
 

 س: إيه هي مبادرة القضاء علي فيروس سي ؟

 ج: مبادرة رئاسية للكشف عن فيروس سي وعالج المصابين به باإلضافه
 للكشف عن األمراض الغير الساريه مثل السكرى والضغط والسكر وتستمر

 لمدة 7 أشهر علي 3 مراحل .

  

 س: عاوز احلل تبع المبادرة اروح فين ؟

 ج: ممكن حضرتك من خالل الموقع ده تتعرف على مراكز المسح الطبى
 القريبة لمحل إقامتك .

  

 س: والتحليل ده بكام ؟

 ج: الفحص مجانا ولو القدر هللا طلعت مصاب بفيروس سي هيكون العالج
 كمان مجانًا  .

  

 

 



 س: هل الفحص محدد لسن معين؟

 ج: الفحص لمن هم من سن 18 سنة ألكثر .

  

 س: هو الفحص شغال من الساعة كام لكام ؟

 ج: مواعيد العمل فى الحملة  فى كل الوحدات المشاركة بيكون من 9
 صباحا وحتى 9 مساءًا .

  

 س: ايه الورق المطلوب منا ؟

 ج: بطاقة الرقم القومي فقط.

 

 س: عاوز اعرف الحملة دى تبقى فى محافظتى إمتى  ؟

 ج: إذا كانت من محافظات المرحلة األولى فهى فى اكتوبر ونوفمبر 2018

     اذا كانت من محافظات المرحلة الثانية فهى ديسمبر 2018 ويناير
 وفبراير 2019

     اذا كانت من محافظات المرحلة الثالثة فهى مارس وابريل 2019

  

 س: انا كان عندى فيروس سى واتعالجت ، ممكن اروح اعمل فحص
 تانى ؟

 ج: ممكن طبعًا تعمل فحص للضغط والسكر وكمان الوزن ، لكن لفيروس
 سى انت محتاج تتابع مع مركز العالج اللى اتعالجت فيه  .

  



 س: انا كان عندى فيروس سى واتعالجت وكنت بتعالج عند دكتور
 خاص ودلوقتى رجعلى الفيروس تاني ؟

www.nccvh.org.eg  ج:  تقدر يافندم تحجز على موقع حجز اللجنة القومية 
 أو على موقع حجز التأمين الصحى لو مؤمن عليك وتعرف موعد ومكان

 الكشف من خالل الحجز ده .

  

 س: انا روحت مركز فحص بالحملة وحللت وادونى كارت فيه موعد
 ومكان لمستشفى اروحها بس الخط مش واضح ومش عارف اقراه

 وعاوز اعرف ايه المكان اللى كاتبينه ده ؟

 ج: ممكن حضرتك تستعلم عن مركز العالج على الموقع الرسمى للحملة
 وهو www.stophcv.eg  من خالل رقمك القومى وتعرف اسم مركز العالج

 والموعد المحدد لك .

  

 س: يعني ايه األمراض غير السارية

 ج:   األمراض غير السارية، اللي هي بنقول عليها األمراض غير المعدية،
 هي أمراض القلب ، واألوعية الدموية ، والسرطان ، والسكر ، وأمراض الصدر

  المزمنة.
  

 س: هي األمراض دي بتيجي من ايه؟

 ج:   االمراض دي انتشرت قوي بسب زيادة أربع عوامل تمثل خطورة أساسية
 وهى: التدخين ، قلة الحركة والمشي وعدم ممارسة الرياضة،  واالكل غير

 الصحي.، والكحول .
  
 

http://www.stophcv.eg/


 س: يعني ايه أكل غير صحى؟

 ج:   زي الوجبات الجاهزة واالكل اللي فيه دهون وملح كتير والمقليات،
 ومفهوش خضار وفاكهة كتير

  

 س: ايه هو مرض السكر؟

 ج: هو مرض مزمن يتسبب في زيادة مستويات السكر( الجلوكوز بالدم)،
 وذلك نتيجة نقص االنسولين (هرمون يتم إفرازه من البنكرياس، يعمل

 على تخفيض السكر بالدم إلى المعدالت الطبيعية).

  

 س: ايه هو ضغط الدم؟

 ج: مرض ضغط الدم المرتفع هو عبارة عن ارتفاع في ضغط الدم أكثر من
 140/90 مليمتر زئبق يعاد قياس عدة مرات في توقيتات مختلفة.

  

 س:  هل تستمر متابعتنا بعد نهاية فترة الحملة أم أثناء فترة الحملة
 فقط ؟

 ج: المتابعة مستمرة حتى بعد فترة الحملة سواء بالنسبة للكشف أو
 العالج.

