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  كورونا المستجد  لجائحة فيروس واالستجابة لالستعدادتوظيف مقدمي الرعاية الصحية 

COVID 19 
 

 المقدمة

واإلدارية   والمساندة والتعليمات السليمة لتوظيف الكوادر الطبية والتمريضيةتحتوي هذه الورقة على مجموعه من االرشادات 
 في المستشفيات. 19-فيروس الكوفيد مع جائحة للتعامل

الصفوف   في هم الذين يدوسون بأقدامهم الخطر، ويقفون وأبطال هذه المواجهة  كورونا،يواجه العالم حاليا جائحة فيروس 
وباقي الكوادر الفنية واإلدارية    والتمريض،أول هؤالء هم األطباء    .المواجهة مع الفيروس الغادر القاتلاألولى على طول خط  

كورونا وفيروسات    تحويالمستشفيات وعمال النظافة الذين يحملون بأيديهم مخلفات قد    وعمالرجال اإلسعاف ورجال الشرطة  و 
 رونا. أشد خطرا من كو 

تبذله الفرق الطبية   الذي منها معظم دول العالم حاليا، مدى الجهد الكبير  تعاني التيستجد أظهرت أزمة فيروس كورونا الم 
   . من أطباء وتمريض من أجل مساعدة المرضى والسيطرة على المرض ومكافحته

عدوى  يقومون بواجبهم بإخالص تلبية لنداء الوطن، على الرغم من تعرضهم وأسرهم لمخاطر ال الكادر الطبي والتمريضيأن  
ال يقدر  هم أن جهد .تصيب البعض منهم بإصابات خطيرة وقد يلقى البعض منهم حتفه بسبب أداء عمله والتيالمتكررة 

  لالستعداد  طوارئإعداد خطة  من    ال بدلضمان عدم تحول المستشفيات من مكان لالستشفاء إلى مكان لنشر العدوى،  .  و بثمن
ستراتيجيات تلبيداف بحيث تشمل الخطة أه للجائحة،واالستجابة  المستشفيات وتحقق التوقعات وخاصة تحديد   احتياجات وا 
توفير جميع مستلزمات مكافحة العدوى بجميع من الموارد البشرية من أطباء وتمريض وغيرهم.  كما يتطلب  االحتياجات

عالن البروتوكول   الحاالت المشتبه فيها والمرضية، من    الموحد لكيفية استخدام جميع المتعاملين مع  العلميالمرافق الطبية، وا 
 .أطباء وتمريض وغيرهم، للوقايات الشخصية

التمريض بجانب األطباء أخطر الفئات المعرضة لإلصابة بفيروس كورونا نتيجة اختالطهم المباشر مع المرضى    طاقميعد   
ن الممرضات واألطباء بالفيروس يجبرهم على االقتراب من المصابين، وقد أصيب بالفعل عدد م الذيبحكم ظروف عملهم 

عن كيفية   والتمريضيةالكوادر الطبية  لجميع  الالزم  التدريب    ولهذا السبب ال بد من عمل  .في العالمعدد من المستشفيات    في
فنني عمال المستشفيات سواء كما أن  .هأماكن التجمعات للحد من انتشار  في توزيع مواد توعية و  الكورونا،الوقاية من مرض  

كذلك لهم دور كبير بالتصدي لفيروس مساعدو األطباء،  وغيرهم    والنظافةاألشعة والتنفسية ولمختبر وعمال التغذية والمصبغة  
كما يلتزمون بتطبيق معايير الصحة    للمرضى، كورونا حيث أنهم يدعمون ويساندون الكادر الطبي في تقديم الخدمات المناسبة  

