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فـــــــــــي تـــــــــــسعينيات الـــــــــــقرن املـــــــــــاضـــــــــــي 
إنتشـــــــــرت بـــــــــوســـــــــائـــــــــل اإلعـــــــــالم حـــــــــملة 
إعــــالنــــية بــــطولــــة مجــــموعــــة مــــن مــــمثلي 
الــــــدرامــــــا والــــــكومــــــيديــــــا ذوي الــــــشعبية 
والـقبول لـدى املـجتمع املـصري بهـدف 
الــتوعــية ضــد مــرض الــبلهارســيا، ذلــك 
املـــــــــرض الـــــــــلعني الـــــــــذي نـــــــــهش أكـــــــــباد 
وأجـــــــساد املـــــــصريـــــــني لـــــــعقود طـــــــويـــــــلة 

وبخاصة أهل الريف منهم.
وتــــــــــعود تــــــــــسمية املــــــــــرض نســــــــــبًة إلــــــــــى 
الــدودة املســببة لــه (دودة الــبلهارســيا) 
وقـــــد ســـــميت بهـــــذا اإلســـــم نســـــبة إلـــــى 
الــــعالــــم األملــــانــــي " تــــيودور بــــلهارس " 
الــــــذي كــــــان لــــــه الســــــبق والــــــفضل فــــــي 

اكتشافها.
و إرتـبط هـذا الـعالـم بـمصر فـي قـصة 
فــريــدة إنتهــت بــوفــاتــه و دفــنه بــالــقاهــرة 
فـــــــي مـــــــارس ١٨٦٢، حـــــــيث صـــــــاحـــــــب 
تـــــــــــيودور بـــــــــــلهارس األمـــــــــــير هـــــــــــرتـــــــــــزج 

إرنـســــــــــــــــــت فــــــــــــــــــون كــــــــــــــــــوبــــــــــــــــــورج فــــــــــــــــــي 
زيـــارتـــه ملـــصر والـــحبشة ، وانـــتقل إلـــيه 
مـــرض الـــتيفوس بـــالـــعدوى مـــن إحـــدى 
املــريــضات الــالئــي كــان يــعالــجهن فــي 

الــــــــــــــــــحـــــــــــبـــــــــــشـــــــــــة 
وتـــوفـــي بـــعدهـــا 
بـــــــــــــــــأســـــــــــــــــبوع و 
دفن بالقاهرة.
وخــــــــــــالل فــــــــــــترة 
إقـــامـــته بـــمصر 
اكــــــــــــــــــتـــــــــــــــشـــــــــــــــف 
بــــــــــــــــــلــهــارس أن 

كـــثيراً مـــن املـــصريـــني مـــصابـــون بهـــذا 
املــرض وأنــه يســتنزف قــواهــم مــن زمــن 
بـــعيد، فـــفي ١٨٥١ اكـــتشف دودة مـــن 
الـــــــــــنوع املـــــــــــاص ســـــــــــميت فـــــــــــيما بـــــــــــعد 
بــــلهارســــية، وقــــد عــــثر عــــليها فــــي الــــدم 
طــــــــــــــــــول  ويــــــــــــــــــبــــــــــلــــــــــغ  والــــــــــــــــــكــــــــــبــــــــــد، 

الدودة سنتيمتر واحد.

ومــــــــــــن هــــــــــــنا جــــــــــــاءت تــــــــــــسمية املعهــــــــــــد 
الـــــبحثي شـــــديـــــد الـــــتخصص حـــــديـــــثنا 
الـــــــيوم نســـــــبة إلـــــــى الـــــــعالـــــــم األملـــــــانـــــــي 

الكبير.
وقــــد نــــشأت فــــكرة إنــــشاء هــــذا املعهــــد 
بــــالــــتعاون مــــع الــــحكومــــة األملــــانــــية فــــى 
الـــــعام ١٩٦٤، إلـــــى أن صـــــدر الـــــقرار 
الجــــــــــــمهوري رقــــــــــــم ٨٥ لــــــــــــسنة ١٩٨٣ 

والقاضي بإنشاء املعهد
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النشأة:

أنشئ املعهــد بــموجــب إتــفاقــية مــبرمــة بــني حــكومــة أملــانــيا 

الـــــغربـــــية والـــــحكومـــــة املـــــصريـــــة عـــــام ١٩٦٤ حـــــيث صـــــدر 
الــقرار الجــمهورى رقــم ٥٨ لــسنة ١٩٨٣ بــإنــشاء املعهــد 
وقـــد أطـــلق أســـم املعهـــد نســـبة لـــلطبيب األملـــانـــي “تـــيودور 
بـلهارس” املـكتشف األول لـديـدان الـبلهارسـيا أثـناء عـمله 

بمدرسة الطب املصرية فى القاهرة عام١٨٥١.
ويــــــعد املعهــــــد أحــــــد املــــــعاهــــــد الــــــبحثية الــــــعلمية املــــــتميزة 
والـرائـدة فـي مـجال تـشخيص وعـالج األمـراض املـتوطـنة 
الــتى تــصيب الــجهاز الــهضمى والــكبد والــكلى والــجهاز 

البولى.

نبذة مختصرة عن املعهد
تســــتهدف رؤيــــة املعهــــد فــــى أن يــــكون مــــركــــزاً رائــــداً فــــى 

مـــــجال بـــــحوث وتـــــدريـــــب وعـــــالج األمـــــراض املـــــتوطـــــنة فـــــى 

مــــــصر وأفــــــريــــــقيا. وتــــــتمثل مــــــهمة املعهــــــد فــــــى الــــــنهوض 

بـــــاألبـــــحاث والـــــدراســـــات الـــــطبية والـــــتوصـــــل إلـــــى نـــــتائـــــج 
مــــفادهــــا تحســــني مســــتويــــات تــــشخيص ومــــراقــــبة وعــــالج 
األمـــــــراض املـــــــتوطـــــــنة الـــــــتى تـــــــصيب الـــــــجهاز الـــــــهضمى 

والـكبد والـكلى والـجهازالـبولـى، وذلـك لـتلبية اإلحـتياجـات 

الــــــــتقنية واإلجــــــــتماعــــــــية واإلقــــــــتصاديــــــــة ملــــــــصر واملــــــــنطقة 
اإلقــــليمية وتــــوفــــير تــــدريــــب شــــباب الــــباحــــثني عــــلى تــــنفيذ 
الـــــــــتوجـــــــــهات الحـــــــــديـــــــــثة إزاء املـــــــــشكالت الـــــــــصحية ذات 

األهمية.
يــضم معهــد تــيودور بــلهارس مســتشفي (٣٠٠ ســريــر)، 

عـــيادات خـــارجـــية ووحـــدة لـــلطوارئ عـــلى مـــدار الـــساعـــة 
بـــــــــاإلضـــــــــافـــــــــة إلـــــــــي خـــــــــمس غـــــــــرف عـــــــــمليات و مـــــــــدرســـــــــة 

لـــــلتمريـــــض. وتـــــقوم أقـــــسام املســـــتشفي املـــــختلفة والـــــتي 

تــضم أقــسام أمــراض الــكبد والــجهاز الــهضمي والــكلي 

واألشــعة والجــراحــة الــعامــة وجــراحــة املــسالــك والتخــديــر 

والــعنايــة املــركــزة والــوحــدات الــنوعــية املــتخصصة الــتابــعة 
لها (١٤ وحدة) بخدمة حوالي ٣٥٠٠٠ مريض سنويا.
هــــــــذا وتــــــــضطلع األقــــــــسام املــــــــعملية بــــــــاملعهــــــــد (الــــــــبحوث 
املــعملية اإلكــلينيكية، املــناعــة وتــقييم الــعالج، الــرخــويــات 
الـــــطبية وبـــــحوث الـــــبيئة، الـــــكيمياء الـــــحيويـــــة والـــــعالجـــــية) 

بــإجــراء الــدراســات الــبحثية وذلــك بــاإلضــافــة لــدورهــا فــي 
تـــوفـــير الخـــدمـــات املـــعملية الـــتي تـــسهم فـــي الـــتشخيص 

والعالج.
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وفـــي جـــوالت لـــلنافـــذة داخـــل معهـــد تـــيودور بـــلهارس 
لـــلتعرف عـــلى إمـــكانـــات وأنشـــطة املعهـــد ومخـــرجـــاتـــه 
الــبحثية وكــذلــك لــلتعرف عــلى الــدور املــجتمعي الــهام 
الــذي يــقدمــه لخــدمــة عــدد غــير قــليل مــن مــرضــى الــكبد 
والــــجهاز الــــهضمي مــــن املــــصريــــني الــــتقينا كــــالً مــــن 
األســتاذ الــدكــتور / يــوســف فــاروق – أســتاذ الجــراحــة 
الــــــعامــــــة والــــــقائــــــم بــــــأعــــــمال رئــــــيس املعهــــــد الــــــسابق 
واألســـتاذة الـــدكـــتور/ بـــثينة مـــدكـــور الـــقائـــم بـــأعـــمال 

رئيس املعهد الحالي إللقاء الضوء على املعهد. 
معهــد تــيودور بــلهارس لــألبــحاث هــو معهــد طــبي بــحثي تــدريــبي 


خدمي، يقوم على رؤية ورسالة محددتني هما:

رؤية املعهد: 
أن يـــكون املعهـــد مـــركـــزاً رائـــداً لـــألبـــحاث والـــتدريـــب فـــى مـــجاالت 
الـوقـايـة والـتشخيص واملـكافـحة والـعالج لـألمـراض املـتوطـنة عـلى 


الصعيد املحلى واإلقليمى واألفريقى. 

