جامعه ام القرى
كليه العلوم الصحية بالليث

مقرر صحة البيئة

صحة البيئة
الرؤية والرسالة و القيم

بوا و البيئة
بالرجوع إلى كتاب المنجد في اللغة نجد أن اصل كلمه بيئة هو ّ
والمبوأ والمباءه وهو المنزل والمحيط قال تعالى }واذكروا إذ جعلكم
خلفاء من بعد عاد وبوءا كم األرض تتخذون من سهولها قصورا
وتنحتون الجبال بيوتا{ اآلية 74سورة األعراف .وهناك العديد من
التعاريف العلمية الخاصة بالبيئة )(Environment

أبسط التعاريف هو(األرض وما يحيط بها من غالف جوى يؤثر في نمط
الحياة فيها وما تحمله في أحشائها أو على سطحها من جمادات و أحياء
(هواء ،ماء ،يابسة ،حيوان ،نبات ،إنسان)

أطلقت كلمه التبيئو ( ) Ecologyعلى العالقة والتفاعل بين األرض
وما عليها من مخلوقات سواء أ كانت بين اإلنسان واإلنسان أم بينه وبين
الحيوان أو النبات أو الجماد أم عالقة تلك المخلوقات مع بعضها البعض
كما يعرف علم البيئة على انه العلم الذي يبحث في المحيط الذي تعيش فيه
الكائنات الحية ويدعى بالمحيط الحيوي (  ) biosphereوالذي
يتضمن بمعناه الواسع العوامل الطبيعية واالجتماعية و االنسانيه
والثقافية التي تؤثر على أفراد وجماعات الكائنات الحية وتحدد شكلها
وعالقاتها وبقاءها .

تم تقسيم علم البيئة على أساس تفاعلها إلى قسمين األول هو علم البيئة
الذاتية ()Autoecologyوهو العلم الذي يبحث في تفاعل الكائنات
الحية مع الوسط المحيط والقسم الثاني علم البيئة الجماعية
( ) Synecologyوهو العلم الذي يبحث في تفاعل ا لكائنات الحية
مع بعضها البعض.

ولوث تلويثا الشيء أي مرسه ولوث ثيابه
اصل كلمة تلوث هو لوثّ -
بالطين أي لطخها به ولوث الماء أي كدره والتعريف الشائع للتلوث هو
إلقاء النفايات في أحد عناصر الطبيعة بما يفسد جمالها ونظافتها .
والتعريف العلمي لكلمة تلوث  Pollutionهو أي تغير بسبب المواد
الكيميائية أو المشعة أو العوامل الطبيعية األخرى للبيئة

وينقسم التلوث على أساس مصادره إلي قسمين كبيرين
 التلوث الطبيعي :وهو قديم قدم األرض لهذا فإنه ال يشكل إال جانبا
محدودا من مشكالت التلوث المعنية في الوقت الحاضر مثل البراكين
 والتلوث البشري :و يشكل الجانب األساسي منها ،بسبب التزايد المستمر
في مسبباته ومعدالته حتى أنة أصبح يشكل خطرا حقيقيا ال على حياة
اإلنسان وحده بل على محاصيله وحيواناته مثل التلوث النووي ويعتبر
التلوث من أبرز قضايا العصر الحديث،

توحض ادلراسات البيئية أن لك الاكئنات احلية اليت تعيش عىل الرض تعمتد -بعد هللا عز وجل– بعضها عىل
بعض كام توحض كيفية اعامتد هذه الاكئنات عىل العنارص الكمييائية يف الغالف اجلوى وعىل الطاقة اليت تصلها
من الشمس.
وقد منح هللا البيئة القدرة عىل تنظمي نفسها ومعاجلة جروهحا فاس تطاعت أن تنظم درجة حرارته والرتكيب
الكمييايئ ملكوانهتا املادية اال أهنا اليوم وحتت الرضابت املتتالية اليت توجه الهيا (يظهر أهنا )

 تلوث الهواء
يتكون الهواء الجاف من النتروجين بنسبة %78حجما واألكسجين %21حجما وغاز ثاني أكسيد
الكربون والغازات الخاملة بنسبة تقل 1عن  %حجما ويصبح الهواء ملوثا عندما تدخل مركبات
ضاره صلبة ( مثل األتربة أو مخلفات المصانع مثل مصانع األسمنت ) أو غازية (مثل أكسيد
الكبريت أو النتروجين والكلوروفلوروكربون و أول وثاني أكسيد الكربون سواء بطريقة طبيعية أو
صناعية واألكثر هي الطريقة أال خيره التي أدت إلى العديد من المشاكل منها على سبيل المثال
األمطار الحمضية وتدمير طبقة األوزون

 تلوث التربة
هو عبارة عن دخول أجسام غريبة في التربة ينتج عنها تغير في التركيب الكيميائي والفيزيائي ,وغالبا
ما ينتج عن استخدام المبيدات واألسمدة وهطول األمطار الحامضيه التي تغير الرقم الهيدروجيني
للتربة وأيضا إلقاء النفايات المشعة .

