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الموضـــوع

بيـان بإحتياجات المستشفي الجامعي من األجهزة الطبية كمرحلة أولي لتطوير
المستشفيات الجامعية
ً
في إطار دور املستشفيات الجامعية فى تقديم الخدمة الصحية للمرض ى طبقا للمعايير والقياساات العلمياة
 ،تقوم جامعة قناة السويس بتقديم الخدمة الطبية من خالل املستشفيات الجامعية واملتكونة من -:
 املستشفي التعليمي " املستشفى الرئيس ي " وعدد ألاسرة  055سرير . مستشفى الجراحات التخصصية وزراعة ألاعضاء " عدد ألاسرة  055سرير . املستشفى الجديد وعدد ألاسرة ا ا  510سرير " تحت التجهيز " من ا  50سرير عناية مركزة.وكذلك باإلضافة الى املراكز الطبية وعددها  15مراكز وهم كالتالى -:
 5مراكز باالسماعيليه ( مركز املحسمه – مركز ابو خليفه – مركز فناره )  4مراكز بالسويس ( مركز  04اكتوبر – ومركز الجبااليات  -مركز قريه عامر -مركز العمده(الجناين ) )
 مركزان ببورسعيد (مركز السالم – مركز بورفؤاد ) مركز واحد بقريه النصر شمال سيناءوحيث أن الخدمات الطبية تشمل ثالث مراحل وهى " ألاولية ا ا الثانوية ا ا املتقدمة " واملفروض أن تؤدي
ً
املستشفيات الجامعية الخدمات املتقدمة وجزء من الخدمات الثانوية ونظرا للظروف التى تمر ا ا البالد
فى السنوات السابقة والتى أدت الى تقليص دور املستشفيات التابعة لوزارة الصحة فى منطقة القناه
فقامت املستشفيات الجامعية بتقديم الخدمات الثانوية كدعم ملستشفيات وزارة الصحة مما أدى الى
زيادة معدالت العمل وإستنفاذ املوارد بصورة شديدة وإنتقل دور املستشفيات الجامعية من مستشفيات
تعليمية إلى مستشفيات خدمية بصورة كاملة وبدون زيادة فى املوارد الخاصة باملستشفيات الجامعية مما
ً
ادى الى عجز شديد فى املوازنات وخصوصا القدرة على شراء ألاجهزة الطبية رغم إست الكها بصورة حادة
.
مستشفيات جامعة قناةالسويس تقوم بتقديم خدمات ا الطبية املتقدمة والتطورة فى معظم ألاوقات
للمرض ى فى محافظات إلاسماعيلية وبورسعيد والسويس ومحافظات القناة وسيناء وجزء من الشرقية
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وحيث أن املستشفيات الجامعية تقع فى منطقة تالقى طرق القاهرة وبورسعيد والسويس وسيناء فإن
الحوادث كثيرة وتحول كل الحاالت أو معظمها على ألاقل إلى مستشفيات جامعة قناة السويس ،
باإلضافة إلى وجود اقسام كثيرة باملستشفيات الجامعية ال توجد بكافة املستشفيات املوجوده باملنطقه
مثل جراحات القلب املفتوح وجراحات املخ والاعصاب وجرحات القلب و الصدر باالضافة الى اسرة
العنايةاملركزه وهذه الخدمات غاليةالثمن ومرتفعة التكاليف وتقدم باملجان لحاالت الطوارئ وتتحملها
ميزانيةاملستشفيات .
وتقدم مستشفيات جامعه قناه السويس الخدمات الطبيه للمرض ى مساهمة في خدمة املجتمع ،
وقد َمر حوالي أكثر من  11عام على تشغيل املستشفيات والعمر إلافتراض ى للبنية ألاساسية قارب على
ُ
إلانت اء ومطلوب تجديده بتكاليف باهظة ثم إن ألاجهزة الطبية باهظة الثمن باإلضافة الى إلارتفاع املتزايد
ً
ألسعار املست لكات وألادوية واملستلزمات ألاخرى خاصة للعمليات الجراحية مرتفعة التكلفة  ،كما أن
املستشفيات الجامعية تحاول مجاراة أحدث ما توصل إليه الطب من طرق العالج وأحدث ألاجهزة وهى
تتطلب ميزانيات عالية وأحدث ما تم شراؤه جهاز الرنين املغناطيس ى الذي يعتبر الجهاز الوحيد على
ً
ً
مستوى منطقة شرق الجمهورية وكان عبئا كبيرا على ميزانية الجامعة وكذلك تكلفة مرض ى عالج ألاورام
والفشل الكلوي وأمراض الكبد تستنفذ جزء كبير من ميزانية املستشفات ألعدادهم الكبيرة وكذالك أن
عالجهم يتطلب مدة طويلة .
ُ
ً
نظرا ألن معظم أجهزة املستشفيات الجامعية تستخدم منذ إنشاء املستشفي الجامعي وهى اجهزة
قديمة تتعرض للكثير من ألاعطال وتوقف العمل ولم يتم تغير هذه ألاجهرة منذ إنشاء املستشفي
ً
ومعظم شركات الصيانة ترفض عمل عقود لصيانة هذه ألاجهزة نظرا لتوقف إنتاج قطع الغيار
املستخدمة إلصالح هذة ألاجهزة .
لذلك أعرض على سيادتكم بعض طلبات ألاقسام من ألاجهزة الطبية التى تحتاجها املستشفيات
الجامعية بصفه عاجلة لضمان إلاستمرار فى تقديم الخدمة العالجية للمرض ى بصورة جيدة في منطقة
قناة السويس وسيناء.
- 1جهاز األشعه المقطعية-:
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ً
يوجد باملستشفي حاليا جهاز أشعه مقطعية واحد يعمل بصورة دائمة وملدة  04ساعة
لتغطية حاالت الطوارىء والعيادات الخارجية وألاقسام الداخليه وهذا الجهاز يخدم منطقة القناة
ً
ومحافظات سيناء ونظرا للضغط الشديد عليه فقد إحتاج الجهاز لتغير ألانبوب إلاشعاعي مرتين في
ُ
سنة واحده وهذا عالمة على إلاستخدام املفرط للجهاز وبالطبع عند توقف الانبوب نضطر إلى
وقف الخدمة لحين إستبداله مما يؤثر بشدة على إحتياجات املرض ى وللعلم فإن الجهاز ُيستخدم
ً
لتشخيص تقريبا امراض في أغلب التخصصات الطبية.
ولذلك فإن املستشفيات الجامعية بحاجة ماسه لجهاز أشعة مقطعية وتكلفة الجهاز في حدود
 5055555جنيه
( ثالثة ماليين ونصف املليون).
- 2جهاز الموجات فوق الصوتية لقسم الطوارىء-:

ً
ً
ال يوجد حاليا جهاز مخصص لقسم الطوارىء رغم أن قسم الطوارىء حاليا يستقبل

اكثر من  %55من حاالت املستشفي ونضطر إلى نقل املريض الي قسم ألاشعه حيث يوجد جهاز واحد
لخدمة جميع ألاقسام من الداخلي والطوارىء.
لذا فإن قسم الطورارىء يحتاج لجهاز اشعه موجات فوق صوتية وقيمته  ( 055555مائتان الف
جنيه ).
- 3جهاز أشعه على الشرايين-:

يوجد باملستشفي قسم لجراحات ألاوعية الدموية وهو القسم الوحيد فى الخمس
محافظات ويتم تحويل جميع مرض ى جراحة ألاوعية الدموية الى املستشفيات الجامعية والوسيلة
الوحيدة لتشخيص حا الت هؤالء املرض ى هو جهاز ألاشعه على الشرايين وهو غير متوفر باملستشفي
ً
الجامعي ودائما نضطر إلى ارسال املرض ى الى القاهرة لعمل ألاشعة والعودة مرة اخرى إلجراء
ً
الجراحات وغالبا ما تكون الحاالت حرجة  ،مما يؤدي إلى بتر ألاعضاء أو الوفاه للمريض بسبب
تأخر التدخل الجراحي.
لذلك فإن املستشفي فى حاجة ماسه لهذا الجهاز وقيمته حوالي  ( 4555555أربعه ماليين جنية ).
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- 4جهاز قسطرة القلب واألوعية الدموية-:

يستخدم هذا الجهاز لعالج حاالت الذبحة الصدرية وضيق شرايين القلب وكذلك جلطات
القلب وجلطات املخ وهذا الجهاز يستخدم للتشخيص والعالج في نفس الوقت ويمكن عن طريقة
ً
تركيب دعامات وتوسيع الشرايين  ،وحاليا يوجد جهاز بدائي باملستشفي تم تركيبه منذ حوالي 10
سنة وفي املره ألاخيرة التي تعرض في ا للعطل رفضت شركات الصيانة إصالحة وطالبتنا بعدم
ً
تجديد عقود الصيانة نظرا ِل ِقدم الجهاز وعدم توفير قطع غيار له.
لذلك فإن املستشفيات الجامعية بحاجة إلى جهاز قسطرة القلب وألاوعية الدموية وتكلفة الجهاز
حوالي  ( 0555555خمسة ماليين جنية ).
متنقل لفحض القلب بالموجات الفوق صوتية-:
- 5جهاز ُ

