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 نقابة املحامين املصرية

 :
ً
 كورونا:ملواجهة فيروس  اإلجراءات التي اتخذتها النقابةأوال

  مكافحة:إجراءات  •

 . 1تشكيل لجنة طوارئ ملكافحة وباء كورونا بقرار من السيد نقيب املحامين ورئيس اتحاد املحامين العرب  .1

( لتلقي البالغات من السادة املحامين عن إصابات كورونا أو االشتباه في  25750971خصيص خط ساخن برقم )ت .2

 مايو.  21في  اإلصابة بالفيروس

  والسكان.بالتعاون مع وزارة الصحة  تطهير مقرات نقابة املحامين .3

 باملعادي. النهري للمحامين  والناديتعقيم بمقر النقابة العامة برمسيس  بوابتي تم تركيب .4

، في معامل   "CBC  ،ESR ،CRP ،D Dimer ،Plain x ray ches" هيو إجراء التحاليل املبدئية لتشخيص "كورونا"  .5

 . نقابة فقطلالتحاليل املتعاقد معها بموجب كارنيه ا

فيها طبيب  دال يتواجمع طبيب أمراض صدرية لكي يتواجد بالنقابة خالل الثالثة أيام التي  التفاوض للتعاقد .6

 .الحاليالنقابة 

 . دون حضور الزمالء طالبي الخطابات أب( )الواتسالتعامل بخصوص خطابات العالج عن طريق خاصية  .7

يروس كورونا فى القاهرة الكبرى إلى املستشفيات مع اتخاذ كافة تخصيص أتوبيسين لنقل املحامين املصابين بف .8

 اإلجراءات الوقائية للسائقين واملرافقين خالل نقل املصابين

 

 

 

 
 وكانت مهام اللجنة كالتالى :   - 1

لوصول للجهات الطبية المختصة ومستشفيات العزل  متابعة الحاالت المرضية من المحامين الذين يصابون بالفيروس ومساعدتهم في ا .1

 .وتوفير احتياجاتهم الطبية

 .من جراء اإلصابة بالوباء وتيسير إجراءات المعاش لهم  –ال قدر هللا  –مساعدة أسر المحامين الذين يتوفى عائلهم  .2

 .متابعة توفير مستلزمات الوقاية للمحامين بالنقابات الفرعية والمحاكم   .3

لجهات القائمة والمختصة داخل كافة المحاكم لتنظيم عملية التقاضي بعد عودة العمل بما يوفر الحماية والوقاية لكافة  التواصل مع ا .4

 .المحامين
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 إجراءات مالية واعانات: •

ج بعد الحصول على  75 للمحامي التحاليل املبدئية لفيروس كورونااالتفاق مع كافة املعامل أن تكون قيمة تم  .1

 .ةالنقابجواب من 

2.   
ً
 من املسحة طبقا

ً
تم التعاقد مع مستشفى جامعة عين شمس التخصص ي لعمل تحاليل مجموعة كورونا بدال

٪  من قيمتها  25 املحاميجنيه للمجوعة كاملة يتحمل  1571بتكلفة  الصحة،لبروتوكوالت العالج الجديدة لوزارة 

 . فقط 

 الجنازة،وراق املطلوبة الستالم مصاريف ال  م تحديدوتبفيروس كورونا إجراءات استالم مستحقات املتوفين  تيسير  .3

 . وهي عبارة عن شهادة الوفاة وبطاقة املتوفى، وبطاقة املستحق، بمقر النقابة العامة

بسعر  لف كمامةا 150وهى عدد  طلبتهانقابة املحامين بالكمامات واملطهرات التي  تقوم بإمدادالقوات املسلحة  .4

 بصرف تلك الكمامات بمبلغ جنيهين للكمامة وعبوات الكحو  الف جنيه  650
ً
ل للتطهير ، وأصدرت النقابة قرارا

 على أن تتحمل النقابة فارق السعر املشتراه به من القوات املسلحة. 

