جامعة االزهر
كلٌة الطب
مستشفى باب الشعرٌة الجامعى

مستشفى باب الشعرٌة الجامعى
( رحلة عطاء بٌن االنشاء والتطوٌر)
( احدى صروح كلٌة طب بنٌن – جامعة االزهر )

جامعة االزهر
كلٌة الطب
مستشفى باب الشعرٌة الجامعى

مجمع مستشفٌات باب الشعرٌة الجامعى
( سٌد جالل (

االعداد /
ا /اٌمان عبد الحمٌد عبد التواب
( اخصائى العاللات العامة )

أغسطس 202
اصدار
وتمـدٌــر
شكــــــــــر
كلمة حب وتمدير وتحية وفاء واخالص تحية من الملب الى الملب وربما ال تسعفنى الكلمات فى لول
الحك لكل من ساهم فى بناء وتاسيس هذا الصرح العظيم فانتم اساس رفعة هذا المكان
اليكم يامن كان لكم لدم السبك فى انشاء وتطوير مجمع مستشفيات باب الشعرية الجامعى يامن بذلتم ولم
تنتظروا العطاء اليكم اهدى عبارات الشكر والتمدير
فمن ال يشكر الناس ال يشكر هللا وانتم جميعا تستحمون الشكر والثناء فلوالكم لم تكن مؤسستنا لتصل الى
افضل المراتب ولوال جهودكم لما كان للنجاح اى وصول ولما تحممت االهداف فانتم اساس رفعة هذه
المؤسسة واساس تمدمها وانتم من يحمل شعلة النجاح والتطور
فلوال جهودكم لما تمكنا من وضع تلن المستشفى على خارطة الطريك فشكرا لكم ملء االرض حبا
وكرما
فالعمل ليس مجرد تشريف وال هو منصب للمفاخرة بل هو تكليف وامانة وانتم لد اثبتم بالوجه الشرعى
انكم بمدر المسئولية واالمانة وانكم خير من تولى المناصب فشكرا لكم على جهودكم الرائعة وعلى
عملكم وتعاونكم الجل رفعة هذه المؤسسة التى لوالكم لما تمدمت وازدهرت
ويشرف هذا الصرح الذى نعمل تحت لوائه بمظلة شيخنا شيخ الجامع االزهر فضيلة االمام االكبر /
احمد الطيب وتحت رئاسة فضيلة االستاذ الدكتور  /دمحم حسين المحرصاوى رئيس جامعة االزهر والسيد
االستاذ الدكتور  /محمود صديك نائب رئيس الجامعة والمشرف على المستشفيات الجامعية
كما وجب علينا لزاما ان نتوجه بالشكر لكل الشخصيات التى لدمت يد العون النشاء تلن المستشفى تلن
االيادى البيضاء التى ال تعرف اال الخيرونخص بالذكر كال من االستاذ الدكتور  /اسماعيل شباين استاذ
التخدير والرعاية المركزة وعميد كلية الطب سابما والدكتور المهندس محمود طلعت الفمى جعل هللا
اعمالهم فى ميزان حسناتهم وبنى لهم لصورا فى الجنة مثلما بنوا هذا الصرح لصالح المرضى الفمراء

كل هؤالء لهم منا كل تمدٌر واحترام

ا.د /حسٌن ابو الغٌط( عمٌد كلٌة الطب)

فــــكرة ومحتوٌات الكتاب
هذا الكتاب ال يعد فمط تاريخا لمبانى مجمع مستشفيات باب الشعرية الجامعى احدى صروح كلية طب بنين جامعة االزهر
العريمة
وانما يتضمن هذا الكتاب وصفا دليما للمستشفى ليس فمط وصف المبانى والغرف والماعات والممرات والمداخل وانما
وصف العنصر البشرى بالمستشفى
فالمكان بتجهيزاته ليس فمط عامل النجاح فان لم يوجد البشر المدربين االكفاء الذين يمومون بتشغيل المكان سيصبح المكان
بال جدوى مهما كانت امكانياته وتجهيزاته
لهذا راعينا فى اعداد هذا الكتاب ان يضم تاريخا لمادة االزهر الشريف الذين تولوا رئاسة مشيخة االزهر منذ تاسيسه
وتاريخا العالم جامعة االزهرالعريمة منذ تاسيسها وتاريخا لعمداء كليتنا كلية طب البنين منذ انشائها
ثم تم استعراض الوصف الدليك للمستشفى من حيث لوتعا البشرية ادارة وعاملين
وبيان لوتها الحميمية فى خدمة المرضى من خالل استعراض بيانى العداد المرضى بالسامها ورعاياتها المركزة والعمليات
التى تجرى بها وخدمات االستمبال العام واستمبال النساء والعيادات الخارجية ولسم المبتسرين
ولمن ال يعرف المستشفى تم اعداد وصف جغرافى دليك لجميع مبانى المستشفى ومداخلها وممراتها
وبذلن نكون لد استعرضنا المكان والموة البشرية التى تموم بتشغيله
ويتبمى لنا ان نستعرض اماكن تمديم الخدمات للمرضى بالعيادات الخارجية وااللسام والرعايات والوحدات الفنية والمعامل
والسام االشعة وصيدليات والسام ادارية لبيان حجم هذا الصرح العظيم
كما لم ننسى اعداد جزء خاص بجهود المستشفى للتطوير منذ عام  2014وحتى عام  2021شامال التجهيزات الطبية
واعداد ممايسة تمديرية للموازنة التى تم صرفها فى خالل تلن االعوام السبعة على االدوية والمستلزمات والمبانى
واالنشاءات ليعلم الجميع ان من لاموا على ريادة هذا الصرح لم يموموا فمط بتمديم الخدمة للمرضى حسب االمكانيات
المتاحة وانما هنان جهد بذله الجميع الستمرار التطوير الال محدود وتوسيع هذا الصرح
كما ال يمكننا ان نغفل وال نسلط الضوء على دور المستشفى فى مجال التليم والتدريب المستمر لجميع فئات العاملين
بالمستشفى ابتداء من مديرى المستشفى واطبائها حتى عمالها مرورا بالتمريض واالداريين والصيادلة والفنيين فى منظومة
مواكبة التحديث والتطوير للوصول للمريض باعلى واكفا خدمة ممكنة
وانطاللا من رسالة ورؤية المستشفى فى تمديم المعونة لخدمة المجتمع واالشتران فى حل مشاكل المجتمع المحيط خصصنا
جزء من هذا الكتاب لدور المستشفى فى المشاركة المجتمعية وخصوصا فى ظل جائحة كورورنا
والن المريض هو هدفنا االول واالخير سلطنا الضوء على دور بعض االدارات بالمستشفى والتى تموم بالتعامل المباشرمع
المرضى الخارجيين والداخليين وكذلن بعض االلسام الطبية الرئيسية بالمستشفى
لهذا فان هذا الكتاب يعد تكريما لرواد االزهر ومشايخه ورؤساء جامعته وعمداء كلية الطب به ومدراء مستشفانا ويعد
مرجعا لمن ال يعرف مستشفى باب الشعرية من حيث امكانياتها وحجمها بين المستشفيات االخرى
وان كان هذا الكتاب نمطة بداية فانه سيتم باذن المولى تحديثه بصفة مستمرة وفما للمستجدات ونتمنى من المولى عز وجل
أن يكون اول ما ينشر فى العدد المادم باذن هللا هو انحسار جائحة كورونا وعودةالحياه لمجراها الطبيعى
كل الشكر لكل الجهات واالشخاص الذين لاموا بتمديم التسهيالت والمعلومات من اجل هذا الكتاب
وفك هللا الجمٌع لما ٌحب وٌرضى

فهرس المحتوٌات
م

الموضوع

1

الجامع األزهر
( تاريخه – شيوخه منذ االنشاء )

2

جامعة األزهر
( تاريخ انشائها – رؤسائها منذ االنشاء )

3

كلٌة طب بنٌن األزهر
( تاريخ انشائها – السامها العلمية – رؤيتها – رسالتها – عمدائها منذ
االنشاء )

4

مستشفى باب الشعرٌة
( تاريخ انشائها – رؤيتها – رسالتها – مدرائها منذ االنشاء )

5

المائمٌن على ادارة المستشفى
( االدارة العليا – ادارة المستشفى )

6

الموارد البشرٌة بالمستشفى
( بيان الموة الفعلية بالمستشفى – بيان رؤساء االلسام الطبية الحاليين )

7

انجازات المستشفى باألرلام منذ عام  2014حتى 2021
( توضيح احصائى بيانى ) يشمل -:
اعداد المرضى بااللسام الداخلية والطوارئ – اعداد االسرة بااللسام
الداخلية والطوارئ -اعداد اسرة الرعايات المركزة العامة والطوارئ
وأعداد المرضى المترددين عليها – اعداد مرضى العمليات بالمستشفى
طوارئ ولستة – اعداد المترددين على االستمبال العام واستمبال النساء-
اعداد المترددين على العيادات الخارجية بالمستشفى – اعداد المترددين
على الحضانات ولسم المبتسرين بالمستشفى – اعداد المستفيدين من
خدمات الوحدات بالمستشفى – نسب اشغال بعض الوحات بالمستشفى
( السام طوارئ – السام داخلية – حضانات – رعايات طوارئ وعامة

رلم الصفحة

فهرس المحتوٌات
م
8

الموضوع

رلم الصفحة

الوصف الجغرافى العام للمستشفى وٌشمل-:
رسم توضيحى لمداخل وبوابات ومبانى وممرات المستشفى
الوصف الجغرافى لمحتويات كل دور من ادوار المبانى بالمستشفى وما
تشتمل عليه من غرف مرضى وغرف طبية وادارية وبيان احصائى
مجمل لجميع المبانى باعداد الغرف والماعات والمكاتب وغيرها

9

اماكن تمدٌم الخدمات للمرضى
بيان العيادات الخارجية -االلسام الطبية – الرعايات المركزة
الوحدات الفنية – المعامل -ألسام االشعة -صيدليات المستشفى
ادارات المستشفى
10

جهود المستشفى للتطوٌر منذ عام  2014حتى  2021وتشمل-:
بيان احصائى لالجهزة الطبية التى تم شراؤها منذ عام  2014حتى 2021
بيان بالموازنة التى تم صرفها للتطوير خالل الفترة من  2014حتى 2021

( ادوية ومستلزمات وتطوير مبانى وانشاءات واثاث )
اعمال تطوير المستشفى
( انشاءات ومماوالت وتجهيزات منذ عام  2014حتى )2021
 11نشاط المستشفى فى مجال التعليم والتدريب المستمرمنذ عام  2014حتى 2021
12
دور المستشفى فى المشاركة المجتمعٌة وٌشمل -:
دور المستشفى فى التصدى لجائحة كورونا
الخطة الممترحة الممدمة للتعامل مع الفيروس منذ ظهوره
االجراءات التطبيمية الفعلية التى تم اتخاذها للتصدى للجائحة
بيان شامل لموافل جامعة األزهر التى شاركت فيها المستشفى منذ عام
 2014حتى 2021

 13نبذات مختصرة عن بعض االلسام الطبية بالمستشفى وأنشطة بعض
االدارات التى تتعامل مباشرة مع المرضى

الجــــــــــــــامع األزهــــــــــر

انشئ األزهر فى اول عهد الدولة الفاطمية بمصر جامعا باسم جامع الماهرة الذى سمى األزهر فيما بعد حيث أرسى
حجرأساسه فى الرابع والعشرين من جمادى اآلولى 359هجريا 970 /ميالديا وصلى فيه الخليفة المعز لدين هللا
الفاطمى ثانى خلفاء الدولة الفاطمية صالة الجمعة األولى من شهر رمضان سنة  361هجريا 972 /ميالديا ايذانا
باعتماده الجامع الرسمى للدولة الجديدة وممرا لنشر الدين والعلم فى حلمات الدروس التى انتظمت فيه وبدأها الماضى
أبو حنيفة بن دمحم الميروانى لاضى الخليفة المعز لدين هللا الفاطمى وتولى التدريس أبناء هذا الماضى من بعده وغيرهم
الى جانب دراسة علوم اخرى فى الدين واللغة والمراءات والمنطك والفلن
وشيخ االزهر هو شيخ اكبر مؤسسة دينية فى مصر والمسئول عن الجامع األزهر وجامعة األزهر يتولى رئاسة علمائه
ويشرف على شئونه االدارية ويحافظ على األمن والنظام باألزهر وهو من المرجعيات المؤثرة فى العالم االسالمى بدا
المنصب رسميا عام  1090هجريا  1679 /ميالديا وتعالب عليه حتى االن اثنان واربعون عالما كان أولهم الشيخ دمحم
بن عبد هللا الخراشى وأخرهم الشيخ احمد الطيب وكان اطولهم مكوثا فى المنصب الشيخ عبد هللا الشبراوى حيث مكث
 34عاما والصرهم مدة عبد الرحمن النواوى حيث مكث شهرا واحدا وتولى المنصب مرتين  6شيوخ هم دمحم المهدى
العباسى وشمس الدين االنبابى وحسونة النواوى وسليم البشرى ودمحم المراغى وعبد المجيد سليم وكان تنصيب شيخ
االزهر يتم باتفاق شيوخ الجامع االزهر وعلمائه

شٌــــــــــوخ الجــــــــــامع االزهر

5

9

6

7

دمحم شنن
 1ابراهٌم
موسى
دمحم بن عبد هللا
الفٌونى
 12الخراشى

عبد الرؤوف
السجٌنى

3

عبد هللا
الشبراوى

دمحم النشرتى

11
احمد موسى
العروسى

عبد هللا
الشرلاوى

24
10

عبد الرحمن
المطب النواوى

احمد الدمنهورى
13

23

دمحم
الشنوانى

حسونة النواوى
14

دمحم احمد
العروسى

22
15
19

دمحم بن على
الدمهوجى

16
حسن بن دمحم
العطار
17

حسن الموٌسنى

شمس الدٌن
االنبابى

20

ابراهٌم دمحم
الباجورى

مصطفى
العروسى

18
احمد عبد
الجواد
السفطى

4

عبد البالى
الملٌنى

8
دمحم سالم
الحفنى

2
ابراهٌم بن دمحم
بن شهاب
الدٌن البرماوى

21
دمحم المهدى
العباسى

شٌــــــــــوخ الجــــــــــامع االزهر

43

26

42

على بن دمحم
الببالوى

38

44

جاد الحك على جاد
الحك

د /دمحم سيد
طنطاوى

د  /احمد الطٌب

حسن مامون
37
دمحم شلتوت

27

عبد الرحمن
الشربٌنى

36
عبد الرحمن
تاج

41

35

د /دمحم عبد الرحمن
بيصار

دمحم الخضر
حسٌن

البرماوى
28

40

دمحم ابو
الفضل
الجٌزاوى
29

د /عبد الحليم
محمود
39

34

د /دمحم الفحام

دمحم مصطفى
المراغى

31
30

دمحم االحمدى
الظواهرى

مصطفى عبد
الرازق

ابراهٌم حمروش

25
سليم البشرى
33
32
دمحم مامون
الشناوى

عبد المجيد
سليم البشرى

جـامـــــعة األزهــــــر

جامعة األزهر هى المؤسسة الدينية العلمية االسالمية العالمية االكبر فى العالم وثالث ألدم جامعة فى
العالم بعد جامعتى الزيتونة والمرويين وهى توجد فى الماهرة وتضم  62كلية وأنشئت بممتضى المانون
رلم  103الصادر فى  1961بشأن اعادة تنظيم األزهر والهيئات
وبهذا تأسست جامعة األزهر منذ  1051عاما وتولى رئاستها منذ بداية الدراسة بها كجامعة مستملة فى
عام  1381هجريا الموافك  1961ميالديا
وحسب التصنيف العالمى من مولع ويبو ماتريكس لجامعات العالم فان جامعة االزهر حلت فى المركز
 36فى افريميا و  2315عالميا بين الجامعات والدراسة فيها لاصرة على المسلمين فمط

رؤساء جامعة االزهر
فضٌلة االستاذ الدكتور  /دمحم دمحم عامر البهى

فضٌلة االستاذ الدكتور /احمد حسن البالورى
(  1964الى )1969

فضٌلة االستاذ الدكتور /بدوى عبد اللطٌف عوض
(  1969الى )1974

فضٌلة االستاذ الدكتور /دمحم حسن فاٌد
(  1974الى )1979

رؤساء جامعة االزهر
فض فضٌلة االستاذ الدكتور /عوض هللا جاد
حجازى) ) 1980 – 1979

(  1979الى ) 1980
فضٌلة االستاذ الدكتور /دمحم الطٌب النجار
(  1980الى ) 1983

فضٌلة االستاذ الدكتور /دمحم السعدى فرهود)
 1983الى ) 1987

فضٌلة االستاذ الدكتور /عبد الفتاح خسٌنى الشٌخ
(  1987الى )1995

رؤساء جامعة االزهر
فضٌلة االستاذ الدكتور /أحمد عمر هاشم
( ) 2003 -1995

فضٌلة االستاذ الدكتور /أحمد دمحم احمد الطٌب
( ) 2010 -2003
تور /أحمد دمحم احمد الطيب ( ) 2010 -2003
يلة االستاذ الدكتور /أحمد دمحم احمد الطيب
( ) 2010 -2003

فضٌلة االستاذ الدكتور /عبد هللا الحسٌنى
( ) 2011 -2010

فضٌلة االستاذ الدكتور /أسامة العبد
( ) 2014 -2011

رؤساء جامعة االزهر
فضٌلة االستاذ الدكتور /عبد الحى عزب
( ) 2015 -2014

فضٌلة االستاذ الدكتور /ابراهٌم الهدهد
( من  2015حتى ) 2017 -2

فضٌلة االستاذ الدكتور /احمد حسنى
( من  2017-2-24حتى ) 2017-5-5

فضٌلة االستاذ الدكتور /دمحم حسٌن المحرصاوى ( من  2017 -5-6حتى االن )

كلٌة طب األزهــــــــر

انشئت كاحدى الكليات العملية بجامعة األزهر بممتضى المانون رلم  103الصادر فى شهر مايو 1961
بشأن اعادة تنظيم االزهر والهيئات التى بشملها ولد وضع حجر االساس للكلية فى مدينة نصر بالماهرة
عام  1963واستمبل طالب الفرلة االعدادية بكلية علوم االزهر لى اكتوبر  1964واستمبلت طالب
الفرلة االولى فى اكتوبر 1965
وكان الهدف من انشاء كلية طب االزهر الى جانب حفظ ودراسة التراث العلمى لالمة العربية
واالسالمية والعمل على تجليته ونشره وتزويد الوطن العربى واالسالمى واالنسانية جمعاء باالطباء
والعلماء الذين يجمعون الى االيمان بالعميدة االسالمية والثمة بالنفس ولوة الروح والتفمه فى علوم
الشريعة ولغة المران كفاية علمية ومهنية كمشاركة فى مجال الخدمات الصحية والبحوث الطبية داخل
مصر وخارجها

كلٌة طب األزهــــــــر
االلسام العلمٌة بالكلٌة
التشرٌح
الفسٌولوجٌا
الفارما كولوجى
المٌكرو بٌولوجٌا
طب الصناعات
امراض الباطنة
التخدٌر والرعاٌة المركزة
الملب واالوعٌة الدموٌة
طب المخ واالعصاب
الطب الطبٌعى والروماتٌزم
جراحة المسالن البولٌة
جراحة وطب العٌون
االشعة التشخٌصٌة
الطب النفسى
جراحة الملب والصدر
لسم المواد االسالمٌة

علم االنسجة
الباثولوجى
الطفٌلٌات
طب المجتمع
الطب الشرعى والسموم االكلٌنٌكٌة
الجراحة العامة
التولٌد وامراض النساء
الصدرٌة
الكبد وامراض الجهاز الهضمى
االذن واالتف والحنجرة
جراحة العظام
طب االطفال
الباثولوجٌا االكلٌنٌكٌة
جراحة المخ واالعصاب
الطب النووى وعالج االورام

كلٌة طب األزهــــــــر

رؤٌة كلٌة الطب

تسهم كلٌة الطب – جامعة االزهر فى التعلٌم الطبى
من خالل منظومة الثمافة االسالمٌة فى الماضى
والحاضر وتهدف الى تخرٌج اطباء ٌتفردون فى
كونهم ذوى ثمافة اسالمٌة مع اتمانهم المتمٌز فى
ممارسة الطب حسب احدث ما وصل الٌه فن
الممارسة الطبٌة فى العالم

كلٌة طب األزهــــــــر

رسالة كلٌة الطب
توفٌر فرص لتعلٌم الطب باجادة عالٌة للطالب المسلمبن
من مصر ومن الطار العالم المختلفة
تمدٌم المثل واالخالق االسالمٌة جنبا الى جنب مع تعلم
مهنة الطب بما فى ذلن التعلٌم الطبى المستمر
اعطاء اهتماما متمٌزا واساسٌا للمحافظة على مستوى
اكادٌمى مرتفع مع االرتماء بالسلون المهنى
اعطاء تركٌزا متوازنا الكتساب كل من المعلومات
والمهارات واالتجاهات بما ٌتفك مع الرؤٌة المطروحة
مسبما
العمل على ضرورة ترسٌخ التفكٌر العلمى سواء فى
التعلٌم او البحث بما ٌنعكس فى الممارسة االكلٌنٌكٌة
االلتزام بتمدٌم الرعاٌة الصحٌة وتنمٌتها على المستوى
المحلى والمومى والدولى
السعى للتمٌز فى مجاالت البحوث التى ترتبط بالمشكالت
الصحبة على المستوى المومى والدولى

عمداء كلٌة الطب منذ االنشاء
األزهــــــــر

على دمحم مطاوع

من  1963 7-31الى 1969-7-30

ا.دٌ /حٌى على شاهٌن

من  1969- 8-14الى 1973-8-13

ا.د /عبد الواحد احمد
بصٌلة

 1973-9-17الى 1977 -9-16

ا.د /فؤاد ابراهٌم
الحفناوى

ا.د /خلٌفة عبد اللطٌف كمالى

ا.د /حسن عبد العال

من  1977- 9-17الى 1979 -9-16
 191197919791973الى ))1977-9-16

من  1979- 9-17الى 1981 -9-30

من  1981-10-1الى 1984 -11-30

عمداء كلٌة الطب منذ االنشاء
األزهــــــــر

من  1985-1-13الى 1988 -9-9

ا.د /دمحم احمد نور الدٌن

من  1988-10-11الى 1990 -10-10
ا.د /رفعت عبد الحمٌد
حبلص

ا.د /زكرٌا السٌد الشٌخة

ا.د /دمحم مختار
جمعة

ا.د /اسماعٌل دمحم خلف

من  1990-11-30الى 1996-12-1

من  1996-12-1الى 1997-9-17

من  1997-9-18الى 2000-9-1

من  2000-9-1الى 2001-7-31
ا.د /جمال ابو
السرور

عمداء كلٌة الطب منذ االنشاء
األزهــــــــر

من  2001-8-1الى 2002-7-31

ا.د /احمد مسعدزكى

.د /دمحم حمدى بدراوى

من  2002-8-1الى 2003-7-31

ا.د /شرٌف عزت
عبد العزٌز

من  2003-7-31الى 2005-6-11

ا.د /أسامة السٌد
الغنام

من  2005-8-1الى 2007-7-31

ا.د /اسماعٌل شباٌن

ا.د /دمحم البهى دمحم
جمال رضا

من  2007-8-1الى 2010-7-31

من  2010-8-1الى 2012-7-31

عمداء كلٌة الطب منذ االنشاء
ا.د /عصام عبد المحسن
عفٌفى

األزهــــــــر
من  2012-9-1الى ٌناٌر 2014

من  2014-4-2الى 2015-9-1
ا.د /اسحك عبد العال
عبد العلٌم

من  2015-9-1الى 2019
ا.د /أحمد دمحم سلٌم

من  2019 8-1الى  2020ابرٌل
ا.د /محمود صدٌك

ا.د /حسٌن أبو الغٌط
من أبرٌل 202حتى االن0

تارٌخ انشاء المستشفى ومبانٌها

األزهــــــــر
ا.د /اسماعيل شباين
عميد كليةالطب سابما

الحاج  /سيد جالل مهندس دكتور  /محمود طلعت الفمى
مؤسس المستشفى المتبرع ببناء معظم مبانى المستشفى

تعتبر منطمة باب الشعرية من اكبر المناطك من حيث الكثافة السكانية بالماهرة واكثرها احتياجا للخدمات
الطبية المتكاملة
لهذا لام المرحوم سيد جالل بوضع اللبنة االولى لهذا الصرح عام  1945فى حى باب الشعرية تبرعا
منه والذى حاز على لمب شيخ البرلمانين عام  1984وتوفى بتاريخ  1987 -1-4وظلت المستشفى تحت
اشراف وزارة الصحة ثم نملت تبعيتها لكلية طب بنين جامعة االزهركمستشفى جامعى عام  1974وكان
لسم التوليد وامراض النساء ولتها يشمل  37سريرا باالضافة الى االلسام االخرى ويمثل هذا الصرح
االن مبنى الجراحة المدٌم ( مبنى سٌد جالل ) ارضى وثالثة ادوار علوى

تارٌخ انشاء المستشفى ومبانٌها

األزهــــــــر

ثم استكمل الدكتور المهندس محمود طلعت الفمى بناء المستشفى حيث لام بالبدء فى انشاء مستشفى
طلعت المراض النساء والتولٌد واالطفال المبتسرٌن على مساحة  800متر مربع وبها  106سرير
واستغرق مدة انشائها ثالث سنوات وتم افتتاحها بتاريخ  1994 -10-22الموافك  17من جمادى االول
لسنة  1415هجريا ولامت االدارة العامة لمستشفيات جامعة االزهر بجهد مشكور فى تجهيز المستشفى
باحدث المعدات واالجهزة الطبية والعلمية
ولام سيادة الدكتور المهندس محمود طلعت الفمى بعمل التصميمات الهندسية واالنشاءات واشرف على
بنائها وتكلف ذلن  4ماليين جنيها مصريا ثم لامت الجامعة فى عهد فضيلة االستاذ الدكتور عبد الفتاح
الشيخ رئيس الجامعة وبمساعدته وتشجيعه لتاثيث المستشفى وتجهيز غرف العمليات والتكييف المركزى
والمصاعد والمطبخ والمغسل وتكلف ذلن مبلغ  5مليون جنيها مصريا هذا باالضافة الى مساعدات من
وزارة التعاون الدولى وتدعيم من بعض البنون المصرية واالسالمية وتبرعات من اهل الخير
واصبحت المستشفى مكونة من الدور تحت االرضى والذى يضم مطبخ جديث ومغسل ومكوى ومجففات
اوتوماتيكية حديثة وشبكة للغازات ومشغل

