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الرتخيص بإقامة مراكز ألمراض الكلي 

   مديرية الشئون الصحية المختصة–ادارة العالج الحر   :  جهة الترخيص

 انتعريفاث       

 

 :   المركز الطبي التخصصي   

وىى كل منشأه يممكيا او يستاجرىا او ينتقل اليو الحق في استعماليا قانونا طبيب او اكثر مرخص لو  فى 
مزاولو المينو ومعده الستقبال المرضي و رعايتيم طبيا ويقتصر العمل بالمركز عمي تخصص واحد بفروعو الدقيقو 
وما يرتبط بو من تخصصات مكممو و تجمعيم اداره مشتركو يكون احدىم المدير الفني المسئول و يجوز ان يكون 

بيا اسره ال تجاوز عددىا خمسو و شرون سرير كما يجوز اجراء عمميات جراحيو بيا فى غرفو عمميات كبرى 
 0مجيزة طبقا لموائح المنظمو لذلك

 

  انًستنداث/ 1

 

 ( 1مرفق رقم   ).                طمب الترخيص لممركز الطبي الي مدير الشئون الصحيو المختصو  .1
 يبين الموقع و تفاصيل   1/150رسم ىندسي معتمد من ميندس نقابي لممستشفي بمقياس رسم  .2

 . (مستوفيا الدمغو )محتويات كل دور عمي حده 
. اقرار بوجود طفايات حريق او ايصال شراء طفايات حريق  .3
. بيان بتجييزات المركز  .4
. صوره من عقد الممكيو او عقد ايجار موثق او مثبت التاريخ فى الشير العقارى  .5
 . ( عقد االتفاق مع المدير الفني – كارنيو النقابو –اخر مؤىل  )اوراق المديرالفني  .6
. ( عقد االتفاق مع المدير الفني – كارنيو النقابو –اخر مؤىل  )اوراق االطباء  .7
. بيان باسعار الخدمات المقدمو من كشف و خالفو .8
. ترخيص تداول النفايات الخطره و تعاقد المحرقو  .9

. الشيادات الصحيو لمعاممين بالمطبخ او الكافيتريا  .10
 . ( صوره البطاقو –ترخيص مزاولو المينو )اوراق التمريض  .11
 .اقرار المدير الفني بانو المسئول عن المركز وال يعمل مدير فني بمكان اخر  .12
 (كارنيو النقابة + المؤىل الدراسي + خطاب المشرف من الجمعية )اوراق المشرف عمي المركز  .13

                                                 
 2004 نسُت 153قبَىٌ رقى  

 1998 نسُت 4248قزار رئيس يجهس انىسراء رقى  
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  . (شيادة تسجيل المركز بالنقابة )ايصال رسوم تسجيل المركز من النقابة المختصة .14
 

 : انرسىو/  2

عند تسجيل         ( لصالح نقابو االطباء )مائو جنيو عن كل سرير بالمركز الطبي التخصصي  (100 ) 2/1
 .             المركز 

.  ويجوز بقرار من وزير الصحة مضاعفة ىذه الرسوم بعد اخذ راى النقابة المختصة 
مائتي جنيو ترخيص تداول النفايات الخطره و دمغات فئو واحد جنيو بقيمو خمسو              (200 )2/2

 .             جنييات  
: -   دمغات 2/3

 . 1980 لسنة 111 من القانون 89ماده "ثالثة جنييات  ضريبة نوعيو عمي الرخصو       -  
 و               1984 لسنة 147القانون "عشرة قروش  رسم تنمية موارد ماليو عمى الرخصة      -   

"  .                  تعديالتو 
  عمي 1980 لسنة 111 من القانون رقم 40تسعون قرشا   ضريبو نوعيو ماده     -   

.               االقرار  بوجود طفايات حريق  
 و تعديالتو عمي االقرار   بوجود 1984 لسنو 147القانون " عشرة قروش  رسم تنميو موارد ماليو     -   

   0طفايات حريق
   :-اإلجراءاث/ 3

التقدم بطمب الي مديريو الشئون الصحية بالمحافظو لمدير العالج الحر لفحص مستندات الترخيص و   3/1
. استالم الممف لمحصول عمي الموافقو المدئيو النشاء المركز الطبي  