 
 
 
 
 
 



 األمراض غير السارية

 
أمراض وهي المعدية، غير األمراض أحياًنا عليها يطلق كما أو السارية، غير              األمراض
تعد فهي المزمنة. الصدر وأمراض والسكر، والسرطان، الدموية، واألوعية           القلب،
معدالت زادت ولقد عالميًا المزمنة واإلعاقات المبكرة للوفاة األساسي           السبب
التبغ استهالك وهى: أساسية خطورة عوامل أربعة زيادة نتيجة المعدية غير             األمراض
الغير والتغذية للكحول، الخطر والتناول البدنى، النشاط ممارسة عدم           (التدخين)،

 صحية.
مسئولة تعتبر و للوفاة الرئيسى السبب هي المعدية غير األمراض تعتبر مصر،              فى

 عن أكثر من
معظم عن مسئولة الدموية األوعية و القلب، أمراض تعتبر الوفيات. إجمالي من 80%             
بنسبة المزمنة الصدرية واألمراض ،%14 بنسبة السرطان ويليها ، %46 بنسبة             الوفيات

  4% والسكر %1.
المصريين من % 15.5 فإن 2017 لعام تدرجي صحي مسح ألخر طبًقا فإنه مصر،                في
%65 من أكثر الدم، ضغط ارتفاع من يعانون %29.5 بالدم، السكر ارتفاع من               يعانون

 يعانون من زيادة بالوزن نصفهم مصاب بالسمنة
  

 1- مرض السكر

 هو مرض مزمن يتسبب في زيادة مستويات السكر( الجلوكوز بالدم)، وذلك
 نتيجة نقص االنسولين (هرمون يتم إفرازه من البنكرياس، يعمل على تخفيض

 السكر بالدم إلى المعدالت الطبيعية)

 هناك أنواع مختلفة من مرض السكر

 النوع األول:

 يصيب النوع األول من مرض السكر في معظم الحاالت األطفال والبالغين أكثر
 من الكبار

 في هذا النوع تتوقف خاليا البنكرياس التي تقوم بإفراز األنسولين عن القيام
 بوظائفها، ويتمثل العالج في هذا النوع في حقن األنسولين الذي يتم امتصاصه

 إلى الدم ليقوم بمساعدة خاليا الجسم على امتصاص السكر من الدم.



 النوع الثاني:

 يعد النوع الثاني من مرض السكر هو أكثر األنواع انتشاًرا، حيث يقوم الجسم
 بتكوين بعض االنسولين، ولكن ليس بالقدر الكافي، أو ال يستفيد الجسم من

 االنسولين بشكل سليم ويسمى ذلك بمقامة االنسولين

 

 سكر الحمل:

 هو ارتفاع نسبة السكر في دم األم خالل فترة الحمل، وتعود نسب السكر عادة
 إلى معدالتها الطبيعية بعد والدة الطفل، ولكن قد يستمر ارتفاع نسبة السكر

 بالدم، لذلك يجب المتابعة المستمرة

 عوامل الخطورة المسببة لمرض السكر

 زيادة الوزن والسمنة●
 الخمول البدني وقلة الحركة والنشاط●
 اتباع نظام غذائي غير صحي، يتسم باإلكثار من الدهون والسكريات●

 والتقليل من الخضروات والفواكهة
 استهالك التبغ بجميع وكافة أنواعه●

  

 الوقاية من مرض السكر:

 الحفاظ الوزن المثالي, وعلى مؤشر كتلة الجسم من 18.5 وحتى●
 24.9 كجم/م2 (الوزن/مربع الطول)

 المشي نصف ساعة يومًيا على األقل●
 اتباع نظام غذائي صحي، تناول 5 ثمرات من الخضار أو الفاكهة●

 يومًيا على األقل، مع تقليل السكريات (الحلويات والنشويات)
 والدهون خاصة المهدرجة

 االمتناع عن التدخين بكافة وجميع أنواعه●
  
 



 األعراض:

 شدة الظمأ●
 الشعور بالجوع المستمر،●
 كثرة التبول●
 فقدان الوزن●
 عدم وضوح الرؤية●
 اإلجهاد●

  

 المضاعفات:

 انتبه : ان لم تخضع مستويات السكر المرتفعة  بالدم للسيطرة، فقد تؤدي إلى
  مضاعفات خطيرة مثل:

 بتر القدمين●
 الفشل الكلوي●
  فقدان البصر●
 نوبات القلب●
 السكتات الدماغية●

  

  لذا يجب عليك المتابعة باستمرار والحفاظ على تعليمات الطبيب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2- ارتفاع ضغط الدم

