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تطبيق تطعيم الذك
07 May 2020 10:34:42

Q1  الذي أطلقته وزارة الصحة ووقاية المجتمع والذي هل سبق لك العلم بتطبيق تطعيم الذك
 يدعم الخدمات التطعيمية من خالل تحديد ومتابعة مواعيد تطعيم طفلك ؟

Total responses : 60
Total skipped : 0

Q2  تحسين نتائج نسبة تغطية األطفال ف رأيك هل يساهم تطبيق " تطعيم " الذك ف
 بالتطعيمات من خالل زيادة الوع بمواعيد التطعيمات وحفظ البيانات ؟

Total responses : 60
Total skipped : 0
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Q3  دعم نتائج المؤشر االستراتيج تساهم ف مقترحاتك التطويرية حول التطبيق والت ما ه
 لنسبة تغطية األطفال بالتطعيمات؟

Total responses : 33
Total skipped : 27

 اا يوجد .1

ثث .2

 شرا لم .3

4. -

5. sdc

 اتمن ان يشمل كل االمارات و يغط كل المرض و اعتقد انه تطبيق غاية ف االهمية للتوعية و تذكير الناس .6

ضمن سنوات عمل ف الوزاره كممرضه الحظت ان المجتمع ف امس الحاجه ال زيادة التثقيف الصح وفهم وادراك اهمية .7
المحافظه عل جدول التطعيمات الت تطلقها الوزاره . ما ارجوه هو زيادة النشرات المتوبه و المرئيه و المسموعه عل نطاق
واسع و بشل مثف لتصل الفائده الكب

يمن التحدي ف إمانية تطعيم األطفال ف المواعيد المحددة من قبل البرنامج الوطن للتحصين والت بناء عليها يتم إرسال .8
إشعارات التذكير لمستخدم التطبيق، حيث ال يتيح التطبيق إمانية حجز موعد مسبق للتطعيم ف مراكز الرعاية الصحية األولية
 بحسب المواعيد المتوفرة

9. Send medical advises for the user weekly or monthly to maintain the continuity of using the
application.

زيادة التوعية ف العيادات عن تطبيق التطعيم .10
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11. health education

أقترح أن يتم إرسال نشرات توعوية بأهمية التطعيمات مع التذكير بمواعيد التطعيم و إرسال رسائل إلترونية لألهل للتعريف .12
بالمضاعفات و اآلثار الجانبية البسيطة المصاحبة للتطعيم بعد أخذ جرعة التطعيم ، و أقترح أن يتم رصد األطفال المتأخرين عن
التطعيم الترونياً و متا

عقد حلقات موسعة لشرح و التعامل الفعل مع التطبيق المذكور .13

 يجب ان يشمل البرنامج طلبة الجامعات النين ف حاجة ال بعض التطعيمات الخاصة بهم .14

ان يون هنالك فحص دوري للطفل بحيث فحص دمه و الشف عنه و حاجات جيده لبعض اللقاحات الت تمنع إصاباته .15
بامراض خطيرة و يون لديه مناعه من المرض

تنسيق مواعيد التطعيم بالموعد المحدد ف جدول التطعيمات مع األسرة .16

17. ----

يمن كتابة مخاطر عدم اخذ التطعيمات ويمن عمل منبه لالم بإقتراب موعد تطعيم الطفل .18

عمل تطبيق بطريقه تسمح بتذكير الوالدين بموعد التطعيم و كذلك امانيه تغيير الموعد من خالله ف حاله عدم تمن االهل .19
للحضور و اعدالة جدولة الموعد

 زيادة معدل التنبيهات قبل الموعد المحدد بإسبوع .20

ال اعرف .21

لم أطلع عليه .22

 لتذكير مناسب لن اليلغ دور كرت التطعيمات .23

. إمانية اخذ المواعيد عن طريق التطبيق الذك سوف يساهم ف جذب انتباه العميل لهذا التطبيق .24

البدء فورا بال تردد بما انه افضل من االخطاء الت تحدث اثناء التطعيمات خاصة تطعيمات الطلبة ف المدارس .25

الفرة جد رائعة وتتماش مع سياسات وزارة الصحة ووقاية المجتمع, عل أن يراع التطبيق تلك الفئة من الرضع األطفال .26
 الذين يدخلون الدولة عل سبيل الزيارة ‐ كما يراع فئات التطعيم الدول ألن هذا سيقلل من نسبة إهدار الطعومات

ال يوجد .27

 يرج تفعيل التطبيق حت نتمن من متابعة مواعيد التطعيمات .28

زيادة حملة التوعيه الخاصه بالتطبيق عل منصات التواصل األجتماع وربط البرنامج بأرقام هواتف أولياء األمور المسجله .29
.بالمستشفيات (مان الوالدة) وإرسال رساله نصيه تحتوي عل رابط لتحميل التطبيق

ربط تطبيق التطعيم بختم دخول الدوله للوافدين ف حاله دخول اي طفل ف مواعيد التطعيم المتعارف عليها يتم ارسال رساله .30
للفيل بالتذكير باخذ موعد

ربط برنامج التطعيمات ف بيانات بطاقة الهوية الوطنية ، توجيه االفراد ال زيارة اقرب مركز لمان السن، عرض جدول .31
 التطعيمات ونبذة عن االمراض والعالج، امانية طباعة الجدول من قبل الشخص المعن او والدي الطفل

 الغاء التطعيمات الغير مهمه .32

33. Na
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