
  ةمركز االستشارات الطبية الشرعي

يلتزم مركز االستشارات الطبية الشرعية بكلية الطب جامعة الزقازيق بتقديم : رسائل المركز

و و السموم بما يضمن خدمة المجتمع  الخدمات االستشارية و التدريب في مجال الطب الشرعي

 .تنمية البيئة

الشرعية جامعة الزقازيق ان يكون احد المراكز يتطلع مركز االستشارات الطبية : الرؤية

 .المتميزة علي المستوي المحلي و االقليمي

 .جامعة الزقازيق -كلية الطب  -قسم الطب الشرعي و السموم : مقر المركز

 :أهداف المركز

خدمة العدالة  و القانون بان يكون المركز جهة علمية معملية  و استشارية المساهمة في  -1

بتقديم التقارير الطبية الشرعية في مجال الطب الشرعي  و السموم  مستقلة تختص

زمة في مختل  القضايا الطبية الشرعية مما يساهم في سرعة البت في القضايا اات الال

 (.الخطأ المهني ) في قضايا المسؤولية الطبية  والصبغة الطبية الشرعية 

 .االدمان و  المعاونة في مجال التعليم و التدريب في مجال عالج السموم  -2

في مجال الطب الشرعي و السموم المساهمة في رفع مستوي البحوث العلمية  -3

االكلينيكية و التحاليل الطبية الشرعية التطبيقية للمتخصصين و الخبراء بالجامعات و 

 .بحوثوزارات الصحة و العدل و الداخلية و مراكز ال

عاطي المخدرات و االسهام في مشكلة تالتعاون مع قطاعات المجتمع المختلفة لمحاربة  -4

رفع الكفاءة الصحية و االداء للمواطنين عن طريق تقديم خدمة االختبارات النوعية 

 .الجماعية السريعة

المساهمة في الحد من مشكلة تلوث البيئة و الك بالكش  عن ملوثات البيئة و عمل  -5

بارات لقياس نسب التلوث من المواد المختلفة و وضع الدراسات و التوصيات االخت

 .الالزمة

المساهمة في خدمة المرضي و القطاعات الصحية بمختل  المحافظات لتجنب مشكالت  -6

األدوية في الدم و خاصة " معايرة"سوء استعمال األدوية بعمل التحاليل الكمية 

جرعات الدواء لهؤالء المرضي و الوصول  األمراض المزمنة مما يساهم في ترشيد

للتأثير العالجي الفعال بالجرعات المناسبة و تجنب مشكالت استعمال جرعات زائدة او 

 .دواء الاي يمثل خطورة علي المرضيناقصة من ال

 : مجلس ادارة المركز

 عميد الكلية                           رئيس / د .ا -1

 نائب                 وكيل الكلية          / د .ا -2

 رئيس قسم الطب الشرعي           مدير /د .ا -3

 بقسم الطب الشرعي                 عضو/ د .ا -4

 أستاا مساعد بقسم الطب الشرعي      عضو -5



 : انجازات المركز

البت في قضايا اات الصبغة الطبية الشرعية و تجهيز تقارير طبية شرعية معتمدة من  -1

 .المركز

في تدريب جميع طالب االمتياز علي معرفة اسس و اخالقيات مهنة الطب المساهمة  -2

 (.مهرات االتصال ) في دورات تعقد شهريا لالطباء االمتياز 

 .االعداد لعقد دورات تدريبية لوكالء النيابة بناء علي طلبهم -3

عقد ندوة عن كيفية تحرير و كتابة التقارير الطبية الشرعية بحضور كبير االطباء  -4

عيين لمصلحة الطب الشرعي و نخبة من رجال القانون و عدد من المحامين و الشر

 .عدد من االطباء بالمستشفي الجامعي

تم االشتراك في مهرجان البيئة و معرض الوحدات اات الطابع الخاص بعرض بوستر  -5

 . للمركز و توزيع مطويات حول انشطة المركز

 

 الشرعيةمركز االستشارات الطبية ر مقترح تطوي

تدريب معيدين ومدرسين مساعدين الطب الشرعي على كيفية دراسة القضايا وكتابة  -1

التقارير وتعريفهم بطبيعه عمل المركز وهاا من خالل عرض القضايا التى درست سابقا  ثم ما 

 .يستجد 

سيقوم أحد أعضاء هيئه التدريس بعرض القضيه ومناقشتها مع الموجودين أو يتم عرض 

ثم تناقش بعدها باسبوعين حيث يعطى فرصه لكل شخص بالتفكير فيها وعمل تقرير  القضيه

 .للتدريب

- :عمل دعايه للمركز من خالل-2

  عمل صفحه على الفيس بوك للمركز ويتم االتفاق على يوم تعرض على الجميع

االستشارات التى وردت الى الصفحه ويتم التشاور فيها والوصول الى رأى يرفع  

لى الصفحه  وبالنسبه للحاالت التى تحتاج رأى سريع يتم الرد عليها  مباشره الحقا ع

من خالل عضو هيئه تدريس على حسب جدول متفق عليه مع امكانيه وضع ارقام 

 .تليفونات او ايميالت للتواصل

 دراسه امكانيه وضع اعالن للمركز على موقع الجامعه. 

 خدمات التى يقدمها المركزويتم توزيعه عمل بروشور للمركز يتضمن مجلس االداره وال

 .على كافه اقسام الكليه

 امكانيه التواصل مع نقابه المحامين. 

 وضع اعالنات للمركز عند المحاكم ونقابه المحامين. 

 : تنشيط المشاركه وعمل دورات تدريبيه بالتعاون مع نقابه االطباء -3

 ن خالل المركز مثل المواضيع المقترحه للدورات التدريبيه التى ستتم م -



 Malpractice 

 physician- patient relationship 

 Consent 

 Professional secrecy 

 meeting andامكانيه التواصل مع رؤساء االقسام مثل الجراحه والنساء والتوليد لتنظيم -

seminars about malpractice – physician patient relationship 

االتفاق مع بعض المعامل سواء داخل الكليه او خارجها لعمل بعض النظر فى امكانيه -4

 .التحاليل مثل اختبارات اثبات النسب وعدوى نقص المناعه وغيرها وكتابه الرد عليها

 PCRتدريب بعض االفراد فى المعامل على االجهزه مع امكانيه  شراء جهاز مثل ال -

 .ةوالعمل عليه من خالل المعمل المركزى للكلي