 مرض ضغط الدم المرتفع هو عبارة عن ارتفاع في ضغط الدم أكثر من 140/90
 مليمتر زئبقي عند قياسه عدة مرات في توقيتات مختلفة

 األعراض:

 بعض األشخاص المصابون بإرتفاع ضغط الدم ال تظهر عليهم أعراض●
 اإلصابة (احترس قد تكون مصاب وال تعلم)

 اإلحساس الدائم بالتعب واإلرهاق●
 الصداع الحاد، دوار بالرأس●
 نزيف دائم باالنف●

  
 المضاعفات ( في حالة األصابة وعدم االنتظام في العالج واتباع تعليمات

 الطبيب المعالج):

 اعتالل الشبكية أو العمى●
 الفشل الكلوي●
 الجلطة – النزيف أو الشلل أو السكتة الدماغية●
 قصور في عضلة القلب●

  

 كيفية الوقاية من ارتفاع ضغط الدم:

 قياس الضغط بصفة دورية والكشف المبكر●
 االمتناع عن التدخين●
 تنظيم الغذاء والوجبات وعدم اإلفراط في استهالك ملح الطعام●
 ممارسة الرياضة وتقليل الوزن●

 
 
 
 
 



 3- زيادة الوزن والسمنة

ف الوزن الزائد والسمنة بأنهما تراكم غير طبيعي أو مفرط●  يعر�
 للدهون قد يلحق الضرر بالصحة. والسبب األساسي لزيادة الوزن

 والسمنة هو اختالل توازن الطاقة بين السعرات الحرارية التي تدخل
 الجسم والسعرات الحرارية التي يحرقها. أو بمعنى أبسط  زيادة في
 االكل عن ما يحتاجه الجسم., خصوصا مع قلة النشاط البدني بسبب

 طابع عدم الحركة الذي يتسم به كثير من أشكال العمل، وتغير
 وسائل النقل.

  

 الوقاية :

 الحد من تناول الدهون والسكريات (كالحلويات والنشويات).●
 تناول الفواكه والخضروات، وكذلك البقوليات والحبوب.●
 ممارسة الرياضة بانتظام أو على أقل تقدير المشي نصف ساعة●

 يومًيا.
  

 المضاعفات:

 تعد زيادة الوزن والسمنة من أهم عوامل الخطورة المسببة للعديد●
 من االمراض مثل

 ارتفاع ضغط الدم و أمراض القلب واألوعية الدموية (النوبات القلبية●
  والسكتات الدماغية في المقام األول)

 مرض السكر بكل مضاعفاته●
 بعض أنواع مرض السرطان●

  

 
 
 
 
 



 تعرف على مراكز عالج فيرس سي واألمراض غير سارية
 

 

