
 قسن ادارة البيئت/ الورحلت الثبنيت 

 1029-1028ادارة الوىارد البشريت / الكىرس الثبني للعبم الذراسي 

 عشر/تذريسي الوبدة ثنبء عبذالكرين  الخبهستالوحبضرة 

وواقع الصحت  نتبئج العول بنظبم الصحت والسالهت الوهنيتعنىاى الوحبضرة 

 والسالهت الوهنيت في البلذاى النبهيت

 

 اهن نتبئج العول بنظبم الصحت والسالهت الوهنيت 

 سٌادج انؼًز اَْراخً نُالخ ٔانًؼذاخ. (1

 يُغ انسٕادز قثم ٔقٕػٓا, ٔانًسافظح ػهى اِصٕل. (2

 سٌادج إَراخٍح انؼايهٍٍ تانسذ يٍ انسٕادز انًرٕقؼح. (3

 ذخفٍط ذكهفح اْزالل َظزا نشٌادج غٕل فرزاخ انرشغٍم. (4

 ػٍ اِػطال تظثة انسٕادز.يُغ ذٕقفاخ انؼًم انُاذدح  (5

 ذسفٍش انؼايهٍٍ ٔزثٓى ػهى انؼًم ْشثاع زاخاخ اِيٍ ٔاِياٌ. (6

 انرؼذٌم االٌداتً فً طهٕكٍاخ انؼايهٍٍ نرُاطة يُاش انؼًم. (7

 ذؼرثز أزذ شزٔغ اَْراج ٔظًاٌ إطرقزارِ. (8

 

اهن الفىائذ الوترتبت على تطبيق نظبم الصحت والسالهت الوهنيت كوب حذدتهب 

 االيزو للجىدة الشبهلت :هنظوت 

 

 :أزذ شزٔغ يُظًح اٌِشٔ نهسصٕل ػهى شٓاداخ اندٕدج انخالصح تانفٕائذ

 

:يٍ خالل ذؼزف انؼايم ػهى انخطز انكايٍ فً انؼًم ٔطثم    فىائذ هببشرة  -

 ذالفٍّ ٌؤدي إنى:

 

 ذقهٍم إصاتاخ انؼًم ٔاِيزاض انًٍُٓح نهؼًال-1

 

 ػٍ انؼًم فً انًُشأج َذرج انسٕادز ٔانكٕارز انُاذدح-2

 

 . تانًُشاجاطرقزار  انًٕظفٍٍ ٔانؼايهٍٍ -3

 

 انظهٍى نهخطٕاخ. تاالذثاع اَظٍاب انؼًهٍاخ االَراخٍّ تظٕٓنّ  -4

 

 ٔانًصُغ . نهًشاءجخهق طًؼّ غٍثّ  -5

 

 فً كم االػًال .  انظاليحاصطساب  يفٕٓو   -6

 

 



 

 يثم : فىائذ غير هببشرة-

 

سٕادز َسافع ػهى اٌِذي انؼايهح انًاْزج يًا ٌؤدي نشٌادج ترقهٍم اْصاتاخ ٔان -1

 اَْراخٍح 

 

ػُذ يقارَح انًثهغ انًصزٔف ػهى انظاليح ٔانصسح انًٍُٓح فً انًُشأج يغ انًثهغ  -2

 .فً زال زذٔز اْصاتاخ َدذ أٌ يؼذل انرٕفٍز يزذفغا انًًكٍ صزفٓ

  

طُصزفٓا ػهى إصالذ اَالخ ترقهٍم انسٕادز نُالخ فاٌ انًثانغ انرً كُا - 3

 .  انًرعزرج ذًكُُا يٍ شزاء آالخ خذٌذج ٔتانرانً ذطٌٕز انًؼًم

 

 واقع الصحت والسالهت الوهنيت في البلذاى النبهيت

نقذ تذأ االْرًاو تثزايح انصسح ٔانظاليح انًٍُٓح فً انذٔل انُايٍح فً أاخز انقزٌ انؼشزٌٍ 

انرذرٌة انًًُٓ نهؼايهٍٍ اندذد ٔدٔراخ ذطٌٕزٌح نهؼايهٍٍ ٔػًهد ْذِ انذٔل ػهى ذٕطٍغ قاػذج 

 ,كًا اَشأخ يزاكش نهصسح انًٍُٓح فً يٕاقغ انؼًم يٍ قثم يرخصصٍٍ تانظاليح انًٍُٓح .

 ٌٔزخغ طثة ذأخز انذٔل انُايٍح فً ذطثٍق تزايح انظاليح انًٍُٓح انى ػذج اطثاب يُٓا :

 دنّفزا أِنٍح انصسٍح انزػاٌح ٔ انؼايح انصسح ِطض انثهذاٌ افرقار-1      

  انًٍُٓح انظاليح ٔ انصسح طضانًؼزفح تأ ػذو -2     

 انًرؼهقح تًشاكم انصسح ٔانظاليح انًٍُٓح نهًؼهٕياخ انثهذاٌ افرقار-3

  قٕاٍٍَ انصسح ٔانظاليح انًٍُٓح ظؼف -4

 انطثً انًًُٓ انًؤْم انكادر يف َقص- 5     

  لانؼً تٍئح يهٕثاخ قٍاص أخٓشج ٔانًؼذاخ  يف َقص -6     

 )انًؤْهٍٍ(.انؼايهٍٍ غٍز انًٓزج يقارَح تانؼايهٍٍ انًاْزٌٍ  اِفزاد َظثح يف سٌادج-7     

 ٔنرطٌٕز ٔاقغ انصسح ٔانظاليح انًٍُٓح فً انذٔل انُايٍح ٌدة انرزكٍش ػهى اندٕاَة انرانٍح:

 خذياخ انظاليح انًٍُٓح فً يٕاقغ انؼًم ٌُظى قإٌَ ٔخٕد-1

 ٔخٕد يزاكش زكٕيٍح نهًزاقثح ػهى ذطثٍق قإٌَ انصسح ٔانظاليح انًٍُٓح- -2

يزاكش نرأٍْم كٕادر يرخصصح فً يدال انظاليح انًٍُٓح نررًكٍ يٍ ذطثٍق تزايح  فرر -3

 انظاليح انًٍُٓح فً يٕاقغ انؼًم

  ٔانظاليح نالفزاد انؼايهٍٍتانصسح ذٕػٍح يرخصصح  تزايح اٌداد  -4


