
  الدورات التدريبية المنظور إعدادها في تخصص صحة المناطق الحارة

 

Travelers’ Health  Title 

To provide suitably qualified and motivated physicians with 

theoretical and practical knowledge so that they can accurately 

and safely advise intending travelers on all aspects of travel 

hazards that may directly or indirectly affect their health and to 

increase their awareness of travel-associated diseases (vector-

borne, fecal/oral, food/water-borne, sex, inoculation, animal, 

airborne); pre-travel vaccination, chemoprophylaxis, and 

advice; special travelers with problems, injuries; expedition 

medicine; emergency evacuation and the implications of illness 

in the returned traveler. 

Aim 

 

I- Introduction to travel health  

Provides a basic understanding of travel health 

• Importance of Travel medicine 

• Sources of travel health advice and information 

• Travel and tourism 

• Management of a travel clinic 

 

Prevention practices before travel and include: -II 

Health advice, which depends on the location, duration,  -

f travel and travelersand quality o 

- How to assess passengers before travel, especially those 

with special needs 

 

Immunization and vaccines including: -III 

Principles of Immunology and vaccines - 

- Immunizations different: requirements give it or not, 

side effects, ways of giving, the extent of their impact, 

precautions that must be met 

 

Some infectious diseases which are of great  -IV

Contents 

 



importance in travelers medicine: 

Malaria: Introduction, methods of prevention,  -

diagnosis, treatment 

    - Diseases transmitted through food, water, blood 

transfusions and sexual practices 

     - Typhoid fever 

Hepatitis -      

Yellow fever -      

Rabies -      

diarrhea; Prevention and managementTravelers’  -V 

VI- Environmental hazards of travel and how to prevent and 

deal with them 

VII- Travelers’ mental health 

VIII- Care of returned travelers; Diagnosis and Treatment 

 

Doctors and graduates of higher institutes of nursing Participants 

Two weeks Duration 

 



 

Understanding Hepatitis C Title 

 iver's role in the body. 

  Explain the difference between hepatitis C (HCV) and 

other forms of viral hepatitis. 

  

 

progression of disease. 

 s transmitted and not transmitted. 

  

  

  

  

  in the treatment of HCV. 

  

 -infection with HBV/HCV impacts care 

and treatment. 

 

integrated into existing services. 

 counseling 

messages. 

 

integrate into our work. 

Contents 

 

Physicians in different disciplines Participants 

Two weeks Duration 

 



 

 صحة المسافرين إسم الدورة

تأهيل األطباء و مساعديهم لضمان تأمين المسافرين صحيا قبل و أثناء السفر و  أهداف الدورة

كذلك التعامل الفعال و المثالي مع المشكالت الصحية التي قد تطرأ على 

 المسافرين  بعد العودة من السفر.  

مقدمة عن طب المسافرين و صحتهم وتشمل التعريف به و بأهميته و كيفية   محتويات الدورة

 .إنشاء و إدارة عيادة للمسافرين

 ت الوقاية قبل السفر و تشمل:ممارسا                                                            

المشورة الصحية والتي تعتمد على مكان و مدة و نوعية السفر و  -

 المسافرين 

 كيفية تقييم المسافرين قبل السفر و خاصة ذوي االحتياجات الخاصة -

 و تشمل :  و التطعيمات التحصين 

o و التطعيمات ئ علم المناعة مباد 

التطعيمات المختلفة: متطلبات اعطائها من عدمه , األعراض الجانبية 

 , طرق اعطائها , مدى تأثيرها , االحتياطات الواجب توافرها

 بعض األمراض المعدية و التي لها أهمية كبرى في طب المسافرين 

o المالريا : مقدمة, طرق الوقاية , التشخيص , العالج 

o  األمراض التي تنتقل عن طريق الطعام و الماء و نقل الدم و

 الممارسات الجنسية

o الحمى التيفودية 

o االلتهاب الكبدي الوبائي 

o الحمى الصفراء 

o داء الكلب 

 اسهال المسافرين : طرق الوقاية و العالج 

 األخطار البيئية للسفر و كيفية الوقاية منها و التعامل معها 

 نالصحة النفسية للمسافري 

 رعاية المسافرين في مرحلة ما بعد السفر: التشخيص و العالج 

 

 و خريجي المعاهد العليا للتمريضاألطباء  الفئة المستهدفة

 عانأسبو مدة الدورة

 



 

 الفيروس الكبدي سي  إسم الدورة

تعريف األطباء في التخصصات المختلفة بالفيروس الكبدي سي  في محاولة لدمج  أهداف الدورة

انشطة الوقاية و التشخيص و العالج للفيرس الكبدي سي في التخصصات 

 المختلفة لمقدمي الخدمة الصحية.

 

 محتويات الدورة

 .تعريف التهاب الكبد وشرح دور الكبد في الجسم 

 الكبد اتتوضيح الفرق بين التهاب   الوبائي )سي( وغيرها من أشكال التهاب

 الكبد الفيروسيه المختلفة. 

 التاريخ وانتشار فيروس )سي(. فهم 

 .فهم المسار الطبيعي لفيروس التهاب الكبد الوبائي )سي( وتطور المرض 

  )شرح كيف ينتقل فيروس )سي 

 .)تحديد السبل للحد من انتقال فيروس )سي 

 .شرح تقنيات الحقن األكثر أمنا 

 )شرح االختبارات المستخدمة لتحديد وجود فيروس )سي 

 ختبارات المستخدمة لرصد صحة الكبد.تفهم اال 

 )وصف العالجات المستخدمة في عالج فيروس )سي 

 وصف السبل للحفاظ على صحة الكبد 

  تحديد كيفية المشاركة في اإلصابة بفيروس االلتهاب الكبدي الوبائي / سي

 و بي يمكن ان يؤثر في الرعاية والعالج

  و متداخلة مكن أن تكون متكاملةسي يالفيروس تبين أين رسائل / أنشطة 

 في الخدمات القائمة.

 .فهم مفتاح الوقاية من فيروس )سي( ورسائل اإلرشاد 

  تحديد رسائل الوقاية واالستشارة للفيروس سي لالندماج في عمل االطباء في

 المجاالت المختلفة

 في التخصصات المختلفةاألطباء  الفئة المستهدفة

 

 عانأسبو مدة الدورة

 

 تخصص الطفيليات والجشرات الطبيه:

 تدريب وتاهيل العاملين فى مجال تشخيص االمراض الطفيليه بوزارة الصحه -

 تدريب وتاهيل الوافدين فى مجال تشخيص االمراض الطفيليه ومكافحتها بوزارة الصحه والمستشفيات الخاصه -

 :تخصص مقاومه ناقالت االمراض ومخاطر المبيدات 

 لعاملين فى مجال مقاومه ناقالت االمراض بوزارة الصحهتدريب وتاهيل ا -



 تدريب وتاهيل العاملين فى مجال تقييم مخاطر المبيدات بوزارة الصحه والزراعه- -

 تدريب وتاهيل الطلبه الوافدين فى مجال مقاومه ناقالت االمراض ومخاطر المبيدات - -

 تخصص الرعايه الصحيه االوليه:

 فى الرعايه الصحيه االوليه/طب االسرة دورات فى المقدمه والتطبيق -

 دورات فى الجوده فى الرعايه الصحيه االوليه/ طب االسرة -