 العنوان وحدة العالج م المحافظة

 أسوان

 شارع المسله الناقصه حميات أسوان 1

 كوم امبو - شارع 70 كوم أمبو المركزى 2

 حى السيل جامعة أسوان 3

 االسماعيلية

 مستشفى حميات االسماعيلية _اول طريق ابو عطوة حميات االسماعيلية 4

 ش محمد على .حى االسرة .المنطقة 6 هيئة قناة السويس 5

 الغردقة-مستشفى حميات الغردقة حميات الغردقة 6 البحر االحمر

 ش المستشفيات - السويس حميات السويس 7 السويس

 القاهرة

 المعهد القومى ألبحاث األمراض المتوطنة 8
  والكبد

 10ش القصر العينى - فم الخليج

 ش الشيخ صالح الجعفرى - الدراسة - خلف مشيخة االزهر القاهرة الفاطمية 9

 داخل مستشفى قصر العينى القديم - القاهره فيروسات القصر العيني 10

  341شارع بورسعيد - باب الخلق -  القاهره أحمد ماهر التعليمي 11

 التجمع الثالث - بجوار الجامعة االلمانية - القاهرة الجديدة القاهرة الجديدة 12



  375ش رمسيس بالعباسية - بالقرب من مستشفى دار الشفا 13
  الدمرداش

 شبرا مصر - كورنيش النيل-مستشفى معهد ناصر معهد ناصر للبحوث والعالج 14

 منشأة ناصر - طريق االوتوستراد - حى ناصر الشيخ زايد آل نهيان 15

 العباسية - داخل مستشفى جامعة عين شمس (الدمرداش) جامعة عين شمس 16

 شارع كورنيش النيل - امبابة الجيزة حميات امبابة 17

 ميدان المطرية المطرية التعليمى 18

 المنوفية

  قرية ميت خلف - شبين الكوم شبين الكوم التعليمي 19

 محافظة المنوفيه - شبين الكوم - ميت خلف حميات شبين الكوم 20

 ش.جمال عبد الناصر شبين الكوم داخل جامعة المنوفيه معهد كبد المنوفيه 21

 اشمون بجوار ميدان صيدناوى حميات أشمون 22

 مستشفى حميات منوف - شارع الحميات حميات منوف 23

 شارع درب بن عامر - المنوفيه - مصر حميات تال 24

 بنى سويف

 شارع كورنيش النيل - المستشفى العام ببنى سويف بني سويف العام 25

  اخر سور جامعة بنى سويف - بجوار بنك االمارات جامعة بنى سويف 26

 تقاطع شارع سعد زغول وحدة عالج الفشن المركزى 27

 بنى سويف المدينة - شارع حلمى الملط وحدة عالج حميات بنى سويف 28



 شارع سعد زغلول - الواسطى وحدة عالج الواسطى المركزى 29

 سوهاج

 مدينة مبارك الطبيه كورنيش النيل مركز القلب والجهاز الهضمى بسوهاج 30

 مدينة طهطا وحدة عالج طهطا العام 31

 اخميم وحدة عالج اخميم المركزى 32

 مدينة البلينا وحدة  عالج البلينا المركزى 33

 مستشفي العريش العام العريش العام 34 شمال سيناء
 شارع الجيش شمال سيناء

 كفر الشيخ

 شارع يس عبد الغفار بجوار المستشفى العام م ابحاث الكبد والقلب بكفر الشيخ 35

 المنشيه القبليه تبع مركز مطوبس كفر الشيخ حميات مطوبس 36

  شارع سعد زغلول - بورسعيد حميات دسوق 37

 جامعة كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ 38

 قرية الزعفران بمحافظة كفر الشيخ تكامل بالزعفران 39

 األقصر

 ش صحراء حبيل حميات االقصر مركز عالج تحيا مصر 40

 مدينة أرمنت وحدة عالج أرمنت التخصصى 41

 أسيوط

  مدينة الواليدية شارع جامعة األزهر بديوان مديرية الشئون وحدة عالج مركز الوليديه بأسيوط 42
 الصحية

شارع المستشفى امام شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء وحدة عالج القوصية 43

 ش الجيش صدفا بجوار محكمة صدفا الجزئية وحدة عالج صدفا المركزى 44

 المسشفيات الجامعية، جامعة أسيوط وحدة عالج الراجحى الجامعى 45



  اإلسكندرية

 ميامى ش خليل حمادة تقاطع ش جمال عبد الناصر وحدة عالج شرق المدينه 46

 ش الغيط الصعيدى, منطقه امبروزو سموحه وحدة عالج حميات االسكندرية 47

 محطة الرمل وحدة عالج جامعة األسكندرية 48

  شارع األمير لؤلؤ وحدة عالج مستشفى القبارى العام 49

 بجوار مساكن محدودى الدخل وحدة عالج حميات مطروح 50 مطروح

 البحيرة

 شارع الجمهورية وحدة عالج المعهد الطبى القومي بدمنهور 51

 طريق النصر بجوار موقف دمنهور وحدة عالج حميات دمنهور 52

 شارع احمد عرابى - كفر الدوار وحدة عالج كفر الدوار المركزى 53

 شارع السيد عبد الجليل - ادكو وحدة عالج ادكو المركزى 54

 الفيوم

 ش. المسلة - الفيوم وحدة عالج الفيوم العام 55

 ش الجمهورية ابشواى وحدة عالج ابشواى المركزى 56

 شارع المدارس - سنورس وحدة عالج سنورس المركزى 57

 ش المدارس بجوار قسم الشرطة وحدة عالج طامية المركزى 58

 القليوبية

 بنها الجديدة امام مرور القليوبية وحدة عالج حميات بنها 59

 شارع العاشر من رمضان قليوب المحطة وحدة عالج حميات قليوب 60

 ش احمد عبد العزيز الطريق السريع وحدة عالج حميات طوخ 61

 مركز سندبيس القناطر الخيرية وحدة عالج سندبيس 62



  شارع سعد زغلول وحدة عالج حميات بور سعيد 63 بورسعيد

 طريق السالم حى النور بجوار دلتا شارم وحدة عالج شرم الشيخ الدولى 64 جنوب سيناء

 دمياط

 شارع باب الحرس وحدة عالج حميات دمياط 65

 طريق فارسكور وحدة عالج فارسكور المركزى 66

 الجيزة

 المحور المركزى الشيخ زايد , السادس من اكتوبر وحدة عالج الشيخ زايد التخصصى 67

 الهرم، العمرانية، الجيزة وحدة عالج الهرم 68

 طريق القاهرة اسيوط, بجوار مصانع السكر, الحوامدية, وحدة عالج الحوامدية العام 69
 الجيزة