اليوجد جهاز متنقل لفحص القلب باملوجات فوق الصوتية رغم احتياج املستشفيات
الجامعية ملثل هذا الجهاز حيث أن حالة املريض ال تسمح في معظم ألاحوال بنقله الى وحدة القلب
لعمل هذا الفحص وهذا الجهاز سوف يقوم بخدمة جميع ألاقسام الداخلية وكذلك العناية املركزة
حيث اليمكن نقل املريض خارج العناية لعمل هذا الفحص وتكلفة هذا الجهاز حوالي ( 005555
مائتان وخمسون الف جنية ).
- 6جهاز كوبالت للعالج اإلشعاعي لألورام-:

ً
يوجد حاليا باملستشفيات الجامعية جهاز كوبالت واحد لعالج مرض ى ألاورام وهذا

الجهاز عليه ضغط شديد النه هو الجهاز الوحيد في الخمس محافظات فى منطقة القناة وهذا
الجهاز تم تركيبه مع بداية العمل باملستشفيات الجامعية منذ حوالي  15سنة ولم يتغير من ذلك
ُ
الحين وبالطبع فإنه تعرض لكمية من ألاعطال ويحتاج الى صيانة دائمة ونظم العمل به قديمة
ً
ً
جدا ويوجد باألسواق أحدث منه بكثير حاليا واملستشفي الجامعي بحاجة الى جهاز جديد وتكلفتة
حوالي  ( 0555555خمسة ماليين جنية ).
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- 7جهاز الجراحة المالحية للمخ واألعصاب -:

يستخدم هذا الجهاز في جميع جراحات املخ وألاعصاب .
قسم املخ وألاعصاب هو القسم الوحيد املوجود في الخمس محافظات ويتم تحويل املرض ى الى
هذا القسم من جميع مستشفيات املحافظات الخمسة ويخدم شريحة ضخمة من املرض ى وهذا
الجهاز يؤدى الى د ِفعة شديدة فى جميع جراحات املخ وألاعصاب وقيمتة حوالي ( 1055555مليون
وخمسمائة الف جنية ).
- 8ميكروسكوب جراحي متقدم -:

ً
يوجد حاليا فى املستشفيات الجامعية ميكروسكوب جراحي قديم منذ حوالى  10سنة
ُ
َ
وأصيب بأعطال ِعدة حيث أن جراحات املخ وألاعصاب وألانف وألاذن وكذلك ألاوعيةالدموية
تجرى حاليا بامليكروسكوبات الجراحية.
لذلك فإن املستشفي بحاجة الى هذا الجهاز وقيمتة  ( 1555555مليون جنية ).
- 9جهاز تفتيت أورام المخ بالموجات فوق الصوتية-:

ً
اليوجد حاليا بالقسم جهاز تفتيت أورام املخ باملوجات فوق الصوتية وله العديد من
ً
إلاستخدامات وقسم جراحة ألاعصاب ُيجرى جراحات فى أربع قوائم عمليات أسبوعيا بمعدل
من  15إلى  10حالة فى ألاسبوع وجميعها ُمتقدمة والقسم له من السمعة الطبية الجيده
بتقديمه خدمات جراحة ألاعصاب بأحدث الطرق العلمية من خالل أساتذة على مستوى تدريبى
عالى وقيمتة حوالى  ( 005555سبعمائة وخمسون ألف جنية ).
 -11عناية مركزة لألطفال-:

ً
اليوجد حاليا قسم للعناية املركزة لألطفال على مستوي الخمس محافظات وال حتى
ً
باملستشفيات الجامعية مما يضطرنا لنقل املريض فى حاالت خطيرة جدا الى القاهرة وفى أغلب
ألاحيان النجد أى سرير خالى لعناية مركزة لألطفال ونحن ألان بصدد إنشاء وحدة ُمكونة من
أربع أسرة للعناية املركزة لألطفال وتكلفة السرير الواحد حوالي  ( 505555ثالثم ااائة وخمسون
ألف جنية).
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 -11جهاز أشعه متحرك لإلستخدام في العمليات والمناظير
والمسالك البولية-:

وهذا الجهاز يوجد واحد فقط باملستشفي ويتم نقله الى العديد من ألاقسام
لإلستخدام في

ً
الجراحات واملناظير وغير كافي َ
لعمل املستشفي نظرا لكمية الحاالت الكثيرة التي يتم إجراءها
بإستخدام هذا الجهاز واملستشفي تحتاج على ألاقل الى جهازين جديدين قيمة الواحد (005555
سبعمائة وخمسون ألف جنية).
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