#طالب_جامعات_سورية
تعرف على الفروع الجامعية مع #االستشارية_رهف_تسابحجي

المعهد الصحي
المعهد الصحي :Health Institute
تم إحداث المعهد الصحي بدمشق وهو تابع لوزارة الصحة
مدة الدراسة سنتان دراسيتان يحصل الطالب المتخرج على شهادة مجاز في فرع دراسته
●االختصاصات:
يدرس الطالب فيه االختصاصات التالية:
مخابر – صيدلة – صحة عامة – تخدير – أشعة – معالجة فيزيائية صيانة أجهزة طبية – أطراف صناعية  -إحصاء صحي وحيوي

تهدف الدراسة في المعهد لتأهيل فنيين بمهارات وخبرات نظرية وعملية تمكنه من القيام بالعمل الموكل اليه في سوق العمل والمساهمة في
خدمة الكادر الطبي والمرضى في المشافي والمراكز الصحية
وفيما يلي لمحة عن كل اختصاص:

 -1المخابر:
يعمل فني المخابر تحت اشراف طبيب أخصائي مخابر مجاز في التحاليل المخبرية الحيوية
يؤهل الطالب من خالل دراسته للقيام بمختلف التحاليل المخبرية كالدمويات والكيمياء الحيوية السريرية ومصرف الدم والكيمياء الغذائية

 -2الصيدلة:
يقوم بالمهام واألعمال الصيدالنبة الفنية وفقا إلرشادات وإشراف الصيدلي المجاز وفني الصيدلة مؤهل للعمل في الصيدليات العامة
والمشافي والمستوصفات ومخابر التحليل الحيوية والجرثومية في المدن واألرياف وكذلك القيام بصرف الدواء وتركيبه والعمل في
مستودعات األدوية والقيام بأعمال الجرد وحفظ السجالت
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 -3األشعة:
يعمل فني األشعة في المشافي والمراكز والمستوصفات بإشراف طبيب أشعة يقوم باستقبال المرضى وتسجيلهم ببطاقة خاصة
ويلتقط الصور الشعاعية  /صدر – معدة – أعضاء  /وفق إحالة من الطبيب المختص وتسلم الصور ألخصائي التصوير الشعاعي
إلعطاء التقرير المناسب ويقوم بتحميض األفالم الشعاعية و تغليفها و يحافظ على اآلالت الشعاعية.

 -4التخدير:
يتم تدريب الطالب على أعمال التخدير العام في غرف عمليات المشافي العامة و أعمال مصرف الدم و االسعافات األولية الضرورية يعمل
فني التخدير تحت إشراف طبيب التخدير المختص.
يقوم الفني بزيارة المريض قبل العمل الجراحي لمعرفة نوع العملية و نوع المخدر و طريقته و يحضر جهاز التخدير و يتأكد من جاهزية
األدوات و الجراح و القيام بكافة الفحوص الالزمة و يراقب المريض أثناء العملية من نبض و ضغط و تنفس و يقوم بنقل الدم و السيروم و
بعد العمل الجراحي و يوقف العمل المخدرة و ينعش المريض و عليه التحلي بالثقة بالنفس و حسن تحمل المسؤولية.

 -5المعالجة الفيزيائية:
مهمة المعالج الفيزيائي إعادة تأهيل المريض و الحد من العجز باستخدام عوامل فيزيائية /حرارة  -ضوء  -كهرباء – ماء – تدليك /
تساهم كوسائل في تسهيل التمرينات العالجية و تخفيف األلم يقوم المعالج الفيزيائي بعد تخرجه بتنفيذ العالج تبعا ً للوصفة الطبية تحت
إشراف طبيب العالج الفيزيائي.

 -6الصحة العامة:
تتناول دراستها مكافحة الملوثات البيئية التي تؤثر على صحة االنسان و تشمل دراستها العوامل الكيميائية والفيزيائية و الحيوية /كالماء و
العذاء و التربة و الحشرات و جميع الكائنات الحية  /و لذلك عرف بالطب الوقائي
مهمة فني الصحة العامة العمل في صحة الثروة المائية وصحة السكن واألغذية والتلوث الصناعي والصحة المهنية والتخلص ومياه
الصرف الصحي ومكافحة الحشرات واالشتراك بحمالت التلقيح وأعمال التثقيف الصحي والقيام بأعمال االسعافات األولية في الطوارئ
والكوارث
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 -7صيانة األجهزة الطبية:
مع تقدم الطب والتكنولوجيا واالعتماد على األجهزة الطبية اقتضى األمر غلى تأهيل الكوادر الفنية لصيانة التجهيزات وإصالح أعطالها
وذلك من خالل القيام بصيانة دورية وقائية للتجهيزات
ودراسته تؤهله في مجال االلكترونيات وقراءة الدارات الكهربائية وااللكترونية والبحث عن األعطال واصالحها ويتم التركيز على الجانب
العملي لتؤمن لهم فرص عمل ومهنة دائمة متجددة

 -8االحصاء الصحي والتسجيل الطبي:
يعمل الفني في مجال اإلحصاء الصحي والتسجيل الطبي تحت إشراف أخصائي اإلحصاء وأخصائي الصحة العامة ويعتبر الفني من الفئات
الفنية المساعدة في القطاع الصحي لرفع مستوى الخدمة الصحية
يقوم الفني بتجهيز البيانات والسجالت في المؤسسة الطبية والكشوف الصحية وإعداد تقارير سنوية ودورية

 -9فني البدائل واألطراف االصطناعية والمقومات:
هو الشخص الذي تلقى تدريبا ً خاصا ً ليصبح قادراً على تصنيع البدائل واألطراف االصطناعية والمقومات للمرضى الذين بحاجة إليها من
مبتورين أو مشلولين أو لديهم حاالت مرضية تحتاج إلى األطراف الصناعية والمقومات
مجاالت العمل المتاحة:
المعهد غير ملتزم أي يوجد وظائف في القطاع الخاص او في الدولة بشرط المسابقة.
للتعمق في التفاصيل أكثر يمكن زيارة المراجع التالية:
http://www.moh.gov.sy/Default.aspx?tabid=379&language=ar-YE

نتمنى الخير للجميع
شارك في اإلعداد

أحمد خضرة

منى نطفجي

محمد حجازي

بإشراف االستشارية رهف تسابحجي
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