
إدارة طوارئ الصحة العامة



مقدمة:

في حال إكمال متطلبات الثالثة برامج يمنح المتدرب شهادة دبلوم مهني

تقع العديد من بلدان منطقة شرق المتوسط في الوقت الراهن تحت تأثير مباشر �وضاع طارئة، بينما تشهد ا�خرى حاالت نزوح كما أنها باتت مهددة 
بمواجهة مشكالت صحية وافدة. وفي نهاية أكتوبر من عام 2015، استضافت بلدان شرق المتوسط ما يزيد عن 30 مليون من النازحين و9 ماليين من 
الالجئين، وهي حاالت تسببت فيها با�ساس كوارث طبيعية وكوارث من صنع البشر. وفي البيئات الهشة مثل منطقة شرق المتوسط، هناك حاجة 
الحاجة ®جراء تحرك بشأن  أن  المنطقة. وبما  أجل خفض حدة واحتمالية نشوء حاالت طوارئ صحية في  الفعالة، من  العامة  الصحة  لتدخالت  ماسة 
االستعداد والجاهزية للطوارئ في شرق المتوسط باتت واضحة، فان ذلك الوضع يحتم علينا القيام بمجهودات مختلفة لتفعيل آليات إدارة طوارئ 
المعنية باالستجابة في حاالت  الجهات  البرامج لتمكين  الكوارث، لتهدف هذه  إدارة  العامة، ومن ضمنها استحداث برامج تدريبية في مجال  الصحة 
الطوارئ الصحية من خالل زيادة معرفتهم وقدرتهم على استخدام الطرق العلمية ليتعلموا ويطبقوا أفضل الممارسات في مواجهة هذه االوضاع 

االستثنائية.

وتوائم برامج إدارة طوارئ الصحة العامة االحتياجات ا¾نية والمستقبلية لدول شرق المتوسط التي تواجه باستمرار حاالت طوارئ مختلفة كما تهدف 
لسد فجوة المعرفة والممارسات المرتبطة بتدخالت الصحة العامة في حاالت الطوارئ والتي تصبح يوما بعد يوم ذات أهمية قصوى.

البرامج التدريبية في إدارة طوارئ الصحة العامة: 
يتكون التدريب في إدارة الطوارئ من ثالثة برامج مدة كل منها ثالثة أشهر:

- برنامج أساسيات إدارة طوارئ الصحة العامة.
- برنامج إدارة المخاطر في الصحة العامة.

- برنامج إدارة خدمات الرعاية الصحية ا�ولية في حاالت الطوارئ.

شروط القبول في البرنامج:
- بكالوريوس في مجال العلوم الصحية أو الطب أو العلوم السلوكية أو العلوم االجتماعية او أي مجال ذو صلة من جامعة معترف بها.

- يفضل من له خبرة في المجال الصحي.
- القدرة على الدراسة باللغة العربية.

الفئة المستهدفة:
وكذلك  ا®نسانية  والوكاالت  الحكومية  غير  والمنظمات  الصحة  بوزارات  الصحة  مجاالت  في  العاملين  البرنامج  يستهدف هذا   

المهتمين بمجال إدارة الطوارئ.

طرق التدريب:لغة التدريب:
التدريب التقليدي (الوجاهي)

التدريب عن بعد 
اللغة العربية

اللغة ا®نجليزية
في جميع البرامج:



1

يوفر برنامج أساسيات إدارة طوارئ الصحة العامة للمتدربين المهارات الضرورية الالزمة للتعامل بنجاح مع طوارئ الصحة العامة والكوارث. والهدف 
العام لهذا البرنامج هو تقديم المعرفة والمهارات لبناء قدرات العاملين في الصحة العامة في مجال إدارة طوارئ الصحة العامة بكفاءة واقتدار، و�جل 

خلق مزيد من المرونة للنظام الصحي وسالمة المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة.

مدة البرنامج ثالثة أشهر تشمل خمسة أسابيع دراسية وسبعة أسابيع عمل ميداني تحت اشراف موجه مختص.

نبذة عن البرنامج

بنهاية البرنامج، سيكون المتدرب قادرÆ على:
- تطبيق المهارات ذات الصلة بالصحة العامة والوبائيات في طوارئ الصحة العامة.

