الزمشيش الغنٌٍ لمطبع شئٌى خذهخ اجملزوغ ًرنويخ الجيئخ لؼبم 0202
فَ الفرتح هي  1ينبيش ً 0202حزَ ربسخيخ
أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة
مركز الخدمة
العامة

وحدة المسح
الطبى

السالمة والصحة
المهنية

وحدة مكافحة
العدوى

وحدة الخريجين

تنمية بشرية

مسابقات

ً رزوثل بعيبهبد لطبع شئٌى خذهخ اجملزوغ ًرنويخ الجيئخ ثبلكليخ لزحميك ؤىذاف ًعيبعابد الكلياخ هاي خا ا الٌحاذاد
الزبثؼخ للمطبع كبلزبيل -0
 -1هشكض اخلذهخ الؼبهخ ًيزوثل فَ 0
 اخلذهبد الطجيخ الزَ يمذهيب ادلشكض.
 الؼوليبد اجلشاحيخ الزبثؼخ دلشكض اخلذهخ الؼبهخ.
 بعيبهبد هشكض اخلذهخ الؼبهخ ثبلكليخ.
 الذًساد الزذسيجيخ ًًسػ الؼول الزَ ينظويب هشكض اخلذهخ الؼبهخ .
ً -0حذح ادلغح الطجَ ًيزوثل فَ 0
 المٌافل الطجيخ .
ً -3حذح الغ هخ ًالظحخ ادلينيخ ًاألصهبد ًالكٌاسس ًرزوثل فَ 0
ركٌيي سئيخ ركٌى ػلييب كليخ طت األعنبى – جبهؼخ طنطب هاعغخ رؼليويخ ًػ جيخ آهنخ ًهضًدح ثكل آليبد الزؼبهل هغ
الطٌاسئ ًاألصهبد ًالكٌاسس ًالزَ هي شإهنب ؤى هتذد ؤهي الكليخ ًاعزمشاس الؼوليخ الزؼليويخ ًالؼ جيخ ًاخلذهيخ الزَ
رمذهيب الكليخ للوجزوغ .
 بػذاد خطخ يكٌى هي شإهنب رنغيك اعزخذام بهكبًيبد الكليخ مبب حيبفظ ػلَ ع هخ األفشاد ًادلنشأد ًادلشافك
ثبلكليخ فَ ظشًف الؼول الؼبديخ.
 طيبًخ ؤجيضح احلشيك ً اإلطفبء ًالزإكذ هي ط حيزيب .
 طيبًخ ادلظبػذ ثبلكليخ .
 الزإكيذ ػلَ ط حيخ جيبص اإلًزاس ثبلكليخ.
 الزخلض هي النفبيبد الطجيخ .

ً -4حذح هكبفحخ الؼذًٍ ًرزوثل فَ -0
ً ضغ المٌاػذ ًاألعظ دلكبفحخ الؼذًٍ ًبث ؽ األلغبم هببً ،ادلزبثؼخ الؼلوياخ ادلزجؼاخ فاَ هناغ اًزشابس الؼاذًٍ
داخل كبفخ ػيبداد ًهؼبهل ؤلغبم الكليخ ادلخزلفخً ،سفغ رمشيش ثبدل حظبد للغايذ ؤ.دً /كيال الكلياخ لشائٌى
خذهخ اجملزوغ ًرنويخ الجيئخ .
 الزذسيت ًبلبهخ النذًاد الؼلويخ جلويغ الفئبد ادلؼشضخ للؼذًٍ ( ادلؼياذيي – الناٌاة – طا ة الكلياخ – ىيئاخ
الزوشيض – الؼبهلني )
 األششاف الذًسُ ػلَ لغن الزؼمين ادلشكضُ ثبلكليخ .
ً -5حذح اخلشجيني 0








