
وحدة تشخيص وعالج امراض الحساسية أسم الوحدة :  

8/3/9181تاريخ انشائها :   

امل عطاد/  رئيس الوحدة :  

  09005050010 رقم تليفون الوحدة :
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 أهداف التطويرية للوحدة :

 تطوير الوحدة من حيث االثاث و تجهيزات المعمل  -1

 اعداد لقاء علمي بصورة دورية  -2

 اجتماع دوري للعاملين بالوحدة للوقوف علي اهم معوقات سير العمل وحلها بشكل سريع  -3

 ادخال طرق حديثة لتشخيص امراض الحساسية  -4

 انات الخاصة بالمرضي المترددين علي الوحدة انجاز قاعدة بي -5

 اعداد مؤتمر سنوي خاص بوحدة الحساسية  -6

 تحديث المطبوعات الخاصة بالوحدة لتنظيم ونجاح  العمل  -7

 توفير افراد امن لتامين الوحدة وتنظيم دخول وخروج المرضي  -8

مة الصحية المقدمة للمرضياعداد برنامج لمكافحة العدوي خاص بالوحدة وذلك  لتحسين الخد -9  

 إنجازات الوحدة :

 Allergyتحت عنوان  2117ابريل  19لوحدة الحساسية والمناعة بتاريخ  لقد تم انعقاد اول مؤتمرعلمي -1

Towards Better Diagnosis And Mangement  تحت رعاية: 

 .الباري رئيس جامعة الزقازيقا.د / خالد عبد   -

  ا.د/عاطف البحراوي عميد كلية الطب .  -

 .الميكروبيولوجي الطبية و المناعة(رئيس فسم  )ا.د/ ماجدة عزب  الرئيس الشرفي للمؤتمر  -

 .)رئيس وحدة الحساسية والمناعة( ا.د/ امل عطا رئيس المؤتمر -

 .ريهام محمد الشبراوي و د/عالية عبد المنعم )امين المؤتمر( /م.دا. -

 .نسرين السيد بدوي و د/غادة عبد المنعم) منسق المؤتمر(ا.م.د/   -



الحسيني عبد دعاء  القرشي ,د /   لبني عبد العزيز  ريهام حسن انيس ,د/ جنة العلمية كال من د/لوقد شملت ال -   

 .العال

د/ االء  جنة المنظمة كال من د/ رحاب ربيع ,د/ نهي حماد ,د/ ايمان صالح ,د/ شاهندا جمال,لوقد شملت ال -   

 .د/ اميرة محمود المصلي اسامة, د/ مها وجيه خاطر ,

لجلدية( وذلك االمراض ا –انف وذن وحنجرة  -وقد شارك في المؤتمر بعض االقسام االكلينكية )امراض الصدر -2

  .عن طريق عرض محاضرات 

 بالزقازيق ومستشفيات وزارة الصحة  وقد حضر المؤتمر عدد كبير من االطباء بالمستشفي الجامعي -3

 واالسماعيلية .

 Allergyتحت عنوان  2117ابريل  21لقد تم انعقاد ورشة عمل لوحدة الحساسية والمناعة بتاريخ  -4

Towards Better Diagnosis And Mangement 

 وقد شملت ورشة العمل علي هذه االختبارات:  -5 

(Skin Prick  Test – Intradermal Skin Test  - Skin patch Test – Prick To Prick test – 

Autologist Serum Skin Test)  

 طبيب من جامعه الزقازيق و بور سعيد وحضر طبيب ليبي الجنسية. 17وقد حضر ورشة العمل  -6

 pre test andلقد تم تقييم  المشتركين في  ورشة العمل عن طريق عمل اختبار لهم قبل و بعد الحضور  -7

post test).) 

رشه تم توزيعه علي المشتركين بعد انتهاء و  Evaluation sheetلقد تم تقييم ورشة العمل عن طريق  -8

 العمل. 

 2117Egyptian society ofابريل  29-27حضور عدد من العاملون بالوحدة الملتقي العلمي العاشر من  -9

Allergy & Immunothreapy))  وقد تم مشاركة كل من ا د / امل عطاchairperson)  ) و ا د / ريهام

 (.(speaker الشبراوي

تم عمل ورشة عمل لبعض االطباء العراقيين وذلك تحت رعاية مركز المصل واللقاح و شارك بها كال من ا د  -11

 د / نهي حماد . –د غادة عبد المنعم  –ا د / طارق غيث  –/ امل عطا 

 وتركيب مروحة هواء للمحافظة علي التكييفات . في غرفة الكابينة  في الوحدةتكييف  1لقد تم تركيب عدد    -11

 