 .COVID 19مة المهنية ومعايير ضبط العدوى للوقاية من المرضوالسال

 
 ليات اإلدارة في المستشفياتمسؤو 

لجائحة فيروس كورونا المستجد بحيث تشمل الخطة على كيفية إدارة  واالستجابة لالستعداد طوارئإعداد خطة  •
 . والخدمات المساندة واألقسام الطبية والتمريضيةالدوائر   احتياجاتبطريقة كفؤة لتلبية الموارد البشرية 
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من الكوادر    احتياجاتهامدراء الدوائر ورؤساء األقسام لتحديد  مع    والتنسيقتشكيل لجنة إلدارة الجائحة بكافة مراحلها   •
على التوقعات والخبرات  وبناء( Surgeالحالية والمستقبلية مع مراعاة تدفق المرضى المتوقع ) الطبية والتمريضية

   .لسابقة وتعليمات وزارة الصحةا
ولكافة الدوائر   بالتوظيف للكوادر البشريةواإلجراءات المتعلقة  والسياساتالبروتوكوالت  واعتمادالتأكد من توثيق    •

والتي  المستشفى،ضبط العدوى في إدارة االزمات ولجان المستشفى وخاصة لجنة من لجنة  واعتمادها واألقسام،
 تتماشى مع تعليمات وتوجيهات وزارة الصحة  

وبكميات تتناسب مع   أدوات الحماية الشخصيةوالتأكد من توفر  البشرية والمادية  الموارد  األعداد المناسبة من  توفير   •
 والمستقبلية.البشرية الحالية   احتياجات الكوادرحاجة المستشفى وتلبي 

التعامل مع نيين من عمال التدبير المنزلي والفنيين والتمريض واألطباء على كيفية  التأكد من تدريب الموظفين المع •
 فيروس كورونا المستجد. انتشارللوقاية من ومنع  أدوات الحماية الشخصية وعلى إجراءات ضبط العدوى الالزمة

  الستخدام المرض    انتشارحل  وعمل المسوحات الميدانية المناسبة خالل مرا  واالستقصاءلمراقبة  وا إعداد نظام للرصد   •
 المستقبلية من الموارد البشرية وخاصة الكوادر الطبية والتمريضية   االحتياجاتنتائج المسح والقياس لغايات تحديد 

التدابير الالزمة لضمان سالمتهم وبالتالي   واتخاذإعداد برامج صحة وسالمة مهنية للمحافظة على صحة العاملين   •
 . لخدمات بجودة عاليةفي تقديم ا االستمرارية

بمعايير منع وضبط الكادر  التزامجوالت ميدانية يومية للتأكد من  وعملالتنسيق مع لجنة منع وضبط العدوى  •
 السياسات واإلجراءات.   العدوى وحسب

  األهداف

والكوادر    والطبيةإتباعها إلدارة الكوادر التمريضية  بأهم االرشادات الواجب  إدارة المستشفيات  تهدف هذه االرشادات الى تزويد  
العدوى الناتجة عن فيروس كورونا  انتشارولمنع  هالوقاية منالكفاءات للتصدي للجائحة ومعالجتها وا واستثمارالمساندة 

 بية والتمريضية كافةالالزم إتباعها إلدارة الكوادر الط, حيث تسهم هذه االرشادات بتوضيح االجراءات    19المستجد )الكوفيد(
نشر العدوى في المستشفيات  احتماليةمن  والتقليلتقديم الرعاية المثلى للمرضى والمستندة على الدليل العلمي وبالتالي 

 والمجتمع المحيط بهم.

 تاإلجراءا

 :COVID-19ستعداد لجائحة الــــــرد البشرية لالمبادئ أساسية إلدارة الموا

في إدارة  المتخذةوالتدابير  Covid-19 أن ما يشهده العالم من انتشار لوباء فيروس كورونا المستجدال يختلف اثنان عن 
من ادارات الموارد البشرية في العالم اجمع، يجعل منه التحدي األصعب، األخطر، األكبر واألكثر شمولية منذ نشأة  أزمته

ومما ال شك فيه أن الموارد البشرية هي من أهم الموارد الالزم  ،  الزمنادارة الموارد البشرية وتطورها خالل ما يقارب العقد من  
للحاالت  واالستعداد االستجابةبناءا على خطة و  ،COVID 19لجائحة ال  تعداد واالستجابةلالستوفرها وبأعداد كافية 