الزٌاطل هغ اخلشجيني حذيثَ الزخشج ًبػ هين ثٌسػ الؼول ًاحملبضشاد ًادلامتشاد ادلمبهخ ثبلكليخ ً ،هغ اجلوؼيبد
الؼلويخ راد الؼ لخ داخل الكليخ ً ،كليبد طت األعنبى ثبجلبهؼبد األخشٍ
بط ع اخلشجيني ثكل هب يغزجذ ثبلكليخ فَ النٌاحَ األكبددييخ ؤً الجحثيخ ؤً حظٌا الكليخ ػلَ جٌائض ،ؤً رميين الكليخ
هي خ ا ًششىب ػلَ هٌلغ الكليخ ؤً اجلبهؼخ ؤً ًعبئل ؤخشٍ يٌافك ػلييب رللظ ؤداسح الكليخ .
ًشش اإلجشاءاد الزَ يظذق ػلييب رللظ الكليخ ؤً اجلبهؼخ ًالزَ رؼني حذيثَ الزخشج ػلَ ؤعزكوبا دساعزو الؼليب زلليب
ًدًليب فَ رلبا طت األعنبى
الزنغيك هغ هذيشيبد الشئٌى الظحيخ ادلخزلفخ داخل اجلويٌسيخ  ،لإلعيبم فَ حل هشك د اخلشجيني .
الؼول ػلَ هشبسكخ اخلشجيني فَ ؤًشطخ خذهخ اجملزوغ ًشئٌى الجيئخ .
بػذاد لبػذح ثيبًبد عنٌيخ ثإمسبء اخلشجيني
ػمذ لمبء عنٌٍ للخشجيني  ،حيضشه شلثلٌى هي ادلغزفيذيي ً ،ؤطحبة األػوبا  ،هبذف رٌفري فشص ػول ذلن .

ً -6حذح الزنويخ الجششيخ ًرزوثل فَ 0

 الزذسيت ًبلبهخ النذًاد الؼلويخ جلويغ فئبد الكليخ ( ادلؼيذيي – النٌاة – طا ة الكلياخ – ىيئاخ الزواشيض –
الؼبهلني )
 -7ادلغبثمبد ًرزوثل فَ 0
 بلبهخ ادلغبثمبد الفنيخ ثني ط ة الكليخ فَ اجملبالد ادلخزلفخ (الشؼش – الشعن – النحذ)

أوال:مركز الخدمة العامة
أوال اخلذمبث الطبيت و الؼالجيتمه خالل ػيبدة الؼالج االقتصبدي التببؼت ملركز
اخلذمت الؼبمت

الفترة

ردد الحاالت التى تم رالجكا

 0202/1/1حزَ 0202/1/31

ػ ج 578هشيض ؤعنبى ختظظبد سلزلفخ

0202/0/1حزَ 0202/0/08

ػ ج 764هشيض ؤعنبى ختظظبد سلزلفخ

 0202/3/1حزَ0202/3/31

ػ ج 362هشيض ؤعنبى ختظظبد سلزلفخ

 -2العمليات الجراحية بوحدة األطفال ذوى االحتياجات الخاصة
الفترة

ردد العمليات التى أجريت

 0202/1/1حزَ 0202/1/31

مت بجشاء ػذد ( )8ػوليخ جشاحيخ ثٌحذح األطفبا رًٍ اإلحزيبجبد اخلبطخ .

0202/0/1حزَ 0202/0/09

مت بجشاء ػذد ( )4ػوليخ جشاحيخ ثٌحذح األطفبا رًٍ اإلحزيبجبد اخلبطخ .

0202/3/1حزَ 0202/3/31

مت بجشاء ػذد ( ) 0ػوليخ جشاحيخ ثٌحذح األطفبا رًٍ اإلحزيبجبد اخلبطخ .