تارٌخ انشاء المستشفى ومبانٌها

األزهــــــــر

اما الدور االرضى فيشمل االستمبال والعيادات والصيدلية ووحدة االشعة التشخيصية ووحدة االشعة بالموجات فوق
الصوتية والخدمات العامةوادارة المستشفى ووحدة الكشف
المبكر الورام الجهاز التناسلى والمعمل العام والمعمل
الباثولوجى وعيادة تنظيم االسرة
ويشمل الدور االول لسم العمليات ويتكون من غرفتين
للعمليات الكبرى وغرفة لجراحة المناظير باالضافة الى
الخدمات الخاصة بالعمليات وبه ايضا جناح لالفالة ويحتوى
على عدد  8اسرة بالتجهيزات الخاصة بهم
لسم التعميم المركزى ويحتوى على عدد  2اوتوكالف من
احدث الماركات العالمية
لسم االطفال حديثة الوالدة ويحتوى على عدد  15حضانة
لالطفال المولودين داخل المستشفى وهذا الدور مكيف تكييفا مركزيا بالكامل
ويشمل الدور الثانى حجرة للوالدة العسرة وحجرتين للوالدة الطبيعية مجهزة على احدث الطرق العلمية والطبية
وحجرتين لحاالت تسمم الحمل
عدد  6اسرة للمرحلة االولى من الوالدة
عدد  20سرير لبعد الوالدة
الدور الثالث والرابع ويحتوى كل دور على عدد 40سرير للمريضات كما يحتوى المستشفى على حجرات لالطباء
دروالحكيمات والعمال – عدد  3لاعات للتدريس واالجتماعات العلمية وحجرات للسادة اعضاء هيئة التدريس ومكتبة
مجهزة باحدث الوسائل العلمية السمعية والبصرية تنمل للطلبة ما يحدث بغرف الوالدة وغرف العمليات
المستشفى مزود بعدد  3مصاعد للمرضى واالطباء والزائرين وعدد  1مصعد خاص لنمل الطعام للمرضى وعدد 1
مصعد لمخلفات العمليات

تارٌخ انشاء المستشفى ومبانٌها

األزهــــــــر

وتوالت االفتتاحات حيث تم افتتاح مستشفى الطوارئ عام  1995وتضم االستمبال العام وبعض السام
الطوارئ باالضافة الى سكن لالطباء االمتياز والنواب
ثم تم انشاء مستشفى طلعت لالمراض الباطنة والعٌادات عان  1999والذى يضم جميع العيادات
الخارجية للمستشفى باالضافة الى بعض االلسام الطبية واالدارية وسكن لالطباء

ثم لامت ادارة المستشفى بتجهيز وتاثيث المستشفى بالكامل بالتعاون مع
بعض المؤسسات الرسمية بالدولة وبعض اهل الخير من المؤسسات
واالفراد
لام بتمويل بناء المستشفى بالكامل على نفمته دكتور مهندس محمود
طلعت الفمى بتكلفة خمس وثالثون مليون جنيه كما لام سيادته بأعمال
التصميم المعمارى للمبنى واالشراف الهندسى على كامل المبنى بالتعاون
مع كال من دكتور مهندس سامح محمود طلعت ودكتور مهندس شريف
محمود طلعت حتى تم استالمه من لبل المستشفى

تارٌخ انشاء المستشفى ومبانٌها

األزهــــــــر

وتم توزٌع الطوابك بالمبنى كالتالى
الدور االرضى للجراج ومحوالت الكهرباء
والصيدلية المركزية ووحدة الرنين وغرف
االكسجين
الدوراالول لسم االشعة ووحدة الغسيل الكلوى
وادارة المستشفى ووحدة الجاما كاميرا ووحدة تفتيت
الحصوات
الدور الثانى ويضم  9غرف للعمليات والرعاية
المركزة بخدماتهم

الدور الثالث ويضم تالمعامل المركزية ومعمل طوارئ  24ساعة ولسم الروماتيزم والطب الطبيعى
بسعة  48سرير
الدور الرابع ويضم لسم االنف واالذن والحنجرة  38سرير ولسم الرمد  52سرير
الدور الخامس االطفال غدد وامراض الدم والعصبية والنفسية  42سرير
واالطفال الكلى  42سرير
الدور السادس االطفال صدر  42سرير واالطفال للب ورعاية مركزة  42سرير
الدور السابع ويضم لسم جراحة االطفال  48سرير ولسم جراحة المسالن البولية  48سرير
الدور الثامن ويضم لسم جراحة العظام  96سرير
الدور التاسع ويضم جراحة المخ واالعصاب  48سرير وجراحة التجميل والحروق  45سرير
الدور العاشر ويضم لسم االمراض العصبية ورعاية السكتة الدماغية ولسم الباطنة ورعاية الباطنة
الدور الحادى عشر ويضم لاعة المؤتمرات واالحتفاالت ولاعة لكبار الزوار ولاعات للمنالشات العلمية
وغرف طعام لهم وجميع خدماتهم باالضافة الى سكن لالطباء بجميع خدماته

تارٌخ انشاء المستشفى ومبانٌها
وتم انشاء ملحك لمبنى االطفال والجراحات المتخصصة بارتفاع ادواره ولم يتم االفتتاح الرسمى له رغم
تشغيل بعض السامه
كما تم انشاء مبنى كامل خزان للحرٌك بارتفاع اربعة ادوار وجارى ترخيصه والتشغيل لريبا

رؤٌة مستشفى باب الشعرٌة الجامعى

ٌستهدف مجمع مستشفٌات باب الشعرٌة
الجامعى تحمٌك الرٌادة والتمٌز فى تمدٌم خدمة
طبٌة متكاملة وخلك بٌئة صحٌة اٌجابٌة تراعى
كال من سالمة المرٌض ومعاٌٌر مكافحة العدوى
واالمان البٌئى بما ٌتوافك مع معاٌٌر الجودة

رسالة مستشفى باب الشعرٌة الجامعى

تمدٌم خدمة طبٌة متمٌزة تنبع من لٌم الدٌن
االسالمى الحنٌف وترضى جمٌع المستوٌات
وذلن باالستخدام االمثل للموارد من خالل
العمل الجماعى مع الحفاظ على كرامة
المرٌض وخصوصٌاته وبدون تفرلة بٌن
المرضى على اساس دٌنى او مادى مع
االرتماء بمستوى االطباء والعاملٌن
بالمستشفى من خالل التعلٌم الطبى المستمر

مدراء مستشفى باب الشعرٌة منذ االنشاء
1

ا .د  /احمد المازنى

ا.د  /اٌمن توفٌك

2
2

3ا د اسماعٌل خلف
ا.د /احمد جمال الدٌن
5

ا .د /السٌد عشرة
ا .د /نادر هاشم

7

6

ا .د /احمد مسعد
ا.د /طلعت عبد الحلٌم

9

4

8

ا.د /احمد طرٌف
ا.د نبٌل مخلوف

10

مدراء مستشفى باب الشعرٌة منذ االنشاء
11

ا .د /دمحم مبرون
ا.د  /دمحم رضوان12

13

ا .د /جمال سلمى
ا.د /حسام الدٌن حسٌن 14

15

ا .د /عبد العزٌز ٌحٌى

ا.د  /عبده مبرون الشافعى 16

طالم العمل الحالى بمجمع مستشفٌات باب الشعرٌة الجامعى

تحت رعاٌة فضٌلة االمام االكبر شٌخ الجامع االزهر

فضٌلة االستاذ الدكتور

االستاذ الدكتور  /محمود صدٌك

دمحم حسٌن المحرصاوى

نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا
والبحوث والمشرف العام على
المستشفٌات الجامعٌة

رئٌس جامعة االزهر

طالم العمل الحالى بمجمع مستشفٌات باب الشعرٌة الجامعى

االستاذ الدكتور  /حسٌن ابو الغٌط (عمٌد كلٌة طب بنٌن االزهر)

االستاذ الدكتور

االستاذ الدكتور

دمحم عبد العزٌز الزٌات

خٌرى عبد الحمٌد

وكٌل كلٌة طب بنٌن
اآلزهرللدراسات العلٌا والبحوث

وكٌل كلٌة طب بنٌن االزهرلشئون التعلٌم

طالم العمل الحالى بمجمع مستشفٌات باب الشعرٌة الجامعى

االستاذ الدكتور  /عبده مبرون الشافعى مدٌر عام المستشفى

ا.د /احمد محسن ( نائب مدٌر عام المستشفى للشئون العالجٌة والجودة )

ا د /ابراهٌم جمعان

ا.د /أسامة ضٌف

ا.د /سعٌد مصطفى

ا.د /عصام شفٌك

نائب مدٌر عام المستشفى
لاللسام الداخلٌة والعٌادات

نائب مدٌر عام
المستشفى للنساء

نائب مدٌر عام
المستشفى
للرعاٌات المركزة

نائب مدٌر عام
المستشفى
للطوارئ والعملٌات
ومكافحة العدوى

طالم العمل الحالى بمجمع مستشفٌات باب الشعرٌة الجامعى

االستاذ الدكتور  /عبده مبرون الشافعى مدٌر عام المستشفى

االستاذ

االستاذ

دمحم سٌد سٌد احمد

سالم دمحم دمحم عطوة
المدٌر المالى

مدٌر عام الشئون االدارٌة

بٌان احصائى بالموارد البشرٌة العاملة
بمجمع مستشفٌات باب الشعرٌة

م

المجموعة

االعداد

1

استشارى مساعد
اطباء ممٌمٌن
زمٌل ( مدرس مساعد)
االطباء البشرٌٌن
االطباء الصٌادلة
المهندسٌن
المحامٌن
اخصائى اسنان
اخصائى معمل
أخصائى التمرٌض
اخصائى العالج الطبٌعى
االخصائٌٌن
الكتابٌٌن
التمرٌض
االمن
فنٌٌن المعمل
فنٌٌن ( الهندسة والتغذٌة والمشرفٌن االجتماعٌٌن )
المهنٌٌن وفنٌٌن الصٌانة
العمال
االجمالى

3
185
9
8
62
3
28
14
11
43
14
299
328
1036
11
27
177
43
223
2524

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

علما بأن هذه االعداد لابلة للزٌادة والنمصان حسب بلوغ سن المعاش وانهاء الخدمة والتسوٌات

رؤساء االلسام الطبٌة بكلٌة طب بنٌن االزهر

َ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

اٌمغُ

سئ١ظ اٌمغُ

اٌصذخ إٌفغ١خ

ا.د /أعبِخ عجذ اٌعض٠ض دمحم فبخش

اٌطت اٌششعٝ

ا.د /فإاد اٌذثبح

اٌطف١ٍ١بد

ا.د /طبسق خّ١ظ صعٍٛن

اٌٙغزٌٛٛجٝ

ا.د /طبسق ععذ

اٌفغٌٛٛ١جٝ

ا.د /شجً عّبدخ

اٌفبسِبوٌٛٛجٝ

ا.د /عجذ اٌٍط١ف عع١ذ عجذ اٌٍط١ف

اٌجبثٌٛٛج١ب اٌعبِخ

ا.د /عجذ إٌج ٝاٌشبِٝ

اٌّ١ىش ٚثٌٛٛ١جٝ

ا.د /عصبَ أث ٛاٌ١ض٠ذ جبدهللا

اٌزشش٠خ

ا.د /دمحم عجذ اٌذ ٝعط١فٝ

االِشاض اٌجٍذ٠خ

ا.د /دمحم اٌخٍٛأٝ

اٌطت اٌطج١عٝ

ا.د /عبِخ اٌض٠بد

اٌزخذ٠ش

ا.د /أ ّٓ٠وذٍخ

االشعخ اٌزشخ١ص١خ

ا.د /عجذ هللا اٌخشٓ

االشعخ اٌعالج١خ

ا.دٚ /ائً اٌششزبٜٚ

اٌجبطٕخ اٌعبِخ

ا.دِ /جذ ٜاٌذ٘شبْ

اٌذساعبد االعالِ١خ

ا.د /أظ اث ٛشبدٜ

إٌغبء ٚاٌز١ٌٛذ

ا.د /دغبَ فبُ٘

االِشاض اٌصذس٠خ

ا.د /دمحم صذلٝ

اٌمٍت ٚاالٚع١خ اٌذِ٠ٛخ

ا.دِٕ /صٛس دمحم ِصطفٝ

اٌىجذ ٚاٌجٙبص اٌٙضّٝ

ا.د /عجذٖ ِجشٚن اٌشبفعٝ

رؤساء االلسام الطبٌة بكلٌة طب بنٌن االزهر

21
22

اٌطت إٌفغٝ

ا.د /دمحم عجذ اٌفزبح عٍّ١بْ

طت اٌّخ ٚاالعصبة

ا.د /ع١ذ اٌض٠بد

اٌمغُ

سئ١ظ اٌمغُ

22

جشادخ اٌعظبَ

ا.د /اعّبع ً١ادّذ ٠ظ

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

جشادخ اٌّغبٌه اٌج١ٌٛخ

ا.د /ادّذ فبُ٘ عجذ اٌشدُ١

جشادخ اٌمٍت ٚاٌصذس

ا.د /اٌذغ ٕٝ١اٌذغ ٕٝ١جًّ١

جشادخ اٌّخ ٚاالعصبة

ا.د /اثشا٘ ُ١جّ ً١دمحم ع٠ٛظ

اٌجشادخ اٌعبِخ

ا.دِ /جذِ ٜذّٛد

جشادخ اٌزجًّ١

ا.د /طبسق اٌجبٔٛثٝ

اٌجبثٌٛٛج١ب االوٍ١ٕ١ى١خ

ا.د٠ /غش ٜاٌض٘١شٜ

االٔف ٚاالرْ ٚاٌذٕجشح

ا.د /عٍ ٝخٍف ِذشٚط

اٌشِذ

ا.د /أدّذ صالح

االطفبي

ا.د /أدّذاٌغٛاح

جشادخ االٚع١خ اٌذِ٠ٛخ

ا.د /دمحم عجذ اٌذّ١ذ

جشادخ االطفبي

ا.د /اششف دبِذ صذ٠ك

طت اٌطٛاسئ ٚاٌذبالد اٌذشجخ

ا.دِ /صطف ٝاث ٛاٌعٓ١ٕ١

عالج االٚساَ

ا.دٚ /ائً اٌششزبٜٚ

جشادخ االٚساَ

ا.د /عع١ذ اٌجٕذاسٜ

37

طت اٌّخ ٚاالعصبة

ا.د /ع١ذ اٌض٠بد

َ

انجازات المستشفى باالرلام ( ) 2021 / 2014
أعداد دخول المرضى باأللسام الداخلٌة بالمستشفى

38537

40344

40157
38283

41874

45000
40000

28193
21210

35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

انجازات المستشفى باالرلام ( ) 2021 / 2014
بٌان بعدد أسرة المستشفى باأللسام الداخلٌة

1200
1017

811 800

816

1091 1025

1400
1200
1000
800
600
400
200
0

انجازات المستشفى باالرلام ( ) 2021 / 2014

بٌان بعدد دخول المرضى بألسام الطوارئ بالمستشفى

4815
3678 3804

4658
3760

5000

4062

4500
3091

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

انجازات المستشفى باالرلام ( ) 2021 / 2014

بٌان بعدد أسرة المستشفى بألسام الطوارئ

140

119
99
69

65

84
66

63

120
100
80
60
40
20
0

انجازات المستشفى باالرلام ( ) 2021 / 2014

بٌان بعدد أسرة الرعاٌات المركزة بألسام الطوارئ

37
40
23

27

16
19

16

13

35
30
25
20
15

10
5
0

الرعاٌات المركزة بألسام الطوارئ تشمل-:
(رعاٌة الطوارئ -رعاٌة الملب -رعاٌة المخ واالعصاب -رعاٌة االزمة الدماغٌة )

انجازات المستشفى باالرلام ( ) 2021 / 2014
بٌان بعدد أسرة الرعاٌات المركزة باأللسام الداخلى بالمستشفى

51
41
27

25

32

35

60
50
40

27

30
20
10
0

الرعاٌات المركزة بااللسام الداخلٌة تشمل -:
( الرعاٌة العامة – رعاٌة الصدرٌة -رعاٌة النساء -رعاٌة االطفال – الرعاٌة الجدٌدة )

انجازات المستشفى باالرلام ( ) 2021 / 2014

بٌان بعدد مرضى الدخول برعاٌات المستشفى
( الرعاٌات العادٌة ورعاٌات الطوارئ )

10337

3012

3621

3374

3451

3998

4083

انجازات المستشفى باالرلام ( ) 2021 / 2014

بٌان بعدد العملٌات التى تم اجراؤها بالمستشفى
( البٌان ٌشمل عملٌات الطوارئ وعملٌات اللستة )

العدد
21885
15582

18626

22269

22074

21130

25000
21531

20000
15000
10000
5000
0

انجازات المستشفى باالرلام ( ) 2021 / 2014

بٌان بعدد المرضى المترددٌن على االستمبال العام

300000
264323
228046

233579

209842

204691

191323

250000
200000

146888

150000
100000
50000
0

انجازات المستشفى باالرلام ( ) 2021 / 2014

بٌان بعدد المرضى المترددٌن على استمبال النساء

36971

41770

40917

38111

37510

45000

33411

40000
26920

35000

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

انجازات المستشفى باالرلام ( ) 2021 / 2014
بٌان بعدد المرضى المترددٌن على العٌادات الخارجٌة بالمستشفى

361018

العدد
305470

273282

178081

260227
232819244744

400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

انجازات المستشفى باالرلام ( ) 2021 / 2014
بٌان بعدد المرضى الدخول بالحضانات بالمستشفى

725

262

339

355

405

320

407

800
700
600
500
400
300
200
100
0

انجازات المستشفى باالرلام ( ) 2021 / 2014
بٌان بعدد المرضى المستفٌدٌن من وحدة العالج الطبٌعى بالمستشفى

20000

17257
14023
12252
7924
5538

9649

18000
16000
14000

8239

12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

انجازات المستشفى باالرلام ( ) 2021 / 2014

بٌان بعدد المرضى المستفٌدٌن من وحدة الرنٌن المغناطٌسى بالمستشفى

7000

6666
5490

6000

5600

5000
3751

3629
2730

4000
3000
2000

1000
0

انجازات المستشفى باالرلام ( ) 2021 / 2014
بٌان بعدد المرضى المستفٌدٌن بخدمات االشعة الممطعٌة بالمستشفى

7895

8000
7000
4867

6000
4367

4137
3728

4688 4829

5000
4000
3000
2000
1000
0

انجازات المستشفى باالرلام ( ) 2021 / 2014
بٌان بعدد المرضى المستفٌدٌن بخدمات الموجات الصوتٌة بالمستشفى

36601 37162

40000
33160

22384

29032

31048

32108

35000
30000
25000

20000
15000
10000
5000
0

انجازات المستشفى باالرلام ( ) 2021 / 2014
بٌان بعدد المرضى المستفٌدٌن بخدمات األشعة العادٌة بالمستشفى

76421
63061

59445

80000
70000

55769

60000

48505

50000

36654

40000
23190

30000
20000
10000

0

انجازات المستشفى باالرلام ( ) 2021 / 2014
بٌان بعدد المرضى المستفٌدٌن بخدمات بنن الدم بالمستشفى

12271
10250
8688

11601

10851

11109

11854

14000
12000

10000
8000
6000
4000
2000
0

انجازات المستشفى باالرلام ( ) 2021 / 2014
بٌان بعدد المرضى المستفٌدٌن بخدمات المعامل بالمستشفى

5581175

6000000
5000000
4000000
3000000
2000000

540736 541253 633704 712453 548480 422971

1000000
0

انجازات المستشفى باالرلام ( ) 2021 / 2014
بٌان بعدد المرضى المستفٌدٌن بخدمات الوحدات الفنٌة بالمستشفى منذ
عام  2014حتى 2021

6000
5000
4000
3000

2681

159

5008

714

811

2000

1336
376

1000
0

المدم
السكرى

الحث
الصدمات
الكهربائٌة المغناطٌسى

دٌنامٌكٌة
التبول

جلسات
تصادمٌة

هشاشة
العظام

اختبارات
الذكاء

انجازات المستشفى باالرلام ( ) 2021 / 2014
بٌان بعدد المرضى المستفٌدٌن بخدمات الوحدات الفنٌة بالمستشفى منذ
عام  2014حتى 2021

35000
30000
31903

25000
20000
15000
9664

4833

1900

2883

3843

10000
3921

5000
0

تخاطب انف
واذن

اٌكو الكبار

اٌكو االطفال وحدة وظائف
التنفس

سونار
الصدرٌة
والكبد

وحدة
الشراٌٌن

رسم المخ()1

انجازات المستشفى باالرلام ( ) 2021 / 2014

بٌان بعدد المرضى المستفٌدٌن بخدمات الوحدات الفنٌة بالمستشفى منذ
عام  2014حتى 2021

35000
30000
25000

34881

20000
15000
2414

6589

9308

8592

10000

2763

5000
0
تفتٌت
الحصوات

رسم العضالت رسم المخ()2

رسم الملب

لسطرة الملب

المناظٌر

انجازات المستشفى باالرلام ( ) 2021 / 2014
نسبة اشغال الحضانات بالمستشفى منذ عام  2014حتى 2021

%60

%52

%50
%40
%18

%18

%21

%24
%19

%30
%18

%20
%10
%0

انجازات المستشفى باالرلام ( ) 2021 / 2014

نسبة اشغال ألسام الطوارئ بالمستشفى منذ عام  2014حتى 2021

%80

%71
%64
%53
%50

%49

%54

%70
%60
%50

%40
%38

%30
%20
%10
%0

انجازات المستشفى باالرلام ( ) 2021 / 2014
نسبة اشغال األلسام الطبٌة بالمستشفى منذ عام  2014حتى 2021

%70
%60
%50
%40
%46
%25

%62

%61

%42

%53

%30
%51

%20
%10
%0

انجازات المستشفى باالرلام ( ) 2021 / 2014
نسبة اشغال رعاٌات الطوارئ بالمستشفى منذ عام  2014حتى 2021

%160
%140
%120
%100
%80
%77
%44

%144 %103 %103 %111

%75

%60
%40
%20
%0

انجازات المستشفى باالرلام ( ) 2021 / 2014
نسبة اشغال الرعاٌات العامة بالمستشفى منذ عام  2014حتى 2021

%89

%43

%92

%87

%78

%79
%62

%100
%90
%80
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10
%0

الوصف الجغرافى العام للمستشفى

شارع البكرٌة

بوابة
العٌادات

شارع االمبابى

مبنى
العٌادات

بوابة خلفٌة للحوش
الرئٌسى ش البكرٌة

بوابة
خلفٌة
شارع
البكرٌة

مبنى
النساء

ملحك
المبنى
الجدٌد
المبنى
الجدٌد

مبنى الجراحة
المدٌم

بوابة ش
حسن
سعودى

مبنى خزان
الحرٌك

الحوش االحمر

حوش النساء

مدخل ممر وحدة السٌارات

الحوش الرئٌسى

المعهد الفنى
للتمرٌض

البوابة الرئٌسٌة

بوابة
المسجد

شارع بور سعٌد

بوابة
االستمبال

مبنى
الطوارئ

الوصف الجغرافى العام للمستشفى

مبنى طلعت للعٌادات الخارجٌة ( الدور األرضى )
مخزن
ادوٌة

حمام

حمام

شبان
التذاكر
صٌدلٌة
سلم العٌادات

خارجى

مخزن
صٌدلٌة

لسم
االجهزة
الطبٌة

عٌادة العظام
( رجال )
سلم
طوارئ

غرفة
اشعة

ادارة
التغذٌة
والمطبخ

عٌادة
العظام
( حرٌم )

مخزن

مخزن
كهنة

الوصف الجغرافى العام للمستشفى

مبنى طلعت للعٌادات الخارجٌة ( الدور األول )
ادارة المرارات

ادارة
المرارات
عٌادة
الرمد

معمل
سحب
العٌنات

عٌادة
االنف
واالذن

معمل البول

عٌادة الملب
حمام

حمام

أوفٌس
عٌادة جراحة االورام
ومبادرة صحة المرأة

عٌادة الروماتٌزم

العالج الطبٌعى

غرفة اجهزة العالج الطبٌعى

خدمة
المواطنٌن

شئون
المرضى

عٌادتى االالم
وجراحة المخ واالعصاب
عٌادة الصدرٌة

سونار البطن
والحوض
سونار البطن
والحوض

اتجاه الٌمٌن

اتجاه الٌسار

الوصف الجغرافى العام للمستشفى

مبنى طلعت للعٌادات الخارجٌة ( الدور الثانى )
عٌادة
الوجه
والفكٌن
عٌادة
االسنان

حمام

حمام

حمام

الجراحة
العامة

الغٌار

الكبد

المسالن
وجراحة
التجمٌل
تحصٌل
رسوم
تذاكر
الدخول

اوفٌس

سونار
النساء

حمام

عٌادة تنظٌم االسرة
عٌادة النساء

عٌادة الباطنة

عٌادة جراحة االطفال

عٌادة طب المخ واالعصاب
عٌادتى الملب والصدر
وطب المسنٌن
عٌادة االسنان

عٌادتى االوعٌة الدموٌة
ومبادرة لدم سلٌم
عٌادة التأمٌن
الصحى

اتجاه الٌمٌن

عٌادة االطفال

اتجاه الٌسار

الوصف الجغرافى العام للمستشفى

مبنى طلعت للعٌادات الخارجٌة ( الدور الثالث )
وحدة
الفطرٌات

اللٌزر

امراض
ذكورة

عٌادة
الجلدٌة

حمام

حمام

حمام

حمام

اوفٌس
حمام

مكتب مدٌر
الشئون
المانونٌة

مكتب
الشئون
المانونٌة
مكتب
الشئون
المانونٌة

غرفة
مرضى
 4اسرة

غرفة
مرضى
 4أسرة

حمام

غرفة
تمرٌض

غرفة الجلسات

مكتب سكرتارٌة

لاعة محاضرات

مكتب
الشئون
المانونٌة

مكتب رئٌس المسم

اتجاه الٌمٌن

اتجاه الٌسار( لسم الجلدٌة )

الوصف الجغرافى العام للمستشفى

مبنى طلعت للعٌادات الخارجٌة ( الدور الرابع )

غرفة
تنظٌم لاع
المخ

مكتبة
طبٌة
نساء

حمام

المكتبة
الطبٌة

حمام

اوفٌس

مكتب
مدٌر
المبنى

مكتب
الخدمة
االجتماعٌة

رسم
المخ

غرفة
امرضى
5أسرة

حجرة
االخصائٌات

غرفة مرضى
 5أسرة
غرفة مرضى
 5أسرة
لاعة
محاضرات
حمام

حمام

اتجاه الٌمٌن

حجرة
االخصائٌات

مكتب
رئٌس
المسم

حمام

عٌادة
النفسٌة

غرفة
التمرٌض

حمام

حمام

حمام
غرفة مرضى
 5أسرة

اتجاه الٌسار ( لسم النفسٌة )

