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خطة مديرية الشئون الصحية بالقاهرة

الستقبال
عيد األضحى لعام 2020
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➢اإلجراءات االحترازية للطوارئ والمستشفيات .

3

المحور األول
تشكيل الغرفة الوقائية

مضاعفة أعداد العامليـن بالغرفة الوقائية بالقاهرة ( ت – 23918968 :
 )23911432ورفع مستوى التنسيق مع اإلدارة المركزية للطب الوقائي
والعالجي و الرعاية الحرجة بالوزارة والمحافظة لتلقى أي بالغات عن
حاالت اشتباه التسمم الغذائي والحوادث وإرسال التقارير الخاصة بأعداد
المصابين والتشخيص والمستشفيات التي يتم التحويل عليها و التنسيق مع
معهد سموم كال من جامعــة الـقاهـــرة ) 23643129 – 23640402 :
و جامعة عين شمس  ) 24823314 – 26840902 :واإلسعاف .
 -طوارئ الرعاية العاجلة ( . ) 137

– طوارئ وقائي الوزارة -27321060 – 27923608 :
داخلي ( ) 105
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اإلجراءات الوقائية

• إلغاء اإلجازات والراحات لألطباء
الوقائيين والمراقبين الصحيين
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مراقبة األغذية

بمناسبة قرب حلول عيد األضحى المبارك  2020فقد قامت إدارة مراقبة االغذيه بالمديريه بإعداد خطة
عمل شامله و فى ظل اعالن منظمة الصحة العالمية تفشى فيروس كورونا تقوم على عدة أسس وهى :ـ
•

تكثيف المرور فى حمالت مشتركه بين المناطق الطبيه وادارة مراقبة االغذيه بالديريه على محالت
عرض وبيع اللحوم البلديه والتاكد من استيفائها لالشتراطات الصحيه وحمل جميع العاملين بها
لشهادات صحيه ساريه.

•

تكثيف المرور فى حمالت مشتركه ايضا على محالت عرض وبيع اللحوم المجمده وكذلك مصنعات
اللحوم المفروم والسجق0000الخ وكذلك التاكد منوجود تراخيص بها واستيفائها لالشتراطات الصحيه
وحمل جميع العاملبن بها لشهادات صحيه ساريه وسحب عينات متنوعه منها .

•

تكثيف المرور على جميع شوادر اللحوم البلديه والتاكد من استيفائها لالشتراطات والنظافه العامه
وحمل العاملين بها لشهادات صحيه ساريه0

•

تكثيف المرور على ثالجات تخزين اللحوم بجميع انواعها والتاكد من حصولها على تراخيص
واستيفائها لكافة االشتراطات الصحيه .

•

تكثيف المرور فى حمالت مشتركة على سالسل السوبر ماركت التى يتواجد بداخلها اقسام الجزاره
وسحب العينات التنوعه من مصنعات اللحوم0
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مراقبة األغذية

تكثيف المرور فى حمالت مشتركه على كافة الفنادق والعائمات .
تكثيف المرو على المجازر بمختلف انواعها والتاكد من مدى استيفائها
لالشتراطات الصحيه وحمل كافة العاملين بها شهادات صحيه ساريه.
تفعيل الماده  12من قانون  48لسنة  41الخاص بقمع الغش والتدليس
وضبط المواد الغذائيه الشتبه فيها .
تكثيف المرور على الحدائق والمنتزهات العامه والتجمعات العامه .

• انشاء غرفة طوارى بالمديريه على اتصال مباشر بكل من
حميات العباسيه
•مراكز السموم القصر العينى –الدمرداش0
•المناطق الطبيه وكافة الوحدات التابعه لها0

•ادارة الطب العالجى والمستشفيات التابعه لها0
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صحة البيئة