 التلوث الحيوي
يحدث التلوث الحيوي إما بتدخل بعض الميكروبات أو الطفيليات إلى البيئة بسبب عدم العناية بنظافة
المياه مثل تسرب مياه الصرف الصحي إليها أو تبرز وتبول الناس في الدول الفقيرة في األماكن
المكشوفة أو األضرار واالستهالك غير المرشّد للعديد من الحيوانات سواء البرية أو البحرية.
 تلوث المياه
تعد مشكلة تلوث المياه من أبرز مشكالت البيئة وأصعبها حال وهناك العديد من مصادر هذا التلوث
تختلف باختالف نوع المياه (مياه البحار والمحيطات ,المياه السطحية ,المياه الجوفية) إال أن عامل
اإلهمال وعدم االهتمام و التخلص من النفايات بصورة تحافظ على البيئة المائية هو القاسم
المشترك لها جميعا من حيث السبب أما من حيث التأثير فان القاسم المشترك هو تأثيرها على
تركيز األكسجين في الماء ويتم ذلك عن طريق نمو الكائنات المائية الدقيقة مثل البكتيريا في المياه
الملوثة بمياه الصرف الصحي حيث تستهلك هذه الكائنات األكسجين المذاب في الماء .وتقسم
الملوثات الخاصة بالمياه بعدة طرق فهناك من قسمها إلى قسمين رئيسيين هما الملوثات العضوية
والغير عضوية والبعض اآلخر من العلماء اعتمد على معدالت تحللها ,وقسمها إلى ملوثات ال تتحلل
أو تتحلل ببط شديد ) (Non degradableوملوثات قابلة للتحلل الكيميائي أو البيولوجي
السريع ) , (Biodegradableكما صنفها البعض الي:الملوثات الفيزيوكيميائئة ,الملوثات
الكيميائية غير العضوية ,الملوثات العضوية,التلوث البيولوجي أهمها بكتيريا الكوليفورم البرازيه

بسم هللا الرحم ٰـن الرحيم
فأنظر إلي طعامك وشرابك لم يتسنه( )259البقرة






الرؤيا
نسعى بمشيئة هللا إلي أن نكون نموذجا ً متميزا ً ورائدا ً بوزارة الصحة
بالمملكة العربية السعودية في مجال اإلصحاح البيئي ونقدم خدماتنا بمهنية
متميزة تسهم في حماية وتعزيز اإلصحاح البيئي في منطقة مكة المكرمة.
الرسالة
توفير بيئة صحية للمجتمع ومحفزة للعمل لضمان سالمة الماء و الغذاء،
ومأمونيّة وجودة التخلص من النفايات الطبية ،وسالمة الهواء  ،وتسهيل إجراء
البحوث وتدريب الباحثين في مجال العلوم البيئية من خالل بناء جهاز رقابي
فعّال تحقيقا ً لمتطلبات تنمية مستدامة محليا ً وإقليميا ودوليا ً.
القيم
قيمنا تمثل لنا منارات ترشدنا في عملنا ونحن ملتزمون بهذه القيم األساسية
لبناء قاعدة علمية ومعلوماتية متميزة ترتكزعلى  :المصداقية ،اإلتقان،
اإلبداع ،االلتزام ،اإلخالص ،الشفافية ،التحسين المستمر ،المرونة.

علم صحة البيئة هو العلم الذي يعنى بدراسة البيئة ،ومدى مالمتها لحياة
كافة الكائنات الحية وخاصة اإلنسان .ويعد االهتمام بالبيئة والحفاظ
عليها من أهم العوامل التي تؤثر على صحة األفراد ،وينعكس ذلك سلبا ً
أو إيجابا ً .إن إعداد البرامج للمحافظة على البيئة ،وتنمية الوعي البيئي،
والسلوك الصحي السليم لدى األفراد ،له تأثير ملحوظ في الحد من
انتشار األمراض المعدية وخفض نسبة اإلصابة بها ،ألن الفرد هو
المسئول األول عن صحة نفسه ،و المحافظة على الصحة من أألولويات
الحياة ،حيث أن الصحة تاج على رؤوس األصحاء.

وزير الصحة
وكالة الصحة العامة

االدارة العامة للصحة الوقائية
مديرية الشؤون الصحية
مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة
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يعتبر الهدف الرئيسي والشامل إلصحاح البيئة هو تحسين الوضع الصحي للبيئة المحيطة وذلك بتطوير الخدمات الخاصة
بصحة البيئة وتحسين الوعي لدي أفراد المجتمع من خالل االهتمام بالبيئة.
وتتلخص أنشطة صحة البيئة في مديرية الشؤون الصحية في اآلتي :
الوقاية من األمراض الناتجة عن التلوث البيئي والتي تتمثل في
تفعيل دور األقسام ذات العالقة بصحة البيئة في المستشفيات والمراكز الصحية .
المتابعة المستمرة لمراقبة المصادر المائية مثل اآلبار والخزانات داخل حدود خدمات المحافظة.
متابعة تطبيق االشتراطات الصحية على ناقالت المياه.
متابعة برنامج التخلص من النفايات الطبية في المستشفيات والمراكـــز التي تقدم الرعاية الصحية.
متابعة تطبيق االشتراطـــات الصحيــة في مزارع الحيوانات بمختلف أنواعها.
متابعة اإلصحاح البيئي في القرى والمناطق النائية التابعة للمحافظة.












المشاركة مع البلديات في الجوالت الميدانية وتتلخص أنشطة إصحاح البيئة التي تتعاون فيها المراكز الصحية مع البلديات في
اآلتي:
اإلشراف على عمليات القضاء على أماكن توالد الحشرات الناقلة لألمراض وكذلك القوارض.
متابعة تطبيق االشتراطات الصحية في مصانع الطوب والكسارات والمستودعات والمناطق الصناعية.
المتابعة المستمرة لمحــالت بيع وتداول األغذية ومتابعة األغذية التالفة والملوثة.
متابعة االشتراطات في مساكن عمال الشركات والمؤسسات ,المساكن الخيرية ,المساجد ,والسجون .
التخلص من النفايات الصلبة (القمامة) بالطرق الصحية السليمة.
التخلص من إفرازات اإلنسان والحيوان بالطرق الصحية السليمة.
مراقبة مياه الشرب والمحافظة عليها من مصادر التلوث.
التعرض للهواء الملوث باألبخرة والغازات واألتربة والضوضاء.