 واالستعداد للتعامل   واالجنبية للتخطيط  الطارئة التي تم إعدادها من منظمة الصحة العالمية لتكون مرجعية لكافة الدول العربية
 المستجد:مع جائحة فيروس كورونا 
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الخطة لجائحة فيروس كورونا المستجد بحيث تشمل  واالستجابة لالستعداديتطلب من كل مستشفى إعداد خطة  .1
وأهم هذه المحاور هو اإلدارة األمثل للموارد المادية   المرجوةذات أهمية وأولوية لتحقيق األهداف  محاور على

للجائحة من خالل حصر مواردها البشرية   االستعدادوالبشرية. وهذا يتطلب من كافة المستشفيات والمراكز الطبية 
   احل التعامل مع الجائحة. من الموارد البشرية خالل مر  االحتياجاتالحالية والتخطيط لتلبية 

 الوطني وتحديدعلى مستوى المستشفيات وعلى المستوى    عمل لجان وأحد مراحل التخطيط للموارد البشرية يتطلب   .2
 :  مثل حاجةعامل مع التللمسؤولياتها 

 .المستشفىضبط عدوى في   ومنسقينلجان ضبط عدوى   2.1
الجهات الرسمية وتعليمات ة مراحلها وبالتنسيق مع : إلدارة األزمة وبكافىبالمستشفلجنة إدارة األزمة خاصة   2.2

 وزارة الصحة. 

حكومية، وتتمثل  اللجنة الوطنية لألوبئة والتي تضم في عضويتها ممثلين من عدة قطاعات حكومية وغير  2.3
طلب من الجهات المعنية في وزارة   على  )بناءا 19 - مهامها باالستشارات الفنية حول إدارة مرض كوفيد

بمن تراه مناسبا، وتشمل هذه اللجنة عدة لجان   االستعانة للجنة واالختصاص، ويحقحسب الضرورة الصحة 
 .  (الحاجة فرعية متعددة لغايات محددة حسب

لدعم خطة الجاهزية   من ضباط ارتباط من عدة قطاعات معنية وتتكون الدوليةلجنة اللوائح الصحية   2.4
 .بها الوزارة أوال بأول بكافة اإلجراءات التي تقوم ، وتبليغ منظمة الصحة العالميةواالستجابة

قائد االزمة معالي وزير   يترأسها االزمة إلدارةخلية  تشكيلحيث تم  واالزماتاالمن  إلدارةالمركز الوطني   2.5
 .مندوبين من كافة القطاعات المعنية وتضمالصحة 

وتقوم  اتمطار الة تعمل في تضم جهات طبية وغير طبي في  19 -كوفيدلجنة من عدة قطاعات لمرض   2.6
عادة المسافرين القادمين  .بتنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية لحجر وا 

 . واالستقصاءلجان للرصد   2.7
 من: االحتياطي ومخزونهاسعتها  االستعداد ودراسةكما يتطلب من كافة المستشفيات  .3

 . الموارد البشرية -
عادة اإلمداد -  . والمستلزمات والمعدات واللوجستيات وا 
 . والخبرات المتخصصة والمحددة في الرعاية الحرجة -
 الشاملة لموارد المستشفيات مثل توسيع المساحات والمباني.   واالدارة -

ذ العديد من خالل تنفي  باالحتياجاتوبناءا على نتائج الدراسة يتطلب من اإلدارات التخطيط لرفد السعة والمخزون   .4
 للتناسبعلى إعادة هندسة المباني والمرافق    والعمل  البشرية،  دللموار   واالستقطابالتوظيف    امن اإلجراءات وأهمهم

تم تصنيف مستويات الرعاية التي  حيث مع طبيعة الخدمات التي ستقدمها المستشفى خالل التعامل مع الجائحة. 
 : إلىالمرض  انتشارمراحل  المستشفيات وحسبتقدمها 
 .(العينات وجمعز الفرز مراكللمرض )مستشفيات تستقبل الحاالت التي تشكو من األعراض  -
مراكز فرز وجمع مصابين: )تشكو من األعراض ومشتبه بها لمخالطتها    الحاالت التي مستشفيات تستقبل   -

