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13ألف مستفٌد من دورات الهالل األحمر بتبوك
الخمٌس ٌ 4ناٌر 8112

واس  -تبوك
نفذت إدارة التدرٌب بهٌئة الهالل األحمر السعودي بمنطقة تبوك خالل األشهر الثالثة األولى من العام الجاري 111
دورة تدرٌبٌة ومحاضرة توعوٌة ،استفاد منها  18784مستفٌدا ومستفٌدة.

وأوضح المتحدث الرسمً لهٌئة الهالل األحمر السعودي بمنطقة تبوك خالد العنزي فً تصرٌح لوكالة األنباء
السعودٌة ،أن الهٌئة تسعى من خالل هذه الدورات الستهداف أعداد إضافٌة من المتدربٌن خالل عام 1439هـ ،بهدف
تثقٌف المجتمع ونشر الوعً اإلسعافً للمواطنٌن بالمنطقة ،الذي ٌسهم فً إنقاذ حٌاة مرٌض أو مصاب -بمشٌئة هللا-
 ،مشٌرا إلى أن ذلك ٌؤتً ضمن دور الهٌئة فً تثقٌف وتوعٌة المجتمع بالتعامل مع الحاالت االسعافٌه الطارئة .وقال:
تهدف هذه البرامج والمحاضرات للتثقٌف وللتدرٌب على كٌفٌة التعامل مع الحاالت اإلسعافٌة الشائعة وطرق إسعافها
بالشكل الصحٌح والتدرٌب العملً على الدمى التدرٌبٌة وكٌفٌة االبالغ والتواصل مع عملٌات الهٌئة على الرقم ()997
وأخذ التعلٌمات الطبٌة واإلسعافٌة لحٌن وصول الفرق الطبٌة واإلسعافٌة للموقع.
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البرنامج الوطنً لمكافحة الدرن ٌقٌم محاضرات بسجن المدٌنة المنورة
االربعاء ٌ 3ناٌر 8112

مكة اآلن  -عوض المالكً
قامت إدارة سجن المدٌنة المنورة بالتعاون مع الشإون الصحٌة بمنطقة المدٌنة المنورة ممثلة بإدارة البرنامج الوطنً
لمكافحة الدرن وإدارة عدوى المنشآت الصحٌة بإقامة محاضرات توعوٌة حول مرض الدرن ومكافحة االمراض
المعدٌه داخل المنشآت وطرق التعامل معها  ،وتستهدف هذه المحاضرات التوعوٌة والوقائٌة العاملٌن الذٌن لهم
احتكاك مباشر مع النزالء من ضباط وأفراد ومدنٌٌن ( أمن السجن – الشرطة العسكرٌه – الباحثٌن األخصائٌٌن
االجتماعٌٌن والنفسٌٌن ).
وكانت المحاضرة األولى بعنوان ( مرض الدرن و طرق الوقاٌة منه ) تتحدث عن مرض الدرن وطرق التشخٌص
والعالج وطرق الوقاٌة  ،والتً ألقاها األستاذ  /تركً الصاعدي (عضو البرنامج الوطنً لمكافحة الدرن).
بٌنما قدم د /مازن محمد عدنان من إدارة عدوى المنشآت الصحٌة بالشئون الصحٌة بالمدٌنة المحاضرة الثانٌة بعنوان
( أساسٌات مكافحة العدوى( ))BICSLوكانت تتحدث عن الطرق العالمٌة األساسٌة المتبعة لمكافحة العدوى داخل
المنشآت الصحٌة والوحدات السجنٌة وتضمن ذلك تدرٌب عملً داخل مستوصف السجن .
وفً نهاٌة اللقاء قدم مدٌر إدارة سجن المدٌنة المنورة بالنٌابة  /الرائد  :ماجد بن رجا النفٌعً الشكر والتقدٌر
للشإون الصحٌة بمنطقة المدٌنة المنورة ممثلة بإدارة البرنامج الوطنً لمكافحة الدرن وإدارة عدوى المنشآت
الصحٌة على التعاون الوثٌق والمستمر فً رفع مستوى الوعً لدى العاملٌن فً الوحدات السجنٌة لتحقٌق بٌئة
سجنٌة أمنة وصحٌة .
ٌشار إلى أن مدٌرٌة السجون بمنطقة المدٌنة المنورة قامت من خالل برامج الشراكة المجتمعٌة مع عدد من الجهات
الحكومٌة بمنطقة المدٌنة المنورة ( مثل فرع النٌابة العامة – الشإون الصحٌة – جمارك مطار األمٌر محمد بن
عبدالعزٌز – فرع هٌئة الهالل االحمر السعودي ) بعقد عدة محاضرات وندوات ودورات تدرٌبٌة فً كل من إدارة سجن
المدٌنة المنورة وشعبة سجن النساء لرفع مستوى الرعاٌة الصحٌة والوقائٌة للنزالء والنزٌالت وكذلك رفع مستوى
االداء للعاملٌن .
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