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 ضمطٍٛ عىاُ حٕه وبادزات تكسٖس

فسص التعأُ يف دلاه العمي ٔالتهٍٕلٕدٗا ٔاالبتهاز ملٕادّٛ  ٔ تباده الـىعمٕوات حٕه

 .91فرئع نٕفٗد 

 

ودٖسٚ داٟسٚ التدطٗط االضرتاتٗذ٘ مبذمظ البحح  -الدنتٕزٚ غسٖفٛ بٍت محٕد احلازثٗٛ

 عىاُضمطٍٛ   -العمى٘

 عىاُ ضمطٍٛ - ٔشازٚ اخلازدٗٛ -الدنتٕز ٖٕضف بَ عبداهلل البمٕغ٘ 
 

الرٙ ٍٖكطي اىل قطىني  19أطمل دلمظ البحح العمى٘ الربٌاور البحج٘ نٕفٗد -1

ٔاليت تعاجل الكضاٖا االدتىاعٗٛ  non-Clinicalٔاحباخ غري طبٗٛ  Clinicalأحباخ طبٗٛ 

الف  02زصد وبمؼ وال٘ بٕاقع  مت   حٗح 19ٔاالقتصادٖٛ ٔالتٕعٗٛ وَ تداعٗات نٕفٗد

ٕه ضسٖعٛ ٔذنٗٛ ملٕادّٛ زٖاه عىاٌ٘ لهن وكرتح حبج٘ ّٖدف اىل إجياد حم

  .ضٕاٞ ناٌت ِرٓ احلمٕه طبٗٛ أً ادتىاعٗٛ أً اقتصادٖٛ 19ٗدفرئع نٕف

 وطكط يفابتهاز  التابع جملىعقاً عدد وَ الػباب يف وسنص صٍاع عىاُ لمٍىردٛ  -0

 قٍاع الػٕص الضتدداوْ نكٍاع لمتٍفظ الصٍاع٘ ٕٖسبتطدلمظ البحح العمى٘ 

حٗح مت جتسٖبْ وع املدتصني يف املطتػفٜ  باضتدداً الطابعٛ ثالثٗٛ االبعاد

 .الطمطاٌ٘ ٔاثبت زلاحْ

 وطكط يفابتهاز  التابع جملىعقاً عدد وَ الػباب يف وسنص صٍاع عىاُ لمٍىردٛ  -3

الطيب باضتدداً الطابعٛ ثالثٗٛ الكٍاع الٕاق٘ لمطاقي دلمظ البحح العمى٘ بتصٍٗع 

 .االبعاد

 وطكط يفقاً عدد وَ الػباب يف وسنص صٍاع عىاُ لمٍىردٛ التابع جملىع ابتهاز  -4

باضتدداً الطابعٛ  وكبض غدص٘ لفتح االبٕابدلمظ البحح العمى٘ بتصٍٗع 

 ثالثٗٛ االبعاد

اطمكت وٍصٛ املدُ الرنٗٛ التابعٛ جملمظ البحح العمى٘ ٔالػسناٞ وطابكٛ  -5

حٗح تٕدت ثالخ  19لمػباب العىاٌ٘ إلجياد حمٕه ذنٗٛ ملٕادّٛ تداعٗات نٕفٗر

عىاُ تٕادْ نٕزٌٔا، خمٌٕا ٌّذع( ٔمجٗعا تكدً خدوات تطبٗكات فاعمٛ ) إصحاح، 

 .19ملٕادّٛ نٕفٗد

ٗٛ السقىٗٛ ٍصٛ التعمٗىاملرب بٕابٛ عىاُ التعمٗىٗٛ ٔشازٚ الرتبٗٛ ٔالتعمٗي ع أطمكت -6

عَ البعد بالتعأُ وع غسنٛ االتصاالت العىاٌٗٛ عىاُ تن باجملاُ جلىٗع  لمتعمي

 .املساحن الدزاضٗٛ



ٖتي تكدٖي مجٗع الدزٔع لطمبٛ دبمًٕ الجاٌ٘ عػس عرب قٍٕات التمفصُٖٕ العىاٌ٘  -7

 .ٖٕوٗا بػهن وباغس يف قٍات٘ عىاُ وباغس، ٔعىاُ الجكافٗٛ 

الصٍدٔم التهٍٕلٕد٘ العىاٌ٘ وبمؼ ومُٕٗ زٖاه عىاٌ٘ لدعي التطبٗكات  خصص -8

م عدد وَ حٗح مت اطال19الػباب العىاٌ٘ ملٕادّٛ نٕفٗد ٍٖتذّاالرنٗٛ اليت 

 التطبٗكات ٔاالبتهاز نىا ٖم٘:

a.  دخرت( تطبٗلdakhterclinic ًتطبٗل اطمكْ األطباٞ العىإٌُٗ حٗح ٖكد ِٕ )

