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الفحص الطب بغرض اإلقامة
15 December 2019 08:47:59

Q1  هل قمت أنت أو أحد معارفك بإجراء فحص اللياقة الطبية بغرض اإلقامة ؟ 

Total responses : 19
Total skipped :

Q2  أتممتها من لإلقامة الت إذا كانت اإلجابة بنعم، ما مدى تقييمك لخدمة الفحص الطب
 حيث سرعة وسهولة اإلجراءات؟

Total responses : 17
Total skipped : 2
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Q3  تبسيط تساهم ف مقترحاتك لتطوير خدمات فحص اللياقة الصحية للعمالة والت ما ه
اإلجراءات وتسريعها واختصار الزمن الالزم إلنجاز المعامالت بما يضمن سهولة الحصول
 عليها ؟

Total responses : 13
Total skipped : 6

تسهيل اإلجراءات .1

زيادة عدد المراكز الت توفر هذه الخدمة، أو تعميمها عل كافة المستشفيات و ذلك لتخفيف االزدحام و تالف اهدار وقت .2
 العمالء

3. إنشاء العديد من مراكز الفحص الطب 

 كيف نعرف النتيجه .4

5. .open more facilities as it is very rush and large ques to speed up the procedures.

التوجيهات الحالية للحاالت االنسانية هو سنة اقامة تجدد سنويا وحيث ان عملية التجديد تتطلب عمل الفحص الطب مما .6
 يسبب معانات خاصة لبار السن المفولين من ذويهم لذا نقترح عمل الفحص كل ثالث سنوات خاصة لبار السن

بالنسبه لبار السن والمقعدين او بعض الحاالت الخاصه / توفير زيارات منزليه للفحص الطب لالقامه وايضا تقليل عدد .7
المرات لو كل سنتين او ثالث مره بغض النظر عن عدد سنوات االقامه عند التجديد

تقديم الخدمة المتنقله مما يقلل الضغط عل ادارة الطب الوقائ كان يتم توفيرخط مباشر الخذ مواعيد التحليل وتوجهه الستاف .8
 لسحب الدم

ربط البيانات ببصمة االصبع حيث يسهل استخراج البيانات وال يون هناك هدر للورق. هذا أيضا سيساعد عل استخدام .9
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.األنظمة الرقمية لتطوير النظام

إعطاء القدر األكبر من اإلهتمام بالبيانات الت توفرها الوزارة عل موقعها اإللترون عن كل ما يخص هذه الخدمة من أسماء .10
ون علموقع الوزارة موظف ي المراكز الجديد وعناوينها و ارقام هواتفها وساعات الدوام وأن يخصص لتطوير هذه البيانات عل
 تواصل بالمراكز من ناحية

11. رار الفحص بناء علانشاء مراكز متخصصة فقط لفحص االقامة وليست مربوطة بخدمات أخرى، تغيير المدة الزمنية لت
المهن ، ربط الفحص بالدول الموبوءة عالميا وليس الجميع، اجراء فحص االقامة خارج الدولة واعطاء مهلة العادته داخل الدولة
بمدة ال تقل عن 6 اسابيع وال تزيد عن

12. الوقائ المركز الصح من الذهاب إل الذي تعمل فيه بدال المستشف بغرض اإلقامة ف قيام الفحص الطب

13. اخر بانسيابية و تراتبية. حيث يضطر العميل االنتقال من مبن بحيث يسهل عملية انتقال العميل من قسم ال هندسة المبن
ملة االجراءات الالزمة للفحص الطباخر لت ال. 