المشاركة في اللجان التي تتكون بموجب قرار من أمارة المحافظة مثل :
المشاركة في اللجنة األمنية لمراقبة مصادر المياه
المشاركة في لجنة إزالة المزارع الورقية التي تسقـى بمياه الصرف الصحي .
المشاركة في لجنة منع بيع حليب الطازج عشوائيا ( اإلبل ,أغنام ,بقر).



رفع مستوى الوعي الصحي البيئي بين الناس بالتوعية والعمل على إيجاد بيئة صحية سليمة من خالل تحسين المستوى
الصحي للمواطنين بالحث على إتباع السلوك الصحي السليم للنظافة الشخصية ونظافة المجتمع والبيئية.






الشخص المؤهل للقيام بواجبات صحة البيئة في المراكز الصحية هو  :أخصائي صحة البيئة او
فني الوبائيات الحاصل على دورة تدريبية أساسية في الرعاية الصحية األولية ودورة انتقائية
ألعمال صحة البيئة  ..أو ممرض مدرب على أعمال صحة البيئة على أن يكون وجود المراقب
الصحي في المركز الصحي بواقع مراقب صحي واحد لكل خمسة آالف من السكان يساعده اثنان
من العمال الصحيين ألعمال الزيارات الميدانية ورش المبيدات عند الحاجة ويقوم باألشراف
الفني بالمركز ومشرف فني من اإلدارة أو القطاع .وغالبا ال تتواجد أعداد كافية من القوى
البشرية للقيام بأعمال صحة البيئة في المركز أو قسم صحة البيئة بالمديرية ولكن هناك عدة
عوامل تتحكم في ذلك تشمل كبر المدنية وتعداد السكاني و أعداد األماكن التي تحتاج إلي
زيارات وعدد اللجان التي سيشارك فيها المراقب ......الخ .ولكن بصفة عامة يمكن البدا دائما
بمراقب صحي لكل مركز .أما أقسام صحة البيئة فيمكن البدء بفريق يتكون من األعداد
الموضحة

المسمى الوظيفي
مدير إدارة صحة البيئة
نائب مدير صحة البيئة
منسق المستشفيات والمراكز
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بطاقة الوصف الوظيفي
•مسمى الوظيفة  :ـ رئيس قسم صحة البيئة (أخصائي غير طبيب ,دكتور ,طبيب)
•الموقع التنظيمي  :ـ قسم صحة البيئة بقسم الشئون الوقائية بإدارة الرعاية الصحية األولية
الرئيس المباشر  :ـ مدير قسم الشئون الوقائية
المرؤوسون  :ـ العاملين في قسم صحة البيئة والمراقبين الصحيين بالمراكز
امتداد االتصال  :ـ االتصال والتنسيق مع الجهات ذات العالقة بأنشطة صحة البيئة
• المواصفات المطلوبة لشغل هذه الوظيفة:ـ
المؤهالت  :ـ دكتوراة او ماجستير الصحة العامة أو طب
الخبرات  :ـ خبرة عملية في مجال صحة البيئة ال تقل عن  5سنوات
التدريب المطلوب  :ـ المراقبة الوبائية وأعمال صحة البيئة
المهارات المطلوبة  :ـ تطبيق المهارات المتعلقة بأنشطة وخدمات صحة البيئة
•المهام والمسئوليات  :ـ
• تحديد وتوفير احتياجات القسم من القوي العاملة واألجهزة والمواد والعمل على توفيرها مع الجهات المختصة في اإلدارة .
•عمل االستقصاء الوبائي في الحاالت المبلغة من المستشفيات لحاالت التسمم الكيميائي بنوعيه
•متابعة ما يستجد من التوجيهات التعاميم الواردة من الجهات المختصة الخاصة بأعمال القسم وتوزيعها على األقسام
والوحدات المرتبطة به ومتابعة تنفيذها .
• متابعة اإلحصائيات األسبوعية والشهرية مع المراقبين والصحيين في القسم لرفعها للجهات ذات االختصاص .
•المشاركة في تدريب العاملين بالقسم والمراقبين الصحيين بالمركز
• الحضور والمشاركة في الندوات واالجتماعات والدورات والتدريب واللجان مع الجهات ذات العالقة في كل ما يخص القسم.
متابعة التطورات العلمية والتقنية في مجال إصحاح البيئة.

1مسمى الوظيفة  :ـ نائب رئيس قسم صحة البيئة
 -2املوقع التنظيمي  :ـ قسم صحة البيئة بقسم الشئون الوقائية بإدارة الرعاية الصحية األولية
الرئيس املباشر  :ـ رئيس قسم صحة البيئة
املرؤوسون  :ـ العاملني يف قسم صحة البيئة واملراقبني الصحيني باملراكز
امتداد االتصال  :ـ االتصال والتنسيق مع اجلهات ذات العالقة بأنشطة صحة البيئة
 3املواصفات املطلوبة لشغل هذه الوظيفة:ـ
املؤهالت  :ـ ماجستري الصحة العامة أو بكالوريس علوم او متريض

خلربات  :ـ خربة عملية يف جمال صحة البيئة ال تقل عن  5سنوات

التدريب املطلوب  :ـ املراقبة الوبائية وأعمال صحة البيئة ملهارات املطلوبة  :ـ تطبيق املهارات املتعلقة بأنشطة وخدمات صحة البيئة
 4املهام واملسئوليات  :ـ
 تحديد وتوفير احتياجات القسم من القوي العاملة واألجهزة والمواد والعمل على توفيرها مع الجهات المختصة في اإلدارة .
 عمل االستقصاء الوبائي في الحاالت المبلغة من المستشفيات لحاالت التسمم بنوعيه
 متابعة ما يستجد من التوجيهات التعاميم الواردة من الجهات المختصة الخاصة بأعمال القسم وتوزيعها على األقسام والوحدات المرتبطة به ومتابعة تنفيذها .
 متابعة اإلحصائيات األسبوعية والشهرية مع المراقبين والصحيين في القسم لرفعها للجهات ذات االختصاص .
المشاركة في تدريب العاملين بالقسم والمراقبين الصحيين بالمركز

الحضور والمشاركة في الندوات واالجتماعات والدورات والتدريب واللجان مع الجهات ذات العالقة في كل ما يخص القسم.
متابعة التطورات العلمية والتقنية في مجال إصحاح البيئة.

