
  مركز خدمات الصحة المهنية والبيئية أسم الوحدة :

 تاريخ انشائها : 

د/إيهاب محمدى  رئيس الوحدة :  

22000822210رقم تليفون الوحدة :   

قسم الصحة العامة الدور الخامس –مبنى المعامل االكاديمى  –كلية الطب البشرى  مقر الوحدة :  

 أهداف المركز: 

 تقديم خدمة الكشف الطبى وعمل الفحوص المعملية لتشخيص الحاالت المهنية ومتابعتها وعالجها -1

 تقديم االستشارات الفنية وتصميم برامج الحلول لمشكالت الصحة المهنية والبيئة فى مجال الصحة المهنية -2

 لعاملة فى مجال الصحة المهنيةعقد الدورات التدريبية لرفع مستوى االداء وتأهيل الكوادر ا -3

 إجراء البحوث والدراسات فى مجال الصحة المهنية والبيئية -4

 هنية المختلفة فى بيئة العملرتبطة بالتعرضات المإجراء القياسات البيئية الم -5

 الصحة المهنية والبيئيةعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل لدراسة ومتابعة الجديد فى مجال  -6

إصدار نشرات دورية وكتيبات إرشادية ومجلة علمية لزيادة الوعى الصحى بالصحة المهنية والبيئية  -7

 وتشجيع االبحاث والدراسات فى هذا المجال

لمحلية والدولية والخدمات الحكومية واالهلية العاملة فى مجال الصحة المهنية التعاون مع الجهات العلمية ا -8

 والبيئية

رسم خريطة للصحة المهنية بكافة المنشئات الصناعية بمحافظة الشرقية من حيث نوع النشاط والمخاطر  -9

ل التخطيط المهنية والحالة الصحية للعاملين ووضع بيانات هذه الخريطة فى أيدى متخذى القرار فى مجا

 الصحى والبيئى االمثل

 إنجازات المركز:

 2009فى مجال الصحة المهنية للعاملين بجامعة الزقازيق فى ابريل ومايو تم عقد خمس دورات  -1

 4تم عقد دورة السالمة والصحة المهنية مجموعة وافدة من المملكة العربية السعودية بالرياض وعددهم  -2

 2009مايو  27الى  23فى الفترة من 

لزراعة جامعة الزقازيق فى عقد ورشة عمل تدريبية حول اسس مواجهات االزمات والكوارث فى كلية ا -3

باالشتراك مع وكالة الكلية لشئون البيئية والمدير التنفيذى للمشروع بجامعة الزقازيق  2009ديسمبر 

CIQAP 

 من العاملينمائة  عمل عقد سلسلة من الدورات التدريبية فى مجال السالمة والصحة المهنية لتدريب -4

 دورات  4حيث تم عقد  بالجامعة

مدربين( للحصول على شهادة دولية معتمدة فى مجال الصحة  8تدريبية بالمركز عددهم )تم عقد دورة  -5

 ساعة 30مدتها  OSHAوالسالمة المهنية وهى شهادة االوشا 

تم االستعانة بمدربين من المركز لعقد ورشة عمل بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق للتوعية بمبادئ السالمة  -6

 والصحة المهنية 

تم دعوة المركز للمشاركة فى ندوة علمية بمدينة العاشر من رمضان أقامتها وزارة القوى العاملة وجمعية  -7

 لمهنية المستثمرين بالعاشر من رمضان حول السالم والصحة ا



تم االستعانة باعضاء المركز لعقد دورة تدريبية بكلية الصيدلة فى االسعافات االولية وحوادث العمل  -8

 بكلية الصيدلة CIQAPالعضاء 

تم االشتراك فى مهرجان البيئة ومعرض الوحدات ذات الطابع الخاص بعرض بوستر للمركز وتوزيع  -9

 مطويات حول أنشطة المركز

فى السالمة فى السالمة  ورش عمللمركز ا.د/أحمد رفعت عبد الغفار فى عقد اربع تم االستعانة بعضو ا -10

 2010والصحة المهنية ومواجهة الكوارث واالزمات بجامعة بنها خالل شهرى فبراير ومارس 

الصحة المهنية( بالقاهرة للنظر فى تجديد )السالم وتم دعوة المركز لحضور اللجنة بوزارة القوى العاملة  -11

حيث تم  10/3/2010وذلك يوم  2008سنة  4الترخيص الذى حصل عليه المركز وهو الترخيص رقم 

 الترخيص الممنوح للمركز للتدريب النوعى والتخصص الموافقة على تجديد

 


