
بـرظـاطـب الرساغئ
الختغئ المظجلغئ

اس�اتيجية شفاء
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أن غتخض جمغع المرضى غغر الصادرغظ سطى العخعل لطثثطات الختغئ سطى جمغع اتاغاجاتعط
طظ الثثطات الطئغئ شغ طظازلعط

 أن ظصثم رساغئ ذئغئ حاططئ وذات ضفاءة سالغئ لةمغع طظ غتااج إلغعا شغ طظازلعط ذئصًا 
لاعخغات الطئغإ المسالب لطتالئ.

•     تعشغر رساغئ ختغئ طسامرة وشسالئ وصائغئ طساظثة وسقجغئ تبصغفغئ لطمرضى

        شغ أطاضظ إصاطاعط بمساغغر ذئغئ سالغئ الةعدة.

•     تحةغع المرضى سطى تطصغ الرساغئ الختغئ شغ طظازلعط ودسمعط بما غضفض

       تأطغظ ضاشئ اتاغاجاتعط السقجغئ.

•     تصطغض حشض أجرة المرضى ذوي التاقت الترجئ الثغظ غتااجعن شارة سقج ذعغطئ.

•     السغطرة سطى السثوى الاغ غمضظ أن تتثث أبظاء تعاجثعط شغ المساحفى.

•     الاضاطض طع الرساغئ الاغ غصثطعا أشراد السائطئ والمتاشزئ سطى ضراطئ المرضى

       واجاصقلغاعط.

•     دشع افجرة لطمحارضئ شغ سمطغئ الرساغئ الختغئ وتعشغر المسطعطات الدرورغئ لعط.
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ظئثة طعججة سظ المحروع



04

- تعشغر الةعث والسظاء سطى المرغخ وأجرته طظ اقظاصال

طظ وإلى أطاضظ السقج.

- تسجغج حسعر المرضى بافطان والراتئ والثسط الظفسغ

شغ طتغط السائطئ.

- تصثغط الرساغئ الطئغئ المظجلغئ إلى جمغع شؤات المةامع طظ 

المعاذظغظ والمصغمغظ.

- تخعل المرضى ذرغتغ الفراش سطى الثسط الختغ واقجاماسغ 

والابصغفغ والظفسغ طظجلغا  

المئررات الساطئ لطمحروع

طــثغــر
الئرظاطب
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تضطفئ الجغارة المظجلغئ حاططئ

تضطفئ الجغارة المظجلغئ حاططئ

سثد الجغارات المساعثف

 4200 زغــارة

تضطفئ الجغارة المظجلغئ حاططئ الثثطات

400 رغال

تضطفئ الجغارات المساعثشئ

1,680,000 رغال 
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السمطغات

المثخقت

المثرجات

زغـــارات
الـرسـاغئ
المظجلغئ

الاتعغض
الطئغ

سائقتالمرضى
المرضى

طصثطع
الئرظاطب

تصثغط
خـثطـئ
ذـئغـئ
طظجلغئ

افدوغــــئ
والمساطجطات
الــطـئـغــئ

الاعسغئ
والابصغش
الــخــتغ

طضعظات برظاطب الرساغئ الختغئ المظجلغئ 
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افبر اقجاماسغ

تتسغظ ختئ
واجاصرار المرضى

المسافغثغظ

تصطغض حفض افجرة
بالمساحفغات

تصطغض اظاحار السثوى
الظاجمئ طظ دخعل

المساحفغات

تتسغظ المساعمئ
اقصخادغئ لططصطاع

الختغ الثغري

تصطغض السئأ سطى
سائقت المرضى

وافبر اقجاماسغ
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ظمعذج حفاء لرساغئ المخـابغظ بافطـراض المجطظـئ
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لعتئ صغاس طآحرات لسام ٢١٩
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