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للطواقم الطبية   مما يلز  كافةعلى توفير ا املستجد انتشار فيروس كوروناملصرية منذ بداية  والسكان والحكومة وزارة الصحةحرصت 

  والتي مصر  في 19 –الخاصة بمرض كوفيد  التقني البيان الصحفي لبعثة الدعم  فيلنا ذلك مما ذكر  أكدويت أعمالهم،  تأديةوحمايتهم خالل 

ثبت نظام ترصد  أجاء فيه " لقد  والذي مصر،قوة نظام الترصد الوبائي في  إلىالبيان  أشار حيث  2020مارس  25اختتمت عملها بتاريخ 

  اإلصابة مكافحة حاالت   فيمصر وجهود تتبع املخالطين فعاليتها  يفمراض الراسخ ال 
 
 .  "قبل انتشارها الفردية والجماعية وتدبيرها عالجيا

   يلي:كما  الشأنهذا   في إجراءاتباتخاذ عدة  الحكومة  لهم قامتحماية االطقم الطبية وتوفير ما يلزم وفى سبيل 

واجهة تداعيات فيروس كورونا وذلك بتكليف من السيد الرئيس  الخاصة مل اإلجراءات مليار جنيه ضمن حزمة  100خصصت وزارة املالية  •

 عبد الفتاح السيس ي للحكومة ملواجهة الوباء وتخطى االزمة الراهنة.  

  20عزل بسعة  كل مستشفى فيبكل  دور تخصيص تم  •
 
 .  ن الطقم الطبيةلعالج املصابين م سريرا

يوم عمل،   14خروجهم بعد انتهاء عملهم، بواقع  وعند لقيامهم بمهام عملهم،  املستشفىعند دخولهم   لألطقم الطبية يتم إجراء تحليل  •

 .يوم إجازة 14و

  19578يتم إجراء تحليل فوري ملن يظهر عليه أي أعراض أثناء تأدية عمله، حيث تم إجراء   •
 
تحليل   8913و ،بالكاشف السريع تحليال

 .فيروسات حتى اآلن

 247.840من ضمنها   .من توافر الحماية الالزمة لألطقم الطبية داملستشفيات للتأكتم توزيع كميات كبيرة من املستلزمات الوقائية على  •

قفازات طبية ،   33.160ماسك طبى ، و  590الف  589و ماليين  5الى  باإلضافة كمامة طبية عالية الكفاءة ،  37500، و  N95كمامة 

 500ألف و  147فيس شيلد كامل، و  650ألف و   12طوق فيس شيلد، و   2745و نظارة حماية ،  4725ية معقمة ، قفازات طب 331200

وصلة تنفس صناعي بالهيموفيل كبار، و   2250بدلة طبية كاملة )افارول(، و  49ألف و  228مالبس جراحية معقمة )جاون معقم(، و 

 ، مع قيام فريق مكافحة العدوى باملستشفيات بمراجعة مخزون املستلزمات الوقائية.فس مزدوجة ملستشفيات العزل وصلة تن 1125

  150تخصيص مبلغ  •
 
 .  مين كافة املنافذ ملواجهة فيروس كوروناألزيادة تواملستلزمات الطبية   الجهزةلشراء  مليون جنيها

  والجهزة   باإلمداداتودعم املعامل  العالج،عايير مكافحة العدوى وبروتوكوالت  ية على مطقم الطبلقوى البشرية من ال ورفع كفاءة اتدريب  •

 .  الالزمة

 .  الطبية واملصابين داخل مستشفيات العزل   لألطقمتقديم كافة سبل الدعم النفس ي  •

من االطقم الطبية   أي إصابةحد من وذلك للهذا الشأن  فيمن التزام الفرق الطبية باتباع بروتوكول مكافحة العدوى املعمول به  التأكد •

منشورا بشأن تعامل املستشفيات حال ظهور   أصدرت العامة لشئون مكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان قد  اإلدارة وكانت وس. بالفير

باملنشاة وحده   بفيروس كورونا بين طاقم العمل باملستشفى او املنشاة الصحية والذى جاء به ان فريق مكافحة العدوى  إيجابيةحاالت 

به كيفية التعامل مع الحاالت داخل   أيضاوجاء ، تمريض ، فنيين ، عمال ، امن(  أطباءعمل ) بين فريق ال إيجابيةالتعامل حال ظهور حالة 

تشاف  لعاملين املعتمد على قياس الحرارة واكالزام مدير املنشاة االشراف اليومي على اجراء املسح الصباحي لجميع ااملستشفيات ، و 
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مكان وارتداء الواقيات   أيعدوى قيما يخص املسافات البينية ومنع التزاحم في من اتباع تعليمات مكافحة ال والتأكداالعراض التنفسية 

