللة

بأخذ  	1 األسنان  طبلب  يقوم 
للمريض  المرضي  التاريخ 
ــا الـــفـــحـــوصـــاد  ــ ــم ــ اع
ااإلشعاعلة  اإلكللنلكلة 
حالة  لتاخلص  ــة  ــالزم ال

المريض�

عما حاواد بأنواعها� 	1

سحب عصب اعالج الجذار� 	1

خلع األسنان� 	1

ــراض  	1 أمـ ــالج  ــ اع تاخلص 
الجهاز التنفسي مثا حاالد 
الــربــو اااللــتــهــاب الــرئــوي 

انزالد البرم�

ــراض  	1 أمـ ــالج  ــ اع تاخلص 
مثا  الــهــضــمــي  ــاز  ــه ــج ال
اإلسهال االنزالد المعوية�

ــراض  	1 أمـ ــالج  ــ اع تاخلص 
مثا  ــي  ــعــصــب ال الــجــهــاز 

التانجاد االصرع�

العالج التحفظي لألطفال� 	1

تصبغاد  	1 ــة  إزال الجلرا  اتنظلف  أسنان  تبيلض 
األسنان�

عالج اللثة )كورتاج تحت اللثة(� 	1

تثقلف صحي� 	1

تحويا ما يلزم من الحاالد إلى مركز طب األسنان  	1
بعد الكاف االتاخلص المبدئي�

اأمراض  	1 البولي  الجهاز  أمراض  اعالج  تاخلص 
الغدم الصماء االسكري االغدة الدرقلة�

متابعة النمو االتطور الحركي للطفا من خالل  	1
المعاينة الطبلة�

للطفا  	1 التدريجلة  التغذية  إلمخــال  جدال  اضع 
الرضلع اتثقلف األم على كلفلة استخدام جدال 

التغذية للحصول على التغذية األفضا�

تقيلم ااستااراد لحديثي الوالمة� 	1

صحة  	1 حــول  االتثقلف  التوعلة  نصائح  تقديم 
الطفا�

عيادة األطفال� 12�3عيادة األسنان� 12�2



الخدماد الصحلة المقدمة

2223

 مللا الخدماد الصحلة  بجامعة الحدام الاماللة

أمــراض  	1 اتاخلص  فحص 
العلن  من  األمامي  الجزء 
اتاما الجفون االملتحمة 
االغرفة  االصلبة  االقرنلة 
االقزحلة  للعلن  األماملة 
اإعطاء  البلورية،  االعدسة 
إذا  االمتابعة  الالزم  العالج 

لزم األمر�

أمــراض  	1 اتاخلص  فحص 
العلن  مــن  الخلفي  الــجــزء 
االجسم  الابكلة  اتاما 
الحالة  ــة  اإحــال الــزجــاجــي 

للمستافى إذا لزم األمر�

فترة  	1 أثناء  السلداد  متابعة 
الكاف  طريق  عن  الحما 

بالسونار�

طريق  	1 عن  التبويض  متابعة 
السونار�

األمــراض  	1 اعــالج  تاخلص 
النسائلة�

الــثــدي  	1 ــراض  ــ أم تاخلص 
اإحالة الحاالد مثا تكتالد 
مستافى  ــى  إلـ الــثــدي 

متقدم�

قلاس حدة اإلبصار اعما كاف نظارة كمبلوتر  	1
إذا لزم األمر�

فحص قاع علن االعصب البصري�  	1

قلاس ضغط العلن إلكتراني� 	1

اتأثلر  	1 الجلوكوما  مثا  المزمنة  األمراض  متابعة 
مرض السكري االضغط على العلن�

تقديم التوعلة الخاصة بتحسلن صحة العلن اتأثلر  	1
األمراض الوراثلة على العلن�

تقديم التوعلة الخاصة بتعزيز صحة األم االجنلن� 	1

باألمراض  	1 الخاصة  الطبلة  االستااراد  تقديم 
المزمنة المصاحبة للحما�

تقديم الماورة ااصف اسائا تنظلم األسرة� 	1

الدارة  	1 اضطراباد  من  اعالجهم  الفتلاد  توعلة 
الاهرية�

عيادة النساء والوالدة� 12�5عيادة العيون� 12�4



الخدماد الصحلة المقدمة
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 مللا الخدماد الصحلة  بجامعة الحدام الاماللة

مختلف  	1 ــالج  اعـ تاخلص 
أمراض الجهاز الهضمي مثا 
االقرحة  الــمــريء  ارتــجــاع 
المعدية االتهاباد القولون 
القولون  اأمــراض  المزمنة 

العصبي�

ــالج حـــاالد  	1 ــ تــاــخــلــص اع
ــط الــــدم  ــغـ ــاع ضـ ــ ــفـ ــ ارتـ

االكوللسترال�

ــالج حـــاالد  	1 ــ تــاــخــلــص اع
ــراض الـــغـــدم الــصــمــاء  ــ أمـ
السكري  مـــرض  ــاألخــص  ب

اأمراض الغدة الدرقلة� 

اعــالج  	1 اتاخلص  كاف 
مختلف األمراض الجلدية�

الجلدية  	1 األمـــراض  متابعة 
ــبــهــاق  ــا ال ــث ــة م ــن ــزم ــم ال
االحساسلة  ــا  ــم ــزي ااألك

الجلدية�

مااكا  	1 اعـــالج  تاخلص 
الاعر ااألظافر�

الخاصة  	1 الــتــوعــلــة  تــقــديــم 
الصحي  الــوضــع  بتحسلن 
األمــراض  انتاار  من  للحد 

المعدية�

تاخلص اعالج أمراض الجهاز التنفسي مثا الربو  	1
الاعبي اااللتهاباد الرئوية�

تاخلص اعالج حاالد األنلملا الحامة االمزمنة� 	1

عالج امتابعة أمراض كبار السن، اتقديم التثقلف  	1
الصحي للمرضى اذايهم�

عن  	1 الناتجة  المعدية  األمــراض  اعــالج  تاخلص 
جرثومة  مثا  االبكتريا  االفطرياد  الفلراساد 

المعدة�

الفرم  	1 صحة  بتعزيز  الــخــاصــة  التوعلة  تقديم 
االمجتمع�

عيادة الجلدية� 12�7عيادة الباطنية� 12�6



الخدماد الصحلة المقدمة
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 مللا الخدماد الصحلة  بجامعة الحدام الاماللة

باستقبال  الـــوحـــدة  هـــذه  ــقــوم  ت
المراجعلن المحوللن من قبا األطباء 
بالمركز  الطبلة  ــاماد  ــعــل ال فــي 
الصحي حسب مواعلد محدمة، حلث 
يتم استقبال المراجع اعما األشعة 
اإرســال  له  المطلوبة  التاخلصلة 
المسئول  للطبلب  ذلك  بعد  النتلجة 
التاخلص  إلكــمــال  الــمــريــض  عــن 

االفحوصاد الطبلة�
تحديد نوع المرض أا الحالة  	1

التي ياكو منها المريض�

التمريضلة  	1 الرعاية  تقديم 
متضمنة  ســريــعــة  ــصــورة  ب

األالوية في العناية�

طبقا  	1 باألكسجلن  الــعــالج 
لتعللماد الطبلب المعالج�

ــالج طــبــقــا  	1 ــ ــع ــ تـــقـــديـــم ال
اتاما  الطبلب  لتعللماد 

العناية بالجراح بأنواعها�

توافرها في  	1 يجب  التي  الطوارئ  أماية  متابعة 
اتاريخ  اجــومهــا  مــن  االتأكد  الضمام  عــلــامة 