 تم التعاقد مع املستشفى الجامعى بأسيوط لدخول الحاالت املصابة بفيروس كورونا بأسعار مخفضة. .5

 

 تواصل مع مؤسسات الدولة :  •

 ، وتمت املوافقة على ذلك. مع وزارة الصحة املصرية للموافقة على تطهير نقابات املحامين  اصلالتو  .1

وماهي متطلباتهم للموافقة على تجهيز نادي  ماستعداداتهالسادة املسئولين بوزارة الصحة، لبيان مدى  التواصل مع .2

 .عزل املحامين بمدينة السادس من أكتوبر كبديل ملستشفى  

وتمت املوافقة الف كمامة وعبوات كحول للتطهير بتاريخ  150ة خطاب الى وزارة الدفاع لتوريد أرسلت النقاب .3

 والتوريد. 

وجاري التعاقد مع هيئة اإلسعاف املصرية لتوفير يونيو انه  12أعلنت لجنة طوارئ مكافحة فيروس كورونا في  .4

الحاالت الحرجة وتوفير أنابيب أكسجين عربات اسعاف على مستوى الجمهورية لنقل الزمالء والزميالت أصحاب 

 . لهم
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 :
ً
 اإلجراءات التي قامت بها بعض النقابات الفرعية.ثانيا

 إجراءات املكافحة:  •

 نقابة جنوب القاهرة : 

أعلنت نقابة جنوب القاهرة برئاسة النقيب حسن أمين عن إنشاء لجنة اإلغاثة والطوارئ ملحامين  مايو  28في   -

متابعة مباشرة للمحامين في عودتهم للعمل واتخاذ اإلجراءات الالزمة  بأعباءجزئية للنهوض  جنوب القاهرة في كل

  .إلنقاذه املصابين منهم

 :  نقابة األقصر

وحدد ، قررت نقابة محامين القصر تشكيل لجنة فرق مكافحة كورونا من شباب املحامين. 2020مايو  29في  -

 معينة بشبا
ً
، وغير 30ب املحامين املتطوعين، على أال تزيد أعمارهم عن النقيب الدوش ى شاكر، شروطا

ً
 عاما

مرات يوميا  3مرض لتعقيم املقرات الفرعية للنقابة بصفة دوريه وبواقع  أيمنهم من  أييعانى  مدخنين، وال

 متابعة حاالت كورونا من املحامين املصابين . فريق، ووبجدول عمل محدد لكل 

صرشاكر أبو دوح نقيب  أعلن الدوش ى 2020يونيو  9في  -
ٌ
، أنه تم توفير أدوات تعقيم خاصة بالنقابة  املحامين بال

 بعد نهاية العمل، وذلك 
ً
، واسنامقرات القصر والقرنة وأرمنت  فيحتى يتم تعقيم جميع مقرات النقابة يوميا

 ".19ملكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا املستجد "كوفيد 

 نقابة جنوب الجيزة : 

أعلن عماد عويان وكيل نقابة جنوب الجيزة أنه سيتم عمل تحليل من منازل محاميي الهرم املشتبه  مايو  92في  -

كما أعلن عويان عن  ، علي املحامي اال ان يسجل االسم والتليفون على صفحة عويان بإصابتهم بكورونا مجانا وما

 الت املصابة بكل الوسائل والطرق.فتح مقر الهرم كغرفه عمليات مؤقته لتلقي البالغات ومساعده الحا

 نقابة املحامين باملحلة :

خطوات السالمة والتدابير االحترازية التي اتخذها  شرح فيهمجلس نقابة املحامين باملحلة بيانا  يونيو أصدر 3في   -

ير املحامين ملواجهة آثار الجائحة من توفير الكمامات والصابون وتعقيم الغرف وإلزام العاملين بذلك ومنع دخول غ

 لغرفهم مناشدا املحامين االلتزام بالضوابط.

 إجراءات مالية واعانات   •

 نقابة جنوب الدقهلية:

أعلنت نقابة جنوب الدقهلية، عن توفير الكمامات املجانية، للمحامين بمجمع محاكم البحر   2020مايو  3في  -

 على سالمتهم وسالمة املواطنين.
ً
 املترددين على املحاكم، حفاظا

 قابة قنا : ن
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كمامة من   1650، عضو مجلس الفرعية، إن النقابة وفرت ف عبد اللطيصرح أحمد بنقابة قنا  2020مايو  4في  -

 أثناء تواجدهم باملحاكم على املحامينبتوزيعها  الجزئية لتقومعلى النقابات  توزعأجود النواع كدفعة أولى، 
ً
 . مجانا

 يتم كمامة،  1200د دفعة ثانية بعدتوفير  تم 2020مايو  8في  -
ً
 . توزيعها على املحامين مجانا

