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  االلتزام بالمساحات المحدده تبعا لتصنيف بنك الدم على أساس حجم العمل به -

 االلتزام باالجهزة والتجهيزات المحددة تبعا لتصنيف بنك الدم على أساس حجم العمل به  -

 ر المياه والصرف الصحىأن يكون المكان مستوفيا للشروط الصحيه ومطابقا للمواصفات من حيث مصد -

 ان تكون الغرف لها تهويه واضاءة جيده -

 وجود خط هاتفى متاح لالتصاالت -

 وجود مولد كهرباء احتياطى لتشغيل االجهزة فى حاله انقطاع الكهرباء -

 وجود نظام انظار مبكر للحريق -

           ������ت ���� ا��م ا�����                              ا�! � ا�	�م �
  - :المعامل

  

  أرضيات المعمل

  

  

  سم ٤٠*٤٠أن تكون بالط سيراميك المع من نوع جيد مقاس 

  سم ٤٠*٤٠بالط سيراميك المع من نوع جيد    حوائط المعمل

  قرص البنشات من الكوريا  بنشات المعمل

  جسم البنشات من معدن صلب

  سم٩٠ارتفاع البنش اليقل عن 

  سم١٠ارتفاع الوزرة فوق البنش

  سم٧٥ش اليقل عن عرض البن

  توجد وحدة أدراج وأرفف على مسافات مناسبه داخل البنش

  يوجد حوضين من مادة الكوريا داخل أقراص البنشات بصرفين منفصلين والخالط يعمل بالذراع

  ساعه بدون توقف ٢٤جهاز تكييف بالمعمل على مدار ٢يستخدم عدد   أجهزة التكييف     بالمعمل 

  

  شبابيك المعامل

  

  سم ١٠٥قطاعات االلوميتال من نوع جيد،يسمح بأن يحكم اغالقه، واليقل ارتفاع جلسه الشبابيك عن من 

  

  أبواب المعامل

   

  

  تغلق ذاتيا ويفتح للداخل والخارج 

  )مروحه ( 

   

  :الغرف االداريه

  

  حوائط الغرف

  

  

  حوائط مطليه بدهانات بالستيك قابله للغسيل

  ع من نوع جيدبالط سيراميك الم  أرضيات الغرف

  - :الحمامات 

أرضيات الحمامات وحوائط 

  الحمامات

  

  

  من السيراميك

  



 

                            

  

  

  فرعىلبنك دم  الداخليالتكوين 

 ا���' ا��&�%�  ا$# ا�"��������  

  متر  ٢٠  قاعه استقبال المتبرعين

  متر  ١٥  معمل اختبار التوافق

  متر  ٢٠- ١٥  معمل صرف الدم

  متر  ١٠  تب أطباءمك

  متر  ١٠  غرفة النوبتجيين

  متر  ١٠  الحمام

  - :بمركز الدم الفرعى التجهيزات واالجهزة الطبية قائمة بأعداد          
  العدد المطلوب من االجهزة                         إسم الجهاز      

  -:التجهيزات العامه

  التبرع بالدم

  طاوالت لتسجيل بيانات المتبرع

        

          ٢      

         

  ٢              سرير ادماء    

  ١              دوالب أالت    

  ٢              بارافان       

  ١              مكاتب       

      ١            أجهزة كمبيوتر

    ١               اجهزة طابعة

  ٢             اجهزة تكييف

  االجهزة الطبية
                 التبرع بالدم     

  ٢              جهاز قياس نسبه الهيموجلبين

  ) يدوى أوبنش(جهاز لحام اللى الكهربائى 
  

١  

  ٢              هزاز بميزان ألكياس الدم

      ١             وحدة ٥٠ثالجه بنك دم سعه

    ١               ثالجه منزليه

  ٧             كولمنات

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  
  فصل المشتقات

                     ١              ٣٧جهاز حضانة كهربائيه صغير 

                     ٢              مبرد ألكياس ىجهاز طرد مركز 

                     ١              جهاز دمج اللى الكهربائى

                      ١              جهاز فصل المشتقات يدويا

  صرف الدم      

                     ١              ميكروسكوب  

                     ١              ٣٧جهاز حضانه كهربائية صغير 

                     ١              حوض مائى كهربائى 

  

  

                     -:المؤهالت العلمية والخبرات لفريق العمل ببنك الدم            
  

  الوظيفه       

  

  المؤهل العلمى         

  

  الخبرات والتدريب         

  ماجستير باثولوجيا اكلينيكيه وكيميائيه   بنك الدم مدير     

  أو زماله مصريه لطب نقل الدم      

خبرة ثالث سنوات فى مجال بنك الدم بعد الحصول على 

  المؤهل      

  يائيه ماجستير باثولوجيا اكلينيكيه وكيم  )أخصائى(طبيب بنك دم  

  أو زماله مصريه لطب نقل الدم     

خبرة التقل عن سنه فى مجال بنك الدم بعد الحصول على 

  المؤهل      

  تلقى التدريب  المناسب فى مجال طب نقل الدم   بكالوريوس العلوم       كيميائى       

       

  

  فنى معمل      

  

  

  

  المعهد الفنى الصحى        

  

  

  اسب فى مجال طب نقل الدم      تلقى التدريب المن

  تلقى التدريب المناسب فى المجال االدارى     مؤهل جامعى مناسب للوظيفه االداريه     ادارى       

  اجتياز اختبار للتقييم  مؤهل متوسط       عامل أومندوب   

  

  


