
 7/3002  :رقم القرار تعقيماختصاصي أول   :الوظيفيالمسمى 

 إدارة طب األسنان  :اإلدارة الوكيل المساعد لشئون طب األسنان  :القطاع

  :القسم ضبط الجودة ومنع العدوى  :المراقبة

 الوصف الوظيفي العام

  :الغرض العـــــام

  وظائف  –مجموعة فئات وظائف الخدمات الطبية  -موعة النوعية للوظائف التخصصية بالسلم الوظيفي للمج األولتقع بالمستوى
بالتعقيم ومنع  الخاصة الفنية والوقائية باإلجراءات وهي وظيفة فنية بمجال التعقيم ومنع العدوى للقيام ,خدمات طبية أخرى  

 .طب األسنان والخدمات الملحقة بهاالعدوى بعيادات 

 :ـــــرافنطــــــاق اإلش

 : اإلشراف الفني  :أولا 
  المختبريقوم باإلشراف الفني على من يدنوه من فنيي. 

 

 :اإلدارياإلشراف   :ثانياا 
  التخصصي ( ئيس مركز طب األسنانر) يقع تحت اإلشراف اإلداري من الرئيس المباشر). 
  (رة طب األسنان مدير إدا) والدرجة األعلى من اإلشراف اإلداري للرئيس الذي يليه. 

 :اتصـــالت العمل

  األسنانزمالء العمل من أطباء أسنان وفنيين أشعة طب األسنان وأفراد الهيئة التمريضية وفنيات التعقيم وفنيين مختبرات طب. 

 :قاللية الوظيــــفةاست

  ب األسنانط مراقب ضبط الجودة ومنع العدوى بإدارةتقع الوظيفة تحت اإلشراف الفني من قبل. 
 اإلشراف اإلداري والمتابعة والتقييم من قبل رؤساء العمل.  

 :الواجبات التفصيلية

 .التأكد من سالمة األجهزة في غرفة التعقيم بصفة دورية وبعد الصيانة للتأكد من صالحيتها للعمل .1
 .تلوثهاناء العمل عند تحليل المادة المطهرة لألسطح واستخدامها لتطهير كل األسطح قبل بداية العمل وإث .3
استالم األدوات الملوثة من العيادات والمختبرات وغرف األشعة وفقاا لنماذج التسليم والستالم ووضعها في الحاويات على الترولي  .2

 .الخاص بها ونقلها لغرفة التعقيم
دوات باستخدام جهاز الموجات فوق تنظيف األدوات المستخدمة تنظيفا جيداا بالماء والصابون والمواد المطهرة ويفضل غسل األ .4

الصوتية أو الغسالة الخاصة بغسيل األدوات ثم القيام بفحص األدوات وتجفيفها ووضعها في أكياس التعقيم وغلقها بجهاز غلق 
ج أكياس التعقيم  وصفها في جهاز التعقيم واختيار برنامج التعقيم المناسب وتشغيل الجهاز إلتمام دورة كاملة ، ثم استخرا

 . األدوات منه والنتظار حتى تبرد األدوات
 .لمعقمة قبل توزيعها على العياداتالتأكد من سالمة ونظافة وجفاف األدوات ا .5
 .هاء تاريخ الصالحية المدون عليهاانتتسجيل تاريخ الصالحية على األدوات والتأكد من استخدامها قبل  .6
 . ية وفقاا لنموذج التسليم والستالمتسليم األدوات بعد تعقيمها ألفراد الهيئة التمريض .7
 .إتباع بروتوكولت العمل الفنية وتعليمات مراقبة ضبط الجودة ومنع العدوى بشأن إجراءات التعقيم .8
 .ومية والبيولوجية ألجهزة التعقيمعمل جميع الختبارات الي .9

 .ختبارات الدورية ألجهزة الغسالتعمل ال .10
 .عمل الختبار الدوري لجهاز تقطير المياه .11

 .نظافة وسالمة جهاز تقطير المياه التأكد من .13
 .استدعاء فنيو صيانة األجهزة عند وجود أي أعطال باألجهزة المستخدمة في غرفة التعقيم .12
 .بيةتدوين نماذج الطلبيات من المواد والمستلزمات الخاصة بالتعقيم تمهيداا لجلبها من المستودعات الط .14
 .حضور الدورات التدريبية المقررة من مراقبة ضبط الجودة ومنع العدوى والمشاركة في التدريب .15
 .يقوم باستشارة من يعلوه في المسئولية والخبرة .16
 .يحافظ على نظافة وسالمة األجهزة المستخدمة ومكان العمل .17
 .يطبق نظام الخفارات وفق النظم .18
 .طباء األسنان والعمل كفريق واحديتعاون مع المسئولين وزمالء العمل وأ .19
 .والتوصيات الفنية للطبيب المعالجيقدم القتراحات  .30
 .التعقيمغرفة يقوم بالتأكد من جودة األعمال المرسلة والواردة من والى  .31
 .إشرافيةحين تكون وظيفته  مجال التعقيم ومنع العدوىيعمل على تطوير برامج العمل في  .33
 . حين تكون وظيفته إشرافية العملرية لرؤساء يشارك في الجتماعات الدو .32
 .إشرافيةحين تكون وظيفته  غرف التعقيميقوم بتقييم الفنيين العاملين في  .34
 .إشرافيةيزود المختبر بالمواد واألجهزة الالزمة حين تكون وظيفته  .35
 .إشرافيةيعمل اإلحصائيات الشهرية والسنوية حين تكون وظيفته  .36

 .التعقيمفنيين يقوم بتدريب  .37
 .إشرافيةيقوم بالتحضير للدورات العلمية والعملية لرفع مستوى أفراد المهنة حين تكون وظيفته  .38
 .يطبق نظام الخفارات وفق النظم .39
 .المباشريقوم بما يكلف به من أعمال مماثلة من قبل الرئيس  .20



 :حد األدنى لمتطلبات شغل الوظيفةال

 .ي تخصصيمؤهل جامع  المؤهـــالت العلميـــة 

 .سنوات خبرة  14 يــــةلمالخبرة الع

   البرامج التدريبية

 القدرات األخــــــرى
 اإلشراف الفني على عدد أربعة اختصاصين على األقل. 
  سنة خبرة لحقة على المؤهل الجامعي 36أو يستثنى هذا الشرط عند وجود.  

 :أخرىمالحظات 

  .الوزارةالوزير بناء على عرض السيد وكيل  يكون شغل المستوى الوظيفي بقرار من السيد .1
 .يجوز إضافة شروط أخرى عالوة على الشروط السابقة بالتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .3
 .الخبرات المطلوبة هي الالحقة على المؤهل المتخذ أساسا في شغل الوظيفة .2
لدكتوراه على أن تكون هناك مدة ممارسة فعلية ل تخفض من مدة الخبرة سنتين للحاصل على الماجستير وأربعة للحاصل على ا .4

 .تقل عن سنتين سابقة على الماجستير أو الدكتوراه
 . تطبق شروط رفع المستوى الوظيفي من قبل لجنة فنية متخصصة تشكلها وزارة الصحة .5
 .يكون رفع المستوى الوظيفي خالل شهر يونيو أو ديسمبر من كل عام .6
 .ها الموظف بتقدير ممتازأن يكون آخر تقريرين حصل علي .7
 .يكون رفع المستوى الوظيفي للموظف إلى المستوى التالي مباشرة لمستوى وظيفته .8

 


