
 
 

 

 (2021/العيادات المتنقلة برنامجالمركزالوطني للعناية بصحة المرأه )

  الوطني كز العيادات المتنقلة التابعة للمر من خالل المختلفة المملكة في محافظاتمناطق النائية الحمالت صحية في القيام بتنفيذ

 .(المتنقلة عيادة العيون و عيادة صحة المرأةللعناية بصحة المرأة )

 والمجتمع المحلي الوطني لمركزلالمنفذون والداعمون التعاون مع الشركاء يتم تنفيذ الحمالت ب. 

 الى االطفال وكبار باالضافة للمرأه االردنية في جميع مراحلها العمرية  عالجية و تثقيفيةو خدمات تشخيصية  تقدم الحمالت

 بغض النظر عن جهة انتفاعهم من التأمين الصحي المدني ألو العسكري. السن

  وفقر الدماجراء الفحوصات المسحيه للكشف المبكر عن بعض االمراض المزمنه مثل الضغط والسكري أثناء الحمالت يتم 

وامراض القلب  المبكرمثل خلع الوالده لخلقية واالعتالالت االثدي وعنق الرحم مثل سرطانات  واالوراموهشاشة العظام 

اجراء الفحوصات المخبرية وغيرها من األمراض. باالضافة الى فحص و متابعة الحوامل واالطفال و  واعتالالت النظر

  الروتينية ) كيمياء الدم , فحص البول , خضاب الدم (

  الى الجهات الصحية المختصة.المتقدمة  يتم تحويل الحاالتانا كما وأنه العالجات والنظارات الطبيه مج بعضتوفر الحمالت 

  المحاضرات االرشادية  لمجتمع المحلي من خالل المستهدفة في يتولى فريق الحمالت مهمة رفع مستوى الوعي الصحي للفئات

العنف االسري وفقر الدم والتغذية والنظافة  لأنماط الحياة الصحية مثوالفسيولوجية و الصحيه النفسيةو التوعوية بما يخص 

 الشخصية.

  يتم التنسيق لتنفيذ الحمالت مع الجهات المعنية في المحافظات كالحكام االداريين ومديرين الصحة والتنمية االجتماعية ولجان

بعض تقديم المساهمة في و مرافقتها ستضافة الحمالت والمجتمع المحلية وذلك لحشد أكبر عدد من المواطنين و التنسيق ال

 المناطق النائية.سد جيوب الفقر في لدات المادية المساع

 

 برنامج الحمالت الصحية  
 التزامات الشركاء  التزامات المركز الوطني     الحملة مدة مكان الحملة  اسم العيادة المتنقلة

 

 

 عيادة العيون

المناطق النائية 

جميع في 

محافظات 

المملكة  

 محافظه12

أيام لكل  10

 محافظه
 توفير العيادة المتنقلة (1

 صيانة وتزويد العيادة بالوقود (2

  االشراف االداري والتنسيق (3

 :توفير الكوادر التالية (4

 مشرف الحملة الصحية .1

 سائق. .2

 مدخل بيانات .3

توفير النظارات الطبيه واالدوية  (1

 والمستهلكات الطبية.

 توفير الكوادر التالية: (2

 طبيب عيون .1

 فني بصريات .2

 

 

 

 

 عيادة صحة المرأة

المناطق النائية 

في جميع 

محافظات 

المملكة  

 محافظه12

أيام لكل  10

 محافظه

 توفير العيادة المتنقلة (1

 صيانة وتزويد العيادة بالوقود (2

  االشراف االداري والتنسيق (3

 :توفير الكوادر التالية (4

 مشرف الحملة الصحية .1

 سائق. .2

  مدخل بيانات .3

 الطبية.توفير االدوية والمستهلكات  (1

 توفير الكوادر التالية: (2

 طبيب نسائية .1

 طبيب اسرة .2

 ممرضه قانونية .3

 قابلة قانونية .4

 فني اشعة .5

 فني مختبرات .6

 اخصائية تغذية .7

 اخصائية اجتماعية و نفسية .8

 

 


