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الوركز الصحي
الوقدهــــت:
ٚقٕو انًشكض انظحٕٚ ٙيٛا تاستقثال انًشاجؼ ٍٛيٍ انـهثح ٔانًٕظف ٍٛيٍ خالل ػٛاداخ انًشكض
ٔانًجٓضج الستقثال جًٛغ انحاالخ انـاسئح ٔانؼادٚح ٔتقذٚى انخذيح يٍ خالل انفحض انسشٚش٘
ٔٔطف انؼالجاخ انالصيح ٔاالستشاساخ انؼشٔسٚح ٔتحٕٚم يٍ ٚهضو ٔػؼّ انظح ٙنؼٛاداخ
االختظاص أٔ انًستشفٗ ػًٍ انشثكح انـثٛح انًؼتًذج.
هن ههام الوركز الصحي األخري:
 .1استقثال انًشاجؼ ٍٛيٍ ؿالب ٔيٕظفٔ ٍٛيستخذيٕٚ ٍٛيٛاً ،ػهًاً تأٌ انًؼذل انٕٛيٙ
نهًشاجؼ ٍٛنهفتشت ٍٛانظثاحٔ ٙانًسائ ٙال ٚقم ػٍ  111يشاجغ ٕٚيٛاً ٔف ٙتؼغ انًٕاسى
ٚتجأص انؼذد  141يشاجغ تاالػافح انٗ انًٕظفٔ ٍٛانًستخذي.ٍٛ
 .2االششاف ٔيتاتؼح انتأي ٍٛانظح ٙنهـالب ْٔ ٙيٍ يٓاو يذٚش انًشكض تحذٚذاً ٔكزنك انؼًم
ػهٗ تحذٚج ٔتـٕٚش انشثكح انـثٛح نخذيح انـالب.
 .3تذقٛق انكشٕفاخ ٔانفٕاتٛش قثم اسسانٓا نششكح انتأئ ٍٛانتذقٛق ف ٙحاالخ دخٕل
نهًستشفٛاخ ٔتغـٛح انحاالخ انًشػٛح انًشًٕنح تانتأي ٍٛانظح ٙنهـالب حسة انتؼهًٛاخ
انخاطح تزنك.
 .4انتُسٛق يا ت ٍٛانًشكض انظحٔ ٙدٔائش انجايؼح راخ انؼالقح (انذائشج انًانٛح ٔدائشج انهٕاصو
ٔسئاسح انجايؼح.
 .5االششاف ػهٗ ػٛادج االسُاٌ ٔؿٕاقًٓا – ٔكزنك طٛذنٛح انجايؼح ٔيذٖ تٕفش جًٛغ
اطُاف االدٔٚح ٔيتاتؼح انخذياخ انًقذيح نهـالب.
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فقد تن هذا العام : 4002 _ 4002
تؼضٚض انكادس انثشش٘ يٍ أؿثاء ٔيًشػ ٍٛنًٕاكثّ انضٚادج ف ٙأػذاد انـالب ٔيُٓا تاإلػافح
نألطالء يٍ أؿثاء ٔيًشػاخ :
 .1تؼ ٍٛٛػذد احُاٌ يٍ األؿثاء (ؿثٛة ٔؿثٛثح) تاالػافح نًذٚش انًشكض.
 .2تؼ ٍٛٛيًشػح قإََٛح تاالػافح انٗ انًًشػح انًٕجٕدج.
 .3تؼ ٍٛٛسكشتٛشِ ؿثٛح يتفشغّ نقـاع انتأي ٍٛانظح ٙنهـهثّ يٍ يتاتؼح ٔفٓشسح انًهفاخ
راخ انؼالقح (يهفاخ خاطّ تانظٛذن ،ّٛػٛادج األسُأٌ ،يشتشٚاخ انًشكض انظح ٙيٍ
يستهضياخ ٔأدٔ ّٚؿث.)ّٛ
النظرة الوستقبليه:
جاس٘ ا ٌٜتُاء يشكض طح ٙيتكايم تًساحح قشاتح أنف يتش يشتغ نٛكٌٕ جاْضا يغ تذاٚح انؼاو
انذساس 2116 – 2115 ٙنًٕاكثح انضٚادج تأػذاد انـهثح ٔاالستقاء تانخذيح انظحٛح ٚٔ ،كٌٕ ْزا
انًشكض ػًٍ يثُٗ كهٛح انتًشٚغ ٔسٛتى تحذٚخّ تجًٛغ يا ٚهضو يٍ أجٓضِ ٔأحاث ؿث ٙحذٚج (
ػٛاداخ ػذد أستؼح  ،ػٛادج أسُاٌ  ،طٛذنٛح  ،يختثش تحانٛم ٔ قسً ٙؿٕاسا يُفظالٌ قسى
نهـالب ٔاألخش نهـانثاخ يجٓضاٌ تأحذث األجٓضج انـثٛح ) يغ تحفظُا ػهٗ يساحح انًًشاخ
(انكشٚذٔساخ) ٔانتٕٓٚح ٔأياكٍ اَتظاس انـهثح – ٔانت ٙسثق ؿشحٓا يغ انًختظ ٍٛتانجايؼح.