تم التنبيه على ادارة صحة البيئه بالمناطق لعمل خطه لتنشيط العمل قبل وخالل
عيد االضحى المبارك وتشل االتى0
• تكثيف المرور على دورات المياه بدور العباده والتاكد من نظافتها واستيفائها
لالشتراطات الصحيه وذلك استعدادا لصالة العيد
• المرور على دورات المياه العامه ومتابعة حالة النظافه بها واستيفائه
لالشتراطات الصحيه
• واخطار رؤساء االحياء للمالحظات اوال باول
• اخذ عينات من مياه الشرب للمناطق المختلفه لتحليلها بالمعامل المركزيه
وفحصها من حيث مطابقتها للمعايير القياسيه وطبقا للقرار 458لسنة
2007
• المرور على اماكن بيع وذبح المواشى واخطار الجهات المعنيه حيال
المخالف منها
• المرور على الحدائق والتنزهات العامه والتاكد من نظافتها واخطار رؤساء
االحياء بالمالحظات وتالفيه أوالً بأول
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صحة البيئة

• تكثيف المرور على شاطى النيل لرفع اى مخلفات واخطار الجهات
المعنيه بالمالحظات
• المرور على الجبانات ومتابعة حالة النظافه العامه والتوصيه بوضع
صناديق لتجمعات القمامه استعدادا لزيارة المواطنين خالل فترة العيد
• متابعة حالة النظافه العامه بالشوارع والميادين واخطار رؤساء االحياء
فى حالة وجود اى تجمعات للقمامه الزالتها فورا
• المرور على االسواق العامه والباعه الجائلين والتاكد من النظافه العامه

• هذا وتقوم االداره باالشراف على جميع المناطق الطبيه ومخاطبة
الجهات المعنيه فى حال وجود اى مالحظات
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مكافحة ناقالت األمراض

تقوم االداره بجانب اعمال التطهير لمواجهه فيروس كورونا المستجد (  )NCOV- 2019بتكثيف
اعمال المقاومة االرضية بالرشاشات لمكافحة الحشرات

أوالً خطة العمل باإلدارة
•

تقوم االداره بتشغيل االجهزه المحمله على السيارات صباحا عند الشروق
لمكافحة الذباب البالغ ومساءا عند الغروب لمكافجة البعوض البالغ

•
•

تقوم االدارة مكافحة اماكن توالد البعوض طبقا للخطة الموضوعة لمكافحة
الحشرات والقوارض طوال العام .

•

يتم مكافحة اماكن توالد الذباب وتجمعات القمامه الموزعه باحياء القاهره وذلك
للقضاء على الذباب والطور اليرقى وباستخدام المبيدات ذات االثر الباقى او
المبيدات التى تستخدم نثرا والمحمله على رمل

•

تقوم االداره بمكافحة القوارض حسب الخطه الموضوعه والمتابعه طول العام
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مكافحة ناقالت األمراض

ثانيا0خطة العمل باالقسام التابعه لالداره بالمناطق
•

تقوم االقسام التى بها سيارات بالمناطق الطبيه بتشغيل االجهزه المحمله
على السيارات صباحا ً عند الشروق لمكافحة الذباب البالغ ومساءا ً عند
الغروب لمكافحة البعوض البالغ

•

يتم مكافحة اماكن توالد الذباب وتجمعات القمامه الموزعه باحياء القاهره
وذلك للقضاء على الذباب والطور اليرقى

•

تقوم جميع االقسام بالمناطق الطبية بمكافحة اماكن توالد البعوض طبقا
للخطة الموضوعة لمكافحة الحشرات والقوارض طوال العام .

•
•

يتم الترصد الحشرى لالطوار المختلفة للحشرات
يتم عمل قياس كثافة لمكافحة القوارض .
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اإلدارة العامة للصيدلة

 تواجد مفتش صيدلى باالدارة العامة للصيدلة بديوان عام المديرية
يوميا خالل ايام عيد االضحى المبارك لمتابعة اى امر طارىء قد
يحدث والتنسيق مع المناطق الطبية التابعة لنا واالدارات االخرى
بالمديرية واى جهات رقابية قد يتطلب االمر التعاون معها او االستعانة
بها .
 توفير كافة ادوية الطوارىء والعمليات بجميع المستشفيات التابعة لنا .
 توفير كافة االمصال واللقحات بمخزن الطعوم واالمصال الرئيسى .
 تواجد السادة الصيادلة لمتابعة درجات حرارة الثالجات وسلسلة التبريد
وتسجلها مرتين يوميا بمخزن الطعوم واالمصال الرئيسى وكافة
المخازن االقليمية التابعة للمناطق الطبية .
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وحدات الرعاية األساسية

