
 

  

  

  

   بمستشفى )فرعى  (بنك دم  ترخيص محضر معاينه للحصول على              
  : التليفون :                                     اسم المستشفى 

  :اسم مدير بنك الدم :                           عنوان المستشفى
  :عدد االسره الموجوده داخل المستشفى

                     :عدد الحضانات                       :    عدد غرف العمليات 

  :عدد ماكينات الغسيل الكلوى 
  :بيان بأنشطه المستشفى  

                                    - :المكان: أوال 
  - :المعامل

  
  أرضيات المعمل

  

  
  سم ٤٠*٤٠مقاس  سيراميك المع من نوع جيد

  قابل للتعديل   غير متوافق  متوافق  

        سم ٤٠*٤٠ سيراميك المع من نوع جيد  وائط المعملح

  قرص البنشات من الكوريا  بنشات المعمل

  جسم البنشات من معدن صلب
  سم٩٠ارتفاع البنش اليقل عن 

  سم١٠ارتفاع الوزرة فوق البنش

  سم٧٥عرض البنش اليقل عن 

توجد وحدة أدراج وأرفف على مسافات مناسبه داخل 
  البنش

ة الكوريا داخل أقراص البنشات يوجد حوضين من ماد

  بصرفين منفصلين والخالط يعمل بالذراع

      

جهاز تكييف بالمعمل الذى يحتوى على الثالجات ٢عدد   بالمعملجهزة التكييف     أ 

  ساعه ٢٤أوالفريزر على مدار 

      

  

  شبابيك المعامل

  

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

      

  أبواب المعامل

   

  ويفتح للداخل والخارج  تغلق ذاتيا

  )مروحه ( 

   

      

  :الغرف االداريه
  حوائط الغرف

  
  حوائط مطليه بدهانات بالستيك قابله للغسيل

      
        بالط سيراميك المع من نوع جيد  أرضيات الغرف

  -:الحمامات 

أرضيات الحمامات وحوائط 
  اماتالحم

  

  
  من السيراميك

      

  

  



 

  

  

  

  -: فرعىلبنك دم  الداخليالتكوين 
        بالمتر المربع المساحة  اسم القاعة

        متر  ٢٠  قاعه استقبال المتبرعين
        متر  ١٥  معمل اختبار التوافق
        متر  ٢٠-١٥  معمل صرف الدم

        متر  ١٠  مكتب أطباء
        متر  ١٠  غرفة النوبتجيين

        متر  ١٠  الحمام

  

  -:بمركز الدم الفرعى التجهيزات واالجهزة الطبية :ثانيًا 
  إسم الجهاز      

  

  

  قابل للتعديل  غير متوافق   متوافق     العدد المطلوب من االجهزة 

  - :التجهيزات العامه

  التبرع بالدم

  طاوالت لتسجيل بيانات المتبرع

        

          ٢      

          

  

  

        

            

  

       

         

         

  

                     ٢              سرير ادماء    
                     ١              دوالب أالت    

                     ٢              بارافان       
                      ١              مكاتب       
                         ١            كمبيوترأجهزة 

                       ١               اجهزة طابعة
                       ٢             اجهزة تكييف



 

                               

  

  

  االجهزة الطبية 
                                    التبرع بالدم     

                     ٢              جهاز قياس نسبه الهيموجلبين
اللى الكهربائى جهاز لحام 

  ) يدوى أوبنش(

              

            ١            
                   

                      ٢              هزاز بميزان ألكياس الدم
                         ١             وحدة ٥٠بنك دم سعهثالجه 

                       ١               ثالجه منزليه
                       ٧             كولمنات

   

  فصل المشتقات    

جهاز حضانة كهربائيه   

  ٣٧صغير 
            ١                     

جهاز طرد مركز مبرد 

  ألكياس
            ٢                     

                     ١              جهاز دمج اللى الكهربائى
جهاز فصل المشتقات 

  يدويا
            ١                      

  صرف الدم      

                     ١              ميكروسكوب  
جهاز حضانه كهربائية 

  ٣٧صغير 
            ١                     

                     ١              حوض مائى كهربائى 
  
  
  