 الشخصية املناسبة  

مع   صحيةات ال الوحدلخارجية بكل املستشفيات وتحويل طاقة العمل بكاملها الى بغلق كافة العيادات ا ةملواجهة االزمة قامت وزارة الصح •

قص ى استفادة من الطاقم  أتحقيق للتعامل مع االزمة ل والتحاليل وذلكاالشعة  بأجهزةرفع كفاءتها وتدريب الفريق الطبي بها وامدادها 

   .الحاليالطبي  

قرر السيد رئيس   باءلألطماية والدعم ح ملناقشة سبل توفير ال وماي 28بتاريخ الخميس  ء والسيد رئيس الوزراءباطوعقب لقاء بين نقيب ال 

 -:ىما يل  الوزراء

 من الناحية املالية.   كورونا ك " شهداء" مثل الجيش والشرطة بفيروس  اإلصابةمعاملة الطباء املتوفين نتيجة  .1

 م الطبية املخالطة لحاالت كورونا. للطواق pcrتوسيع اجراء تحاليل ال  .2

 على مستوى الجمهورية. مصابي كورونا في جميع املستشفيات لطبي من الفريق ا أعضاءلعزل   أماكنتخصيص  تنفيذ القرار السابق ب .3

 فيللعمل  ضرورة استكمال نواقص املستلزمات الطبية ومتابعة جاهزية املستشفيات وتدريب الطواقم الطبية التي تم تخصيصها .4

 مستشفيات العزل الجديدة.  

 بشكل مستمر.  والحكومة والوزارة  لألطباءالنقابة العامة بين نقابة   تواصل فتح قنوات  .5

 مايو.   أبريل،  مارس،شهر ل أخال  في  لألقدم  حدثتم رصدها من ال  التي الحاالت    إجمالي يوضح  جدول  وفيما يلى 

   /اسم املستشفى  الوفاة  /ة اإلصابخ تاري م

املمرضة  الطبيب،اسم 

 املصابة 

 اإلصابات ونوععدد 

 املصابين 

 ما تم في الحالة   املحافظة 

ممرضة ماجدة محمد على   2020يو ما 29  .1

 بمستشفى بوالق الدكرور

 وفاة  الجيزة  ممرضة 

د. أحمد ياسين غالب  2020مايو  29  .2

 أخصائي املسالك البولية 

 وفاة  البحيرة   طبيب

 أستاذد. صالح الشيمى   2020مايو  27  .3

مراض الجلدية والتناسلية ال 

 عين شمس بطب 

 وفاة  ة  اهر الق طبيب 
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 عوض استشاري  إسحاقد.   2020ايو م 27  .4

واملناظير  الهضمي لجهاز ا

  بأسوان 

 وفاة  أسوان  طبيب 

 أستاذد. سمير الغندور   2020مايو  27  .5

بكلية الطب جراحة العظام 

 جامعة قناة السويس  

 وفاة   اإلسماعيلية طبيب

عبد العليم  يحيد ليد. و  2020مايو  24  .6

طبيب مقيم نساء بمستشفى 

 املنيرة 

  وفاة  القاهرة   طبيب 

د. احمد الننى طبيب نساء  2020يو ما 24  .7

 بنها   صحيوتوليد بمستشفى 

 وفاة  القليوبية  طبيب 

د. محمد عبد الباسط  2020مايو  24  .8

حميات  الجابري اخصائي

 بمستشفى حميات امبابة 

 وفاة  الجيزة  طبيب 

 مستشفى دمنهور التعليمي   2020مايو  24  .9

 حميات  مستشفى ال

 

 بة إصا البحيرة  طبيب   2

أستاذ امراض د. عمرو عبيد   2020مايو  21  .10

 الكلى بكلية الطب جامعة ا 

  وفاة  اإلسكندرية  طبيب 

 ( 2) ديد  مستشفى السكة الح  2020مايو  20  .11

 طبيب بقسم االسنان 

زوجته طبيبة بقسم 

 اية رعال

 إصابة  ة  القاهر 

ت أستاذ طب د. حسن فرحا  2020مايو  20  .12

 نوفية وجراحة العين بطب امل

 وفاة  املنوفية  طبيب 

د. صالح عبد ربه رئيس قسم   2020مايو  20  .13

الطفال بكلية الطب 

 بمستشفى االزهر  

 وفاة  دمياط  طبيب 
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  اةوف القاهرة   طبيب  د. فكري منير عزيز   2020مايو  19  .14