- العمل بفعالية في برامج الصحة العامة ومشروعاتها.
- العمل كعضو ضمن فريق إدارة الطوارئ.

- اجراء تداخالت الصحة العامة ا�كثر استخداما أثناء الطوارئ.
- العمل في ظروف النزاعات، وفهم ا�سباب الحقيقية الكامنة وراءها وتأثيراتها على النظام الصحي.

على المتدربين في هذا البرنامج انهاء المساقات التالية با®ضافة للعمل الميداني:
- مقدمة إلى الصحة العامة.

- ا®دارة و القيادة.
- مبادئ إدارة طوارئ الصحة العامة.

- تدخالت الصحة العامة خالل الطوارئ.
- الصراعات ا®نسانية والعمل ا®نساني.

- إجراء تقييم لمخاطر الصحة العامة وعلى وجه الخصوص مخيمات النازحين والالجئين.
- تطوير ومراجعة خطط الطوارئ بناء على تقديرات االحتياجات.

- المشاركة في فرق االستجابة السريعة لالستجابة للظروف الطارئة بما فيها أجراء التقصي لÊمراض الوبائية وادارتها.

مدة العمل الميداني سبعة أسابيع يقضيها المتدرب في مكان العمل، بهدف اتاحة الفرصة لممارسة ما اكتسبه من معرفة ومهارات خالل المساقات 
التدريبية للبرنامج في بيئة عمل حقيقية.  ويشمل العمل الميداني مجموعة من المهام التي يتوجب على المتدرب تنفيذها تحت اشراف موجه 

مختص. وهذه المهام هي:

مساقات البرنامج التدريبية: 

برنامج أساسيات إدارة طوارئ الصحة العامة

مخرجات التعلم

(IAPH) يمنح المتدرب شهادة دبلوم تقني عند انهاء متطلبات برنامج الثالثة أشهر من ا�كاديمية الدولية للصحة المجتمعية
.(APHEA) Agency for Public Health Education Accreditation ومعتمدة من



يهدف برنامج إدارة المخاطر في الصحة العامة الى اكساب المتدربين بالمعرفة والمهارات الضرورية للمشاركين، وتدريبهم على استخدام ا�دوات 
النوعية  المخاطر  البرنامج دراسات حالة لتغطية  العامة. ويستخدم هذا  الصحة  أدارة حاالت خاصة ومعقدة من طوارئ  أجل  المتقدمة بفعالية من 
المخاطر،  خرائط  ورسم  الموارد،  تقييم  مع  المخاطر  تكامل  على  يؤكد  كما  المجتمع.  بيئات  القدرات في  وتقييمات  والضعف،  والمخاطر،  والكمية، 
كيفية  على  التدريب  يشتمل  ذلك،  إلى  با®ضافة  المقبولة.  المخاطر  تقييمات  ومستويات  الكوارث  نتيجة  المحتملة  والخسارة  المحاكاة،  وتمارين 

استخدام تقييمات المخاطر والضعف لصياغة استراتيجيات الوقاية والتخفيف على المستويات الوطنية وا®قليمية والمحلية. 
مدة البرنامج هي ثالثة أشهر تشمل خمسة أسابيع دراسية وسبعة أسابيع عمل ميداني.

نبذة عن البرنامج

على المتدربين في هذا البرنامج انهاء المساقات التالية والعمل الميداني:
- أدوات وتقنيات الصحة العامة في الظروف الحرجة

- إدارة مخاطر الصحة العامة
- االتصال بشأن المخاطر

- إدارة الصحة العامة في التجمعات الجماهيرية
- ا®دارة المجتمعية للمخاطر

مدة العمل الميداني سبعة أسابيع يقضيها المتدرب في مكان العمل، بهدف اتاحة الفرصة لممارسة ما اكتسبه من معرفة ومهارات خالل المساقات 
المتدرب تنفيذها تحت اشراف موجه  التي يتوجب على  المهام  الميداني مجموعة من  العمل  للبرنامج في بيئة عمل حقيقية. ويشمل  التدريبية 

مختص. وهذه المهام هي: 
- اجراء تقييم لمخاطر الصحة العامة لمعرفة المخاطر الشائعة في المنطقة.