1مسمى الوظيفة  :ـ مراقب وبائيات بربنامج مراقبة سالمة الغذاء
1املوقع التنظيمي  :ـ قسم صحة البيئة بقسم الشئون الوقائية بإدارة الرعاية الصحية األولية
الرئيس املباشر  :ـ نائب رئيس قسم صحة البيئة
امتداد االتصال  :ـ االتصال والتنسيق مع اجلهات ذات العالقة بأنشطة صحة البيئة
 1املواصفات املطلوبة لشغل هذه الوظيفة:ـ
املؤهالت  :ـ دبلوم الصحة العامة أو دبلوم التمريض

اخلربات  :ـ خربة عملية يف جمال صحة البيئة ال تقل عن  3سنوات

التدريب املطلوب  :ـ املراقبة الوبائية وأعمال صحة البيئة املهارات املطلوبة  :ـ تطبيق املهارات املتعلقة بأنشطة وخدمات صحة البيئة
 1اهلدف من الوظيفة  :ـ متابعة تطبيق سياسات واسرتاتيجيات الوزارة لربامج وأنشطة صحة البيئة
1ملهام واملسئوليات  :ـ
المشاركة مع البلدية في التفتيش على محالت بيع وتداول األغذية واخذ عينات من األطعمة لفحصها بمختبر الصحة العامة واخذ مسحات(انف ـ حلق ـ أظافرـ
شرجية) من العاملين في محالت بيع األغذية خالل الجوالت الميدانية في حالة وجود حاالت تسمم او اصابة .لتأكد من استيفاء جميع االشتراطات الصحية.
تزويد المراكز الصحية الحكومية بأكياس معقمة لجمع عينات األغذية لفحصها بمختبر الصحة العامة ضد مسسببات التسمم .متابعة محالت بيع وتداول
األغذية الواقعة على الطرق البرية بصفه دوريه ،المشاركة في لجنة مراقبة بيع حليب اإلبل .المشاركة في لجنة متابعة المزارع الورقية التي تسقى بمياه الصرف
الصحي .متابعة اإلحصائيات مع المراقبين والصحيين في القسم لرفعها للجهات ذات االختصاص  .المشاركة في تدريب العاملين بالقسم والمراقبين الصحيين
بالمركز الحضور والمشاركة في الندوات واالجتماعات والدورات والتدريب واللجان مع الجهات ذات العالقة في كل ما يخص القسم .متابعة التطورات العلمية
والتقنية في مجال إصحاح البيئة.

1مسمى الوظيفة  :ـ منسق برنامج مراقبة سالمة الغذاء
2املوقع التنظيمي  :ـ قسم صحة البيئة بقسم الشئون الوقائية بإدارة الرعاية الصحية األولية
الرئيس املباشر  :ـ رئيس قسم صحة البيئة

املرؤوسون  :ـ مراقب صحي او فين وبائيات

امتداد االتصال  :ـ االتصال والتنسيق مع اجلهات ذات العالقة بأنشطة صحة البيئة

 3املواصفات املطلوبة لشغل هذه الوظيفة:ـ
املؤهالت  :ـ دبلوم الصحة العامة أو دبلوم التمريض اخلربات  :ـ خربة عملية يف جمال صحة البيئة واملراقبة
التدريب املطلوب  :ـ املراقبة الوبائية وأعمال صحة البيئة املهارات املطلوبة  :ـ تطبيق املهارات املتعلقة بأنشطة وخدمات صحة البيئة
 4اهلدف من الوظيفة  :ـ متابعة تطبيق سياسات واسرتاتيجيات الوزارة لربامج وأنشطة صحة البيئة
 5املهام واملسئوليات  :ـ
تمثيل قسم صحة البيئة بلجنة المزارع والصرف الصحي والمشاركة بأعمالها ورفع التقارير الدورية لها.
 تمثيل قسم صحة البيئة بلجنة المبيدات الحشرية ورفع التقارير الالزمة ،المشاركة في لجنة مراقبة بيع حليب اإلبل ،

 القيام بجوالت إشرافية على محالت بيع المبيدات الحشرية ،القيام بجوالت إشرافية على المزارع التي تورى بمياه الصرف الصحي ،متابعة محالت بيع
وتداول األغذية الواقعة على الطرق البرية بصفه دوريه .
 تحديد وتوفير احتياجات البرنامج من القوي العاملة واألجهزة والمواد والعمل على توفيرها مع الجهات المختصة في اإلدارة  .عمل االستقصاء متابعة ما
يستجد من التوجيهات التعاميم الواردة من الجهات المختصة الخاصة بأعمال القسم وتوزيعها على األقسام والوحدات المرتبطة به ومتابعة تنفيذها

1مسمى الوظيفة  :ـ منسق برنامج إدارة النفايات الطبية

1املوقع التنظيمي  :ـ قسم صحة البيئة بقسم الشئون الوقائية بإدارة الرعاية الصحية األولية
الرئيس املباشر  :ـ نائب رئيس قسم صحة البيئة

