
 لجنة مكافحة العدوى للمستشفيات الجامعية
 

 الھیكل التنظیمى لمكافحة العدوى فى المستشفیات الجامعیة

I-جامعھ بھا مستشفى جامعى واحد  

 ١-  وحدة مكافحة العدوى:

مدیر الوحدة عضو ھیئة تدریس او طبیب حاصل على شھادة تخصصیة على االقل فى مكافحة -
 العدوى

  سریر١٥٠ممرضھ لكل -

سكرتیر او مدخل بیانات-  

) یئىالمعمل الب(فنى معمل -  

  مسؤول الترصد لعدوى المستشفیات–نائب لمدیر الوحدة : فى حال توفر اطباء -

تتبع الوحدة اداریا مدیر المستشفى مباشرة*  

 ٢-  لجنة مكافحة العدوى للمستشفى الجامعى:

مدیر المستشفى: رئیس اللجنة   

مدیر وحدة مكافحة العدوى :منسق اللجنة  

 رئیسة – مدیر المعمل - و من یمثلھم مثل مدیرى الوحداترؤوساء االقسام الطبیة ا: االعضاء 
 االستعانةوغیرھم ممن ترى اللجنة ..  مدیر الصیدلیة– مدیر االدارة الھندسیة –ھیئة التمریض 

 بھم

 الھیكل التنظیمى لجامعة یتبعھا مستشفى واحد 
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 لجنة مكافحة العدوى للمستشفيات الجامعية
 

II-جامعات بھا اكثر من مستشفى جامعى  

  ) متكرر–شفى جامعى بمست(وحدة مكافحة العدوى - ١

مدیر الوحدة عضو ھیئة تدریس او طبیب حاصل على شھادة تخصصیة على االقل فى مكافحة -
 العدوى

  سریر١٥٠ممرضھ لكل -

سكرتیر او مدخل بیانات-  

نائب لمدیر الوحدة : فى حال توفر اطباء -  

  ریا مدیر المستشفى ادارى الوحدة المركزیة لمكافحة العدوى وتتبع ادا/تتبع الوحدة فنیا وفنى*

  ) متكرر–بمستشفى جامعى (لجنة مكافحة العدوى - ٢

مدیر المستشفى: رئیس اللجنة   

مدیر وحدة مكافحة العدوى :منسق اللجنة  

 – مدیر االدارة الھندسیة – رئیسة ھیئة التمریض – ممثل للمعمل -مدیرى الوحدات: االعضاء 
  بھماالستعانةوغیرھم ممن ترى اللجنة .. مدیر الصیدلیة

 ٣- الوحدة المركزیة /ادارة مكافحة العدوى:

عضو ھیئة تدریس حاصل على شھادة تخصصیة على االقل فى مكافحة العدوى : مدیر الوحدة-
 ولدیھ خبرة فى العمل فى مجال مكافحة العدوى

نائب مدیر الوحدة -  

.مسؤول عن البالغات –سكرتیر او مدخل بیانات -  

فنى عینات بیئیة-  

سؤول لترصد عدوى المستشفیات م-  

 ٤- اللجنة العلیا لمكافحة العدوى :

 عمید الكلیة ورئیس مجلس ادارة – المشرف على المستشفیات –مدیر المستشفیات : رئیس اللجنة
.المستشفیات  

. او مدیر ادارة مكافحة العدوى-مدیر الوحدة المركزیة لمكافحة العدوى: منسق اللجنة  
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 لجنة مكافحة العدوى للمستشفيات الجامعية
 

 رئیسة – مدیر المعمل - قسام الطبیة او من یمثلھم مثل مدیرى الوحداترؤوساء اال: االعضاء 
 االستعانةوغیرھم ممن ترى اللجنة ..  مدیر الصیدلیة– مدیر االدارة الھندسیة –ھیئة التمریض 

 بھم

تجتمع لجان مكافحة العدوى داخل المستشفیات بصفھ شھریة وفى حاالت الطوارىء**  

 الھیكل التنظیمى لجامعة یتبعھا عدد من المستشفیات

 

  

  

  

  

 

لجنة مكافحة 
 العدوى بالمستشفى

 مدیر المستشفى
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