صالحلتها احفظها حسب معايلر الجومة�

بطريقة  	1 الضمام  بعلامة  الخاص  السجا  تعبئة 
كاملة اصحلحة�

القلام بالتثقلف الصحي حسب حاجة المريض� 	1

لمعايلر  	1 اآلالد ااألمااد احفظها طبقا  تعقلم 
مكافحة العداى�

وحدة أشعة الموجات � 12�8
فوق الصوتية

قسم الطوارئ � 12�9
والضماد والتمريض

مهام التمريض في غرفة � 12�9�1
الضماد والطوارئ



الخدماد الصحلة المقدمة

2829

 مللا الخدماد الصحلة  بجامعة الحدام الاماللة

من  	1 المرضي  التاريخ  أخــذ 
المريض أا مرافقله�

الحلوية  	1 ــعــالمــاد  ال أخـــذ 
للمريض�

ــاالد  	1 ــح ــرف عــلــى ال ــع ــت ال
األالوية  اإعطائها  الحرجة 

في الدخول�

الطبلة  الــســجــالد  قــســم  ــقــوم  ي
بفتح  الصحي  بالمركز  ااالستقبال 
اترقلمها  احفظها  طبلة  ملفاد 

فتح ملف طبي لكا مريض  	1
الصحي  ــز  ــرك ــم ال يـــراجـــع 

الجامعي�

الطبلة  	1 الــســجــالد  حــفــظ 
أمــاكــن  ــي  ف للمراجعلن 

مخصصة لها�

ااجوم  	1 سابقا  المطلوبة  الفحوصاد  من  التأكد 
النتائج بالملف�

إلى  	1 الطارئة  الــحــاالد  في  المرضى  مرافقة 
الطبلب�

تنظلم مخول المرضى للعلاماد� 	1

مواعلد  بحجز  القسم  يقوم  كما  لذلك،  مخصصة  بطريقة 
الجامعة إلى  المراجعلن من منسوبي  العلاماد اتوجله 

العلاماد الطبلة افقا للتخصصاد المتاحة�

اإعامة  	1 ناطة  االغلر  الناطة  السجالد  معرفة 
ترتيبها�

اتسجلا  	1 المركز  أماء  تطوير  في  المساعدة 
اإلحصائلة الدارية�

حجز مواعلد للمرضى بالعلاماد التخصصلة� 	1

قسم السجالت الطبية� 12�11

المهام� 12�11�1

مهام التمريض في غرفة التمريض� 12�9�2



الخدماد الصحلة المقدمة
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 مللا الخدماد الصحلة  بجامعة الحدام الاماللة

المختبر  	1 أخــصــائــي  يــقــوم 
الطبلة  التحاللا  من  بالتأكد 

المطلوبة من الطبلب�

يقوم أخصائي المختبر بأخذ  	1
المطلوبة  ــدم  ــ ال عــلــنــاد 
األخــرى  التحاللا  اكــافــة 
ــة  ــ ــي ارق ــ ــة ف ــل ــج ــس ــم ال

التحاللا�

العلناد  	1 مع  التعاما  يتم 
اتوضع  االختصاص  حسب 
التحللا  جهاز  في  علنة  كا 

الخاص بها�

ــة  	1 ــ األماي ــرف  ــ اص تحضلر 
طريقة  شرح  مع  للمراجعلن 

استخدام العالج�

ــالج  	1 ــع تــنــظــلــم اصــــرف ال
األمــراض  لحاالد  الاهري 

المزمنة�

مراقبة صالحلة األماية في  	1
الصلدللة�

تسلم النتائج إلى قسم االستقبال بالمركز الصحي  	1
لتسللمها للمراجع عند مراجعة الطبلب�

صباح  	1 كا  المختبر  أجهزة  لكا  معايرة  إجراء  يتم 
مقة  من  للتأكد  للمرضى  التحاللا  إجــراء  قبا 

النتائج�

األجهزة  	1 أحــدث  على  الطبي  المختبر  يحتوي 
الدم،  صورة  تحاللا:  بعما  تقوم  االتي  الطبلة 
الكوللسترال  نسبة  االكبد،  الكلى  اظائف 