 .مخبري وحجر لحاالت مشتبه بها( وفحصعينات 
)مراكز فرز وفحص مخبري ورعاية   : والمصابةمستشفيات تستقبل الحاالت التي تشكو من األعراض  -

 البسيطة والمتوسطة والحرجة والوخيمة.    ةصابمللحاالت ال
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 لبشرية:ا المواردمن  االحتياجاتخطوات تحديد 

 باالستنادبتطوير برنامج على نظام اإلكسل تقوم من خالله المؤسسات أو      WHOقامت منظمة الصحة العالمية  
فيروس كورونا المستجد , حيث يحتوي البرنامج على  حاجتها من الموارد البشرية للتصدي لجائحة  باحتسابعليه 

ية للمرضى  المسميات الوظيفية الالزمة وعلى ساعات العمل المتوقعة والشفتات وعلى نسبة مقدمي الرعاية الطب
وغيرها من البيانات وبناءا على البيانات التي يتم إدخالها يتبين أعداد الكوادر البشرية الالزم توفرها لتقديم الخدمة 

 .   SURGEالمرضى بالظروف الطبيعية وبحالة التدفق الكبير للمرضى    استقبالللمصابين  وعلى مستويين بحالة  
ومن الممكن أن تستخدم المستشفيات ،   ESTIMATORCOVID 19 HEALTH WORKFORCES()ملحق  

الطبية  الصحة والمؤسساتيساعد وزارة مما  حاجتها المتوقعة من الكوادر الحتسابهذا البرنامج كمرجعية لها 
 للتعامل مع الجائحة.   باالستعدادوالمستشفيات 

الحالية   االحتياجاتالتنسيق مع المدراء ورؤساء األقسام لدراسة  في المستشفىلجنة إدارة األزمات  يتطلب من .1
نموذج  )ملحقوحسب مستوى الخدمات التي سيقدمها الدائرة أو القسم  واالختصاصاتوالمستقبلية للموارد البشرية 

 .   من الموارد البشرية( االحتياجاتلتحديد 

 

 

تتولى كافة اقسام   بحيث الموظفين،ورؤساء االقسام لتحديد االحتياجات من المديريات على مدراء  يتم التعميم .2
 البشرية المعتمد من الموارد  االحتياجاتو وتوثيق ذلك على نموذج التوظيف الخاص بهاالمستشفى وضع خطة 

 لدى دائرة الموارد البشرية.  

من الموارد البشرية   االحتياجاتكمرجعية لتحديد  استخدامه ملحق تحديد ألحد المستشفيات في أوروبا يمكن )
guide to emergency hospital staffing for COVID Rough-: للجائحة واالستجابةلالستعداد 

response 9 1) 

تقوم لجنة إدارة االزمات وبالتنسيق مع مدراء الدوائر واألقسام بتحديد نسبة الكادر الطبي للمرضى التي سيتم على  .3
, ومن Health Workforce Baseline and Surge Ratioمن الموارد البشرية  االحتياجات احتسابأساسها 
أو على   الطبي،المجلس التمريضي أو المجلس إلى األنظمة والتعليمات المحلية مثل تعليمات  االستنادالممكن 

للتعامل الطبية المتخصصة الكوادر  اإلضافية من االحتجاجات التي يقدمها المستشفى  نوع الخدمة
 COVID 19حاالت الـــــــ مع 

ومنسقي   قانوني،  وتمريض  طارئة،حاالت    اختصاصيحتاج أطباء    .العينات وجمعمراكز الفرز  
 .مختبر عدوى، وفنيينضبط 

مخبري وحجر  وفحصمراكز فرز وجمع عينات 
 .لحاالت مشتبه بها

  أطباءو صدرية التنفسية و مثل ال اختصاصأطباء  يحتاج
  طارئة، حاالت  اختصاص وأطباءمعدية أمراض  اختصاص
  .مختبر قانوني وفنيين وتمريض

