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انجازات الغرفة عن الدورة االنتخابية 0304 – 0303
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أوال الدورات التدريبية وورش العمل:

 .0تم تنفيذ دورتين تدريبيتين عمى مستوى فريق التمريض بكل من مدينتى القاىرة واإلسكندرية تحت عنوان

 ، ،Basic Nursing Skillsوقد قامت الغرفة بدعم ىذه الدورة بنسبة  % 33وبمغ عدد المشاركين فى ىذه

الدوره  02متدرب فى كل مدينة من المدن المشار الييا بعالية.

 .0قامت الغرفة بتنظيم ورشة عمل بالتعاون مع مؤسسة الجودة العالمية  Joint Commissionوقد تناولت

ورشة العمل الموضع التالى : Introduction to The International Essentials of Health Care

Quality And Patient Safetyكما بمغ عدد المشاركين فى ورشة العمل المشار الييا بعالية  03مشارك

من اعضاء الغرفة كما شارك فى ورشة العمل ايضا مجموعة من شركات االدوية ومجموعة من الشركات

المتخصصة فى برامج الحاسب االلى وقد قامت الغرفة بدعم ورشة العمل المشار الييا بعالية.

 .4تم اتخاذ قرار بطرح مناقصة بخصوص تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية عمى مستوى فريق التمريض وقد
تم اختيار اربع دورات تدريبية وىم  – 0 :البرنامج التدريبى لتأىيل رئيسات التمريض " القيادة فى مجال

التمريض "

– 2كيفية التحكم فى العدوى
3 – Nursing In Emergency Unit
) 4 – Training Of Trainer ( TOT

وذلك بعد معرفة اراء جميع المستشفيات االعضاء بالغرفة لمعرفة مدى احتياجاتيم من الدورات المشار الييا

بعالية  ،وبالفعل تم تنفيذ الدورات االربع بكل من مدينتى القاىرة واإلسكندرية وقد تم تنفيذ الدورات بكمية

التمريض بالجامعة الحديثة بالقاىرة – وكمية التمريض باالسكندرية مع العمم  :تم دعم ىذه الدورات من الغرفة

بنسبة %33

 .3قامت الغرفة بتنظيم عدد اربعة ورشة عمل فى المجاالت التالية  " :ادارة وتطوير الموارد البشرية بالقطاع

الصحى " عمى مستوى مديرى االدارة ونوابيم " " ميارات االتصال وادارة الوقت " عمى مستوى االدارة العميا " "
المحاسبة االدارية لمديرى المستشفيات " عمى مستوى مديرى المستشفيات والمدير الطبى" فى مجال التسويق
" " Health Care Marketing – The New Engine For Growthعمى مستوى مديرى ادارة
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التسويق ونوابيم  .وبمغ عدد المشاركين فى كل ورشة من ورش العمل المشار الييا بعالية  00مشارك وقد

قامت الغرفة بدعم ورش العمل المشار الييا بنسبة % .23

ثانيا  :اىم الق اررات التى تم اتخاذىا:

 .0تم تخفيض قيمة االشتراك السنوى وقيمة االنضمام بعضوية الغرفة بنسبة  % 23كما انو تم اتخاذ قرار

بإسقاط المديونية عن اعضاء الغرفة الذين لم يقوموا بسداد قيمة االشتراك السنوى الخاص بيم عن السنوات
السابقة وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين من عضوية الغرفة.

 .0تم اتخاذ قرار بإرسال خطابات الى جميع اعضاء الغرفة لمعرفة المديونية المستحقة لدى الجمعية المصرية
لمتأمين التعاوني وبالفعل تم تجميعيا و مازالت االتصاالت والمناقشات مستمرة مع المسئولين بالجمعية
المصرية لمتامين التعاونى لموصول الى حل يرضى جميع االطراف.

 .4تم اتخاذ قرار بإرسال خطابات الى المستشفيات االعضاء بالغرفة لمعرفة حجم العجز الموجود لدييم بالنسبة
لألدوية المحمية او المستوردة وبالفعل بعد تجميع االدوية التى بيا عجز تم االتصال بالدكتور  /مكرم مينا

رئيس غرفة صناعو االدوية والمستمزمات الطبية كما انو تم مناقشة ىذا االمر مع المسئولين بوزارة الصحة.

 .3تم اتخاذ قرار بإنشاء موقع الكترونى خاص بالغرفة يحتوى عمى كافة البيانات الخاصة بأعضاء الغرفة كما

يحتوى ايضا عمى كافة البيانات المتعمقة بالغرفة وأىدافيا ونشاطيا وكيفية االنضمام الييا كما يحتوى ايضا

عمى اخر اخبار الغرفة ونشاطيا وقد تم طرح مناقصة بين الشركات المتخصصة فى ىذا المجال وتم اختيار

شركة  DOT ITكما انو تم اطالق الموقع االلكترونى الخاص بالغرفة بالمغتين العربية واالنجميزية ويمكن
متابعو اخبار الغرفة عمى موقع الغرفة التالى: www.hcpchamber.com

 .2تم اتخاذ قرار بمخاطبة وزير العمل ووزير الصحة بخصوص تسييل االجراءات الخاصة باستقدام ممرضات
اجانب لمعمل بمستشفيات القطاع الخاص األعضاء بالغرفة واالستفادة من خبراتيم فى تعميم الممرضات

المصريات وتم بالفعل مقابمة وزير العمل ووعد سيادتو تقديم كافة التسييالت وذلك بعد دراسة طمب كل

مستشفى عمى حده.

