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البرنامج الوطن للتحصين
02 July 2019 08:52:52

Q1  للتحصين؟ متابعة مواعيد وجداول التطعيمات وفق البرنامج الوطن هل تحرص عل 

Total responses : 39
Total skipped :

Q2  من رأيك هل تساهم جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر فعاليات األسبوع العالم
 للتمنيع ف تعزيز الوع المجتمع بأهمية التطعيمات؟

Total responses : 39
Total skipped :
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Q3  للتحصين؟ مقترحاتك لتعزيز الخدمات التطعيمية للمجتمع وفق البرنامج الوطن ما ه 

Total responses : 25
Total skipped : 14

 عند وقت التطعيم sms إرسال راسل .1

2. should conduct community awareness programs .

3. 33

كفيتوا ووفيتوا جزاكم اله خير .4

5. creation of single vaccination center by emirate with sufficient staff instead of distributing on
centers

مشاركة متطوعين ف الخدمه وحثهم عل تنظيم فعاليات لل إماره والذهاب ال الفئه المستهدفه من المجتمع وتثقيفهم حول .6
أهمية التطعيم ويون هنالك برنامج مخصص للمقبلين عل الزواج وتثقيفهم من هذه الناحيه وشراً

 تذكير المواطن من خالل إرسال جدول التطعيمات للفئات العمرية او إرسال رسالة من قبل الوزارة .7

أقترح وضع قائمة مختصرة بالتطعيمات الت من شأنها الوقاية من األمراض الت تشل أكثر مصادر العدوى ف المجتمع .8
كمرض البد الوبائ (أ) وارفاقها مع بعض المعامالت الت يتم استخراجها من بعض المؤسسات الحومية. ف فاتورة الهرباء
.والمياه مثال كملحق صغير

التركز عل التثقيف فيما يخص برنامج اتطعيم بين االطفال ف المدارس و تالميذ المرحاحل المختلفة و المرحلة الجامعية .9
 باعتبارهم امهات و آباء المستقبل

 توحيد اجندة فعاليات االسبوع العالم للتطعيمات ف جميع االمارات وتون بمعاير معتمدة .10

زيادة توعية المجتمع عبر وسائل االعالم خصوصا الراديو و التلفزيون .11
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 اقامه الدورات التوعوية ف الوزارات والدوائر الحوميه .12

عمل حمالت للتطعيم الخاص باإلنفلونزا الموسمية للجمهور كل سنة و حمالت عند حدوث الفاشيات .13

 . زيادة التوعيه باهمية تطعيمات البار وذوي االمراض المزمنه لدى المرض واالطباء .14

ضرورة وضع إعالنات ف الشوارع واألسواق توعية عن أهمية التطعيات وعل الباصات ووسائل النقل وليس فقط عبر .15
وسائل التواصل اإلجتماع

التسويق أكثر للخدمات الموجودة المتعلقة بالتطعيم، انشاء مراكز محددة خاصة بالتطعيمات والمسافرين .16

نشر هاشتاق عبر وسائل التواصل االجتماع لدعم التحصين ونشر توعيه بأهمية األلتزام بمتابعة جداول ومواعيد التحصين .17

 توفير الخدمه ف كافة المناطق وسهولة الوصول اليها .18

 التطعيمات حق الوافدين وغير االماراتيين التعطيم مجانا ليعم السالم باالمارات .19

20. حميع الوسائل (تلفاز ‐ إذاعة ‐ تواصل إجتماع ثيف الحمالت اإلعالنية فت )

 عبر الرسائل النصية لتذكير الناس بأهمية التحصين .21

 زيادة التوعية .22

زيادة حمالت التثقيف ورفع وع المجتمع من خالل الترويج ألهمية متابعة مواعيد وجداول التطعيمات .23

 تثيف حمالت الدعاية والتوعية .24

25. best and happy life health care