امتداد االتصال  :ـ االتصال والتنسيق مع اجلهات ذات العالقة بأنشطة صحة البيئة

 1املواصفات املطلوبة لشغل هذه الوظيفة:ـ
املؤهالت  :ـ بكالوريس الصحة العامة أو دبلوم التمريض اخلربات  :خربة عملية يف جمال صحة البيئة ال تقل عن  3سنوات
التدريب املطلوب  :ـ املراقبة الوبائية وأعمال صحة البيئة املهارات املطلوبة  :ـ تطبيق املهارات املتعلقة بأنشطة وخدمات صحة البيئة
 1اهلدف من الوظيفة  :ـ متابعة تطبيق سياسات واسرتاتيجيات الوزارة لربامج وأنشطة صحة البيئة
1ملهام واملسئوليات  :ـ
المشاركة في عمليات التأكد من التزام شركات النظافة والصيانة بشروط
ومتطلبات التخلص اآلمن من النفايات الطبية.
القيام بجوالت ميدانية على المنشآت الصحية للتأكد من تطبيقها لبرنامج إدارة النفايات الطبية بشكل سليم.
تدريب العاملين على رأس العمل بأهمية البرنامج وكيفية التعامل مع النفايات الطبية .
عمل إحصائية شهرية بكميات النفايات الطبية المنتجة من المنشآت الصحية.
المشاركة في عقد الندوات الخاصة بإدارة النفايات الطبية.
التأكيد على جميع المنشات الصحية بضرورة االلتزام لكامل بتطبيق البرنامج حفاظا ً على الصحة العامة وتزويدهم بأرقام الهواتف لالتصال في حال وجود أي خلل (مثل تأخر الشركة في نقل النفايات)
و متابعة تعاقد المنشات الصحية األهلية مع شركات متخصصة في نقل ومعالجة النفايات الطبية  ،والقيام بجوالت تفتيشية.
 .متابعة اإلحصائيات مع المراقبين والصحيين في القسم لرفعها للجهات ذات االختصاص  .المشاركة في تدريب العاملين بالقسم والمراقبين الصحيين بالمركز الحضور والمشاركة في الندوات
واالجتماعات والدورات والتدريب واللجان مع الجهات ذات العالقة في كل ما يخص القسم .متابعة التطورات العلمية والتقنية في مجال إصحاح البيئة.

•مسمى الوظيفة  :ـ منسق برنامج مراقبة سالمة المياه

 -2الموقع التنظيمي  :ـ قسم صحة البيئة بقسم الشئون الوقائية بإدارة الرعاية الصحية األولية
الرئيس المباشر  :ـ نائب رئيس قسم صحة البيئة
المرؤوسون  :ـ مراقب صحي او فني وبائيات
امتداد االتصال  :ـ االتصال والتنسيق مع الجهات ذات العالقة بأنشطة صحة البيئة

-3لمواصفات المطلوبة لشغل هذه الوظيفة:ـ
المؤهالت  :ـ دبلوم الصحة العامة أو دبلوم التمريض
الخبرات  :ـ خبرة عملية في مجال صحة البيئة ال تقل عن  3سنوات
التدريب المطلوب  :ـ المراقبة الوبائية وأعمال صحة البيئة
المهارات المطلوبة  :ـ تطبيق المهارات المتعلقة بأنشطة وخدمات صحة البيئة
• المهام والمسئوليات  :ـ
• ـ تحديد وتوفير احتياجات القسم من القوي العاملة واألجهزة والمواد والعمل على توفيرها مع الجهات المختصة في اإلدارة
•مراقبة جودة المياه في مصادر مياه الشرب والمواقع المختلفة.
• متابعة صالحية اآلبار وناقالت مياه الشرب من خالل اللجنة المختصة ويتم أخذ عينات من مواقع اآلبار التي تقوم بتعبئة ناقالت المياه للتأكد من صالحيتها والتأكد منن تشنغيل
جهاز حقن الكلور في البئر.
• تزويد المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية بقوارير معقمة لجمع عينات المياه لتحليلها كيميائيا وبكتريولوجيا بمختبنر الصنحة العامنة  ،وكنذل أقنراك كلنور لتعقنيم ميناه
الشرب في حال عدم وجود كلور حر في تل المياه.
• اخذ عينات مياه عشوائية من محالت بيع وتداول األغذية الواقعة على الطرق البرية.
• قياس تركيز الكلور الحر المتبقي و أخذ عينات من مياه خزانات المواقع التابعة لوزارة الداخلية ومتابعة نتائج الفحوصات وإرسالها لمنندوب وزارة الداخلينة لمتابعنة تصنحي
الوضع في حال وجود أي مالحظات(.خالل مواسم الحج)
•قياس تركيز الكلور الحر المتبقي ومجموع المواد الصلبة الذائبة ( )TDSفي ميناه مسناكن الحجنان ونناقالت الميناه والمطناعم والبوفيهنات و المواقنع التني لهنا عالقنة بإعنداد
المواد الغذائية في أي صورة كانت وتعبئة الخانات المناسبة في النموذن الخاك بذل (خالل مواسم الحج)

