
)١(محضر االجتماع االول للجنة مكافحة العدوى الجلسة رقم  
م١/٧/٢٠١٥المنعقدة یوم االربعاء الموافق 

ً تم عقد اجتماع لجنة مكافحة العدوى ١١م السـ ١/٧/٢٠١٥أنھ في یوم االربعاء الموافق  ـاعة صباحا
وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع / د.عمید الكلیة وأ/ بقاعة مجلس الكلیة وقد رحب األستاذ الدكتور

-:وتنمیة البیئة بالسادة الحضور وھم
.عمید الكلیة ورئیس اللجنةطارق عبدهللا الجمال                                                / د. أ١

عضو٢ .   وكیل الكلیة و نائب رئیس مجلس االدارة.                

.رئیس الوحدة المركزیة لمكافحة العدوى بالمستشفیات الجامعیةھبة هللا جمال راشد/ د.أ٣

.نائب رئیس مجلس ادارة المستشفیات الجامعیةاسامة فاروق/ د.أ٤

.مدیر مستشفى صحة المرأةایھاب محمد حمدي النشار/ د.أ٥

.مدیر مستشفى الراجحياسامة علي محمد ابراھیم/د.أ٦

.رئیس االدارة المركزیة للشئون الطبیة والعالجیةعلي عبدالعلیم/د.أ٧

.مدیر مستشفى ام القصورغادة محمد سید/ د٨

.مدیر وحدة مكافحة العدوى بمستشفى الراجحيشیماء محمد اسامة/ ط٩

.نائب رئیس الوحدة المركزیة لمكافحة العدوى بالمستشفیات الجامعیة لشئون االطباءاسراء مصطفى علي/ ط١٠

.مدیر وحدة  مكافحة العدوى بمستشفى المسالكرشا حسني سید/ ط١١

مدیر عام االدارة العامة لشئون التمریضصباح انور/ السیدة١٢

.مستشفى االطفال الجامعيمروة عبدالمعز سید/ ص١٣

.   نائب رئیس الوحدة المركزیة لمكافحة العدوى بالمستشفیات الجامعیة  لشئون التمریضفتحیة راضي احمد/ د١٤

.مدیر التمریض بمستشفى صحة المرأةامال یعقوب ویصا                                                / السیدة١٥

عضو١٦ .مدیر التمریض بمستشفى االطفال.                

.مدیر التمریض بالمستشفى الرئیسينبیلة أحمد محمد/ السیدة١٧

.مدیر التمریض بمستشفى الراجحيسامیة خلف محمد/ السیدة١٨

.مسئول مكافحة العدوى باإلدارة المركزیةھویدا خلف عبدالعال/ السیدة١٩

.مدیر ادارة مكافحة التلوث باإلدارة المركزیةفاتن عبدالحمید محمد/ السیدة٢٠

.مسئول مكافحة العدوى باإلدارة المركزیةعماد كامل سید/ السید٢١

.مدیر التمریض بمستشفى االمراض العصبیة وجراحة المخ واالعصابھدى صدیق احمد/ السیدة٢٢
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.مدیر التمریض بمستشفى المسالكزینب احمد عبدالباقي/ السیدة٢٣

.مسئول مكافحة العدوى باإلدارة المركزیةیاسمین فاروق/ السیدة٢٤

.مدیر التمریض بمستشفى ام القصورمدیحة نصر سید/ السیدة٢٥

.مدیر التمریض بمستشفى القلب والصدرمحاسن  احمد احمد   / السیدة٢٦

.مسئول مكافحة العدوى باإلدارة المركزیةنجاة حسین نصر/ السیدة٢٧

سوسو حسین عبد الرحمن/ آنسة٢٨
           

.أمین اللجنة

-:اعتذر عن الحضور
.عصام درویش                                    مدیر مستشفى االمراض العصبیة/ د.أ -

.ھشام مختار                                           مدیر مستشفى المسالك/ د.أ -

.مدیر مستشفى االطفال.                                   زینب محیي الدین / د.أ -

التوصیات

بالترحیب بأعضاء اللجنة والتحدث  عمید الكلیة االجتماع –طارق عبدهللا الجمال / د.بدأ أ•

عن مدى أھمیة مكافحة العدوى ودورھا في المستشفیات الجامعیة وانھ البد ان نبدأ بتطبیق 

.معاییر مكافحة العدوى في المستشفیات الجامعیة بقوة

ھبة هللا جمال راشد رئیس الوحدة المركزیة لمكافحة العدوى بالمستشفیات / د.قامت أ•

 ً الجامعیة بعرض تشكیل الھیكل التنظیمي لوحدة مكافحة العدوى بالمستشفیات الجامعیة وفقا