الوصف الجغرافى العام للمستشفى

مبنى طلعت للعٌادات الخارجٌة ( الدور الخامس )
معمل
النوم
حمام

حمام

سونار

سكرتارٌة

غرفة
مرضى
3أسرة

حمام

مناظٌر

غرفة
مرضى
3أسرة

حمام

حمام

مكتب رئٌس
المسم
غرفة
مرضى
3أسرة
رعاٌة الصدرٌة 4أسرة

لاعة محاضرات

اتجاه الٌمٌن( رعاٌة الصدرٌة )

حمام

غرفة
مرضى
4اسرة

غرفة
مرضى
8أسرة

أوفٌس
مكتب
تمرٌض

حمام

اتجاه الٌسار( لسم الصدرٌة )

غرفة
مرضى
4اسرة

الوصف الجغرافى العام للمستشفى

مبنى طلعت للعٌادات الخارجٌة ( الدور السادس )

سكن االطباء

لسم الكبد
( سابما )

اتجاه الٌمٌن

اتجاه الٌسار

الوصف الجغرافى العام للمستشفى

مبنى طلعت للعٌادات الخارجٌة
الدور السادس
الدور االول ( عٌادات )

الدور االرضى

سونار الباطنة -العالج
الطبٌعى -الروماتٌزم -غرفة
الجٌم – اوفٌس –  2دورة
مٌاه -عٌادة الصدرٌة – جراحة
المخ واالعصاب واالالم-
2صحة المرأة -الملب –2
مكتب المرارات – الرمد -االنف
واالذن -معمل سحب الدم -
معمل البول

عٌادة العظام رجال – ثالجة
الموتى -غرفة اشعة –عٌادة
كشف عظام حرٌم -مطبخ
المستشفى – صٌدلٌة خارجى-
مخزن صٌدلٌة – مكتب
االجهزة الطبٌة – شبان
التذاكر
عيادة العظام حريم

الدور الثانى ( عٌادات )
 2عٌادة اسنان –ج الوجه والفكٌن-
ج عامة – الكبد -ج المسالن -ج
التجمٌل -االطفال – ج االورام
واالوعٌة الدموٌة -طب المخ
واالعصاب -ج االطفال – الباطنة-
طب المسنٌن وج للب وصدر-
النساء -تنظٌم االسرة -سونار
النساء -اوفٌس2 -دورة مٌاه-
اوفٌس -مكتب التحصٌل

مبنى طلعت
للعٌادات

سكن االطباء

الدور الخامس
لسم الصدرٌة  6غرف  25سرٌر
– سونار -معمل النوم -غرفة
مناظٌر –غرفة مستلزمات –
مكتب سكرتارٌة 4 -دورات مٌاه-
رعاٌة الصدرٌة وتضم  4اسرة
– 3دورات مٌاه -لاعة
محاضرات مكتب اطباء-

الدور الرابع
الدور الثالث

لسم الجلدٌة (  2غرف مرضى
غرفة جلسات العالج الضوئى-
غرفة اخذ العٌنات -عٌادة
الجلدٌة -مكتب رئٌس المسم-
مكتب السكرتارٌة 4 -دورات
مٌاه)-االدارة المانونٌة وتضم 4
مكاتبو 2حمام واوفٌس

لسم النفسٌة ( مكتب رئٌس المسم
–عٌادة النفسٌة رسم المخ2 -
حجرة اخصائٌات – حجرة
مستلزمات 4 -غرف مرضى 20
سرٌر -غرفة تنظٌم لاع المخ4 -
دورات مٌاه -لاعة محاضرات ––
2المكتبة الطبٌة -الخدمة
االجتماعٌة -مكتب مدٌر المبنى –
3دورة مٌاه  -اوفٌس

الوصف الجغرافى العام للمستشفى

مبنى طلعت للعٌادات الخارجٌة
البٌان
عٌادات
غرف خدمة مرضى
مكاتب ادارٌة
غرف الامة مرضى
لاعات تدرٌس
حمامات
اوفٌسات
غرف مستلزمات
مكتبات طبٌة
معامل
صٌدلٌة
غرف سكن اطباء
االجمالى

العدد
31
13
15
13
2
24
4
2
2
2
1
8
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الوصف الجغرافى العام للمستشفى

مبنى الطوارئ( الدور األرضى )

مكتب
التمرٌض

رعاٌة
االستمبال

مخزن
عمال
كشف
الجراحة

كشف
االطفال

مالحظة
االطفال

مكتب
نواب
االستمبال

مكتب
كاتب
االستمبال

مخزن تذاكر
شئون
المرضى

معمل
االستمبال

كشف
باطنة
حرٌم

غرفة االشعة
شئون مرضى
الطوارئ

كشف باطنة
رجال

كشف العظام

غرفة تحمٌض
االشعة
دورات مٌاه

الوصف الجغرافى العام للمستشفى
مبنى الٌمٌن
اتجاه
الطوارئ( الدور األول )

اتجاه الٌسار

مكتب سكرتارٌة

مكتب
االطباء

مكتب
رئٌس
المسم
مكتب كتاب
الشطب

مكتب
االطباء

لسم طب الطوارئ

لاعة
محاضرات

حمام

مخزن
االمبوالت

اوفٌس

تغٌٌر لبس
التمرٌض

مخزن
مستلزمات

عملٌات
جراحة 1

عملٌات
العظام

عملٌات
جراحة 2

حمام

حمام

مكتب
سكرتارٌة
الصٌدلٌة

غرفة تغٌٌر
مالبس
تمرٌض
االستمبال

مكتب
مدٌرة
الصٌادلة

اتجاه الٌمٌن

مكتب
شئون
المرضى
االستمبال

( ادارة الصٌدلٌة وطب الطوارئ)

حمام

تغٌٌر لبس
االطباء

اوفٌس

اتجاه الٌسار
( عملٌات الطوارئ)

الوصف الجغرافى العام للمستشفى

مبنى الطوارئ( الدور الثانى )
حمام

حمام

حمام

اوفٌس

اسرة
مرضى

سلم
طوارئ

 16سرٌر
كونتر
تمرٌض

مكتب
سكرتارٌة

رعاٌة الملب

رعاٌة الباطنة التشغٌل
واالفتتاح لرٌبا

الوصف الجغرافى العام للمستشفى

مبنى الطوارئ( الدور الثالث )
غرفة
مناظٌر

غرفة مرضى

تعمٌم
المناظٌر

غرفة
تمرٌض

غرفة
مناظٌر

حمام

غرفة مرضى
غرفة مرضى

مكتب
الوحدة

غرفة مرضى
غرفة الكامٌرات

مكتب االطباء

مخزن عمال

سلم خلفى

غرفة
مناظٌر

حمام

مخزن
عمال

غرفة افالة 2
سرٌر

مخزن عمال

غرفة تمرٌض

غرفة مناظٌر

كونتر تمرٌض

لسم العزل

مناظٌر الباطنة والجراحة
والجهاز الهضمى

الوصف الجغرافى العام للمستشفى

مبنى الطوارئ( الدور الرابع )
حمام

حمام

ERCP
سونار

حمام
لاعة تدرٌس

مخزن
مستلزمات

أوفٌس

غرفة
مناظٌر

مكتب
تمرٌض

مكتب رئٌس
المسم

غرفة رعاٌة

حمام
غرفة مرضى 6أسرة

اوفٌس
حمام

سلم طوارئ
غرفة مرضى 7أسرة
غرفة السوٌتش
كونتر وغرفة تمرٌض
غرفة التصادى

مخزن مستلزمات

لسم الكبد

مناظٌر الكبد

الوصف الجغرافى العام للمستشفى

مبنى الطوارئ( الدور الخامس )
جراحة للب وصدر
غرفة مرضى
7أسرة

مكتب سكرتارٌة

حمام
حمام

غرفة  6أسرة

غرفة  3أسرة

أوفٌس

سلم الطوارئ
مخزن
مستلزمات

غرفة  4أسرة

كابٌنة االتصاالت

مكتب رئٌس
المسم

كشن غٌار

غرفة  3أسرة

غرفة تمرٌض

غرفة  6أسرة

مكتب السكرتارٌة

مخزن
مستلزمات

الرعاٌة

الجهة الٌمنى

غرفة
عملٌات

غرفة
عملٌات

استراحة
أطباء
تغٌٌر
مالبس
تمرٌض

تغٌٌر مالبس
أطباء

الجهة الٌسرى

(  8أسرة  +حمام )

الوصف الجغرافى العام للمستشفى

مبنى الطوارئ( الدور السادس)

لسم جراحة الطوارئ

لسم جراحة االطفال

لرٌبا التشغٌل واالفتتاح

لرٌبا التشغٌل واالفتتاح

الوصف الجغرافى العام للمستشفى

مبنى الطوارئ( الدور السابع )
( سكن االطباء )
حمام
سكن نواب المسالن

غرفة نواب االطفال

سكن نواب االورام

غرفة نواب طب
المسنٌن

سكن نواب الملب
والصدر

غرفة نواب العظام
غرفة نواب الجراحة
العامة

حمام
اوفٌس
سكن نواب
الجهاز الهضمى

سلم الطوارئ
سكن نواب
الطوارئ

سكن نواب
التخدٌر

اوفٌس

غرفة نواب الملب

غرفة نواب
ج االطفال

غرفة النت

حمام

مكتب ا.د /مدٌر
الطوارئ
استراحة للطعام
مكتب مدٌر ادارى
المبنى

مكتب مشرفة المبنى

الوصف الجغرافى العام للمستشفى

مبنى الطوارئ
الدور االرضى
االستمبال العام -مكتب كاتب
االستمبال -كشف االطفال –
مالحظة االطفال-كشف
العظام-كشف الجراحة-
مستلزمات -باطنة رجال-
مكتب تمرٌض -االشعة –
التحمٌض -رعاٌة االستمبال 3
اسرة-المعمل-مكتب شئون
المرضى-باطنة حرٌم3-دورات
مٌاه

الدور االول
ادارة الصٌدلٌة -مخزن امبوالت-
مكتب كتاب الشطب  2-غرف
تغٌٌر مالبس التمرٌض -مكتب
شئون المرضى -لسم طب
الطوارئوٌشمل مكتب رئٌس
المسم -لاعة محاضرات -مكتب
االطباء -مكتب سكرتارٌة -دورة
مٌاه – اوفٌس -عملٌات الطوارئ
ووتشمل 3غرف-اوفٌس2-حمام-
 2مخزن مستلزمات 2 -غرفتغٌر مالبس -مكتب اطباء

الدور السابع
وٌضم سكن
االطباء النواب
والمدرسٌن
المساعدٌن16
غرفة و 4حمامات
و 2اوفٌس

الدور السادس
وٌضم لسم جراحة
االطفال ولسم
جراحة الطوارئ
سٌتم االفتتاح
لرٌبا

مبنى
الطوارئ

الدور الخامس
لسم ج للب وصدر
مكتب سكرتارٌة -غرفة
تمرٌض 5 -غرف مرضى
 22سرٌر –كشن الغٌار-
كابٌنة اتصاالت-مكتب رئٌس
المسم-اوفٌس3 -حمامات-
رعاٌة وبها  8اسرة وحمام-
عملٌات وبها  2غرفة و2
مخزن مستلزمات  2حمام

الدور الرابع
لسم الكبدوٌتكون من 3
غرف مرضى و 2غرفة
تحت التجهٌز  18سرٌر3 -
حمام -اوفٌس2 -مخزن
مستلزمات-مكتب
سكرتارٌة-غرفة السوٌتش

الدور الثالث
الدور الثانى
رعاٌة الملبوتشمل 4
غرف  16سرٌر
 3حمامات -اوفٌس-
مخزن مستلزمات-مكتب
سكرتارٌة

لسم مناظٌر الجهاز
الهضمىوٌشمل9غرف
مرضى  14سرٌر 2-حمام-
 2مخازن مستلزمات-مخزن
عمال-حمام
لسم العزل وٌشمل  3غرف
مرضى  2 +دورة مٌاه

الوصف الجغرافى العام للمستشفى

مبنى الطوارئ

االجمالى

البٌان

العدد

غرف خدمة مرضى

2

مكاتب ادارٌة

15

غرف الامة مرضى

24

لاعات تدرٌس

1

حمامات

27

اوفٌسات

7

غرف مستلزمات

16

معامل

1

غرف عملٌات

5

مخازن عمال

2

غرف سكن اطباء

16
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مبنى طلعت للنساء والتولٌد ( الدور االرضى )
سونار النساء

التعمٌم المدٌم

االستمبال العام للنساء

سونار رباعى االبعاد

مخزن شئون
المرضى

دورة مٌاه
االبعاد

دورة مٌاه
االبعاد

مكتب كاتب االستمبال
مكتب ا.د /مدٌر النساء

مخزن عملٌات
مكتب االحصاء
االاالحصاءاالمبنىالمبنى

مخزن كهرباء

سلم
طوارئ

عٌادة التشخٌص المبكر
لالورام

مكتب الحاسب االلى
االلى المبنىالمبنى

سلم رئٌسى

دورة مٌاه
المبنىالمبنى
مكتب مدٌرالمبنى
المبنىالمبنى

مكتب مشرفة المبنى
مكتب معاون
المبنى

صٌدلٌة النساء

شئون المرضى

مدخل 1

مدخل 2

الوصف الجغرافى العام للمستشفى

مبنى طلعت للنساء والتولٌد ( الدور األول )
سلم الطوارئ

حمام

غرفة عملٌات

حمام

غرفة عملٌات

حمام

غرفة عملٌات
غرفة عملٌات

أوفٌس

غرفة عملٌات
مكتب االطباء

غرفة المحالٌل
مخزن مستلزمات

مخزن
مستلزمات

غرفة االفالة
وحدة المبتسرٌن

مخزن مناظٌر

مخزن مستلزمات

غرفة تمرٌض

مدخل العملٌات

مدخل وحدة المبتسرٌن

الوصف الجغرافى العام للمستشفى

مبنى طلعت للنساء والتولٌد ( الدور الثانى )
مبنى طلعت للنساء والتولٌد ( الدور األول )
حمام
غرفة مستلزمات

اوفٌس

غرفة
مستلزمات

غرفة
مستلزمات

غرفة
مستلزمات

كشن
الوالدة

سلم
طوارئ

حمام

غرفة التصادى
غرفة التصادى

غرفة مرضى
نبض
الجنٌن

كشن
المالحظة

غرفة
مستلزمات

مخزن عمال
غرفة مرضى

مخزن
الحكٌمة

غرفة
مرضى

غرفة مرضى

كونتر تمرٌض

حمام

حمام

مكتب ا.د /رئٌس الوحدة

الوصف الجغرافى العام للمستشفى

مبنى طلعت للنساء والتولٌد ( الدور الثالث )
حمام
غرفة
التصادى

غرفة
التصادى

سونار

اوفٌس

سلم
طوارئ

غرفة
مرضى

كونتر تمرٌض

غرفة
التصادى

غرفة
التصادى

مخزن
مستلزمات
مخزن عمال

حمام

مخزن عمال

غرفة مرضى

غرفة مرضى

غرفة
مرضى
غرفة مرضى

لٌاس نبض الجنٌن
حمام

لاعة تدرٌس

مكتب ا.د /رئٌس الوحدة

الوصف الجغرافى العام للمستشفى

مبنى طلعت للنساء والتولٌد ( الدور الرابع )
حمام
غرفة التصادى

غرفة التصادى

غرفة مستلزمات

اوفٌس

حمام

سلم
طوارئ
غرفة التصادى

غرفة التصادى

كشن غٌار

غرفة
مرضى

كونتر تمرٌض

مخزن
مستلزمات

غرفة مرضى

غرفة
مرضى

الرعاٌة المركزة

غرفة مرضى

غرفة مرضى

حمام

مكتب ا.د /رئٌس الوحدة

الوصف الجغرافى العام للمستشفى

مبنى طلعت للنساء والتولٌد ( الدور الخامس )
لاعة تدرٌس

سكن االطباء
المدرسٌن
المساعدٌن

لاعة تدرٌس
سلم
طوارئ

مكتب
السكرتارٌة

لاعة
تدرٌب

سكن االطباء
النواب
واالمتٌاز

مكتبة
طبٌة

حمام

حمام

الوصف الجغرافى العام للمستشفى

مبنى طلعت للنساء والتولٌد

الدور االرضى وٌضم

الدور الخامس

التعمٌم المركزى المدٌم -استمبال النساء –
سونار النساء -سونار رباعى االبعاد-
مكتب كاتب االستمبال-مكتب ا.د /مدٌر
النساء -مكتب االحصاء-مكتب الحاسب
االلى -مكتب مدٌر المبنى -مكتب معاون
المبنى -مخزن –عٌادة التشخٌص المبكر
لالورام-مكتب مشرفة المبنى-صٌدلٌة
النساء2-حمام

وٌضم سكن االمتٌاز والنواب  5غرف
–  3حمامات – اوفٌس
 3لاعات للتدرٌس -سكن مدرسٌن
مساعدٌن وٌضم 2غرفة –  1مخزن
حمام
مكتب سكرتارٌة – مكتبة طبٌة – 2
حمام

الدور الرابع

مبنى طلعت للنساء
الدور االول
وٌضم عملٌات النساء وتضم
 4غرف – غرفة منظار 2-
مخازن مستلزمات -غرفة
محالٌل3 -حمامات1 -اوفٌس-
مخزن مناظٌر -مكتب اطباء
ووحدة االطفال المبتسرٌن

الدور الثانى
وٌضم  4غرف مرضى عادٌة 2-
التصادى -كشن الوالدة-كشن
المالحظة-لٌاس نبض الجنٌن5 -
دورات مٌاه -اوفٌس -مخزن
عمال 4 -مخازن مستلزمات
اجمالى  40سرٌر

وٌضم مكتب رئٌس الوحدة4 -
غرف التصادى –  5غرف
عادٌة  38سرٌر -رعاٌة مركزة
– اوفٌس 4 -حمام 2 -مخازن
مستلزمات

الدور الثالث
وٌضم  4غرف التصادى 5 -غرف
عادٌة اجمالى  38سرٌر -غرفة سونار
النساء -اوفٌس عمال -مخزن عمال-
مخزن مستلزمات غرفة نبض الجنٌن-
لاعة تدرٌس 3 -حمام – مكتب رئٌس
الوحدة

الوصف الجغرافى العام للمستشفى

مبنى طلعت للنساء والتولٌد
اٌج١بْ
ص١ذٌ١بد
غشف خذِخ ِشضٝ
ِىبرت اداس٠خ
غشف البِخ ِشضٝ
لبعبد رذس٠ظ
دّبِبد
اٚف١غبد
غشف ِغزٍضِبد
ِىزجبد طج١خ
غشف عٍّ١بد
ِخبصْ عّبي
غشف عىٓ اطجبء
ِخبصْ
دضبٔبد
االجّبٌٝ

ِجٕ ٝإٌغبء
2
8
12
25
4
23
6
11
1
5
3
7
1
2
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مبنى طلعت لالطفال والجراحات المتخصصة
الدوراألول
وٌشمل ادارة المستشفى وتشمل  6مكاتب للمدٌرٌن  3مكاتب سكرتارٌة –لاعة اجتماعات
– اوفٌس -مكتب البصمة -مكتب مدٌر الخدمات العامة -مكتب مدٌر المبنى – وحدة
الغسٌل الكلوى وتشمل غرفة مستلزمات – مكتب االطباء -لاعتٌن للغسٌل  36ماكٌنة – 4
حمامات – الجاما كامٌرا وتشمل غرفة رسم الملب بالمجهود -غرفة التحكم فى الجهاز-
غرفة جهاز المسح الذرى-غرفة تجهٌز المرضى -مكتب االطباء -المعمل الحار 2 -حمام-
التفتٌتوٌشمل مكتب االطباء -غرفة الجهاز 3 -حمام  -اوفٌس
مكتب مكافحة العدوى – مكتب الجودة -سونار البطن والحوض -االشعة بالصبغة –مكتب
تمرٌض االشعة

الـــــــــدور الثانــــــــــى
وٌشمل  5غرف عملٌات –غرفة اطباء -مخزن  3مخازن مستلزمات4 -دورات مٌاه
الرعاٌة الجدٌدة لرٌبا االفتتاح

الـــــــــــدور الثالث
وٌشمل المعمل وٌشمل معمل الباثولوجى -معمل سحل العٌنات – معمل البكتٌرٌا -معمل
الهٌماتولوجى -معمل الفٌروسات -معمل الكٌمٌاء -معمل ابحاث خاصة -مكتب االطباء -مكتب
رئٌس المسم 4 -حمام – اوفٌس
لسم الروماتٌزم وٌشمل  6غرف مرضى  33سرٌر-مخزن ادوٌة -لاعة محاضرات – غرفة
رسم العضالت -مكتب سكرتارٌة -اوفٌس-الكاربوشٌرا -غرفة هشاشة العظام -غرفة االجهزة-
مكتب االطباء 4 -حمامات -غرفة السونار -مخزن عمال -مخزن مستلزمات

الوصف الجغرافى العام للمستشفى

والجراحات المتخصصة
مبنى طلعت لالطفال
الـــــدور الرابـــــــع
لسم الرمد وٌشمل  5غرف مرضى  41سرٌر -وحدة الفحص العام -وحدة الجلوكوما -لاعة
محاضرات – غرفة الكشف -مكتب سكرتارٌة -االشعة الممطعٌة – وحدة اللٌزر -اوفٌس4 -
حمامات
لسم االنف واالذن وٌشمل  2حجرة تخاطب -مكتب رئٌس المسم -غرفة المناظٌر -اوفٌس 3-
غرف التصادى مكتب اطباء -مكتب سكرتارٌة 6 -حمامات -كشن الكشف -كشن الغٌار -مخزن
عمال – مخزن مستلزمات  4غرف مرضى

الــــــــــدور الخامـــــس
لسم االطفال وٌشمل:-
رعاٌة االطفال وٌراسها ازدم خالد راشد وتشمل مكتب اطباء –  2حمام -غرفة االجهزة2 -
غرف مرضى 2 -مخزن مستلزمات -اوفٌس
وحدة كلى االطفال وتشمل–  3غرف غسٌل  8اسرة  -وحدة مٌاه الكلى – مخزن مستلزمات-
حمام
المسم جهة الٌساروٌشمل مكتب رئٌس الوحدة -لاعة محاضرات  5غرف مرضى  18سرٌر-
2مخزن مستلزمات – اوفٌس 3 -حمام
الرعاٌة المتوسطة لالطفال وتشمل  6اسرة  2 +سٌرفو
المسم جهة الٌمٌن ٌشمل مكتب رئٌس الوحدة – لاعة محاضرات – وحدة رسم المخ -وحدة
رسم العصب -وحدة غسٌل الكلى – غرفة الجفاف -مخزن ادوٌة 2 -غرف مرضى  12سرٌر-
وحدة االٌكو

الوصف الجغرافى العام للمستشفى

مبنى طلعت لالطفال والجراحات المتخصصة
الـــــــدور الســـــــادس

وتشمل لسم الحضانات وٌشمل مخزن مستلزمات -غرفة الرضاعة الطبٌعٌة -غرفة تعمٌم الحضانات4 -
غرف حضانات بهم  12حضانة – غرفة تمرٌض 4 -حمام -ومعمل -غرفة اجهزة – غرفة اطباء مخزن
مستلزمات – مكتب رئٌس المسم
المسم جهة الٌمٌن وٌشمل لاعة محاضرات –  2غرفة التصادى  4اسرة -غرفة تمرٌض -غرفة
الحساسٌة -مخزن مستلزمات
المسم جهة الٌسار وٌشمل– مخزن مستلزمات الكلى 2 -حمام مرضى -مخزن عمال -مكتب رئٌس المسم
–  4غرف مرضى  28سرٌر – غرفة الطبٌب الممٌم  4اسرة – غرفة ترفٌه االطفال – مكتب
سكرتارٌة -لاعة محاضرات

صٌدلٌة – مكتب رئٌسة تمرٌض المبنىالــــــــــدور الســــــابع
وٌشمل لسم ج االطفال وٌشمل مكتب سكرتارٌة – 1غرفة اطباء -غرفة تمرٌض 5 -غرف مرضى 32
سرٌر  2-التصادى  4اسرة – غرفة رعاٌة 6اسرة –  5حمامات 2 -اوفٌس -مخزن عمال -كشن
غٌار -مخزن مستلزمات - -مكتب اطباء
صٌدلٌة داخلى
لسم المسالن وٌشمل مكتب االطباء -دٌنامٌكٌة التبول الالارادى —سونار -لاعة محاضرات7 -غرف
مرضى  37سرٌر –  2غرفة التصادى  4اسرة-
كشن غٌار 2 -مستلزمات -مكتب سكرتارٌة4 -حمامات -اوفٌس -ارشٌف سكرتارٌة -مكتب رئٌس المسم

الدور الثامن
وٌشمل لسم العظام وحدة ج وتشمل  2غرفة التصادى –  7غرف مرضى -مكتب رئٌس الوحدة-
اوفٌس 5 -حمامات -كشن غٌار 2 -غرفة تمرٌض -مكتب اطباء عدد االسرة  42سرٌر
وحدة د وتشمل 2مخزن عمال 2 -غرفة التصادى 7 -غرف مرضى -استراحة اطباء -مكتب سكرتارٌة-
مكتب رئٌس المسم -اوفٌس -كشن غٌار –مخزن مستلزمات -لاعة محاضرات 6 -حمامات ٌر –-اسرة
المسم  42سرٌر

الوصف الجغرافى العام للمستشفى

مبنى طلعت لالطفال والجراحات المتخصصة
الــــدور التاســـــع
وٌشمل لسم الملب وٌشمل
 5غرف مرضى  35سرٌر – رعاٌة متوسطة بها  8اسرة – مكتب سكرتارٌة2 -مستلزمات –
2اوفٌس 4 -حمام-
لسم ج التجمٌل وٌشمل كشن غٌار التجمٌل 4 -حمامات 4 -غرف التصادى تجمٌل –  4غرف
التصادى حروق2 2 -غرفة تجمٌل  4غرف حروق –  2مستلزمات – اسرة المسم  38سرٌر

الـــــدور العاشــــــــر
وٌشمل لسم الباطنة وٌشمل مكتب رئٌس الوحدة -مكتب االطباء -مكتب رئٌس وحدة الغدد الصماء-
 10غرف مرضى  60سرٌر رسم الملب والسونار 3 -حمام -وحدة امراض الكلى -مخزن رعاٌة –
مكتب سكرتارٌة -غرفة الرعاٌة المركزة – اوفٌس
لسم طب المخ واالعصاب وٌشمل مكتب االطباء -وحدة رسم العصب –  3حمام اوفٌس عمال4 -
غرف مرضى  18سرٌر -مستلزمات – مكتب سكرتارٌة مكتب رئٌس المسم -لاعة محاضرات