-1مسمى الوظيفة  :ـ مراقب وبائيات ببرنامج مراقبة سالمة المياه

•الموقع التنظيمي  :ـ قسم صحة البيئة بقسم الشئون الوقائية بإدارة الرعاية الصحية األولية
لرئيس المباشر  :ـمنسق برنامج مراقبة سالمة الميا
المرؤوسون  :ـ مراقب صحي او فني وبائيات
امتداد االتصال  :ـ االتصال والتنسيق مع الجهات ذات العالقة بأنشطة صحة البيئة
-3المواصفات المطلوبة لشغل هذه الوظيفة:ـ
المؤهالت  :ـ دبلوم الصحة العامة أو دبلوم التمريض
الخبرات  :ـ خبرة عملية في مجال صحة البيئة ال تقل عن  3سنوات
التدريب المطلوب  :ـ المراقبة الوبائية وأعمال صحة البيئة
المهارات المطلوبة  :ـ تطبيق المهارات المتعلقة بأنشطة وخدمات صحة البيئة
 -5المهام والمسئوليات
•مراقبة جودة المياه في مصادر مياه الشرب والمواقع المختلفة.
• متابعة صالحية اآلبار وناقالت مياه الشرب من خالل اللجنة المختصة ويتم أخذ عينات من مواقع اآلبار التي تقوم بتعبئة ناقالت المياه للتأكد من صالحيتها والتأكد منن تشنغيل
جهاز حقن الكلور في البئر.
• تزويد المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية بقوارير معقمة لجمع عينات المياه لتحليلها كيميائيا وبكتريولوجيا بمختبنر الصنحة العامنة  ،وكنذل أقنراك كلنور لتعقنيم ميناه
الشرب في حال عدم وجود كلور حر في تل المياه.
•اخذ عينات مياه عشوائية من محالت بيع وتداول األغذية الواقعة على الطرق البرية.
• قياس تركيز الكلور الحر المتبقي و أخذ عينات من مياه خزانات المواقع التابعة لوزارة الداخلية ومتابعة نتائج الفحوصات وإرسالها لمنندوب وزارة الداخلينة لمتابعنة تصنحي
الوضع في حال وجود أي مالحظات(.خالل مواسم الحج)
•قياس تركيز الكلور الحر المتبقي ومجموع المواد الصلبة الذائبة ( )TDSفي مياه مساكن الحجان
• وناقالت المياه والمطاعم والبوفيهات و المواقع التي لها عالقة بإعداد المواد الغذائية في أي صورة كاننت وتعبئنة الخاننات المناسنبة فني النمنوذن الخناك بنذل (خنالل مواسنم
الحج)
• الرفع الجهات المختصة الخاصة بأعمال القسم وتوزيعها على األقسام والوحدات المرتبطة به ومتابعة تنفيذها.
• متابعة اإلحصائيات مع المراقبين والصحيين في القسم لرفعها للجهات ذات االختصاص  .المشاركة في تدريب العاملين بالقسم والمراقبين الصحيين بالمركز الحضور
والمشاركة في الندوات واالجتماعات والدورات والتدريب واللجان مع الجهات ذات العالقة في كل ما يخص القسم .متابعة التطورات العلمية والتقنية في مجال إصحاح
البيئة.

-1مسمى الوظيفة  :ـ منسق برنامج مراقبة جودة الهواء

-2الموقع التنظيمي  :ـ قسم صحة البيئة بقسم الشئون الوقائية بإدارة الرعاية الصحية األولية
الرئيس المباشر  :ـ نائب رئيس قسم صحة البيئة
المرؤوسون  :ـ مراقب صحي او فني وبائيات
امتداد االتصال  :ـ االتصال والتنسيق مع الجهات ذات العالقة بأنشطة صحة البيئة
-3المواصفات المطلوبة لشغل هذه الوظيفة:ـ
المؤهالت  :ـ بكالوريس علوم او الصحة العامة أو دبلوم التمريض
الخبرات  :ـ خبرة عملية في مجال صحة البيئة ال تقل عن  3سنوات
التدريب المطلوب  :ـ المراقبة الوبائية وأعمال صحة البيئة
المهارات المطلوبة  :ـ تطبيق المهارات المتعلقة بأنشطة وخدمات صحة البيئة
 -4لمهام والمسئوليات  :ـ
•تمثيل قسم صحة البيئة بلجنة مراقبة( لجنة الكسارات ـ لجنة مصانع الطوب األحمر ـ لجنة الدواجن )
•قياس نسبة أول أكسيد الكربون في األنفاق وتسجيل النسب وإعداد التقارير الالزمة لذلك مع مخاطبة الجهات المعنية (خالل مواسم الحج)
•التأكد من توفر فالتر لكبح ملوثات الهواء وتفقد أوضاع اإلصحاح البيئي في االنفاق.
•مراقبة جودة الهواء بالمنطقة المركزية والمناطق السكنية القريبة من المصانع(خالل المواسم )
•التأكد من أن تركيز ملوثات الهواء ال تتجاوز الحد المسموح به حسب المواصفات
•لقيام بالكشف عن وجود بعض الغازات السامة في حال حدوث طارئ ال سمح هللا (غاز الكلور ،السيانيد  ،أول أكسيد الكربون  ،ثاني أكسيد الكربون )
•ومخاطبة مقام األمارة فيي حيال وجيود أي مالحظيات .تحدييد وتيوفير احتياجيات البرنيامج مين القيوي العاملية واألجهيزة والميواد والعميل عليى توفيرهيا ميع الجهيات
المختصة في اإلدارة  .متابعة ما يستجد من التوجيهات التعاميم الواردة من الجهات المختصة الخاصة بأعمال القسم وتوزيعهيا عليى األقسيام والوحيدات المرتبطية بيه
ومتابعة تنفيذها.
• .متابعة اإلحصائيات مع المراقبين والصحيين فيي القسيم لرفعهيا للجهيات ذات االختصياص  .المشياركة فيي تيدريب العياملين بالقسيم والميراقبين الصيحيين بيالمركز
الحضور والمشاركة في الندوات واالجتماعات والدورات والتدريب واللجان مع الجهات ذات العالقة في كل ما يخص القسيم .متابعية التطيورات العلميية والتقنيية فيي
مجال إصحاح البيئة.