املمرضة مى حسين   2020 مايو 18  .15

س بمستشفى عين شم

 التخصص ي 

  بةإصا القاهرة   ممرضة 

أميرة سند ممرضة بمستشفى   2020مايو  17  .16

 بقها  الصحيالحجر 

  إصابة القليوبية  ممرضة 

  إصابة القاهرة   من االطقم الطبية  3  الجامعيلحسين مستشفى ا  2020مايو  17  .17

  إصابة ة الشرقي ضة باملستشفى ممر  ق  رة بالزقازيمستشفى املب  2020مايو  16  .18

حمود سامي " م طبيب  2020مايو  15  .19

الحميات ،  “اخصائي

 مستشفى العزل ببلطيم 

 " فقد بصره إصابة " كفر الشيخ  طبيب 

  إصابة بنى سويف  بكر محمد  أبوممرض  مستشفى جامعة بني سويف   2020مايو  15  .20

 العالجينائب مدير الطب   2020مايو  15  .21

بمديرية الشئون الصحية 

 الشرقية ب

  إصابة الشرقية  طبيب 

املعثور  الطفالدار رعاية   2020مايو  15  .22

 عليهم 

صفاء محمد " 

 "ممرضة

 وفاة   اإلسكندرية

احمد بدر احد طاقم   مستشفيات جامعة الزقازيق   2020مايو  15  .23

 التمريض 

 وفاة  الشرقية 

ي مان استشار د. ياسر عث  2020و ايم 14  .24

تشفى  الصدر والعناية بمس

 صدر املعمورة 

 وفاة   يةكندر اإلس طبيب 

د. عبد الناصر حسن نقيب   2020مايو  14  .25

 الطبيعي ومديرالعالج 

 العام  القصرمستشفى 

 وفاة   القصر طبيب 

د. كارم محمود رئيس قسم   2020مايو  14  .26

 القصربمستشفى الباطنة 

  ليدو ال

 وفاة   رالقص طبيب 
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 من الطاقم الطبي  19 ية مستشفى املطر   2020مايو  13  .27

 واإلداري 

  إصابة القاهرة  

مستشفى احمد ماهر    2020مايو  12  .28

  التعليمي 

من الطاقم  32

 الطبي والعاملين  

 أطباء (  6 عامل، 24)

  إصابة القاهرة 

 وفاة  غربية لا صيدلي  مدحت ريشة  صيدلي  2020مايو  12  .29

ة قناة كلية الطب جامع  2020مايو  11  .30

 السويس  

دكتور عظام عضو 

 يئة تدريس ه

  إصابة  اإلسماعيلية

  إصابة القاهرة   عميد كلية الطب  كلية طب بنات جامعة االزهر   2020مايو  11  .31

 من الطاقم الطبي  35 راء الجامعي  مستشفى الزه  2020مايو  10  .32

  طبيب( 17)

  إصابة  ة  اهر الق

   إصابة  هليةالدق من الطاقم الطبي  17 رنس  مستشفى الصدر بدك  2020مايو  10  .33

د. احمد عزت دراز نائب مدير   2020مايو  9  .34

منيا القمح الصحية  إدارة

 القمح  الوقائي بمنياللطب 

 وفاة  الشرقية  طبيب 

 عافى تثم  إصابة قنا  طبيب  نساء وتوليد  طبيب  2020 مايو 9  .35

د. طارق حسين مخيمر طبيب   2020مايو  9  .36

 نف واذن وحنجرة ا

 وفاة  ة  القاهر  طبيب 

ممرضة عطيات محمد  مستشفى الصدر بدمنهور   2020مايو  9  .37

 عربود 

 وفاة  البحيرة 

عبد  ممرضة عواطف مستشفيات جامعة الزقازيق   2020مايو  8  .38

 الصادق 

 وفاة  الشرقية 

ممرضة ابتسام عبد  نطا فيات جامعة طش تمس  2020مايو  7  .39

بقسم  هيمإبراالفتاح 

 الجلدية  

 اة فو  الغربية 

  إصابة أسوان  من الطاقم الطبي  6  الجامعيمستشفى أسوان   2020مايو  7  .40
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ع متخصص جهاز  هاني.د.   2020مايو  6  .41