.   يتم اجراء معاينو عمى الطبيعو لممركز و بعد استبقائو الشروط يتم عمل محضر المعاينو 3/2      
.   يتم استالم الترخيص من مديريو الشئون الصحيو المختصو من اداره العالج الحر 3/3
 تقوم المحافظة المختصة عند الترخيص لممنشاة الطبية بمزاولة نشاطيا باخطار وزارة الصحة  3/4

.      بالبيانات الالزمة لتسجيميا فى سجل مركزى ينشا ليذا الغرض
 

 :  االشتراطاث و انضىابظ / 4

 
اليجوز لمنشاة طبية مزاولة نشاطيا اال بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيميا فى النقابة الطبية      " 4/1

.  المختصة مقابل رسم تسجيل يؤدى لمنقابة 

                                                 
.  بتُظيى انًُشبث انطبيت1981 نسُت 51 بشبٌ تعذيم احكبو انقبَىٌ رقى 2004 نسُت 153انقبَىٌ رقى -  

 1998 نسُت 4248قزار رئيس يجهس انىسراء رقى  
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 يجب ان تكون اداره المنشاه الطبيو لطبيب مرخص لو  فى مزاولو المينو ، واذا تغير مدير المنشاة وجب 4/2
عمى صاحب المنشاة اخطار الجية الصحية المختصة بالمحافظة والنقابة الطبية الفرعية المختصة بذلك خالل 

اسبوعين بخطاب موصى عميو بعمم الوصول وعميو ان يعين ليا مديرا جديدا خالل اسبوعين من تاريخ 
االخطار ، عمى ان يخطر الجية المختصة باسمو واال وجب عميو التوقف عن ممارسة نشاط المنشاة فاذا لم 

. يتم ذلك قامت الجية المختصة باغالقيا اداريا لحين تعيين المدير 
 
   يجوز لمطبيب ان يمتمك اكثر من عياده طبيو خاصو وانما اليجوز لو ان  يدير اكثر من منشأه طبيو واحده 4/3

 0         بخالف العيادات الطبية الخاصة 
 
 يجب ان يتوافر فى المنشاة الطبية االشتراطات الصحية والطبية التى يصدر بيا قرار من وزير الصحة ، 4/4

 وتشمل كل ما يتعمق بالتجييزات وكيفية اداء الخدمة الطبية ، مع مراعاة استيفاء الشروط والمواصفات 
 لسنة 59 الخاصة بغرفة العمميات فى حالة اجراء جراحات وذلك مع عدم االخالل باحكام القانون رقم 

.  فى شان تنظيم العمل باالشعاعات المؤينة والوقاية من اخطارىا فى حالة وجود جياز اشعة 1960
 

  تمتزم كل منشاه طبيو بالئحو اداب المين الطبيو فى جميع تصرفاتيا و خاصة فى وسائل الدعايو و   4/5
  االعالن  بحيث ال يتم االعالن عن المنشاه االبعد الحصول عمي موافقو وزارة            

      الصحو و عمي اال يتضمن االعالن طرق التشخيص او العالج و يمزم الحصول عمي            
    .     موافقو النقابو اذا ما اراد عن نفسو او عن نشاطو

 
 اليجوز مزاولة المنشاة الطبية لنشاطيا اال بعد الحصول عمى الترخيص واال تم غمقيا بقرار من السمطة 4/6

 الصحية المختصة مباشرة ، ويجوز لمقاضى ان يحكم بناء عمى طمبيا بتوقيع غرامة التقل عن الف جنيو 
.  والتزيد عن خمسين الف جنيو عمى المنشاة المخالفة لذلك مع مراعاة االحكام الواردة فى البند التالى 

 
:    يمغي الترخيص بالمنشاه في االحوال االتيو 4/7

اذا طمب المرخص لو الغاءه او اذا اوقف العمل بالمنشاه مده تزيد عمي عام وفي حالو          .1
العيادات الطبيو الخاصو يوقف الترخيص في حالو المرخص لو بيا اكثر من عام ويتم          اعاده 