رسالة املعهد: 
يهـــدف املعهـــد إلـــى مـــكافـــحة وتـــشخيص وعـــالج أمـــراض الـــجهاز 
الـــــــهضمى والـــــــكبد والـــــــجهاز الـــــــبولـــــــى الـــــــناجـــــــمة عـــــــن اإلصـــــــابـــــــة 
بـــــــاألمـــــــراض املـــــــتوطـــــــنة خـــــــاصـــــــة الـــــــبلهارســـــــيا وأمـــــــراض الـــــــكبد 
الــفيروســية ومــضاعــفاتــهم مــن تــليف الــكبد ودوالــى املــرئ وأورام 


الكبد واملثانة والفشل الكلوى. 
وقـــد تـــم اخـــتيار املعهـــد لـــيكون مـــشارك ملـــنظمة الـــصحة الـــعاملـــية 


في مكافحة البلهارسيا على مستوى الشرق األوسط. 
بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــى تـــــرشـــــيحه واخـــــتياره مـــــن قـــــبل مـــــنظمة الـــــصحة 
الــــعاملــــية -عــــلى مســــتوى شــــمال أفــــريــــقيا -  فــــى مــــبادرة إنــــشاء 
شـــــبكة مـــــن املـــــراكـــــز الـــــبحثية لتحـــــديـــــد األمـــــراض املـــــتوطـــــنة فـــــى 


أفريقيا وإكتشاف أدوية ومواد تشخيصية لها.
وأيـضاً لـلمشاركـة فـى تـشييد مـكتبات األحـماض الـنوويـة لـجينوم 
الــــــبلهارســــــيا ضــــــمن ثــــــالث مــــــراكــــــز عــــــلى مســــــتوى الــــــعالــــــم، وتــــــم 

الـتعرف عـلى جـينات جـديـدة فـى دودة الـبلهارسـيا مـانـسونـى 

مودعة فى بنك الجينات. 

كـــما قـــامـــت مـــنظمة Macro الـــدولـــية اخـــتيار املعهـــد لـــلقيام 
بـضبط الـجودة الـخارجـية لـلمسح الـسكانـي الـصحي ملـصر 
لـعام ٢٠٠٨ الـخاص بـتحالـيل مـكونـات االلـتهاب الـفيروسـي 


سي واملمولة من هيئة التنمية الدولية األمريكية.
- قــام املعهــد بــالــتعاون مــع وزارة الــصحة فــي تــقييم فــاعــلية 
عــــقار املــــيرازيــــد الــــذي طــــرح بــــاألســــواق وتــــم تــــقديــــم تــــقريــــر 
مـفصل عـن تـأثـير هـذا الـعقار تجـريـبياً وإكـلينيكياً وكـان مـن 


نتائجه وقف إنتاج العقار لعدم فاعليته. 
كـــما تـــمت مـــقارنـــــة الـــعقــــــار املـــصــــــــرى الـــدســـتوســـيد -

الــــــــــــــــــبـــلـــتـــرســــــــــــــــــيـــد  األجــــــــــــــــــنـــبــــــى  بــــــــــــــــــمـــثـــيـــلـــــــه   (Destocide)
( Bactericide)  مـــــــن حـــــــيث الـــــــكفاءة الـــــــعالجـــــــية  والحـــــــركـــــــة 
الـدوائـية وتـم إثـبات أن املـركـب املـصرى ال يـقل كـفاءة عـن مـثيله 
األجــنبى ومــن ثــم تــم وقــف إســتيراد الــدواء األجــنبى وتــم تــوفــير 


العملة الصعبة. 

التقسيم التنظيمي والقوى البشرية للعاملني باملعهد  

الهيكل التنظيمى للمعهد واملعتمد من جهاز التنظيم واإلدارة 
بــــيان بــــالــــوحــــدات الــــتى تــــم إنــــشاؤهــــا بــــاملعهــــد بــــقرارمــــن مجــــلس 


إدارة املعهد

وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد


وحدة املوجات فوق الصوتية  

وحدة رعاية مرضى الغيبوبة الكبدية


وحدة الجراحة التجريبية

وحدة ديناميكية البول


وحدة الغسيل الكلوي    

وحدة هندسة األنسجة والعالج التجديدى بالخاليا

وحدة إنتاج األجسام املضادة أحادية النسيلة 


وحدة البيوتكنولوجى والهندسة الوراثية

وحدة تقييم واكتشاف الدواء


وحدة مكافحة العدوى

وحدة التعقيم املركزى


وحدة للتخلص من النفايات الخطرة

محطة البحوث امليدانية للقواقع


  وحدة التثقيف الصحي

وحدة املواد البيولوجية


وحدة تحسني جودة الرعاية الطبية 

وحدة البحوث الطبية امليدانية 


وحدة السجالت الطبية واإلحصاء
ويـقوم بـالـعمل بـتلك الـوحـدات وبـاقـي إدارات املعهـد وفـقاً لـهيكلة 
الـــتنظيمي كـــتيبة عـــمل مـــن تـــخصصات ووظـــائـــف مـــختلفة تـــمثل 

في مجموعها القوى البشرية للمعهد.
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- الثروة البشرية باملعهد
بإجمالي قوى بشرية عددها ١٦٠٧ موزعني على النحو التالي:

ومــن الــبديــهي أن يــتم تــقييم عــمل كــل مــركــز بــحثي وفــقاً للمخــرجــات الــبحثية الــناتــجة عــنه بــاإلضــافــة إلــى الــدور املــجتمعي 
والخدمي الذي يقدمه، و ملا كان معهد تيودور بلهارس أحد املراكز البحثية شديدة التخصص في املجال الطبي.

أوالً : النشر العلمي و عدد األبحاث العلمية

ثانياً: براءات االختراع والنماذج األولية
براءات االختراع•
حـــصل املعهـــد عـــلى بـــراءة إخـــتراع فـــي تـــحضير كـــاشـــف مـــناعـــى لـــتشخيص اإلصـــابـــة بـــدودة الـــفاشـــيوال الـــكبديـــة فـــي ١.

اإلنسان.
حصل املعهد على براءة إختراع جهاز لتحديد وإدخال قسطرة فوق األم الجافية بواسطة التدفق املائى املستمر.٢.
 حــصل املعهــد عــلى مــوافــقة مــبدئــية لــبراءة إخــتراع أنــبويــة الــقصبة الــهوائــية إلســتخدامــها خــالل تخــديــر املــرضــى وهــي ٣.

تحت مسمى "أنبوبة القصبة – الشعبة الهوائية".

٤٧٠الكادر البحثى

٤٩٤الوظائف الكتابية واملعاونة

٨١طبيب مقيم/ إخصائى

١٨٦الوظائف التخصصية

٣٧٦الوظائف الفنية

٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ السنة

١١٨ ١١٩ ١٠٣ ١٠٤ ١٠٦ ٧٥ ١٠٢ عدد األبحاث العلمیة
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املــنتجات االقــتصاديــة الــتي يــتم •
تسويقها داخليا وخارجياً

- إنــتاج املــواد الــبيولــوجــية (٤٠ نــوعــاً) لــبحوث 
الــــــــبلهارســــــــيا والــــــــفاشــــــــيوال التجــــــــريــــــــبية طــــــــبقاً 

للمواصفات القياسية.
- إنـــــــــــــــــتاج أنـــــــــــــــــيتجينات األطـــــــــــــــــوار املـــــــــــــــــختلفة 
لـلبلهارسـيا الـبولـية واملـعويـة الـتى تسـتخدم فـي 

التشخيص املناعي للمرض.

املنتجات األولية •
- تــــطويــــرإنــــتاج بــــروتــــينات عــــالجــــية مــــهندســــة 

وراثيا:
     * اإلنترفيرون ألفا اآلدمى الهجني.

     * هرمون النمو اآلدمى الهجني.
     * إنترليوكن ٢ واإلنترفيرون جاما.

- تــــطويــــرمــــجامــــيع كــــاشــــفية بــــإســــتخدام طــــرق 
البيولوجيا الجزيئية.

- بــــحوث دراســــة األمــــراض (وخــــاصــــة فــــيروس 
الــكبد الــوبــائــى ســى) وعــالجــها عــلى املســتوى 

الجزيئي.
-  تـــطويـــر طـــرق كـــاشـــفية مـــتطورة بـــإســـتخدام 

تقنية النانوتكنولوجى.
- إنــــتاج كــــواشــــف مــــناعــــية لــــلتشخيص املــــبكر 
لــــإلصــــابــــة النشــــطة بــــالــــطفيليات ذات األهــــمية 

الطبية فى مصر (البلهارسيا والفاشيوال).
- إنــــــــــــتاج وتــــــــــــطويــــــــــــر كــــــــــــواشــــــــــــف لــــــــــــتشخيص 
الــــــــبلهارســــــــيا والــــــــفاشــــــــيوال بــــــــواســــــــطة الــــــــنانــــــــو 

تكنولوجى. 
إســتخدام رقــائــق الــنيتروســيليلوز لــتشخيص -

األجـــــــــــسام املـــــــــــضادة واألنـــــــــــتيجينات ملـــــــــــرض 
البلهارسيا.