 .اضتػازات طبٗٛ ختصصٗٛ وَ أطباٞ وتدصصني عَ بعد لمحاالت الطازٟٛ

b.  ٔزٖد ( ٛوٍصWareedco)  از الطَ اىل املٍاشه لتذٍب لتٕصٗن االدٖٔٛ لهب

 .19بهٕفٗد العدٔٝ

c. حباز  الرنٗٛ ٍصٛامل(behar_market ) ٔالٍصٛ امل( ٛٗراثمارن Athmar ) وع

لتحٕٖن الػساٞ بالطٕم املسنصٙ لألمساك  ٔشازٚ الصزاعٛ ٔالجٕزٚ الطىهٗٛ

 لهافٛ املصاٖدات عَ بعد عرب املٍصٛ لتكٗن رلاطس االشدحاً

d.   ٛالرنٗٛاملٍص fast movers وَ ٍات املربدٚ لٍكن األمساك ٔاخلضسٔات احلمػ

 األضٕام املسنصٖٛ جتٍبا لالشدحاً

e.  أضّن وٍصٛ التعمٗي عَ بعدeasy  لتكدٖي خدوات التعمٗي عَ بعد 

f.  ٘تطبٗل التٕاصن املسٟ٘ لالدتىاعات عَ بعد "ادتىاعات“ Igtimaati 

وَ  ٛاضتدداً الطاٟسات ذاتٗٛ الكٗادٚ ) دزٌٔص( لتعكٗي االحٗاٞ ٔاملدُ ٔالكسٝ العىاٌٗ -9

  .قبن بمدٖٛ وطكط

دات احلسازٚ عَ الػاون ٔفحص دز لمتكص٘ اضتدداً الطاٟسات ذاتٗٛ الكٗادٚ ) دزٌٔص( -12

 .19بعد لألغداص املػتبْ بإصابتّي بهٕفٗد

ٔشازٚ التذازٚ ٔالصٍاعٛ وبادزٚ لتطّٗن خدوات تطذٗن حكٕم املمهٗٛ  أطمكت -11

الفهسٖٛ جلىٗع املبتهسَٖ يف ضمطٍٛ عىاُ حلىاٖٛ وبتهساتّي ذات العالقٛ 

 .19بهٕفٗد

املالبظ الٕاقٗٛ ٖٕوٗا لمطاقي الطيب ألف وَ  122وَ الهىاوات ٔ ٘تصٍٗع ومٌٕٗ -10

 .غسنٛ صاللٛ لصٍاعٛ املطتمصوات الطبٗٛ بٕاضطٛ

اطمكت ٔشازٚ الكٕٝ العاومٛ وبادزٚ لتحفٗص طمبٛ نمٗات التكٍٗٛ ٔوٕظف٘ الٕشازٚ  -13

 .19إلجياد حمٕه وبتهسٚ ملٕادّٛ نٕفٗد

 .ػسنٛ تٍىٗٛ ٌفط عىاُبوَ قبن وٕظف٘ قطي الهٗىٗاٞ ذلم٘ صٍاعٛ وعكي  -14
 

 



 

 

 

  

لفرئع قدً الفسٖل العمى٘ بٕشازٚ اخلازدٗٛ املػٕزٚ العمىٗٛ حٕه التأثريات الػاومٛ  -15

بعد  عمٜ الصحٛ العاوٛ ٔاالقتصاد ٔاجملتىع ٔالتٕقعات احملتىمٛ ملسحمٛ وا 19نٕفٗد

 19.نٕفٗد

( ٔاجملىٕعٛ العىاٌٗٛ لتكٍٗات BSSطٕزت نن وَ غسنٛ عىاُ بمٕنتػني ) -16

املعمٕوات ٔاالتصاالت ٌظاوًا ذنٗا لتتبع حاالت اإلصابٛ ٔضذالت ذنٗٛ لتطٕز 

 ني.احلاالت باضتدداً تكٍٗٛ بمٕنتػ

ٖػازك وهتب ٌكن ٔالعمًٕ ٔاملعازف ٔالتهٍٕلٕدٗا بٕشازٚ اخلازدٗٛ املعمٕوات  -17

العمىٗٛ وع الػبهٛ الدٔلٗٛ ملطػتازٙ ٔشزاٞ اخلازدٗٛ لمعمًٕ ٔالتهٍٕلٕدٗا 

(FMSTAN( ٔالػبهٛ الدٔلٗٛ لالضتػازات العمىٗٛ يف احلهٕوات )INGSA )

( حٕه أِي املطتذدات TWASٔاألنادميٗٛ العاملٗٛ لمعمًٕ التابعٛ لمٌٕٗطهٕ )

 .19العمىٗٛ ٔالتهٍٕلٕدٗٛ ملهافحٛ فرئع نٕفٗد
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