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منددووبياالسيیددااتت وواالساددةة منددووباتت وو  

ووززااررةة االصحة باألقاليیمم وواالعماالتت  
 

 
.2005يینايیر  28بتارريیخ   20/ مم.سس/ 151ررقم:    

االموضوعع : االتغطيیـــــة االصحيیـــــة االجامعيیـــــــــة.  
 

اممـــا ااالمــوالنـــوجودد مــــامم بــــالمم تــــــس  
 

كة االمبرمة بيین ووززااررةة االصحة٬، وو ووززااررةة ووبعد٬، في إإططارر ااتفاقيیة االشراا
تكويین ااألططر وواالبحث االعلمي٬، تولي كل وواالتعليیم االعالي وواالتربيیة االوططنيیة 

من االوززااررتيین٬، عنايیة خاصة للتغطيیة االصحيیة االجامعيیة حيیث تعمالنن على 
توفيیر ووسط بيیئي سليیم مما يیساعد االطالب على متابعة ددررااستهھ في ظظرووفف 

صحيیة حسنة.  

ددااتت االمشتركة االمبذوولة في هھھھذاا االمجالل٬، ووتجسيیداا ووموااصلة للمجهھو
للتوجهھاتت االجديیدةة للبرنامج االوططني للصحة االمدررسيیة وواالجامعيیة ووال سيیما 
االجواانب االمتعلقة بالوقايیة٬، االتي تعد من أأهھھھم االعواامل االفعالة للمحافظة على 
صحة ووسالمة االطالب٬، وواالحاجيیاتت االصحيیة االخاصة لهھذهه االفئة٬، يیتعيین 

حة االجامعيیة االقيیامم باألنشطة االتاليیة :على فرقق االص  
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1. : االفحص االطبي االمنتظم   

يیمكن هھھھذاا االفحص من االكشف االمبكر عن ااألمرااضض ووأأنوااعع االقصورر قصد 
معالجتهھا في ااإلبانن االمناسب.  

خ االطلبة االقاططنيین ووااألعواانن االعامليین بمطاب كل وويیخضع لهھ إإجبارريیا
االجامعيیة.االمؤسساتت  وومقاصف  

ز االصحي االجامعي االموكل لهھ إإجرااؤؤهه أأنن يینظمهھ وويیتعيین على ططبيیب االمرك
بتنسيیق مع االمسؤووليین عن االمؤسساتت االجامعيیة االمعنيیيین باألمر خاللل 
االثالثي ااألوولل من االسنة االجامعيیة مع تدوويین نتائجهھ في االدفتر االصحي االذيي 

يیالززمم االطالب ططيیلة مدةة ددررااستهھ.  

2. : مرااقبة نظافة االمؤسساتت االجامعيیة   

ن ااختصاصص ططبيیب االمركز االصحي االجامعي٬، هھھھذاا االنشاطط هھھھو أأيیضا م
وويیقومم بهھ بمساعدةة ممرضض مختص في االمحافظة على صحة االوسط االبيیئي 

ووممرضض االمركز االصحي وويینبغي أأنن تجرىى هھھھذهه االمرااقبة على :  

االمؤسساتت االتعليیميیة االجامعيیة وومراافقهھا مرةة كل ستة أأشهھر٬،   
وواالسكن ووإإقامة مراافق ااألحيیاء ووااإلقاماتت االجامعيیة (أأماكن ااألكل     

االطلبة) مرةة كل أأسبوعع ووكلما ددعت االضرووررةة إإلى ذذلك.  
االوجباتت االغذاائيیة يیوميیا.      

االمحافظة على : هھھھذهه االمرااقبة أأساسا٬،ووتهھم   
نظافة أأماكن االدررااسة٬،   
نظافة مراافق ااألحيیاء ووااإلقاماتت االمخصصة إليیوااء االطلبة٬،   
قوااعد سالمة ااإلقامة بالمرااقد٬،   
ظافة االوسط االبيیئي٬،شرووطط سالمة وون   
شرووطط سالمة االتغذيیة :   

جوددةة االمواادد االغذاائيیة االممونة٬،     
كيیفيیة االمحافظة على االمواادد االغذاائيیة ووسالمتهھا     
ططريیقة إإعدااددهھھھا وونظافة ااألددووااتت االمستعملة ووااألعواانن     

االمكلفيین بهھا               
جوددةة االوجباتت االمقدمة.     
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تخلص من االنفايیاتت االسائلة وواالصلبة كما يیسهھر االفريیق االطبي على اال
بطريیقة صحيیة ووسليیمة.  

ووتجدرر ااإلشاررةة هھھھنا إإلى أأنهھ من االالززمم إإعداادد تقريیر في أأعقابب كل ززيیاررةة 
مع االعمل على إإيیجادد االحلولل االمناسبة بتعاوونن ووتنسيیق مع االمسؤووليین 
االجامعيیيین في حالة ضعف أأوو خلل ما في هھھھذاا االمجالل. كما يیجب إإررسالل 

ل ثالثة أأشهھر في مجالل االوقايیة صحبة االتقريیر االثالثي تقريیر تقيیيیمي ك
لباقي أأنشطة االصحة االجامعيیة االجارريي بهھ االعمل إإلى مندووبيیة ووززااررةة 

االجامعة. ررئاسةاالصحة االتي تتكفل بإررسالل نسخة منهھما إإلى   

3. : ااالعالمم وواالتربيیة وواالتوااصل في االوسط االطالبي   

طالب نظراا لما لهھ من يیلعب هھھھذاا االنشاطط ددوورراا هھھھاما في االحيیاةة االيیوميیة لل
تأثيیر في إإيیقاضض ووعيیهھ بقيیمة االصحة مما يیدفعهھ إإلى نهھج سلوكك سليیم ووتجنب 