الخدمات العلمية واملجتمعية•
أ. الخدمات العلمية 

- تـــــــقييم املـــــــركـــــــبات التخـــــــليقية ومســـــــتخلصات 
الـنباتـات والـكائـنات البحـريـة كخـطوة أسـاسـية 

إلكتشاف أدوية جديدة ملرض البلهارسيا.
- خــــــــــدمــــــــــات تحــــــــــليلية ملجــــــــــموعــــــــــة كــــــــــبيرة مــــــــــن 

األمراض املعدية والوراثية. 
- دراسة سمية األدوية.

- تــــــــــــقييم فــــــــــــاعــــــــــــلية مــــــــــــضادات الــــــــــــبلهارســــــــــــيا 
والفاشيوال.

- دراسة ديناميكية وحركية األدوية.
- إجراء البحوث الحقلية.

ب. الخدمات املجتمعية
تــدريــب الــصف األول لــطالب املعهــد الــفنى ١.

الـــصحى عـــلى مـــكافـــحة الـــعدوى مـــن خـــالل 
مـحاضـرات أسـبوعـية طـوال الـعام الـدراسـى 
بـــاإلضـــافـــة إلـــى الـــتدريـــب الـــعملي بـــوحـــدات 

املعهد فى املجاالت اآلتية: 
املــــــــــــــــــعـــديــــــــــــــــــة            الــــــــــــــــــدقــــــــــــــــــيـــقـــة  الــــــــــــــــــكـــائــــــــــــــــــنـــات   -

(Infectious agents)
 Nosocomial) عــــــــــــــــــدوى املـســــــــــــــــــتـشـفـيـات -

(Infection
الــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــزل                         احــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــات   -

 ( Isolation Measures)
     (Contacts) املخالطني للمرضى -

- Sterilization &)        الـتعقيم والـتطهير
(Disinfection

- الــــــــــــــــــعـقـاقــــــــــــــــــيـر املــــــــــــــــــضـادة لــــــــــــــــــلـمـيـكـروبــــــــــــــــــات       
 (Antimicrobial drugs)

الــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوى                              تــــــــــــــــــرصــــــــــــــــــد   -
 (Surveillance)

تـــــنظيم وإلـــــقاء مـــــحاضـــــرة بـــــعنوان: "تـــــقويـــــة ٢.
الــــوعــــي الــــثقافــــى لــــدى املــــواطــــنني بــــأخــــطار 
اإلنـــــفلونـــــزا املـــــتحورة (الـــــخنازيـــــر والـــــطيور): 
التحـــــــــــدى واملـــــــــــواجـــــــــــهة"    بـــــــــــمقر املجـــــــــــلس 
الـــــقومـــــى لـــــلمرأة – فـــــرع الـــــجيزة وذلـــــك يـــــوم 
االثــــنني املــــوافــــق ٢٠١٤/٢/١٧ حــــيث حــــضر 
الــــــندوة الــــــرائــــــدات الــــــصحيات املــــــمثلني عــــــن 
مـحافـظات الجـمهوريـة (حـوالـي ١٥٠) حـيث 
تـــــــــم عـــــــــمل بـــــــــوســـــــــتر وكـــــــــتيب إرشـــــــــادى عـــــــــن 
أنـــــــــفلونـــــــــزا الـــــــــخنازيـــــــــر وتـــــــــم تـــــــــوزيـــــــــعه عـــــــــلى 

الحاضرين.
اإلشــــــتراك فــــــى تــــــنظيم اإلحــــــتفال الــــــسنوى ٣.

بــيوم املــرأة املــصريــة بــفرع املجــلس الــقومــى 
لــــلمرآة بــــمحافــــظة الــــجيزة وذلــــك يــــوم األحــــد 
املــوافــق ١٦ مــارس ٢٠١٤ وإلــقاء مــحاضــرة 
بــــعنوان: "الــــتوعــــية الــــصحية مــــن أجــــل دولــــة 

فتية ومكافحة العدوى لعبور الفجوة"
وضـــــع الخـــــطة الـــــصحية للمجـــــلس الـــــقومـــــى ٤.

لــــــــــــــــــلـمـرأة – فــــــــــــــــــرع الــــــــــــــــــجـيـزة عــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــعـام 
٢٠١٥/٢٠١٤ بـــــــعنوان: الـــــــتوعـــــــية الـــــــصحية 

مـن أجـل دولـة فـتية ومـكافـحة الـعدوى لـعبور 
الفجوة. فى املجاالت اآلتية:

.٥
: املجاالت الصحية: أوالً

الــــوقــــايــــة مــــن األمــــراض املــــعديــــة (الــــبكتيريــــة •
والـطفيلية والـفطريـة) مـن أجـل أفـضل صـحة 

وتنمية.

 الــــوقــــايــــة مــــن فــــيروســــات اإللــــتهاب الــــكبدى •
الوبائى"سى" و "بى" و "أ".

تـــــــنمية الـــــــوعـــــــي الـــــــصحي لـــــــدى املـــــــواطـــــــنني •
بــــــأخــــــطار اإلنــــــفلونــــــزا املــــــتحورة (الــــــخنازيــــــر 

والطيور) : "التحدى واملواجهة " 

تـــــــنمية الـــــــوعـــــــي الـــــــصحي لـــــــدى املـــــــواطـــــــنني •
بــــــــــأخــــــــــطار فــــــــــيروس الــــــــــكورونــــــــــا: "التحــــــــــدى 

واملواجهة" 
تـــــــنمية الـــــــوعـــــــي الـــــــصحي لـــــــدى املـــــــواطـــــــنني •

بـــــــــــــأخـــــــــــــطار فـــــــــــــيروس اإليـــــــــــــبوال: "التحـــــــــــــدى 
واملواجهة". 

بروتوكول التغذية اآلمنة.•
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ثانياً: املجاالت البيئية:
املـــــحافـــــظة عـــــلى الـــــبيئة وخـــــفض بـــــصمة •

الكربون.
 التخـــلص اآلمـــن مـــن الـــنفايـــات وخـــاصـــةً •

الصحية.

إعــــــادة تــــــدويــــــر املخــــــلفات عــــــلى مســــــتوى •
املنشأة لالستفادة منها.

تـــــــم عـــــــقد ورشـــــــة عـــــــمل إلدارة املخـــــــلفات ٥.
الـصحية تـحت عـنوان: املـنظومـة اآلمـنــة 
لـــــــلنفايـــــــات الـــــــصحية (تـــــــجارب رائـــــــدة – 
حــلول ومــقترحــات) بــالــتنسيق بــني وحــدة 
مـــــــــكافـــــــــحة الـــــــــعدوى بـــــــــاملعهـــــــــد وجـــــــــمعية 
مــــــمارســــــى مــــــكافــــــحة الــــــعدوى – مــــــصر 
واملجــلس الــقومــى لــلمرأة – فــرع الــجيزة 
وذلـك يـوم األربـعاء املـوافـق ٢٠١٤/٦/٢٥ 
بـــاملعهـــد حـــيث حـــضر عـــدد ٢٤٣ مـــتدرب 
مـــــــــــن املعهـــــــــــد والـــــــــــجامـــــــــــعات املـــــــــــصريـــــــــــة 

واملحافظات وإدارات البيئة. 

دراســــــــة تــــــــدويــــــــر الــــــــنفايــــــــات الــــــــعضويــــــــة ٦.
والـبالسـتيكية بـاملعهـد مـن خـالل الـتعاون 

مع: 
إرتــــــــقاء للخــــــــدمــــــــات املــــــــتكامــــــــلة وتــــــــدويــــــــر ▪

املخلفات 
شركة التصميمات الصناعية ▪

حــــيث تــــمت زيــــارة لــــوحــــدة إدارة املخــــلفات 
الـــــــــصحية بـــــــــاملعهـــــــــد وذلـــــــــك يـــــــــوم األربـــــــــعاء 
املـــــــــــوافـــــــــــق ٢٠١٤/٩/٢٤ وجـــــــــــارى دراســـــــــــة 

املوضوع.