  31في . توزيعها على املحامين يتمكمامة،  5000توفير الدفعة الثالثة من الكمامات،  بعدد  تم 2020مايو  20في  -

محكمة جنوب  علىقامت نقابة املحامين بجنوب القاهرة بتقديم الكمامة واملطهر لكل املحامين املترددين  مايو 

 بغض النظر عن تبعيتهم لي نقابة فرعية. القاه
ً
 رة بزينهم مجانا

 والتي تم توزيعها على املحامين.  كمامة،  10000دفعة جديدة من الكمامات بعدد  تم توفير  2020يونيو  7في  -

 نقابة األقصر : 

للدستة،   50أعلنت نقابة القصر عن توفير كميات من الكمامات الطبية "ذات الدعامة" بسعر مايو  31في  -

جنيًها فقط واستعدادات  70لتر بسعر  1جنيها من جانب النقابة، وزجاجات كحول سعة  130مخفضة بدعم 

 .مماثلة بنقابتي باملحلة وشمال الجيزة

 نقابة اإلسكندرية :

كافة  إلجراءأعلن محمد عبد الوهاب عضو مجلس النقابة العامة عن التعاقد مع معامل تحاليل  2020يونيو  4

جنيه  380جنية بدال من  235 املحامين بمبلغاليل االولية ملحامي االسكندرية عند االشتباه بفيروس كورونا للسادة التح

النقابة كاملة وال يقوم املحامي بسداد اى تكاليف نهائيا، فقط  بجواب من مشروع العالج مع وجود اعراض  وتتحملها

 ظاهرة او روشتة من الطبيب املعالج. 

 :
ً
 يل جبهة انقاذ للمحامين املصابين بكوروناتشكثالثا

واملخالطين  الكوروناعن تشكيل جبهة إنقاذ وإغاثة املحامين من مصابي وباء  عضو النقابة  علن عمر هريديأيونيو   1في  .1

وممن هم بالعزل املنزلي لتقديم دعم عالجي ومعيش ي ومنهي لهم وضمت الجبهة نخبة من كبار رموز املحامين بمصر منهم 

بو شقة ومحمد حمودة وشوقي السيد ومحمد كامل وبعض أعضاء املجلس الذين أبدوا أ سرور وبهاء  فتحي الساتذة د 

)  PCR حددت الجبهة الخدمات املزمع تقديمها للمحامين واسرهم وهي تحمل تكاليف التحاليل وقدرغبتهم في االنضمام 

طوال فترة العزل   املحامي لسرةمع توفير املواد التموينية ي املنزلجنيه (وتقديم حقيبة العالج لكل مريض بالعزل  70

  01270701000والتنسيق الالزم ملتابعة اعمال مكتبه خالل فترة عالجه ونشرت أرقام عمر هريدي للتواصل مع الجبهة: 

 ،01222100038   

عنها عمر هريدي عضو  أعلني والت بكورونااإلعالن عن تشكيل جبهة إنقاذ للمحامين املصابين  عقب 2020يونيو  6في  .2

للمحامين في منازلهم في خمس مجاالت للمساهمة لتخفيف آثار املصابين   بالدعم املادي واملباشر ، و القياماملجلس

 وذلك بالجائحة من املحامين 
ً
شككت في العامة ن النقابة أ بالنقابة، إالعن الدور الذي تقوم به لجنة الطوارئ  بعيدا
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وطالبت بأن تكون   رغم ضمها لعناصر من أعضاء املجلس ها واعتبرتها مدعومة من النقيب السابقنوايا القائمين علي

 وإشرافها. تحت غطاء النقابة 

 :
ً
 طلبات ومقترحات األعضاء.رابعا

 :   ىما يلالنقابة نذكر منها  لعضاءكان هناك عدد من الطلبات واملقترحات 

أكتوبر ملستشفى عزل ملوائمة   6حي ، السيما نادى املحامين  ب تجهيز بعض أندية املحامين كأماكن للحجر الص .1

 من وزارة الصحة لتخفيف الضغط على 
ً
املبنى وتعيين أطباء متخصصين يتم صرف رواتبهم من النقابة بدال

 مستشفيات الدولة. 

