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برنامج األطباء الزائرين
08 April 2019 10:28:05

Q1   هل سمعت عن برنامج األطباء الزائرين الذي تعلن عنه وزارة الصحة ووقاية المجتمع
شهريا؟

Total responses : 28
Total skipped :

Q2   وزارة الصحة ووقاية هل قمت بزيارة أحد األطباء التابعين لبرنامج األطباء الزائرين ف
المجتمع، إذا كانت اإلجابة بنعم يرج تزويدنا بإنطباعك عن الزيارة؟

Total responses : 22
Total skipped : 6

1. no

ال .2

ال ، بالرغم من ان حاولت ان أحجز موعد لطفل لن تم االعتذار انه العدد محدد .3

ال .4

ال .5

6. No
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ال .7

8. No

ال .9

ال .10

ال .11

ال / األفضل ابتعاث االطباء المواطنين ال مستشف وطبيب متميز ف المجاالت الت نحن بحاجه اليها ،وذلك لزيادة مدة .12
التدريب والتعليم ، معرفة األجهزه واالدوات المطلوبه والمستعمله فى هذا المجال حيث ان االطباء الزائرين التتوفر لديهم معظم
المواد هنا ، عند قدوم ا

ال .13

 ال .14

كال .15

نعم .16

 نعم .17

ال .18

 ال لألسف .19

ال .20

21. no

22. no

Q3   برنامج األطباء تقترح توفرها ف التخصصات ذات األولوية والخدمات الطبية الت ما ه
الزائرين ؟

Total responses : 26
Total skipped : 2

1. f

أطباء العقم من كوريا او امريا او بلجيا .2

متخصص ف حساسيه االطفال و الرئه .3
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العظام واألعصاب و الدسك .4

السرطان .5

العرف .6

7. NA

 دكتور ماهر ف عالج هشاشة العظام بدون آثار جانبية .8

 جميع التخصصات .9

10. Complex |Surgical cases and not available specialities

اقترح توفير اموال وزارة الصحة الجهزة طبية ذات اهمية اكبر و تقدير جهود االطباء الموجودين وزيادة عدد االطباء بدال من .11
تشغيلهم اكثر من طاقتهم

أمراض جينية/السرطان بالتحديد لدى األطفال/ أعصاب لألطفال .12

جراحة األنف واألذن والحنجرة والفين .13

السرطان ومعرفة المسبب له ، واالعصاب .14

 عالج االلم .15

 التوحد ، تأخر النطق ، متخصصين ف أمراض الشيخوخة و الزهايمر .16

يتم دراسة التخصصات الموجودة ف مستشفيات الوزارة ودراسة الحاالت المرضية الت ال يمن لوادر الوزارة الطبية .17
معالجتها وعل ضوء ذلك يتم اختيار البرنامج المعن وتحديثه وفق النتائج

18. Physical Fitness

الباطنيه والعظام والجراحه واالطفال .19

التخصصات القائمة فعال و الت تحتاج إل تطوير و متابعة من أطباء الوزارة بعد انتهاء الزيارة .20

.. نشركم عل جهودكم الطيبة .21

 الجديد ف عالج السري وأمراض القلب وجراحات تخفيض الوزن .22

 األطفال , العيون . العظام .23

أمراض القلب .24

 السرطانات ، زراعه الل أي تخصص نادر وغير متوفر ويحتاجه الثيرون بدال من التجميل .25

26. pediatric gastroenterology


