وحدة كيمياء الغدد الصماء
الهدف من الىحــدة
أوالً  :في مجال الخدمات
 .1تقىو انىحذة بخذيت يشضً انغذد انصًبء بتىفيش ورنك بتىفيش أحذث وسبئم انتشخيص ببستخذاو أحذث األجهضة
يًب يسبعذ عهً إجشاء انتحبنيم انكيًيبئيت وفقب ً ألحذث انىسبئم انًستخذيت في انًشاكض انعهًيت وانعبنًيت انًتقذيت ورنك
ببنًجبٌ واألجش
 .2االستغالل األيثم نطبقت انقســى
 .3خذيت تعهيًيت نًشضً انغذد انصًبء شبيهت انتعشيف بهزِ األيشاض ويضبعفتهب وطشيقت انتعبيم يعهًب عالجيب
وَفسيب وغزائيب نًسبعذة انًشضً عهً انتعبيم يع حبنتهى انًشضيت ورنك بإنقبء يحبضشاث خبصت نهى وانًقببالث
انشخصيت

ثانيا ً  :في مجال التدريب
 .1اإلسهبو في تذسيب أعضبء هيئت انتذسيس وانًذسسيٍ انًسبعذيٍ وانًعيذيٍ واألطببء انعبيهيٍ في هزا انًجبل يٍ داخم
انجبيعت أو خبسجهب ورنك بهذف تطىيش وسبئم انتشخيص وانًتببعت

ثالثا ً  :في مجال البحىث
 .1إجشاء انبحىث انعهًيت وانًعًهيت واإلكهيُيكيت في يـجبل انتشخيص وانًتببعت نًشضً انغذد انصًبء عٍ طشيق عًم انبحىث
انالصيت نهى ببنتعبوٌ يع األقسبو وانجبيعبث انعشبيت واألجُبيت نًتببعت يب يجشي في هزا انًجبل وإعذاد انُششاث وانًحبضشاث
انعهًيت.

رابعا :ـ عمل

مسح )  ( scanningنًشضً انسكش وأيشاض انغذد انصًبء األخشي ببنتعبوٌ يع يستشفً انجبيعت نهذف

إعذاد قبعذة بيبَبث نًذي اَتشبس هزِ األيشاض فً انًجتًع انًحهً .

الرؤية:
عمل مسح )  ( scanningلمرضى السكر وأمراض الغدد الصماء األخرى بالتعاون مع مستشفى الجامعة لهدف
إعداد قاعدة بيانات لمدى انتشار هذه األمراض فى المجتمع المحلى.
إجراء البحوث العلمية والمعملية واإلكلينيكية في مـجال التشخيص والمتابعة لمرضى الغدد الصماء عن طريق عمل
البحوث الالزمة لهم بالتعاون مع األقسام والجامعات العربية واألجنبية

الرسالة:
 .1تقوم الوحدة بخدمة مرضى الغدد الصماء بتوفير وذلك بتوفير أحدث وسائل التشخيص باستخدام أحدث األجهزة
مما يساعد على إجراء التحاليل الكيميائية وفقا ً ألحدث الوسائل المستخدمة في المراكز العلمية والعالمية المتقدمة
وذلك بالمجان واألجر
 .2االستغالل األمثل لطاقة القســم
 .3خدمة تعليمية لم رضى الغدد الصماء شاملة التعريف بهذه األمراض ومضاعفتها وطريقة التعامل معهما عالجيا
ونفسيا وغذائيا لمساعدة المرضى على التعامل مع حالتهم المرضية وذلك بإلقاء محاضرات خاصة لهم والمقابالت
الشخصية

