قطاع الصحة
اوٌ  -:القسو الىقائً -:
 - 1تو اٌرتفاع بنسب التغطيه فً جهيع التطعيهات اٌجباريه الخاصه باٌطفال الرضع .
 - 2القيام بتطعيو تٍنيذ الهدارس بطعو اٌلتهاب السحائً .
 - 3القيام بعدد  4حهٍت للتطعيو ضد نرض شلل اٌطفال وتو تطعيو جهيع اٌطفال نن سن يىم وحتً
 5سنىات علً نستىي اٌدارة .
 - 4القيام بعهل دورات تدريبه للفريق الصحً نن اطباء وتهريض ونراقبين وتدريبهو علً اٌعهال
الىقائيه كل فيها يخصه .
 - 5القيام باعهال الترصد اٌيجابً لٍنراض الهعديه علً نستىي الىحدات الصحيه والهستىصفات
والعيادات الخاصه .
 - 6القيام باٌشراف علً اعهال اٌغذيه بالهصانع والهحٍت واخذ عينات وارسالها للهعانل .
 - 7القيام بحصر الهنشأت الصناعية .
 - 8القيام باستخراج شهادات صحيه للعانلين فً نجال اٌغذيه
ثانيا  -:تنظيو اٌسرى -:
 - 1تو تدريب اٌطباء والتهريض علً اعهال تنظيو اٌسرى .
 - 2طبع استهارات وكروت ودفاتر تنظيو اٌسرى .
 - 3ارسال العيادى الهتنقله للصيانه .
 - 4احضار سىنار للعيادى الهتنقله واحضار داتاشى لىحدة ابىالنهرس .
ثالثا  -:اٌسنان -:
 - 1عهل دورات تدريبيه ٌطباء اٌسنان .
 - 2تىفير ادوات نستديهه لعيادات بعض الىحدات .
 - 3تو طبع دفاتر لعيادات اٌستان .

رابعا  -:الهعانل -:
 - 1تو طبع سجٍت للهترددين علً الهعهل .
 - 2تصليح اٌجهزى الهعطله فً نعانل الىحدات .
 - 3تىفير جهيع نستلزنات الهعانل .
خانسا  -:التثقيف الصحً -:
 - 1تو عهل ندوات عن الغدى النكافية بالهدارس التابعه لٍدارة التعليهية (ابتدائً – اعدادي – ثانىي ).
 - 2يتو عهل ندوات التثقيف الصحً نع نختلف فئات الهجتهع عن انراض الصيف والجهاز الهضهً
(التغذيه السليهه – تنظيو اٌسرى – ختان اٌناث – صحه البيئه داخل وخارج الهنزل – التدخين واٌدنان
اٌيدز واٌنراض الهنقىلة جنسيا – رعايه نرضً الدرن – اٌنراض الطفيليه والبلهارسيا – اٌكتشاف
الهبكر لٍورام – الرضاعة الطبيعيه لٍم والفطام التدريجً ) .
سادسا  -:قسو الصيدلة -:
 - 1تو عهل اصٍحات فً نخزن اٌدويه بالهنىات
 - 2تو عهل دورات تدريبيه للصيادله .
سابعا  -:الرعاية اٌساسيه  -:تو عهل دورات طبيبه لٍطباء ودورات طبيه للتهريض .
ثاننا  -:الرعاية اٌساسية واٌنىنة والطفىله -:
 - 1تو عهل دورات تدريبيه لٍطباء الجدد والقدانً .
 - 2تو اعادى تشغيل طب اٌسرى .
 - 3تو تىفير البان لٍطفال بصىرى دائهه .
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