مراكز فرز وفحص مخبري ورعاية للحاالت  
 البسيطة والمتوسطة والحرجة والوخيمة.    المصابة

  والصدرية وأطباءمثل التنفسية  اختصاصيحتاج أطباء 
أقسام عناية حثية  اختصاص وأطباءمعدية أمراض  اختصاص
حثية وفنيين  قانوني عناية وتمريض تخدير، اختصاصوأطباء 
 .مختبر
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              به عند الحاجة  لالستعانة - على ذلك وخاص بجائحة فيروس كورونا المستجد ملحق مثال)مستويات عالمية 
March 21, 2020 –Health Workforce Baseline and Surge Ratio )  .    

رئيس كل قسم في المستشفى بإعداد خطة لتحديد االحتياجات المستقبلية من الكوادر البشرية  مدير الدائرة أو يقوم  .4
 لعوامل معينة أهمها: المطلوبة وفقًا 

يتم قياسها  )التيتدفق الحاالت المستقبلي  األسرة وحسبعدد االسرة الحالي والتوسع المتوقع لعدد  •
 أسبوعيا(.  

 الطبيب: المريض،: عداد الكوادر الطبية للمرضى )نسبة التمريضالمعتمدة عالميا أو محليا ألالنسبة  •
 التغذية: مريض وغيرها.  مريض،فني التنفسية:  المريض،

على إحصائيات الدول المجاورة  وباالستناد المصابةالتدفق المتوقع للحاالت المرضية المشتبه بها أو  •
 . COVID 19بالفيروس  واإلحصائيات األسبوعية للحاالت المصابة

القسم  المستشفى أو الوظيفية المطلوبة وحسب طبيعة الخدمات التي سيقدمها الفئاتالتخصصات أو    •
ـــــــــ أو الدائرة خالل مراحل التصدي   .COVID 19 ل

 . لمستخدمةاألجهزة الطبية والمعدات اإلضافية المطلوبة والتكنولوجيا ا •
 . وخيمةبسيطة أو متوسطة أو حرجة أو المرضية )نوعية الحاالت  •
   .ندرة الكوادر المتخصصة •
 .الكادرالمهام الوظيفية المطلوبة من  •
 .مثل فنيي التنفسية والتخدير والتغذية وغيرهم خبرات مطلوبةو وأي مهارات أ •

 (:النموذجمرفق )تتضمن كل خطة توظيف العناصر التالية  .5

 .األسرةالتوسع المتوقع بعد  حاليا، ومستقبالعدد االسرة المتوفرة  •
  .حدهعلى  اختصاصنسبة المرضى للكادر الطبي المعتمدة ولكل  •
  .أو الدائرة الوظائف لجميع العاملين في القسم الوظيفية،المسميات  •
 . عدد الموظفين الحالي في كل وظيفة داخل القسم •
 . عدد ورديات العمل لكادر القسم •
 . توزيع الكادر على الورديات •
وحسب عدد األسرة الحالي وعدد األسرة المستقبلي )مقارنة بتدفق الحاالت (  )النقصعدد العاملين المطلوب   •

 المتوقع(

 . مبررات الحاجة لهذه الكوادر •
 

 :COVID 19الكادر الطبي بفيروس كورونا المستجد  إصابةاإلجراءات الالزم اتباعها لتقليل احتمالية 

 .من التعامل مع الجائحة االنتهاءإيقاف العيادات الخارجية والمراجعين لحين  -1

حاالت الحاالت التي تستدعي تدخالت طبية في حينه مثل و  الدخوالت للمستشفى للحاالت الطارئة فقط اقتصار -2
 .التالسيمياوغسيل الكلى ومرضى  التوليد

في   اإلشغالللقيام باألعمال المطلوبة وحسب نسبة تقليص أعداد الكوادر الطبية والغير طبية إلى الحد األدنى  -3
   األقسام. 
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  60السن فوق    وكبار  سنوات،  5والسيدات الالتي لديهن أطفال أعمارهم أقل من    الحوامل،   للسيداتإعطاء إجازات   -4
 الجهاز المناعي. في  الذين يعانون من ضعف الموظفين و  عام،