مستشفى عزل  وكبد ب هضمي 

 حميات بقنا ال

  إصابة قنا    طبيب 

د. محمد محمود الهنداوي   2020مايو  4  .42

املخ جراحات  أستاذ

 عصاب واال 

كلية طب  طبيب،

 االزهر بنات  

 وفاة  قاهرة  لا

د. ممدوح السيد مدير   2020مايو  1  .43

 لسابق اسعاف سوهاج ا

مستشفى  طبيب، 

 تيج  أبوحجر 

 وفاة  سوهاج 

يل كلية الساكت وك د. هشام  2020مايو  1  .44

  العيني طب القصر 

 وفاة  رة  القاه طبيب 

مستشفى احمد ماهر    2020ابريل  29  .45

 تعليمي ال

  إصابة القاهرة   ممرضة 

ممرضة سهام محمد عبده   2020ل ابري 27  .46

مركز الكلى واملسالك البولية ب

بمستشفيات جامعة 

 املنصورة 

 وفاة  دقهلية ال ممرضة 

  إصابة وبية القلي  الطبي  من الطاقم 16 مستشفى بنها الجامعة   2020ابريل  27  .47

 اوى حسنمحمد املممرض   2020ابريل  27  .48

افراد التمريض  أحد

 مستشفى النجيلة للعزل ب

 وفاة  مرس ى مطروح  ممرض

  إصابة الغربية  ممرضة  مستشفى حميات بسيون   2020ابريل  24  .49

ي استشار  عدلي أشرفد.   2020ابريل  24  .50

 بمحافظة قنا  القلب،امراض 

 وفاة   قنا   طبيب

طبيب  ،ساميطبيبة منار   2020ابريل  23  .51

مستشفى   ر،صدمقيم 

 االحرار التعليمي بالشرقية  

  إصابة الشرقية  طبيب

د. محمد عالم نائب مدير   2020ل ابري 22  .52

يلة " مستشفى  مستشفى النج

 عزل" 

 ثم تعافى  إصابة مرس ى مطروح  طبيب 
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 صيدلي،د. محمد على   2020ابريل  21  .53

 ولون العرب مستشفى املقا

 وفاة  القاهرة   صيدلي 

بالطاقم الطبي ممرضة  ماسبيرو   2020ابريل  17  .54

 بالرعايا املركزة 

  إصابة القاهرة  

طبيب بقسم النساء  مستشفى الفيوم العام   2020ابريل  15  .55

 يد والتول

  إصابة الفيوم 

نساء وتوليد  طبيب د. محمد عبد هللا سرحان   2020ابريل  12  .56

 يوم بالف

  إصابة الفيوم 

حاصلة على  عبد العظيم د. سونيا   2020ابريل  11  .57

بكالوريوس طب ولم  

 تمارس العمل  

  وفاة الدقهلية 

 الطبي،قم ممرضة )أ.ح( بالطا  2020ابريل  11  .58

  العجمي مستشفى 

  باإلسكندرية

  إصابة  اإلسكندرية ممرضة 

ري استشاري د. طارق شك  2020ابريل  10  .59

النفسية والعصبية  االمراض

ووكيل  اإلدمان وعالج 

لعباسية للصحة مستشفى ا

 النفسية 

 وفاة  القاهرة   طبيب 

ى الزيتون مستشف  2020ابريل  9  .60

  بالميريةالتخصص ي 

  إصابة القاهرة   من الطاقم الطبي  22

 يمجدمستشفى الدكتور   2020ريل اب 9  .61

 يعقوب للقلب  

  إصابة اسوان   من العاملين  4

معهد الكبد القومي بجامعة   2020ابريل  9  .62

 ة املنوفي

  إصابة املنوفية  اثنين من املمرضين 

  إصابة الغربية  طبيبة  در باملحلة مستشفى الص  2020ابريل  9  .63

در د. محمد على عبد القا  2020ابريل  8  .64

موية طبيب قلب واوعية د

  تشفى ارمنت التخصص ي بمس

  ثم تعافى  إصابة ا قن طبيب 
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مستشف بنى سويف   2020ابريل  8  .65

