
 خطة تدريب اطباء االسنان  االمتياز بمستشفيات وزارة الصحة
 

 الفترة الزمنية/ 
ظمة.تسعة اشهر من اصل اثنى عشر شهرا الفترة الكاملة لالمتياز خيث يقضى منها ثالثة اشهر على االقل بالكلية طبقا للقرارات الوزارية المن   

 الهدف:
تعميق النواحى العملية و االدارية . صقل المهارات االكلينيكية و رفع مستوى التفاعل االجتماعى و االنسانى و   -  
ويرو تاهيل  طبيب اسنان  للعمل بالمستشفيات  و توعيته بطبيعة العمل بالمستشفياتاعداد و تط-  
اعداد و تطوير و تاهيل طبيب االستان للعمل بمراكز االبحاث االسنان.-  
 

 الية العمل:
المسئولين بها لتبادل االراء حول البرنامج تحديد المستشفيات و المراكز التى سيتم التدريب االمتياز بها و عقد اجتماعات تحضيرية مع السادة  -1

 التدريبي وفقا المكانيات كل مكان.
 محددة المهام تراعى الجوانب العملية و تتتيح المتابعة و التقييم. خطة تدريبوضع  -2
ا و تحقيق الهدف من اكتساب عمل جدول توزيع اطباء االسنان االمتياز على المستشفيات بما يضمن العدالة و عدم تكس االمتياز فى اماكن بعينه   -3

 خبرات مختلفة باختالف االماكن المتاحة.
 عقد اجتماع موسع مع اطباء االسنان االمتياز قبل بداية سنة االمتياز لتعريفهم باهداف االمتياز و خطة البرنامج و تبادل االراء. -4
 لى حدة .عمل نموذج تقييم و نموذج يدون به الحاالت و المهام التى قام بها كل طبيب ع -5
 عمل زيارات ميدانية الماكن التدريب للوقوف على الوضع الميدانى اوال باول -6
 عمل اجتماعات دورية مع اطباء االسنان االمتياز و المسئولين عن التدريب لمناقشة خط سير التدريب . -7
 و تبادل االراء.عمل اجتماع موسع مع اطباء االسنان االمتياز مع نهاية سنة االمتياز لتقييم خطة البرنامج  -8
 عمل تقرير نهائي بناء على المدخالت الناتجة عن المتابعة الميدانية للخروج بتوصيات للتطوير . -9

 خطة التدريب:
االكلينيكية و فى كل مستشفى او مركز ابحاث فى بداية مجموعة االمتياز لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم االدارية و تعريفية  عمل محاضرات اساسية -1

 استعراض المهام المطلوبة منهم وتشمل:

  الزمن المقترح المحاضر عنوان المحاضرة

 اداريات  -
 

 اليوم االول  دقيقة 15 المركز \السيد رئيس القسم

 اليوم االول دقيقة 15 السيد مسئول مكافحة العدوى بالمكان مكافحة العدوى  -

اساسيات التشخيص و العمل  -
 االكلينيكى

 اليوم االول دقيقة 15 السيد مسئول االمتياز

 اليوم الثانى دقيقة 15 كبير اخصائيين التخصص اساسيات جراحة الفم و الوجه و الفكين-

 اليوم الثانى دقيقة 15 كبير اخصائيين التخصص اساسيات الحشو و عالج العصب

 اليوم الثانى دقيقة 15 التخصصكبير اخصائيين  اساسيات االستعاضة الصناعية

السيد مسئول الطواريء بالمستشفى و كبير  الطوارىء
 اخصائيي جراخة الفم و الوجه و الفكين

 لثاليوم الثا دقيقة 15

اساسيات التشخيص المقارن وطب الفم و 
 عالج اللثة

 اليوم الثالث دقيقة 15 كبير اخصائيين التخصص

 اليوم الثالث دقيقة 15 اخصائيين التخصصكبير  اساسيات طب استان االطفال

 
 2- التدريب بقسم الطواريء بالمستشفيات

ات االستقبال اشراف السيد رئيس قسم الطواريء بالمستشفى و كبير اخصائيين جراحة الفم بقسم االسنان حيث يشمل عدد ايام محددة لكل مجموعة لتعلم مهار
 االساسية:

( -المعدالت الحيوية االساسية )قياس الضغط و النبض و درجة الحرارة و معدل التنفس -أ   
اعطاء حقن العضل و الوريد و تحت الجلد و تركيب كانيوال-ب  
المساعدة فى الكشف المبدئي لحاالت اصابات الوجه و الفكين و التعرف على مباديء كتابة التقرير الطبي-ج  
لسكر و القلب و االمراض المزمنة و التعامل معها.تشخيص حاالت غيبوبة ا-د  
تشخيص حاالت ضيق التنفس و نوبات الحساسية و تحديد اسبابها و التعامل معها. -ه  

 3-العمل االكلينيكى :
حاالت التى شارك فيها طبيب يقوم مسئول االمتياز بعمل جدول توزيع العمل لالمتياز بحيث يشمل نظام دوري تحت اشراف السادة االخصائيين و يتم تسجيل ال

طب  \ذوى احتياجات خاصة \طب اسنان اطفال \تركيبات\عالج لثة \المساعدة فى عمليات صغرى\خلع مركب \خلع بسيط \االسنان االمتياز من حاالت حشو
 فم.

 4- النشاط العلمى:
ف مجموعات يقوم مسئول النشاط العلمى  بعمل جدول للمحاضرات العلمية التى تتاح بالمكان و اعالن ذلك و تحديد المواضيع ذات الصلة كما يقوم بتكلي

 ياز.و تضمين ذلك فى سجل نشاط القسم و نموذج عمل طبيب االمت seminar \ health education\case presentationاالمتياز بعمل نشاط علمى 

 
 



 

 

 \سلوى طه  \السيدة الدكتورة

 ون الصحية باالسكندريةعام قطاع طب االسنان مديرية الشئمدير                             

 \تحية طيبة و بعد                                                      
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  وزارة الصحة و مراكز ابحاث االسنان  خطة تدريب اطباء االسنان  االمتياز بمستشفيات مقترح                         
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