
 SCREENINGألية عمل وحدة التقييم األولي 

 

تهدف وحدة التقييم األولي الى تقديم خدمة الفحص األولي لمرضى عيادة الطلبة بشكل فعال و بدون تاخير عملية معالجة المريض 

 في العيادات الطالبية. 

 

 لطلبة السنة الرابعة.   (Oral Diagnosis clinicتعمل الوحدة بالتنسيق مع عيادة التشخيص )

 

 و حدة التقييم األولي:  تستقبلهم لذينانواع المرضى ال

 Walking in patient)). أو متفق مع طالب مسبقا مريض يرغب بالعالج في عيادات الطلبة وغير مرتبط -1

 ,ENDO, CONS, PROSTOو تم إحضاره من قبل الطالب إلى إحدى العيادات ) متفق أو مرتبط مع طالب بعينهمريض  -2

SURGERY, PERIO, PEDO, ORAL MED) .(Pre-arranged patient) 

 Scheduled)مرتبط مع طالب بعينه و يرغب الطالب بإجراء تقييم أولي قبل إحضار المريض الى عيادته.  مريض متفق او -3

screening patient)  

 

 : (Walking in patient) النوع األول من المرضى

أو  من قبل طبيب االمتياز المسؤول  SCREENING FORMيتم استقباله في وحدة التقييم األولي بدون موعد مسبق و يتم تعبئة ال 

. ثم يتم اضافة اسم المريض تم ادخاله لعيادة التشخيص و عمل فحص سريري و شعاعي شمولي اذا توفر متسع في عيادة التشخيصي

ة المرضى االلكترونية ليتم توزيعه على الطلبة حسب ألية تضمن التوزيع العادل للمرضى حسب حاجة الطلبة و حسب على قائم

 توفر المريض و أوقات عياداتهم. 

 

 : (Pre-arranged patient) النوع الثاني من المرضى

في عيادة التقييم األولي. ولكن يجب فتح ملف للمريض من مكتب الملفات قبل إدخاله  مفحصهيتم ادخالهم إلى العيادة مباشرة دون 

 للعيادة العالجية. 

 

 :  (Scheduled screening patient) من المرضىالنوع الثالث 

عن طريق اطباء االمتياز( ) و لكن بعد اخذ موعد من العيادة  أو عيادة التشخيص لسنة رابعة  يتم استقباله في وحدة التقييم األولي

المشرفين يتم فحص المريض و أخذ صور شعاعية حسب الحاجة و استشارة االطباء االختصاصيين . بحسب الجدول المعلن أدناه

مواعيد في كل ساعة في وحدة التقييم االولي )مريضين كل ربع ساعة( و يمكن اعطاء  8يتم إعطاء  حسب الحاجة. على الطلبة ب

 مواعيد في كل عيادة من عيادات التشخيص.  9لحد 

  

أطباء االمتياز باستثناء األوقات المحجوزة لعيادة طب الفم لسنة تصر التواجد على يمنع دخول الطلبة لوحدة التقييم األولي ويق

 خامسة. 

 

 

 



 في وحدة التقييم االولي   Scheduled screeningلغايات ال   جدول أوقات التقييم األولي

 

2:00-5:00 12:30-2:00 11:00-12:00 9:30-11:00 8:00-9:00 Day/time 

Screening  OM CLINIC Screening  OM CLINIC Screening  Sunday 

Screening  OM CLINIC Screening  OM CLINIC Screening Monday 

Screening  OM CLINIC Screening  OM CLINIC Screening  Tuesday 

Screening  OM CLINIC Screening  OM CLINIC Screening  Wednesday 

Screening  OM CLINIC Screening  OM CLINIC Screening  Thursday  

 

 جدول اوقات التقييم االولي و التصوير الشعاعي بالتنسيق مع عيادة التشخيص و األشعة. 

 

2:00-5:00 11:00-2:00 8:00-11:00 Day/time 

Oral diagnosis/ Radiology    Oral diagnosis/ Radiology  Sunday 

  Oral diagnosis/Radiology Monday 

 Oral diagnosis/Radiology Oral diagnosis/Radiology Tuesday 

 Oral diagnosis/Radiology Oral diagnosis/Radiology Wednesday 

   Thursday  

 

 