إقـــــــــامـــــــــة املـــــــــؤتـــــــــمر الـــــــــخامـــــــــس لجـــــــــمعية ٧.
مــــــمارســــــى مــــــكافــــــحة الــــــعدوى – مــــــصر 
واملـــــــؤتـــــــمر الـــــــسادس لـــــــوحـــــــدة مـــــــكافـــــــحة 
الــــــــــــــــعدوى بمعهــــــــــــــــد تــــــــــــــــيودور بــــــــــــــــلهارس 
لـــــألبـــــحاث بـــــعنوان: "آفـــــاق جـــــديـــــدة فـــــى 
مـــكافـــحة الـــعدوى والـــوقـــايـــة مـــنها" وذلـــك 
فـــــــــــى الـــــــــــفترة مـــــــــــن ٢٤ – ٢٦ نـــــــــــوفـــــــــــمبر 
٢٠١٤ بــالــتعاون مــع: الجــمعية األملــانــية 
ملــــــــكافــــــــحة الــــــــعدوى، املــــــــنتدى الــــــــعاملــــــــى 
لــــــــــــإلمــــــــــــدادات املــــــــــــعقمة للمســــــــــــتشفيات، 
الجــــــــــمعية الــــــــــتونــــــــــسية لــــــــــحفظ الــــــــــصحة 
والســالمــة الــعالجــية، الجــمعية الــتونــسية 
لــــــحفظ الــــــصحة والســــــالمــــــة الــــــعالجــــــية، 
الجـمعية الـتركـية لـلتطهيروالـتعقيم. حـيث 
تـــــم تـــــكريـــــم املعهـــــد وحـــــصولـــــه عـــــلى درع 
الجــــــمعية تــــــقديــــــراً لــــــدوره الــــــريــــــادى فــــــى 
مـكافـحة الـعدوى عـلى املسـتوى الـقومـى 

والدولي.

إجراء جلسات التوعية الصحية:٨.
أ) بالعيادات الخارجية باملعهد: 

دورات الـــتثقيف الـــصحي الـــيومـــية (مـــائـــدة 
مســــــــتديــــــــرة) وتجــــــــرى ملــــــــرضــــــــى الــــــــعيادات 
الـخارجـية والـزوار، وذلـك لـلتوعـية بـاإللـتهاب 
الــكبد الــوبــائــي"ســى" والــقضايــا الــصحية 

املختلفة.
ب) بالقسم الداخلى باملعهد: 

تجــرى جــلسة الــتثقيف الــصحي الشهــريــة 
ألقــارب املــرضــى الــذيــن يــتم إدخــالــهم إلــى 

وحدة الكبد. 
ج) للعاملني باملعهد: 

يــــتم تــــنظيم دورات تــــوعــــية ملــــوظــــفي املعهــــد 
حول القضايا الصحية املختلفة. 

- أجـــريـــت دورات الـــتثقيف الـــصحي لـــطلبة 
مــــدرســــة بــــنات فــــي جــــزيــــرة محــــمد، بــــشأن 

منع االلتهاب الكبد الوبائي "سى". 
-الـــــتحضير لحـــــملة تـــــوعـــــية صـــــحية، تـــــتعلق 
بـــــــالـــــــتشخيص املـــــــبكر ملـــــــشاكـــــــل املـــــــسالـــــــك 
الـبولـية، واملـبنية عـلى نـتائـج الـبحث الـنوعـي 

إلســــــــتكشاف الســــــــلوك الــــــــصحي لــــــــسكان 
جزيرة محمد.

إنــــــــــــــــتاج املــــــــــــــــواد الــــــــــــــــصحية الــــــــــــــــتعليمية ٩.
(كتيبات وملصقات) عن: 

أ) اإللتهاب الكبد الوبائي "سى". 
ب) عدوى املسالك البولية. 

ج) البلهارسيا.

عقد تدريب واملشاركة فى ورش عمل١٠.
األســــــــــــــــــرة  إبــــــــــــــــــالغ  حــــــــــــــــــول "كــــــــــــــــــيـــفـــيـــة  أ) 
بــاألخــباراملــرضــية الــسيئة واملــوت الــدمــاغــي 
ألحد أفرادها"، للزمالء العاملني باملعهد. 
ب) لــــزيــــادة وعــــي املــــوظــــفني عــــن اإللــــتهاب 

الكبد الوبائي "سى". 
ج) املـــشاركـــة فـــى ورشـــة عـــمل عـــن الـــبحث 
الــــنوعــــي ومــــنهجية الــــبحث بــــمركــــز الــــبحوث 
اإلجتماعية بالجامعة األمريكية بالقاهرة

د) املــــشاركــــة فــــي ورشــــة الــــعمل الــــتدريــــبية 
"حــــقوق اإلنــــسان والــــعدالــــة فــــى الــــحصول 
عـــــلى الـــــرعـــــايـــــة الـــــصحية" مـــــركـــــز الـــــبحوث 
اإلجـتماعـية بـالـجامـعة األمـريـكية بـالـقاهـرة 

.٢٠١٤

الـخــــــــــدمــــــــــات واالســــــــــتـشـارات •
العلمية:

- تــقييم املــركــبات التخــليقية ومســتخلصات 
الـــــــنباتـــــــات والـــــــكائـــــــنات البحـــــــريـــــــة كخـــــــطوة 
أســــاســــية إلكــــتشاف أدويــــة جــــديــــدة ملــــرض 

البلهارسيا.
- خــــــدمــــــات تحــــــليلية ملجــــــموعــــــة كــــــبيرة مــــــن 

األمراض املعدية والوراثية.
- دراسة سمية األدوية.

- تــــــــقييم فــــــــاعــــــــلية مــــــــضادات الــــــــبلهارســــــــيا 
والفاشيوال.

- دراسة ديناميكية وحركية األدوية.
- إجراء البحوث الحقلية.



ثـالـثاً: املشـروعـات الـقومـية واالسـتراتـيجية الـجاريـة ونـبذة 
مختصرة عن أهم إنجازاتها:

أ: فى مجال أبحاث صناعة الدواء
إنـــــتاج مـــــواد مســـــتخدمـــــة فـــــي عـــــالج املـــــرضـــــى عـــــلى مســـــتوى مـــــعملي 
بــــخامــــات وأيــــدي مــــصريــــة. إنــــتاجــــها عــــلى املســــتوى الــــصناعــــي بــــعد 
نــــــجاحــــــها مــــــعملياً ســــــيؤدى إلــــــى تــــــخفيض ثــــــمن إنــــــتاجــــــها وبــــــالــــــتالــــــي 
وصـــولـــها لـــكل طـــبقات املـــجتمع املـــصري وتـــفتح هـــذه األدويـــة الـــطريـــق 

أمام إنتاج مواد عالجية أخرى: 
 إنتاج بروتينات عالجية مهندسة وراثياً على املستوى املعملي١.
اإلنـترفـيرون ألـفا اآلدمـي لـعالج اإلصـابـة بـفيروس الـكبد الـوبـائـي -

سى وبعض األورام.
اإلنـــــترفـــــيرون جـــــامـــــا (املـــــعروف أيـــــضا بـــــاإلنـــــترفـــــيرون املـــــناعـــــى) -

يســـــتخدم كـــــعقار لـــــتقليل خـــــطورة اإلصـــــابـــــات املـــــتالزمـــــة مـــــع داء 
الـــــحبيبي املـــــزمـــــن، كـــــما أنـــــه أيـــــضاً يـــــقوم بـــــتثبيط تـــــأثـــــير مـــــرض 
هـشاشـة الـعظام حـتى ال يـتحول إلـى أورام خـبيثة، وحـديـثاً هـناك 
مــحاوالت إلســتخدامــه فــى عــالج كــال مــن فــيروس الــكبد الــوبــائــى 

(سى) والليشمانيا.  
هـرمـون الـنمو اآلدمـى لـعالج إضـطرابـات الـنمو وهـو بـروتـني عـديـد -

الــببتيد يــنتج طــبيعياً مــن الــفص األمــامــي لــلغدة الــنخامــية والــذي 
يــؤثــر عــلى عــدد مــن الــغدد األخــرى بــالــجسم البشــرى. لــذلــك فــإن 
هـــرمـــون الـــنمو مـــهم جـــداً لـــلوظـــائـــف الـــحيويـــة واأليـــضية لـــعدد مـــن 

األعضاء بالجسم البشرى. 
إنـترلـوكـني ٢ (املـعروف أيـضاً بـعامـل نـمو الـخاليـا "تـى") يسـتخدم -

كــعقار لــلعالج فــى حــاالت ســرطــان الــكلى واملــيالنــومــا وحــالــياً هــو 
فـــى املـــراحـــل األخـــيرة لـــلتجارب اإلكـــلينيكية لـــعالج نـــقص املـــناعـــة 

املكتسب.
إكتشاف مركبات عالجية وتقييمها٢.
تــقييم مــركــبات لــفاعــليتها ملــرضــى الــبلهارســيا يــتم إخــتبار وتــقييم -

مـــــركـــــبات لـــــفاعـــــليتها لـــــلبلهارســـــيا بـــــالـــــتعاون مـــــع مـــــنظمة الـــــصحة 
العاملية وكذلك جامعة لوند بالسويد.