لمتطلبات المجلس االعلى للجامعات الذي تم عرضھ على مجلس ادارة المستشفیات 

الجامعیة وكذلك عرض  برنامج مكافحة العدوى وطرق تطبیقھ واالھداف المراد تحقیقھا 

.من برنامج مكافحة العدوى

.سوف یتم تطبیق برنامج مكافحة العدوى كما ھو مطبق بوزارة الصحة•

ان یكون بكل مستشفى وحدة لمكافحة العدوى یرأسھا طبیب مكافحة عدوى متفرغ وعدد •

 مریض ویمكن اضافة مدیر شئون البیئة ١٥٠من ھیئة التمریض بحیث یكون تمریض لكل 

.واحد الصیادلة او حسب احتیاجات المستشفى

على كل مستشفى من المستشفیات ان توفر حجرة لمكافحة العدوى مجھزة بجھاز كمبیوتر •

.وسكرتاریة إلدخال البیانات وتكون مقرھا وحدة مكافحة العدوى بالمستشفى
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جمیع وحدات مكافحة العدوى على مستوى المستشفیات الجامعیة تتبع االدارة المركزیة •

لمكافحة العدوى وتخضع للمتابعة الكاملة من اللجنة العلیا بعد االعتماد الرسمي من 

.المستشفیات

بعد اعتماد الھیكل التنظیمي سوف یتم ارسالھ للجنة مكافحة العدوى بالمجلس االعلى •

.للجامعات

الالئحة الداخلیة سوف تطبق على جمیع المستشفیات الجامعیة على مستوى الجمھوریة بعد •

.االنتھاء من اعدادھا من لجنة مكافحة العدوى بالمجلس االعلى للجامعات

ھبة جمال راشد االنشطة التي قامت بھا وحدة مكافحة العدوى في الفترة / د.عرضت أ•

-:السابقة وھي كالتالي

.اعداد سیاسات الخزانات•

.NMRU-3 (Naval Medical Research Unit>No.3( زیارة فریق النامرو •

.الخطة التنفیذیة لمكافحة العدوى•

 للمستشفیات NMRU-3( (عرض االیجابیات والسلبیات عن زیارة فریق النامرو•

.الجامعیة

وبدء االشتراك في مشروع الترصد )NMRU-3( عرض التقریر الوارد من الـ النامرو •

للعدوى المصاحبة للعملیات الجراحیة بمستشفى الراجحي وبدء تدریب فریق مكافحة 

.العدوى بالمستشفى

تم عمل حصر للمستلزمات الالزمة لتطبیق اساسیات مكافحة العدوى بالمستشفیات وكتابة •

.طلبیة للمستلزمات الغیر موجودة وھناك طلبیات جدیدة في الممارسة السنویة

مرور مكافحة العدوى على ) checklists(ضرورة االنتھاء من اعداد استمارات•

.المستشفیات الجامعیة

) مروة عبد المعز/ رشا حسني، د/ اسراء مصطفى ،د/ شیماء اسامة ، د/ د:( تكلیف كل من•

.م٢٠١٥بحضور دورة مكافحة العدوى بالقاھرة اغسطس 

/  اخصائي على برنامج مكافحة العدوى وتتولي القیام بالتدریب د٣٣االستعداد لتدریب عدد •
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.فتحیة راضي احمد

.زیارة مستشفیات الصعید )WHO(استعداد •

.م٢٠١٥اول شھر سبتمبر )NMRU-3( االستعداد لزیارة فریق النامرو •

.كتابة مذكرة باحتیاجات الخزانات من فرش التنظیف فورا وعلى وجھ السرعة•

مھا كامل غانم وكیل الكلیة ضرورة تطبیق اساسیات مكافحة العدوى بالعنایات / د.عرضت أ•

ً من توفیر االدوات الالزمة لطاقم التمریض واالطباء .المركزة والبد ایضا

معمل  البكتریولوجي بقسم الباثولوجي اإلكلینیكي ھو المسئول عن اخذ العینات حیث یوجد بھ •

.االجھزة المتاحة لذلك

عمید الكلیة في بند المكافآت وقد رد سیادتھ ان نظام المكافآت تم تعدیلھ الى ثالث / د.مناقشة أ•

.انواع من المكافآت حسب مساھمة العاملین وتمیزھم بالوحدات االداریة واالقسام

اسراء مصطفى وكذلك مشكلة / عرض تقریر عن سلبیات المغسلة بالمستشفى الرئیسي من ط•

العمال العاملین بھا و استخدام الشركة القائمة على صیانة المغسلة ادوات بدائیة وطالب 

. وسوف یتم التنفیذ فوراً عمید الكلیة بكتابة المقترحات ومتطلبات تطویر المغسلة/ د.أ

 ٥٧٥٧عمید الكلیة على عمل زیارات للتمریض بمستشفیات مماثلة مثل مستشفى / د.موافقة أ•

.لتبادل الخبرات بین اعضاء ھیئة التمریض 

.تخصیص اماكن لمكافحة العدوى بالمستشفیات الجامعیة•

.وضع آلیات لمكافحة العدوى•

.  تخصیص وقت قصیر بالیوم العلمي لألقسام لشرح كیفیة استخدام االدوات وتعقیمھا•

.تدریب االطباء على مكافحة العدوى سنویاً •

 .Log Bookاضافة ممارسات مكافحة العدوى لألطباء والنواب في الـ •

وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،

 المشرف العام لوحدة مكافحة العدوى                وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع                   

                    ومنع التلوث                                          وتنمیة البیئة

        مھــا كامــل غانـــــم عمـــر   / د.ھبة هللا جمال راشد                             أ/ د.                  أ
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عمید كلیة الطب

)طارق عبدهللا الجمال / د.أ(  
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