الدور الحادى عشر وٌشمل-:
مكتب نظم المعلومات – لاكبير لاعات المستشفى وتشمل المدرج الكبير –مكتب مدير الماعات – 3
لاعات  125كرسى لاعة طبار الزوار 2 -حمام -اوفيس
سكن االطباء ويشمل  17غرفة نواب ومدرسين مساعدين –  5حمامات – اوفيس

الوصف الجغرافى العام للمستشفى

مبنى طلعت لالطفال والجراحات المتخصصة
البيان
عٌادات
مخازن صٌدلٌات
غرف خدمة مرضى
مكاتب ادارٌة
غرف الامة مرضى
لاعات تدرٌس
حمامات
اوفٌسات
غرف مستلزمات
مكتبات طبٌة
معامل
صٌدلٌة
غرف عملٌات
مخازن عمال
غرف سكن اطباء
مخازن
حضانات
غسٌا الكلى
رعاٌة االطفال
غرف التعمٌم
وحدة الفرم
بنن الدم
غرف مهنٌٌن
وحدتى الدٌزل واالكسجٌن
االجمالى

المبنى الجديد

48
65
108
17
96
19
33
8
5
5
6
17
4
5
3
1
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مبنى ملحك مبنى طلعت لالطفال والجراحات المتخصصة

الدور ااالول
الدور الثانى

تحت التجهٌز والتخصٌص

الرعاٌة المركزة لرٌبا
االفتتاح

الدورالثالث

الدور االعاشر
وٌشمل رعاٌة
الباطنة  2غرفة
 7اسرة

وٌشمل بنن الدم وٌشمل
غرفة تحضٌر الدم –غرفة
الفنٌٌن -غرفة التبرعات-
فصل البالزما والصفائح-
مكتب مدٌر البنن -غرفة
التمرٌض -اوفٌس – 2
حمام

الدورالرابع
والخامس تحت
التجهٌز
والتخصٌص
الدور السادس وحدة
عالج االالم وتشمل
غرفة مرضى – عملٌات
– لاعة تدرٌس -غٌار-
حمام

الدور الحادى عشر
سكن االطباء
الدور التاسع
وٌشمل وحدة االٌكو وٌشمل 2غرفة
جهاز االٌكة والمنظار -رسم الملب
بالمجهود -غرفة جهاز المنضدة
المائلة 3 -حمامات – مخزن
مستلزمات -غرفة تمرٌض

الوصف الجغرافى العام للمستشفى

مبنى ملحك مبنى طلعت لالطفال والجراحات المتخصصة
البٌان
غرف خدمة مرضى
مكاتب ادارٌة
غرف الامة مرضى
لاعات تدرٌس
حمامات
اوفٌسات
غرف مستلزمات
غرف عملٌات
مخازن عمال
غرف التعمٌم
بنن الدم
االجمالى

الملحك
5
1
5
1
10
1
6
1
1
5
4
40
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مبنى الجراحة المدٌم ( سٌد جالل)
الـــــــدور األرضــــــــى
مكتب مدٌر المبنى-مكتب الدخول االلكترونى -مخزن الكٌماوٌات – مخزن مستلزمات الكلى -لسم االشعة
الممطعٌة وٌشمل مخزن مستلزمات -مكتب االطباء -مكتب سكرتارٌة -غرفة جهاز الممطعٌة -مكتب كتابة
التمارٌر 2 -خمام
االشعة العادٌة وتشمل مكتب سكرتارٌة 3 -غرف اشعة عادٌة -وحدة تحمٌض رلمى 2 -غرفة جهازالشراٌٌن -غرفة جهاز الماموجرام-غرفة جهاز البانوراما –غرفة انتظار المرضى -حمام
لسطرة الملب وتشمل  2غرف مرضى – غرفة افالة -حجرة تمرٌض -مكتب اطباء -حجرة الكنترول-
مكتب رئٌس الوحدة –حمام
وحدة الدٌزل وتشمل  4غرف –حمام
وحدة االكسجٌن وتشمل مكتب – مخزن
لسم المخازن وٌشمل  13مخزن – مكتب مدٌر المخازن -لسم المخزون السلعى -لسم مرالبة العهد 2-
مكتب كتاب الشطب 3-حمام
التعمٌم المركزى وٌشمل  2غرف تمرٌض -غرفة الغالٌات – مخزن – غرفة غسٌل االالت – غرفة االت
– غرفة ظهر االجهزة  2-حمام
مدخل وحدة السٌارات وٌشمل  2مخزن كهرباء -مكتب تذاكر الزٌارة -وحدة السائمٌن -مكتب االمن
الداخلى – المطبعة المدٌمة
لسم االوعٌة الدموٌةوٌشمل مكتب سكرتارٌة-مكتب اطباء –  3غرف مرضى – غرفة تمرٌض 2-حمام
عملٌات االوعٌة وتشمل  2غرفة – مكتب اطباء –2 -مخزن 2 -حمام
مكتب شبان التذاكر – مكتب االمن الداخلى – مخزن – حمام
مخزن حبوب الدارة التغذٌة
مخازن الصٌدلٌات وتشمل  8مخازن
مجمع الورش وٌشمل غرف االلومٌتال -السباكٌن -النجارٌن – الحدادٌن
مغسلة المستشفى2 -مخزن نظافة – مكتب معاونٌن -مخزن شاش ولطن

الوصف الجغرافى العام للمستشفى

مبنى الجراحة المدٌم ( سٌد جالل)
الـــــدور األول
ويشمل لسم التخدير ويشمل مخزن ماليكان المسم2 -مكتب سكرتارية-لاعة محاضرات 3 -مكتب اطباء -مكتبة طبية-
مكتب رئيس المسم -مكتب مدير الرعاية -اوفيس 3 -حمام
الرعاية المركزة وتشمل حجرة تمريض – حجرة شحن االجهزة -غرفة االطباء -اوفيس – استراحة مرضى 3-حمام-
 13سرير 4 -غرف مرضى
لسم العمليات ويشمل حجرة الغسيل - -مكتب اطباء -صيدلية مخدرات– غرفة غرفة تغيير مالبس 2 -مخزن اجهزة-
مخزن ادوية وخيوط 8 -غرف عمليات  8اسرة 5 -حمامات –طرلة افالة  8تروالت 2-اوفيس -غرفة كاميرات مرالبة

الـــــــــدور الثانى
ويشمل -:
وحدة الكلى المديمة  3غرف عادية و  Bايجابى و Bسلبى –  30سرير 2 -حمام – وجدة معالجة المياه -مخزن نظافة-
مخزن مستلزمات -معمل الكلى -صيدلية الكلى -مكتب اطباء – حجرة تمريض
لسم الجراحة العامة  10غرف عادية 9 -غرف التصادى –  63سرير 16 -حمام
مخزن  2-اوفيس -مكتب رئيس المسم 3 -مكاتب رؤساء وحدات -مكتب سكرتارية 2 -لاعة تدريس -غرفة غيار الوحدات
جراحة طوارئ وتشمل  2غرف مرضى -مخزن مستلزمات – حجرة تمريض 12 -سرير
لسم جراحة االورام ويشمل غرفة غيار 7 -غرف مرضى  30سرير – مخزن مستلزمات -مكتب رئيس المسم -لاعة
تدريس -مكتب سكرتارية  8حمامات

الــــــــدور الثالث
وٌشمل المكاتب االدارٌة -:
مدير االدارة الهندسية – العاملين باالدارة الهندسية – العاملين بمسم التكييفات – وحدة الدفع االلكترونى -مكتب حسابات
ادارةمكتب
مخزن –
كونتر تمريض
سرير-
مرضى 45
ويشمل 11
واالعصاب
جراحة المخ
لسم
والمحفوظات–– 22مكتب
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حمامات
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غرفة النماشين – غرفة المنجدين 4 -مكاتب حسابات عامة -مكتب المدير المالى – مكتب مدير شئون العاملين -لسم
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الوصف الجغرافى العام للمستشفى
مبنى الجراحة المدٌم ( سٌد جالل)
لسم
المخازن

المعهد الفنى للتمرٌض

جهاز الممطعٌة

الدخول
االلكترونى

غرفة االشعة
حمام

حمام

مخزن

وحدة اشعة الشراٌٌن

لسم االوعٌة الدموٌة

السكرتارٌة

عملٌات االوعٌة
غرفة
مرضى

مكتب
األطباء

غرفة
الكنترول

غرفة
تغٌٌر
المالبس
مكتب
سكرتارٌة

غرفة
تحضٌر
المرضى
حمام

لسطرة الملب

غرفة
مرضى
حمام

لسم األشعة
جهاز
المسطرة

مكتب مدٌر
المبنى

غرفة االشعة

مكتب اطباء

االشعة الممطعٌة

مجمع
الورش

وحدة
االكسجٌن

غرفة تحمٌض
مكتب الفنٌٌن

مخازن الصٌدلٌة

الدور األرضى )

وحدة االشعة التداخلٌة

سكرتارٌة

وحدة
الدٌزل

( الدور األرضى )

غرفة
تمرٌض
مخزن
مستلزمات

سكرتارٌة

غرفة
مرضى

مخزن
كٌماوٌات

مخزن

الوصف الجغرافى العام للمستشفى
( الدور األول )

مبنى الجراحة المدٌم ( سٌد جالل)
غرفة مرضى رعاٌة مركزة

لاعة
التدرٌب

مكتبة
طبٌة

مخزن
مستهلكات
مكتب
االطباء

مكتب ا.د/
اسماعٌل شباٌن

مكتب
االطباء

أوفٌس

لسم التخدٌر

مدٌر
الرعاٌة

مخزن
مستلزمات

سكرتارٌة
الرعاٌة

المالٌكان
غرفة عزل
 2سرٌر
غرفة عزل
 1سرٌر
غرفة
تمرٌض

حمام

مخزن عملٌات

غرفة مرضى 8
أسرة

مكتب اطباء

حمام

غرفة مرضى
 4اسرة

أوفٌس
غرفة مرضى
 4اسرة
حمام

حمام

غرفة مرضى
 4اسرة
مخزن
مستلزمات

لسم جراحة المخ واالعصاب

سكرتارٌة

مكتب
سكرتارٌة
مخ
واعصاب

مدخل
العملٌات
الخلفى

كشن الغٌار

مخزن مالٌات

مخزن مالٌات

غرفة مرضى 4
اسرة
غرفة مرضى
 4اسرة
غرفة مرضى
 4اسرة
غرفة مرضى 4
اسرة
حمام

كونتر تمرٌض

أوفٌس

مكتب مدٌر الرعاٌات

العملٌات الكبرى
اتجاه الٌمٌن ( لسم التخدٌر والرعاٌات )

اتجاه الٌسار ( لسم جراحة المخ واالعصاب والعملٌات )

الوصف الجغرافى العام للمستشفى
مبنى الجراحة المدٌم ( سٌد جالل)
وحدة
الغسٌل
الكلوى
المدٌمة

صٌلٌة
الكلى

غرفة
التصادى
 2سرٌر

مخزن
الكلى

صٌدلٌة

( الدور الثانى )
غرفة
التصادى
 2سرٌر

غرفة
التصادى
 2سرٌر

غرفة
التصادى
 2سرٌر

سلم
طوارئ

لسم جراحة االورام

غرفة
مرضى 7
أسرة

غرفة
مرضى 5
أسرة
غرفة
مرضى 5
أسرة
غرفة
مرضى 9
أسرة

غرفة
مرضى
التصادى 2
سرير

غرفة
مرضى 5
أسرة

غرفة
مرضى
التصادى 2
سرير

مخزن

مكتب
االطباء

غرفة
تمرٌض

غرفة مرضى 5
أسرة

مكتب تمرٌض

غرفة مرضى 6
أسرة

غرفة مرضى 6
أسرة
مكتب
سكرتارٌة

سكرتارٌة

لاعة
تدرٌس

غرفة
مرضى
التصادى 2
سرير

مكتب
غٌار

حمام

غرفة مرضى 4
أسرة

مكتب
اطباء

مكتب
أطباء

كشن
غٌار

حمام

غرفة
مرضى
التصادى
 2سرٌر
غرفة
مرضى
التصادى
 2سرٌر
غرفة
مرضى
التصادى
 2سرٌر
غرفة
مرضى
التصادى2
سرٌر

غرفة
مرضى
 7أسرة

غرفة
مرضى 6
أسرة
كونتر
تمرٌض

غرفة
مرضى 3
أسرة

غرفة
مرضى
2
سرٌر
غرفة
مرضى
 3أسرة

أوفٌس

حمام

حمام
اتجاه الٌمٌن( لسم جراحة االورام ووحدة الكلى المدٌمة )

اتجاه الٌمٌن( لسم جراحة االورام ووحدة الكلى المدٌمة )

اتجاه الٌسار( لسم الجراحة العامة وجراحة الطوارئ)

مكتب
تمرٌض

الوصف الجغرافى العام للمستشفى
مبنى الجراحة المدٌم ( سٌد جالل)

( الدور الثالث )

الدور االدارى وٌضم جمٌع المكاتب االدارٌة

الوصف الجغرافى العام للمستشفى

مبنى الجراحة المدٌم ( سٌد جالل)

البٌان
مخازن صٌدلٌات
غرف خدمة مرضى
مكاتب ادارٌة
غرف الامة مرضى
لاعات تدرٌس
حمامات
اوفٌسات
غرف مستلزمات
مكتبات طبٌة
معامل
صٌدلٌة
غرف عملٌات
مخازن عمال
مخازن
غسٌا الكلى
غرف التعمٌم
غرف مهنٌٌن
وحدتى الدٌزل واالكسجٌن
االجمالى

الجراحة المدٌم
7
17
78
44
5
47
6
15
1
1
3
5
2
30
3
7
8
6
291

بٌان اجمالى بعدد غرف مبانى المستشفى
اٌج١بْ

ِجٕٝ
ِجٕٝ
اٌع١بداد اٌطٛاسئ
31

ِجٕٝ
إٌغبء

اٌّجٕٝ
اٌجذ٠ذ

اٌٍّذك

ع١بداد
ِخبصْ
ص١ذٌ١بد
غشف خذِخ
ِشضٝ
ِىبرت اداس٠خ
غشف البِخ
ِشضٝ
لبعبد رذس٠ظ
دّبِبد
اٚف١غبد
غشف
ِغزٍضِبد
ِىزجبد طج١خ
ِعبًِ
ص١ذٌ١خ
غشف عٍّ١بد
ِخبصْ عّبي
غشف عىٓ
اطجبء
ِخبصْ
دضبٔبد
غغ١ب اٌىٍٝ
سعب٠خ االطفبي
غشف اٌزعمُ١
ٚدذح اٌفشَ
ثٕه اٌذَ

4

غشف ِٓ١١ٕٙ
ٚدذر ٝاٌذ٠ضي
ٚاالوغجٓ١
االجّبٌٝ
117

40

اٌجشادخ
اٌمذُ٠

االجّبٌٝ

7

31
7

13

2

8

48

5

17

93

15
13

15
24

12
25

65
108

1
5

78
44

186
219

2
24
4
2

1
27
7
16

4
23
6
11

17
96
19
33

1
10
1
6

5
47
6
15

30
227
43
83

2
2
1

1

1
1
3
5
2

4
12
11
29
14
48

30

31
6
8
3
13

8

1

4
2
16

2
5
3
7
1
2

116

110

8
5
11
6
17

4
5
3
1

440

4
1

3
5

7

4
8
6

8
6

291
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أماكن تمدٌم الخدمات للمرضى

العٌادات الخارجٌة بالمستشفى
بيان بالعيادات الخارجية بالمستشفى
1

2

الروماتٌزم

العالج

7

8

الموجات
الصوتٌة
على الملب

المعمل

االمراض
بالمستشفى
الصدرٌة

9

10

االنف واالذن
والحنجرة

الرمد

14

15

النساء

طب المخ
واالعصاب

19

20

21

جراحة
االطفال

الباطنة

المسالن
البولٌة

سونار
النساء

سونار
البطن
والحوض

جراحة
المخ
واالعصاب

3

الخارجية
بيان بالعيادات الطبٌعى

13

4

5

6
االالم

12

11

جراحة للب
وصدر

طب المسنٌن

16
االطفال

17

18

جراحة
االورام

جراحة االوعٌة
الدموٌة

22

23

جراحة
التجمٌل

الكبد

24
الجراحة العامة

25
26

غٌار
الجراحة

الملب

31

32

للب االطفال

االمراض
النفسٌة

27

28

االسنان

جراحة الوجه
والفكٌن

36
صحة المراة

الجلدٌة

كلى االطفال

34

33
عصبٌة االطفال

29

30

نفسٌة االطفال

37
تنظٌم االسرة

35
منظار عنك الرحد

أماكن تمدٌم الخدمات للمرضى

أاللسام الطبٌة بالمستشفى
بيان بالعيادات الخارجية بالمستشفى
1

18

الملب

24

الباطنة

بيان بالعيادات الخارجية بالمستشفى
االشعة
التشخٌصٌة

17

 20جراحة
المخ
واالعصاب

جراحة
االوعٌة
الدموٌة

19

4

5

16
جراحة
التجمٌل

االشعة

االنف واالذن
والحنجرة

الرمد

15

االلسام الطبٌة

جراحة
العظام
14

6
الروماتٌزم

7

3

المعمل

طب المخ
واالعصاب

8
الجلدٌة

االمراض
النفسٌة

13
المسالن
البولٌة

12

23
جراحة
االورام

جراحة
االطفال

11
االطفال

25

21

لسم المناظٌر

26
طب الطوارئ

9

جراحة الوجه
والفكٌن

10
النساء
والتولٌد

الكبد
27
لسم العزل

22
الجراحة
العامة

2
جراحة للبوصدر

أماكن تمدٌم الخدمات للمرضى

بٌان الرعاٌات المركزة بالمستشفى

رعاية
االطفال
المتوسطة

رعاٌة
االطفال

الرعاٌة
المركزة الكبرى

رعاٌة الملب

رعاٌة
الباطنة

الرعاٌات
المركزة
بالمستشفى

رعاٌة
الصدرٌة

رعاٌة المخ
واالعصاب
رعاٌة
االزمة
الدماغٌة

رعاٌة الملب
المتوسطة

رعاٌة
النساء

رعاٌة
االستمبال
والحاالت
الحرجة

أماكن تمدٌم الخدمات للمرضى

بٌان بالوحدات الفنٌة بالمستشفى

وحدة التفتٌت

اختبار ذكاء انف واذن

مناظٌر انف واذن

تخاطب انف واذن

طب نفسى اطفال( اختبار ذكاء)

وحدة رسم المخ

الصدمات النفسٌة
وحدة رسم العصب

الحث المغناطٌسى النفسى
سونار المتوطنة
جلسات نفسٌة

تخاطب نفسٌة

التوحد

اختبار ذكاء نفسٌة

وحدة رسم المخ بالنفسٌة

سرٌان التبول مسالن

دٌنامٌكٌة التبول مسالن

سونار مسالن

سونار صدرٌة

أماكن تمدٌم الخدمات للمرضى

بٌان بالوحدات الفنٌة بالمستشفى
وحدة رسم المخ باالطفال

لسطرة الشراٌٌن

وظائف تنفس صدرٌة

وحدة المناظٌر
موجات صوتٌة مسائى

المسح الذرى
موجات صوتٌة
موجات صوتٌة للب اطفال

الموجات الصوتٌة على الملب

موجات صوتٌة نساء
التصادى مسائى

معمل النوم صدرية

رسم للب نساء

موجات صوتٌة نساء
كاربٌوثٌرا ( لدم سكرى )

رسم الملب
موجات صوتٌة عالج طبٌعى
رسم للب اطفال

لسطرة الملب

مناظٌر الصدرٌة

مناظٌر المتوطنة

موجات تصادمٌة
هشاشة

رسم عصب روماتٌزم وطب
طبٌعى
معمل النوم صدرٌة

أماكن تمدٌم الخدمات للمرضى

بٌان بمعامل بالمستشفى

1
معمل
البكتٌرٌا

2

3

4

معمل
الكٌمٌاء

المعمل
الداخلى

المعمل
الخارجى

5
معمل
ابحاث الدم

9
المعمل
الباثولوجى

6
معمل
االستمبال
الداخلى

7
معمل
الهرمونات

8
معمل
المناعة

أماكن تمدٌم الخدمات للمرضى

بٌان بألسام االشعة بالمستشفى

1
الرنٌن
المغناطٌسى

2
الموجات الصوتٌة
بالمبنى الجدٌد

3
اشعة الصبغة

4
االشعة العادٌة
باالستمبال العام

5
الموجات الصوتٌة
بمبنى العٌادات

6
اشعة الشراٌٌن

7

8

اشعة البانوراما

اشعة الماموجرام

9

( الثدى)

االشعة الممطعٌة

10
اشعة عادٌة
بالمبنى المدٌم

11

12

الموجات الصوتٌة
على الملب(االٌكو)

اشعة سونار النساء

أماكن تمدٌم الخدمات للمرضى

اٌص١ذٌ١بد
صٌدلٌة صرف لرارات
صٌدلٌة
الكلى والرعاٌات بالدور المخدرات بالمبنى
الرابع بالمبنى الجدٌد
المدٌم
()2

صٌدلٌة داخلى
بالمبنى المدٌم
( )2

صٌدلٌة صرف
لرارات الكلى
والرعاٌات
بالدور الرابع
المبنى الجدٌد
()1

صٌدلٌة خارجٌة لصرف ادوٌة
المرارات الخارجى والعالج على
نفمة الدولة والعالج المجانى
للعٌادات

صٌدلٌة داخلى
بالمبنى المدٌم
()1

صٌدلٌة بالدور السابع
بالمبنى الجدٌد( )1

صٌدلٌة النساء
( )1

صٌدلٌة كلٌنٌكال
بالدور السادس
المبنى الجدٌد

صٌدلٌة بالدور
السابع بالمبنى
الجدٌد () 2

صٌدلٌة النساء ( )2

ادارة الصٌدلٌة
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أماكن تمدٌم الخدمات للمرضى

بٌان بادارات المستشفى
االدارة

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29

العاللات العامة
التوجٌه المالى واالدارى
االحصاء الطبى
المشترٌات
الموازنه
االرشٌف والمحفوظات
التنظٌم واالدارة
االدارة الهندسٌة
شئون العاملٌن
الحفظ
الحسابات العامة
الحسابات الخاصة
حسابات التغذٌة
ادارة التغذٌة
وحدة الدفع االلكترونى
شئون االطباء
الخدمة االجتماعٌة
خدمة المواطنٌن
المكتبة الطبٌة
المرارات والعالج على نفمة الدولة
شئون المرضى
مكافحة العدوى
الجودة
الخدمات المعاونة
الشئون المانونٌة
االجهزة الطبٌة
تكنولوجٌا المعلومات
المغسلة
السوٌتش

جهود المستشفى للتطوٌر منذ عام  2014حتى 2021

ث١بْ ِجًّ ٌالجٙضح اٌطج١خ اٌز ٝرُ ششاؤ٘ب ثبٌّغزشفٝ
َ

اٌمغُ

 2014دز ٝاٌمغُ
عذدعبَ َ
2021
ِٕز

عذد االجٙضح

االجٙضح

اٌؼٍّ١بد
1
لغطشح اٌمٍت
3
ٚدذح سعُ اٌؼصت
5
ٚدذح اٌغغ ً١اٌىٍٜٛ
7
ِٕظبس اٌّؼذح
9
ٚدذح إٌّبظ١ش
11
 13لغُ االٔف ٚاالرْ ٚاٌذٕجشح
ػٍّ١بد االٚػ١خ
15
ػٍّ١بد اٌىٍٝ
17
االعزمجبي اٌؼبَ
19
لغُ إٌفغ١خ
21
سػب٠خ إٌغبء
23
ٚدذح االوغجٓ١
25
لغُ االغفبي
27
لغُ اٌؼظبَ
29
لغُ اٌزؼمُ١
31
اٌّخ ٚاالػصبة
33
ػٍّ١بد جشادخ االغفبي
35
اٌمٍت
37
جشادخ االغفبي
39
اٌشػب٠خ اٌجذ٠ذح
41
اجّبٌ ٝاالجٙضح ٌٍشعب٠بد ثجٍّزٙب
اجّبٌ ٝاالجٙضح ٌٍعٍّ١بد ثجٍّزٙب
عذد االلغبَ ٚاٌٛدذاد اٌز ٝرُ
ششاء ٚرٛس٠ذ اجٙضح ٌٙب
عذد االجٙضح اٌز ٝرُ ششاؤ٘ب
اجّبٌ ٝلّ١خ االجٙضح اٌز ٝرُ
ششاؤ٘ب خالي  7عٕٛاد

98
1
2
9
1
5
2
2
10
4
1
23
3
1
3
13
1
1
1
1
39

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42

اٌّؼًّ
ػٍّ١بد إٌّبظ١ش
لغُ االشؼخ
اٌشػب٠خ اٌّشوضح
جشادخ لٍت ٚصذس
ٚدذح اال٠ىٛ
جشادخ االٚػ١خ اٌذِ٠ٛخ
ػٍّ١بد اٌّغبٌه
ػٍّ١بد اٌشِذ
عٔٛبس إٌغبء
ػٍّ١بد إٌغبء
لغُ اٌشِذ
لغُ إٌغبء
ػٍّ١بد االٔف ٚاالرْ
ػٍّ١بد اٌّخ ٚاالػصبة
ثٕه اٌذَ
ٚدذح اٌّجزغشٓ٠
االالَ
ٚدذح اٌغّؼ١بد
اشؼخ اٌششآ١٠
ٚدذح اٌفشَ
974
148
42

21
2
7
212
8
2
4
3
8
1
13
3
8
4
4
17
1
4
12
1
1

 561جٙبصخالي  7عٕٛاد ِزٛعظ االجٙضح اٌز ٝرُ ششاؤ٘ب ٌٍعبَ
اٌٛادذ  80جٙبص
167.773.796
ِبئخ ٚعجعخ ٚعزٚ ْٛ١ٍِ ْٛعجعّبئخ ٚثالس ٚعجع ْٛاٌفب
ٚعجعّبئخ ٚعذ ٚرغع ْٛجٕٙ١ب ِصش٠ب ال غ١ش

جهود المستشفى للتطوٌر منذ عام  2014حتى 2021

رّث ً١ث١بٌٔ ٝالجٙضح اٌطج١خ ثبٌّغزشف ٝاٌز ٝرُ ششاؤ٘ب

ِٕز عبَ  2014دز2021 ٝ
العدد
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974

200
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4 12 1 1
1

0
148 21 2 2 8 9
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العملٌات
المعمل
الملب والمسطرة
رسم العصب
االشعة
غسٌل الكلى
الرعاٌات
المناظٌر
للب وصدر
االنف واالذن
االوعٌة الدموٌة
االستمبال العام
النساء وسونار النساء
النفسٌة
الرمد
وحدة االكسجٌن
االطفال
العظام
التعمٌم
بنن الدم
المخ واالعصاب
المبتسرٌن
االالم
السمعٌات
جراحة االطفال
وحدة الفرم