ب: تطوير إنتاج كواشف تشخيصية مناعية
تــحضير كــواشــف مــناعــية لــلطفيليات ذات األهــمية الــطبية (األجــسام 
مـــــضادة أحـــــاديـــــة املـــــصدر) عـــــلى نـــــطاق واســـــع وتـــــعميم إســـــتخدامـــــها 
كــــوســــائــــل فــــعالــــة لــــلتشخيص ومــــتابــــعة الــــعالج عــــلى مســــتوى تــــجارى 
واســع الــنطاق مــما يــوفــرعــلى الــدولــة جــزء مــن الــعملة الــصعبة الــتي قــد 
تـــحتاجـــها الســـتيراد هـــذه الـــكواشـــف املـــناعـــية مـــع تـــعذر وجـــودهـــا فـــى 

بعض األحيان على املستوى العاملي.
تـــطويـــر طـــرق الـــتشخيص املـــناعـــي لـــلطفيليات ذات األهـــمية الـــصحية 
فــــــي مــــــصر وعــــــلى رأســــــها الــــــبلهارســــــيا وذلــــــك بــــــاســــــتخدام الــــــتقنيات 
الحـديـثة لـلبيوتـكنولـوجـى فـى تـحضير أجـسام مـضادة أحـاديـة املـصدر 
لهــذه الــطفيليات وإســتخدامــها كــكواشــف مــناعــية لــلتشخيص الــدقــيق 
واملـبكرلـإلصـابـة النشـطة عـن طـريـق الـكشف عـن أنـتيجينات الـطفيليات 
الـــــسابـــــحة فـــــى الـــــدم أو املـــــوجـــــودة فـــــى إفـــــرازات املـــــرضـــــى مـــــما يـــــتيح 

التحــديــد الــدقــيق لــلمرضــى بهــذه الــطفيليات وعــالجــهم ومــتابــعة فــاعــلية 
الـعالج عـن طـريـق تـتبع مسـتوى هـذه األنـتيجينات واخـتفائـها الـنهائـي 

بالعالج الفعال.
إنـــــتاج كـــــاشـــــف الـــــقياس الـــــكمي لـــــلفيروس الـــــكبدى الـــــوبـــــائـــــى بـــــى ١.

بإستخدام تقنية تفاعل البلمرة املتسلسل بالوقت الحقيقي
إنـتاج مجـموعـة تـشخيصية لـلكشف املـبكر والـتقديـر الـكمى لـلمادة ٢.

الــــوراثــــية لــــفيروس اإللــــتهاب الــــكبدى بــــى وذلــــك بــــإســــتخدام طــــرق 
الــــبيولــــوجــــيا الجــــزيــــئية بــــفاعــــلية مــــماثــــلة للمجــــموعــــات املــــنتجة فــــى 
الــــخارج وبــــتكلفة أقــــل. بــــإنــــتاج هــــذه املجــــموعــــات محــــلياً ســــيكون 
هـناك مـردود مـباشـر عـلى الـدولـة وعـلى املـرضـى حـيث سـينخفض 
ســــعر التحــــليل إنــــخفاضــــاً مــــلحوظــــاً وســــيؤدى ذلــــك بــــالــــتالــــى إلــــى 

توفير العملة الصعبة املستغلة فى اإلستيراد.
إنــــــتاج كــــــواشــــــف مــــــناعــــــية لــــــلتشخيص املــــــبكر لــــــإلصــــــابــــــة النشــــــطة ٣.

بـــالـــطفيليات ذات األهـــمية الـــطبية فـــى مـــصر عـــلى مســـتوى مـــعملى 
(الـــــــــبلهارســـــــــيا والـــــــــفاشـــــــــيوال) بهـــــــــدف الحـــــــــد مـــــــــن الـــــــــتكلفة الـــــــــفعلية 
لــــــــإلخــــــــتبارات ويــــــــوفــــــــر لــــــــلدولــــــــة الــــــــعملة األجــــــــنبية املســــــــتخدمــــــــة فــــــــي 

استيرادها.

ج: التقنيات الحديثة لهندسة األنسجة
إعــــادة بــــناء األنــــسجة الــــتالــــفة فــــى حــــاالت الــــتليف الــــكبدى مــــن خــــالل 
أبـحاث الـخاليـا الجـذعـية مـع إرتـفاع نسـبة اإلصـابـة بـفيروسـات الـكبد 
املـــــــختلفة فـــــــي مـــــــصر وعـــــــلي رأســـــــها الـــــــفيروس ســـــــى إرتـــــــفعت نســـــــبة 
اإلصــابــة بــتليف وفشــل الــكبد وملــا كــانــت عــملية زرع الــكبد هــي الــعالج 
الجــذري للفشــل الــكبدى وتــواجــهها مــصاعــب إقــتصاديــة وقــانــونــية بــل 
وصـــحية فـــضال عـــن صـــعوبـــة إيـــجاد املـــتبرع املـــناســـب، كـــان البـــد مـــن 
إيـــجاد طـــريـــقة بـــديـــلة آمـــنة وفـــعالـــة وغـــير مـــكلفة لـــلعالج، فـــكان الـــعالج 
بـــــالـــــخاليـــــا الجـــــذعـــــية فـــــتحا عـــــلميا بـــــدأ مـــــنذ عـــــدة أعـــــوام، ولـــــم تتخـــــلف 
مــصرعــن بــدء تجــريــب هــذا األســلوب فــي ظــل تــنامــي مــشكلة مــرضــي 
الفشـل الـكبدى. مـن خـالل األبـحاث التجـريـبية بمعهـد تـيودور بـلهارس 
لـألبـحاث تـم الـتوصـل إلـى الـطريـقة املـثلى لـزراعـة الـخاليـا الجـذعـية مـن 
عــدد مــن املــصادر مــنها الــنخاع الــعظمى والــحبل الســري. وفــى ضــوء 
تـلك الـنتائـج الـواعـدة يجـرى اآلن الـتحضيرواإلسـتعداد إلجـراء دراسـة 
إكــــلينيكية كــــبيرة بــــالــــتعــاون بــــني معهــــد تــــيودور بــــلهارس وكــــلية الــــطب 
جـــامـعــة الـقــاهـرة واملعهـد الـقومـى لـألورام واملجـموعـة الـدولـية لـدراسـة 
الــــعالج بــــالــــخاليــــا الجــــذعــــية والــــتى تــــضم أمــــريــــكا والــــيابــــان وإنجــــلترا 
وفـــرنـــسا والـــبرتـــغال وإيـــطالـــيا وأملـــانـــيا ومـــصر. وســـتقوم هـــذه الـــدراســـة 

باآلتي:
زراعـة الـخاليـا الـعضلية اآلدمـية إلسـتخدامـها فـى عـالج الـعديـد ✓

مـــن األمـــراض مـــثل عـــدم الـــتحكم اإلرادى فـــى الـــبول (الســـلس 
البولى)

تـــــبريـــــد وحـــــفظ خـــــاليـــــا الـــــدم بـــــالـــــحبل الســـــري كخـــــطوة مـــــبدئـــــية ✓
إلنشاء البنك املصرى الوطنى للخاليا الجذعية.



رابـــعا: الخـــطة الـــبحثية الـــجاريـــة 
واملجموعات البحثية باملعهد

تـــــــعتمد الخـــــــطة الـــــــبحثية للمعهـــــــد عـــــــلى 
إجــــــــــــــراء بــــــــــــــحوث إكــــــــــــــلينيكية ومــــــــــــــعملية 
ونـصف حـقلية ومـيدانـية مـن خـالل سـت 
بــــــرامــــــج أســــــاســــــية مــــــع اإلعــــــتماد عــــــلى 
الــتكنولــوجــيا املــتقدمــة مــثل الــتكنولــوجــيا 
الــــحيويــــة والــــهندســــة الــــوراثــــية وتــــحويــــل 
األنشـــــــطة الـــــــتقليديـــــــة فـــــــي تـــــــخصصات 
الـــــعلوم األســـــاســـــية ( فـــــيزيـــــاء/ كـــــيمياء/
بـــيولـــوجـــيا ) إلـــى أنشـــطة تـــطبيقية أكـــثر 
حـــــــداثـــــــة مـــــــثل الـــــــبيولـــــــوجـــــــيا الجـــــــزيـــــــئية 
وتــــــــــــــــــطــبــيــقــات  الــــــــــــــــــلــيــزر  وإســــــــــــــــــتــخــدام 
اإلنـــــزيـــــمات مـــــع دعـــــم األبـــــحاث الـــــعلمية 
الــــــــــــتي تخــــــــــــدم إحــــــــــــتياجــــــــــــات املــــــــــــجتمع 
وربــــــطها بــــــمراكــــــز اإلنــــــتاج والــــــصناعــــــة 
وتـــوفـــير الـــدعـــم الـــعلمى واملـــادى لـــكل مـــا 
يــــــــــتصل بــــــــــالــــــــــبحث الــــــــــعلمى وتــــــــــطويــــــــــر 
الــتكنولــوجــيا . كــما تــم إنــجاز أكــثر مــن 
٥٠ مشـروعـا بـحثيا مـمولـة مـن مـنظمات 
ومـــــؤســـــسات بـــــحثية دولـــــية مـــــنها الـــــهيئة 
 (GTZ) األملـــــانـــــية لـــــلتبادل األكـــــاديـــــمى
 ،(DFG) الــــــــهيئة األملــــــــانــــــــية لــــــــألبــــــــحاث
بــــــــــــــرنــــــــــــــامــــــــــــــج األمــــــــــــــم املتحــــــــــــــدة لــــــــــــــلبيئة 
(UNEP)، املـــــعاهـــــد الـــــقومـــــية لـــــلصحة 
بــــــــأمــــــــريــــــــكا (NIH) ، مــــــــنظمة الــــــــصحة 
الـعاملـية (WHO) ،هـيئة الـتنمية الـدولـية 
األمـــريـــكية (USAID)، معهـــد بـــاســـتير 
بـــــــــــــــــليون بـــــــــــــــــفرنـــــــــــــــــسا ، بـــــــــــــــــنك الـــــــــــــــــتنمية 
األفــريــقى ، الــبنك اإلســالمــى ، الــوكــالــة 

