
 جامعو اسيوط 

  مستشفيات جامعو اسيوط

 العدوى مكافحةاداره   

  7102لعام     التقرير السنوى

 االدارة المركزية :

غرف ثبٌّجٕٝ اٌؼ١بداد اٌرئ١طٝ  6أشبء ٚرأض١ص ادارح ِىبفحخ اٌؼذٜٚ اٌّروس٠خ ٚاٌزٝ رشًّ  -1

 ٚرغ١ٙسُ٘ ثبٌىبًِ ِٓ اصبس ٚفرظ 

 ٌت ٚشبشخ ػرع ٚثرٚعىزٛر طب 22رغ١ٙس لبػخ ِى١فخ ٌٍزذر٠ت ٌطؼخ  -2

 أشبء ٚرغ١ٙس غرفخ ٌّذ٠ر االدارح ٚٔبئت ِذ٠ر االدارح  -3

 أشبء ٚرغ١ٙس غرفخ ٌالطجبء اٌؼب١ٍِٓ ثبٌّطزشفٝ اٌرئ١طٝ -4

 أشبء ٚرغ١ٙس غرفخ ٌٍزّر٠غ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌّطزشفٝ اٌرئ١طٝ -5

 أشبء ٚرغ١ٙس غرفز١ٓ ٌٍطىرربر٠خ ٚرغ١ٙسُ٘  -6

 رى١فبد ٌالدارح  4ادخبي  -7

 رٚعىزٛر ٚشبشخ ػرع ٌالدارح ث 2ادخبي  -8

 الة رٛة ٌؼٙذح االدارح  2وِٛج١ٛرر ٚ 8ادخبي  -9

 طبثؼخ ٌالدارح 4ادخبي  -12

 اٌخبطخ ثذٚرح ا١ٌّبٖ اٌخبطخ ثبالدارح اٌّروس٠خ  االٔشبءاد اضزىّبي  -11

 المستشفيات الجامعية :

 ـ ِطزشفٝ ِطبٌه :1

 ومكتب وكمبيوترتجهيز غرفة بوحدة مكافحة العدوى ووجود سكرتارية وطبيب وتمريض 

 ) وحدة كاملة االنشاءات الدارة مكافحة العدوى ( 

 ـ مستشفى عصبية ونفسية :2

 تجهيز غرفة بوحدة مكافحة العدوى ووجود سكرتارية وطبيب وتمريض ومكتب وكمبيوتر

 ) وحدة كاملة االنشاءات الدارة مكافحة العدوى ( 

 ـ مستشفى االطفال : 3

 دوى ووجود سكرتارية وطبيب وتمريض ومكتب وكمبيوتر تجهيز غرفة بوحدة مكافحة الع

 ) وحدة كاملة االنشاءات الدارة مكافحة العدوى (

 ـ مستشفى القلب :4

 تجهيز غرفة بوحدة مكافحة العدوى ووجود سكرتارية وطبيب وتمريض ومكتب وكمبيوتر



 ) وحدة كاملة االنشاءات الدارة مكافحة العدوى ( 

 

 ـ مستشفى صحة المرأة :5

 تجهيز غرفة بوحدة مكافحة العدوى ووجود سكرتارية وطبيب وتمريض ومكتب وكمبيوتر 

 ) وحدة كاملة االنشاءات الدارة مكافحة العدوى (

 ـ مستشفى الراجحى :تحت االنشاء 6

 االطباء :

اضزىّبي ػذد االطجبء اٌّطٍٛث١ٓ ٌالدارح ِٓ خالي اػالْ االدارح االخ١ر ثح١ش ٠ىْٛ ثبخر  -1

 طج١ت  حب١ٌب   16ثؼذد  ٍذ اٌمٛح اٌّطٍٛثخ ِٓ اطجبء اٌالدارح اػالْ اوزّ

ِٓ اٌغبِؼٗ االِر٠ى١ٗ  اٌؼذٜٚ  اٌشٙبدٖ اٌزخظ١ظ١ٗ ٌّىبفحٗ رذر٠ت االطجبء ٚاٌزطغ١ً ٌُٙ  -2

 ا ٌّظرٞ  اٌخبطخ ثّحٕخ ِٓ اٌجٕه االٍ٘ٝ

ٝ ػًّ اٌؼذ٠ذ ِٓ ٚرظ اٌزذر٠ت ٚاٌّحبػر٠ٓ ِٓ داخً ٚخبرط اٌغبِؼخ ٌزذر٠ت االطجبء ػٍ -3

 طرق ٚاضب١ٌت ِىبفحخ اٌؼذٜٚ 

ػًّ اعزّبػبد شٙر٠خ ِغ ِذ٠ر٠ٓ اٌّطزشف١بد ِٚذ٠ر٠ٓ ٚحذاد ِىبفحخ اٌؼذٜٚ ٌحً  -4

 اٌّشبوً اٌخبطخ ثبٌّطزشف١بد ٚطرق رحط١ٓ ٚرط٠ٛر عٛدح االداء ثبٌّطزشف١بد اٌغبِؼ١خ 

 ػًّ ١٘ىً رٕظ١ّٟ ٚادارٜ ٌالدراح ف١ّب ٠خض االطجبء فٟ رٕظ١ُ ػٍُّٙ ٚٚاعجبرُٙ. -5

 رؼ١١ٓ ٔبئت ٌّذ٠ر االدارح ٌشئْٛ االطجبء ٚاٌزّر٠غ. -6

 التمريض : 

