
- ٦٠ - 

 برئاسة ١٩٩٨ديسمبر ٣٠ وتم االجتماع األول للجنة في ١٩٩٨تم تشكيل لجنة األخالقيات الطبية في نوفمبر 
وقد أرتكز عمل اللجنة علي مجال األبحاث العلميـة         ١٦/٢/٢٠٠٩ممدوح شعبان رئيس اللجنة حتى      /األستاذ الدكتور   

ة لشئون البيئة وتنمية المجتمع  رئيسا للجنة وتم         حمدي نجيب التالوي وكيل الكلي    / د.والممارسة الطبية ،ثم ترشيح أ    
  .٢٠٠٩اعتماد تشكيل اللجنة الجديد في يوليو 

  ـ: وتم وضع الئحة جديدة للجنة وضمت عدة مجاالت تشتمل علي٢٢/٧/٢٠٠٩وعقد االجتماع األول يوم 
  .البحوث العلمية-١           
  . والمراكز المتخصصة الممارسة الطبية بالمستشفيات الجامعية -٢           
  . الصيدليات ومخازن األدوية -٣           
  . مكافحة العدوي ومنع التلوث-٤           
  . التسجيل الطبي بالمستشفيات الجامعية والتأكد من مطابقته ألخالقيات المهنة -٥           
  .الندوات والمؤتمرات العلمية-٦           
  . لمستشفيات الجامعية والكلية عن جميع أنشطتهم اإلعالنات با-٧           
  .التدريس للطالب -٨           
  . االمتحانات-٩           

  .عمل الجهاز اإلداري الخاص بموظفي المستشفيات الجامعية والكلية -١٠         
   .الشئون القانونية والتحقيقات مع العاملين والمستشفيات الجامعية والكلية-١١         
  .المخازن والمعامل واألجهزة باألقسام بالمستشفيات الجامعية والكلية-١٢         
العالقات العامة بالمستشفيات الجامعية والكلية والتعامل اإلعالمي الخاص بالمستشفيات الجامعية والكلية مع -١٣         

  .وسائل اإلعالم المختلفة
  . ة بشبكة اإلنترنت  المعلومات الخاصة بموقع الكلي-١٤       
  ).الحقوق و الواجبات(الرعاية الشاملة لشباب األطباء بالمستشفيات الجامعية وكلية الطب -١٥       
  .   حقوق الملكية الفكرية-١٦       

        تم تقسيم أعضاء اللجنة إلى لجان صغيرة للعمل على وضع الئحة خاصة بهذه المجاالت وقد اجتمعـت اللجنـة سـبع              
تماعات لمناقشة الالئحة ووصلت إلى ضوابط تعتمد على أسس أخالقية في جميـع مجـاالت العمـل داخـل الكليـة               اج

والمستشفيات الجامعية تضمن مناخاً جيداً للعمل للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واألطبـاء المقيمـين وأطبـاء                 
  ـ  :معية، وذلك من خالل المحاور اآلتيةالتدريب والطالب والجهاز اإلداري بالكلية والمستشفيات الجا

.       العملية التعليمية ـ خدمة المرضى ـ البحث العلمي ـ اآلليات القانونية بكلية الطب ـحقوق الملكية الفكرية  
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  :وتم عمل الئحة خاصة للمجاالت اآلتية 
  

  .البحوث العلمية- ١           
  . شفيات الجامعية والمراكز المتخصصة الممارسة الطبية بالمست-٢           
  . الصيدليات ومخازن األدوية -٣           
  . مكافحة العدوي ومنع التلوث-٤           
  . التسجيل الطبي بالمستشفيات الجامعية والتأكد من مطابقته ألخالقيات المهنة -٥           
  .الندوات والمؤتمرات العلمية-٦           
  .التدريس للطالب -٧            

  .الشئون القانونية والتحقيقات مع العاملين والمستشفيات الجامعية والكلية -٨            
  .المخازن والمعامل واألجهزة باألقسام بالمستشفيات الجامعية والكلية-٩            

  ).الحقوق و الواجبات(لطب الرعاية الشاملة لشباب األطباء بالمستشفيات الجامعية وكلية ا-١٠          
  . حقوق الملكية الفكرية-١١           

              
. الخاصة بباقي المجاالتة                                وجاري اآلن العمل علي وضع الالئح 
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  ة اتخذت الكلية بعض اإلجراءات لتنفيذ خطة التأمين والمكافحة بإتخاذ اإلجراءات اآلتي
 وقاية وتأمين الكلية من أخطار الحريق بوضع خطة لتوزيع أجهزة اإلطفاء  .١

 التنظيم الراقي لحماية األرواح والثروات من الحرائق وخطة اإلخالء  .٢

 تنظيم عملية مكافحة الحرائق بالطرق العلمية الحديثة المتبعة في هذا الشأن .٣

سرعة السيطرة على الحريق  عند نشوبه قبل انتشاره وإخماده بطريقة سليمة عن طريق العاملين المـدربين          .٤
 لحين وصول المساعدة 

في حالة إنتشار الحريق تحت أي ظرف مثل تأخر اكتشافه أو تأخر اإلبالغ عنه أو أي أسباب أخرى نتخـذ            .٥
 ن أخرى اإلجراءات السريعة لمحاصرة النيران قبل إمتداد ألماك