 .سريانو بعد عودتو وعميو خطار النقابو الفرعيو و االداره المختصو بمديريو الشئون فى الحالتين 

  . اذا نقمت المنشاه من مكانيا الي  مكان اخر او اعيد بناؤىا .2

  اذا اجري تعديل في المنشاه  يخالف احكام ىذا القانون او القرارات المنفذه لو وام تعد               .3
   . الحالو الي ماكانت عميو قبل التعديل في المده التي تتحددىا السمطو المختصو
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 .  اذا اديرت المنشاه لغرض اخر غير الغرض الذي منح من اجمو الترخيص  .4

 . اذا صدر حكم باغالق المنشاه نيائيا او بازالتيا  .5

  اذا تكررت المخالفو من المنشاه رغم توقيع العقوبات المقرره بالقانون ولم ترتدع عن  .6
 . المخالفو  

 اذا زاول بالمنشاه الطبيو اشخاص غير حاصمين عمي ترخيص بمزاولو مينو الطب              .7
   0 وكذا المين الطبيو االخري 

 
  واذا تغير مدير المنشأه وجب عمي صاحب المنشاه اخطار الجيو الصحيو المختصو    4/8

           بالمحافظو و النقابو الطبيو لفرعيو المختصو بالمدير الجديد خالل اسبوعين بخطاب 
          موصي عميو بعمم الوصول و عميو ان يعين ليا مديرا جديدا خالل اسبوعين  من تاريخ 
         االخطار ، عمي ان يخطر الجيو الصحيو المختصو باسمو و ال وجب عميو التوقف عن 

         ممارسو نشاط المنشاه فاذا لم يتم ذلك قامت المنشاه المختصو باغالقيا اداريا لحين تعيين    
  ."المدير           

 
 عاما تبدا من تاريخ الوفاة عمى ان 20اذا توفى صاحب المنشاة جاز ابقاء الرخصة لصالح الورثة مدة " 4/9

 اشير من تاريخ الوفاة بشرط تعيين مدير لممنشاة عمى ان يكون طبيبا مرخصا 6 يتقدموا بطمب ذلك خالل 
فاذا تخرج احد ابناء . لو بمزاولة المينة وعميو اخطار الجية االدارية ونقابة االطباء المختصة بذلك 

 المتوفى من احدى كميات الطب خالل ىذه الفترة نقل ترخيص المنشاة باسمو فاذا كان اليزال باحدى 
 سنوات الدراسة بالكمية عند انتياء المدة منح الميمة الالزمة لحين تخرجو لتنقل إليو الرخصة ، اما اذا 

 انقضت المدة دون ان يكون من بين ابناء صاحب المنشاة طبيب او طالب باحدى ىذه الكميا وجب عمى 
 الورثة التصرف فييا لطبيب مرخص لو بمزاولة المينة قبل انقضاء المدة واال تم التصرف فييا بمعرفة 

.  الجية االدارية المختصة بمنح الترخيص 
 
 الينتيى عقد ايجار المنشاة الطبية بوفاة المستاجر او تركو العين ويستمر لصالح ورثتو وشركائو فى 4/10

 استعمال العين بحسب االحوال ويجوز لورثتو من بعده التنازل عنيا لطبيب مرخص لو بمزاولة المينة 
.  وفى جميع االحوال يمتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن ليم حق فى االستمرار فى شغل العين 

:  االشتراطات الخاصة بالطبيب الذى يعمل فى المنشاة الطبية 4/11
ان يكون مصرى الجنسية   -1

                                                 
.  بتنظيى انًنشاث انطبيت1981 نسنت 51 بشاٌ تعديم احكاو انقانىٌ رقى 2004 نسنت 153انقانىٌ رقى -  

 



 

 5 

 .ان يكون اسمو مقيدا فى سجالت نقابة االطباء  -2

:  ومع ذلك يجوز لغير المصريين العمل فى المنشاة الطبية فى الحالتين االتييتن 
االطباء غير المصؤيين الذين يجيز قانون نقابة المين الطبية تسجيميم فى سجالتيا ، ويشترط / أ