 كورنيش النيل - الجيزة وحدة عالج حميات إمبابة 70

 51ش وزارة الزراعة - العجوزة وحدة عالج مجمع عيادات فاكسيرا التخصصية 71

 منزل كوبري ثروت بجوار قسم بوالق الدكرور بوالق الدكرور العام 72

 منشأة القناطر (المناشى) - بجوار موقف األتوبيس مبارك المركزي 73

 شارع ترعه السواحل امتداد شارع البوهي امام مسجد النور الوراق المركزي 74

 بميدان الجيزة مستشفي ام المصريين العام ام المصريين العام 75

 مركز ومدينة العياط شارع الجيش - طريق مصر اسيوط العياط المركزي 76
 الزراعي

 طريق مصر-أسيوط الزراعي الشرقي-مدينة الصف الصف المركزي 77



 مدينة الباويطي شار ع المستشفي المتفرع من شارع مصر الواحات البحريه المركزي 78

 شارع حسن متولي اول الهرم - العمرانية - الجيزة مستشفي ثابت ثابت لالمراض المتوطنه 79

 ش.الخليفة المأمون اوسيم . جيزة أوسيم المركزي 80

 الدقهلية

 خلف االستاد وحدة عالج المنصورة العام الجديد 81

 مدخل مدينة منية النصر وحدة عالج منية النصر العام 82

 مستشفى ميت غمر - دقادوس وحدة عالج ميت غمر المركزى 83

 وحدة عالج مستشفى الباطنة التخصصى 84
 المنصورة

 ش الجمهوريه ميت خميس

 شارع الجمهورية، المنصورة، الدقهلية وحدة عالج مستشفى جامعة المنصورة 85

 مستشفى السنبالوين العام - أرض الجمال وحدة عالج السنبالوين العام 86

 شارع وسط البندر امام مركز الشرطة القديم اعلي االسعاف وحدة عالج االداره الصحية للمنزله 87
 الطريق الزراعى- المنزله

 شارع الثورة شربين وحدة عالج شربين المركزى 88

 شارع عبدهللا السعدونى بجوار قسم الشرطه وحدة عالج بلقاس المركزى 89

 شارع المحطة مدينة دماص مركز ميت غمر وحدة عالج مركز الكبد والجهاز الهضمى بدماص 90

 شارع مجلس المدينة وحدة عالج دكرنس العام 91

 الشرقيه

 مساكن االحرار - طريق االحرار وحدة عالج الزقازيق العام 92

 ش بورسعيد - امام الوحدة المحلية - فاقوس وحدة عالج فاقوس العام 93



 شارع المرور مركز بلبيس وحدة عالج حميات بلبيس 94

 شارع المستشفى العام طريق الزقازيق فاقوس وحدة عالج ههيا المركزى 95

 شارع النافورا - مركز الشرطة وحدة عالج الحسينية المركزى 96

 ش 23 يوليو مركز ديرب نجم وحدة عالج ديرب نجم المركزى 97

 قرية السعدين - مركز منيا القمح وحدة عالج السعديين المركزى 98

 ش األردنية بجوار نادى الرواد مركز صحة العاشر من رمضان 99

10
0 

 الحكما - قسم ثان الزقازيق حميات الزقازيق

 الغربية

10
1 

 ش طه الحكيم - طنطا - الغربية وحدة عالج حميات طنطا

10
2 

 أول طريق طنطا - بجوار مستشفى الحميات وحدة عالج كبد المحلة التعليمي

10
3 

 وحدة عالج مستشفى جامعة طنطا التعليمى
 العالمى

 جامعة طنطا العالمى (الفرنساوى) بجوار كلية الطب

10
4 

 أول طريق طنطا - بجوار مستشفى كبد المحلة وحدة عالج حميات المحلة

10
5 

 ش الجيش، زفتا، وحدة حميات زفتي

10
6 

 كفر الزيات بجوار المطافى حميات كفر الزيات

 المنيا

10
7 

 سمالوط -عرب الزينه-كوبرى الشريعى-جراحات اليوم الواحد وحدة عالج جراحات اليوم الواحد بسمالوط

10
8 

 وحدة عالج عيادات الجهازالهضمي والكبد
 التخصصى

 ش الحرية - بجوار مستشفى حميات المنيا - المنيا

10
9 

 ش الترعه الساحليه امتدادش 26 يوليو -ملوى وحدة عالج ملوى العام

11
0 

 مستشفى حميات مغاغه مركز مغاغه كفر المداور حميات مغاغة



11
1 

 الوحدة تقع في مستشفي العدوه المركزي شارع بور سعيد العدوة المركزى
 مركز العدوه محافظة المنيا