 .(SIDA) الدولية السويدية للتنمية

١. برنامج بحوث املكافحة:
   يهـــــدف هـــــذا الـــــبرنـــــامـــــج إلـــــى تـــــطويـــــر 
الــــــــــطرق املســــــــــتخدمــــــــــة فــــــــــي مــــــــــكافــــــــــحة 
األمـراض املـتوطـنة وإيـجاد طـرق حـديـثة 
أكــثر فــاعــلية وأقــل ضــررا لــلبيئة بــجانــب 

إنـــــــخفاض تـــــــكلفتها الـــــــفعلية وذلـــــــك مـــــــن 
خالل: -

أ-إنــــــــتاج لــــــــقاحــــــــات وأمــــــــصال مــــــــضادة 
لــــــإلصــــــابــــــة بــــــاألمــــــراض املــــــتوطــــــنة ذات 

األهمية الطبية بمصر.
ب-املــــــــــكافــــــــــحة الــــــــــبيولــــــــــوجــــــــــية والــــــــــبيئية 

لطفيلي البلهارسيا. 
ج-التثقيف الصحي.

د-مــــــــــــــكافــــــــــــــحة طــــــــــــــفيلي الــــــــــــــبلهارســــــــــــــيا 
واألمراض املتوطنة.

٢. برنامج بحوث التشخيص:
يهـدف هـذا الـبرنـامـج إلـى تـطويـر وتـقييم 
فـعالـية الـطرق الحـديـثة املسـتخدمـة فـي 
عــــــــالج األمــــــــراض املــــــــتوطــــــــنة وأمــــــــراض 
الـــــكبد والـــــكلي املـــــزمـــــنة ومـــــضاعـــــفاتـــــها 
ودراســـــــــــة اآلثـــــــــــار الـــــــــــجانـــــــــــبية الـــــــــــضارة 
لـألدويـة املسـتخدمـة فـى الـعالج لـلتوصـل 

إلى عالج آمن بتكلفة أقل.

٣. برنامج بحوث العالج:
يهـدف هـذا الـبرنـامـج إلـى تـطويـر وتـقييم 
فـاعـلية الـطرق الحـديـثة املسـتخدمـة فـي 
عــــــــالج األمــــــــراض املــــــــتوطــــــــنة وأمــــــــراض 
الـــــكبد والـــــكلي املـــــزمـــــنة ومـــــضاعـــــفاتـــــها 
ودراســة املــركــبات املســتحدثــة الــطبيعية 
والتخــــــليقية واآلثــــــار الــــــجانــــــبية الــــــضارة 
لـألدويـة املسـتخدمـة فـي الـعالج لـلتوصـل 
إلــــــى عــــــالج آمــــــن بــــــتكلفة أقــــــل. وكــــــذلــــــك 
تــــطبيق الــــتقنيات الحــــديــــثة املســــتخدمــــة 

في جراحات الكبد والجهاز البولى. 

٤. برنامج بحوث التغيرات املرضية: 
يهـــــــــدف هـــــــــذا الـــــــــبرنـــــــــامـــــــــج إلـــــــــي تـــــــــقييم 
الـتغيرات املـرضـية الـناتـجة عـن اإلصـابـة 
بـــــــــالـــــــــبلهارســـــــــيا واألمـــــــــراض املـــــــــتوطـــــــــنة 
لـلوصـول إلـى وسـائـل أكـثر فـعالـية للحـد 
مــــن ظــــهور املــــضاعــــفات املــــرضــــية مــــثل 
تــــليف الــــكبد والفشــــل الــــكبدي وإرتــــفاع 
ضــغط الــدم فــي الــوريــد الــبابــى ونــزيــف 
دوالــــــــــي املــــــــــرئ واإلســــــــــتسقاء والفشــــــــــل 
الــكلوي والــتحورات الســرطــانــية بــخاليــا 

الكبد واملثانة. 

٥. برنامج تكنولوجيا العلوم املتقدمة:
يــندرج تــحت هــذا الــبرنــامــج املشــروعــات 
الـتى تـتناول بـالـبحث مـوضـوعـات الـعلوم 
األســـــــاســـــــية املـــــــتقدمـــــــة واملـــــــعتمدة عـــــــلى 
الــبيوتــكنولــوجــى ولــها الــصفة الــتطبيقية 
مـــــــثل مـــــــوضـــــــوع الـــــــتقنيات املـــــــتبعة فـــــــى 
زراعـة الـخاليـا (الجـذعـية – الـعضلية – 
الـــــــــــــنخاع - .....) تحســـــــــــــني إنـــــــــــــتاجـــــــــــــية 
وفـــــــــــاعـــــــــــلية األدويـــــــــــة الـــــــــــتى تـــــــــــنتج فـــــــــــى 

البكتريا.


٦. برنامج ضبط الجودة:
يــــتناول هــــذا الــــبرنــــامــــج وضــــع مــــفاهــــيم 
وتـــــقييم واملـــــشاركـــــة فـــــى تـــــنفيذ بـــــرنـــــامـــــج 
تــــوكــــيد الــــجودة ورفــــع الــــوعــــي بــــمفاهــــيم 
الــجودة بــني الــعامــلني واإلتــصال وتــبادل 
الــخبرة مــع الــهيئات املــتشابــهة األخــرى 
فـى املـراكـز الـبحثية والـجامـعات ووزارة 
الــصحة وتــدريــب األفــراد بــداخــل املعهــد 
وخـــــــــــارجـــــــــــه عـــــــــــلى مـــــــــــفاهـــــــــــيم الـــــــــــجودة، 

ووضعها موضع التنفيذ.



خــــــطة املعهــــــد فــــــى نــــــطاق تــــــطويــــــر وتحســــــني أداء املســــــتشفى 
والعيادات الخارجية:

يـتركـز مـحور الخـدمـات الـتي يـقدمـها املعهـد عـلى املـرضـى الـذيـن يـعانـون مـن 
أمـــراض الـــكبد والـــجهاز الـــهضمى وأمـــراض الـــجهاز الـــبولـــى ومـــضاعـــفاتـــهم 
مــثل الــقيء الــدمــوى وتــليف الــكبد ودوالــى املــريء والفشــل الــكبدي والــكلوى 
وذلـــك مـــن خـــالل املســـتشفى املـــلحق بـــاملعهـــد والـــعيادات الـــخارجـــية واملـــعامـــل 
الخـدمـية وإسـتقبال الـطوارئ عـلى مـدار 24 سـاعـة. ولـلوصـول إلـى املسـتوى 

املنشود تتناول خطة املعهد البنود اآلتية بالدراسة والتخطيط:
صيانة املبنى وتطويرغرف العمليات وإمدادها باألجهزة الحديثة.•
النهوض بمستوى اإلدارة داخل املستشفى.•
صيانة وتطوير غرف املرضى.•
النهوض بمستوى هيئة التمريض.•
وضـع بـروتـوكـول عـالج مـتفق عـليه لـحاالت املـرضـى الـتي يـتناولـها كـل •

قسم بالعالج على أن تسجل فى كتيب خاص بالقسم.
وضـع نـظام محـدد إلسـتقبال الـحاالت الحـرجـة وإسـعافـها بـالسـرعـة •

الالزمة.
وضـــع نـــظام دقـــيق لـــضمان حـــصول املـــريـــض عـــلى الـــرعـــايـــة الـــكامـــلة •

لــحالــته فــى أقــل فــترة مــمكنة وذلــك لــتقديــم الخــدمــات ألكــبر عــدد مــن 
املستفيدين. 

تحــديــث األداء بــالــصيدلــية الــداخــلية بــإدخــال نــظام الــحاســب اآللــي •
لتسجيل الدواء وتسهيل عملية الجرد ورصد ديناميكية األداء.  

تـــنظيم الـــعمل بـــالـــعيادات الـــخارجـــية وفـــق تـــوقـــيتات دقـــيقة مـــع إعـــالن •
جدول موضح به أسماء األطباء وتخصصاتهم. 

دراسة وضع نظام لعيادات اإلستشاريني. •
تخصيص أماكن للزائرين. •
تحسني أداء العمالة املساعدة.•
ضــــبط جــــودة األداء الــــبحثى والخــــدمــــى واإلدارى مــــن خــــالل تــــطبيق •

مــــعايــــيرومــــقايــــيس ضــــبط الــــجودة واملــــحافــــظة عــــلى شــــهادة الــــجودة 
ISO 9001-2008 وإتــــخاذ اإلجــــراءات لــــلحصول عــــلى شــــهادات 

 JCI-ISO 15189توكيد الجودة للمعامل
دفــع الــعمل بــوحــدة زراعــة األعــضاء (الــكبد والــكلى) مــع تــوفــير كــافــة •

اإلمـــــكانـــــيات الـــــالزمـــــة إلجـــــراء هـــــذه الجـــــراحـــــات بـــــأعـــــلى مســـــتويـــــات 
النجاح واألمان.

