جمهىريت السىدان

وزارة الصحت اإلتحاديت
اإلدارة العامت للجىدة والتطىيرواإلعتماد
إدارة مكافحت العذوي

مىجهاث اإلستخذام المىسع و إعادة اإلستخذام للكماماث العاليت الكفاءة

● ٚشٛش االسرخذاو انًٕسغ إنٗ إػادج اسرخذاو َفس انكًايح راخ انكفاءج انؼانٛح ألَشطح انشػاٚح انظحٛح انًركشسج يغ
َفس انًشٚغ أٔػذد يٍ انًشػٗ .
● ٚجة اسرخذاو كًايح يٍ لثم كادر واحذ فقطٔ ،يُغ يشاسكح انكًايح يغ أكصش يٍ كادس.
● ًٚكٍ إػادج اسرخذاو انكًايح راخ انكفاءج انؼانٛح بنفس الكادرػُذ انرؼايم يغ ػذد يٍ انًظات ٍٛتُفس َٕع انؼذٖٔ
ٔانهزٚ ٍٚرٕاجذٌٔ يؼًا ف ٙغشف اَرظاس يخظظح أٔػُاتش انًسرشفٛاخ أٔ انؼضل.
● كًا ًٚكٍ إػادج اسرخذايٓا نهرؼايم يغ َفس انًشٚغ ف ٙنماءاخ يرؼذدج.

آليت التطبيق
● ػه ٙانكادس انطث ٙاسذذاء َفس انكًايح ألَشطح انشػاٚح انظحٛح انًركشسج يغ انؼذٚذ يٍ انًشػٗ ،دٌٔ إصانرٓا تٍٛ
يشٚغ ٔآخش ف ٙيُطمح سػاٚح طحٛح ٔاحذج (ػُثشأٔ لسى) ٔتششؽ اٌ ٚحًم انًشػَ ٙفس َٕع انًشع.
● ٚجة اخرثاس انكًايح ػانٛح انكفاءج ػُذ كم اسرخذاو نهرأكذ يٍ كفاءذٓا ٔ رنك تانرأكذ يٍ ػذو ذسشٚثٓا نهٕٓاء ٔ سٕٓنح
انرُفس يٍ خالنٓا.
● ٚجة انرخهض فٕسا يٍ انكًايح انًهٕشح تانذو ٔإفشاصاخ انجٓاص انرُفس ٙأٔ سٕائم انجسى األخشٖ يٍ انًشػٗ أٔ ارا
ذثههد أٔطؼة انرُفس يٍ خالنٓا.
● ٚجة انرخهض يٍ انكًايح تؼذ انخشٔض يٍ يُطمح انشػاٚح أل٘ يشٚغ يظاب تأيشاع يؼذٚح ذرطهة احرٛاؽاخ
إػافٛح.
ق نهٕجّ تحٛس ٚكٌٕ أحاد٘ اإلسرؼًال أٔ ٚرى ذطٓٛشِ تؼذ كم اسرخذاو أٔ اسذذاء كًايح ؽثٛح يٍ فٕق
● ًٚكٍ اسرخذاو ٔا ٍ
انكًايح انؼانٛح انكفاءج ٔانرخهض يُٓا تؼذ كم اسرخذاو (انخشٔض يٍ يُطمح سػاٚح انًشػٗ) ٔرنك نحًاٚح انسطح
انخاج ٙنهكًايح ػانٛح انكفاءج يٍ انرهٕز انخاسج.ٙ
● ٚجة االنرضاو تإجشاء َظافح انٛذ ٍٚتانًاء ٔانظاتٌٕ أٔ يطٓش نهٛذٚ ٍٚحرٕٖ ػهٗ انكحٕل لثم اسذذاء ٔ تؼذ خهغ
انكًايح.
● ٚجة اذثاع ذؼهًٛاخ انًسرخذو انخاطح تانششكح انًظُؼح ٔاذثاع انحذ األلظٗ نؼذد يشاخ االسرخذاو انًركشس (خًسح
يشاخ ارا نى ذمذو انششكح ذٕطٛح).
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إرشاداث إعادة اإلستخذام
● ٚجة االنرضاو تانؼٕاتؾ اإلداسٚح ٔانُٓذسٛح نهحذ يٍ ذهٕز سطح انكًايح (اسرخذاو ٔال ٙانٕجّ نًُغ انرهٕز تانشرار
انًرطاٚش).
● ٚجة ذذسٚة انكٕادس ػهٗ آنٛح اػادج اإلسرخذاو ٔ اإلنرضاو تُظافح األٚذ٘ لثم ٔتؼذ اإلسرخذاو.
● ٚجة االنرضاو تانطشٚمح انمٛاسٛح نهثس ٔ خهغ أدٔاخ انٕلاٚح انشخظٛح.
● ٚجة ذجُة نًس انجضء انذاخه ٙيٍ انكًايح ٔارا ذى انهًس تظٕسج غٛش يمظٕدج ٚجة ذُظٛف انٛذ ٍٚفٕسا.
● ٚجة اسرخذاو صٔض يٍ انجَٕراخ انُظٛفح ػُذ نثس انكًايح ٔإجشاء فحض االحكاو ػهٗ انٕجّ ٔػُذ خهؼٓا.
● ٚجة انرخهض يٍ انكًايح انًهٕشح تانذو ٔإفشاصاخ انجٓاص انرُفس ٙأٔ سٕائم انجسى األخشٖ يٍ انًشػٗ.
● ٚجة انرخهض يٍ كًايح تؼذ االذظال انٕشٛك يغ أ٘ يشٚغ يظاب تًشع يؼذ٘ اخش ٚرطهة اجشاءاخ يخرهفح.
● ٚجة انرخهض يٍ أ٘ كًايح ذرهف تشكم ٔاػح أٔ ٚظؼة انرُفس يٍ خالنٓا.
● ٚجة انًحافظح ػه ٙانكًايح ٔحفظٓا تطشٚمح جٛذج (ف ٙكٛس ٔسل ٙأٔ ٔػاء يغهك ػه ّٛاسى انًسرخذو ٔ ػذد يشاخ
اسرخذاو انكًايح) حر ٙال ذرهف أٔ ذرشِٕ ت ٍٛاالسرخذاياخ ٔٔػؼٓا ف ٙيُطمح ذخض ٍٚيحذدج يغ انحشص ػهٗ ػذو
ذاليسٓا نًُغ انرهٕز.
● ٚجة كراتح اسى انًسرخذو ٔ ذاسٚخ ٔ صيٍ أٔل اسرخذاو نهكًايح ػهٗ كٛس أٔ ٔػاء انحفع أٔ ػهٗ ششٚؾ الطك ٚؼهك
ػهٗ ستاؽ انكًايح.
● ٚجة انرخهض يٍ أٔػٛح ذخض ٍٚانكًاياخ أٔ ذطٓٛشْا تاَرظاو.
● ًٚكٍ االحرفاظ تانكًايح ف ٙكٛس ٔسل ٙتؼذ أل اسرخذاو نٛرى اسرخذايٓا ف ٙانٕٛو انشاتغ تُفس انكادس.