 توفير أدوات الحماية الشخصية بكافة أنواعها للكوادر الطبية والتمريضية.  -5

حيث يتم عمل مسحات بلعومية لهم بعد التعامل   جميعا،الدوري للموظفين    المخبري  والفحص عمل التقييم السريري   -6
أو اليوم   14 اليوم الالمصابة ويتم إعادة الفحص بعد  المخالطة أومشتبه بها أو أيام مع الحاالت ال 7-5ولمدة 
 من التعامل مع المرضى المصابين.   29, وفي بعض المراجع تعاد اليوم  17

عمل سجالت للموظفين الذين يتعاملون مع أي حالة مشتبه بها أو مخالطة أو مصابة  خالل  والمتابعة منالرصد  -7
 COVID 19 الـــــــــبمرض 

 بحيث يشمل البرنامج التدريبي على: COVID 19التوعية والتدريب لكافة الموظفين حول فيروس ال  -8

طرق  , أعراض المرض, كيفية الوقاية من اإلصابة ، الفيروس انتقالطرق , فترة الحضانة للفيروس, التعريف عن الفيروس)
غسل   ،االحتياطات القياسية للتعامل مع المرضى، الفيروس انتقالمراحل  ،إدارة الحالة وخطة العالج ،التشخيص للمرض

طرق العزل للمخالطين والمشتبه بهم  ،تطهير وتعقيم األسطح والمعدات ، أدوات الحماية الشخصية استخدام ،اليدين وتعقيمها
ومعايير  االحتياطات، معايير خروج المرضى ،جمع العينات المخبرية ،الحجر المنزلي وطرق حماية المجتمع ،والمصابين

تعليمات ضبط  ة،ت الجراحيوبحالة التداخال ، الوقاية بمكان الفرز والتصنيف والحجر والرعاية للمصابين ولرعاية الحرجة
وكيفية التعامل ،  التخلص من النفايات  ،اإلسعافتعقيم سيارات   ،العدوى بحالة نقل المرضى بين األقسام أو بين المستشفيات

الوطنية للتعامل   الطوارئ خطة  و   المصابيندفن الموتى    ،الرصد والتقصي والمتابعة  ،مع البياضات والشراشف وغسيل الموظفين
 (. جائحةمع ال

 
 :التوظيف

لتحليل حاجات القسم  وذلكالموارد البشرية بمراجعة الخطة مع رئيس القسم أو مدير الدائرة المعنية  تقوم دائرة .1
 الوظيفية.

 والمستقبلية.الفعلية  الصحة باالحتياجاتوزارة إدارة المستشفى / بتزويد  تقوم لجنة إدارة االزمات .2

 بحالة:  المتوقعة من الموارد البشرية االحتياجاتوتحديث يتم مراجعة  .3

تعديل طبيعة الخدمات التي يقدمها المستشفى بما يخص جائحة فيروس كورونا مثال أن يتم ادخال   •
 .مرضى الحجر الصحي بالمستشفى

 .بحالة التزايد الملحوظ لحاالت المصابين أو المخالطين والذي يفوق التوقعات وبشكل أسبوعي •
 .رعاية للمريضلالت مصابين من الكوادر التي تقدم ابحالة ظهور حا •
  .بحالة زيادة عدد األسرة ونسبة اإلشغال •
 ما تقتضيه الحاجة. وحسب  •

بدراسة إمكانية إعادة   المطلوبة وتقومالبشرية وحصر أعداد الكوادر  بتصنيف،الوزارة إدارة المستشفى أو تقوم  .4
 .أقسام المستشفىحديد النقص الفعلي للكوادر في كافة توزيعها على أقسام المستشفى وبناء عليه يتم ت

ومن الممكن للجهات   الرسمية، اإلعالن عن الوظائف المطلوبة من خالل وسائل التواصل االجتماعي والجريدة  يتم   .5
 المطلوبة.لتوفير الكوادر البشرية المدنية ديوان الخدمة  مع التنسيق الحكومية والعسكرية 

 الموظفين.التنافسية و/أو المقابالت الشخصية إلشغال الوظائف وفقًا لتعليمات اختيار وتعيين    إجراء االمتحاناتيتم    .6
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االحتياجات ونوعية  وحسبواألقسام المعنية يتم توزيع الكوادر على جميع الدوائر  التوظيف،بعد إصدار قرارات  .7
 التخصصات. 

