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 جامعة بدر بالقاهرة –كلية طب الفم واألسنان  –سياسة العمل بوحدة العالج بأجر 

 الرؤية

التميز فى الخدمة العالجية لتخصصصصصصصصاأل نا االصصصماع التابي  اى تنيير المعايية العالمية لجيد  الة اية  

 الصحية 

 ةالرسال

تتيي  اى    لجميع شصةاب  المجتمع  فى جميع تخصصصصاأل نا االصماع  ذاأل ملصتي  ةاىى  تتديي خدمة  الجية

 معدالأل مكافحة إمتشاة العدي  ييأىل تكافة ممكمة.مع تنيير أ اى إلتخداي التنييتاأل الحديثة فى العالج 

 حدةاهداف الو

 .تجهيزاأل يتتمياأل حديثةيالتخداي  ميز تتديي خدمة  الجية مت •

مع خالل أ ضصصصصصاة ايبصة التصدةيء يأ ضصصصصصاة الهيبصة المعصايمصة يصالكايصة مع  الخصدمصة العالجيصة  تتصديي   •

 .المتخصصيع فى فةيع نا االماع

 .مع خالل إجةاة دةالاأل ييحيث يصفة ملتمة  العالجيةةفع ملتي  الخدمة  •

 .يماة المجتمعتتديي الخدمة العالجية يأىل تكافة ممكمة كخدمة ا •

 تيفية مياةد إضافية لاصةف  اى إحتياجاأل مجمع العياداأل )ىلي العالج المجامى( •

 منهجية العمل داخل الوحدة

يتي تحديد الخدماأل العالجية التى تتيي يها اليحد   اى ألصصصاء التخصصصصصصصصاأل التى تحتاج مهاة   .1

 التةكيياأل الصما ية الةىمية( –غةلاأل االماع  –خاصة فى العالج )مثل تتييي االماع 

 يتي حلاا تكافة العالج نيتا لدةالة ملتفيضة العاة الخاماأل يالملتازماأل المنايية لاعالج .2

 ع الخصدماأل العالجيصة التى تىد  داخل اليحد  مع التحصديث الملصصصصصتمة يمضصصصصصافة خدماأل اإل الع   .3

  الجية أخة  يصفة ديةية

 اإلاتماي يالجاما التلييتى لاخدماأل العالجية التى تىديها اليحد  .4

  إ داد تتاةية ديةية لتتييي ملتي  ااداة يالعمل  اى تحليمه يصفة ملتمة   .5
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 مراحل العمل داخل الوحدة

 :مةحاتيعيتي تتليي العمل يتتديي الخدمة العالجية ياليحد  الى 

  )مدتها  اي أكاديمي( المةحاة اايلى

 الهدف: التليير لاخدماأل العالجية المىدا  داخل اليحد  يإكتلاا ثتة المةضى  •

يتي خالل اذه المةحاة تتديي خدمة  الجية يلصعة التكافة الفعاية لاخاماأل يالملصتهاكاأل المتدمة أثماة   •

تكافة  الج   –تكافة معمل التةكيياأل الصصصصما ية    –العالج لامةيض )مثل تكافة غةلصصصة االصصصماع  

 يأجة النييا المعالجألتكافة العالج ( ديع أ  متايل التتييي

 المةحاة الثامية

الهصدف: اإللصصصصصتمةاة فى تتصديي الخصدمصاأل العالجيصة المىدا  داخصل اليحصد  يإضصصصصصافصة خصدمصاأل  الجيصة   •

  يغةض خدمة المةضى يأيضا زياد  مياةد التمييل الذاتى لاكاية أخة 

يتي خالل اذه المةحاة تتديي خدمة  الجية يلصعة التكافة الفعاية لاخاماأل يالملصتهاكاأل المتدمة أثماة   •

 لتكافة العالج يأجة النييا المعالج الماد  متايلمضافا اليها الالعالج لامةيض 

 

  ميد الكاية          مدية اليحد 

 إيهاا لعيد أ.د. /                             أ.ي./ ةاميا اليحية 