. المعاممة بالمثل وموافقة السمطات المختصة 
الترخيص لمخبراء االجانب الذين اليتوافر نوع خبرتيم فى مصر او الخبرة التى تحتاجيا طبيعة / ب

ممارسة المينة ، وفى ىذه الحالة يجب الحصول عمى موافقة مسبقة من وزير الدولة لمصحة ومن 
 أشير ، ويسجل فى 3مجمس نقابة االطباء ، وان يكون الترخيص بمزاولة المينة لمدة التجاوز 

. سجل خاص بنقابة االطباء بعد تسديد الرسوم المقررة 
وفى جميع االحوال يجب اال تقل المرتبات واالجور واالمتيازات التى تتقرر لالطباء المصريين عما يتقرر 

. لنظرائيم من االطباء االجانب العاممين فى المنشاة 
 

 يجب التفتيش عمى المنشاة الطبية مرة عمى االقل سنويا لمتثبت من توافر االشتراطات المقررة فى القانون رقم 4/12
 والقرارات المنفذة لو ، فاذا كشف التفتيش عن اى مخالفة يعمن مدير المنشاة بيا الزالتيا 1981 لسنة 51

 يوما وفى حالة المخالفات الجسيمة يجوز لممحافظ المختص بناء عمى عرض من 30فى ميمة اقصاىا 
السمطة الصحية المختصة ان يامر باغالق المنشاة اداريا لممدة التى يراىا واليجوز العودة الى ادارتيا اال بعد 

 . ."التثبت من زوال اسباب االغالق
 
: تشكل لجنة بقرار من   "4/13

رئيس االدارة المركزية لمرعاية العالجية                          رئيسا  
مدير عام االدارة العامة لممؤسسات العالجية غير الحكومية    عضوا 

مدير عام االدارة العامة لمتراخيص الطبية      عضوا 
نقيب االطباء او من ينوبو        عضوا 

رئيس االدارة المركزية لطب االسنان       عضوا 
 ممثل لممنشات الطبية الخاصة      عضوا  2عدد 

ولمجنة ان تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة ، وان تختار من بين اعضائيا مقررا ليا ،ويكون ليا حق 
 تشكيل لجان فرعية بالمحافظات ،وتختص ىذه المجنة بتمقى طمبات اصحاب المنشات الطبية بتحديد اجور 
 االقامة والخدمات التى تقدميا المنشاة مرفقا بيا مستندات عناصر التكمفة التى تمت الموافقة عمييا عند 

.   " الترخيص ولمجنة مناقشة صاحب المنشاة 

                                                 
 . بتُظيى انًُشبث انطبيت 1981 نسُت 51قبَىٌ رقى -  

 .1982 نسُت 216 بشبٌ تعذيم انالئحت انتُفيذيت رقى 2002 نسُت 13قزار وسيز انصحت رقى -  
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وتمتزم المنشاة الطبية باعالن قائمة اسعارىا فى مكان ظاىر بيا وباخطار النقابة العامة لالطباء ومديرية 
.  الشئون الصحية المختصة بيذه االسعار لتسجيميا لدييا 

 
 :-االشتراطات الالزمو لمترخيص بتشغيل منشاه طبيو  " 4/14

.  ان تكون حجرات المنشاه الطبيو جيده التيويو و االضاءه –             أ 
 .  ان تكون المنشاه مزوده بوسائل تغذيتيا بالمياه النقية بصفو مستمرة–ب             
  . ان تكون المنشاه مزوده بوسائل الصرف الصحي المناسبو–ج             

.  ان تزود المنشاه بالوسائل و االدوات الصحيو الالزمو لمتخمص من القمامو و الفضالت–             د 
   .ان تزود المنشاه باالجيزه الالزمو الطفاء الحرائق- ىـ             