-1مسمى الوظيفة  :ـ منسق برنامج مراقبة االصحاح البيئي في السجون والترحيل

-2املوقع التنظيمي  :ـ قسم صحة البيئة بقسم الشئون الوقائية بإدارة الرعاية الصحية األولية
الرئيس املباشر  :ـ نائب رئيس قسم صحة البيئة
املرؤوسون  :ـ مراقب صحي او فين وبائيات
امتداد االتصال  :ـ االتصال والتنسيق مع اجلهات ذات العالقة بأنشطة صحة البيئة
 3املواصفات املطلوبة لشغل هذه الوظيفة:ـ
املؤهالت  :ـ بكالوريس علوم او الصحة العامة أو دبلوم التمريض
اخلربات  :ـ خربة عملية يف جمال صحة البيئة ال تقل عن  3سنوات
التدريب املطلوب  :ـ املراقبة الوبائية وأعمال صحة البيئة
املهارات املطلوبة  :ـ تطبيق املهارات املتعلقة بأنشطة وخدمات صحة البيئة
-4املهام واملسئوليات  :ـ
 متثيل قسم صحة البيئة يف اجتماع اللجنة الدائمة للسجون كل ثالثة شهور.
 القيام بزيارات شهرية للسجون واإلصالحية وترحيل اجلوازات لتفقد اإلصحاح البيئي.
 اخذ عينات عشوائية من املياه واألغذية بتلك املواقع لفحصها باملخترب.
خماطبة اجلهات املعنية بتاليف املالحظات إن وجدت مع تزويد مقام األمارة من التوصيات.
وخماطبة مقام األمارة يف حال وجود أي مالحظات .حتديد وتوفري احتياجات الربنامج من القوي العاملة واألجهزة واملواد والعمل على توفريها مع اجلهات
املختصة يف اإلدارة  .متابعة ما يستجد من التوجيهات التعاميم الواردة من اجلهات املختصة اخلاصة بأعمال القسم وتوزيعها على األقسام والوحدات املرتبطة به
ومتابعة تنفيذها.
متابعة اإلحصائيات مع املراقبني والصحيني يف القسم لرفعها للجهات ذات االختصاص  .املشاركة يف تدريب العاملني بالقسم واملراقبني الصحيني باملركز
احلضور واملشاركة يف الندوات واالجتماعات والدورات والتدريب واللجان مع اجلهات ذات العالقة يف كل ما خيص القسم .متابعة التطورات العلمية والتقنية يف
جمال إصحاح البيئة.

-1مسمى الوظيفة  :ـ منسق برنامج مراقبة المستشفيات والمراكز الصحية
-2الموقع التنظيمي  :ـ قسم صحة البيئة بقسم الشئون الوقائية بإدارة الرعاية الصحية األولية
الرئيس المباشر  :ـ رئيس قسم صحة البيئة
المرؤوسون  :ـ مراقب صحي او فني وبائيات
امتداد االتصال  :ـ االتصال والتنسيق مع الجهات ذات العالقة بأنشطة صحة البيئة

-3المواصفات المطلوبة لشغل هذه الوظيفة:ـ
المؤهالت  :ـ دبلوم الصحة العامة أو دبلوم التمريض
الخبرات  :ـ خبرة عملية في مجال صحة البيئة والمراقبة
التدريب المطلوب  :ـ المراقبة الوبائية وأعمال صحة البيئة
المهارات المطلوبة  :ـ تطبيق المهارات المتعلقة بأنشطة وخدمات صحة البيئة
-4المهام والمسئوليات  :ـ
• المشاركة في الجوالت الميدانية على المنشآت الصحية الحكومية والخاصة لإلطنالع علنى أوضناع اإلصنحاب البيئني وتسنجيل
المالحظننات وتننوجيههم بتالفنني المالحظننات وعمننل مح ننر بننذل مننع إلننزام الجهننة المختصننة بتنفيننذ المالحظننات ورفننع التقننارير
الدورية لها.
• المشاركة في جوالت تعقيبيه على المنشآت ومالحظة ما تم تنفيذه من توصيات خالل الجوالت السابقة ومخاطبنة الجهنة ذات
العالقة بالشئون الصحية في حالة عدم تنفيذ التوصيات.
• تحديد وتوفير احتياجات البرنامج من القوي العاملة واألجهزة والمواد والعمل على توفيرها مع الجهات المختصة فني اإلدارة
.
•متابعننة مننا يسننتجد مننن التوجيهننات التعنناميم الننواردة مننن الجهننات المختصننة الخاصننة بأعمننال القسننم وتوزيعهننا علننى األقسننام
والوحدات المرتبطة به ومتابعة تنفيذها.

•مسمى الوظيفة  :ـ منسق برنامج مراقبة الجودة

•الموقع التنظيمي  :ـ قسم صحة البيئة بقسم الشئون الوقائية بإدارة الرعاية الصحية األولية
الرئيس المباشر  :ـ نائب رئيس قسم صحة البيئة
المرؤوسون  :ـ مراقب صحي او فني وبائيات
امتداد االتصال  :ـ االتصال والتنسيق مع الجهات ذات العالقة بأنشطة صحة البيئة
• المواصفات المطلوبة لشغل هذه الوظيفة:ـ
المؤهالت  :ـ بكالوريس علوم او الصحة العامة أو دبلوم التمريض
الخبرات  :ـ خبرة عملية في مجال صحة البيئة ال تقل عن  3سنوات
التدريب المطلوب  :ـ المراقبة الوبائية وأعمال صحة البيئة
المهارات المطلوبة  :ـ تطبيق المهارات المتعلقة بأنشطة وخدمات صحة البيئة
•المهام والمسئوليات  :ـ

•تمثيل قسم صحة البيئة بلجان الجودة
•التأكد من توفر محاليل قياسية لمعايرة االجهزة .الخاصة بحقيبة المراقب الوبائي
•المرور على جميع المراكز الصحية والمستشفيات لمعايرة االجهزة التي لدي مراقب الوبائيات في الحقيبة الصحية.
•ومخاطبة ادارة المشاريع والصيانة في حال وجود أي مالحظات .تحديد وتوفير احتياجاات البرناامج مان األجهازة والماواد
والعماال علااى توفيرهااا مااع الجهااات المختصااة فااي اإلدارة  .متابعااة مااا يسااتجد ماان التوجيهااات التعاااميم الااواردة ماان الجهااات
المختصة الخاصة بأعمال القسم وتوزيعها على األقسام والوحدات المرتبطة به ومتابعة تنفيذها.
• .عماال اإلحصااائيات الخاااص بالبرنااامج القساام لرفعهااا للجهااات ذات االختصاااص  .المشاااركة فااي تاادريب العاااملين بالقساام
والمراقبين الصحيين بالمركز والمشاركة في الندوات واالجتماعات والدورات والتادريب واللجاان ماع الجهاات ذات العالقاة
في كل ما يخص القسم .متابعة التطورات العلمية والتقنية في مجال إصحاح البيئة.