 التخصص ي 

  إصابة بني سويف  عاملين  3وة ممرض

 العيني،مستشفى القصر   2020ابريل  7  .66

 رعاية شريف مختار 

طبيب بقسم النساء 

 والتوليد 

  إصابة القاهرة  

مستشفى املبرة بمصر   2020ابريل  7  .67

 قديمة  لا

  ابةإص القاهرة   ممرضة 

  إصابة جيزة ال ممرض  معهد القلب بامبابة   2020ابريل  5  .68

  إصابة القاهرة   ممرض  جالل   مستشفى سيد  2020ابريل  5  .69

من الطاقم الطبي  15  لألمراض القومياملعهد   2020ابريل  4  .70

 واملمرضين  لألطباء

  إصابة القاهرة  

  إصابة القاهرة   طبيب امتياز  فى الدمرداش  مستش   2020ابريل  4  .71

  إصابة  القصر ممرض   بالقصرمديرية الصحة   2020ابريل  1  .72

 أستاذد. احمد اللواح   2020مارس  30  .73

بطب االزهر التحاليل الطبية 

 ببورسعيد 

 وفاة  بورسعيد  طبيب 

  إصابة زة الجي فنيين معمل  2 مستشفى السالم باملهندسين   2020مارس  28  .74

م بقس دنيا ع.ش، ممرضة   2020مارس  26  .75

مستشفى جامعة ، 11

 املنصورة 

  إصابة الدقهلية  ممرضة 

د. احمد عبد هللا طبيب   2020مارس  21  .76

 ط امراض صدرية بدميا

طبيب بمستشفى 

 االمراض الصدرية 

 ثم تعافى  إصابة دمياط 

   إصابة اط دمي ممرضة  مستشفى دمياط العام   2020مارس  19  .77

طبيب ،  الحلوجيد. اشرف   2020مارس  18  .78

 امراض باطنة 

طبيب بمستشفى 

 جزيرة ال

  إصابة  الجيزة

 ص، ة وفاء. ممرض  2020مارس  13  .79

 مستشفى حميات امبابة 

  إصابة الجيزة  ممرضة 

  إصابة املنوفية  ممرضة  مستشفى الباجور باملنوفية   2020مارس  9  .80
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ا
 حاالت الوفاة.    وإجمالي الت املتعافية ،  حاال  مالي وإج العالج،حت عدد الحاالت ت   إجمالي وضح  : جدول يأوال

   إجمالي  حاالت الوفاة   الحاالت املتعافية   تحت العالج   الحاالت

125 97 33 255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ا
 بكل محافظة  الوفيات: جدول يوضح عدد ثانيا

 العدد  املحافظة   م

 8 القاهرة  1

 3   اإلسكندرية  2

 3 الشرقية   3

 2 ية  الغرب 4

 2   القصر  5

 2   الدقهلية 6

 2 الجيزة   7
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 2 البحيرة   8

 1 دمياط 9

 1 اجسوه 10

 1 أسوان  11

 1   اإلسماعيلية  12

 1 القليوبية   13

 1   املنوفية 14

 1 مرس ى مطروح   15

 1 قنا 16

 1 بورسعيد  17

 33   إجمالي  
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ا
 بكل محافظة  املتعافينضح عدد : جدول يو ثالثا

 العدد فظة املحا م

 43 لقاهرة ا 1

 16 القليوبية  2

 11 ة الغربي 3

 5 الجيزة  4

 4 بنى سويف  5

 4 أسوان  6

 3 املنوفية  7

 2 قنا  8

 2 الفيوم  9

 2 دمياط 10

 1 الشرقية  11

 1 مرس ى مطروح  12

 1  اإلسكندرية 13

 1  القصر  14

 1 قهلية الد 15

 97  إجمالي 
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 رابع
ا
 بكل محافظة  ت تحت العالجالحاال عدد  ل يوضح: جدو ا

 لعددا املحافظة  م

 93 القاهرة  1

 17 الدقهلية  2

 6 أسوان 3

 2 الشرقية   4

 2 البحيرة  5

 1 القليوبية   6

 1 بنى سويف  7

 1  اإلسماعيلية 8

 1 كفر الشيخ  9

 1 قنا  10

 125  إجمالي 
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ا
 حاالت وفاة (.  ) متعافين ، تحت العالج ، كل محافظة ب تم رصدها لتيا التالحاعدد  إجمالي : جدول يوضح خامسا

 العدد  املحافظة  م

 144 اهرة الق 1

 20   الدقهلية 2

 18 القليوبية  3

 13  الغربية 4

 11  أسوان 5

 7  الجيزة 6

 6  الشرقية 7

 5  بني سويف 8

 4  كندريةاالس 9

 4  املنوفية 10

 4  قنا 11

 4  ةالبحير  12

 3 دمياط 13

 3  القصر  14

 2 مرس ى مطروح 15

 2  إلسماعيليةا 16

 2 الفيوم 17

 1 كفر الشيخ 18

 1  بورسعيد 19

 1  سوهاج 20

 255  إجمالي 
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ا
 لك تم رصدها   التي : جدول يوضح عدد الحاالت سادسا

ا
   .شهرل  طبقا

 العدد    الشهر  م

 9 مارس  1

 85 ابريل  2

 161 مايو  3

 255   إجمالي  
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ا
 كورونا   واملمرضين بفيروسالطباء  تم رصدها من لتيا اد االعد: جدول يوضح  سابعا

 إجمالي  عدد املمرضات املتوفين   املتوفين   الطباءعدد 

25 8 33 

 

 

 

 