 . ان تكون المنشاه مجيزه بوسائل االسعافات االوليو  –و              

 
           تنقسم غرف اقامو المرضي ففى المنشات الطبيو التي بيا اسره لمعالج الي المستويات 

:-        االتيو 
.         جناح و يشمل غرفو نوم بيا سرير واحد و ممحق بيا صالون ودوره ميتو مستقمو –              أ 
 .   ان تكون المنشاه مزوده بوسائل تغذيتيا بالمياه النقيو بصفو مستمره –                    ب
. ان تكون المنشأه مزوده بوسائل الصرف الصحي المناسبو  -                      جـ

.  ان تذود المنشاه بالوسائل و االدوات الصحيو الالزمو لمتخمص من القمامو و الفضالت–   د            
. ان تذود المنشاه باالجيزه الالزمو الطفاء الحرائق -  ىـ             
.  ان تكون المنشاه مجيزه بوسائل االسعاف االوليو-   و            

  تزود كل غرفة من غرف المرضى بالمنشاة الطبية باثاث سيل التنظيف اليعوق التيوية واالضاءة والتقل
 ، عمى ان تنشا دورة مياه وحمام لكل عشرة اسرة عمى االكثر فى 2م8المساحة المخصصة لكل سرير عن 

. حالة عدم تزويد الغرفة بدورة مياه مستقمة 
  سريرا عمى ان تزود ىذه المحطة 40يجب عمى المنشاة الطبية الطبية تخصيص محطة تمريض مجيزة لكل 

باثاثات خاصة بحفظ الممفات والسجالت واخرى لحفظ االدوية والميات واالالت الطبية الالزمة لمعمل 
. التمريضى وكذلك بجياز استدعاء 

 
      يجب ان يتوفر بكل منشاه طبيو بيا اسره لمعالج العدد المناسب من الممرضات المرخص لين

 بمزاولو المينو عمي اال يقل عددىن عن ممرضو لمعياده الخاصو باسره و ممرضو عمي االقل     
.  ساعو 24 لكل خمسو اسره بالعياده المشتركو و المستشفيات و ذلك خالل 
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     ال يجوز لصاحب المنشاه الطبيو تدوين ايو بيانات عمي الالفتو او الروشتو تخالف او تجاوز
 ." البيانات الوارده بالترخيص 

:-  االشتراطات الخاصة إلقامة مراكز أمراض الكمي 4/15
نظرا لما تالحظ من وجود بعض اوجو القصور من ناحية اجراءات منع العدوي بوحدات الغسيل الكموي و     *  

  بنوك الدم االمر الذي يمكن معة حدوث انتشار بعض االمراض التي تنتقل عن طريق الدم ، وعميو يتم التنبيو          
: مشددا باالتي 

  تشكيل لجنو عمي مستوي كل مديريو تضم المدير الوقائي و العالجي و مسئول بنك الدم و المعامل
لممرور مرة كل شير عمي االقل عمي وحدات غسيل الكمي و بنوك الموجوده فى نطاق المجافظو ايا كانت 

لمتأكد من تنفيذ اجراءات منع العدوي بيذه الوحدات و التي  ( خاصو – جامعيو –حكوميو  )تبعيتيا 
: تشمل عمي  سبيل المثال 

: بالنسبة لممرضي 
عدم وضع المريض عمي ماكينو الغسيل قبل اجراء التحاليل السيرولوجيو الالزمة لتحديد مدي              -  

            اصابتو باحد االمراض التي تنتقل عن طريق الدم مع تخصيص ماكينات منفضمة لمعمل مع الحاالت    
.            االيجابيو 

عمل التحاليل السيرولوجيو الدوريو مرة كل ثالثة اشير عمي االقل لمتأكد من عدم حدوث تغير في             -  
ممع ارسال نسخو من العينات لالدارة المركزيو لممعامل بالقاىرة    )            نتائج التحاليل عما سبق اجراءة 
و فى حالة حدوث أي تغير يتم التعرف عمي مصدر العدوي و عمل      (            لمتاكد من  صحو نتائج التحاليل 

  0            االجراءات الوقائية الالزمة 
ضرورة اثبات نتائج التحاليل السيرولوجية االوليو و الدوريو فى ممف المريض بالوحده وكذلك فى          -  