1مسمى الوظيفة  :ـ منسق برنامج إدارة النفايات الطبية

2املوقع التنظيمي  :ـ قسم صحة البيئة بقسم الشئون الوقائية بإدارة الرعاية الصحية األولية
الرئيس املباشر  :ـ نائب رئيس قسم صحة البيئة
املرؤوسون  :ـ
امتداد االتصال  :ـ االتصال والتنسيق مع اجلهات ذات العالقة بأنشطة صحة البيئة
 -3املواصفات املطلوبة لشغل هذه الوظيفة:ـ
املؤهالت  :ـ بكالوريس الصحة العامة أو دبلوم التمريض
اخلربات  :ـ خربة عملية يف جمال صحة البيئة ال تقل عن  3سنوات
التدريب املطلوب  :ـ املراقبة الوبائية وأعمال صحة البيئة
املهارات املطلوبة  :ـ تطبيق املهارات املتعلقة بأنشطة وخدمات صحة البيئة

-4املهام واملسئوليات :
االشراف على عمليات التأكد من التزام شركات النظافة بشروط ومتطلبات التخلص اآلمن من النفايات.
 القيام بجوالت ميدانية على المنشآت الصحية للتأكد من تطبيق برنامج ادارة النفايات الطبية بشكل سليم.
تدريب العاملين على رأس العمل بأهمية البرنامج وكيفية التعامل مع النفايات الطبية .
عمل إحصائية شهرية بكميات النفايات الطبية المنتجة من المنشآت الصحية.
المشاركة في عقد الندوات الخاصة بإدارة النفايات الطبية.
التأكيد على جميع المنشات الصحية بضرورة االلتزام لكامل بتطبيق البرنامج حفاظا ً على الصحة العامة وتزويدهم بأرقام الهواتف لالتصال في حال
وجود أي خلل (مثل تأخر الشركة في نقل النفايات)
و متابعة تعاقد المنشات الصحية األهلية مع شركات متخصصة في نقل ومعالجة النفايات الطبية  ،والقيام بجوالت تفتيشية.
 .متابعة اإلحصائيات مع المراقبين والصحيين في القسم لرفعها للجهات ذات االختصاص  .المشاركة في تدريب العاملين بالقسم والمراقبين الصحيين
بالمركز الحضور والمشاركة في الندوات واالجتماعات والدورات والتدريب واللجان مع الجهات ذات العالقة في كل ما يخص القسم .متابعة التطورات
العلمية والتقنية في مجال إصحاح البيئة.

-1مسمى الوظيفة  :ـ مراقب وبائيات ببرنامج مراقبة المنشات والمساكن
•لموقع التنظيمي  :ـ قسم صحة البيئة بقسم الشئون الوقائية بإدارة الرعاية الصحية األولية
الرئيس المباشر  :ـ نائب رئيس قسم صحة البيئة
المرؤوسون  :ـ
امتداد االتصال  :ـ االتصال والتنسيق مع الجهات ذات العالقة بأنشطة صحة البيئة
• المواصفات المطلوبة لشغل هذه الوظيفة:ـ
المؤهالت  :ـ دبلوم الصحة العامة أو دبلوم التمريض
الخبرات  :ـ خبرة عملية في مجال صحة البيئة ال تقل عن  3سنوات
التدريب المطلوب  :ـ المراقبة الوبائية وأعمال صحة البيئة
المهارات المطلوبة  :ـ تطبيق المهارات المتعلقة بأنشطة وخدمات صحة البيئة
•المهام والمسئوليات :

•المشاركة في مراقبة المنشات والمساكن والمشااركة بأعمالهاا ورفاع التقاارير الدورياة لهاا ومتابعاة اعماال مراقباة مسااكن
العمال و العمل على إلزام صاحب العمل بتوفير االشتراطات الصحية وأدوات السالمة بساكن عمالتاه .والعمال علاى إلازام
صاحب العمل بالتعاقد مع مؤسسة صحية لعالج عمالته في حالة المرض إذا لم يتعاقد من قبال أو انتهات مادة العقاد .التأكاد
من أن صاحب العمل يمتلك سجل تجاري..
•المشاركة في مراقبة مساكن المساجد والعمال الموجاودة داخال نطاام عمال كال مديرياة صاحية مان خاالل القياام بجاوالت
ميدانيه (طبيب ،ممرض ،ممرضه ) من المركز الصحي ورفع التقارير الالزمة ،واخذ عينات من المياه واألغذية في حالة
وجود بوفيهات من تلك األربطة لفحصها بالمختبر.
•متابعة اإلحصائيات مع المراقبين والصحيين في القسم لرفعها للجهات ذات االختصاص  .المشااركة فاي تادريب العااملين
بالقسم والمراقبين الصحيين بالمركز والمشاركة في الندوات واالجتماعات والدورات والتادريب واللجاان ماع الجهاات ذات
العالقة في كل ما يخص القسم .متابعة التطورات العلمية والتقنية في مجال إصحاح البيئة.