جهود المستشفى للتطوٌر منذ عام  2014حتى 2021

ث١بْ اٌّٛاصٔخ اٌز ٝرُ صشفٙب خالي اٌفزشح ِٓ  2014اٌٌ 2021 ٝزط٠ٛش اٌّغزشفٝ
( اد٠ٚخ ِٚغزٍضِبد ٚرط٠ٛش ِجبٔٚ ٝأشبءاد ٚاثبس )
اٌعبَ

لّ١خ ِب رُ صشفع عٍٝ
االد٠ٚخ ٚاٌّغزٍضِبد

2015 /2014

 ْٛ١ٍِ 51جِٕ ٗ١صشٜ

2016 /2015

 ْٛ١ٍِ 60جِٕ ٗ١صشٜ

2017 /2016

 ْٛ١ٍِ 65جِٕ ٗ١صشٜ

2018 /2017

 ْٛ١ٍِ 75جِٕ ٗ١صشٜ

2019 /2018

 ْٛ١ٍِ 93جِٕ ٗ١صشٜ

2020 /2019

 ْٛ١ٍِ 106جِٕ ٗ١صشٜ

2021 /2020

 ْٛ١ٍِ 76جِٕ ٗ١صشٜ

االجّبٌٝ

 ْٛ١ٍِ 526جِٕ ٗ١صشٜ

اجّبٌ ٝإٌّصشف ٌزط٠ٛش اٌّغزشف2021 / 2014 ِٓ ٝ
( اد٠ٚخ ِٚغزٍضِبد )

االجّبٌٝ

لّ١خ ِب رُ صشفٗ
عٍ ٝاٌّجبٔٝ
ٚاالٔشبءاد ٚاالثبس
 ْٛ١ٍِ 66جٕٗ١
 ْٛ١ٍِ 15جٕٗ١
ِصشٜ
ِصشٜ
 ْٛ١ٍِ 82جٕٗ١
 ْٛ١ٍِ 22جٕٗ١
ِصشٜ
ِصشٜ
 ْٛ١ٍِ 90جٕٗ١
 ْٛ١ٍِ 25جٕٗ١
ِصشٜ
ِصشٜ
 ْٛ١ٍِ 105جٕٗ١
 ْٛ١ٍِ 30جٕٗ١
ِصشٜ
ِصشٜ
 ْٛ١ٍِ 150جٕٗ١
 ْٛ١ٍِ 57جٕٗ١
ِصشٜ
ِصشٜ
 ْٛ١ٍِ 170جٕٗ١
 ْٛ١ٍِ 64جٕٗ١
ِصشٜ
ِصشٜ
 ْٛ١ٍِ 206جٕٗ١
 ْٛ١ٍِ 130جٕٗ١
ِصشٜ
ِصشٜ
 ْٛ١ٍِ 869جٕٗ١
 ْٛ١ٍِ 343جٕٗ١
ِصشٜ
ِصشٜ
 ْٛ١ٍِ 526جِٕ ٗ١صشٜ

ِزٛعظ ِب رُ صشفٗ اد٠ٚخ ِٚغزٍضِبد ف ٝاٌغٕخ اٌٛادذح

 ْٛ١ٍِ 75جِٕ ٗ١صشٜ

اجّبٌ ٝإٌّصشف ٌزط٠ٛش اٌّغزشفِ( ٝجبٔٚ ٝأشبءاد
ٚاالثبس ِٓ 2021 / 2014
ِزٛعظ ِب رُ صشفٗ أشبءاد ِٚجبٔٚ ٝاثبس ف ٝاٌغٕخ
اٌٛادذح

 ْٛ١ٍِ 343جِٕ ٗ١صشٜ
 ْٛ١ٍِ 49جِٕ ٗ١صشٜ

اجّبٌ ٝإٌّصشف عٍ ٝرط٠ٛش اٌّغزشف ٝخالي ِٓ  ْٛ١ٍِ 869 2014جِٕ ٗ١صشٜ
21-2 /
 ْٛ١ٍِ124جِٕ ٗ١صشٜ
ِزٛعظ ِب رُ صشفٗ عٍ ٝرط٠ٛش اٌّغزشف ٝخالي اٌعبَ
اٌٛادذ

جهود المستشفى للتطوٌر منذ عام  2014حتى 2021

رّث ً١ث١بٔٛ٠ ٝضخ ِٛاصٔخ اٌّغزشفٌٍ ٝزط٠ٛش
ِٓ  2014اٌ2021 ٝ
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جهود المستشفى للتطوٌر منذ عام  2014حتى 2021

( انشاءات ومماوالت وتجهٌزات )
أعمال االنشاءات والمماوالت

أعمال التجهٌزات

عمل شبكة غازات طبية بالمبنى الملحك لالطفال
انهاء اعمال المماوالت فى المبنى الملحك
شامل  2كبسولة خارج الملحك وانشاء وحدة والجراحات المتخصصة 2019 -2018
تعمٌم مركزى متكاملة ووحدة لرعاٌة الباطنة
ولسم لالالم ولسم لعملٌات الرمد ووحدة
السمعٌات

تورٌد وتركٌب رخام وسٌرامٌن وحدة الفرم
2019

اعمال توريد وتركيب محطة تكييف مركزى لمبنى
الملحك والرعاية العامة بمبنى طلعت لالطفال
والجراحات والكبسوالت الجديدة بالعمليات

اصالح وترمٌم غرفة االفالة والعملٌات
والمخازن ودورات المٌاه بمبنى الجراحة
المدٌم 2019

توريد وتركيب كابل ترمو بالستين نحاس من غرفة
االذاعة الداخلية الى صواعد االدوار لمبنى االطفال
والجراحات المتخصصة ومبنى الطوارئ

أعمال االنشاءات والمماوالت

أعمال التجهٌزات

تركٌب تندة لوحدة الدٌزل

تجهيزات بنن الدم شامل عدد  2كبسولة خارج الملحك
2019-2018

تطوٌر بعض ادوار مبنى الطوارئ 2019
شامل اعمال الكهرباء والغازات الطبٌة
واعمال انذار الحرٌك باالطفاء

توريد  280كاميرا مرالبة واصالح نظام كاميرات
المرالبة (  90كاميرا ) 2019

تطوٌر دورات المٌاه بمسم شئون العاملٌن
2019

تزويد لاعات المستشفى بعدد  2جهاز بروجيكتور 2019

أعمال االنشاءات والمماوالت

أعمال التجهٌزات

انشاء مبنى مخصص للحماٌة المدنٌة
ومحطة طلمبات الحرٌك ومشروع خزان
ارضى سعة  1500متر مربع

توريد وتركيب وفن ماكينة الطباعة بالمستشفى
2019واضافة ممص كهربائى كبير لتطوير االداء

انشاء وحدة رعاٌة الملب

انشاء شبكة االنذار بمسطرة الملب ومبنى الجراحة المديم
ومبنى طلعت للعيادات والنساء ولسم المخازن ومبنى
الطوارئ

أعمال االنشاءات والمماوالت

أعمال التجهٌزات

انشاء لسم جراحة االطفال بمبنى الطوارئ

انشاء نظام االطفاء التلمائى بنظام الغمز بالغاز C O2

انشاء لسم الكبد وامراض الجهاز الهضمى

تامين بعض االماكن باالنذار المبكر مثل االستمبال العام
وجراحة الوجه والفكين

تطوٌر سكن االطباء

حصول المستشفى كاول مستشفى تابعة لجامعة االزهر
على ترخيص الحماية المدنية
اعمال المرحلة االولى لشبكة اطفاء الحريك بالمستشفى
بالكامل

تطوٌر الرعاٌة الجدٌدة المتخصصة ولرٌبا
االفتتاح
االنتهاء من وتشغٌل معظم ادوار المبنى
الملحك بمبنى االطفال والجراحات
المتخصصة
ترمٌم دورات المٌاه بمسم الجراحة العامة
بالكا

تغيير احبال الجر بمصعدى مبنى الجراحة المديم
تركيب  2وحدة كهرباء بوحدة الديزل لدرة  400ن /
وات

أعمال االنشاءات والمماوالت

أعمال التجهٌزات
شراء عربة لنمل النفايات الخطرة وترخيصها

تورٌد وتركٌب ارضٌة انتى ستاتٌن لعدد 17
غرفة عملٌات بالمبنى المدٌم والجدٌد
والطوارئ وعمل كبسولة بالعملٌات المدٌمة

انشاء لسم جراحة للب وصدر

تزويد العيادات الخارجية بجهاز ترليم الكترونى
للمرضى وشاشات عرض الرلام تذاكر المرضى

تطوٌر وحدة لسطرة الملب

تجديد غرفة االشعة وتزويدها بجهاز انجو للعالج باشعة
تداخلية لبؤر الكبد والمنوات المرارية

أعمال االنشاءات والمماوالت

أعمال التجهٌزات

انشاء وحدة جراحة االوعٌة الدموٌة

بناء على بروتوكول التعاون بين جامعة االزهر ووزارة
االتصاالت لميكنة المستشفى يتم انهاء الربط بين المبانى
عن طريك الكابالت الفايبر وعمل نماط فى االلسام
الطبية والعالجية واالدارية وتركيب الراكات تحت
اشراف وزارة االتصاالت وجارى انهاء غلرفة للخوادم
لربط اجهزة الكمبيوتر واالنتهاء من عمل مسارات بين
مبانى المستشفى لمد كابالت الشبكة الداخلية

تحدٌث رعاٌة العصبٌة

تركيب ماكينة بمصعد مبنى العيادات

افتتاح لسم جراحة الوجه والفكٌن

تركيب عدد  15باب مصعد لمصاعد مبنى النساء

أعمال االنشاءات والمماوالت
تطوٌر المطبخ المركزى المستشفى وتشغٌله
فى 2016-6-1

تطوٌر سكن االطباء بمبنى الطوارئ الدور
السابع
انشاء لسم لمناظٌر الجهاز الهضمى بالور
السادس بمبنى الطوارئ ولسم لجراحة
الطوارئ

انشاء لسم للعزل بمبنى الطوارئ مخصص
لحاالت الكورونا
تغٌٌر خطوط الصرف الصحى بمبنى
الطوارئ
( الشبكة الخارجٌة بالكامل )

أعمال التجهٌزات

أعمال االنشاءات والمماوالت
تطوٌر لسم الملب بالدور التاسع

اعمال المماول العام بمبنى الملحك وعمل
تشطٌبات خاصة بالمبنى واعمال الكهرباء
العمومٌة لمبنى الملحك
اعمال تطوٌر العٌادات الخارجٌة ودورات
المٌاهوتشغٌلها فى
2015-4-1

اعمال تطوٌر المخازن العمومٌة للصٌدلٌات

أعمال التجهٌزات

أعمال االنشاءات والمماوالت

اعمال انشاء الدور االدارى ( جناح
المشترٌات ) وٌشمل  12غرفة و 2دورة
مٌاه

تجهٌز غرفة المرالبة بالكامٌرات بمبنى
طلعت لالطفال والجراحات المتخصصة

تجهٌز وانشاء رعاٌة االستمبال والحاالت
الحرجة

أعمال التجهٌزات

أعمال االنشاءات والمماوالت
انشاء غرفتٌن كبسولة بعملٌات مبنى االطفال
والجراحات

زٌادة عدد العٌادات الخارجٌة باضافة عٌادة
طب المسنٌن وعٌادتٌن لصحة المراة فى
اطار مبادرة الرئٌس للمضاء على سرطان
الثدى وعٌادة جراحة للب وصدر واضافة
عٌادة اخرى لالسنان

أعمال التجهٌزات

أعمال االنشاءات والمماوالت
انشاء لسم لطب الطوارئ والحاالت الحرجة
تطوٌر وحدة لسطرة الشراٌٌن

تطوٌر االستمبال العام وتشغٌله
فى 2015-2-6

رفع كفاءة وانشاء لسم للحروق
فى اطار مبادرة الرئٌس لمكافحة مرض المدم
السكرى تم تخصٌص عٌادة للغٌار بمسم
جراحة االوعٌة الدموٌة لمرضى المدم
السكرى

أعمال التجهٌزات

نشاط المستشفى فى مجال التعلٌم والتدرٌب المستمر

دورات متخصصة
لالطباء ٌنظمها لسم
التخدٌر والرعاٌة
المركزة

دورات عامة
ومتخصصة
للتمرٌض تنظمها
وحدة التعلٌم
المستمر والتدرٌب
بالمستشفى

دورات عامة لكافة
العاملٌن ٌنظمها
الجهاز المركزى
للتنظٌم واالدارة عن
طرٌك ادارة التنظٌم
واالدارة بالمستشفى

دورات تدرٌبٌة
لجمٌع العاملٌن
تنظمها ادارة
السالمة والصحة
المهنٌة

وال  /دورات ادارة السالمة والصحة المهنٌة

العام
2014
2015

عدد المتدرٌبٌن
33
26

2016

10

2017

29

2018

22

2019

52

2020

40

اجمالى عدد المتدربٌن من  2014الى
2021
متوسط عدد المتدربٌن خالل العام الواحد

الدورات التدرٌبٌة
الحماية المدنية
حماية مدنية
اعضاء لجان
مخاطر بيولوجية
كيفية اعداد الخطة
صيانة
فنى متمدم
اخصائى اساسى
سالمة ( ادارة عليا )
الولاية من الحريك
اعضاء لجان
اخصائى اساسى
ادارة االزمات
اعضاء لجان اساسى
اخصائى متمدم
اعضاء لجان متمدم
الولاية من الحريك
السالمة والصحة
الحماية المدنية
فنى سالمة
اخصائى سالمة
سالمة وصحة
اعضاء لجان
الولاية من الحريك
اعداد خطة
الحماية المدنية
الحماية المدنية
اعضاء لجان
السالمة والصحة
ادارة االزمات
فنى السالمة
اعضاء لجان
فنى سالمة
الولاية من الحريك
اخصائى سالمة
 212متدرب
 30متدرب

برامج الجهاز المركزى للتنظٌم واالدارة

العام
2020 /2019

عدد المتدربٌن
16

الدورات التدرٌبٌة
برامج ادارة المخازن
لانون الخدمة المدنية
بناء وادارة فريك العمل
الجودة الشاملة
اخصائى شئون التوظيف
مهارات العمل الجماعى
الحاسب االلى
االعداد لشغل الوظائف االشرافية
اخصائى تنظيم

برامج وحدة التعلٌم المستمر والتدرٌب للتمرٌض
العام
2016
2017
2019

عدد المتدربٌن
 764من خريجى المستشفى ومستشفى الحسين ومستشفى
االزهر التخصصى وفنين االشعة والعمال بالمستشفى
 738من خريجى المستشفى ومستشفى الحسين ومستشفى
االزهر التخصصى وفنين االشعة والعمال بالمستشفى
 52متدرب داخلى من تمريض المستشفى
 92متدرب من تمرريض مستشفى الزهراء

 24متدرب من المستشفى –  134متدرب من مستشفى
الحسين
 111متدرب من مستشفى االزهر التخصصى
 35حكيمة
 21مشرفين من المستشفى
 11متدرب

2020

 75متدرب
 120متدرب

االجمالى

اجمالى عدد
المتدربٌن فى
جمٌع جهات
التدرٌب
بالمستشفى من
عام  2014حتى
عام 2020

 2177متدرب

 3265متدرب

البرامج التدرٌبٌة
 162محاضرة
 95محاضرة
البرامج التخصصية لكل من
( الرعاية  -المبتسرين -الكلى –
العمليات – االستمبال – النساء –
التعميم -بنن الدم )
برامج تدريب الممرضات الجدد
برامج مكافحة العدوىالشاملة
برامج التخزين ومرالبة العهد
مهارات االتصال وادارة الولت
برامج معاونى التمريض

برامج متخصصة اللسام الرعايات
والمبتسرين بالمستشفى
برامج معاونى التمريض

الدورات التدرٌبٌة لالطباء الخاصة بمسم التخدٌر والرعاٌة المركزة
( من ) 2020 /2014
العام
2014

2015

2016

2017

عدد المتدربٌن
 56تمريض مستشفى جامعة االزهر التخصصى
 33طبيب تخدير
(  15خارجى –  18داخلى )
 34طبيب تخدير ( 15خارجى  19-داخلى )
 34طبيب (  17طبيب من داخل جامعة االزهر – 9
طبيب من فروع جامعة االزهر بنات –  8طبيب من
خارج الجامعة
 45طبيب (  11طبيب من داخل جامعة االزهر11 -
طبيب من فرع جامعة االزهر بنات –  23طبيب من
خارج الجامعة
 13طبيب من خارج جامعة االزهر 4 -طبيب من فرع
جامعة االزهر بنات 13 -طبيب من داخل جامعة االزهر
بنين
 15طبيب من خارج جامعة االزهر 9 -طبيب من فرع
جامعة االزهر بنات –  3طبيب من داخل جامعة االزهر
بنين
يوم واحد من كل اسبوع لعدد  65طبيب منهم  63من
مستشفى باب الشعرية و 2من مستشفى الحسين متخلفين
من المجموعة السابمة
 32طبيب
 30طبيب
 21طبيب من جامعة االزهر
 29طبيب من جامعة االزهر
 16طبيب من جامعة االزهر
 8طبيب من جامعة االزهر
 30طبيب
 29طبيب امتياز

2018

 17طبيب
 31طبيب
 20طبيب
 17طبيب

الدورات التدرٌبٌة
االنعاش الملبى الرئوى
Advanced Airway
Symposium
C P R Course
دورة السونارUltra Sound
دورة السونارUltra Sound

Advanced Airway
Symposium
C P R Course
 C P R Courseالطباء االمتياز
دورة Airway
دورة C P R
دورة السونار
دورة Airway
دورة C P R
Advanced Airway
عمد ورشة عمل للتخدير الموضعى
وعالج االلم
دورة C P R
دورة C P R
دورة Airway
دورة  C P Rبالتعاون مع الجمعية
االمريكية
دورة Airway

الدورات التدرٌبٌة لالطباء الخاصة بمسم التخدٌر والرعاٌة المركزة ( من ) 2020 /2014

2019

طلبة االمتياز
 65طبيب
 31طبيب
طلبة االمتياز
طلبة االمتياز
للزمالة المصرية

2021
االجمالى

امتحانات الدبلوم – الماجستير  -الدكتوراه
 222طبيب امتياز
 860متدرب

Cardio Pulmonary
resuscitation for House
Officers
Difficult Airway
Management Course
دورة Airway
Airway Management
Course
اليوم العلمى بعنوان
( M mechanical
)Ventilations Work Shop
Difficult Airway
Management Course
دورة C P R

نشاط المستشفى فى مجال التعلٌم والتدرٌب المستمر
تمثٌل بٌانى العداد المتدربٌن ( تمرٌض – ادارٌٌن اطباء –عمال )
من عام  2014حتى عام ) 2021

2177
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دورات االطباء
بمسم التخدٌر
والرعاٌة المركزة

دورات التمرٌض
لوحدة التعلٌم
المستمر والتدرٌب

دورات الجهاز
المركزى للتنظٌم
واالدارة

دورات السالمة
والصحة المهنٌة

دور المستشفى فى المشاركة المجتمعٌة

خطة التعامل مع فٌروس كورونا المستجد
Covid 19

للعـرض على معـــالى فضٌــــلة
االستاذ الدكتور

محــــــمد المحرصــــاوى
(رئٌس جامعة االزهر)
ممـــــــدمة من

االستاذ الدكتور /عبد العزٌز ٌحٌى
(مدٌر عام مستشفى باب الشعرٌة الجامعى سابما )

مارس 2020

دور المستشفى فى المشاركة المجتمعٌة
خطة التعامل مع فٌروس كورونا المستجد

ازمة كورونا
هى ظهور نوع جديد من الفيروسات يتميز بانتشاره السريع عن طريك رزاز المريض أو مالمسة
االسطح التى يعيش عليها ويظل عالما بها والنه لم يتم التوصل لعالج لهذا المرض حتى االن ولسرعة
وسهولة انتشاره بين البشرية اصبح وباء اصاب الغالبية العظمى من بلدان العالم على سطح الكرة
االرضية
لذلن وجب علينا كصرح طبى تابع لجامعة االزهر االلتفات لهذا الحدث بالتنسيك مع اجهزة الدولة
المعنية واتخاذ بعض االجراءات خاصة ونحن فى مرحلة النمولتلن االزمة والتى تتسم باالتى -:
1
2
3
4
5
6

تسارع فى االحداث التى لد تخرج عن السيطرةتزايد الخسائر المادية والمعنويةفوضى فى االتصاالت والتنسيكتحركات مفاجئة فى بعض المفاصلاستمرار ارتفاع معدالت الخسائر-ضيك فى الولت

أهدافنا-:
1
2
3
4
5

تأمين استمبال وعالج المرضى المترددين على المستشفىحماية جميع العاملين بالمستشفى وممدمى الخدمة الطبيةحسن ادارة الحدثالعمل على زيادة سعة المستشفى للحاالت الحرجة وتوفير عدد االسرة الموجودة لهذا الغرض-تمليل وتخفيف العدوى بالمستشفى لكافة المتواجدين بها

االستراتٌجٌة-:
الحد والتمليل من الخطروبناء المدرات الالزمة على جميع المستويات للتخفيف من تاثيره

دور المستشفى فى المشاركة المجتمعٌة
خطة التعامل مع فٌروس كورونا المستجد

ابعاد أزمة فٌروس كورونا المستجد
Covid 19

حسب النطاق الجغرافى
محلى -وطنى -دولى

حسب الظهور واالنتشار
الظهور تفجرى
االنتشار تدرٌجى

كورونا المستجد
حسب الحجم
والتأثٌر
كبٌر

حسب المجال
المجال الصحى

دور المستشفى فى المشاركة المجتمعٌة
خطة التعامل مع فٌروس كورونا المستجد

سٌاسات التعامل مع االزمة

السٌاسة
تخفٌض اعداد المتواجدٌن بالمستشفى خالل فترة االزمة
الحفاظ على سالمة العاملٌن بالمستشفى على اختالف فئاتهم
الحفاظ على مستوى الخدمة الممدمة للمرضى داخل المستشفى
الحفاظ على سالمة المرضى المتواجدٌن بالمستشفى

خطة التعامل مع فٌروس كورونا المستجد
أوال  /االجراءات االدارٌة للتعامل مع االزمة
م

االجراء

وسٌلة التنفٌذ

الجهة المنفذة

1

تكوين فريك ادارة االزمة
( لجنة مواجهة الكوارث)

اصدار امر ادارى من ادارة المستشفى
بتشكيل اللجنة واعتمادها من السلطة
المختصة وتحديد اختصاصاتها وتوزيع
المهام والمسئوليات على اعضائها

جميع اعضاء اللجنة
المشكلين

2

اخالء المساحات الكافية
باالستمبال العام والممرات
لتحميك سهولة المرور
واجراءات التعميم والتحكم فى
العدوى باعتبار االستمبال
المنطمة االولى والرئيسية
لتواجد المرضى على مدار
اليوم بالكامل

اصدار تعليمات من ادارة المستشفى بذلن

ا.د /نائب مدير عام
المستشفى للطوارئ
+
مدير عام الشئون االدارية
+
مدير مبنى الطوارئ
+
مدير ادارة الخدمات العامة

3

تخصيص غرفة لفرز
المرضى وتصنيفهم
باالستمبال العام ولتكن غرفة
االطباء أو غرفة التمريض

اصدار تعليمات من ادارة المستشفى بذلن

4

تكليف وحدة مكافحة العدوى
بالمستشفى بعمل خطة لتعميم
المستشفى وخاصة االستمبال
العام
االهتمام باتخاذ االحتياطات
الالزمة لصيانة وتعميم
المصاعد بالمستشفى

اصدار تعليمات من ادارة المستشفى بذلن

ا.د /نائب مدير عام
المستشفى للطوارئ
+
مدير عام الشئون االدارية
+
مدير مبنى الطوارئ
+
مدير ادارة الخدمات العامة
وحدة مكافحة العدوى
بالمستشفى

اصدار تعليمات من ادارة المستشفى بذلن

مدير عام الشئون االدارية
+
مديرى المبانى
+
مدير ادارة الخدمات العامة

5

أوال  /االجراءات االدارٌة للتعامل مع االزمة
م

6

7

8

9

االجراء

وسٌلة التنفٌذ

اصدار تعليمات من ادارة المستشفى بذلن وحدة مكافحة العدوى
االهتمام بالتوعية الصحية
+
للعاملين والمرضى
ادارة السالمة والصحة
بالمستشفى
المهنية
+
ادارة الجودة
اصدار تعليمات من ادارة المستشفى للسيد السيد ا.د /نائب مدير عام
توفير التجهيزات
المستشفى للشئون العالجية
ا.د /نائب مدير عام المستشفى للشئون
والمستلزمات الالزمة خالل
+
العالجية بذلن باعداد تمرير شامل عن
الفترة ( كمامات – واليات
الوضع بالنسبة للمستلزمات واالحتياجات السيدة الدكتورة مدير ادارة
شخصية -ادوات التطهير
الصيادلة
وممترحات الحلول
وخالفه )
اصدار تعليمات من ادارة المستشفى بذلن مدير عام الشئون االدارية
تجهيز منظومة االسعاف
+
بالمستشفى ووضع جداول
مدير وحدة السيارات
لتواجد السائمين على مدار 24
ساعة
اصدار تعليمات من ادارة المستشفى
مدير ادارة االمن
ترتيبات االمن بالمستشفى
الدارة االمن بتوزيع االفراد على مدار24
ساعة بجداول معتمدة وتسليم تمارير
الورديات الدارة المستشفى يوميا وفى
حالة حدوث طارئ

10

اعداد ساللم الطوارئ
وتخصيصها للعاملين
بالمستشفى طلوعا ونزوال
لتخفيف االعداد واالزدحام
على الساللم الرئيسية

11

تخفيض ايام العمل االسبوعية اصدار تعليمات من ادارة المستشفى
لبعض العاملين بالمستشفى
اصدار تعليمات من ادارة المستشفى
منع الزيارة بالمستشفى

12

الجهة المنفذة

اصدار تعليمات من ادارة المستشفى

مديرى المبانى
+
مدير ادارة الخدمات
+
ادارة السالمة والصحة
المهنية
جميع االلسام المعنية بالتنفيذ
ادارة االمن – خدمة النداء
االلى بالمستشفى