 يتم عمل نبوتجيات مسائيه للقوى العامله من اطباء
وتمريض وعمال وحارس امن ان وجد
 المراكز تعمل بنظام نوتجيات صباحيه ومسائيه –
طوارى واستقبال
مستلزمات -:المستلزمات الطبيه للطوارى متوفره
 األجهزة – اجهزة الطوارى متوفره وتعمل بكفاءه
 األدويه –ادوية الطوارى متوفره وسريعة المفعول
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التثقيف الصحي

 التقليل من تناول اللحوم الحمراء والكبد ،ويفضل أن تطهى بالشواء أو السلق وتفادي
القلي ويفضل تناول البقدونس والزبادي مع اللحوم المشوية واإلكثار من تناول السلطات
و الخضراوات .
 ضرورة اإلكثار من شرب السوائل خاصة الماء.
 التقليل من تناول الشاي والقهوة.
 تفادي اإلفراط في تناول الطعام في وجبة العشاء ،مع عدم النوم بعدها مباشرة.
 مرضى السكري والكلى والقلب وضغط الدم االبتعاد عن األطعمة المملحة.
 ينصح كبار السن باإلقالل من تناول اللحوم الحمراء والمأكوالت الدهنيه والمالحة
والسكرية.
 تفادي استخدام السمن الطبيعي التي تسبب ارتفاع نسبة الكولسترول الضار.
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المحور الثانى
إجراءات إدارة المستشفيات بالمديرية


رفع درجة االستعداد القصوى بجميع المستشفيات وجميع فروع اإلسعاف الثابتة



مضاعفة تواجد تمركزات متحركة لسيارات اإلسعاف بالمواقع المتوقع وجود تجمعات جماهيرية
لتحقيق زمن استجابة سريع .



تحديد مستشفيات اإلخالء الطبي بناء علي األماكن المتوقعة لحدوث تجمعات جماهيرية .
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المحور الثانى
إجراءات إدارة المستشفيات بالمديرية



تم التأكيد من



 – 1جاهزية اقسام االستقبال والطوارئ بالمستشفيات الستقبال الحاالت الطارئة ومواجهه اى طارىء علي مدار
 24ساعة .



 -2تم طبع جداول نوبتجيات الفريق الطبى بالمستشفيات من اطباء وتمريض وفنيين والفئات المساعدة على مدار 24
ساعة خالل الشهر الكريم مع التاكيد على ضرورة التسليم والتسلم للنوبتجية ..



 -3توافر المستلزمات الطبية واالدوية الالزمة واكياس الدم بفصائلة بكميات كافية .



 -4التاكد من عمل جميع االجهزة والمعدات الطبية والغير طبية بكفاءة واجراء الصيانة الدورية الالزمة مع اصالح
المعطل منها قبل بدء الشهر الكريم .



 -5تفعيل خطة الطوارىء بالمستشفيات وتدريب جميع العاملين عليها وعمل مناورات ومحاكاة للتاكد من جاهزية
المستشفيات لمواجهه اى طارىء. .



 -6تم التنسيق مع الجهات المعنية من مديرية االمن وشركات الكهرباء ومياة الشرب بالقاهرة لتلبية احتياجات
المستشفيات واخطارها فى حالة اجراء عمل طارىء.



