
عن المعھد القومى لألورام, جامعة القاھرة

1969تابعة لجامعة القاھرة وتم أفتتاحھ رسمیا عام مستقلةككلیة 1959المعھد القومى لألورام عام أنشئ
سریر ) وثمانیة أقسام فى كافة تخصصات علوم األورام وھى : 500ویضم المعھد مستشفى كبیرا ( سعة 

التحالیل الطبیة –التخدیر وعالج األلم –والعالج االشعاعى لألورام –األورام طب–جراحة السرطان 
األورام . بیولوجیا-باثولوجیا األورام –الدم وسرطان

عضو ھیئة تدریس من حملة شھادة 135( طبیبا296فردا منھم 1252قوة العاملین بالمعھد وتبلغ
252فنیا و 164مھندسا ومساعدیھم و 28–المعھد بادارة292من ھیئة التمریض و 220الدكتوراه و 

البحث –األربعة التالیھ : عالج مرضى السرطان التعلیم والتدریب المجاالتعامال وتشمل رسالة المعھد 
القومى . والمجالالعلمى 
العالجیــة :الخدمــات-1

% یتم عالجھم 35ه والنسبة الباقیة مرضامن% 65المعھد خدماتھ العالجیھ بالمجان الى یقدم
المؤمن علیھم والھیئاتذلك أساسا مرضى المؤسسات الحكومیة ویشملبأسعار اقتصادیة منخفضة  

باالضافة الى عشرة آالف مریض الخارجیةألف مریض سنویا بالعیادة 140ویتردد على المعھد حالیا 
% ) 47أغلب المرضى ( ولكنكافة المحافظات  منبالقسم الداخلى ویقدم المعھد خدماتھ للمرضى 

محافظتى القاھرة والجیزةمن بتكامل التخصصات المختلفة الالزمة لتشخیص بالمعھد. ویتمیز العالج 
من االداء نتیجة الى الخبرة المكتسبة من التخصص على مدى العالىوعالج األورام وكذلك المستوى 

أختیار المعھد كمركز مرجعى لمنظمة الصحة العالمیة فى تخصصات فقد تم لذلكأربعة وعشرین عاما 
وسرطان الرأس والرقبة . المثانةسرطان 
التعلیــــم والتدریــــب : -2

بھا برامج للدراسات العلیا فى كافة علوم السرطان الىالمعھد من المراكز المعدودة فى العالم یعتبر
وكذلك شھادات الدكتوراه فى التخصصات التایة : جراحة مااللوتشمل شھادة الماجستیر فى عالج 

طب االورام المعملى –باثولوجیا السرطان –االشعاعى للسرطان العالج–طب االورام –السرطان 
السرطان . وبیولوجیاوسرطان الدم 

رطان وقد والدوریات فى العلوم المختلفة للسالكتبالمعھد على أكبر مكتبة علمیة فى مصر من ویحتوى
. اآللىتم تدعیمھا بخدمات الحاسب 

مجالالمتخصصة فى العلمیةبنشر البحوث  تقوم1982أن للمعھد مجلة علمیة خاصة بھ منذ عام كما
بالتعاون مع الجدیدةالسرطان كما ینظم المعھد مؤتمرا سنویا على المستوى القومى لمناقشة البحوث 

مصر العربیة . المراكز المتخصصة األخرى فى جمھوریة
الضخمة وكذلك خبرة أعضاء ھیئة التدریس المكانیاتھالمعھد مركزا ھاما لتدریب األفراد نظرا ویعتبر

من ضمن المراكز التعلیمیة الدولیة التابعة لمنظمة الصحة العالمیة المعھدالعالیة لذلك فقد تم أختیار 
رقبة عالج سرطان المثانة وسرطان الرأس والتخصصاتوذلك فى 

لذلك یقوم المعھد بتنظیم حمالت مستمرة السرطانألھمیة توعیة الجماھیر بالمرض فى مكافحة ونظرا
وتشمل تلك الحمالت المجالالصحیة للمواطنین فى ھذا التوعیةالىباستخدام وسائل االعالم تھدف 

للمرض وكذلك أھمیة الفحص المبكرةعرضا لألسباب المعروفة للمرض وطرق الوقایة واالعراض 
بالعالج لدى المراكز المتخصصة . االسراعالدورى لالكتشاف المبكر للسرطان وكذلك ضرورة 

التطبیقیــة والمیدانیــة : البحــوث-3
ذلكأمثلةومنمصرفىأنتشارااألكثراألورامخاصةالبحوثمجالفىكبیرةخبرةلألورامالقومىللمعھد

–المثانةلسرطانواالشعاعىالجراحىالعالج–البولخالیابتحلیلالفالحینلدىالمثانةسرطانأكتشاف: 



التدخین–مصرفىالدموسرطانالیمفاوىالجھازسرطانوبائیاتاالناثلدىالثدىسرطانوبائیات
. والفیومبرىالكالقاھرةمنطقةفىالسرطانانتشارعناحصائیةودراسات–الرئةوسرطان
االتحادمثلالسرطانفىالعامیةالمنظماتمعوالبحثىالعلمىالتعاونفىملموسدولىنشاطوللمعھد
المتحدةالوالیاتخاصةالدولمنالعدیدوكذلكالعالمیةالصحةومنظمةالسرطانلمكافحةالعالمى
تعاوناالمعھدمعھاأقامالتىالعالمیةالسرطانمراكزوتشملوالسویدوھولنداوانجلتراوفرنسااالمریكیة
والمعھدبلندنجاىومستشفىبباریسروسىجستافومعھدللسرطاناالمریكىالقومىالمعھد: وثیقا