الــتوســع فــى الخــدمــات الــطبية والــعالجــية املــقدمــة مــن وحــدة الــعالج •
بـأجـر لـلمرضـى الـقادريـن وذلـك لـتنمية املـوارد الـذاتـية وزيـادة الـعائـد 

اإلقتصادى.
الـــــتوســـــع فـــــى أنشـــــطة وحـــــدة الـــــتدريـــــب واإلســـــتشارات بـــــأجـــــرمحـــــلياً •

وإقـليمياً خـاصـة فـى أفـريـقيا الـتى تـعتبر الـعمق اإلسـتراتـيجى ملـصر 
وذلــــــك عــــــن طــــــريــــــق تــــــنظيم دورات تــــــدريــــــبية وورش عــــــمل فــــــى كــــــافــــــة 

التخصصات العلمية والطبية باملعهد. 
مــــــتابــــــعة نــــــظم الــــــصيانــــــة الــــــدوريــــــة ملــــــبنى املعهــــــد واألجهــــــزة الــــــعلمية •

ومتابعة ضوابط عمل اإلدارة الهندسية. 
متابعة ضوابط النظام املخزنى ومراعاة وسائل األمان.•
اإلنــــتهاء مــــن تجــــديــــد جــــناح الــــعمليات الــــقديــــم وتــــطويــــرورفــــع كــــفاءة •

املنظومة الكهربائية باملعهد.
تجــــــديــــــد وحــــــدة الــــــبحوث الــــــحقلية بجــــــزيــــــرة محــــــمد ومحــــــطة أبــــــحاث •

الرخويات الطبية بالقناطر.
رفـــع كـــفاءة الـــصيانـــة الـــدوريـــة لـــكافـــة املـــعامـــل والـــوحـــدات واألقـــسام •

واإلدارات باملعهد.

خـــطة املعهـــد فـــى نـــطاق تـــطويـــر مـــركـــز املـــعلومـــات ودعـــم إتـــخاذ 
القرار:

ملـــواكـــبة الـــتطور فـــي الـــثورة املـــعلومـــاتـــية يحـــرص املعهـــد عـــلى تـــفعيل قـــدرات 
مــــركــــز املــــعلومــــات ودعــــم إتــــخاذ الــــقرار وذلــــك لــــربــــط اإلمــــكانــــيات املــــعلومــــاتــــية 
بـصانـعي الـقرار ملـا لـه مـن تـأثـير عـلى سـرعـة األداء والـتنفيذ ومـن أهـم سـمات 

هذه املرحلة: -
إســـتكمال قـــاعـــدة املـــعلومـــات الـــخاصـــة بـــالـــكوادرالـــبحثية فـــي املعهـــد •

وتوصيف تخصصاتهم الدقيقة ومجاالتهم البحثية.
إســــتكمال إعــــداد قــــاعــــدة مــــعلومــــات بــــحثية مــــتكامــــلة تــــتضمن كــــافــــة •

األبحاث العلمية املنشورة ورسائل املاجيستير والدكتوراه
تـــزويـــد أجهـــزة الـــحاســـب اآللـــى بـــاملعهـــد بـــالـــبرامـــج الحـــديـــثة وبـــرامـــج •

لحماية املعلومات على أجهزة الحاسب.
تـــــوفـــــير قـــــاعـــــدة مـــــعلومـــــات عـــــن الـــــهيئات الـــــعلمية واملحـــــلية واألجـــــنبية •

وإهتماماتها.
إعــداد قــاعــدة مــعلومــات عــن األجهــزة الــفريــدة بــاملعهــد الــتي يــصعب •

تــواجــدهــا فــى مــكان آخــر وذلــك بــاإلضــافــة لــقائــمة بــاألجهــزة الــفريــدة 
باملراكز البحثية األخرى.

إنــــشاء قــــاعــــدة مــــعلومــــات لــــلمواد اإلنــــتاجــــية الــــقابــــلة لــــلتسويــــق عــــلى •
املستوى املحلى واإلقليمى.

 تفعيل قسم اإلحصاء والنشر ودعم إتخاذ القرار. •
إدخــــال نــــظام الــــحاســــب اآللــــى فــــي جــــميع إدارات املعهــــد وتــــفعيلها •

وتحديد املراحل الزمنية للتنفيذ.
ربـط اإلدارات بشـبكة داخـلية حـتى يسهـل الـحصول عـلى املـعلومـات •

فيما بينهم.
ربـــط هـــذا الـــنظام بـــنظام مـــتابـــعة دقـــيقة مـــن خـــالل أمـــني عـــام املعهـــد •

ورئيس املعهد.
تــنفيذ مــيكنة املــعلومــات بــاملعهــد عــن طــريــق تــفعيل اإلتــفافــية املــبرمــة •

بــــني وزارتــــى الــــبحث الــــعلمى واإلتــــصاالت وذلــــك لــــربــــط اإلمــــكانــــيات 
املعلوماتية بصانعى القرار.

خطة املعهد في مجال تنمية املوارد البشرية  
يهـدف معهـد تـيودور بـلهارس لـألبـحاث فـى املـرحـلة املـقبلة إلـى تـحقيق نـهضة 
تــكنولــوجــية عــن طــريــق تــنمية الــكوادر البشــريــة واملــوارد املــاديــة وبــناء قــاعــدة 

معلومات تكنولوجية عصرية.
وضــع نــظام محــدد لــنشاط كــل إدارة وتحــديــد جــدول زمــني لــإلنــتهاء •

مــن املــهام املــوكــلة لــكل إدارة عــلى أن تــكون مــعلنة بــاملعهــد ومــعتمدة 
فــــي الــــتنفيذ عــــلى إســــتخدام بــــرامــــج الــــحاســــب اآللــــي املــــتخصصة 

إلدخال البيانات واالنتهاء من األعمال املطلوبة. 
وضـــع مـــعايـــير ثـــابـــتة لـــلحوافـــزمـــرتـــبطة بـــطبيعة الـــعمل ومـــعايـــير تـــميز •

للعمل الفائق.
متابعة نظم الصيانة الدورية ملبنى املعهد واألجهزة العلمية. •
متابعة ضوابط النظام املخزنى ومراعاة وسائل األمان. •
متابعة ضوابط عمل اإلدارة الهندسية باملعهد.•
وضع نظام لرفع الكفاءة اإلدارية للعاملني. •
تــــــوفــــــير فــــــرص الــــــتدريــــــب واملــــــنح الــــــدراســــــية لشــــــباب الــــــباحــــــثني فــــــى •

املجاالت العلمية والعملية داخلياً وخارجياً.
إتــفاقــيات مــع األقــسام املــناظــرة بــالــجامــعات لــتبادل فــرص الــتدريــب •

بني أبناء املعهد وزمالئهم في الجامعات.
وضع خطة تدريب سنوية يتم متابعتها دورياً.•
إيــفاد اإلداريــني إلــى الــدورات الــتدريــبية واملــؤتــمرات الــداخــلية لــرفــع •

كفاءتهم املهنية.
توفير فرص التدريب والدراسة ألعضاء هيئة التمريض.•



خطة املعهد في نطاق التعاون الدولي
تـــوجـــيه الـــبعثات واملـــنح الـــدراســـية الـــخارجـــية لـــلتدريـــب ودراســـة •

جـــــــــراحـــــــــات الـــــــــكبد وزراعـــــــــة الـــــــــخاليـــــــــا والـــــــــدراســـــــــات الـــــــــجينية 
والبيولوجيا الجزيئية.

اإلهـــــــتمام بـــــــالـــــــتعاون الـــــــعلمي وإقـــــــامـــــــة املشـــــــروعـــــــات الـــــــبحثية •
املشــتركــة مــع الــجهات األجــنبية وخــاصــة فــى مــجال جــراحــات 

الكبد وزراعة الخاليا.
تفعيل اإلتفاقية املبرمة بني املعهد واليابان بجامعة شيمانى.•
تــــعظيم اإلســــتفادة مــــن اإلتــــفاقــــية الــــثنائــــية املــــبرمــــة بــــني املعهــــد •

وأكـــاديـــمية الـــبحث الـــعلمي مـــثل إتـــفاقـــيتي مســـتشفى بـــوجـــون 
بفرنسا وبولندا.

تــــعظيم اإلســــتفادة مــــن اإلتــــفاقــــية الــــثنائــــية املــــبرمــــة بــــني املعهــــد •
واملعهد القومى للطفيليات بالصني.

اإلتــــصال املســــتمر بــــوزارة الــــخارجــــية لــــإلســــتفادة مــــن الــــفرص •
التي توفرها الوزارة في نطاق التعاون الدولي.

خطة املعهد الجارية واملستقبلية فى الخدمات اإلقتصادية 
أ. تطوير وحدة العالج والفحوصات بأجر على أن تتضمن الخطة: 

اإلهتمام بتطوير الوحدات مثل:١.
 وحدة املناظير.-
 وحدة الغسيل الكلوي.-
 وحدة الفحوص باملوجات فوق الصوتية.-
 وحدة قياس ديناميكية الجهاز البولي.-

تجديد وتحديث األجهزة والصيانة الدورية لألجهزة املتاحة.٢.

