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 اليحه وظايف

  داکتر طبی                            وظيفه:

  وزارت اقتصاد                          محل کار:

 آمريـت خدمات            گزارش گيرنده: آمر مافوق و

 ندارد             مادونان يا کارمندان ماتحت:

 (   مرکز کمک های عاجل صحی )       نام مرکزصحی :                       

 مسوليت های عمده:

 .(وزارت )بانوان شاغل وزارت و اطفال کودکستانمريضان و تداوی سراپا مراجعين يا  معاينه         -

 کمک های اوليه برای تمام کارکنان وزارت بشمول اطفال کودکستان. ارائه      -

  خانه پری کتاب راجستر و تالی شيت مطابق به نمونه های استندرد.        -

 امور دوايی و تجهيزات طبی اداره         -

 ارائه تعليمات صحی به مراجعين .       -

 محتويات پروتوکول ها وتريننگ های اخذ شدهعملی نمودن         -

 داده مَيشود تساير فعاليـت های مرتبط که از طرف اداره هدايـ -

 تشريح فعاليت ها:

 قبل ازمعاينه: 1.

 اداره نمودن مريضان در اولويت دادن به اطفال شديداً مريض وديگرمريضان مريضان مستحق.        -

 ازنظافت وپاکی سامان آالت ولوازم ودر مجموع تمام کلينيک.نظارت و رسيدگی نمودن         -

 پذيرش مريضان )پيش آمد خوب با مريضان(.        -

 ارائه تعليمات صحی به مراجعين قبل از معاينه آنهاطبق تقسيم اوقات مرتبه .       -

 بررسی از پاک بودن اطاق ها.         -

 . درجريان معاينه:2

 خچه مکمل مريضی از مريضان.گرفتن تاري        -

 انجام معاينات مکمل فزيکی .        -

 تشخيص وتداوی مريضان مطابق پروتوکول استندرد.        -

 تشخيص وراجع نمودن واقعات ايکه درکلينيک امکان تداوی شان نباشد به مراجع يامراکز ديگر.        -



 

 کا ر.رعايت ازنظافت وقواعد حفظ الصحه درجريان         -

 خانه پری تالی شيت وراجستر.        -

 (.  خانم هابهبود بخشيدن خدمات صحی به مريضان خصوصاً )         -

 درمورد مشکل و توصيه تداوی آن .   علومات مکمل به مريضدادن م        -

 پانسمان نمودن دقيق ودرست بادرنظرداشت شرايط اسپسی و انتی سپسی.        -

 نظارت به موقع ازکار مسولين بخش های مختلف.        -

 ارائه بعضی پيشنهادات ) به شعبات مربوطه ( بخاطر ارتقائ سطح خدمات صحی.        -

 .بعد از معاينه:3       -

 بررسی از پاک بودن مواد وسامان آالت بعد از هر استفاده.    - 

 مرکز صحیتوزيع ادويه مورد نياز در صورت موجوديت در       -

 تشريح روش نگهداری يامصونيت دوا وتوصيه استفاده از ادويه به مريض طبق دستور درنسخه.       -

 داشتن مسوليت درمورد کميت و کيفيت دوا ) ذخيره ، راجستر روزانه ، نگهداری ، تاريخ انقضاً(       -

 ظافت دواخانه ومحصوالت دوائی     تنظيم وترتيب ادويه مطابق حروف الفبا ومراعت نمودن پاکی ون      -

 )  زرقيات،  شربت های فمی و لوازم طبی ( .        

 استفاده ادويه نزديک به انقضا درقدم اول، بررسی تاريخ ادويه موجوده.     -

 راجستر نمودن ستاک کارد بصورت مکمل ) نام موادات، تاريخ، مقدار، توضيح، پيشبرد روزمره ستاک(     -

 سدود نمودن دواخانه بعد ازختم کار.م     -

 .ردر برای بخش تدارکاتوآ برای آمريت خدمات  آماده کردن راپور ماهانه     -

 بشکل مصؤن هدر نمودن مواد باطله پانسمان وغيره محصوالت طبی.     -

 

 :شايستگی های الزم 

 

 کشورسند فراغت تاييد شده ليسانس دررشته داخله عمومی از داخل يا خارج . 1

 

  وقات کا ر:ا

 به اساس مقرره کارکنان بالمقطع به شکل روز نامکمل ) ساعات اجرای (

 

 رهنمود تسلمی دهی درخواست: 

 وزارت شده تائيد تحصيلی سند وی کاپی سی سوانح خلص کاپی تا ميگردد تقاضا محترم کانديدان تمام از

 ارسال ذيل های ادرس به ايمل اف دی پی فارمت در را خويش کاپی تذکره و افغانستان عالی تحصيالت محترم

 نمايند.  ذکر خويش درخواست در را بست عنوان تا ميگردد تقاضا محترم کانيدان تمام از مچنانه نمايند و
 job@moec.gov.afTo:  

moec.hrd1@gmail.comCC:  
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