 .6تم اتخاذ قرار بمخاطبة ادارة الجودة بوزارة الصحية بخصوص التعاون مابين ادارة الجودة بوزارة الصحة

والمستشفيات االعضاء بالغرفة بخصوص تييئتيا واعدادىا لمحصول عمى شيادات االعتماد وقد تم ارسال
خطاب الى ادارة الجودة فى ىذا الشأن  ،وفيما يمى اوجة التعاون:

– 1وضع برامج لتأىيل المنشات الصحية لمتييئة واألعداد لالعتماد
– 2تحديد االحتياجات التدريبية لمعاممين بإدارة اإلعداد والتييئة
–3وضع خطة ألعداد المدربين

–4متابعو برامج لتحسين وضمان الجودة

 .3تم اتخاذ قرار بمقابمة االستاذ الدكتور  /محمد مصطفى حامد وزير الصحة لعرض المشاكل والمعوقات التى
تواجيو القطاع الصحى وبالفعل تم لقاء سيادتو وخالل المقاء تم عرض الموضوعات التالية  :تم مناقشة
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المديونية المستحقة الخاصة بعالج المرضى الميبين ( تم تجميع المديونية وارساليا الى االستاذة الدكتورة /

صفاء مراد مدير عام االدارة العامة لمعالقات الصحية الخارجية – قطاع مكتب الوزير ( وجارى دراسة وبحث

الموضوع )

تم مناقشة موضوع نقص االدوية ( تم اال تفاق عمى ان يتم االتصال بالدكتورة  /والء فاروق مدير ادارة نواقص
االدوية باالدارة المركزية والتى سوف تقوم بدورىا بإرشاد اعضاء الغرفة عن البدائل المتوفرة  ،كما تم السماح

العضاء الغرفة بالحصول عمى موافقات استيرادية لالدوية المطموبة وذلك من خالل االتصال بالدكتورة  /صفاء
عضو مكتب فنى رئيس االدارة المركزية لمصيدلة .تم االتفاق عمى تسديد مستحقات اعضاء الغرفة لدى وزارة

الصحة قرر االستاذ الدكتور  /وزير الصحة فى حال وجود مرضى تم دخوليم عن طريق الطوارىء وتنفيذا

لمقرار السابق بقبول حاالت الطوارىء اول  03ساعو بدون مقابل ان يتم تبميغ الوزارة  -القطاع المالى  -بيم
كى تسدد الوزارة لمقدمى الخدمة تكمفة عالجيم خالل  03ساعو االولى طبقا الكواد الخدمة بالوزارة  .وعد

االستاذ الدكتور  /وزير الصحة ان يتم عرض مشروع قانون التامين االجتماعى الجديد عمى السادة اعضاء

الغرفة لمناقشة مع المسئولين بالوزارة وذلك قبل اقرارة.

 .0تم اتخاذ قرار بطرح مناقصة بين الشركات المتخصصة فى مجال الجودة وذلك بيدف تطوير وتحسين الخدمة
الطبية وتأىيل المستشفيات لمحصول عمى شيادات االعتماد المختمفة وقد تم بالفعل الترسية عمى كل من :

شركة لوجيستيكس وقد تم تنفيذ االتى :تنظيم  One Day Awarenessالعضاء الغرفة بكل من مدينتى

القاىرة واالسكندرية كال عمى حدة .تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية  Basic & Advancedبكل من

مدينتى القاىرة واالسكندرية اعتبا ار من شير ديسمبر  0300وجارى استكمال باقى الدورات المتعمقة بيذا

الموضوع .سوف يتم عمل  Surveyلممستشفيات االعضاء بكل من مدينتى القاىرة واالسكندرية سوف يتم

تاىيل المستشفيات الراغبة فى الحصول عمى شيادة االعتماد االمريكى كما سوف تقوم شركة االميدا بتأىيل

المستشفيات الراغبة فى الحصول عمى شيادة االعتماد المصري

 .9تم اتخاذ قرار بتشكيل لجنة من مقدمى الخدمة ومجموعة من شركات الرعاية الصحية يكون ىدفيا االول

وضع صيغو استرشادية لمتعاقد بيدف حماية مصالح الطرفين وبالفعل تم عمل صيغة استرشادية لمتعاقد تيدف

الى حماية حقوق ومصالح الطرفين وسوف يتم توزيعيا عمى جميع اعضاء الغرفة فور اقرارىا من مجمس

االدارة.

 .03تم اتخاذ قرار خالل الجمعية العامة لمغرفة بعقد لقاء مع االستاذ الدكتور  /ابراىيم مصطفى مساعد وزير

الصحة لشئون التامين الصحى وبالفعل تم تنظيم ىذا المقاء بتاريخ  2فبراير  0304وتم خاللو مناقشة العديد
من الموضوعات حول قانون التأمين الصحى الجديد ودور الغرفة فى ىذا القانون  ،.كما تم االتفاق عمى

تنظيم مجموعة من ورش العمل بالتعاون مع وزارة الصحة سوف يتم االعالن عنيا فى فور االنتياء من

االجراءات التنفيذية المتعمقة بيا.
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