           كارت المتابعو الموجود مع المريض  
ال يتم نقل أي دم لممريض سواء كان من بنك دم المستشفى ذاتيا او أي مصادر اخرى اال بعد اجراء         -  

.             التحاليل االزمو لمتاكد من سالمة الدم و خموة من االمراض التي تنتقل عن طريق الدم 
عدم تكرار استخدام المحاقن او الفالتر او الوضالت لنفس المريض او المرضي االخرين مع عمل          -  

.     اختبار جشني من كفاءة الفالتر 
   التأكيد من تعقيم الماسك الوريدي بطرق سميمة قبل و بعد استخدامة  -

:- بالنسبة لمعاممين بالوحدة       
. اجراء التحاليل الدورية لمتأكد من خموىم من االمراض التي تنتقل عن طريق الدم      - 

                                                 
 .1981 نسُت 51ببالئحت انتُفيذيت نهقبَىٌ رقى 1982 نسُت 216قزار وسيز انصحت و انسكبٌ رقى  -  
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 ضرورة استخدام جوانتييات و كمامات و غطاء االحزية و البالطو االبيض طيمة وجود العاممين داخل        -  
.          الوحدة مع تغيير الجوانتي فور تموثو بالدم 

 
: بالنسبة لماكينات غسيل الكمي و محطات معالجو المياه    

  (2مرفق رقم) ضرورة توافر المعايير الواجب توافرىا فى المياه المستخدمة فى وحدات الغسيل الكموي-  
ضرورة اجراء صيانة دورية بمعرفة الشركات المتخصصة مع اثبات ذلك بسجالت الوحده و في حالة   -  

. تقاسع ىذه الشركات يتم اتخاذ االجراءات القانونيو ضدىا فورا 
اجراء عممية غسيل و تطيير الماكينو بالمطيرات المناسبو بين كل جمسو واخري وفي نيايو اليوم وفي  -  

. نياية االسبوع 
عمميو تحاليل دورية مرة كل شير عمي االقل لممياة المنتجو من محطو المعالجو لمتأكد من مطابقتيا لمقرار  -  

. الوزاري الصادر فى ىذا الشأن 
: اشتراطات عامة        

. التخمص السميم من النفايات الناتجة من وحدات الغسيل الكموي و بنوك الدم و المعامل -  
. وجود تسجيل دقيق لكل التحاليل التي يتم اجراءاىا لممريض لمتعارف عمي أي تغيير يطرأ عمييا -  
. االعدام الفوري الكياس الدم الغير صالحو لالستخدام ببنوك الدم  -

  فى حالة أي تقصير فى االجراءات السابق ذكرىا يكون مدير وحدة الغسيل الكموي و مدير بنك الدم مسئولين
مسئولية تامة كل فيما يخصة و بالتضامن مع مدير المستشفى و مدير المديرية عن ىذا التقصير بما فييا 

  0االحاطة الي جيات التحقيق و االمر بغمق الوحدة التي يثبت وجود اى نوع من التقصير بيا
 (انجًعيت انًصريت اليراض انكهي ) يىاصفاث وحدة انكهي انصناعيت انتي تعترف بها 4/16

:  تنقسم وحدات الكمي الصناعية الي نوعين 
 وحدة كمي صناعية بالمستشفى  –أ 

.  وحدة كمي صناعية منفصمة عمي ىيئة مستشفى تخصصى او مركز لمكمي الصناعية –ب 
:  المواصفات 

ال يقل عدد اجيزة الكمي الصناعية فى جميع االحوال عن جيازين و ال يشترط فى مستشفيات و مراكز   .1
 .الكمي الصناعية تقديم وجبات او المبيت بالمستشفى 

 

ال يقل المكان المخصص لكل مريض عن ستة متر مربع شاممة االماكن المخصصة لمخدمات المتعمقة  .2
 .مباشرة بحاالت الكمي الصناعية 

                                                 
 . 1996 نسُت 63قزار وسيز انصحت وانسكبٌ رقى -  
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يجيز المكان بوسائل صحية لممياة و الصرف الصحي و الكيرباء و ان تكون المياة معالجو بالضغط  .3
االسموزي المعكوس وان يكون ىناك مصدرا بديال لمكيرباء فى حالة انقطاع التيار الكيربائي وان يكون 