م

االجراء

وسٌلة التنفٌذ

13

تنظيم وجود المرافمين
للمرضى بالمستشفى

14

وضع منظومة لشبكة
االتصاالت بالمستشفى

اصدار تعليمات من ادارة المستشفى بحيث شبان التذاكر -ادارة االمن
– اطباء االلسام
يكون المرافك للضرورة والتى يحددها
االطباء لبعض المرضى
مدير ادارة االمن
اصدار تعليمات من ادارة المستشفى
الدارة االمن لوضع المنظومة بحيث تشمل
خدمة النداء االلى بالمستشفى -واجهزة
الالسلكى –واعداد كشوف بارلام
الموبيالت االساسية لالستخدام فى حالة
الطوارئ -كذلن ارلام التليفونات للشرطة
ووزارة الصحة والمستشفيات االخرى-
واالسعاف

الجهة المنفذ

دور المستشفى فى المشاركة المجتمعٌة

ثانٌا  /االجراءات الطبٌة للتعامل مع االزمة

م

االجراء

وسٌلة التنفٌذ

الجهة المنفذة

1

اعداد دورة مريض االستمبال
العام فى ظل الظروف الحالية

اصدار تعليمات من ادارة المستشفى
بذلن

ادارة الجودة

2

تنظيم العمل باالستمبال العام

3

تأجيل العمليات الجراحية غير
الطارئة

اصدار تعليمات من ادارة المستشفى
بذلن
الجراء الفرز والتصنيف واعداد
كروت بالوان مختلفة للمرضى
باالستمبال
اصدار تعليمات من ادارة المستشفى
بذلن

السيد االستاذ الدكتور  /نائب مدير
عام المستشفى للطوارئ

السيد االستاذ الدكتور  /نائب مدير
عام المستشفى للعمليات

4

خروج المرضى المميمين
والنالهين بدرجة كافية من
االلسام

اصدار تعليمات من ادارة المستشفى
بذلن

السادة رؤساء االلسام الطبية
+
السيد االستاذ الدكتور /نائب مدير
عام المستشفى لاللسام الداخلية

5

تجهيز غرف للعزل فى بعض
االلسام الحرجة بالمستشفى

اصدار تعليمات من ادارة المستشفى
بذلن

السادة رؤساء االلسام الطبية
+
السيد االستاذ الدكتور /نائب مدير
عام المستشفى لاللسام الداخلية

6

اختزال االنشطة الطبية العادٌة
بالمستشفى

السادة رؤساء االلسام الطبية
اصدار تعليمات من ادارة المستشفى
+
بذلن
السيد االستاذ الدكتور /نائب مدير
وتشمل ( التنبيه بعدم حجز الحاالت
غير الطارئة -وتعطيل العمل بالعيادات عام المستشفى للعيادات
+
المسائية -وتعديل وتخفيض عدد
السيد االستاذ الدكتور /نائب مدير
ساعات العمل بالعيادات الصباحية
عام المستشفى لاللسام الداخلية

ثانٌا  /االجراءات الطبٌة للتعامل مع االزمة
وسٌلة التنفٌذ

الجهة المنفذة

م االجراء
7

تشغيل صيدلية الطوارئ على
مدار  24ساعة

اصدار تعليمات من ادارة المستشفى
بذلن

السيدة الدكتورة مدير ادارة الصيادلة

8

التاكيد على مخزون االدوية
بالمستشفى

اصدار تعليمات من ادارة المستشفى
بذلن

السيد ا.د /نائب مدير عام المستشفى
للشئون العالجية
+
السيدة الدكتورة مدير ادارة الصيادلة
السادة رؤساء االلسام الطبية

 9اعداد لائمة إخطار الطباء
االستمبال وااللسام الداخلية
وبدالئهم والهيئة المعاونة من
السكرتارية على ان تتضمن كل
لسم على حدة وارلام التليفونات
ويتم تسليمها الدارة المستشفى
يوميا بحيث تكون متاحة على
مدار  24ساعة
 10نمل عيادة الصدرية من محيط
العيادات الخارجية فى مكان
منعزل ( بنن الدم المديم بالدور
االرضى )

اصدار تعليمات من ادارة المستشفى
بذلن

+
السيد االستاذ الدكتور /نائب مدير
عام المستشفى لاللسام الداخلية

اصدار تعليمات من ادارة المستشفى
بذلن

السيد االستاذ الدكتور  /رئيس لسم
الصدرية
+
ادارة الخدمات العامة
+
وحدة مكافحة العدوى بالمستشفى
+
ا.د/نائب مدير عام المستشفى
للعيادات

االجراءات الفعلٌة التطبٌمٌة التى تم اتخاذها فى اطار التصدى
لجائحة الكورونا ( تحت رعاٌة مدٌر المستشفى ا.د /عبده الشافعى )

م
1

االجراءات االدارٌة

االجراءات الطبٌة

ليام ادارة المستشفى بتنظيم العمل بالعيادات
ليام ادارة المستشفى بتكوين فريك ادارة
االزمة برئاسة السيد االستاذ الدكتور  /مدير الخارجية بالمستشفى حيث تم اصدار لراربتاريخ
عام المستشفى والسادة نوابه من االطباء
 2020-4-8بالتصار العمل على بعض العيادات
واالداريين ومديرى بعض االدارات المعنية الضرورية وهى الباطنة – الروماتيزم -النفسية –
مثل ادارة السالمة والصحة المهنية
الصدرية – الكبد -جراحة االورام -االالم –طب
ومكافحة العدوى وبعض االدارات
المخ واالعصاب – النساء
ثم اصدار لرار باالنتظام فى بالى العيادات لهدوء
االوضاع نسبيا اعتبارا من  2020-8-8مع
ضرورة االلتزام باالجراءات االحترازية بالتباعد
والتعميم وااللتزام بالكمامات واتباع تعليمات
وزارة الصحة وليام مكافحة العدوى بمهامها
وعلى ادارة االمن تنظيم وتسهيل اجراءات خروج
ودخول المرضى المترددين على العيادات مع الحد
من التزاحم على العيادات
كذلن تم اصدار لرار بتاريخ  2021-6-20تم فيه
تحديد عدد من المرضى لكل عيادة بحيث يتم
تخفيض عدد المرضى المترددين على بعض
العيادات وخاصة العيادات ذات الكثافة العالية من
المرضى وهى الباطنة -العظام -النساء – الجراحة
– سونار النساء الجلدية – الملب – طب المخ
واالعصاب -االسنان -االنف واالذن -الرمد-
الصدرية -االطفال -العالج الطبيعى -االيكو-
السونار

االجراءات الفعلٌة التطبٌمٌة التى تم اتخاذها فى اطار التصدى لجائحة الكورونا

االجراءات االدارٌة

االجراءات الطبٌة

2

تم اخالء المساحات الكافية باالستمبال العام
والممرات لتحميك سهولة المرور

ليم ادارة المستشفى واالدارة العليا بتخصيص
عيادة الصدرية للكشف على العاملين بالمستشفى
( عيادة اللجنة الطبية )بعد الساعة الحادية عشر
والنصف لحاالت الكورونا واالشتباه واعداد
تمارير طبية ومنحهم اجازات طبما لحاالتهم وذلن
ابتداء من  2020-6-6حتى  ( 2020-7-18تم
الكشف على عدد  137حالة من العاملين
بالمستشفى وحصولهم على اجازات بلغت 1407
يوم ) ثم غلمها فى فترة الهدوء واعادة العمل بها
فى الفترة من  2020-12-19حتى االن (وتم
الكشف فيها على عدد  305حالة من العاملين
بالمستشفى وحصولهم على اجازات بلغ عددها
 2422يوم )
ليبلغ اجمالى العاملين المترددين على عيادة اللجنة
الطبية منذ انشاء العيادة حتى االن  442حالة

3

ليام فريك مكافحة العدوى باجراءات التعميم تم توفير تطعيمات للعاملين بالمستشفى على
اختالف فئاتهم وتم البدء بالتطعيم والبدء بالوحدات
على مدار اليوم الكامل وخاصة المصاعد
االساسية مثل وحدات العزل والرعايات المركزة
واالستمبال
والسام االشعة والعاملين باالستمبال
ليام االدارة العليا وادارة المستشفى بتخصيص لسم
االهتمام بالتوعية الصحية للعاملين
والمرضى بالمستشفي وعمل ندوات توعية للعزل بالمستشفى بمبنى الطوارئ يبلغ لوته عدد 3
شارن فيها نخبة من اساتذة الكلية
ثالث غرف عشرة اسرة وبدا العمل بالمسم بتاريخ
 2020-12-13حتى  2021-2-24وتم حجز 52
حالة ثم تولف العمل به فى فترة الهدوء النسبى
واعادة تشغيله بتاريخ  2021-4-15حتى االن
وتم حجز عدد  61حالة به حتى االن
التاكيد على مخزون االدوية بالمستشفى
ليام ادارة المستشفى بتوفير كافة
المستلزمات الالزمة خالل الفترة ( كمامات
– واليات شخصية – ادوات تطهير وتعميم
)

6

تجهيز منظومة االسعاف بالمستشفى ووضع
جداول لتواجد السائمين على مدار  24ساعة لنمل
الحاالت من والى المستشفى

م

4

5

تشغيل صيدلية الطوارئ على مدار  24ساعة

االجراءات الفعلٌة التطبٌمٌة التى تم اتخاذها فى اطار التصدى لجائحة الكورونا

م

االجراءات االدارٌة

7

ترتيبات ادارة االمن بتوزيع االفراد على
مدار  24ساعة بجداول معتمدة وتسليم
تمارير الورديات الدارة المستشفى يوميا
وخاصة فى حالة حدوث طارئ

 8تخفيض ايام العمل االسبوعية لبعض
االدارات بالمستشفى ولد صدر بذلن
تعليمات على ثالثة مراحل حتى االن
االول بتاريخ  2020 3-19حتى -8-6
 2020والثانى بتاريخ  2020-12-19حتى
 2021-2-20والثالث بتاريخ 2021-4-13
حتى  2021-5-17حيث الهدف تخفيض
عدد العاملين بالمستشفى للحد من االختالط
وانتشار المرض
 9تنظيم وجود المرافمين للمرضى بالمستشفى
للحد من اعداد التكدس بالسام المستشفى
 10وضع منظومة لشبكة االتصاالت بالمستشفى
بميام ادارة المستشفى باصدار تعليمات
الدارة االمن لوضع المنظومة بحيث تشمل
خدمة النداء االلى واجهزة الالسلكى واعداد
كشوف بارلام الموبيالت االساسية
لالستخدام فى حالة الطوارئ كذلن ارلام
التليفونات للشرطة ووزارة الصحة
والمستشفيات االخرى واالسعاف
 11اعداد لائمة إخطار الطباء االستمبال وااللسام
الداخلية وبدالئهم والهيئة المعاونة من السكرتارية
على ان تتضمن كل لسم على حدة وارلام
التليفونات ويتم تسليمها الدارة المستشفى يوميا
بحيث تكون متاحة على مدار  24ساعة

االجراءات الطبٌة
اختزال االنشطة الطبية العادٌة بالمستشفىاصدار
تعليمات من ادارة المستشفى بذلن
وتشمل ( التنبيه بعدم حجز الحاالت غير الطارئة-
وتعطيل العمل بالعيادات المسائية -وتعديل وتخفيض عدد
ساعات العمل بالعيادات الصباحية )
أجيل العمليات الجراحية غير الطارئة

دور المستشفى فى المشاركة المجتمعٌة

بٌان الموافل الطبٌة بجامعة االزهر
عدد
االطباء

عدد
الحاالت

عدد
العملٌات

لافلة الوراق
2014-4-30

22

1118

238

لافلة عزبة عرب
أبو ساعد الجٌزة
2016-8-10

37

1115

50

33

924

20

23

1925

120

عدد
االطباء

عدد
الحاالت

عدد
العملٌات

المافلة

لافلة بور سعٌد
2014
لافلة لرٌة العدوة
المنٌا
2016-5-4

انشطة على هامش المافلة

رُ ػًّ اخزجبس ِذ ٛاِ١خ ٌؼذد ( )94اِ. ٟ
رُ رٛص٠غ ػذد ( )200وشرٔٛخ ِٛاد غزائ١خ  )165( ،ثطبٔ١خ
.
رُ البِخ ٔذٚاد رٛػ٠ٛخ (ث١ئ١خ –غج١خ -د١ٕ٠خ –صمبف١خ).

رُ ػمذ اِزذبْ ِذ ٛأِ١خ فٛسٌ ٞؼذد ( )30داسط -
رُ رٛص٠غ ػذد( ) 1000ثطبٔ١خ  )1000(،وشرٔٛخ ِٛاد
غزائ١خ  .ػٍ ٟػّالء اٌعّبْ االجزّبػ ٟػٍ ٟا٘بٌ ٟلش٠خ
اٌؼذٚح .
رُ البِخ ٔذٚاد رٛػ٠ٛخ ٚد١ٕ٠خ ٚصمبف١خ ٚث١ئ١خ ال٘بٌ ٟلش٠خ

اٌؼذٚح .

المافلة

انشطة على هامش المافلة

بٌان الموافل الطبٌة بجامعة االزهر
لافلة لرٌة مسلمى
مركز ههٌا
الشرلٌة
2020-4-28

لافلة الوادى
الجدٌد
2016-10-16

17

498

40

رُ ػمذ اِزذبْ ِذ ٛاِ١خ فٛسٌ ٞؼذد ( 50داسط ) ٔٚجخ
ِٕ )16( ُٙاِ. ٟ
رُ رٛص٠غ ػذد ( )2000وشرٔٛخ ِٛاد غزائ١خ ٚ،ػذد
( )1000ثطبٔ١خ ػٍ ٝػّالء اٌعّبْ االجزّبػ. ٟ

35

5200

191

رُ اخزجبس ػذد ( )150اِٚ ، ٟرُ فزخ ( )25فصً ِذ ٛأِ١خ
 .رُ رٛص٠غ ػذد ( )300وشرٔٛخ ِٛاد غزائ١خ ٚ ،ػذد ()200
ثطبٔ١خ فِ ٟذٕ٠خ اٌفشافشح  )250 ( ،ثطبٔ١خ فِ ٟذٕ٠خ اٌذاخٍخ
 )750( ،وشرٔٛخ ِٛاد غزائ١خ فِ ٟذٕ٠خ اٌخبسجخ ٚاٌمشٞ
اٌّذ١طخ ثٙب .رُ البِخ ٔذٚاد رٛػ٠ٛخ ال٘بٌ ٟاٌمش ( ٞد١ٕ٠خ
–ث١ئ١خ – صذ١خ ).

20

2689

41

لافلة رأس غارب
البحر االحمر
2016-12-7

المافلة

عدد
االطباء

عدد
الحاالت

عدد
العملٌات

رُ ػًّ اخزجبس ِذ ٛاِ١خ فٛسٌ ٞؼذد()200شخص ٔجخ
ِٕ)71( ُٙاِ. ٟ
رُ رٛص٠غ ( )5000جٕٙ١ب ػٍ ٝاالعش االشذ ادز١بجب .
رُ اٌزجشع ثؼذد ( )500و١ظ ثٛي ٌّغزشف ٟغبسة اٌؼبَ .
رُ البِخ ٔذٚاد رٛػ٠ٛخ ( د١ٕ٠خ –غج١خ –صمبف١خ –

انشطة على هامش المافلة

بٌان الموافل الطبٌة بجامعة االزهر
رُ ػمذ اِزذبْ ٌؼذد (ٔٚ )121جخ ِٕ.)61( ُٙ
رُ رٛص٠غ ِغبػذاد غزائ١خ ( )300شٕطخ.

لافلة بطن البمرة
حى مصر المدٌمة
الماهرة
2016-8-24

لافلة ابو غالب
المناطر الخٌرٌة
2017-5-4

31

1481

17

لافلة لرٌة سبن
االحد المنوفٌة
2017-6-19

27

1991

17

رُ ػمذ اِزذبْ ِذ ٛاالِ١خ ٌؼذد ( )81اِ. ٟ
رُ رٛص٠غ ( )400ثطبٔ١خ ٚ ،ػذد ( )200شٕطخ ِٛاد غزائ١خ
رُ البِخ ٔذٚاد ( رٛػ٠ٛخ -غج١خ – د١ٕ٠خ – اجزّبػ١خ -ث١ئ١خ)

عدد
االطباء

عدد
الحاالت

عدد
العملٌات

انشطة على هامش المافلة

المافلة

رُ ػمذ اِزذبْ ِذ ٛاالِ١خ ٌؼذد ( 8رُ رٛص٠غ ( )400ثطبٔ١خ
ٚ ،ػذد ( )200شٕطخ ِٛاد غزائ١خ .
رُ البِخ ٔذٚاد
( رٛػ٠ٛخ -غج١خ – د١ٕ٠خ – اجزّبػ١خ -ث١ئ١خ)

بٌان الموافل الطبٌة بجامعة االزهر

لافلة لرٌة
العكرشة الملٌوبٌة
2017-8-2

لبفٍخ لش٠خ
ئعذبلخ – وفش
اٌش١خ
2017/2/23

27

32

25

1600

2507

1692

120

رُ ػمذ اِزذبْ ِذ ٛاالِ١خ ٌؼذد ( )105اِ. ٟ
رُ رٛص٠غ ( )200ثطبٔ١خ  )200( ،شٕطخ ِٛاد غزائ١خ .
رُ البِخ ٔذٚاد رٛػ٠ٛخ
( د١ٕ٠خ – صمبف١خ – غج١خ -ث١ئ١خ).

92

50

لبفٍخ لش٠خ ِ١ذ
ث١ضب– إٌّٛف١خ
201/2/17

المافلة

عدد
االطباء

عدد
الحاالت

رُ ػمذ اِزذبْ ِذ ٛاالِ١خ ٌؼذد (رُ رٛص٠غ ( )400ثطبٔ١خ ،
ٚػذد ( )200شٕطخ ِٛاد غزائ١خ .
رُ ػمذ اِزذبْ  81اِ.ٝ
رُ البِخ ٔذٚاد ( رٛػ٠ٛخ -غج١خ – د١ٕ٠خ – اجزّبػ١خ -ث١ئ١خ)

عدد
العملٌات

رُ ػمذ اِزذبْ ِذ ٛاالِ١خ ٌؼذد ( )98اِٟ
رُ رٛص٠غ ( )300ثطبٔ١خ  )300( ،شٕطخ ِٛاد غزائ١خ .
رُ البِخ ٔذٚاد رٛػ٠ٛخ
( د١ٕ٠خ – صمبف١خ – غج١خ -ث١ئ١خ).

انشطة على هامش المافلة

بٌان الموافل الطبٌة بجامعة االزهر

30

لبفٍخ عضثخ
اٌعشة
اٌمب٘شح/1/17
2016

1055

109

ٔذٚح ث١ئ١خ  -:ػٓ رشش١ذ اعزٙالن اٌّ١بٖ أٌمب٘ب ِٕذٚة
ػٓ ششوخ ِ١بٖ اٌششة .
ٔذٚح صذ١خ  -:ػٓ اٌطت اٌٛلبئِ ( ٝشض اٌذسْ)
أٌمب٘ب ا.دِ /شفذ شبوش اعزبر ثىٍ١خ اٌطت اٌجٕبد.
د١ٕ٠خ  -:ػٓ اٌذ ٓ٠اٌّؼبٍِخ أٌمب٘ب ا.د /ػض٠ضح اٌص١فٟ
اعزبر اٌجالغخ .
صمبف١خ  -:ػٓ اٌزذخٚ ٓ١اٌّٛاد االدِبٔ١خ ٚاظشاسّ٘ب
ٚدٚس االعشح ف ٟاٌٛلب٠خ ِّٕٙب اٌمب٘ب ا /دمحم ع١ذ ِّضً
ِٕٚغك صٕذٚق ِىبفذخ ٚػالط االدِبْ .
رُ ػمذ اِزذبْ فٛسٌ ٞؼذد ( )132داسط ٚ ،رُ االػالْ
ػٓ فزخ فصٛي جذ٠ذح ٌّٓ ال٠ج١ذ اٌمشاءح ٚاٌىزبثخ
ثبٌّٕطمخ .
رُ رٛص٠غ ِغبػذاد غزائ١خ ٚثطبغ ٓ١ػٍ ٝػّالء
اٌعّبْ االجزّبػٚ ٟاالعش االشذ ادز١بجب ف ٟإٌّطمخ

بٌان الموافل الطبٌة بجامعة االزهر
المافلة

عدد
االطباء

عدد
الحاالت

عدد
العملٌات

لبفٍخ لش٠خ وفش
ععذ – دِ١بط
2017/8/23

30

1800

120

رُ ػمذ اِزذبْ ِذ ٛاالِ١خ ٌؼذد ( )98اِ. ٟ
رُ رٛص٠غ ( )300ثطبٔ١خ  )300( ،شٕطخ ِٛاد
رُ البِخ ٔذٚاد رٛػ٠ٛخ ( د١ٕ٠خ – صمبف١خ – غج١خ -ث١ئ١خ)

34

1491

193

رُ ػمذ اِزذبْ ِذ ٛاالِ١خ ٌؼذد ( )100اِ. ٟ
رُ رٛص٠غ ( )200ثطبٔ١خ  )200( ،شٕطخ ِٛاد غزائ١خ .
رُ البِخ صالس ٔذٚاد رٛػ٠ٛخ ( د١ٕ٠خ – صمبف١خ  -ث١ئ١خ).

لبفٍخ دٟ
االعّشاربٌمب٘شح
2017/2/8

لبفٍخ لش٠زٟ
اٌذاخٍخ
ٚاٌخبسجخ
اٌٛاد ٞاٌجذ٠ذ
2015/11/26
لبفٍخ اثٛ
سٚاػ– اٌج١ضح
2015/10/7

40

4345

127

17

1000

45

انشطة على هامش المافلة

بٌان الموافل الطبٌة بجامعة االزهر
المافلة

عدد
االطباء

عدد
الحاالت

عدد
العملٌات

لبفٍخ اثٛ
إٌّشط-اٌج١ضح
2015/9/9

25

1995

255

لبفٍخ لش٠خ
اٌّعبٌِ ٝشوض
ِٕ١ب اٌمّخ
اٌششل١خ
2015/8/7

15

404

15

لبفٍخ لش٠خ اَ
خٍف –ثٛس
عع١ذ
2015/5/6

25

1047

20

لبفٍخ لش٠زٟ
اٌذاخٍخ
ٚاٌخبسجخ
اٌٛاد ٞاٌجذ٠ذ
2016/10/16

40

5200

200

انشطة على هامش المافلة

بٌان الموافل الطبٌة بجامعة االزهر

المافلة

لبفٍخ عضثخ
اٌٙجبٔخ–اٌمب٘شح
2018/1/18

عدد
االطباء

عدد
الحاالت

عدد
العملٌات

17

1127

32

رُ ػمذ اِزذبْ ِذ ٛاالِ١خ ٌؼذد ( )100اِ. ٟ
رُ رٛص٠غ ( )200ثطبٔ١خ  )200( ،شٕطخ ِٛاد
رُ البِخ صالس ٔذٚاد رٛػ٠ٛخ ( د١ٕ٠خ – صمبف١خ  -ث١ئ١خ)

30

4220

116

رُ صشف ػذد  250وشرٔٛخ ِٛاد غزائ١خ ثبالظبفخ اٌٟ
صشف ػذد  100ر١ششد
رُ ػمذ اِزذبْ ِذ ٛاِ١خ فٛسٌ ٞؼذد 65فشد
رُ ػًّ ٔذٚاد رٛػ٠ٛخ
( صمبف١خ – غج١خ -ث١ئ١خ – د١ٕ٠خ)ِٕ 45 ُٙفشد

200

رُ رٛص٠غ ػذد  250وشرٔٛخ ِٛاد غزائ١خ ثبالظبفخ اٌٟ
رٛص٠غ ػذد  100ثطبٔ١خ.
رُ ػمذ اِزذبْ ٌؼذد  73فشد ٔجخ ِٕ 13 ُٙفشد.
رُ ػًّ ٔذٚاد رٛػ٠ٛخ
( صمبف١خ – غج١خ -ث١ئ١خ – د١ٕ٠خ)

لبفٍخ عضثخ
اٌجٍذ– اعٛ١ط
2018/1/22

27

لبفٍخ اٌصٛاِعخ
ِشوض أخُّ١
ع٘ٛبج
2018/1/29

انشطة على هامش المافلة

3921

بٌان الموافل الطبٌة بجامعة االزهر

عدد
االطباء

عدد
الحاالت

عدد
العملٌات

لبفٍخ ِشوض
اٌغٕطخ لش٠زٟ
دٛاٚ ٞاخزبٚاٞ
اٌغشث١خ
2018/7/26

25

2395

38

لبفٍخ ثئش اٌعجذ
شّبي عٕ١بء
2019/5/4

15

822

100

10

700

40

المافلة

لبفٍخ ِذسعخ
اٌش١ٙذ عضة
إٌٙضخ – دِ١بط
2019/7/24

انشطة على هامش المافلة

رُ رٛص٠غ ػذد  100ر١ششد ثبالظبفخ اٌ ٟرٛص٠غ ػذد 100
وشرٔٛخ ِٛاد غزائ١خ .
رُ ػمذ اِزذبْ ي 62فشد
رُ ػًّ ٔذٚاد رٛػ٠ٛخ ( صمبف١خ – غج١خ -ث١ئ١خ – د١ٕ٠خ)ٔجخ
ِٕ 25ُٙفشد

بٌان الموافل الطبٌة بجامعة االزهر

عدد
االطباء

عدد
الحاالت

عدد
العملٌات

لبفٍخ عضثخ
اٌعشة دٟ
غشة ِذٕ٠خ
ٔصش–اٌمب٘شح
2019/4/12

17

1864

51

لبفٍخ اٌّذٍخ
اٌىجش– ٞاٌغشث١خ
2019/12/24

21

2175

134

لبفٍخ اٌج١ضح
2020/1/22

20

2000

112

لبفٍخ االلصش
2020/2/8

10

500

100

المافلة

انشطة على هامش المافلة

بٌان الموافل الطبٌة بجامعة االزهر

المافلة

عدد
االطباء

عدد
الحاالت

عدد
العملٌات

12

2800

57

لبفٍخ شّبي
عٕ١بء
2020/9/27

لبفٍخ اٌّذشٚعخ
2020/10/7

14

1872

267

لبفٍخ ثٕٟ
ع٠ٛف
2020/11/19

23

1780

100

انشطة على هامش المافلة

بٌان الموافل الطبٌة بجامعة االزهر

المافلة

لبفٍخ اٌفَٛ١
2020/12/26

عدد
االطباء

عدد
الحاالت

عدد
العملٌات

23

1798

100

انشطة على هامش المافلة
رُ ػمذ اِزذبْ ِذ ٛاِ١خ فٛسٌ ٞؼذد ( )150أِ ٝجخ ُِٕٙ
ِب٠مبسة اي  %70شخص ٚ .رٌه ثبٌزؼبِ ْٚغ اٌ١ٙئخ اٌؼبِخ
ٌزؼٍ ُ١اٌىجبس .
رُ رٛص٠غ ػذد  500شٕطخ صذ١خ ثبالظبفخ اٌ250 ٝ
وشرٔٛخ ِٛاد غزائ١خ ٚاغبص١خ ثبالظبفخ اٌ ٝرٛص٠غ 110
شىبسح دل١ك ٚصْ اٌٛادذح  50و ٍٛ١ثبالظبفخ اٌ150 ٝ
ٌذبف ف١جش  110 ،شٕطخ ِذسع١خ ػٍ ٟغٍجخ ِذسعخ اٌشّٟ١
االثزذائ١خ .
رُ ػمذ ٔذٚاد د١١ٕ٠خ ٚصمبف١خ ٚث١ئ١خ ٚرٛػ٠ٛخ ثبالظبفخ اٌٝ
ٔذٚح غج١خ رٛػ٠ٛخ ػٓ ف١شٚط وٛسٔٚب اٌّغزجذ ٚو١ف١خ
اٌٛلب٠خ ِٕٗ اٌمب٘ب ِٕذٚث ِٓ ٓ١جّؼ١خ اٌٙالي االدّش
اٌّصش. ٞ

دور المستشفى فى المشاركة المجتمعٌة
بٌان الموافل الطبٌة بجامعة االزهر

البيان

العدد

االطباء المشاركٌن فى الموافل
الحاالت التى تم الكشف علٌها
العملٌات التى تم اجراؤها
اختبارات االمٌة التى تمت
الكراتٌن والشنط الغذائٌة التى تم توزٌعها
البطاطٌن التى تم توزٌعها
اجمالى الموافل التى تمت

886
70208
3627
1348
6150
4815
36

العدد
70208

36

4815

6150

1348

3627

886

80000
70000
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50000
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20000
10000
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لسم الباطنة

ٌتكون لسم الباطنة من اربع وحدات رئٌسٌة

وحدة الغدد الصماء
وحدة رعاٌة طوارئ الباطنة
وحدة الكبد والجهاز الهضمى والمناظٌر
وحدة امراض الكلى

لسم الباطنة
الخدمات التى ٌمدمها المسم للمرضى المترددٌن علٌه

ٌمدم المسم خدماته للمرضى المترددٌن على المستشفى
على مدار اٌام االسبوع وهى كاالتى:
 -1استمبال كافة حاالت الطوارئ الخاصة باالمراض الباطنة يوميا وعلى
مدار ال  24ساعة.
 -2التعامل مع حاالت طوارئ مناظير الجهاز الهضمى يومى االحد و
الثالثاء و ايام الجمعة بالتبادل مع السام الجراحة العامة و االمراض
المتوطنة من كل اسبوع.
 -3التعامل مع حاالت الغسيل الكلوى االعتيادى و الطوارئ يوميا وعلى
مدار ال  24ساعة.
 -4استمبال الحاالت الحرجة والتعامل معها بوحدة رعاية طوارئ
االمراض الباطنة يوميا وعلى مدار ال  24ساعة.
 -5التعامل اليومى مع الحاالت المترددة على العيادة الخارجية االمراض
الباطنة وصرف العالج الشهرى لمرضى السكرى و مرضى ارتفاع
الضغط المزمن.
 -6مشاركة اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و االطباء المميمين
واعضاء هيئة التمريض بتمديم الخدمات الصحية لمرضى الكورونا
المحجوزين بمستشفى االزهر التخصصى و من خالل عيادة الفرز و
العالج للعاملين بمستشفى سيد جالل فى الموجة االولى وكذلن المحجوزين
بمسم العزل بمستشفى سيد جالل فى الموجة الثانية.

