Job Description
Registered Nurse
26
PHC Coordinator- MoPH
Reception Centers: Jnah (x2), Tripoli (x2), Zahle (x2) and Tyr
Borders: Akkar Areeda (x5), Abboudiyeh (x3), Wadi Khaled (x3), Masnaa
)(x3), Qaa (3), Beqaa (x2
9 months

Job Title:
Number of vacancies:
Reporting to:
Location:

Duration of contract:

االختصاصات للممرضة في مراكز التطعيم التكميلية:
المهام األساسية:


قبل جلسة التلقيح:
• الحفاظ على متطلبات سلسلة التبريد والتحقق من  VVMبشكل منهجي
• ضمان توفير ما يكفي من اللقاحات وإمدادات التلقيح
• التحقق من نظافة وتنظيم مركز التلقيح
• توثيق حالة وأداء العرض وسلسلة التبريد



خالل أعمال التطعيم
• تقييم تاريخ تطعيم األطفال وفحص وثائق التطعيم الخاصة باألطفال (بما في ذلك معاينة معلومات التطعيم
الخاصة باألطفال من النظام االلكتروني)
• تقييم الحالة الصحية لألطفال  ،والكشف عن أي قائمة مرجعية من موانع اللقاحات قبل الشروع في توصيل
اللقاحات للتأكد من عدم موانع التطعيم
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•

شرح لألم  ،حالة طفلها ومرحلة تلقيحه واللقاحات اإلضافية الالزمة لتحديث حالة الطفل وفقا للتقويم الوطني
للتلقيح.

•

فحص الحالة الغذائية لالطفال عن طريق استخدام قياس محور النصف الذراع االعلى ،وتوضيح أيضًا لالم
الممارسات األساسية حول تغذية الرضَع وصغار االطفال

•

تسليم كبسولة فيتامين (أ) إلى األطفال الذين تم اعطاءهم لقاح الحصبة أو لقاح النكاف الحصبة و الحصبة
األلمانية

•

تسليم اللقاحات لألطفال وفقا للبروتوكوالت  ،وذلك باستخدام تدابير السالمة الالزمة  ،و سلسلة التبريد ذات
الجودة والبدء من خالل نقطتين شلل األطفال عن طريق الفم.

•

في حالة رفض التطعيم  ،القيام بتوثيق سبب الرفض.

•

توزيع المغذيات الدقيقة والخدمات األخرى كما هو مطلوب في البروتوكول.

•

التصرف بمواد التطعيم (الحقن  ،واإلبر  ،والقوارير الفارغة) وفقا لمعيار الجودة وتوصية السالمة

•

توفير معلومات كافية وتوجيهات واضحة بشأن التلقيح الالحق الالزم الستكمال وضعية تحصين الطفل ،
واإلبالغ عن مكان مركز الصحة العامة الذي يمكن الوصول إليه حيث سيكون للطفل إمكانية الحصول على
التلقيح في مراكزالرعاية الصحية األولية في وزارة الصحة العامة.

•

زيادة الوعي والطلب على التلقيح وغيره من خدمات الرعاية الصحية األولية
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•


إحالة األطفال الذين يعانون من مشاكل صحية و  /أو سوء التغذية إلى مراكز الرعاية الصحية األولية بوزارة
الصحة التي يمكن الوصول إليها.

البيانات:
• بالتعاون الوثيق مع موظف ادخال البيانات ،ضمان توثيق الخدمات المقدمة،
 على صعيد الطفل
 تحديث بطاقة تلقيح الطفل الحالية أو تقديم بطاقة جديدة عند عدم وجودها
 ﺘقﺪيﻢ قﺴﻴﻤة للﺮجﻮع إلى مراكز الﺮعاية الﺼﺤﻴة األولية الستكمال التلقيح
 إذا ﮐان متاحاً تحديث تطبيقVaxy Nation
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على صعيد النظام توثيق وزارة الصحة العامة
 توثيق الخدمات على النظام االلكتروني
 أو توثيق الخدمات على السجل الورقي
 عند توفرها ،تحديث تطبيقVaxy Nation
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