 .الصرف الصحي معدال بما يتالئم مع عدم طفح أي كمية من المياة بالوحدة منعا لمتموث 

يرأس الوحدة احد االخصائيين من اعضاء الجمعية المصريو المراض الكمي مستوفيا شروط تعريف  .4
االخصائي طبقا لقواعد ىذه الجمعية و قواعد الجمعية الطبية المصريو كما يعمل بالوحدة عدد من 

االخصائيين المساعدين طبقا لتعريف الجمعية الطبية المصرية و تفسير الجمعية المصرية المراض الكمي 
 .و تحت اشراف ستشاري كمي بالجمعية 

تعمل بالوحدة ممرضات مدربات سبق تدريبين فى احدي وحدات الكمي الصناعية التي تعترف بيا  .5
  0يراعي تواجد نسبة طبيب مالزم او ممرضة لكل اربعة من المرضي فى كل نوبتجية ، الجمعية 

يشترط فى الوحدات الممحقة بالمستشفيات ان تتوافر بيا غرف لمعمميات و العناية المركزة و المعامل  .6
امافي الوحدات المنفصمة فيشترط ان يشرف عمييا احد االخصائيين العاممين بإحدي الوحدات ،االساسية 

الممحقة بالمستشفيات و ان تقر  المستشفى كتابة باستعدادىا لمتعامل مع المضاعفات الحادة التي تحدث 
    0لممرضي فى الوحدةالمنفصمةالمرتبطةبيا

   كما يقر رئيس الوحدة المنفصمة بمسئوليتة الشخصية عن نقل المرضى فى اسرع وقت ممكن لوحدات 
 .المستشفيات فى حالة مضاعفات حادة تتطمب ذلك 

تمتزم جميع الوحدات بالمواصفات الفنية التي تقررىا الجمعية المصرية المراض الكمي بشأن عدد  .7
 . ساعات العالج و التحاليل الدورية و خالفة 

تمتزم جميع الوحدات المعترف بيا من قبل الجممعية عمي مستوي الجميورية بأن تكون مسجمة لدي  .8
الجمعية المصرية المراض الكمي و ان تقوم بعمل االحصائيات الدورية الالزمة سواء عن طريق احدي 

الييئات الدولية او المحمية المعترف بيا او عن طريق برامج محمية بالوحدة وتمتزم جميع الوحدات بتزويد 
الجمعية المصرية المراض الكمي فى نياية كل عام ببيانات دقيقة عن عدد المرضى و تشخيص اسباب 

 .الفشل الكموي و حاالت الوفاة واسبابيا و كذلك حاالت زرع الكمي 

 .ال  يجوز لوحدات الكمي الصناعية اعادة استعمال المرشحات  .9

 

: فيما يتعمق بالضوابط الخاصة باجراءات مكافحة العدوى بمراكز الغسيل الكموى"  4/17
  فحص جميع مرضى الفشل الكموى الذين يترددون عمى مراكز الغسيل الكموى قبل اجراء عممية الغسيل

.  شيور 3واعادة الفحص لكل حالة كل  (ب،ج)لمرض االيدز وااللتياب الكبدى 
  استيفاء نموذج تسجيل لكل حالة مبينا بو بيانات المريض الشخصية وتواريخ فحصو وعمميات نقل الدم التى

تمت لممريض وتواريخيا عمى ان يتم االحتفاظ بيذه النماذج فى مراكز الغسيل الكموى لالطالع عمييا عند 
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الحاجة باالضافة الى تسجيل ىذه البيانات فى البطاقة الصحية التى تسمم لممريض عند بدء اجراء عممية 
 .الغسيل لو بالمركز 

  تتخذ اجراءات منع العدوى بيذه المراكز والتى تشمل تعقيم اجيزة الغسيل الكموى قبل بدء البغسيل وبين كل
 التزام الفريق – تغيير الفمتر والوصالت لكل مريض –مريض واخر وفى نياية اليوم وكذلك تعقيم اسبوعى 