الـــــــتوســـــــع فـــــــى إنـــــــشاء وحـــــــدات جـــــــديـــــــدة مـــــــتميزة فـــــــى مـــــــجال ٣.
الـــــــــــتشخيص والـــــــــــعالج مـــــــــــثل وحـــــــــــدة الـــــــــــتشخيص املـــــــــــناعـــــــــــي 

للطفيليات ووحدة لجراحات الكبد.
الـــتطور الـــنوعـــي فـــى إجـــراء الـــعمليات ذات املـــهارات الـــخاصـــة ٤.

(مثل: استئصال املثانة وتخليق مثانة جديدة....)
تطوير نظام التعامل مع التأمني الصحي.٥.
التسويق واإلعالن عن الخدمات التي تقدمها الوحدة.٦.

ب. التوسع وتطوير وحدة التدريب واإلستشارات والخدمات البحثية: 
تـتركـز اإلسـتراتـيجية عـلى الـعمل عـلى زيـادة الـعائـد اإلقـتصادي لهـذه 

الوحدات ذات الطابع الخاص وذلك من خالل خطة تتضمن: -
اإلهـــــتمام بـــــالـــــدعـــــايـــــة اإلقـــــليمية والـــــدولـــــية لهـــــذه الـــــوحـــــدات مـــــع •

توضيح الدور الذى تقوم به هذه الوحدات.
دراســـــــة كـــــــيفية اإلســـــــتفادة الـــــــقصوى مـــــــن الـــــــكفاءات الـــــــعلمية •

املتميزة باملعهد وإمكانياته.
تــــطويــــر إمــــكانــــيات وحــــدة اإلســــتشارات الــــعلمية حــــتى تــــواكــــب •

مـــــتطلبات اإلســـــتشارات املـــــطلوبـــــة مـــــنها مـــــن الـــــهيئات الـــــعلمية 
والحكومية.

تــــفعيل الــــتعاون بــــني وحــــدة الــــتدريــــب واإلســــتشارات والــــهيئات •
البحثية والجامعات املصرية واألجنبية.

وضــــع خــــطة إلســــتمراريــــة الــــعمل عــــلى نــــفس املســــتوى بــــوحــــدة •
إنتاج املواد البيولوجية وبرنامج لصيانة الوحدة.

سادسا: الجوائز العلمية املحلية والدولية 
حــــصل الــــطبيب/ محــــمد حــــسنى املــــدرس املــــساعــــد بــــمعمل األشــــعة -

بــــاملعهــــد عــــلى جــــائــــزة الــــدولــــة الــــتشجيعية لــــلعام ٢٠١٤ فــــى مــــجال 
الطب. 

حــصل د./ أحــمد عــبد الــعزيــز املــدرس بــمعمل الجــراحــة الــعامــة عــلى -
جــائــزة الــدولــة لــلهيئات واألفــراد (جــائــزة املــرحــوم أ.د./ محــمد فخــري 
مـــكاوى) لـــلعلوم الـــطبية فـــى مـــجال الجـــراحـــة الـــعامـــة لـــعام (٢٠١٣) 

إحدى جوائز الدولة املقدمة من أكاديمية البحث العلمى.
حـــــــصل األســـــــتاذ الـــــــدكـــــــتور/ إبـــــــراهـــــــيم مـــــــصطفى اســـــــتاذ الـــــــجهاز -

الــهضمى والــكبد ونــائــب رئــيس املعهــد الــسابــق لــلشئون اإلكــلينيكية 
على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية ٢٠١٤. 



التركيز على الوقاية
يـسعى بـاحـثون مـن مـدرسـة كـيك الـطبية فـي جـامـعة كـالـيفورنـيا الـجنوبـية لـعالج مـرض 
ألــزهــايــمر بــصورة اســتباقــية بــالــتركــيز عــلى الــوقــايــة. ويــذكــر أن مــرض ألــزهــايــمر، وهــو 
الســـبب الـــسادس لـــلوفـــاة فـــي الـــواليـــات املتحـــدة األمـــريـــكية، والـــذي يـــصيب ٤٧ مـــليون 
شــــخص فــــى جــــميع أنــــحاء الــــعالــــم، يــــخضع لــــدراســــة جــــديــــدة وســــلسلة مــــن الــــتجارب 
الســريــريــة لــكل مــن الــلقاح والــدواء الــفموي. ويهــدف كــال الــعالجــني إلــى مــنع أو تــأخــير 

مرض ألزهايمر لدى كبيري السن املعرضني للخطر.
وهـذا الـتركـيز عـلى الـوقـايـة هـو نـهج جـديـد ملـكافـحة املـرض. وقـال لـون شـنايـدر، أسـتاذ 
كـلية الـطب الـنفسي فـي كـيك، والـباحـث الـرئـيس فـي الـدراسـة، لـنوروسـايـنس نـيوز «إن 
أحـــد تحـــديـــات تـــطويـــر أدويـــة جـــديـــدة ملـــرض ألـــزهـــايـــمر هـــو أن الـــباحـــثني يـــميلون إلـــى 
اخــتبار األدويــة عــلى املــصابــني بــمرحــلة مــتقدمــة مــن مــرض ألــزهــايــمر، ولــذلــك ال تــحقق 
األدويـة نـجاحًــــا. ولـكن بـالـتدخـل قـبل ١٠ إلـى ١٢ عـامًــا مـن ظـهور املـرض، قـد نسـتطيع 

إيقافه قبل أن يبدأ أو أن نؤخر األعراض.»

مورثة أبوليبوبروتني إي٤
وفـــًقا لـــشنايـــدر، يحـــمل مـــا يـــقرب مـــن نـــصف مـــرضـــى ألـــزهـــايـــمر مـــورثـــة أبـــولـــيبوبـــروتـــني 

ويحــمل حــوالــي ربــع الــناس مــورثــة إي4، والــــــتي قــــــد تــــــورث مــــــن أي مــــــن الــــــوالــــــديــــــن. 
٣% مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــناس واحـدة مـن أبـولـيبوبـروتـني إي٤، ويحـمل ٢ إلـى 

نــــسختني، واحــــدة مــــن كــــل مــــن الــــوالــــديــــن. 
ويـــــــــــجب أن يـــــــــــكون لـــــــــــدى املـــــــــــشاركـــــــــــني 
نــسختني مــن املــورثــة لــلتأهــل لــلدراســة؛ 
وعــلى الــبالــغني املهــتمني الــذيــن تــتراوح 
أعــــــــــمارهــــــــــم بــــــــــني ٦٠ و ٧٥ مــــــــــن ذوي 
اإلدراك الــــــــــــــــــعـادي إجــــــــــــــــــراء اخــــــــــــــــــتـبـار 

الـوراثـي ملـورثـة أبـولـيبوبـروتـني إي٤. وإذا 
أثـــــبت الـــــلقاح أو الـــــدواء الـــــفموي أو كـــــالهـــــما 

فـــعالـــيته فـــي عـــالج الـــناس الـــذيـــن لـــديـــهم نـــسختان مـــن 
مــورثــة أبــولــيبوبــروتــني إي٤، فــيرجــح جــًدا أن تــكون فــعالــة لــغيرهــم مــن 

األشخاص املعرضني لخطر اإلصابة باملرض.
ويـــعطى لـــلمشاركـــني عـــشوائـــيًا لـــقاحًــــــا أو دواء فـــمويًـــا، أو لـــقاح وهـــميًا، أو دواء فـــمويًـــا 
وهــميًا لخــمسة إلــى ثــمانــية أعــوام. ويســتهدف كــل مــن الــلقاح والــدواء الــفموي أمــيلويــد 
بــــيتا، املــــكون األســــاســــي لــــلويــــحات األمــــيلويــــد فــــي الــــدمــــاغ والســــبب الــــرئــــيس ملــــرض 
ألـــزهـــايـــمر، ولـــكن بـــطريـــقتني مـــختلفتني. فـــيساعـــد الـــلقاح فـــي تـــطويـــر أجـــسام مـــضادة 

ألميلويد بيتا، ويعرقل الدواء الفموي اإلنزيم الذي يصنع أميلويد بيتا.
وقــــال شــــنايــــدر لــــنوروســــايــــنس نــــيوز «إذا اســــتطعنا إثــــبات فــــعالــــية الــــلقاح أو الــــدواء 
الـفموي فـي تـأخـير مـرض ألـزهـايـمر لـدى األشـخاص املـعرضـني لخـطر أكـبر، فـسيعني 
ذلــك أنــنا نــسير عــلى الــطريــق الــصحيح لــتطويــر عــالجــات لــلمرض. وإذا كــان بــوســعنا 
تــــأخــــير ظــــهور مــــرض ألــــزهــــايــــمر لخــــمسة أعــــوام مــــثاًل، فــــسينخفض مــــعدل اإلصــــابــــة 

باملرض إلى النصف. وسيمنح الناس خمسة أعوام أخرى دون أعراض للمرض.»
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