 حتى يتمكن املحامي من اج 6ج الى  2000ر فع املبلغ املخصص للتحاليل واالشعة من  .2
ً
راء التحاليل االف جنيها

 للمسحة.  2650الطبية الالزمة لفيروس كورونا حيث ان التكلفة بمستشفى عين شمس 
ً
 جنيها

 لطبيعة عملهم.  .3
ً
 استثناء املحامين من قرارات الحظر نظرا

 ملتوفي كورونا لورثته. واستحقاق كامل  .4
ً
واستحقاق الورثة الحد  املكافأة،صرف معاش الدفعة الواحدة كامال

 معاش عن أقص ى مدة الخدمة. القص ى لل

 نعي ضحايا كورونا على موقع النقابة الرسمي.  .5

بكل محافظة لنقل املحامون املصابون الى   2اقتراح بتحويل بعض اتوبيسات النقابة الى سيارات اسعاف بواقع  .6

 املستشفيات.  

 :
ً
 اإلصابات والوفيات بين أعضاء النقابةخامسا

 للبيانات اليومية التي تصدر 
ً
 جدول يوضح عدد حاالت اإلصابة وعدد الوفيات بالنقابة  يليها النقابة فيما وفقا

 

 عدد الوفيات  عدد حاالت اإلصابة 

127 20 
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 الصحفيين املصريين نقابة 

 

: اإلجراءات التي اتخذتها النقابة ملواجهة انتشار فيروس كورونا بين األعضاء وأسرهم. 
ً
 أوال

 إجراءات مكافحة . 

النقابة وموظفيها فور دخولهم ملبنى  مرتاديلحماية  احترازي  كإجراء حراري ء جهاز وحدة تعقيم ذكية وكشف شراتم  .1

 النقابة. 

، برئاسة ضياء رشوان نقيب العضاء الصحفيينللتواصل مع ملواجهة انتشار فيروس كورونا تشكيل لجنة تم  .2

د مقرر لجنة الرعاية االجتماعية والصحية، ويعتبر كل الصحفيين وتضم محمد شبانة السكرتير العام وأيمن عبد املجي

 . أعضاء املجلس أنفسهم أعضاء فيها لتلقي اتصاالت الزمالء على مدار الساعة

  صدارإقرر مجلس النقابة  .3
ً
  بيانا

ً
 النقابة خر تطورات فيروس كورونا بين أعضاء آ يتم فيه اإلعالن عن يوميا

مع الطب املتخصصين من خيرة كوادر مستشفيات الحميات، للتواصل  ري واستشااالتفاق مع مجموعة من أساتذة تم  .4

 والصحية النقابة بالتنسيق مع لجنة الرعاية االجتماعية 
ً
  تليفونيا

ً
الستشارتهم حول أي حالة اشتباه، وإبداء  أو الكترونيا

 .بإجرائهاالرأي في التحاليل واإلشاعات التي يجب القيام 

كورونا، أو  بأعراض الشعور عند  املختصة اصل عن طريق الواتس أب مع أعضاء اللجنةللتيسير على العضاء يتم التو  .5

الطب  واستشاري الرسالة على أحد السادة الساتذة  وسوف يتم عرض أب إرسال وصف العراض على أرقام الواتس
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اء الرأي في التحاليل ، إلبدوالتي قامت النقابة باالتفاق معهم  مستشفيات الحمياتب من ذوي الخبرة املتخصصين 

 . بإجرائهاواإلشاعات التي يجب القيام 

يتم توجيه الحاالت التي يوص ي الطباء بإجراء تحاليل أو أشعه لها لجهة تقديم الخدمة عبر خطاب تحويل يرسل عبر    .6

 .الواتس للزميلة أو للزميل، للتمتع بالسعار والخصومات املقررة ملشروع العالج لدى هذه الجهة

، ثم يتم املسحة إلجراءإلى مستشفى قصر العيني االحتياج لعمل مسحة يتم توجيه الحالة بخطاب من مشروع  لحا  .7

التواصل الفوري مع مسئولي وزارة الصحة ومنظومة الشكاوى الحكومية، التخاذ اإلجراءات العالجية املطلوبة لكل 

 . حالة

 إجراءات مالية واعانات  

 .، بدون غرامة يونية 15إلى  1يوًما تبدأ من  15روع العالج، ملدة ملش االستثنائيفتح االنضمام  .1