 تأمين األماكن المحيطه بموقع الحريق قبل وصول النيران إليها  .٦

 الكلية مزوده بجهاز إنذار تلقائي في غرفة عمليات الدفاع المدني ينذر بحدوث حريق في أي مكان  .٧

  
   -:اإلجراءات التي يجب إتباعها لتنفيذ خطة مكافحة الحرائق 

 ية في مكافحة الحرائق رفع مستوى مسئولي أفراد الدفاع المدني بالكل .١

 تدريب العاملين وأفراد األمن بإدارات وأقسام الكلية على مكافحة الحرائق واستخدام أجهزة اإلطفاء اليدوية  .٢

 صالحية أجهزة ومعدات اإلطفاء المنتشرة بالكلية بصفة مستمرة  .٣

 كهربائي اليدوية توعية العاملين بالكلية علي طريقة اإلبالغ عن الحرائق عن طريق شبكة اإلنذار ال .٤

 داخلي وهو مركز الدفاع المدني الخاص بالكلية ) ١٩٥٨(استخدام تليفون رقم  .٥

في حالة حدوث حريق في األماكن المغلقة يحدث إنذار تلقائي بمكان الحريق ويقتحم األبواب  المغلقة وتـستخدم                   .٦
 . أجهزة اإلطفاء اليدوية 

 
  -:رة علية الخطوات الواجب إتباعها لمكافحته وسرعة السيط

 سرعة استخدام جهاز اإلطفاء اليدوي فور نشوب الحريق إلخماده ثم األستعانه بإجهزة األطفاء للقضاء عليه  -١

 إبالغ غرفة العمليات الخاصة بالدفاع المدني بمكان حدوث الحريق  -٢

 بـسيارة اإلطفـاء   في حالة انتشار الحريق ال قدر اهللا وعدم السيطره علية يتم إخطار مطافي كلية الهندسـة للـدفع           -٣
 الخاصة بالجامعة 

        وضع الفتات توضع تعليمات تتعلق باإلطفاء والوقاية من الحريق مثل ممنوع التدخين واإلجـراءات المتبعـة عنـد
 حدوثه وطريقة الهروب منه ورقم تليفون الدفاع المدني



 ٦٣

 
قامت ببعض األعمال التي تساهم فـي تنميـة         كما تهتم الكلية بأداء واجبها على مستوى البيئة المحيطة بها وبداخلها وقد             

  العالقة بين العاملين في جنباتها وأداء رسالتها 
   قامت الكلية بتجهيز جراج سيارات لخدمة أعضاء هيئة التدريس والعاملين يتسع لعدد مناسب الحتياجات الكلية :أوال
 توفير الوسـائل الالزمـة لـذلك وفقـا         قامت الكلية بوضع خطة لمواجهة طوارئ الحريق وخطة اإلطفاء مع          : ثانيا

  لإلحصائية المرفقة 
  ٣ تم المساهمة باإلعداد لخطة االنضباط والتطوير بإعداد نظام التوقيعات بالبصمة الكترونيا وتم تركيب عـدد                 :ثالثا  

حصائية المرفقةأجهزة بأماكن مختلفة وثابتة للتسهيل على العاملين والعامالت بالكلية وفقا لألعداد المناسبة وفقا لإل 
 

  

  

  

  

 

  

  

  



 ٦٤

  رير ــــــــــتق

  عن حالة أجهزة اإلطفاء املوجود بكلية الطب البشري 

  التالف   الصالح   اإلجمالي   نوع الجهاز   م
  -  ٢٦  ٢٦   ك٦جهاز إطفاء بدرة سعة   ١
  -  ٨  ٨   ك ٢٥جهاز إطفاء بدرة سعة   ٢
  -  ٢١٩  ٢١٩  ك  ٩جهاز إطفاء بدرة سعة   ٣
  -  ٦٣  ٦٣  ك ٦تلقائي سعة جهاز إطفاء   ٤
  -  ٧٥  ٧٥   ك ٩جهاز إطفاء تلقائي سعة   ٥
  -  ٤٤  ٤٤   ك      ٢جهاز إطفاء ثاني أكسيد الكربون   ٦
  -  ١٨  ١٨   بوصه ٢,٥باشبوري نحاس قطر   ٧
  -  ١١  ١١    بوصة ٢,٥خراطيم للمياة الحريق قطر   ٨
  -  ١٨  ١٨   بوصة ٢,٥حنفيات مياه حريق قطر   ٩

  -  ١  ١  واقية من الحريق بطانية أستبس   ١٠
  -  ٣  ٣  بالطو وقائي من الحريق أثناء اإلخماد   ١١
  -  ٣  ٣  جزاء بالستيك وقائي من الحريق   ١٢
  -  ١  ١  مفاح إنجليزي بفتح وقفل المياه    ١٣
  -  ١  ١  بلطة باليد خشب   ١٤
  -  ١  ١  نقالة إسعاف   ١٥
  -  ٦  ٦   بوصة ١مكر مياه قطر   ١٦

 

  

  
  
  
  
  
  