كلما من شأنهھ االضررر بسالمتهھ.  
ووفي هھھھذاا االصددد٬، من بيین االموااضيیع ذذااتت ااألوولويیة االتي يیجب معالجتهھا من 

ططرفف االفريیق االطبي االجامعي ووكل متخصص في االميیداانن٬، نذكر :  
 

االصحة االعقليیة (محارربة االتدخيین٬، االمخدررااتت ووااإلررهھھھاقق  
االفكريي...)٬،  

محارربة ااألمرااضض االمتنقلة جنسيیا ووددااء فقداانن االمناعة  
االمكتسب٬،  

يیة٬،  ارربة ااألمرااضض االسّارر مح  
االصحة االغذاائيیة٬،   
االصحة وواالريیاضة٬،   
االتبرعع بالدمم٬،   
االمحافظة على االمحيیط االبيیئي٬،   
صحة االفم ووااألسنانن٬،   
ارربة أأمرااضض االقلب وواالشراايیيین٬،مح   
االصحة ااإلنجابيیة٬،   
ددااء االسكريي٬،   
االسمنــــــة٬،   
ااإلررهھھھاقق االجسديي٬،   
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االنظافة االفردديیة٬،   
أأهھھھميیة االفحص االطبي االمنتظم...   

كما يیتعيین على االطاقم االطبي االمعني باألمر٬، أأنن يیغتنم كل مناسبة تتاحح لهھ 
الوسائل االتربويیة االمالئمة لمعالجة االموااضيیع االمذكوررةة مستعيینا في ذذلك ب

لتوضيیح االعرضض مما يیسهھل ااستيیعابب ما يیتضمنهھ االموضوعع من معلوماتت 
وونصائح ووتوجيیهھاتت ووذذلك خاللل :  

االفحوصص االطبيیة (االفحص االطبي االمنتظم وواالفحص االطبي   
عند االطلب)٬،  

االندووااتت وواالمحاضرااتت بمقر ااألحيیاء ووااإلقاماتت   
االطلبة االقاططنيین  وواالمؤسساتت االتعليیميیة االجامعيیة لفائدةة

ووغيیر االقاططنيین٬،  
االحمالتت االتحسيیسيیة ووااإلخبارريیة ااحتفاال باأليیامم  

االوططنيیة وواالدووليیة في مجالل االصحة بتعاوونن مع 
وواالمؤسساتت االجامعيیة وواالجمعيیاتت  ررئاساتت االجامعاتت

  االمحليیة االمعنيیة.

4.  مقابالتت في ااإلصغاء وواالتوجيیهھ في مجالل االصحة االجسديیة 
: االطلبة االنفسيیة ووااالجتماعيیة معوو  

االهھدفف من إإنشاء هھھھذهه االمقابالتت إإتاحة االفرصة للطلبة للتعبيیر عن 
االنفسيیة ووهھھھمومهھم وواانشغاالتهھم في مجالل االصحة االجسديیة 

٬، من ططرفف ططبيیب قصد نصحهھم٬، إإررشاددهھھھم ووتوجيیهھهھم ٬،ووااالجتماعيیة
االمركزاالصحي االجامعي.  

5. : االفحص االطبي وواالعالجاتت االشبهھ االطبيیة عند االطلب   
اطط كل من االطبيیب وواالممرضض وويیستفيید منهھ جميیع االطلبة يیقومم بهھذاا االنش

االقاططنيین في ااألحيیاء ووااإلقاماتت االجامعيیة أأوو غيیر االقاططنيین بهھا٬، حيیث يیتم 
تلبيیة حاجيیاتت االطالب فيیما يیخص االكشف عن االمرضض وواالتكفل بهھ ووكذلك 

يیتعيین على كما تقديیم االعالجاتت وواالتوجيیهھ إإلى االمصالح االطبيیة االمختصة؛ 
ووززااررةة االصحة تسهھيیل وولوجج االطلبة للوحدااتت االطبيیة  االساددةة مندووبي

االمختصة االتابعة لهھم.  
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إإعداادد برنامج  وومن أأجل تطبيیق كل ااألنشطة وواالخدماتت االسالفة االذكر٬، يیجب
عمل في بداايیة كل سنة جامعيیة بتنسيیق بيین االفريیق االطبي االجامعي 

االعمل ووززااررةة االصحة وووواالمسؤوولل عن االصحة االجامعيیة بالتعليیم االعالي وو
لى إإررسالهھ إإلى االمصالح االمركزيیة بالوززااررتيین. وومن االممكن إإغناء هھھھذاا ع

االبرنامج االعملي بأنشطة ووموااضيیع في مجالل االصحة من شأنهھا أأنن تثيیر 
ااهھھھتمامم االطلبة ووتعودد عليیهھم بالمنفعة.  

ووووعيیا من االوززااررتيین بأهھھھميیة االتغطيیة االصحيیة االجامعيیة٬، نطلب منكم أأنن 
بكل ددقة ووعنايیة مع تسهھيیل مهھمة تطبيیق هھھھذاا االبرنامج  ىتسهھروواا عل

االمكلفيین بإنجاززهه ووتوططيید االتنسيیق بيین االوززااررتيین االمعنيیتيین على االصعيید 
االمحلي.  

منكم ااإلشراافف على تعميیم هھھھذاا االمنشورر على كافة  أأططلب ٬،ووفي هھھھذاا االسيیاقق
مصالح االصحة االجامعيیة االتابعة لكم مع االحرصص على تطبيیق محتوااهه بكل 

ة من عنايیة ووااهھھھتمامم.ما تستوجبهھ االصحة االجامعيی  

 
مموو االسال           

 
         

   
      

 


