
  سياسة لطالب الطب / المقيمين المصابين بالعدوى المنقولة بالدم

أكثر من األمراض المنقولة  بمرض واحد أو ين، المصابيةاألردن تتعلق ھذه السياسة بطالب الطب والمقيمين في كلية الطب بالجامعة
  بالدم.

  ) ؛HCVالكبد الوبائي والذين لديھم أجسام مضادة إيجابية (تشمل ، على سبيل المثال ال الحصر ، فيروس التھاب  مسببات األمراض

  ).HIVفيروس نقص المناعة ( ) ؛ أوHBVالسطح إيجابيا ( مضادفيروس االلتھاب الكبدي الوبائي الفيروسي والذي يكون 

  و اللقاحات الفحوصات المخبرية

  للطالب. م لقاح التھاب الكبد بيتم تقدي على معايير االحتياطات العالمية كماجميع الطالب  تعليميتم • 

، أو  HBVفيروس نقص المناعة البشرية ، ب األصابة ال يجوز رفض أي طالب أو مقيم في كلية الطب أوبرامج اإلقامة على أساس• 

HCV .  

  الفرد في حالته الصحية الحالية قادًرا على النجاح واالستمرار في البرامج سوف تركز على ما إذا كان الطالب لقبولالتقييم • 

  إكمال العناصر األساسية للبرنامج التعليمي.ب

العدوى بسبب ب اي طالب مھددو السنوات السريرية مطلوب قبل الدخول HIVو  HCVو  HBVالفحص الروتيني للطالب لفيروس • 
  المشورة من خالل الطبيب الشخصي.و أخذ  بشكل دورياالختبارات المناسبة  يجب عليه اجراء الجامعة خارجالسلوكيات 

كون عرضة لخطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو فيروس التھاب طالب الطب أو المقيم المشتبه في أنه قد ي تقع على عاتق• 
  لتأكد من حالته المصلية.او الفحوصاتتكرار C يبائي أو فيروس التھاب الكبد الوبائوالكبد ال

  اإلبالغ والسرية

) أو فيروس نقص المناعة HBV) أو فيروس التھاب الكبد (HAVالمصابون بفيروس التھاب الكبد الوبائي ( المقيمينطالب الطب أو ا• 

تخاذ قد يستوجب أ للحالةفي كلية الطب. عدم تقديم تقرير  العميد مكتبإلى  حالتھمالمسؤولية المھنية لإلبالغ عن  ) لديھمHIVالبشرية (
  .إجراءات تأديبية

 

اعتمادا على  متطلبات خاصة للألبالغ عن أي حالة مرضيةقد تحتوي المواقع السريرية التي يتدرب فيھا الطالب والمقيمون أيًضا على • 
  مقيم.طالب الطب أو ال اإلجراءات واألنشطة التي يتعين القيام بھا من قبل

  طالب بطريقة سرية لتشجيع الطالب على إبالغ ھذا الشخص أو إذا شعر العميد أن ھناك حاجة إلى إعالم اآلخرين ، فسوف يعمل مع• 

لآلخرين ، اذا  الصحية األفصاح عن حالة الطالب من وال مانع  إذا كان الطالب المصاب بفيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز .مكتبال
  .رغب بذلك

وزارة  عنھا ، يجب على العميد اإلبالغ عن مرض اإليدز الواجب األبالغمن األمراض  HBVبما أن فيروس نقص المناعة البشرية ، • 
  الصحة عندما تصل القضية إلى علمه.

  التعرض أجراءات 

  .دائما االحتياطات العالمية (إرشادات السالمة للتعامل مع الدم وسوائل الجسم)يجب أعتماد• 



مسببات األمراض المنقولة  من ألي الطالب الذين أثبتوا نتائج إيجابيةمن  ألي  الالزمه لمواصلة الدراسةسيتم إجراء جميع التسھيالت • 
  بالدم.

  فيما يتعلق باإلجراءات والسلوكيات المناسبة. سيتم استشارة أخصائي أمراض العدوى والعميد• 

في موقع سريري كجزء من التعليم والتدريب يجب أن  للتعرض األحترازيةالطالب والمقيمون الذين يرغبون في تنفيذ اإلجراءات • 
  مكافحة العدوى في ھذا الموقع.يمتثلوا لمتطلبات السرية و

تھاب الكبدي ،االل Bية ، التھاب الكبد فيروس نقص المناعة البشر الىالطالب التي قد تعرض األنشطة  في محتملة قيود أي العميد يحدد• 
  مرض آخر ينقله الدم ، أو يعرض صحة الطالب للخطر ،.الوبائي (سي) أو أي 

  إلى الحد الذي ينص عليه القانون. بالدم بأصابة اي طالب بألمراض المنقولةيجب أن تحافظ العمادة على السرية فيما يتعلق • 

اركة في أي عمل قد يتسبب بنقل السريرية لتجنب المش المرحلةعادة ھيكلة إ للطالب أو المقيم ھو الخيار الذي قد يحافظ على سرية أكبر• 
  . سيعمل مكتب العميد مع الطالب المتضرر أو المقيم والموقع (المواقع) السريرية للمساعدة في تشكيل التجربة التعليمية المناسبة.المرض

  ، قد عميد الشروع في "نظرةالى المريضمشارك في إجراء العملية اطالب النقولة بالدم من في حالة وجود انتقال لمسببات األمراض الم• 

 ، وتقديم المشورة والتقييم الطبي. يتم النظر في الحاالت على أساس فردي. ات الدم الالزمةختباراللتحقيق. وسيتم تقديم المرضى العودة "ل

  سياسة االستشارة:

  مصاب بالتھاب الكبد الفيروسي  بحق اي فرد كلية الطب  تعترف

HBV ھا مع قيود محددةداخلمع مراعاة عدم تممارسة الطب وممارسة العديد من التخصصات بشرية بو / أو فيروس نقص المناعة ال 
  مرض.لل

  انھاولكن مع االعتبارات التي يعتقد  طالب مصاب بھذه األمراض إلكمال متطلبات دراسته المساعدة ألي الكليةستقدم 

 مناسبة لظروف كل حالة على حدة.

 