رّر٠غ فٟ اٌّطزشف١بد اٌّخزٍفخ الدارح  2ِّرػخ ٌالدارح ٚرؼ١١ٓ ػذد  13ػُ ػذد  – 1

ِشرفخ رّر٠غ اٌّزٛاعذ ػٍٟ لٛح  44ِىبفحخ اٌؼذٜٚ ٌّحبٌٚخ اضزىّبي اٌؼذد اٌّطٍٛة ٚ٘ٛ 

 ِشرفخ رّر٠غ. 22االدارح 

خبطخ ثبٌزّر٠غ ٌزذر٠جُٙ ٚرحط١ٓ ادائُٙ ف١ّب ٠خض اضب١ٌت ٚطرق ِىبفحخ ػًّ رذر٠جبد  -2

 اٌشٙبدٖ اٌزخظ١ظ١ٗ ٌّىبفحٗ   ٚاشزران ِطزر / ِظطفٟ ٔج١ً ِٓ فر٠ك اٌزّر٠غ فٟاٌؼذٜٚ 

 .ِٓ اٌغبِؼٗ االِر٠ى١ٗ اٌؼذٜٚ 

ضر٠ر ٌىً ِشرفخ رّر٠غ ػٍٝ  322ٌىً ِشرفخ رّر٠غ اٌزٝ رظً اٌٝ  ٖرحذ٠ذ ػذد االضر -3

 ضر٠ر ٌّىبفحخ اٌؼذٜٚ . 112غُ ِٓ رٛط١بد اٌّغٍص االػٍٝ ٌٍغبِؼبد ٚعٛد ِّرػخ ٌىً اٌر

 رؼ١١ٓ ٔبئجخ ٌّذ٠ر االدارح ٌشئْٛ اٌزّر٠غ  -4

 اضزىّبي ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٝ ٚاالدارٜ اٌخبص ثٛحذاد ِىبفحخ اٌؼذٜٚ اٌخبص ثبٌزّر٠غ -5

 

 



 التدريبات :

غ اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ اضص ٚطرق ِىبفحخ ػًّ ٚرظ ػًّ ٌٍّطزشف١بد اٌغبِؼ١خ ٌٍزذر٠ت ع١ّ -1

 اٌؼذٜٚ 

ػًّ رذر٠جبد خبطخ ٌغط١ً اال٠ذٜ ٌغ١ّغ اٌؼب١ٍِٓ ػٓ طر٠ك ِشرفبد اٌزّر٠غ ثّىبفحخ  -2

   اٌؼذٜٚ 

 ػًّ رذر٠جبد خبطخ ٌٍحمٓ االِٓ  -3

 ػًّ رذر٠جبد شٙر٠خ  -4

 اشران االطجبء ٚاٌزّر٠غ فٝ دثٍِٛخ اٌغبِؼخ االِر٠ى١خ ػٍٝ اضص ٚطرق ِىبفحخ اٌؼذٜٚ  -5

 : طعيماتالن

 عرػٗ ٌّظً االٔفٍٛٔسا  ٌزطؼ١ُ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌّطزشف١بد اٌغبِؼ١ٗ   2222رُ رٛف١ر ػذد  -1

عرػٗ ٌّظً ف١رٚش ثٟ ِٓ ٚزارٖ اٌظحٗ ٚ ػًّ حّالد  22222رُ رٛف١ر  ػذد    -2

 شخض ثبٌغرػبد اٌضالس   4222ٌٍزطؼ١ُ فٟ اٌّطزشف١بد ٚ رُ رطؼ١ُ ػذد  

 ِٓ طٍجٗ و١ٍٗ اٌزّر٠غ ٌٍف١رٚش ثٟ 322حٍّٗ رطؼ١ُ ٌؼذد  ثّشبروٗ  و١ٍٗ رّر٠غ رُ ػًّ -3

 

 : الترصد 

اشزران اٌّطزشف١بد فٟ ِشرٚع ررطذ ػذٚٞ اٌّطزشف١بد اٌغبِؼ١ٗ  ثذا٠ٗ ِٓ ِبرش رُ    -1

2217  

ٚ اٌّغٍص االػٍٟ ٌٍغبِؼبد فٟ شٙرٞ  CDC – Egyptرّذ ز٠برر١ٓ ِزبثؼٗ ِٓ فر٠ك  -2

 رػ١ٗ ١ٔٛ٠ٛ ٚ ضجزّجر  ٚوبٔذ إٌزبئظ ِ

 اضٛاْ –عٕٛة اٌٛادٞ  –ػمذد دٚرٖ رذر٠جٗ ٌٍّؼبًِ ٌٍغبِؼبد ضٛ٘بط   -3

 

 الفاعليات :

 اٌّشبروٗ فٟ ا١ٌَٛ اٌؼبٌّٟ  ٌغط١ً اال٠ذٞ    -0

 اٌّشبروٗ فٟ اال٠بَ اٌؼ١ٍّٗ اٌّمبِٗ شٙر٠ب فٟ اٌى١ٍٗ ثرػب٠ٗ اٌط١ذ ػ١ّذ اٌى١ٍٗ  -2

 ت االطجبء اٌّم١ّ١ٓ اٌغذد اٌّشبروٗ فٟ اٌذٚراد  ِٓ ادراٖ اٌى١ٍٗ ٌزذر٠ -3

 اٌّشبروٗ فٟ فبػ١ٍبد ِٛرّر لطُ االِراع اٌّزٛطٕٗ ٚ اٌح١ّبد ٚ ِؤرّر لطُ اٌظذر٠ٗ  -4

 

 

 

 



 
 

 

 