 
 :وتدريب القادم الجديدتوعية 

المؤهالت   الوظيفي،وم رئيس القسم المعني بتحديد مهام الموظف الجديد حسب معايير معينة تشمل الوصف يق .1
 العمل.حجم وطبيعة  العلمية،

 Orientationإضافة إلى عمل تعريف عام بالمستشفى ) عمله، يتم تعريف وتوجيه الموظف بالقسم وطبيعة  .2

Program)    يحتوي برنامج الجديد على نموذج خاص يشير إلى تلقيه البرنامج التحضيري  يوقع الموظفومن ثم .
 التوعية العام على:  

لفيروس كورونا  واالستعداد لالستجابةالخطة الوطنية  المثال،)على سبيل ،القوانين واللوائح المعمول بها •
  .(المستجد

 . ن فيروس كورونا المستجد والوقاية منهوع معلومات عامة عن الوقاية من العدوى •
 .معلومات عامة عن الصحة والسالمة والخطط البيئية واألمن •
معلومات عامة عن تحسين الجودة وسالمة المرضى وبرامج إدارة المخاطر التي تم تنفيذها في المستشفى  •

 وأنظمة االعتماد التي حصل عليها المستشفى.

 المريض.معلومات عامة عن حقوق  •
للوقاية من فيروس   ارتداءهامعلومات عامة عن برامج صحة الموظفين وأدوات الحماية الشخصية الالزم   •

 . COVID 19كورونا المستجد 
 معلومات عامة عن مدونة األخالقيات والسلوك المهني. •

 البرنامج التعريفي الخاص بالقسم يشمل:  .3
جراءات اإلدارات المتعلقة •  .في العمل مراجعة لجميع سياسات وا 

 . يشمل التوجيه مراجعة أدوار ومسؤوليات الوظيفة كما هو موضح في الوصف الوظيفي •
 .طبيعة العمل حسب برنامج التعريف الذي أعده •

جراءات السالمة العامة وضبط العدوى الخاصة بالقسم  •  .سياسات وا 
 . مشاريع الجودة الخاصة بالقسم •
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 الملحقات

 . COVID 19 HEALTH WORKFORCES ESTIMATORملحق  .1
من الموارد البشرية لالستعداد    االحتياجاتكمرجعية لتحديد    استخدامهملحق تحديد ألحد المستشفيات في أوروبا يمكن   .2

 : ل للجائحة واالستجابة
 Rough guide to emergency hospital staffing for COVID-19 response 

 الحاجة: به عند  لالستعانة -على ذلك وخاص بجائحة فيروس كورونا المستجد ملحق مثال .3

            Health Workforce Baseline and Surge Ratio – March 21, 202 

 .المتوقعة للقسم أو الدائرةمن الموارد البشرية  االحتياجاتنموذج تحديد  .4
 

 نموذج خطة التوظيف
 

 الوقت  -التاريخ القسم:  –الدائرة 
 عدد االسرة المتوفرة حاليا    عدد األسرة المستقبلي مقارنة بحجم التدفق للحاالت المرضية  

كيفية التعامل مع  
 النقص

في   زيادة )النقص أسباب 
في   رتغي العمل،حجم 

 العمالء،نوعية  التكنولوجيا،
(تقاعدات  

عدد  
العاملين 
 المطلوب
 (النقص)

نسبة مقدم  توزيع الكادر على الشفت
لكل  الرعاية 

 مريض 

عدد العاملين  
 الحالي 

المسمى 
 C B A الوظيفي

        1 .  

        2 .  

        3 .  

        4 .  
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