- اقتراح إطار عمل ®دارة المخاطر.
- وضع خطة اتصاالت بشأن المخاطر وأدواتها.

- تطوير مقترح لمشروع قائم على االدارة المجتمعية للمخاطر الصحية الشائعة في المنطقة.

مساقات البرنامج التدريبية: 

برنامج إدارة المخاطر في الصحة العامة2

بنهاية البرنامج، سيكون المتدرب قادرÆ على:
- تطبيق واستخدام مختلف أدوات الصحة العامة وتقنياتها في الظروف الحرجة.

- إجراء تقييم للمخاطر وتحليلها وكيفية إيصالها.
- االعداد بشكل كاف للتعامل مع التداعيات الصحية وسط التجمعات الجماهيرية.

- تصميم مشروعات ®دارة طوارئ مستندة على المجتمعات.

مخرجات التعلم
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يعمل برنامج ا®دارة المتقدمة لطوارئ الصحة العامة للمشاركين على إكساب المشاركين المعرفة والمهارات الضرورية الستخدام ا�دوات المختلفة 
بفعالية من أجل إدارة، وتقديم خدمات الرعاية الصحية ا�ولية في حاالت طوارئ الصحة العامة. ويعد هذا البرنامج خياًرا مناسًبا للمتدربين ووكاالتهم، 
فهو يوفر المعرفة والمهارات ا�ساسية الالزمة ®دارة خدمات الرعاية الصحية ا�ولية في حاالت الطوارئ. ويقدم البرنامج مختلف طرق واستراتيجيات 
وتدخالت وُنهج الصحة العامة المستخدمة أثناء الكوارث ويجعل الممارسين الصحيين قادرين على اختيار التدخالت ا�كثر صلة بكل سيناريو في حالة 

الطوارئ. وستستخدم أمثلة واقعية لجعل الدراسة ذات طابع عملي.

نبذة عن البرنامج

على المتدربين في هذا البرنامج انهاء المساقات التالية والعمل الميداني:
- ا�مراض السارية وغير السارية في حاالت الطوارئ

- صحة المرأة والطفل في الظروف ا®نسانية 
- التغذية في حاالت الطوارئ

- الصحة البيئية في حاالت الطوارئ
- الكتابة العلمية

مدة العمل الميداني سبعة أسابيع يقضيها المتدرب في مكان العمل، بهدف اتاحة الفرصة لممارسة ما اكتسبه من معرفة ومهارات خالل المساقات 
المتدرب تنفيذها تحت اشراف موجه  التي يتوجب على  المهام  الميداني مجموعة من  العمل  للبرنامج في بيئة عمل حقيقية. ويشمل  التدريبية 

مختص. وهذه المهام هي: 
- تقييم درجة االستعداد واستمرار ا�عمال خالل الطوارئ في واحدة (أو أكثر) من مجاالت خدمات الرعاية الصحية.

- المشاركة في أحد عمليات االستجابة لطوارئ الصحة العامة.
- اعداد تقرير عن االستجابة للطوارئ.

مساقات البرنامج التدريبية: 

برنامج إدارة خدمات الرعاية الصحية ا�ولية في حاالت الطوارئ3

 بنهاية البرنامج، سيكون المتدرب قادرÆ على:
- تطبيق أحدث المعارف والمهارات للحفاظ على عمل وإدارة خدمات الرعاية الصحية ا�ولية بما فيها برامج التطعيم وتداخالت صحة البيئة والخدمات 

الصحية المقدمة للنساء واالطفال.
- تطبيق ا�ساليب الوبائية لتحديد وإدارة ا�مراض السارية وغير السارية أثناء الطوارئ.

- التقييم السريع واالستجابة بفعالية للتداعيات التغذوية الناجمة عن الطوارئ.

مخرجات التعلم

(IAPH) يمنح المتدرب شهادة دبلوم تقني عند انهاء متطلبات برنامج الثالثة أشهر من ا�كاديمية الدولية للصحة المجتمعية
.(APHEA) Agency for Public Health Education Accreditation ومعتمدة من



info@iaph.org

www.iaph.org

عضو فيبالتعاون مع معتمدة من


