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ال�ضحة

املدر�ضية

�صهناز ال�صرحان

ممر�صة

تعريف ال�ضحة املدر�ضية

هي جمموعة املفاهيم واملبادئ والأنظمة واخلدامات التي تقدم لعزيز �ضحة الطالب يف ال�ضنة ، 

وتعزيز �ضحة املجتمع من خالل املدر�ضية ، وال�ضحة املدر�ضية لي�ضت تخ�ض�ضًا م�ضتقاًل واإمنا هي 

والتوعية  الوبائيات  وعلوم  الوقائي  كالطب  العامة  ال�ضحية  واملعارف  العلوم  من  ملجموعة  بدورة 

ال�ضحية والإح�ضاء احليوي و�ضحة البيئة والتغذية و�ضحة الفم والأ�ضنان والتمري�ض

اهداف ال�ضحة املدر�ضية

تهدف اأن�ضطة وبرامج ال�ضحة املدر�ضية اإىل :

- تقومي �ضحة الطالب بالتعريف على املوؤ�ضرات ال�ضحية ل�ضحة الطالب يف كافة املجالت 

- حفاظ �ضحة الطالب واملوؤ�ضرات ال�ضحية �ضمن امل�ضتوي املطلوب وتعزيز �ضحة الطالب 

1- تعريف العاملني يف املجال الرتبوي وال�ضحي باأولويات امل�ضكالت ال�ضحية يف ال�ضن املدر�ضية

ال�ضحة  لربامج  والتقومي  التخططوالتنفيذ  مهارات  املدر�ضية  ال�ضحة  القائمني على  اإك�ضاب   -2

املدر�ضية.

3-  اإك�ضاب العاملني يف املجال الرتبوي ال�ضحي القدرات واملهارات الالزمة لالكت�ضاف املبكر للم�ضكالت 

ال�ضحية .

4- تزويد العاملني يف املدر�ضة مبهارات التوعية ال�ضحية باملدر�ضة .

5- معاونة الطالب والرتبويينوالعاملني ال�ضحيني يف مراقبة وحت�ضني البيئة ال�ضحية املدر�ضية 

6- تقدمي اخلدمات ال�ضحية التي تقوم وحتفظ وتعزيز �ضحة الطالب واملجتمع املدر�ضي  

7- التن�ضيق مع اجلهات ال�ضحية الأخري يف تقدمي اخلدمات العالجية املتقدمة

دور املمر�ضة يف ال�ضحة املدر�ضية

1- خدمات ال�ضحية املدر�ضية وتوفري الرعاية الأولية .

2- التنظيم يف عمل الفح�ض الدوري وفح�ض امل�ضتجدين من الطلبة .

3- كما م�ضئولة عن الوقاية من الأمرا�ض املعدية .

4- اإعطاء التطعيم يف كل مرحلة عمرية درا�ضية من الداخل لريا�ض  الأطفال اإىل مرحلة الثانوية .

5- كما اأنها م�ضئوله اأي�ضًا عن اكت�ضاف الأمرا�ض النف�ضية واكت�ضاف ق�ضر النظر وال�ضمع والنطق .

6- ومن مهامها الوظيفة عمل ندوات للطلبة فيما يخ�ض جمال ال�ضحة .

7- ا�ضتدعاء اأولياء الأمور يف حال اكت�ضاف اأي حالة تظهر على الطالب .

دور الدكتور يف العيادة

1- ياأخذ الأطباء على عاتقهم عالج الطلبة املر�ضى .

2- ي�ضخ�ض حالتهم وي�ضف اأو يعطي لهم العالج ال�ضروري .

3- يعني بدرا�ضة الأمرا�ض ومعاجلتها والوقاية منها .

4- تطبيق معرفتهم حينما يتعاملون مع املر�ضى .

5- العناية بالطالب املري�ض .

6- واإذا كانت احلالة معقدة اأو خطرية ، يحول املري�ض اإىل م�ضت�ضفى اأو موؤ�ض�ضة اأخرى 

تقدمي له رعاية متميزة . 

وي�ضاعف الأطباء جمهوداتهم ، عند الإنذار بانت�ضار الأمرا�ض الوبائية حتي مينعوا انت�ضار املر�ض .

مكتبة العيادة

ت�ضم مكتبة العيادة جمموعة من الكتيبات ال�ضحية وبع�ض ق�ض�ض الأطفال املنوعة وجمموعة من 

املجالت املتنوعة منها ال�ضحي والتثقيفية.


