
 

 

 ورقة معلومات 
 ورشة عمل بعنوان

 ( في منشآت الرعاية الصحيةمواد الكيماوية للمخلفات السائلة وال اآلمنةاإلدارة ) 

  الهاشمية المملكة األردنية -عمان
 ( 2016 تشرين الثاني/ نوفمبر 24 -23) 

 

 : الورشة موضوع
إن النفايات السائلة الناجمة عن المشافي يمكن أن تسبب العديد من المشاكل الصحية والبيئية الخطيرة       

نتيجة مكوناتها التي تمتلك خصائص معدية أو كيميائية ودوائية سامة أو مشعة، حيث تكون دفوق المشافي 

ية سامة متنوعة وعناصر مشعة. محملة بعضويات دقيقة ممرضة، وأدوية مستقلبة جزئياً، ومواد كيميائ

وحجم النفايات السائلة المصرفة  ا، إضافة إلى موقعهمنشأةوتختلف المشاكل الناجمة تبعاً لنشاط وطبيعة كل 

كيماويات ومخلفات الرعاية الصحية السائلة داخل اآلمنة لل دارةاإلاألمر الذي يستلزم تعزيز الوعي بأهمية 

وعموم يضمن صحة وسالمة العاملين من جهة وحماية البيئة المحيطة  بما وخارج منشآت الرعاية الصحية

 من جهة أخرى.الناس 

 :الورشةأهداف 
بووالمواد الكيميائيووة والمخلفووات السووائلة الخطوورة فووي المشووافي تطوووير المعرفووة المتصوولة  -1

  ومنشآت الرعاية الصحية وتأثيراتها الصحية والبيئية والطرق المالئمة إلدارتها

داخول  المخلفات السائلة للرعايوة الصوحية إدارة  في المعلومات وأفضل الممارساتتبادل  -2

 وخارج منشآت الرعاية الصحية

 

 المحاور الرئيسـية : 
 أوالً: إدارة الكيماويات ومخلفات الرعاية الصحية السائلة ضمن منشآت الرعاية الصحية:

 السائلة الناجمة عن منشآت الرعاية الصحيةالتأثيرات الصحية والبيئية للكيماويات والمخلفات  -1

 توجيهات منظمة الصحة العالمية حول اإلدارة اآلمنة لمخلفات الرعاية الصحية السائلة -2

 تطبيق اتفاقية ميناماتا في القطاع الصحي -3

 السالمة الكيميائية في القطاع الصحي -4

 في منشآت الرعاية الصحيةالمخاطر المهنية الناجمة عن التعرض للكيماويات والمخلفات السائلة  -5

 استبدال موازين الحرارة وأجهزة القياس المستخدمة في منشآت الرعاية الصحية -6

 إدارة الكيماويات ومخلفات الرعاية الصحية السائلة خارج منشآت الرعاية الصحية:ثانياً: 

 نقل الكيماويات والمخلفات السائلة الناجمة عن منشآت الرعاية الصحية -7

 ويات والمخلفات السائلة الناجمة عن منشآت الرعاية الصحية والتخلص منهامعالجة الكيما -8

 دراسة حالة ) األردن ( -9

 



 المشــاركون :

 في الدول العربية البيئة والصحة و العمل اتممثلون عن وزار 

  ذات الصلة المنظمات الدوليةممثلو عدد من (ILO-WHO-UNEP) 

 ممثل عن جامعة الدول العربية 

 

 الجهة المعنية بالتنفيذ : 

منظموووة الصوووحة مووو  الفنوووي بالتعووواون المعهووود العربوووي للصوووحة والسوووالمة المهنيوووة منظموووة العمووول العربيوووة /

 الهاشمية المملكة األردنية –في عمان  العالمية/المركز اإلقليمي لصحة البيئة

 

 :  الورشة مكان انعقاد

 المركز االقليمي لصحة البيئة/  الهاشمية المملكة األردنية –عمان            

 :  الورشةمدة 

 .( 2016/  11/  24 -23)خالل الفترة عمل  يومي -

 

 :نفقات المشاركة

 )االنتقال وتذاكر السفر( تتحمل الجهة المشاركة كافة تكاليف المشاركة متضمنة تكاليف السفر -

لمكان انعقاد  الصقالم واإلقامة بالسعر المخفض الممنوح للجهة المنظمة في فندق جراند باالس

 وفقاً لما يلي: ورشة العمل

 دينار أردني في الليلة الواحدة 50.00غرفة مفردة:          

 دينار أردني في الليلة الواحدة 60.00    غرفة مزدوجة     

وضريبة مبيعات    % 10رسوم خدمة قدرها ويخض  ل وجبة اإلفطارعلماً أن هذا السعر يتضمن 

 % 16قدرها 

 :التأشيرة      
 يرجى، الهاشمية ها على تأشيرة دخول للمملكة األردنيةبالنسبة للدول التى يتطلب حصول مواطني

قبل موعد السفر بوقت كاف، إلى سفارة األردن في دولهم تأشيرة لحصول على الالتقدم لالتكرم ب

لسفارة توصية لالستصدار رسالة مخاطبة منظمة العمل العربية فى حال مواجهة أية صعوبات و

 .بالسرعة الممكنةجرااات اإللتسهيل 

 الترشـيحات :
في موعد أقصاه  / المعهد العربي للصحة والسالمة المهنيةترسل كافة الترشيحات إلى منظمة العمل العربية

 :  ن طريقع  2016 تشرين الثاني-السابع عشر من نوفمبر

 ( :(0020237484902  الفاكس : -

 alo@alolabor.orgالبريد االلكتروني :   وعلى  -

 :و -

 (  00963113122617المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية بدمشق على الفاكس رقم ) -

 aloaiosh.sy@gmail.comوعلى البريد االلكتروني:   أ  -
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