11
2 

مستشفى الفكرية المركزي شارع بورسعيد ابوقرقاص المنيا الفكرية المركزى - ابو قرقاس

11
3 

 مستشفى حميات ديرمواس شارع فضل هللا ابو الحسن حميات ديرمواس

11
4 

 مستشفي المنيا الجامعي كورنيش النيل جامعه المنيا

11
5 

 مطاى .حى جنوب .بجوار مسجد صالح الدين مركز مطاى

11
6 

 القيس مركز بنى مزار تكامل القيس بالمنيا

 قنا

11
7 

 شارع 26 يوليو مدينة قنا وحدة عالج حميات قنا

11
8 

 الكيلو 6. وحدة الفيروسات الكبدية بمبنى العيادات الخارجية وحدة عالج جامعة جنوب الوادى

11
9 

 شارع التحرير مدينة نجع حمادى حميات نجع حمادى

12
0 

 شارع البحر - مدينة قوص منفذ صرف قوص

 الوادى
 الجديد

12
 حميات الخارجة 1

 ميدان الشعلة - مدينة الخارجه - الوادى الجديد
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 لجان عالج فيروس سي – التأمين الصحي

  

 منفذ الصرف م اللجنة  الفرع

 فرع القاهرة

 لجنة مجمع التوفيق

 ع . األلف مسكن 1

 ع . مصر الجديدة 2

 ع . المقطم 3

  ع . مجمع التوفيق 4

  ع . ناصر 5

 ع . شبرا المظالت 6

 ع . األميرية 7

 لجنة ناصر

 ع . المعادى 8

 ع . النصر بحلوان 9

 ع . مدينة نصر 10

 لجنة مركز الكبد بعيادة الطلبة  فرع االسماعلية

 مركز الكبد بعيادة الطلبة 11

 ص .ع.المجمع 12

 ص .ع.المجمع 13

 ص .ع.المجمع 14



 ع . المجمع الطبي 15 لجنة  ع . المجمع الطبي فرع السويس

 لجنة (ع . ابو بكر الصديق) فرع المنوفية

 ع . ابو بكر الصديق) 16

 ع . منوف 17

 ع . قويسنا 18

 ع . السادات 19

 ع . بركة السبع 20

 ع . اشمون 21

 ع . كفر الشهداء 22

 ع . تال 23

 ع . الباجور 24

 لجنة (ع . العبور الشاملة) فرع كفر الشيخ

 ع . العبور 25

 ع . فوة 26

 ع . بنى سويف الشاملة 27 لجنة( ع . السالم) فرع بنى سويف

 لجنة( ع . التخصصية) فرع سوهاج

 ع . التخصصية 28

 ع . طهطا 29

 ع . اخميم 30

 ع . جهينه 31



 ع . ساقلته 32

 ع . جرجا 33

 ع . البلينا 34

 ع . طما 35

 ع . مغاغة 36

 ع . االقصر الشاملة 37 لجنة( ع . االقصر الشاملة) فرع االقصر

 ع . اسوان الشاملة 38 لجنة( ع . اسوان الشاملة) فرع اسوان

 ع . الغردقة 39 لجنة(ع . الغردقة) فرع البحر االحمر

 ع . العريش 40 لجنة(ع . العريش) منطقة شمال سيناء

 فرع شمال غرب الدلتا

شارع قنال السويس لجنة محمد فريد
 محرم بك

 ع . حى المنتزه 41

 ع . محمد فريد 42

 ع . مينا البصل 43

 ع. النقراشى 44

مطروح شارع المحطةلجنة مرسى مطروح

 ع . مرسى مطروح 45

 ع . االمل 46



مياط /الشارع الحربى لجنة عيادة االمل فرع دمياط

 ع . فارسكور 47

 ع . كفر سعد 48

 فرع الفيوم

لجنة المجمع الطبى
 الجديد

مجمع الطبى الجدي
 بكيمان فارس

 ع . المجمع الطبي 49

 ع . كيمان فارس 50

مستشفي التضامنلجنة (م . التضامن)
 ببورسعيد

 م . التضامن 51

ور سيناء/بجوار مين لجنة(ع . الطور) (بورسعيد وجنوب سيناء)
 الطور البحرى