العالمیةاالنجازاتمناالستفادةالتعاونھذاویحققبالسویدكارولینسكاومستشفىلألورامالھولندىالقومى
. المصریینالمرضىعالجفىوتطبیقھاالمجالھذافى

: القومــىالمجـــال-4

وزارةمعبالتعاونالقومىالمستوىعلىالسرطانلمكافحةخطھوتنفیذوضعللمعھدالرئیسیةالواجباتمن
المبكرواالكتشافالوقایةبطرقالمواطنینتوعیةالخطةتللكوتشملاألطباءونقابةالطبوكلیاتالصحة
وتوزیعھاالسرطانعالجمراكزومواصفاتعددوتحدیدالقومیةالصفةذاتالبحوثأولویاتوتحدید

المریضمعتتناسبالتىالعالجطرقتطبیقلضمانواالشرافالبشریةالقوىتدریبمعالجغرافى
.المصرى



عنوان المعھد القومى لألورام, جامعة القاھرة

جامعة القاھرة–المعھد القومى لألورام 

ش القصر العینى–میدان فم الخلیج 



القومى لألورام, جامعة القاھرةأھداف المعھد

تطویر برامج الدراسات العلیا في مجال التعامل مع االورام

تدعیم البحث العلمي واالرتقاء بھ

زیادة القدرة التنافسیة للكوادر في مجال االورام

تدعیم برامج خدمة المجتمع وتنمیة البیئة

والبشریةرفع القدرة المؤسسیة المادیة 



نبذة عن المعھد القومى لألورام, جامعة القاھرة

1969ككلیة مستقلة تابعة لجامعة القاھرة وتم أفتتاحھ رسمیا عام 1959أنشئ المعھد القومى لألورام عام 
سریر ) وثمانیة أقسام فى كافة تخصصات علوم األورام وھى : 500ویضم المعھد مستشفى كبیرا ( سعة 

التحالیل الطبیة –التخدیر وعالج األلم –والعالج االشعاعى لألورام –األورام طب –جراحة السرطان 
بیولوجیا األورام-باثولوجیا األورام –وسرطان الدم 



ورام , جامعة القاھرةالقومى لأللمعھدلالھیكل اإلدارى 

جامعة القاھرة–أ.د. صالح عبدالھادى                     عمید المعھد القومى لألورام 

أ.د. عالء الحداد                           وكیل المعھد لشئون الدراسات العلیا والبحوث

وكیل المعھد لشئون خدمة المجتمع والبیئةأ.د. محمد جمیل                    

أ.د. أشرف زغلول                         مدیر مستشفى معھد األورام

أ.د. عثمان منصور                        مدیر العیادات الخارجیة

أ.د. أحمد مرسى                           مدیر العالج بأجر 

مدیر العملیاتأ.د. عمر زكریا        

السیدة . سناء عبدالحمید                 أمین عام المعھد



, جامعة القاھرةرسالة المعھد القومى لألورام 

التحكم السلیم لمرض السرطان فى مصر  وذلك من خالل تطویر وصیانة وتحسین الخدمات 
المتكاملة لبرامج رعایة المرضى وتقدیم برامج متنوعة لألبحاث والتعلیم والوقایة



رؤیة المعھد القومى لألورام, جامعة القاھرة

التعاون  بین العاملین والمرضى واألطباء لتطبیق أفضل للرعایة الصحیة

إدارة  مرض السرطان بطریقة صحیحة عن طریق إیجاد طرق عالج مختلفة

التطویر المھنى والتعلیمى المستمر لخدمة المرضى



المعھد القومى لألورام, جامعة القاھرةكلمة

-تحیة صادقة مع مطلع العام الجامعي الجدید لكل أعضاء ھیئھ التدریس والعاملین بالمعھد القومي لألورام
جامعة القاھرة وكذلك طالب العلم بھذا المعھد العریق.

وأیضا تحیة خاصة من القلب لمرضى األورام سواء من یعالج منھم بالمعھد أو خارجھ فالعنایة 
واالھتمام والرعایة والعالج األمثل لھؤالء المرضى ھو الشغل الشاغل لكل العاملین في ھذا المجال وھو 

وما ھلدوریة الشاملة لكل الھدف النبیل الذي نسعى جمیعا لتحقیقھ من خالل العمل الیومي المستمر والمتابعة ا
جدید ومفید من سیاسات عالجیة حدیثة ومتطورة وكذلك مناسبة للمریض المصري العزیز على قلوبنا جمیعا. 

وأخیرا أرجو من هللا سبحانھ وتعالى استمرار التقدم الدائم لمسایره المسیرة العلمیة الرائدة في ھذا المجال 
لمرضى السرطان وكذلك البحوث العلمیة فى ھذا المجال.وتقدیم أعلى مستوى ممكن من الخدمات 
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