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تعد وحده الحساسيه من الوحدات ذات الطابع الخاص التي تمتلك سمعه طيبه ولها مكانه متميزه بين 

علي مستوي الجمهوريه حيث يفد اليها مرضي الحساسيه من مختلف المحافظات  ) سيناء القليله  مثيالتها 

 وغيرها ( طلبا للخدمه المتميزه التي تقدمها الوحده .  -اسيوط -كفر الشيخ –الغربيه  –السويس  –

 .8/3/1989( بتاريخ 321بقرار رقم ) 1989سنه  تاريخ االنشاء:

 جامعة الزقازيق . –كلية الطب البشري  –الدور السادس مبنى العيادات الخارجيه  العنوان:

واجراء  تحضير االمصالل الخاص مكانالالمقر االساسي للوحده ) الدور االرضي ( لمبني االكاديمي هو 

 .البحوث

 الرؤيه:

تسعي وحدة الحساسية والمناعة بجامعة الزقازيق الى ان يكون لها مكانا متميزا بين نظريتها فى ما 

تقدمه من خدمات للمرضى واالبحاث العلميه ونشر الوعى المجتمعى والجامعى فى مجال الحساسيه 

 والمناعة.

 الرساله:

  تقديم خدمات التشخيص والعالج والمتابعة لمرضي الحساسية بأنواعها المختلفة بمحافظات الشرقية 

والدلتا والقناة وذلك وفقا لنتائج األبحاث العلمية الحديثة والمعايير العالمية من خالل نخبة من الخبراء 

والمتخصصين في هذا المجال والقائمين علي االشراف وتنفيذ األبحاث العلمية المتطورة وتقديم 

الخدمات االستشارية والتدريبية في مجال الحساسية والمناعة، كما تقوم الوحدة علي نشر الوعي 

 المجتمعي والجامعي عن أحدث طرق الوقاية والعالج من خالل تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية.

 اهداف الوحده:

1-تشخيص أمراض الحساسية عن طريق التقييم األكلينيكي للحاالت التي يشتبه إصابتها بالحساسية 

وعمل إختبار الجلد ألنواع الحساسية المختلفة بهدف التعرف علي األنتيجينات المسببة لهذه 

 الحساسية.

 2-عالج مرضى الحساسية المختلفة بالعالج المناعى.

 3-متابعة المريض إكلينيكياً ومعملياً لمعرفة مدي إستجابته للعالج.



4- زيادة الوعى المجتمعى والجامعى في مجال امراض الحساسية من خالل تنظيم الندوات والمؤتمرات 

 العلمية.

 5-اجراء االبحاث العلمية المختلفة فى مجال الحساسية.

 مجلس االداره:

 أ.د/ عميد الكلية )رئيسا لمجلس اإلدارة(

 أ.د/ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ) نائبا للرئيس( 

  أ.د رئيس قسم األمراض الصدرية والحساسيه )عضوا(

 أ.د /رئيس قسم االمراض الجلدية ) عضوا(

 أ.د /رئيس قسم الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية )عضوا(

 أ.د/ بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية )مديرا للوحدة وأمينا للمجلس (

 العاملون بالوحدة:

 مدير الوحدة: أ.د/ أمل حسن محمود عطا

 أساتذة مساعدين:د/ عاليه عبدالمنعم – د/ وفاء صالح .

 مدرسين: د/ غادة عبد المنعم د/ دعاء الحسيني- د/ شيرين عاطف-- د/ لبنى عبد العزبز .

 جميع المدرسين المساعدين والمعيدين بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية

 الخدمات المقدمة من الوحدة:

1-تشخيص امراض الحساسيه المختلفة مثل )الربو الشعبى – حساسيه االنف- حساسيه ملتحمه العين- 

االرتكاريا- التهاب الجلد واالكيزيما( وذلك عن طريق معرفه التاريخ المرضى والتقييم االكلينيكى وعمل 

 اختبار الحساسية الجلدى لمعرفة مسببات الحساسية

 2-العالج المناعى للمرضى ومتابعه المرضى إكلينيكيا باستمرار لمعرفه مدى استجابتهم للعالج 

3-عمل محاضرات متخصصة فى امراض الحساسية المختلفة والعالج المناعى وذلك لتدريب العامليين 

 بالوحده ومواكبه كل ماهو جديد فيما يخص العالج المناعى. 



 4-جراء االبحاث العلمية المختلفه الخاصه بامراض الحساسيه المختلفه والعالج المناعى.

 5-عمل بعض التحاليل الخاصه باالبحاث المختلفه مستخدميين االجهزه المعملية الموجوده فى الوحده. 