 ع . الطور 52

شارع شرق االستاد لجنة(ع . بنها) فرع القليوبية

 ع . بنها 53

 ع . حسن عوض 54



 ع . كفر شكر 55

 ع . طوخ 56

 ع . قليوب 57

 ع . القناطر الخيرية 58

خلف مجلس المدينة لجنة(ع . نصار)
 بشبرا الخيمة

 ع . نصار 59

 ع . شبين القناطر 60

 ع . الخانكة والعبور 61

 ع . العبور 62

 فرع البحيرة

 لجنة (ع. دمنهور)
شارع الشاذلى بجوار

 ع . دمنهور 63 الكوبرى العلوى

جنة ( ع . ايتاى البارود
رع المركز االسالمى

 ع . ايتاى البارود 64 ايتاى البارود



رج المروة شارع أحمدلجنة ( ع . كفر الدوار
 عرابى

 ع . كفر الدوار 65

 ع.ابو حمص 66

 ع . الرحمانية 67

 ع . كوم حمادة 68

جنة العيادة المركزي فرع وسط الصعيد (اسيوط)
 النموذجية

 ش كورنيش النيل

 العيادة المركزية 69

 ع . السالم 70

 ع . ابو تيج 71

 ع . القوصية 72

 ع . ديروط 73

 ع . منفلوط 74

 ع . ابنوب 75

  فرع شمال شرق الدلتا

 ع المطرية 76مدينة المطر لجنة ع. المطرية

 ع . العباسى 77شارع العباس لجنة ع . العباسى

  ع . ابن لقمان 78شارع السلخلجنة ع . ابن لقمان



 لجنة ع . جديلة
جديلة مبنى التأم
 ع . جديلة 79الصح

 لجنة ع. بلقاس
بلقاس مبنى التأم
 ع.بلقاس 80الصح

لجنة ع . السنبالوين
سنبالوين مبنى التأم
 ع . السنبالوين 81الصح

 ع . دماص 82قرية دما لجنة ع . دماص

 لجنة ع . أجا
دينة اجا مبنى التأم
 ع . أجا 83الصح



 (لجنة (ع . الهرم فرع شمال الصعيد (الجيزة)
 شارع احمد كامل ام

 ع . الهرم 84المحافظ

 فرع الغربية

رع البحر بجوار الشيخ لجنة طنطا
 صباح

 ع . على بن ابى طالب 85

 ع . خالد بن الوليد 86

 ع . السنطا 87

 ع . احمد عرابي 88

 (لجنة (ع . سمنود
رع المستشفى امام

 ع . سمنود 89مع الحريري

لجنة المحلة الكبرى
كوبرى بنزيون العلوى

 ع . بن سينا 90 بجوار بنك مصر

 (لجنة (ع . ههيا فرع الشرقية
مساكن السالم بجوا

 مجمع اللغات

 ع . ههيا 91



 ع . منيا القمح 92

 ع . فاقوس 93

وبرى العبور امام قس (لجنة (ع . الزقازيق
 ثان الزقازيق

 ع . الزقازيق 94

 ع . الحسينية 95

 ع . االبراهيمية 96

 ع . كفر صقر 97

 ع . ابو كبير 98

 ع . ديرب نجم 99

 ((لجنة (ع . بلبيس
ريق عبد المنعم ريا

مام الساحة الشعبية
ول مساكن الشيخ عم

 ع . القرين 100

 ع . مشتول السوق 101

 ع . الغزل والنسيج 102

 ع . بلبيس 103



 ع . سيكم 104

جنة( ع . مبرة المنيا فرع المنيا
لمركز الطبي الغربي
لف مستشفى الصد

 عزبة شاهين

 ع . مبرة المنيا 105

 ع . مغاغة 106

 ع . سمالوط 107

 ع . مطاى 108

 ع . العدوة 109

 ع . ملوى 110

  ع . مزار 111

 ع . دير مواس 112

 ع . ابو قرقاص 113

لجنة( ع . سيدى عبد جنوب الصعيد (قنا)
 الرحيم)

شارع المدارس بجوار
  االمن الوطنى

 ع . سيدى عبد الرحيم 114



 ع . نجع حمادى 115

 ع . الدقى 4116 شارع عق (لجنة( ع . الدقى مستشفى 6 أكتوبر

  

 مراكز عالج السكر والضغط

  