لسم الباطنة

 يتكون المسم الداخلى من عدد  6لاعات للحريم و عدد  4لاعات للرجال. -اجمالى استيعاب المسم  54سرير ( 30حريم و  24رجال).

تمدم الوحدة خدماتها من خالل توافر  7اسرة مجهزة بكافة المعدات الالزمة (جهاز تنفس
صناعى – مونيتور – مضخات كهربائية) منهم سرير بغرفة عزل خاصة كما يتوفر بالوحدة
عدد  1ماكينة غسيل كلوى مخصصة لمرضى الوحدة.

تمدم الوحدة خدماتها لمرضى الغسيل الكلوى االعتيادى و الطارئ من خالل عدد  32ماكينة
منها  4ماكينات مخصصة للحاالت المصابة بفيروس (سى) على مدار ال  24ساعة ومن
خالل  3ورديات عمل يومية.

لسم الباطنة

أهم التوسعات والتطورات بالمسم خالل عام 2020

أوال :المسم الداخلى
تم البدء باجراءات تطوير لسم االمراض الباطنة وتم اعتماد الممايسة الالزمة
لذلن من ادارة المستشفى وتتضمن اعادة تصميم الشكل الهندسى للمسم مع
تجديد البنية التحتية بشكل كامل و مراعاة توافر عدد  6غرف التصادى و
استغالل كافة المساحات الممكنة بالمسم وادخال نظم المعلومات و المرالبة
الحديثة وفى انتظار انتهاء كافة االجراءات للبدء العملى فى عملية التطويرفى
اول العام الجديد.

ثانٌا :وحدة رعاٌة طوارئ االمراض الباطنة
 تم تسلم وحدة الرعاية الجديدة بالدور العاشر بمبنى التوسع الجديد و تضملاعة كبيرة بها  6اسرة بكافة تجهيزاتها باالضافة الى غرفة عزل منفصلة بها
سرير واحد بكافة تجهيزاته.
 جارى البدء الفعلى فى تطوير وحدة رعاية طوارئ الباطنة المديمة بالدورالثانى بمبنى الطوارئ وذلن بداية من شهر ديسمبر الجارى وسيتم تسلم
الرعاية فى منتصف العام الجديد وتمدر السعة االجمالية للوحدة بعدد 12
سرير منها  2سرير مخصصة للعزل.
 تم امداد وحدة الرعاية خالل هذا العام باالجهزة التالية :ماكينة غسيل كلوى– جهاز موجات صوتية ودوبلر ملون و ايكو متنمل – جهاز تنفس صناعى
متنمل على سبيل التبرعات باالضافة الى عدد  7اسرة جديدة و  7مونيتور و
 24مضخة كهربائية وجهاز اشعة عاديةمتنملة موفرة من المستشفى.

لسم الباطنة

ثالثا :وحدة الغسٌل الكلوى
 تم توفير  4ماكينات غسيل كلوى جديدة ماركة جامبرو. تم التبرع لصالح الوحدة بعدد  6ماكينات غسيل كلوى جديدة ماركة جامبرووعدد  1ماكينة غسيب ماركة فيرسينياس.
تم توفير ماكينة غسيل عالية الكفائة مع امكانية عمل جلسات فصل بالزما
وجارى العمل على توفير المستلزمات الخاصة بها

لسم طب االطفال

٠زىْٛ
اٌ١ٙىً اٌزٕظ ( ّٝ١أداس٠ب )ٌمغُ غت األغفبي ِٓ صالس ٚدذاد ػبِخ ٠زجؼٙب
ٚدذاد رخصص١خ وبألر:ٝ

أٚال :اٌٛدذاد اٌعبِخ :
أٚ -دذح األعزبر اٌذوزٛس  /سأفذ ػجذاٌشؤٚف خطبة ثغؼخ  18عش٠ش
ةٚ -دذح األعزبر اٌذوزٛس ِ /ذغٓ اٌم١ؼ ٝثغؼخ  18عش٠ش.

دٚ -دذح األعزبر اٌذوزٛس ٘ /شبَ أدّذ ػٍ . ٝثغؼخ  12عش٠ش .

ثبٔ١ب  :اٌٛدذاد اٌزخصص١خ :
ٚ -1دذاد االغفبي دذ٠ض ٝاٌٛالدح ٚاٌّجزغش٠ٚ ٓ٠زشأعٙب األعزبر اٌذوزٛس  /أدّذ
ِذغٓ ػجذ اٌذى ُ١ثأجّبٌ ٝصالصِ ْٛذعٓ
ٚرٕمغُ ئٌٚ ٝدذر:ٓ١
* ٚدذح االغفبي دذ٠ض ٝاٌٛالدح ٚاٌّجزغشٌ ٓ٠ألعزمجبي اٌخبسج ٝثبٌذٚس اٌغبدط
اٌّجٕ ٝاٌجذ٠ذ ٚرُ ثذّذ هللا ٚفعٍخ ص٠بدح عؼخ اٌذعبٔبد ِٓ ػذد ِ 5ذبظٓ ئٌٝ
اٌؼبَ 2021 -2020
اٌٛالدح خالي
ػذد ِ 20ذعٓ العزمجبي
األطفبي
دذ٠ضٝطت
األغفبيلغُ
ٚدذاد
ٚجبس ٞص٠بدح عؼخ اٌذعبٔبد ئٌ ٝاٌغؼخ اٌمص ٜٛثبٌٛدذح ئٌ ٝػذد ِ 30ذعٓ
*ٚدذح االغفبي دذ٠ض ٝاٌٛالدح ٚاٌّجزغش ٓ٠ثّغزشف ٝإٌغبء ٚاٌز١ٌٛذ ٌألعزمجبي
اٌذاخٍٚٝرُ ثذّذ هللا ٚفعٍخ ص٠بدح عؼخ اٌذعبٔبد ِٓ ػذد  ٣دعبٔبد ئٌ ٝػذد 10
دعبٔبد ف ٝخالي اٌؼبَ ٘زا اٌؼبَ  2021ألعزمجبي األغفبي دذ٠ض ٝاٌٛالدح
ٚاٌّجزغش ٓ٠ف ٝلغُ إٌغبء ٚاٌز١ٌٛذ ٚجبس ٞص٠بدح عؼخ اٌذعبٔبد ئٌ ٝاٌغؼخ
اٌمص ٝ٘ٚ ٜٛػذد ِ 15ذعٓ

لسم طب االطفال

ٚ -2دـذح اٌشػب٠خ اٌّشوضح ٌألغفبي ٠ٚزشأعٙب أعزبر دوزٛس ِغبػذ  /خبٌذ
ساشذ ٚرؼًّ ثطبلخ  8أعشح ٚجبس ٞاٌؼًّ ػٍ ٝص٠بدح عؼخ اٌٛدذح ئٌ ٝاٌغؼخ
اٌمص ٝ٘ٚ ٜٛػذد  13عش٠ش ٌٍشػب٠خ اٌّشوضح
ٚ -3دذح اٌشػب٠خ اٌّزٛعطخ ٌألغفبي ٠ٚزشأعٙب أعزبر دوزٛس ِغبػذ ِ /ذّٛد
ص٘شاْ ٚرؼًّ ثطبلخ  7أعشح ٚرُ أٔشبئٙب خالي اٌؼبَ .2020 - 2019
ٚ -4دذح لٍت األغفبي ٠ٚزشأعٙب أعزبر دوزٛس ِغبػذ  /ئثشا٘ ُ١أث ٛاٌفشط
ِٚزٛفش ثٙب ػذد  2جٙبص ِٛجبد صٛر١خ ػٍ ٝاٌمٍت  ٚجٙبص سعُ لٍت
ِغزّش(٠ٚ )Holter ECGؼًّ ثٙب فش٠ك ِذسة ػٍ ٝلغطشح لٍت األغفبي
ٚ -5دذح دغبع١خ ِٕٚبػخ األغفبي ٠ٚزشأعٙب األعزبر اٌذوزٛس ٘ /شبَ أدّذ
ػٍٚ ٝرمذَ خذِبد اٌّزبثؼخ ٌذبالد دغبع١خ اٌصذس ٚل١بط ٚظبئف اٌزٕفظ
ٌألغفبي ِٓ عٓ  5عٕٛاد ِٕ ٚبظ١ش اٌجٙبص اٌزٕفغ ٝاٌزشخ١ص١خ ٌألغفبي
ٚوزٌه اخزجبساد اٌذغبع١خ ػٓ غش٠ك اٌجٍذ .

ٚدذاد لغُ طت األطفبي
ٚ -6دذح أِشاض وٍ ٝاألغفبي ٚاٌغغ ً١اٌذِ٠ ٚ ٜٛششف ػٍٙ١ب األعزبر اٌذوزٛس/
ِفزبح سث١غ ثأجّبٌ ٝػذد ِ 8بوٕ١بد غغ ً١دٌِ ٜٛألغفبي ٚرمذَ خذِخ اٌغغً١
اٌذٌِ ٜٛؼذد  20غفً ثّزٛعػ  60جٍغخ غغ ً١دِ ٜٛأعجٛػ١ب ثخالف جٍغبد
اٌطٛاسئ.
ٚ -7دذح غت اٌّخ ٚاألػصبة ٌألغفبي ٠ٚزشأعٙب األعزبر اٌذوزٛس ِ /ذغٓ
اٌم١ؼىّضٚدح ثجٙبص سعُ ِخ ٌألغفبي ٚجٙبص سعُ أػصبة ٚسعُ ػعالد
ٚدجشح اخزجبساد اٌزوبء ٚاخزجبساد اٌزٛدذ ٚاالخزجبساد إٌفغ١خ ٌألغفبي .
ٚ -8دذح اٌزغز٠خ اٌؼالج١خ ٌألغفبي ٚاإلسٚاء ٚ
ِذّٛد اٌّٛج ٝأعزبر غت االغفبي

٠ششف ػٍٙ١ب األعزبر اٌذوزٛس /

اٌخذِبد اٌزعٍ١ّ١خ ثمغُ طت األطفبي

 -9رط٠ٛشٚص٠بدح دجشاد اٌؼالط االلزصبدٌ ٜألغفبي ثغؼخ  6أعشح ٚرُ
ئٔشبؤ٘ب ٚرط٠ٛش٘بخالي االػٛاَ .2021- 2019
 -10اٌؼ١بداد اٌخبسج١خ اٌؼبِخ رؼًّ ١ِٛ٠ب ٚاٌؼ١بداد اٌزخصص١خ ف ٟغت
األغفبي رؼًّ ػٍ ٝاأللً ثّؼذي ِٛ٠بْ أعجٛػ١ب .
 -11األعزمجبي ٚاٌطٛاسئ ٌمغُ غت األغفبي ٚرُ رٛعؼزٗ ثّجٛٙداد ِشىٛسح
ِٓ األعزبر اٌذوزٛس ِذ٠ش ػبَ ِغزشف ٝثبة اٌشؼش٠خ األعزبر اٌذوزٛس  /ػجذح
ِجشٚن اٌشبفؼ ٚ ٝاألعزبر اٌذوزٛس /أدّذ ِذغٓ ػجذاٌذىٔ ُ١بئت ِذ٠ش ػبَ
اٌّغزشفٌٍ ٝشئ ْٛاٌؼالج١خ ف ٝخالي اٌؼبَ اٌذبٌ2021 ٝ

.

لغُ طت األطفبي
ٛ٠جذ ثمغُ غت األغفبي ثّغزشف ٝثبة اٌشؼش٠خ اٌمبػبد اٌزؼٍّ١خ ا٢ر١خ :
-1

لبػخ ِجٍظ اٌمغُ ٚاٌّذبظشاد .

-2

لبػخ إٌّبلشبد اٌؼٍّ١خ .

-3

لبػخ رذس٠ظ ػٍّ ٝثىً ٚدذح ِٓ اٌٛدذاد اٌؼبِخ .

ٚرُ رط٠ٛش ِؼظُ اٌمبػبد  ٚرجذ٠ذ٘ب ٚرذذ٠ش لبػبد اٌزذس٠ظ ٌٍطٍجخ ٚوزٌه
لبػخ ِجٍظ اٌمغُ ٚرشو١ت أجٙضح رى١١ف ثٙب ٚرض٠ٚذ٘ب ثشبشبد ػشض
رٍفض١ٔٛ٠خ رو١خ ثبٌجٛٙد اٌزار١خ ٚرُ رط٠ٛش٘ب ثأششاف األعزبر اٌذوزٛس /سأفذ
خطبة سئ١ظ اٌمغُ ٚوزٌه لبػبد إٌّبلشبد اٌؼٍّ١خ ثبٌذٚس اٌخبِظ ٌ١صجخ
ثىً ٚدذح لبػخ رذس٠ظ ِجٙضح ثأدذس اٌٛعبئً اٌزىٌٕٛٛج١خ ٚرٌه ٌٍزغٍت
ػٍ ٝص٠بدح أػذاد اٌطالة ٚوزٌه ٌظشٚف اٌزجبػذ االجزّبػ ٝف ٟظً جبئذخ
وشٔٚب ٚلذ رُ رمغ ُ١اٌذسٚط اٌؼًّ٠خ ئٌِ ٝجّٛػزبْ ػٍ ٝفزشربْ ف ٟوً ٚدذح
ػبِخِغ ػذَ ص٠بدح ػذد اٌطالة ف ٟوً ِجّٛػخ ػٓ ػشش ْٚغبٌجب .

.

خطخ اٌزط٠ٛشاٌذبٌ١خ ثمغُ طت األطفبي
ثّغزشف ٝثبة اٌشعش٠خ اٌجبِعٝ

 -1ص٠بدح أػذاد أجٙضح اٌزٕفظ اٌصٕبػٌٛ ٝدذاد دذ٠ض ٝاٌٛالدح ٚاٌشػب٠خ
اٌّشوضح ٌألغفبي
 -2رض٠ٚذ ٚدذح االغفبي دذ٠ض ٝاٌٛالدح ثأدذس أجٙضح االشؼخ اٌزٍفض١ٔٛ٠خ
ٌٍمٍت ( ٚ )ECHOاٌّٛجبد اٌصٛر١خ ػٍ ٝاٌجطٓ ٚاٌّخ ( ) Ultrasounds
ٌألغفبي دذ٠ضٝ
اٌٛالدح ٚاٌّجزغشٓ٠
 -2سفغ اٌغؼخ األعز١ؼبث١خ ٌٛدذاد االغفبي دذ٠ض ٝاٌٛالدح ٚاٌّجزغشٌٍ ٓ٠غؼخ
اٌمص ٜٛثؼذد أسثؼ 45 - 40 ْٛدعبٔخ
 -3سفغ اٌغؼخ األعز١ؼبث١خ ٌٛدذح اٌشػب٠خ اٌّشوضح ٌألغفبي ئٌ ٝػذد  13عش٠ش
 -4رض٠ٚذ ٚدذح اٌشػب٠خ اٌّشوضح ٌالغفبي ثأدذس أجٙضح االشؼخ اٌزٍفض١ٔٛ٠خ
ٌٍمٍت ( ٚ )ECHOاٌّٛجبد اٌصٛر١خ ( ٌ ) Ultrasoundsألغفبي
 -5ص٠بدح أػذاد اٌزّش٠ط ثبٌمغُ ٌّٛاجٙخ اٌزٛعغ ف ٝػذد اٌٛدذاد اٌؼبِخ
ٚاٌزخصص١خ .

خطخ اٌزط٠ٛشاٌذبٌ١خ ثمغُ طت األطفبي

 -6ئٔشبء ٚدذح فذص اٌّٛجبد اٌصٛر١خ ٌألغفبي ( اٌصذس –اٌجطٓ –
ايِخ ) ثمغُ األغفبي ٌزم َٛثخذِخ اٌٛدبد اٌؼبِخ ٚاٌخبصخ ٚاٌّزشددٓ٠
ػٍ ٝاٌؼ١بداد اٌخبسج١خ
 -7رض٠ٚذ ٚدذح دذ٠ض ٝاٌٛالدح ثأجٙضح ٌ Cooling systemؼالط
دبالد ٔمص األوغجٌ ٓ١ذذ٠ض ٝاٌٛالدح .
 -8رض٠ٚذ ٚدذح اٌذغبع١خ ٚإٌّبػخ ثجٙبص ل١بط ٚظبئف اٌزٕفظ ٌغٓ
رذذ  5عٕٛاد .
 -9ص٠بدح ػذد األخصبئ ٓ١١إٌفغ ٓ١١ثبٌؼذد اٌىبفٌ ٝزمٍ ً١لٛائُ االٔزظبس
ٌٛدذح غت اٌّخ ٚاألػصبة ٚفذٛصبد اٌزٛدذ ٚفشغ اٌذشوخ
ٚاالظطشاثبد إٌفغ١خ ػٕذ األغفبي .
 -10ص٠بدح ػذد دسجبد األغجبء اٌّم ٓ١ّ١ثبٌمغُ ف ٟظً ص٠بدح اٌغؼخ
االعز١ؼبث١خ ٌٍمغُ ف ٝاٌٛدذاد ٚاٌشػب٠بد.
 -11ئٔشبء ٚدذح ِٕبظ١ش جٙبص ٘عٌّ ٟألغفبي خبصخ ف ٟظً ٚجٛد
اٌىفبءاد اٌّذسثخ ف ٟاٌمغُ .

خطخ اٌزط٠ٛشاٌذبٌ١خ ثمغُ طت األطفبي
 -12رط٠ٛش ٚرذذ٠ش اٌؼ١بداد اٌؼبِخ ٚاٌزخصص١خ ثمغُ غت األغفبي ػٍ ٝأْ رؼًّ
اٌؼ١بداد ثشىً شجٗ  ِٝٛ٠وّب ِ٘ ٛخطػ وبالر: ٝ
-1

ػ١بدح غت األغفبي اٌؼبِخ .

-2

ػ١بدح ِزبثؼخ ٚػالط األغفبي دذ٠ض ٝاٌٛالدح ٚاٌّجزغشٓ٠

-3

ػ١بدح أِشاض صذس ٚدغبع١خ ِٕٚبػخ ٌألغفبي .

-4

ِؼًّ ٚظبئف اٌزٕفظ ٌألغفبي .

-5

ػ١بدح لٍت األغفبي .

-6

ػ١بدح اٌّٛجبد اٌصٛر١خ ( اٌجطٓ –اٌذٛض –اٌّخ – اٌصذس )

-7

ػ١بدح اٌّٛجبد اٌصٛر١خ ٌمٍت األغفبي .

-8

ػ١بدح رغز٠خ األغفبي.

-9

ػ١بدح أِشاض وٍ ٝأغفبي

-10

ػ١بدح غت ِخ ٚأػصبة األغفبي

 -11ػ١بدح اٌغذد اٌصّبء ٚاٌغىش ٌألغفبي .
 -12أٔشبء ػ١بدح ػ١بدح جٙبص ٘عِّٕٚ ٝبظ١ش األغفبي

لسم جراحة االطفال

• تم انشاء المسم فً شهر أغسطس عام  2016بناء علً لرار
المجلس األعلى لألزهر لٌصبح لسم جراحة األطفال امتدادا لوحدة
جراحة األطفال.

لسم جراحة االطفال

• ٌضم المسم عدد  34من أعضاء هٌئة التدرٌس من األساتذة
واألساتذة المساعدٌن والمدرسٌن باإلضافة الى  3من الهٌئة
المعاونة.

لسم جراحة االطفال

• تم منح درجة الدكتوراة ألربعة عشر طالبا ابتداء من نوفمبر 2016
وحتً أبرٌل 2020
دكتوراة .جراحة األطفال
• درجة
•
• عدد الممٌدٌن بدرجة الدكتوراة جراحة االطفال 2021-2020
ٌشارن المسم فً تدرٌس ممرر جراحة األطفال لطالب البكالورٌوس وطالب
الماجستٌرمع لسم الجراحة العامة باإلضافة الى المشاركة فى أعمال
اإلمتحانات

لسم جراحة االطفال

لسم جراحة االطفال
• ٌشارن المسم فى المؤتمرات السنوٌة لكلٌات الطب للجامعات األخرى وكذلن
المشاركة فى المؤتمرات خارج مصر
• ٌشارن المسم فى المؤتمر السنوى لمسم الجراحة العامة والمؤتمر السنوى
للكلٌة
ٌتم عمد مؤتمر المسم السنوى بصفة دورٌة مع عمل ورش عمل مصاحبة للمؤتمر
واإلستعانة بخبراء أجانب

•

لسم جراحة االطفال

لسم جراحة االطفال
مشاركات المسم فى أنشطة جمعٌة جراحة االطفال المصرٌة E P S A
• ٌشارن المسم بتنظٌم اللماء الدوري للجمعٌة والذي ٌعمد كل شهرٌن
• ٌشارن اعضاء المسم بالعدٌد من االبحاث فً المؤتمر السنوي الدولً
للجمعٌة

• ٌشارن اعضاء هٌئة التدرٌس بالمسم فً اللجان العلمٌة واللجان المنظمة
لتلن المؤتمرات الدولٌة
• حصل العدٌد من اعضاء هٌئة التدرٌس علً العدٌد من الجوائز
• فً المؤتمرات الدولٌة

لسم جراحة االطفال

لسم جراحة االطفال

• أربع وحدات بمستشفى الحسٌن ومستشفً باب الشعرٌة
• عدد  24سرٌرا بمستشفى الحسٌن
• عدد  45سرٌرا بمستشفى باب الشعرٌة
• الموافل الطبٌة
• العٌادة الخارجٌة ٌومٌا بمستشفى الحسٌن ومستشفى باب الشعرٌة
• لسم الطوارئ

لسم طب الطوارئ والحاالت الحرجة
فى العمود الملٌله الماضٌه عكف العالم والعلماء علً تكوٌن طب الطوارئ
كتخصص ولسم منفصل له كامل صالحٌاته فً العدٌد من الدول المتمدمه حتً
أصبح خدمه ضرورٌة عامة ٌحظً بتمدٌر واهتمام الناس داخل الحمل الطبً
وخارجه وحظٌت جامعة األزهر الشرٌف بالسبك فً إنشاء هذا المسم المتمٌز
ممارنة بالجامعات المصرٌة األخري و هو احد األلسام الطبٌه المتمٌزه التً
أنشئت حدٌثا بجامعة األزهر .و ٌحمل تخصص طبً متمٌز ٌتضمن الرعاٌة بشكل
متساوي وغٌر مجدول للمرضً المصابٌن بامراض او اصابات تتطلب تدخل طب
الطوارئ حٌث أن أطباء الطوارئ هم أول المسؤولٌن فً التشخٌص الفوري
والعالج السرٌع للمرض بطرٌمه ذكٌة علمٌة تتضمن االنعاش الفوري والعمل علً
استمرار الحاله الصحٌة للمرضً بالتعاون مع أطباء من تخصصات أخري واتخاذ
لرارات سرٌعه متعلمه بحالة المرٌض من تدخل جراحً سرٌع او عالج دلٌك
فوري ذو طابع خاص او خروج الحالة من لسم الطوارئ الً السام اخري
بالمستشفً او الً وحدات العناٌة المركزة .
وهو من المجاالت الطبٌة التً تبنً علً المعرفة والمهارات الذكٌة والسرٌعه فً
الولاٌة والتشخٌص و العالج والفهم الصحٌح المطلوب للتعامل مع حاالت
الطوارئ الطبٌة داخل وخارج المستشفٌات فً مجاالت طبٌة متعددة منها
التدخالت الجراحٌة ومعالجة الجروح الخطٌره واالنعاش الملبً الرئوي وإدارة
الممرات والمسالن الهوائٌة وكسور العظام واختالل أماكن المفاصل والتعامل
السرٌع الذكً الدلٌك مع حاالت النوبات الملبٌة والجلطات الدماغٌة والحاالت
الحرجه فً النساء و الوالدة ولراءة االشعات وفهم المستفاد منها واستخدام ذلن
كله فً تطوٌر عالج المرضً والحفاظ علً حٌاتهم
نائب رئيس المسم وامين المجلس
أ.د /عبدالوهاب صالح

رئيس المسم
أ.د/مصطفي أبوالعينين

ٚدذح اٌىٍ ٝاٌصٕبع ٝاٌجذ٠ذح

أشئذ فِ ٝب2011 ٛ٠رذز ٜٛػٍِ 20 ٝبوٕ١خ غغ ً١وٍ ِٓ ٞٛأدذس غشاص اٌّبوٕ١بد ٚرمذَ
اٌخذِخ اٌطج١خ ألوضش ِٓ ِ 60ش٠ط ِؼبش ْٛػٍ ٝاالعزغمبء ثبٌغغ ً١اٌذِ ٞٛوّب رم َٛثّزبثؼخ
ا٢الف ِٓ اٌّشظ ٝاٌز٠ ٓ٠ؼبٔ ِٓ ْٛاٌمصٛس اٌىٍ٠ٚ ٞٛزُ رمذ٘ ُ٠زٖ اٌخذِخ ِجبٔب ثذ ْٚأِ ٞمبثً
وّب رم٘ َٛزٖ اٌٛدذح ثزٕظٌ ُ١مبء ػٍّ ٟاعجٛػٚ ٝرذس٠ت األغجبء ػٍ ٝاٌّٙبساد اٌطج١خ ٚػًّ
وٛسعبد ٌزذس٠ت إٌٛاة ػٍ ٝلشاءح سعُ اٌمٍت ٚاألشؼخ اٌزشخ١ص١خ ٚرذس٠ت اٌّذسع ٓ١اٌّغبػذٓ٠
ٚإٌٛاة ػٍ ٝئػذاد اٌّذبظشاد اٌؼٍّ١خ ٚئٌمبئٙب ٚرذس٠ت أػعبء ٘١ئخ اٌزّش٠ط ثبٌٛدذح ٚاٌزؼٍُ١
اٌطج ٟاٌّغزّش ٌ. ُٙ
اٌٛدذح ِجٙضح ثأجٙضح رى١١ف – جٙبص ػشض ٌٍ Data Showمبءاد اٌؼٍّ١خ – جٙبص ِٛجبد
فٛق صٛر١خ
ٌّزبثؼخ اٌذبالد ٚاخز ػٕ١بد اٌىٍ – ٝجٙبص فبوظ – ِبوٕ١خ رص٠ٛش – خػ االٔزشٔذ A.D.S.L
ٌالعزفبدح ِٕخ ف ٝاألثذبس اٌؼٍّ١خ –أدٚاد ِىبفذخ اٌؼذ – ٜٚػشثخ ِجٙضح ٌٕمً اٌطؼبَ ئٌٝ
اٌّشظ. ٝ

ٚدذح اٌّغخ اٌزس ( ٜاٌجبِب وبِ١شا)
رُ اٌؼًّ ثٙب فٚ 2012/1/29 ٟرم َٛثؼًّ ِغخ رس ٜػٍ ٝاٌمٍت ٚاألٚساَ ثصفخ ػبِخ
( وٍ – ٝػظبَ – غذح ) .
ٚرجبشش دٛاٌ 45 ٟدبٌخ أعجٛػ١ب .