HHانجازات الوحده : 
:تحت عنوان 7201 ابريل19وحدة ا بتاريخ لل االول علميالمؤتمرال لقد تم انعقاد -  

Allergy Towards Better Diagnosis and Managment 

 :تحت عنوان 2018مارس 22وحدة بتاريخ للقد تم انعقاد المؤتمر العلمي الثاني ل-

United Airway Allergy : Between Myth And Reality 

انف وذن  -)امراض الصدربالقاء المحاضرات   بعض االقسام االكلينكية ينوقد شارك في المؤتمر -

كما شارك فى المؤتمر الثانى بالقاء المحاضرات  عدد  من  االساتذه طب  االمراض الجلدية( –وحنجرة 

  .االطفال بمستشفى الدمرداش 

 



 

 :تحت عنوان 2017 ابريل20ورشة عمل لوحدة الحساسية والمناعة بتاريخ اول  لقد تم انعقاد  -

Allergy Towards Better Diagnosis and Management 

 :تحت عنوان 2018مارس  24لوحدة الحساسية والمناعة بتاريخ لقد تم انعقاد ورشة عمل  -

-  How to deal with respiratory allergic patients 

 العمل علي هذه االختبارات:  تيوقد شملت ورش

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

test)  

  



العمل بقسم الميكروبيولوجيا الطبيه والمناعه ورش  

 

  



   

:تم تجهيز الوحدة بمجموعة من االجهزة الجديدة لتحسين الخدمة المقدمة للمرضى مثل  

Safety cabinet class II, Autoclave, Hot air oven, Incubator, Balance, ELISA 

reader, Centrifuge, Spectreophotometer 

 

 

 



 : فلترة األمصال متكامل يطبق أساسيات مكافحة العدوى فيما يخصوضع نظام 

 راحل التعقيم المختلفة لكل األدوات المستخدمةم

 تحضير األمصال المستخدمة في االختبارات

 تحضير األمصال المقدمة للجمهور

 التخلص اآلمن من النفايات

 

ن، مثل اعطاء نظام غذائى معيتم التعامل مع مرضى الحساسية الجلدية المختلفة بطرق أخرى -

م عمل بعض  التحاليل لمعرفه األسباب االخرى عمل االختبار الجلدي واعطاء األمصال لمن لديه

.كما تم اضافه اختبار لحساسيه الطعام  حساسية فقط  

 

 

 

 



لقد تم حضور عدد من العاملين بالوحدة  مجموعه من ورش العمل التي اقيمت بمستشفي  -

 عين شمس االطفال جامعه

Pediatric Asthma And Allergic Rhinitis Workshop  

Juvenile Idiopathic Arthritis And its Mimickers: Update 

An Itch that Rashes 

 االشتراك في المؤتمرات العلميه  -

 (العاشر من رمضان-االشتراك في القوافل الطبيه ) قافله طبيه في قريه كرم حلين -

بهدف ايجاد مكان اوسع لتحضير 2018يونيو   1الوحده الي العيادات الخارجيه  بتاريخ لقد تم نقل  -

المرضي االمصال واجراء االختبارات وتنظيم دخول  

 لقد تم التعاقد مع فنيين وتمريض وافراد امن للعمل بالوحده .

 . اجراء عدد من االبحاث التي تعمل علي تطوير العمل بالوحده

 :مؤشرات االنجازات

المؤشر الرئيسي النجازات ونجاح وحدة الحساسية والمناعة هو التزايد الواضح في عدد المرضي 

 المترددين علي الوحدة من عدة محافظات كما هو موضح في تقرير االداء .

 :وهو كالتالي 9201تقرير عن اداء الوحدة عن عام 

 مجموع الحاالت  عدد زجاجات المصل عدد االحتبارات لشهرا

 515 429 86 يناير 

 588 512 76 فبراير

 545 446 99 مارس

 559 456 103 ابريل

 704 607 97 مايو

 576 509 67 يونيو

 807 688 119 يوليو

 654 582 72 اغسطس

 665 573 92 سبتمبر

 707 565 142 اكتوبر

 586 577 108 نوفمبر

 808 687 121 ديسمبر



 

 وهو كالتالي: 2020تقرير عن اداء الوحدة عن عام 

 مجموع الحاالت  عدد زجاجات المصل عدد االحتبارات الشهر

 847 720 127 يناير 

 83 685 148 فبراير

 440 338 102 مارس

 292 292 - ابريل

 325 325 - مايو

 379 379 - يونيو

 329 329 - يوليو

 286 262 22 اغسطس

 406 314 92 سبتمبر

 306 223 83 اكتوبر

 338 233 105 نوفمبر

 519 350 169 ديسمبر
 

تم التوقف عن االختبارات واغالق الوحده لظروف انتشار فيروس كورونا  2020في شهر مارس 

زيع ر صرف االمصال عن طريق الحجز مسبقا علي رقم واتس اب خاص بالوحده وتومالمستجد ولكن است

خاصه  االمصال في المعاد المحدد مع تطبيق كافه االجراءات االحترازيه لمكافحه العدوي وتم انشاء صفحه

ل اف العمبالوحده علي الفيس بوك لتلقي استفسارات المرضي والرد عليها من اطباء الوحده , ثم تم اسئن

مع تقليل االعداد  2020من اجراء االختبارات وصرف االمصال بالوحده من شهر اغسطس بالوحده 

 وتطبيق اجراءات مكافحه العدوي .