يتيح مشروع العالج، وفق دليل هذا العام املحدث، كل اإلشاعات والتحليالت املطلوبة للتأكد من حالة االشتباه،   .2

  200وفي مقدمتها الشعة املقطعية على الصدر بمختلف جهات التعاقد، بأسعار مخفضة، يتحمل العضو منها 

 . جنيه 1000جنيًها فقط بدال من تكلفتها العادية والتي تصل إلى 

كما يتيح مشروع العالج التحاليل التالية وفق الدليل املحدث، لهذا العام بأسعار مخفضة تتساوى مع أفضل  .3

التي تصل جنيًها فقط، بدال من قيمتها العادية  70العروض املقدمة للجهات النقابية الخرى، ويتحمل العضو منها 

 :جنيه، وهي 400لنحو 

 Complete blood picture (CBC) - ESR - CRP(Quantitative) -   SGOT – SGPT-  ferritin 

إجراء مسحات كورونا بعد اتخاذ االستشارة الطبية وإجراء اإلشاعات والتحليالت السابقة، دون تحميل الصحفيين  .4

 ة. ذلك بمستشفيات قصر العيني التابعة لجامعة القاهر أعضاء مشروع العالج وأسرهم أي تكلفة مالية، و 

بمستشفيات وزارة الصحة، ملن تثبت إصابته من الصحفيين وأسرهم، وتستلزم حالته  للعزل  وغرفإتاحة أسرة  .5

 .ذلك، وستوفر وزارة الصحة حقائب العالج ملن يتقرر عزلهم منزلًيا، واملخالطين لهم

العربية للتصنيع،  بالهيئةمصنع »قادر«،  إنتاججنيًها،  150مة، بسعر كما  50سعة  علب كمامات جراحية اتاحة .6

فيما تواصل اللجنة توفير ، جنيًها للقناع 40بسعر  الوقافمجموعة استثمار وزارة  إنتاجواقية للوجه،  وأقنعة

  . جنيًها للقطعة 15جنيًها، وبدون طبة  20بطبة، سعر  N95 ٪ ، والكمامات70الكحول اإليثلي 

التحاليل الطبية الخاصة بفيروس كورونا بتخفيضات تصل الى   إلجراءتم االتفاق مع مركز " تكنوكلينك" الطبي  .7

 النقابة واملتدربين.  أعضاءللصحفيين واسرهم من  80٪
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 تعاقدات وبروتوكوالت  

ومستشفى عين شمس التخصص ي  مصر،مع املركز الطبي لسكك حديد عقدت الهيئة الوطنية للصحافة بروتوكوالت طبية 

  2دمات الطبية ملصابي فيروس كورونا.لتقديم الخ

 
ً
 : طلبات أعضاء النقابة ثانيا

مقر النقابة أو حتى خارجها عن طريق تخصيص  مستشفى للعزل داخل  بإنشاءطالب أعضاء الجمعية العمومية للنقابة 

 النادي النهري بشارع البحر العظم، او حتى تخصيص مستشفى عزل للصحفيين فقط. 

 
ً
 : حاالت اإلصابة والوفاة. ثالثا

 فيما يلى جدول يوضح عدد حاالت اإلصابة والوفاة وفقا ملا أعلنته اللجنة حتى الول من يونيو 

 الوفيات عدد  عدد حاالت اإلصابة 

10 6 

 

 
 للبروتوكوالت لرؤساء المؤسسات الصحفية وتتضمن الضوابط مايلى:  مايو بارسال الضوابط والمعايير الالزمة  31قامت الهيئة في  2

نية للصحافة بتقرير طبي معتمد من المؤسسة من رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اإلدارة الطبية بشأن الحالة الطبية يؤكد  موافاة الهيئة الوط .1

 احتمال اصابته بفيروس كورونا بدرجة كبيرة وليست اعراض عادية او لمجرد اجراء كشف لالطمئنان وارساله ألمين عام اللجنة.  

