
 

الرعاية الصحية السائلة والكيماويات في  لمخلفاتبرنامج ورشة عمل حول اإلدارة اآلمنة 

 (24/11/2016 – 23عمان )/ منشآت الرعاية الصحية

 اسم المحاضر عنوان ورقة العمل الموعد التاريخ

 اليوم األول

األربعاء 

23/11/2016 
 

 ية االفتتاحالجلسة 

 
 
 
 
 

 
 

  المشاركينتسجيل   9:00-9:30

 كلمات االفتتاح: 10:00 -9:30
 د. باسل اليوسفي مدير المركز -

 االقليمي لصحة البيئة            
 منظمة الصحة العالمية     

الدكتورة رانية رشدية القائم بأعمال  -
مدير المعهد العربي للصحة والسالمة 

  منظمة العمل العربية/المهنية 

 -منظمة العمل العربية
 الصحة العالميةمنظمة 

أهداف ورشة العمل والنتائج المتوقعة واعتماد 
 برنامج ورشة العمل

تقديم المشاركين وانتخاب رئيس ومقرر 
 لجلسات العمل

 األستاذ راقي الزغندي

 صورة جماعية                   

 استراحة                    10:00-10:15

 
 الجلسة األولى

 
 التأثيرات الصحية
للنفايات السائلة 

الناجمة عن 
منشآت الرعاية 

 الصحية

10:15-10:45 

 
 

10:45-11:15 

 

11:15-11:45 

 

11:45-12:15 

 

التأثيرات الصحية والبيئية للمخلفات السائلة 
والكيمياويات الناجمة عن منشآت الرعاية 

 الصحية

 األستاذ راقي الزغندي

WHO-CEHA 

التعرض للمخلفات األخطار المهنية الناجمة عن 
 السائلة والكيماويات في المنشآت الصحية

 الدكتور أمين وريدات

ILO,Beirut 

 اتفاقيات ميناماتا حول الزئبق
 

 الدكتور محمد علمي

WHO-CEHA  

إدارة النفايات في القطاع الصحي في إطار 
 االستراتيجية العربية للصحة والبيئة

 األستاذة إيمان محمد حسن
إدارة البيئة واالسكان 

والموارد المائية والتنمية 
 المستدامة/ 

 مناقشة                         12:15-13:00

 غداء                          13:00-14:00 

 الجلسة الثانية
 

إدارة النفايات 
السائلة والمواد 

 داخلالكيماوية 
 المنشآت الصحية

منظمة الصحة العالمية في مدخل عن أدلة  14:00-14:30
 اإلدارة اآلمنة لمخلفات الرعاية الصحية السائلة

 األستاذ راقي الزغندي

WHO-CEHA 

اإلدارة الكيميائية والسالمة في القطاع الصحي  14:30-15:00

 (GHS)بما فيها 

 الدكتور محمد علمي

WHO-CEHA 

 مناقشة                        15:00-15:15

إدارة مخلفات الرعاية الصحية السائلة  15:15-15:45
 والكيماويات في منشآت الرعاية الصحية

 األستاذة ميسون بسيسو
 األردن-وزارة الصحة

 مجموعات عمل تقييم وتوصيات حول دراسة حالة األردن  15:45-16:45

 جلسة عامة                       16:45-17:00

  



 

 

الخميس 
24/11/2016 

 لثةالجلسة الثا
 

إدارة النفايات 
السائلة والمواد 

 خارجالكيماوية 
 المنشآت الصحية

 

 اليوم الثاني
 

مخلفات الرعاية الصحية السائلة  نقل ومعالجة 9:00-9:30
 والكيماويات والتخلص منها

 الدكتور محمد خشاشنة
 األردن-وزارة البيئة 

 مناقشة                             9:30-9:45

 استراحة                            9:45-10:00

 عروض قطرية                         10:00-12:00

 مناقشة                            12:00-12:45

 غداء                             12:45-14:00

مجموعات عمل: برنامج إدارة المخلفات  14:00-14:30
التركيز على المواد الخطرة في األردن مع 

 الخطرة المتولدة عن المستشفيات

 الدكتور محمد خشاشنة
 األردن-وزارة البيئة 

 مجموعات عمل تقييم وتوصيات حول دراسة حالة األردن 14:30-15:30

 جلسة عامة تقييم وتوصيات               15:30-16:30

 النتائج والتوصيات واالختتام               16:30-17:00