االدهون الثالثلة، السكر التراكمي�

ــة  	1 األماي استخدام  بخصوص  المرضى  توعلة 
اطريقة حفظها اأضرار الجرعاد الزائدة�

التي  	1 الصحي  التثقلف  أناطة  في  المااركة 
تقام ماخا اخارج المركز�

الرعاية الصيدلية� 12�12المختبر الطبي� 12�11



الخدماد الصحلة المقدمة
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 مللا الخدماد الصحلة  بجامعة الحدام الاماللة

الغلر  	1 األمااد  تعقلم جملع 
تعقلم  اإعــــامة  معقمة 
في  الماكوك  األمااد 
تعقلمها  مدة  أا  تعقلمها 
امستوى  ــدى  م اتقيلم 
التعقلم بعد عمللة التعقلم�

التعقلم  	1 ــواد  ــط خ ــاع  ــب إت
كاملة بالتسلسا المطلوب�

اذلك للقلام بتطبلق كافة سلاساد 
اإجراءاد التحكم بمكافحة العداى 
امنسوبي  اطالباد  طالب  لحماية 
االممارسلن  ــهــم  اذاي الجامعة 
من  الصحي  المركز  في  الصحيلن 

انتقال أي عداى ال سمح اهلل�

مكافحة  خدمة  مهام 
العدوى:

على  	1 بالسلطرة  التحكم 
اتطبلق  الــعــداى  انتاار 

السلاساد الخاصة بذلك�

ــي عــلــى  	1 ــومـ إشـــــــراف يـ
العامللن بالمركز الصحي�

متابعة مستجداد التخصص  	1
االعما على تعملمها�

بها  	1 االعما  العداى  مكافحة  مقايلس  مراعاة 
في جملع التعامالد�

المراجعلن  	1 بلن  الصحي  االتثقلف  الوعي  نار 
االموظفلن عن أهملة التعقلم االتعقلم باكا 

سللم اصحلح لمعرفة أهملة ذلك�

رفع مقترح تطوير القسم� 	1

الصحي  	1 بالمركز  العامللن  تدريب  على  العما 
أساللب اطرق مكافحة العداى�

امنسوباد  	1 لمنسوبي  تثقلفلة  ــدااد  ن عما 
الجامعة عن كلفلة طرق مكافحة العداى� 

تم استحداث خدمة � 12�14جهاز التعقيم الطبي� 12�13
مكافحة العدوى



الخدماد الصحلة المقدمة

3435

 مللا الخدماد الصحلة  بجامعة الحدام الاماللة

يهتم مكتب التوعلة الصحلة بتقديم  	
للمرضى  الصحي  التثقلف  خدماد 
زيامة  أجا  من  الجامعة  امنسوبي 
مهاراتهم  اتنملة  الصحي  الوعي 
فلما يتعلق بالحاالد المرضلة اطرق 

الوقاية اخطط العالج�

يتولى المكتب أيضا مسئوللة تقديم  	
االتثقلف  الصحلة  التوعلة  برامج 
بــإصــدار  االــقــلــام  الكللاد  ماخـــا 
باإلضافة  الصحلة  التوعلة  مطوياد 
إلى المااركة في الندااد الصحلة 

على مستوى الجامعة االمنطقة�

المهام:

على  	1 الــصــحــي  التثقلف 
ــع  ــم ــت ــج ــم مـــســـتـــوى ال

الجامعي�

التثقلف الصحي للمجتمع� 	1

ااألسابلع  	1 باأليام  االحتفال 
الصحلة�

الــمــاــاركــة بــفــعــالــلــاد  	1
الجامعة�

للتثقلف  	1 خــطــط  ــدام  ــ إعـ
الصحي�

من  	1 التثقلفلة  الموام  إنتاج 
ناراد اكتيباد امطوياد�

ــق مـــع اإلعــــالم  	1 ــســل ــن ــت ال
اإللكتراني

تم استحداث مكتب � 12�15
التثقيف الصحي
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