 دى الجهات الموقع معها البروتوكول الستقبال الحالة واتخاذ اإلجراءات الطبية الالزمة.  اصدار خطاب معتمد من الهيئة موجها إلح .2

%،   80على من يرغب في اجراء مسحة لالطمئنان في حالة عدم اإلصابة وعدم صدور تقرير طبي من لجنة االزمة يتحمل الزميل  .3

 .  %20ج من قيمة اجراء المسحة وتتحمل الهيئة الوطنية للصحافة  800

 في حالة ثبوت إيجابية اإلصابة واحتجاز المريض في المستشفى أو مكان العزل، تتحمل الهيئة كامل تكلفة العالج.   .4

سرعة اتخاذ اإلجراءات الالزمة بما فيها االخطار والتوجه الى المستشفى واإلجراءات الطبية وتكون المتابعة المستمرة بين رئيس إدارة   .5

 ة الوطنية للصحافة المكلف بمتابعة المؤسسة. االزمة في المؤسسة وعضو الهيئ 

 ال تشمل الرعاية المنصوص عليها في البروتوكوالت الطبية أسر العاملين. .6
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 النقابة العامة لألطباء

 

 
ً
 : اإلجراءات التي قامت بها النقابة لدعم أعضائها في مواجهة فيروس كورونا. أوال

 إجراءات مكافحة قامت بها النقابة 

و أنحاء الجمهورية حال تعرضهم لإلصابة بفيروس كورونا أ تخصيص مرصد النقابة لتلقى شكاوى الطباء من جميع  .1

   االشتباه. حال

نظمت النقابة حملة توعية وتدريب للمواطنين ولألطباء حول وباء كورونا املستجد من خالل ورش عمل ومحاضرات  .2

موسعة، بدأت بورشة عمل عن كورونا بحضور مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، عوض تاج الدين ومجموعة  

 معات املصريةساتذة الصحة العاملة والصدرية والتحاليل من الجاأمن 

كيفية إتباع اساليب  فياملستمر بعمل فيديوهات محاكاة لتوعية وتدريب مباشر لألطباء  الطبيقامت لجنة التعليم  .3

الزمة، باإلضافة لفيديوهات تعليمية   فيسيناريوهات محتملة  أياملكافحة الصحيحة أثناء عملهم، وكذلك ملواجهة 

 .الصناعيالتنفس لتدريب شباب الطباء على استخدام جهاز 

العمل بعد تخفيض عدد الحضور بحسب تعليمات رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بشأن  فياستمرت النقابة  .4

  االحترازيةاتخاذ ما يلزم من إجراءات ملنع التكدس، مع اتخاذ كافة اإلجراءات 
ً
 .على صحة أعضائها حفاظا

زمة مثل نشر وصفات عالجية على مواقع ثناء ال أالخاطئة أنشأت النقابة مرصد لتعقب فوض ى املمارسات الطبية  .5

 .طبيبشخص آخر غير  فيالتواصل كعالج لكورونا وبالفعل تم تحويل اثنين من الطباء للتحقيق وبالغ للنيابة 
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 إجراءات مكافحة قامت بها الحكومة 

 كانت الحكومة في سبيل حماية االطقم الطبية قد قررت عدة إجراءات هي :  

 لعالج املصابين من الطقم الطبية 20دور في كل مستشفى عزل بسعة   تخصيص .1
ً
 . سريرا

إجراء تحليل لألطقم الطبية عند دخولهم املستشفى لقيامهم بمهام عملهم، وعند خروجهم بعد انتهاء عملهم،  .2

 . يوم إجازة 14يوم عمل، و 14بواقع 

 بالكاشف السريع،  19578له، حيث تم إجراء إجراء تحليل فوري ملن يظهر عليه أي أعراض أثناء تأدية عم .3
ً
تحليال

 تحليل فيروسات حتى اآلن. 8913و

 تواصل مع مؤسسات الدولة  

وقد لقاء بين نقيب الطباء والسيد رئيس الوزراء ملناقشة سبل توفير الحماية والدعم لألطباء تم  2020مايو  28بتاريخ  •

 -:  بعد اللقاء مايلى  السيد رئيس الوزراءقرر 

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

 للطواقم الطبية املخالطة لحاالت كورونا.  pcrتوسيع اجراء تحاليل ال  .2

يات على مستوى تنفيذ القرار السابق بتخصيص أماكن لعزل أعضاء الفريق الطبي من مصابي كورونا في جميع املستشف .3

 الجمهورية. 

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

 للعمل في مستشفيات العزل الجديدة. 