 . التخمص السميم من النفايات –الصحى باالصول الطبية المقررة لمنع العدوى 

 

.  يكون مدير مركز الغسيل الكموى ومدير المستشفى مسئوال عن تنفيذ ىذه التعميمات بكل دقة 4/18
 
 بمعرفة المشرف ومدير الوحدة بعدم تغيير  اماكن الغسيل الدموى اال فى ظروف قاىرة – يتم توعية المرضى 4/19

 جية العالج المنقول –المجالس الطبية المتخصصة  )ويثبت ذلك فى نموذج التسجيل وتخطر الجيات الثالث 
 ."( جية العالج المنقول الييا –منيا 

 
 اليمنح الترخيص المكانى لمراكز الغسيل الكموى اال اذا كانت فى مبنى مستقل عن العمارات السكنية ، واذا 4/20

 .تعذر ذلك فيشترط لمنح الترخيص لممركز ان يكون لو مدخل خاص بو 

 
 

 

 

 

                                                 
 .يكبفحت انعذوي بًزاكش انغسيم انكهىي بشبٌ اجزاءاث 1997 نسُت 210قزار وسيز انصحت وانسكبٌ رقى -  

 .2002 نسُت 167قزار وسيز انصحت وانسكبٌ رقى -  
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( 1)مرفق رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طلب ترخيص مركز طبي ألمراض الكلي                                       
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  محافظ  
  ديريظ الشئون الصميظ

قسم العحج المر/ ادارة  
 

                   طهب ترخيص يركز طبي اليراض انكهي                    
 

/انسيد اندكتىر  
 

                  تحيت طيبت و بعذ،،،

 

:ارجى انتكزو ببنًىافقت عهً انتزخيص بًزكش طبي اليزاض انكهي ،وفقب نهبيبَبث انتبنيت   

رقى انتهيفىٌ:                                                اسى انًزكش     

:اسى انًزخص انيه:                                                      عُىاَهب    

:اسى يبنك يقز انًزكش  

:تخصصت :                           انًذيز انفًُ انًسئىل عٍ انًزكش    

:رقى انقيذ ببنُقببت:                           رقى تزخيص يشاونت انًهُت           

:عذد االسزة انًىجىدة ببنًزكش       

 

:عذد االطببء انًقيًيٍ ببنًزكشانطبي            

: عذد اعضبء هيئت انتًزيط ببنًزكش انطبي   

  

                         

وتفضهىا بقبىل االحتراو ،،، 

  :  مقدم الطلب 
:                                      االسم /   /                                    تحريرا فى      

:                                                         الصفة   
:                                                         التوقيع   

 

 

                                              ايصال

 

ستلمت انا                                          الطلب المقدم من السيد ا  
 بشأن                                                مستوفيا متطابات الحصول على الخدمة 

/      / وقيد الطلب برقم                      بتاريخ     (الرسوم/المستندات )  
/     /    التاريخ المحدد النجاز الخدمة        

                                                                            تىقيع انًىظف انًختص  
)                                  (                                                                                                          
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( 2)    مرفق رقم 
 
 
 
 
 
 
 

املعايري الواحب توافرها يف املياه املستخذمةيف وحذات غسيل الكلي 
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: املصادر 
 

.  بتنظيم المنشات الطبية1981 لسنة 51 بشان تعديل احكام القانون رقم 2004 لسنة 153القانون رقم  .1
 1998 لسنة 4248قرار رئيس مجمس الوزراء رقم  .2
.  بتنظيم المنشات الطبية1981 لسنة 51القانون رقم  .3
 .1982 لسنة 216 بشان تعديل الالئحة التنفيذية رقم 2002 لسنة 13 قرار وزير الصحة رقم .4

 . 1996 لسنة 63 قرار وزير الصحة والسكان رقم .5
 .مكافحة العدوى بمراكز الغسيل الكموى بشان اجراءات 1997 لسنة 210 قرار وزير الصحة والسكان رقم .6

 .2002 لسنة 167 قرار وزير الصحة والسكان رقم .7

 