 

  
  
  
  

  غري متوافق    قابل للتعديل      متوافق                - :المؤهالت العلمية والخبرات لفريق العمل ببنك الدم : ثالثًا 

  
  الوظيفه    

  
  المؤهل العلمى

  
  الخبرات والتدريب

      

ماجستير باثولوجيا   مديربنك الدم     

  اكلينيكيه وكيميائيه 

أو زماله مصريه لطب 

  نقل الدم      

خبرة ثالث سنوات فى 

مجال بنك الدم بعد 

الحصول على المؤهل      

      

ماجستير باثولوجيا   )أخصائى(طبيب بنك دم  

  اكلينيكيه وكيميائيه 

أو زماله مصريه لطب 

  نقل الدم     

خبرة التقل عن سنه فى 

مجال بنك الدم بعد 

الحصول على المؤهل      

      

تلقى التدريب  المناسب   بكالوريوس العلوم       كيميائى       

  فى مجال طب نقل الدم 

      

       

  

  فنى معمل      

  

  

  

المعهد الفنى الصحى        

  

  

تلقى التدريب المناسب 

فى مجال طب نقل الدم      

      

مؤهل جامعى مناسب    ادارى       

  للوظيفه االداريه  

تلقى التدريب المناسب  

  فى المجال االدارى  

      

        اجتياز اختبار للتقييم  مؤهل متوسط       عامل أومندوب   

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  
  -:وقد تم التنبيه على مدير بنك الدم ومدير المستشفى باالتى

بنك الدم بالمستشفى فى كل مراحل العمل الفنيه بالتطبيق الكامل للمعايير التى تم اقرارها  يلتزم - :اوال 
ق يتم واعدادها واعتمادها كوثائق مرجعيه للعمل فى بنوك الدم ، وأى تعديالت مستقبليه أو تحديث لهذه الوثائ

  -:اخطاره بها ، وهى االصدارات التاليه
  .سياسه الدم القومية

 .المعايير القوميه لخدمات نقل الدم �

 .٠االستراتيجيه الخاصه بتحاليل الدم - 

 .االستخدام االمثل للدم ومشتقاته - 

 .السالمه والصحه المهنيه - 

  
ختصه والمكلفه بالتدقيق ، فى مواعيد يخضع البنك للرقابه الدوريه والتدقيق والتفتيش من اللجان الم - :ثانياً 

متفق عليها أو لتجديد الترخيص سنويا ، أو فى حاله التحقيق فى أخطاء فنيه أو شكاوى من عمالء البنك 
  ٠من االطباء أو المرضى ، أو للبحث فى أسباب تفاعالت عكسيه لحاالت نقل الدم

تى قد توقع عليه فى حاله مخالفه التعليمات يتحمل البنك والمستشفى تحمال كامال للعقوبات ال - :ثالثًا 
  ٠المذكورة اداريا أو فنيا أو مخالفه المعايير التى تم اعتمادها كوثائق مرجعيه للعمل فى بنوك الدم 

) ٣٦٤(يلتزم مدير بنك الدم مع مدير المستشفى بالتعليمات الواردة فى قرار وزير الصحه رقم  - :رابعًا 
  ٠نقل الدم وٕاحكام الرقابه وتسهيل عمليه االشراف والمتابعه لمراكز نقل الدم بشأن تأمين سالمه ١٩٩٧لسنه

  
  ختم شعار المستشفى                                                :مدير بنك الدم  توقيع

  :مدير المستشفى  توقيع

  تالمالحظات والتوصيا

  اللجنةأعضاء 

**********  
  

رئيس االدارة المركزية                                                                                                                                                     

  للمؤسسات العالجية غير الحكومية والتراخيص                                               

                             

                                           صـابر محمود غنيـم.د                                                         