أيا تخ ظٕص تٕصٚغ االياكٍ ٔانًساحاخ ٚشجٗ اػادج انُظش تخظٕص ْزا انثُذ تحذٚذاً نالستغالل
االيخم نهًساحاخ انًخظظح.
يشاجؼح تؼهًٛاخ ٔإجشاءاخ انتأي ٍٛانظح ٙنهـهثحٔ ،ؿشح ٔيُاقشح انحهٕل نًؼانجح تؼغ انخغشاخ
ف ٙتـثٛق ْزِ انتؼهًٛاخ ٔانغاٚح يُٓا تحقٛق افؼم انششٔؽ ٔانخذياخ انظحٛح َٕٔػٛتٓا ٔػثؾ
انُفقاخ كٌٕ انجايؼح ْ ٙانًسؤٔنح يثاششج ػٍ إداسج انتأي ٍٛانظح ٙتئششاف يذٚش انًشكض
انظح.ٙ
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وهن الحلىل الوقترحت:
 .1اػادج انُظش تُسثح انتحًم يخالً (خاسد انًستشفٗ ػًٍ انشثكح انًؼتًذج يٍ  21انٗ %31
ٔداخم انًستشفٗ ػًٍ انشثكح انـثٛح يٍ  %11انٗ ٔ %21خاسد انشثكح انـثٛح (خاسد
انًستشفٗ ٔ ،%41داخم انًستشفٗ . )%31
 .2ف ٙحانح تقاء انتأي ٍٛانظح ٙنهـهثح كًا ْٕ (تذٌٔ دفغ سسٕو خاطح تذل تأي ٍٛطح)ٙ
اقتشح اٌ ٚقتظش ػالد انـهثح ػهٗ يا ْٕ يتٕفش داخم انجايؼح فقؾ ٔانذخٕل نهًستشفٛاخ
تانذسجح انخانخح ٔانًحٕنح يٍ اؿثاء انجايؼح فقؾ ٔنجًٛغ ؿالب انفتشج انظثاحٛح أيا يٍ
ٚشغة يٍ انـالب تًُافغ اػافٛح ٔيتًٛضج اقتشح تحظٛم سسٕو تذل تأي ٍٛطح ٙنكم
فظم دساس( ٙاختٛاس٘) اسٕج تانجايؼاخ االخشٖ ٔتؼذٚم سقٕف انتغـٛاخ َٕٔػٛح
انخذيح.
 .3استًشاسٚح انتؼأٌ يغ انششكح انؼشتٛح الداسج َفقاخ انتأي( ٍٛيٛذٚكسا) نجذٔاْا االقتظادٚح
ٔتٕفٛش تانُفقاخ انًانٛح.
َ .4ظشاً التساع انًشكض انظح ٙانجذٚذٔ ،يساحاتّ انٕاسؼح افتشح تخظٛض (جُاح خاص)
إلداسج انتأي ٍٛانظح ٙنهـهثح (يذٚش انًشكض  +يٕظف انتأي.)ٍٛ
 .5انتأي ٍٛانظح ٙنهًٕظفٔ ٍٛػائالتٓى يٍ يسؤٔنٛح شؤٌٔ انًٕظفٔ ٍٛتأي ٍٛانـهثح تثقٗ كًا
ْ ٙيٍ يسؤٔنٛح يذٚش انًشكض انظح.ٙ
 .6تسثة ٔجٕد سٛاست ٙإسؼاف ٔحاجتُا فقؾ نسٛاسج ٔاحذج اقتشح تٛغ سٛاسج ٔاإلتقاء ػهٗ
األخشٖ تسثة أٌ انسٛاسج تؼًم تانثُضٔ ٍٚأٚؼا َقظاٌ قًٛتٓا انششائٛح سُح تؼذ سُح
ٔاستثذانٓا تسٛاسج طغٛشج ػهٗ سثٛم انًخال ( (Kandyتؼًم تانذٚضل ٔتف ٙتانغشع
انًـهٕب نُقم انحاالخ انثسٛـح ٔانؼادٚح يٍ داخم انجايؼح.
 .7ايا فًٛا ٚتؼهق تششٔؽ االػتًاد نهًشكض انظح ٙاحٛؾ يؼانٛكى ػهًاً تأٌ انُقض كانتان:ٙ
 اؿثاء ػذد 1 تًشٚغ ػذد 3 سائق اسؼاف ػذد 1 فُ ٙيختثش تحانٛم ؿثٛحسغى ْزا انؼذد انًٕجٕد ٔانًـهٕب اػتقذ اٌ ػذد  3اؿثاء ٚف ٙتانغشع نكٍ تانُسثح نهتًشٚغ
حاجتُا انٗ يًشػح ٔيًشع فقؾ.

