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 باتت األمراض المعدية حديث العصر، وبين الحين واألخر نسمع عن أنواع جديدة من األمراض لم نسمع بها من قبل. تحتل
 أمراض االلتهاب الرئوي المركز الثالث في مسببات الوفاة في العالم، بعد امراض الجلطة الدماغية وجلطات القلب وذلك
الهضمي، الجهاز  امراض  للوفاة هي  المسببة  المعدية  األمراض  كثر  أ اما  العالمية.  الصحة  احصائيات منظمة  على   بناءاً 

وأمراض االلتهاب الرئوي ثم ياتي األيدز في المرتبة الثالثة
 الوقاية من هذه األمراض سهلة وال تحتاج الي إجراءات محددة او مقتصرة على الطاقم الطبي فقط، في حين أن األمراض
 الوبائية التي تنتشر بسرعة وبوقت قصير تحتاج الى التعاون بين كافة جهات المجتمع والدوائر لمنع انتشارها وضمان

العالج الفوري للمصابين
 إن اساس الوقاية يبدأ من الفرد، فإذا كان الفرد يتمتع بالوعي الكافي عن الميكروبات المسببة لألمراض المعدية وكيفية
 تمييز الشخص المصاب ومعرفة األعراض المصاحبة للمرض، فهو يختصر الكثير من الوقت وذلك يساعد الطاقم الطبي
 باتخاذ اإلجراء المناسب في أسرع وقت، هذا باإلضافة الي اتخاذ اإلجراءات الالزمة لوقاية غير المصابين والحد من انتشار

المرض واستفحاله في المجتمع
 إن الوقاية هي األساس لمنع إنتشار األمراض المعدية. من السهل الوقاية والحماية من معظم األمراض المعدية بأبسط
 الطرق وأيسرها وذلك عن طريق تصحيح العادات اليومية التي نمارسها في حياتنا حيث ان لها األثر الكبير في الوقاية من

األمراض المعدية

-  2  -

د.سعاد الجابري
أخصايئة البيلوجيا الجزيئية لألمراض المعدية و الوبائية

مدربة عالمية محترفة

 خبرة بارزة في مجال علم األحياء الدقيقة, حاصلة على درجة عالية: درجة الدكتوراه في أمراض العدوى والطب

 المداري من جامعة لندن. تدير وتتحكم في مسؤوليات عالية في الخدمات الطبية في شرطة أبوظبي بصفتها

 رئيس قسم مكافحة العدوى إلى جانب تقديمها بشكل نشط كمتحدث رسمي ومحاضر في مختلف

مؤتمرات الرعاية الصحية المتعلقة بالمسائل ذات الصلة بعلم األحياء الدقيقة أو إدارة المعلومات الصحية

لمتحدث  | ا

لمقدمة  | ا

| األهداف 
نشر المفاهيم والمعارف الصحية السليمة في المجتمع

تمكين الناس من تحديد مشاكلهم الصحية واحتياجاتهم
مساعدة الناس في حل مشاكلهم الصحية باستخدام إمكانياتهم

بناء االتجاهات الصحية السوية
ترسيخ السلوك الصحي السليم وتغيير السلوك الصحي لخاطئ إلى سلوك صحي سليم

تحسين الصحة و نوعية الحياة على مستوى الفرد والمجتمع
خفض إمكانية حدوث األمراض
خفض نسب اإلعاقات والوفيات

كتشافها ، بيئتها ، فوائدها القاء الضوء على األمراض المعدية : آثارها، عواملها، تاريخها، ا
الميكروبات الممرضة والمعدية : انواعها، طرق انتقالها، الكشف عنها، تحديد األدوية المناسبة لها

الوقاية و السالمة من العدوى : العادات اليومية، تمييز حالة العدوى، طرق الوقاية وأدواتها، التطعيم

لدورة  ا يات  | محتو
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NAT PRIORITY IS TO OFFER THE HIGHEST QUALITY HEALTHCARE TRAINING COURSES, WORKSHOPS, AND 
SEMINARS AND TO BECOME THE FIRST CHOICE FOR HEALTHCARE STAFF DEVELOPMENT AND CONTINUOUS 
MEDICAL EDUCATION IN THE ARAB REGION. 

OUR PRIORITY

لدورة  ا | سعر 
250 AED

+971 54 4511769
+971 02 4957060

www.nahdataltamayuz.com

أبوظبي, االمارات العربية المتحدة
مدينة محمد بن زايد

برج برستيج 17
الطابق 11

لدورة ا د  نعقا ا | مكان 


