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االدارج  /انقضى :االدارج انتُفُذَح

اصى انىظُفح  :انًذَز انتُفُذٌ

 -1يىجض عٍ انىظُفخ
انًعزفح تجًُع أقضاو انًضتشفً.انًعزفح تاألَظًح وانتعهًُاخ انًعًىل تها فٍ انًضتشفً.انقذرج عهً االتصال وإقايح عالقاخ طُثح يع اِخزٍَ.-انقذرج عهً اإلشزاف وانًتاتعح.

 -2انعالقبد انتُظًُُخ
 1-2انزئُش انًثاشز
 2-2انىظائف انتاتعح نه
 3-2يٍ َُىب عُه
 4-2قُىاخ االتصال

َ :زتثظ يثاشزج تًذَز انًضتشفً أو يٍ َُىب عُه.
:
 :يىظفىا يكتة انخىل
 :جًُع االطثاء – انقضى انذاخهً – انحضاتاخ – انخزَُح – قضى انعًهُاخ

 1-3انًسئىنُبد:
) ١انًعشفخ انتبيخ ثخطخ انطىاسئ وانًسؤونُخ عٍ تطجُقهب أثُبء يُبوثته وتىنٍ قُبدح فشَق انطىاسئ
نحٍُ وصىل سئُس انفشَق واستذعبء يذَش انًستشفً.
) ٢إثالغ يذَش انًستشفً فىساً عُذ حذوث حبالد طىاسئ داخم انًستشفً أو خبسجهب.
) ٣انتعبوٌ يع انجهبد األيُُخ.
) ٤اإلششاؾ عهً سُش انعًم فٍ قسى اإلسعبؾ وانطىاسئ ويشاقجخ انعبيهٍُ وأدائهى نعًههى.
) ٥اإلششاؾ عهً سُش انعًم فٍ أقسبو انتُىَى وحم يب َطشأ يٍ يشبكم ثبنتُسُق يع انًذَش انطجٍ
انًُبوة وجهبص انتًشَض وطجقب ً نهُظبو انًتعبسؾ عهُه يع يشاعبح األَظًخ وانتعهًُبد انخبصخ
ثبألقسبو انُسبئُخ.
) ٦يتبثعخ استذعبء األطجبء االستشبسٍَُ واألخصبئٍُُ انًُبوثٍُ نتؽطُخ انعًم ثأقسبو انًستشفً انًختهفخ.
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) ٧يتبثعخ أعًبل انصُبَخ انطبسئخ انطجُخ وؼُش انطجُخ انطبسئخ.
) ٨انتحقق انذائى يٍ تىفش انًبء وانكهشثبء ووسبئم االتصبل داخم انًستشفً وانعًم عهً حم
انًشبكم انًتعهقخ ثزنك.
) ٩يتبثعخ انحبنخ األيُُخ ثبنًستشفً ورنك ثبنتُسُق يع يششؾ األيٍ.
 ) ١١انتىاجذ انذائى فٍ يقش انعًم واإلجبثخ عهً االتصبالد انهبتفُخ وانفبكسبد انعبجهخ يٍ انًسئىنٍُ ثًذَشَخ انشئىٌ
انصحُخ انًشتجظ ثهب وانًسئىنٍُ فٍ انىصاسح يع يشاعبح انتسهسم انىظُفٍ.
 ) ١١انشفع عٍ أَخ يالحظبد تتعهق ثبإلهًبل أو انؽُبة أو انُقص فٍ األدوَخ وانًستهضيبد انضشوسَخ
واألجهضح انًعطهخ وؼُشهب يٍ األيىس انهبيخ األخشي.
 ) ١٢اإلششاؾ عهً حضىس واَصشاؾ انعبيهٍُ أثُبء انُىثخ.
 ) ١٣يقبثهخ انًشضً وانًشاجعٍُ انزٍَ نذَهى شكبوٌ أو يالحظبد وانعًم عهً حههب ضًٍ اإليكبَُبد وانصالحُبد
انًتىفشح نذَه.
 ) ١٤انتُسُق ثٍُ انًستشفً وانًستشفُبد األخشي ( عُذ انحبجخ ) فًُب َخص تحىَم وقجىل انًشضً ثعذ يىافقخ
انطجُت انًختص.
 ) ١٥انتىقُع عهً ( ثالؼبد انششطخ وطهجبد اإلحبنخ ثٍُ انًستشفُبد وانتقبسَش انطجُخ انعبجهخ وتجهُػ انىفبح وًَىرج
إدخبل جثًبٌ نهحفع ثثالجخ انًىتً ) خالل يُبوثته.
 ) ١٦يتبثعخ خشوج انضواس ثعذ اَتهبء يىاعُذ انضَبسح انشسًُخ ثًسبعذح سجبل األيٍ.
 ) ١٧سفع تقشَش نًذَش انًستشفً ثبنًالحظبد عٍ انًُبوثخ صجبح انُىو انتبنٍ.
 ) ١٨تقذَى االقتشاحبد انتٍ َشاهب يُبسجخ نتطىَش عًم انًذَش انًُبوة يستقجالً.
 ) ١٩يب َسُذ إنُه يٍ أعًبل فٍ يجبل عًهه.

 -4ششوط شؽم انىظُفخ:
 1-4انًؤهم انذراصً
يؤهم عهًٍ يُاصة وَفضم أٌ ال َقم عٍ درجح انثكانزَىس.َ.فضم أٌ َكىٌ يًٍ َعًم تىظُفح قُادَح أو إشزافُح. 2-4انًعهىياخ

 3-4انخثزج
 4-4انتذرَة

- :انًعزفح تجًُع أقضاو انًضتشفً.
انًعزفح تاألَظًح وانتعهًُاخ انًعًىل تها فٍ انًضتشفً.انقذرج عهً االتصال وإقايح عالقاخ طُثح يع اِخزٍَ.انقذرج عهً اإلشزاف وانًتاتعح. :صُتٍُ عهً االقم تانًضتشفُاخ واجادج انعًم عهً انحاصة االنً.
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