 المستشفى مــــ المحافظة

  القاهرة

 مستشفى منشية البكرى العام 1

 مستشفى هيليوبوليس ( مؤسسة عالجية ) 2

  مستشفي الهالل 3

 مستشفى جراحات اليوم الواحد مدينه نصر 4

 المعهد القومى للكلى والمسالك البولية  ( تعليمى ) 5

 مستشفى المطرية التعليمى 6

 مستشفى عين شمس العام 7

 مستشفى السالم التخصصى ( االمانة ) 8

 مستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج 9

 مستشفى الشيخ زايد ال نهيان االمانة 10

 مستشفى الجمهورية ( مؤسسة عالجية ) 11



 مستشفى الهالل ( االمانة ) 12

 مستشفى احمد ماهر التعليمى 13

 مستشفى القاهرة الفاطمية ( االمانة ) 14

 مستشفى القبطى ( مؤسسة عالجية ) 15

 مستشفى دار الشفاء ( االمانة ) 16

 مستشفى الجالء التعليمى 17

 مستشفى شبرا العام 18

 مستشفى  الخازندارة  العام 19

 مستشفى الساحل التعليمى 20

  معهد ناصر للبحوث والعالج 21

 مستشفى روض الفرج العام ( جراحات ) 22

 مستشفى االصالح االسالمى ( مؤسسة عالجية ) 23

 مستشفى  الزيتون التخصصى  ( االمانة ) 24

 مستشفى جرحات اليوم الواحد الزاوية 25

 مستشفى المنيرة العام 26

 المعهد القومى للسكر ( تعليمى ) 27

 معهد القومى للكبد ( تعليمى ) 28

 مستشفى دار السالم العام 29

 مستشفى مبرة مصر القديمة (مؤسسة عالجية ) 30



 معهد التغذية ( تعليمى ) 31

 مستشفى جراحات اليوم الواحد بالبساتين 32

 مستشفى التبين المركزى 33

 مستشفى 15 مايو االمانة 34

 مستشفى حلوان العام 35

  مستشفي السالم التخصصي 36

 مستشفى القاهرة الجديدة المركزى 37

 مستشفى الشروق المركزى 38

 مستشفى مبرة المعادى   ( موسسة عالجية ) 39

  سوهاج

  مستشفي سوهاج العام 40

 مستشفي طهطا العام 41

 مستشفي البلينا المركزي 42

  مستشفي اخميم المركزى 43

 مستشفي المراغة المركزي 44

 مستشفي العسيرات المركزي 45

  مستشفي طما المركزى 46

 مستشفى دار السالم العام 47

  مستشفى ساقلته المركزى 48

  مستشفى المنشاة المركزى 49



 مستشفي حميات سوهاج 50

  بني سويف

   مستشفي بني سويف التخصصي 51

 مستشفي الواسطي 52

 مستشفي ناصر 53

 مستشفي بيا 54

 مستشفي سمسطا 55

 مستشفي الفشن 56

  منوفية

 مستشفي منوف العام 57

  مستشفي اشمون العام 58

 مستشفي سرس الليان العام 59

 مستشفي الباجور العام 60

 مسيتشفي بركة السبع المركزي 61

 مستشفي قويسنا المركزي 62

 مستشفي الشهداء المركزي 63

 مستشفي زاوية الناعورة المركزي 64

 مستشفي تال المركزي 65

 مستشفي السادات المركزى 66

  مستشفي حميات شبين الكوم 67

 مركز مسنين جنزور 68



  البحر االحمر

 مستشفي راس غارب المركزي 69

 مستشفي الغردقه العام 70

 مستشفي سفاجا المركزي 71

 مستشفي القصير المركزي 72

 مستشفي الشالتين المركزي 73

 مستشفي جراحات اليوم الواحد 74

 االقصر

 مستشفى االقصر العام 75

  مستشفى القرنة المركزي 76

  مستشفى اسنا المركزي 77

  مستشفى االقصر الدولي 78

 مستشفى ارمنت  التخصصي 79

 كفر الشيخ

  مستشفي كفر الشيخ العام 80

  مستشفي دسوق العام 81

 مستشفي سيدي سالم المركزي 82

 ممستشفي الحامول المركزي 83

 مستشفي فوة المركزي 84

 مستشفي بلطيم المركزي 85

 مستشفي برج البرلس المركزي 86

 مستشفي سيدي غازي المركزي 87



  مستشفى بيال المركزى 88

 مستشفي مطوبس المركزي 89

 مستشفي قلين المركزي 90

  السويس

  مستشفي السويس العام 91

  مركز الشروق 92

  مركز كبريت 93

  مركز الصباح 94

  مركز المسنين 95

  مركز االيمان 96

 مستشفي الحميات 97

  مركز توفيق 98

 شمال سيناء

 مستشفي العريش العام 99

 مستشفي بئر العبد المركزى 100

 مستشفي الشيخ زويد المركزى 101

 مستشفي رفح المركزى 102

 مستشفي نخل المركزى 103

  االسماعلية

 مستشفى االسماعيلية العام 104
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