ثالثا :المداهمة فى تذغيل رمالة بأجر مقابل رمل يومى
الفترة

المبلغ

رشغيل ػوبلخ ثإجش فَ الفرتح هي 0 202/1/1حزَ 0202/1/31

 07282جنيو

رشغيل ػوبلخ ثإجش فَ الفرتح هي  0202/0/1حزَ 0202/0/09

 05302جنيو

رشغيل ػوبلخ ثإجش فَ الفرتح هي  0202/3/1حزَ 0202/03/31

 05482جنيو

رشغيل ػوبلخ ثإجش فَ الفرتح هي  0202/0/1حزَ 0202/0/08

 01622جنيو

رشغيل ػوبلخ ثإجش فَ الفرتح هي 0202/3/1حزَ 0202/31/31

 18282جنيو

رشغيل ػوبلخ ثإجشفَ الفرتح هي  0202/3/1حزَ 0202/31/31

07922جنيو

رابعا  :الدورات والندوات التابعة للقطاع
الذوراث التذريبيت الىت وظمهب قطبع شئىن خذمت اجملتمغ وتىميت البيئت للخرجيني وبيبوهب
كبلتبيل:
 -1الذًسح الزنشيطيخ ألطجبء االهزيبص  Medical emergency - Infection control -C.P.R-ثزبسيخ 09
فربايش  1،0 0هبسط ً 0202ػذد ادلشرتكني  96هشرتن.

 -0الذًسح الزنشيطيخ ألطجبء االهزيبص - Infection control - First Aid In Dental Practice -C.P.R-

ثزبسيخ  32،31ؤغغطظ ً 0202ػذد ادلشرتكني  142هشرتن ).(On Line
 -3الذًسح الزنشيطيخ ألطجبء االهزيبص - Infection control - First Aid In Dental Practice -C.P.R-
ثزبسيخ  15 ، 14عجزورب ً 0202ػذد ادلشرتكني  143هشرتن ). (On Line
 -4الذًسح الزنشيطيخ ألطجبء االهزيبص - Infection control - First Aid In Dental Practice -C.P.R-
ثزبسيخ  32 ، 09عجزورب ً 0202ػذد ادلشرتكني  135هشرتن ). (On Line
 -5الذًسح الزنشيطيخ ألطجبء االهزيبص - Infection control - First Aid In Dental Practice -C.P.R-
ثزبسيخ  14 ، 13ؤكزٌثش ً 0202ػذد ادلشرتكني  75هشرتن ). (On Line

 -1رنظين ًذًح ًًسشخ ػول ػي اإلجشاءاد االحرتاصيخ للٌلبيخ هي فريًط كٌسًًب ادلغزجذ
ًكيفيخ رطيري ًغغل األيذٍ ثبلطشيمخ الظحيحخ ثزبسيخ اإلثنني ادلٌافك 0202 /3/0حبضٌس
( )166هشرتن هي الغبدح ؤػضبء ىيئخ الزذسيظ ًاذليئخ ادلؼبًًخ ًاإلداسيني ًىيئخ الزوشيض
ًالط ة ًؤطجبء االهزيبص .

 -0رنظين صيبسح هيذاًيخ دلؼيذ النٌس للوكفٌفني ثبلزؼبًى ؤعشح  DSSالط ثيخ ثبلكليخ ثزبسيخ
االثنني 0202 /0/ 17

-3رنفيز الزذاثري الٌلبئيخ ًاالحرتاصيخ ؤثنبء ػمذ االهزحبًبد ثبلكليخ للؼبم 2020ؤثنبء جبئحخ
( ( COVID-19ثنبء ػلَ رؼليوبد الغيذ ؤ.دً /كيل الكليخ لشئٌى خذهخ اجملزوغ ًرنويخ الجيئخ
ًرشكيل جلبى دلزبثؼخ بجشاءاد الزطيري ًالزؼمين للطلجخ ًادل حظني ًرطيري ؤهبكي ػمذ اإلهزحبًبد

ًجلنخ كشف ليبط دسجخ احلشاسح ًجلنخ األهي ًالغ هخ.

-3رنفيز الزذاثري الٌلبئيخ ًاالحرتاصيخ ًكزبثخ الزمبسيش اليٌهيخ ثإػوبا الزطيري ًليبط حشاسح

ادلرتدديي ػلَ الكليخ ًالزجبػذ اإلجزوبػَ يٌهيب ثبلكليخ للؼبم 0202ؤثنبء جبئحخ ( (

ً COVID-19رشكيل جلبى دلزبثؼخ بجشاءاد الزطيري ًالزؼمين ًليبط احلشاسح للطلجخ .