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

وخالل اللقاء زايد وزيرة الصحة بديوان عام الوزارة  ةد. هالأ.د حسين خيري نقيب الطباء مع  التقي مايو  31بتاريخ  •

تطبيق إجراءات حماية الفرق الطبية وثمنت على جهودهم في  فيزايد على اهتمام الوزارة وأجهزة الدولة  ةد. هالاكدت 

 القصوى لى جميع مطالب النقابة السابقة وعلي الهمية كد د حسين خيري نقيب االطباء عكما أ ، الجائحةالتعامل مع 

الوطنية تجاه   بمهامهفي قيامه  االستمرارلقيام الدولة باملهمة القومية التي تتمثل في حماية الفرق الطبية حتي يستطيع 

 
ً
 املجتمع واملواطنين جميعا

تم االتفاق ، كما  دولة لحماية الفرق الطبيةكد علي اهمية التغلب علي العقبات التي تقف امام تنفيذ قرارات الأكما  .

ساعه بين نقيب االطباء ووزيرة الصحة حتي يتم حل مشكالت الفرق الطبية أول  24علي فتح قناة تواصل علي مدار الـ 

 . بأول 



 

 

 ، الق اهرة.  ٢٤شقة    الثانيالدور  ،    المعادي   دأوتوستراامتداد االمل  ،  ١٠١برج  

: طلبات ومقترحات النقابة. 
ً
 ثانيا

عن املرض ى املترددين للعالج من أمراض   ضرورة عمل مسارات مختلفة للفصل بين املرض ى املشتبه بإصابتهم بكورونا. 1 

أخرى أو لصرف عالج نفقة الدولة، أما إذا كان تصميم املستشفى ال يسمح بذلك فيمكن نقلهم ملكان آخر، لتقليل 

 .العدوى بين املواطنين والفرق الطبية انتقال احتماالت

تعدد غرف استقبال املرض ى وعدم   ، وذلك عن طريق االستقبال إجراءات تقليل تزاحم املرض ى في أقسام  اتخاذ  .2

  .كثر من مرافق واحد مع املريضأالسماح بدخول 

ضرورة توفير أعلى معايير الواقيات الشخصية ومستلزمات مكافحة العدوى، حيث أن الطواقم الطبية في  .3

 اختبارمستشفيات الفرز تتعامل في النوبتجية الواحدة مع عشرات املرض ى املصابين بكورونا، مع مراعاة عمل 

 لضمان عدم التسريب أثناء العمل  ارتداءهالواقي بعد  للقناعالكفاءة 

هذه  إنحيث  الكورونا،يجب إبعاد كبار السن ومرض ى المراض املزمنة والسيدات الحوامل عن التعامل مع مرض ى   .4

عالج الحاالت  الخطر، ويمكن لهؤالء الزمالء أن يساهموا في متابعة وللمضاعفاتعرضة لإلصابة  أكثر الفئات 

 .الخرى 

وتطهير السكن  السرة،مراعاة أوضاع سكن الطباء والتمريض، بحيث يتم التقيد باملسافات البينية اآلمنة بين  .5

  .بصورة متكررة، حتى ال يصبح السكن مكان لنشر العدوى بين أفراد الطاقم الطبي

يجعل تنظيم دخول املرض ى للكشف بدون  ، حيث أن القلق والفزعضرورة توفير تأمين شرطي فعال للمستشفيات .6

  ءش يتدافع وتزاحم 
ً
عن   صعب التطبيق جدا في الكثير من الحوال، وشركات المن التي تتولى التأمين تعجز غالبا

 .التصرف

زيادة القدرة االستيعابية للمعامل املنوط بها تحليل املسحات وذلك حتى تزيد القدرة اليومية لتحاليل املسحات،   .7

 .ظ التأخير في ظهور نتائج بعض املسحات في اليام الخيرةحيث لوح

 
ً
 : حاالت اإلصابة والوفاة بين األطباء ثالثا

 ملا تم رصده، وما أعلنته النقابة من حاالت وفاة 
ً
 فيما يلي جدول يوضح حاالت اإلصابة وحاالت الوفاة بين الطباء وفقا

 عدد الوفيات  عدد حاالت اإلصابة 

291 51 
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 يوضح حاالت اإلصابة والوفاة بين النقابات الثالث  جدول 

 عدد حاالت الوفاة  عدد حاالت اإلصابة  النقابة 

 20 127 املحامين  

 6 10 الصحفيين 

 51 291 الطباء  
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