ٚدذح اٌزفز١ذ
ثذأ اٌؼًّ ثٙب ِب ٝ٘ٚ 2010 ٛ٠فشع ِٓ فشٚع اٌّغبٌه ٚرم َٛثؼًّ رفز١ذ دصٛاد
اٌّغبٌه اٌج١ٌٛخ ٚاٌىٍ ٝثٛالغ  10دبالد ١ِٛ٠ب رمش٠جب

لغــــــــُ اٌمــــــٍت
ٔشبط اٌمغُ ٠شًّ -:
أثذبس ٔبفزح رشًّ (لغطشح اٌمٍت ئِب رشخص١خ ٌٍششا ٓ١٠اٌزبج١خ أ ٚرذاخٍ١خ ػالج١خ ػٓ غش٠ك
اٌجبٌ ْٛأ ٚرٛع١غ اٌصّبَ اٌشئ ٞٛػٓ غش٠ك اٌجبٌ ْٛأ ٚرشو١ت ِٕظّبد دائّخ ٌزٕظ ُ١ظشثبد
اٌمٍت أ ٚعذت سشخ اٌغشبء اٌزّٛسٚ ٞرشو١ت إٌّظّبد اٌّإلزخ ٌزٕظ ُ١ظشثبد اٌمٍت .
أثذبس غ١ش ٔبفزح رشًّ ) سعُ اٌمٍت اٌؼبد – ٞسعُ اٌمٍت ثبٌّجٛٙد – اٌّغخ اٌزس ٜػٍٝ
ػعٍخ اٌمٍت – سعُ اٌمٍت ٌزغج ً١سعُ اٌمٍت ٌّذح رزشاٚح ِٓ  48: 24عبػخ ِزصٍخ –
ِٛجبد فٛق صٛر١خ ػٍ ٝاٌمٍت ػٓ غش٠ك اٌصذس ٌٍجبٌغِٛ – ٓ١جبد فٛق صٛر١خ ػٍ ٝاٌمٍت
ػٓ غش٠ك ِٕظبس اٌّشٞء ٌٍجبٌغِٛ – ٓ١جبد فٛق صٛر١خ ػٍ ٝاٌمٍت ػٓ غش٠ك اٌصذس
ثبٌّجٛٙد اٌذٚائ. ٟ
اٌمغُ اٌذاخٍٚ ٟاٌشػب٠بد ٚرشًّ -:
اٌمغُ اٌذاخٍ 44 ٟعش٠ش ٌٍّشظ ٝر ٜٚاٌذبالد اٌّغزمشح .
لغُ اٌشػب٠خ اٌّزٛعطخ ثٛالغ  6أعشح سػب٠خ ِجٙضح ٍِذك ثىً ِٕٙب (ِ١ٔٛزٛس – جٙبص رٕفظ
صٕبػ – ٟجٙبص صذِبد وٙشثبئ١خ – ٚجٙبص رذٍ ً١صٛدٚ َٛ٠ثٛربع. ) َٛ١
لغُ اٌشػب٠خ اٌّشوضح ثبٌمٍت ٠ٚشًّ  8اعشح سػب٠خ ِجٙضح ٍِذك ثىً ِٕٙب (ِ١ٔٛزٛس – 2
جٙبص رٕفظ صٕبػ – ٟجٙبص ِٛجبد فٛق صٛر١خ ػٍ ٝاٌمٍت – 3جٙبص صذِبد وٙشثبئ١خ – 2
جٙبص سعُ لٍت – جٙبص رذٍ ً١صٛدٚ َٛ٠ثٛربع – َٛ١ئجشاء رذٍ١الد األٔضّ٠بد اٌمٍج١خ ).

لغُ األشعبد ثبٌّغزشفٝ

 ٛ٘ٚلغُ ِزىبًِ ٌجّ١غ أٔٛاع االشؼبد ٚخبصخ اٌّٛجبد اٌصٛر١خ ٚأشؼخ اٌششا ٓ١٠ػٍ ٝجّ١غ
أجضاء اٌجغُ ٚاألشؼخ اٌؼبد٠خ ػٍ ٝجّ١غ أجضاء اٌجغُ ٚاألشؼخ ثبٌصجغخ
رُ ششاء جٙبص أشؼخ ِمطؼ١خ جذ٠ذ ٚرشغ ٍٗ١ػبَ  2013ثىفبءح ػبٌ١خ د١ش ٠زشدد ػٍ١خ دٛاٌٟ
 4075عٕ٠ٛب
جٙبص أشؼخ فذص اٌضذ ٞاٌّبِ ٛجشاف. ٝ
جٙبص اٌشٔ ٓ١اٌّغٕبغ١غٚ ٟاٌز٠ ٞم َٛثؼًّ األشؼبد ػٍ ٝجّ١غ أجضاء اٌجغُ ثمٛح  1.5رغال د١ش
٠م َٛثؼًّ فذٛصبد ٚرص٠ٛش جّ١غ اٌّفبصً ٚاٌششاٚ ٓ١٠األٚسدح ثغشػخ فبئمخ ٚجٛدح ػبٌ١خ
٠ٚزّ١ض ٘زا اٌجٙبص ثؼًّ فذص ثبٌؼّٛد اٌفمش ٞثبٌىبًِ ِشح ٚادذح ٛ٠ٚجذ ثبٌجٙبص ئِىبٔ١خ اخز
اٌؼٕ١بد ِٓ أٚساَ اٌضذ ٞثبٌشٔ ٓ١اٌّغٕبغ١غ٠ٚ ٟزشدد ػٍٙ١ب دٛاٌ 3021 ٟدبٌخ عٕ٠ٛب رمش٠جب

اٌّعبًِ ٚثٕه اٌذَ
رُ رط٠ٛشٖ د١ش ٠مذَ أػٍ ٝاٌخذِبد اٌطج١خ اٌخبصخ ثجّ١غ اٌزذبٌ ً١اٌطج١خ ٚاٌى١ّ١بئ١خ ٚااٌٙشِٔٛبد
ٚدالئً األٚساَ ٔٚمص إٌّبػخ ٚاٌىشف ػٓ اٌف١شٚعبد ٚأِشاض اٌذَ ٚاٌفصً اٌىٙشثبئٌٍ ٟذَ
ٚ .اٌف١شٚعبد اٌىجذ٠خ ثبٌزذٍ ً١اٌجضئ ٟثبإلظبفخ ئٌِ ٝضاسع اٌذَ ٠ٚم َٛثٕه اٌذَ ثؼًّ فصً اٌجالصِب
ٚرٛافك اٌفصبئً ٚػًّ األثذبس اٌالصِخ ٌٍىشف ػٓ اٌف١شٚعبد اٌّؼذ٠خ ٠ٚزُ ػًّ دٛاٌ496740 ٟ
فذص ِؼٍّ ٟعٕٞٛ

اٌعٍّ١بد

رُ ئٔشبء اٌعٍّ١بد اٌىجش ٜثّجٕ ٝاٌجشادخ اٌمذ ُ٠ثٛالع  8غشف ِضٚدح ثأدذس أجٙضح اٌزخذ٠ش
ٚاإلفبلخ ٚرخزص ثعٍّ١بد جشادخ األٚساَ ٚجشادخ اٌّخ ٚاألعصبة ٚاٌجشادخ اٌعبِخ ٚاألعٕبْ
ٚاٌجٍذ٠خ ٚاألالٌُ ٚرجشِ ٜب ث 15:12 ٓ١عٍّ١خ ١ِٛ٠ب
اٌعٍّ١بد اٌىجش ٜثّجٕ ٝطٍعذ ٌألطفبي ٚاٌجشادبد اٌزخصص١خ ثٛالع  9غشف رخزص ثعٍّ١بد
( اٌعظبَ  -اٌشِذ – اٌّغبٌه اٌج١ٌٛخ  -األٔف ٚاإلرْ ٚاٌذٕجشح – جشادخ اٌزجّ – ً١األطفبي ) .
عٍّ١بد إٌغبء .
عٍّ١بد اٌطٛاسئ
ٚرُ أشبء غشفز ٓ١وجغٌٛخ عٍّ١بد ثبٌّجٕ ٝاٌجذ٠ذ عٍ ٝادذس اٌزمٕ١بد

ٚدذح رخبطت ثبٌّغزشفٝ
ثمغُ األٔف ٚاألرْ ٚاٌذٕجشح فٌ 2012/9/11 ٟغذ ادز١بجبد اٌمغُ ٌٙزٖ اٌٛدذح ِٚب رمذِخ
ِٓ خذِبد ٌألغفبي ر ٜٚاالدز١بجبد اٌخبصخ ٠ٚزشدد ػٍ١خ دٛاٌ 15 ٟدبٌخ ١ِٛ٠ب ِٓ
ظؼبف اٌغّغ ٚإٌطك .

لسم االمراض الصدرٌة

يمدم خدماته للمواطنين من توليع الكشف الطبى والتشخيص الدليك والمتابعة الدورية مع عمل
االجراءات التشخيصية والعالجية الالزمة عن طريك وحداته المتعددة والتى بياناتها كالتالى
لسم داخلى ( وحدة رعاية مركزة متطورة المراض الجهاز التنفسى )
وحدة المناظير الشعبية ومناظيرالصدر
وحدة لياس وظائف التنفس
وحدة الموجات فوق الصوتية على الصدر
وحدة ابحاث معمل النوم المتعدد
وتتشرف عيادات الصدر بمتابعة حاالت السدة الرئوية المزمنة والربو الشعبى والتلفيات الرئوية
وسائر امراض الصدر المزمنة واجراء الكشف وتشخيص الحاالت الجديدة

لسم امراض الكبد والجهاز الهضمى

تشخيص وعالج االمراض المعدية
تشخيص وعالج امراض الكبد
تشخيص وعالج امراض الفيروسات الكبدية
تشخيص وعالج امراض الجهاز الهضمى
مناظير الجهاز الهضمى العلوية ( المعدة – االثنى عشر ) والسفلية ( المولون )
منظار المنوات المرارية وتركيب الدعامات
حمن وربط دوالى المرئ والمعدة
استئصال الزوائد المولونية والمعدية
تشخيص وعالج اورام الكبد السرطانية

اإلدارات التى تتعامل مباشرة مع المرضى
لسم مكافحة العدوى

وتم صدور االمر التنفيذى بتشكيل الفريك عام
التمريض

 2009ويتكون من طبيب و  8افراد من

مهام الفريك
اع اعداد خطة سنوية لتطبيك برنامج مكافحة العدوى داخل المستشفى
وضع سياسات مكافحة العدوى
وضع وتنفيذ خطة سنوية لتدريب افراد الفريك الصحى بالمستشفى
تمييم توافر المستلزمات والمعدات الالزمة لمكافحة العدوى
التمييم الدورى الجراءات مكافحة العدوى بالمستشفى
رفع التمارير اليومية بالسلبيات لمدير المستشفى التخاذ ما يلزم نحو تالفيها
متابعة تطبيك نظام ترصد العدوى المكتسبة داخل المستشفى
متابعة نتائج الفحوص الدورية كل ثالثة اشهر لمرضى الغسيل الكلوى
اجراءات التحريات اثناء تفشى العدوى بالتعاون مع الفريك الصحى بالمستشفى
متابعة برامج التطعيم الخاصة بممدمى الخدمة الصحية وبرامج التعرض المهنى بالمستشفى
المشاركة بالراى الفنى فى اعمال التجديدات واالنشاءات بالمستشفى
تمديم المشورة الالزمة لجميع السام المستشفى فيما يتعلك باجراءات مكافحة العدوى
عمل مراجعة تصحيحية للممارسات اليومية الخاصة بتمديم الرعاية بالمريض
متابعة وتمييم اعمال ممرضات االتصال بااللسام االخرى
اعداد تمرير شهرى باالنجازات والتحديات وعرض التمرير على لجنة مكافحة العدوى
بالمستشفى
التحضير الجتماع لجنة مكافحة العدوى بالمستشفى
تم عمل محاضرات وندوات تثميفية لممدمى الخدمة الصحية من اطباء –تمريض –عمال –
فنيين – موظفين
تم تطعيم عدد  750جرعو من ممدمى الخدمة الصحية ضد التهابات الكبد الوبائى ( بى)
تم عمل تحليل دالئل فيروسات لعدد  1500من ممدمى الخدمة الصحية من اطباء – تمريض-
عمال – موظفين

ادارة الخدمة االجتماعٌة
اوال  /خدمة المرضى بالمستشفى وهى كالتالى
االعفاءات وتشمل اعفاء المريض الذى ال يستطيع تحمل الرسوم االتية
رسم الدخول -رسم كارت المرافك -رسوم االشعات والتحاليل – رسم الرعاية
وذلن بعد عمل االبحاث االجتماعية واخذ البيانا ت الدالة على ذلن
سلف عالجية ويتم صرفها لشراء العالج غير المتوفر للمرضى المحجوزين بالمستشفى وكذلن التحاليل واالشعات
ويتم تسديد هذه السلف بمستندات وابحاث وتمارير طبية دالة على ذلن
لجنة زكاه المستشفى وهى من المتبرعين والمتبرعات وفاعلى الخير المترددين على لجنة الزكاه ويتم تسليم ايصال
بالمبلغ للمتبرعين وعمل كشوف باسماء المرضى والمبالغ التى تم صرفها لهم وبيانات اخرى يتم استيفاءها بالكشف
ويتم صرف مساعدات شهرية ( اسر ايتام ومرضى ) باالضافة الى شراء العالج الالزم والغير متوفر بالمستشفى (
بفواتير عالج ) وكذلن تسديد رسوم التحاليل واالشعات للمرضى الغير لادرين على سداد رسومها ويتم تسوية هذه
المبالغ بكشوف خاصة وتسويها تحت اشراف بنن ناصر االجتماعى
ثانيا خدمة العاملين بالمستشفى( صندوق الزمالة والخدمات االجتماعية
ويتم عمل كشوف بالسلف والمنح الخاصة بالعاملين بالمستشفى وكذلن مكافاة نهاية الخدمة حيث يتم الرارها
واعتمادها من ادارة المستشفى وبياناتها كالتالى
السلف يتم سدادها على الساط شهرية على مدار عام فمط وهى صرف شهرين من اساسى المرتب
المنح وهى ال ترد وتصرف فى المناسبات االتية ( الزواج -الوالدة -الوفيات – اجراء العمليات – كوارث )
مكافاة نهاية الخدمة وتصرف للموظفين المحالين للمعاش واالسيتمالة والوفيات
دور االخصائى االجتماعى
المرور على جميع السام المستشفى الداخلية للتعرف على المرضى الجدد مع عمل دراسة اجتماعية اولية وبحث
اجتماعى ومتابعة الحاالت التى سبك حجزها بالمستشفى
اكتشاف الحاالت التى تحتاج الى رعاية اجتماعية وطبية والتصادية ونفسية من مرضى االلسام الداخلية مع عمل
بحث شامل للحالة
استمبال الحاالت المحولة الدارة الخدمة االجتماعية من طرف االطباء وعمل دراسة لها ومساعدتها لدر االمكان
والوصول بها الى مرحلة الشفاء واالستمرار النفسى واالجتماعى
متابعة حاالت المرضى حتى تستمر ظروفهم االجتماعية
دراسة شكاوى المرضى بشان عدم وجود بعض االدوية والتحاليل واالشعات المطلوبة وعليه يتم االتصال بالسادة
االطباء المعالجين
االتصال والتعامل على بعض المؤسسات مثل بنن ناصراالجتماعى – بنن فيصل االسالمى -مشيخة االزهر-
جمعيات وغيرهم لتمديم المساعدات المادية للمرضى المحتاجين

ادارة المرارات والعالج على نفمة الدولة

تموم بتمديم الخدمات لكل من طلبة واعضاء هيئة التدريس بجامعة االزهر
الطلبة الوافدين والبعوث االسالمية -المواطنين العاديين
التامين الصحى للمواليد والطلبة والموظفين والمعاشات لجميع الفروع المتعالدين معها داخل
وخارج الماهرة
منظومة لوائم االنتظار بمسميها المرارات والتامين الصحى
تمديم خدمة عمل لرارات صرف العالج الدوائى الخارجى
عمل المطالبات الخاصة بالمرارات والتامين ولوائم االنتظار والعالج الدوائى ووحدة الكلى
الصناعى
متابعة المطالبات لدى الجهات الخارجية وتحصيل اوامر الدفع الخاصة بالمرارات والتامين
ولوائم االنتظار
تمسيم اوامر الدفع وتخصيص المبالغ الخاصة بااللسام فى كل من التامين الصحى والمرارات
ولوائم االنتظار

ادارة خدمة المواطنٌن

بالنسبة للحاالت المترددة على العيادات الخارجية
تذليل الصعاب امام ما يواجهونه من مشاكل بالعيادات
ممابلة الحاالت وعمل دراسة وبحث لتمديم الخدمة المطلوبة
بناء على االبحاث ودراسة الحاالت وتمصى الظروف االجتماعيةة وااللتصادية يتم عمل
اعفاءات من رسوم االشعات والتحاليل بانواعها
المرور اليومى على العيادات الخارجية لمعرفة اهم المشكالت التى يواجهها المرضى
ومعالجتها وحلها
يموم بالخدمة عدد من االخصائيين االجتماعيين واالخصائيات ويتكون الفريك من المدير
والوكيل وعدد  7اخصائيين
تمديم بعض المساعدات العينية للمرضى الفمراء والمترددين على االدارة بعد عمل
ابحاث اجتماعية لهم
بالنسبة للعمل االدارى
عمل التمارير الطبية بمختلف انواعها ( رخصة سرح -رخصة ليادة -مدارس لالطفال-
النوادى –
االتصال بالمراكز الطبية ( مركز المصطفى ) وتمديم استمارة مجانية لعمل جميع انواع
االشعات والتحاليل لحاالت الفمراء من المرضى المترددين
االتفاق مع مشيخة االزهر لعمل تمارير طبية موجهة لهم لمساعدة الفمراء فى تمديم
العالج والمساعدات المادية واالجهزة الطبية للحاالت الخاصة
عمل التمارير الطبية المجانية الموجهة الى الشئون االجتماعية – التامينات االجتماعية
والمعاشات – بنن ناصر االجتماعي -بنن فيصل االسالمى
عمل التمارير الطبية بايصال مدفوع موجه للخدمات المختلفة والمصالح الحكومية (
حوالى  40تمرير يومى ) مجانية للمساعدات بالجهات المختلفة من مصالح حكومية –
معاش – جمعيات خيرية وغيرها

ادارة شئون المرضى
وتتكون من
1

2

3

4
5

6

7

 وحدة شئون المرضى الداخلى ( الخاصة بالعيادات )وهى االدارة المركزية لمتابعة سير عمل الوحدات التابعة لها وهى تعمل على حجز المريض من خالل كشفه
بالعيادة الخارجية سواء دخول التصادى او دخول برسوم او دخول بمرار او بتامين صحى ومسئولة عن ارشفة
تذاكر المرضى بعد خروجها
مع عمل االشراف المانونى على التمارير الطبية لعدم التجاوز لانونيا مع عمل تمارير النيابة والذهاب الى
النيابات
 وحدة االدخال االلكترونى ومتابعة التذاكر المرضى وادخالها فى منظومة الكترونية شاملة تسهل استعراض اىبيانات تطلب عن طريك االدارة ومتابعة حركة اشغال االسرة لاللسام الطبية المختلفة وفما لداتا تم ادخالها على
النظام المعمول به والمتابعة واالشراف على االلسام الطبية والمتابعة االدارية الشاملة والكاملة
 شئون مرضى النساء والتوليدمتابعة وعمل الخدمات االدارية الكاملة للمرضى المترددين على مبنى النساء من خالل عيادة النساء والتوليد او
استمبال النساء حيث حجز المرضى يتمارير طبية وارشفة واخطارات والدة وايضا تمارير النيابة والذهاب الى
النيابات
 شئون مرضى الطوارئ متابعة وعمل الخدمات االدارية الكاملة للمرضى المترددين على الطوارئ من حيثحجز المرضى وتمارير طبية وارشفة وايضا الذهاب الى النيابات
 االستمبال العام ( الطوارئ )وهى خدمة تمدمها المستشفى بنظام اليوم الكامل (  24ساعة ) الستيفاء حاجات المرضى من الكشف
والحجوزات واستمبال حوادث على مدار اليوم
 ارشيف االستمبال ( الطوارئ ) وهى المتابعة االدارية وارشفة التمارير المبدئية ودفاتر دخول كشف لخدمةاالستمبال العام المخصص للطوارئ والحوادث وهو الحائط الصد لكشف تالعب التمارير الطبية المبدئية
الستكمال االجراءات مع الجهات المانونية
 استمبال النساء وهى خدمة تمدمها المستشفى بنظام اليوم الكامل (  24ساعة ) الستيفاء حاجات المرضى منالكشف والحجوزات واستمبال حوادث للوالدةعلى مدار اليوم وغيرها بما يتعلك بخدمات مبنى النساء والوالدة
ويعد انشاء وحدة االدخال االلكترونى وهى وحدة مميكنة الستمبال الداتا الخاصة بالمرضى ومتابعة االسرة
الخاصة بااللسام المختلفة وسهولة البحث عن مريض او اى شئ يخدم المنظومة الطبية
تالفى االخطاء المانونية وذلن بسبب التمارير المزودة الواردة الى المستشفى وذلن بسبب العمل المنظم واالرشفة
السليمة
التحكم بالعمل وسيره بطريمة سليمة
وجارى االعداد لتشغيل وحدة االدخال االلكترونى بنظام اليوم الكامل (  24ساعة ) وذلن الدخال منظومة شئون
المرضى بالكامل من طوارئ ونساء وغيرها على المنظومة المميكنة لتمليل فرص التالعب واستيعاب المرضى
ككل فى المنظومة
عمل برنامج موثك من لبل وزارة الصحة او اى جهة معترف بها حتى ال نمع تحت طائلة فرد معين والتعرض
لالحتكار والمتابعة الدورية وولف الثغرات واستيفائها لانونيا

العاللات العامة

المهام
الميام بعمل استمصاءات راى جمهور المستشفى للتعرف على
مدى رضائهم عن مستوى الخدمة الممدمة وبالتالى العمل على
تخسينها بما فيه الجمهور الداخلى ( العاملين بالمستشفى )
والخارجى ( المرضى – العمالء )
نشر حموق وواجبات المرضى الداخليين والخارجيين
التنسيك مع الجهات المعنية بالمستشفى لسرعة التعامل مع
شكاوى وممترحات الجمهور
العمل على نشر الثمافة الصحية بالمجتمعع وزيادة مستوى الوعى
الصحى لدى الجمهور
التعامل مع االشخاص العدوانيين والمشاغبين بالمستشفى
استطالع اراء واتجاهات الجمهور لتمكين االدارة العليا التخاذ
المرارات السليمة
المتابعة اليومية للصحف
الميام باالنشطة االجتماعية والرياضية والثمافية والترفيهية
للعاملين
تمديم خدمات المعلومات لجمهور المستشفى
تنسيك وادارة االزمة
المرور اليومى على العيادات الخارجية لمتابعة تواجد االطباء
النواب والمدرسين المساعدين بها
المرور على االلسام الطبية بمبانى المستشفى لمعرفة شكاوى
المرضى والعمل على حلها