تقارير أو انجازات
بيان ما تم انجازه في وحدة كيمياء الغدد الصماء منذ تاريخ صدور تعديل تشكيل
مجلس االدارة في3112/8/16
تم تفعيل العمل بالوحدة فى بقرار من السيد أ.د .توحيد موافى عميد الكميه فى  1021/9/8وتم فتحها
لمجمهور بنفس اليوم.
وفيما يلى بيان ماتم إنجازه فى الفترة من  2102/9/8وحتى 2102/9/7
 في مجال البنية االساسية:
 -2عمل عدد ( )1مجموعة أدراج لموحدة.
 -1عمل شيش سمك ناموس عمى شباك الوحدة.
 -3عمل عدد( )3رف لموحة مفاتيح الكومبيوتر.
 -4عمل ترابيزة متحركة الستيعاب طابعات أجهزة تحاليل.
 -5تخصيص مكان ألخذ العينات من المرضى وآخر إلجراء التحاليل المطموبة لممرضى.
 في مجال الدعاية واالعالن:
 -2عمل لوحة اعالنية كبيرة الحجم(2.5م 2xم) امام الوحدة.
 -1عمل اسهم اشارة لمتدليل عمى مكان الوحدة.
 في مجال التدريب:
 -2تم تدريب فريق العمل بالوحدة من السادة أعضاء هيئة التدريس عمى كيفية التعامل مع أجهزة
التحاليل وكيفية اجراء عمل التحاليل الطبية.
 -1توزيع العمل عمى السادة أعضاء هيئة التدريس عمى أيام األسبوع فيما عدا الخميس والجمعة
 -3انتداب أحد الممرضات بمساعدة ا.د /عميد الكمية ورئيس مجمس ادارة مستشفيات بنها الجامعية
وتدريبها عمى كيفية التعامل مع عينات الدم طبقا لنوع التحميل.

 -4تدريب الزميل الدكتور /هاني عمارة والكيميائية /شيرين عبد الصمد واألستاذ /طارق صالح عمى
أخذ عينات الدم والتعامل مع العينات طبقا لكل تحميل وكذلك كيفية كتابة النتائج عمى برنامج التحاليل
الطبية


في مجال األجهزة الخاصة بالوحدة

 -0تركب لمبة لجهاز  spekol-11بمبمغ 300جنيه.
 -2تركب لمبة لجهاز االلي از بمبمغ  550جنيه.
 -2عمل صيانة لجهاز قياس تجمط الدم.
 -4عمل صيانة لجهاز  stat faxبشركة جاما تري.د
 تم اضافة األجهزة األتية للعمل بالوحدة:
 -2جهاز ميكروتك لمتحاليل الكيميائية والفضل يرجع بذلك الى ا.د/امال ابو الفضل حيث أنها حصمت
عمى مبمغ  30000جنيه من السيد أ.د /رئيس الجامعة عمى أن يتم خصمها من دخل الوحدة.
 -1جهاز ) I-chromaهدية مجانية) من الشركة المصرية بمبمغ  27500جنيه
 -3عدد( )2ثالجة  28قدم بمبمغ  4000جنيه
 -4جهاز تكييف  2.5حصان حائطي مع دفع مبمغ  400جنيه (فرق سعر)
 -5جهاز لقياس عد الدم االوتوماتيكي بمبمغ حوالي  80000جنيه
 -6تدعيم الوحدة بعدد( ) 1ميكروسكوب.
 -7حضانة مصرى سعة  20لتر.
 -8فرن تعقيم مصرى سعة  20لتر.
 -9جهاز طرد مركزى لعدد  21أنبوبة وكذلك جهاز قالب )هدية مجانية).
-20

جهاز هزاز.

-22

جهاز طرد مركزى لعدد  6أنبوبة.

 في مجال التحاليل الطبية التي تم اجراؤها:
 -2اجراء تحاليل طبية لعدد( )108مريض من مشروع االنترفيرون.

 -1اجراء تحاليل طبية لعدد( )156مريض من  1023/5/2وحتى 1023/9/7
 -3جاري التعاقد مع السادة أعضاء هيئة التدريس والعاممين بالجامعة .

