وحدة إدارة المشروعات (المرحلة الثانٌة)
برنامج التطوٌر المستمر والتأهٌل لالعتماد

انفصم انخايس
 1.5يهخص انًششوع




ٌجب إضافة ملخص للمشروع باللؽة العربٌة واللؽة االنجلٌزٌة حٌث سٌتم ضمه للمطبوعات المستقبلٌة لبرنامج التطوٌر المستمر والتؤهٌل لالعتماد بالتعلٌم العالً .
لخص المالمح الرئٌسة للمشروع المقترح (فً مساحة صفحة واحدة باللؽة العربٌة وصفحة واحدة باللؽة االنجلٌزٌة ) ٌجب اإلشارة إلً النقاط التالٌة  :التعرٌؾ بالمشروع ,
الموقؾ الراهن  ,منهج وأسلوب العمل  ,النتائج  ,التؤثٌر المتوقع من تنفٌذ المشروع .
ٌجب أن ٌتضمن الملخص المالمح الرئٌسٌة للمشروع المقدم )اسم المشروع  -األهداؾ المحددة للمشروع -العوائد – ملخص المشروع ).

 1.1.5يهخص انًششوع بانهغت انعشبيت (صفحت واحذة).
 2.1.5يهخص انًششوع بانهغت االَدهيضيت (صفحت واحذة).

بٌانات المشروع

اسم المشروع :مشروع اعتماد معمل الكشؾ المبكر عن االورام (الباثولوجً)

االهداؾ

نشر ثقافة جودة المعمل :
المعمل ٌسعى الى اعتماده كمعمل قٌاسى دولى ٌخدم كل من المجتمع المدنى والبحث العلمى وذلك بهدؾ .
تقلٌل نسبة الخطا فى المعملدقة عالٌة فى نتائج الفحص والتقدٌر .-سرعة التشخٌص الدقٌق لالورام مما ٌحافظ على حٌاة الكثٌر من المصابٌن .
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 اجراء عدد اكبر من االبحاث فى اقل وقت مما ٌشجع عدد من الباحثٌن فى التقدم الجراء احاثهم فى هذا المعمل .رفع القدرات المعملٌة للمعمل:تطوٌر البنٌة االساسٌة وذلك عن طرٌق زٌادة المساحة الحالٌة ٌ .جب ان تكون مساحة المعمل هً المساحة المناسبة بحٌث ال ٌعوق عبءالعمل كفاءة االداء و اجراءات مراقبة الجودة و سالمة االفراد العاملٌن فً المعمل .مما ٌنتج عنه تقلٌل من خطر الصابة و االمراض المهنٌة
وٌجب حماٌة المرضى والعاملٌن والزوار من المخاطر المعترؾ بها  .فً حالة اخذ عٌنات مسحات عنق الرحم و اخذ العٌنات باالبرة الرفٌعة
ٌجب توفر مكان مناسب و خصوصٌة تامة للمرٌض مما ٌإدي الً اشعاره بالراحة و رفع سمعة المكان مما ٌإدي الً جذب المرضً لعمل
هذه التحالٌل و بالتالً المساهمة فً الكشؾ المبكر عن االورام مما ٌإدي الً رفع نسب الشفاء من مرض السرطان و بالتالً رفع الكفاءة
البشرٌة و من ثم المشاركة فً التنمٌة الوطنٌة و تخفٌؾ العبء عن مٌزانٌة الدولة و رفع الكفاءة االنتاجٌة.
-2تحدٌث االجهزة الحالٌة وشراء اجهزة جدٌدة لعمل كافة التحالٌلٌ :جب ان ٌكون المعمل مزودا باالجهزة و المعدات االزمة لتوفٌر افضل
مستوي من الخدمة و هذا ٌشمل االجهزة و االدوات الالزمة لتجمٌع سالعٌنات و تحضٌرها و تمرٌرها و فحصها و تخزٌنهاٌ .تم اختٌار هذه
االجهزة بحٌث تكون موفرة للطاقة و صدٌقة للبٌئةٌ .جب تخصٌص فرد ٌكون مسئول عن جهاز معٌن و ٌجٌد تشؽٌله و العمل علٌه و ذلك بعد
اخذ دورات تدرٌبٌة و ورش عمل علً كٌفٌة العمل علً الجهاز مما ٌضمن الحصول علً افضل النتائج .

ٌجب ان أن تصان األجهزة

والبرامج  ,وأنظمة الكواشؾ التحلٌلٌة من العبث أو التعدٌالت التً قد تبطل نتائج الفحص.
 -3ضمان الجودة من إجراءات الفحص  :و ذلك لضمان تقلٌل االخطاء فً عملٌة تحضٌر العٌنات و فحصها و كٌفٌة كتابة التقارٌر و النتائج
بحٌث تكون صٌؽة التقرٌر متفق علٌها و ال ٌجوز وجود اخطاء بها و ٌمكن تحقٌق ذلك عن طرٌق المشاركة فً برنامج مناسب من المقارنات
بٌن المختبرات .و اٌضا عقد ندوات ودورات تدرٌبٌة للفرٌق التنفٌذى للمشروع والفنٌٌن لضمان جودة االداء بهذا نضمن جودة االداء و تقلٌل
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االخطاء و بالتالً تقدٌم افضل خدمة للمرٌض بسعر مناسب.
 -5 -4االعالن عن المعمل فى محافظة القلٌوبٌة وبعض المحافظات المجاورة والتعرٌؾ بنشاط المعمل لجذب اكبر من الجمهور عن طرٌق
انشاء موقع الكترونً ٌوضح الخدمات المقدمة و اسعار الخدمات و بٌانات عن فرٌق العمل فً المعمل  .اٌضا عن طرٌق االعالن عن المعمل
و كٌفٌة العمل فٌه و نوعٌة الخدمة المقدمة فً المصالح الحكومٌة و اماكن تجمع الجمهور .اٌضا االعالن عن طرٌق المطبوعات و
الملصقات.

.

العوائد

مكاسب اقتصادٌة وتجارٌة :
 التوسع فى تشخٌص االورام باستخدام تقنٌات حدٌثة مع تقدٌم هذة الخدمات للجمهور باسعار معتدلة كافٌة لتؽطٌة تكالٌؾ التحالٌل مع توفٌرهامش ربح للمعمل مما ٌوفر ربح مستمر للمعمل للحفاظ على نشاطة ومتابعة صٌانة االجهزة الموجودة بة بعد انتهاء فترة المشروع .
مكاسب تدرٌبٌة  :التوسع فى تدرٌب قاعدة عرٌضة من اعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم لنشر ثقافة جودة المعمل وكذلك التدرٌب علىاالجهزة الموجودة واالجهزة التى تستجد بالمعمل حتى ٌصلوا الى درجة كفاءة عالٌة
عقد ورش عمل تدرٌٌبٌة للعاملٌن .مكاسب مجتمعٌة:تقوٌة وتفعٌل العالقة بٌن المعمل والمجتمع .
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