 -7تم التنسيق بين المديرية والمستشفيات على مدار ال(  ) 24ساعة من خالل خط الطوارىء بالمديرية ونشرة
بجميع اقسام استقبال الطوارىء بالمستشفيات .
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إجراءات أدارة الطوارئ وبنوك الدم بالمديرية

 رفع درجة االستعداد ببنوك الدم فى المستشفيات التابعة للمديرية لتوفير
االرصدة الكافية من اكياس الدم ومشتقاتة على مدار  24ساعة .
 التاكد على مدير كل بنك بوضع جدول النوبتجيات الخاصة بعيد االضحى على
مدار  24ساعة .
 يتم فحص وحصر كميات الدم الموجودة بالبنوك وابالغ االرصدة يوميا الدارة
بنك الدم بالمديرية التى تقوم بالتنسيق بين البنوك .
 توفير االدويه والمستلزمات لزوم خطة الطوارى واالستقبال والعمليات .
 تم رفع درجة االستعداد بغرف العمليات والرعايه الحرجه.
 توفير االدويه والمستلزمات لزوم خطة الطوارى واالستقبال والعمليات .
 تم رفع درجة االستعداد بغرف العمليات والرعايه العاجله.

17
أوال :

تحديد الفريق الطبي المشرف على أماكن اإلحتفاالت .

ثانيا :

تحديد المستشفيات التي تخدم كل أماكن اإلحتفاالت .

ثالثا :

وضع عدد من سيارات االسعاف فى أماكن اإلحتفاالت على اهبة االستعداد لنقل المصابين ال
قدر هللا .

رابعا :

اضافة المستشفيات والمراكز الطبية ألداء الخدمة الطبية صباحا ومساء .

خامسا :

رفع درجة االستعداد في المستشفيات الحكومية طوال  24ساعة الستقبال حاالت اإلصابة خالل
فترة اإلحتفاالت .

سادسا :

تحديد فريق طوارئ االنتشار السريع الخاص بتغطية االحتفاالت

 ونحيط سيادتكم علما بانه تم افاداتنا بأنه قد تم :
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 توفير األدوية و المستلزمات لزوم خطة الطوارئ و االستقبال و العمليات .
 تم توفير أكياس الدم و مشتقاته .

ن
العاملي بأدارة الطوراىء
كشف بأسماء
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22

د /شافعى ابو سكين
د /ابراهيم على حسن
د /عبد الحليم
د /وليد ماهر
أ .محمد حنفى جابر
أ .محمد صالح محمد
عصام خليل سيد
هشام ف اد محمد
محمود جمال
عمر احمد فريد
عماد أشرف محمود
عادل عبد العزيز
حسام الدين أحمد
إبراهيم احمد عقل
هشام محمد حسيني
خالد يس محمد
عمرو أحمد محمد
أحمد عبد الرحمن حسين
محمود محمد محمود
حمدى شعبان
شريف عبد العزيز
عبد النبى حسن سيد

مدير ادارة الطوارىء وبنوك الدم
رئيس اإلدارة المركزية للرعاية الحرجة
مدير اسعاف القاهرة
مدير اسعاف حلوان
مشرف اول القاهرة
مشرف اول حلوان
كاتب
كاتب
فنى خدمات طبيه
فنى خدمات طبيه
فنى احصاء
كاتب
كاتب
كاتب
فنى احصاء
كاتب
كاتب
فنى احصاء
كاتب
كاتب
عامل
عامل

01026677838
ـ

أرقام تليفونات اإلدارة :
-02323928071
ايميل االدارةcairoemergency@gmail.com:

01026677806

01026677833
01000571427
01004232457
01126605600
01005439628
01144992996
01117950604
01121928272
01062067474
01158765864
01227623277
01227289004
01125051693
01117959659
01220191636
01143157290
01113605404
01129346801
011444110 03
01116595210
01287745806

 بيان مجمع بالخدمات االسعافية داخل محافظه القاهرة
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القطاع

عدد سيارات االسعاف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

نموذج حلوان والمعادى
وسط القاهرة
جنوب القاهرة
مدينه نصر
مصر الجديدة والمطار
حدائق القبة
عين شمس
شبرا
اسعاف نمعهد ناصر
عيادات مترو االنفاق

80
62
19
25
43
24
22
25
 2النش مجهز
 16عيادة طبية

سيارات التدخل
السريع
2
2
1
1
1
1
1
1
---

