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وجرااهارةلو اجااعة ااها ترااعاالة الااعرااهاور  ول ارة ا
:اةلوج هاوإلجلو.وتاور قعئ هاشاااةلاور   اورشااااع.ا  

  غلفار زلاورلعالتاورةشا ها إصع ارعا عإلتفل تزو

طوارئ لمواجهة أمراض الشتتتتتتتتتتتتتتت ا  رفعت جامعة بنها حالة ال
رئي  جامعة بنها  - على شتتتتتتتتتتتتتتتم  الدي  /بمخ لف القطاعات والكليات حيث عقد الدك ور

 - سليما  مصطفى /اج ماعا موسعا مع مسئولى المد  الجامعية والكليات بحضور الدك ور
مد  المشتترف على ال -جمال ستتوستتة  /نائب رئي  الجامعة لشتتئو  ال عليو والط ب والدك ور

ة وذلك لبحث اإلجرا ات وال دابير اإلح رازية ال زمة لمواجهة األنفلونزا الموستتتتتتتتتتتتتتتمية الجامعي
 .بالكليات والمد  الجامعية واإلدارات المخ لفة

وقال رئي  جامعة بنها بانه قد  و ال اكيد خ ل االج ماع على مراجعة أهو الممارستتتتتتتتتتتتتتتات 
 خ ل فصتتتتتتتتل الشتتتتتتتت ا  والمع مد  م  واالمراض ال ى  ن شتتتتتتتتر  العملية لمواجهة وبا  األنفلونزا

المجل  األعلى للجامعات و وصتتتتتتتتتتتتيات اللجنة العليا لمواجهة األنفلونزا الموستتتتتتتتتتتتمية بالجامعة 
وكذلك العمل على  حستتتتتتتتتتتتتتتي  جود  الخدمات المقدمة للط ب وا خاذ كافة ال دابير لل اكد م  

عو ومنافذ  وزيع ستتتتتتتتتتتتتتت مة وجود  األ ذية والمشتتتتتتتتتتتتتتتروبات المقدمة فى المد  الجامعية والمطا
 .اال ذية بالجامعة

وأشتتتار شتتتم  الدي  بانه قد  شتتتكيل لجا  فرعية بالمد  الجامعية وكليات جامعة بنها لم ابعة 
إجرا ات الوقاية والضتتتتبط والستتتتيطر  على المرض ونشتتتتر الوعا الصتتتتحا والعاملي  والط ب 

عداد م طلبات ومس لزمات الفحص و شخيص الحاالت ووسائل ومهمات ا ية لنظافة الشخصوا 
والنظتتافتتة العتتامتتة و وعيتتة و تتدريتتب العتتاملي  والط ب بتتمدوات ال خلص ا م  م  المخلفتتات 
و جهيز  رف فحص الحاالت المشتتتتتتتتتتت بهة بالكليات وم ابعة طرا الع م للحاالت المشتتتتتتتتتتت به 

  .فيها
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نائب رئي  جامعة بنها لشتتئو  ال عليو والط ب  -ستتليما  مصتتطفى  /م  جانبه قال الدك ور
ا  جميع الكليات والمرافا الجامعية قد استتتتت عدت لمواجهة امراض فصتتتتتل الشتتتتت ا  م  خ ل ب

مراجعة اإلجرا ات الوقائية خاصتتتتتة لمرض االنفلونزا مشتتتتتيرا أ  هذ  اإلجرا ات االح رازية ي و 
نخفاض درجات الحرار  كتجرا  استتتت باقا  ال مكيد عليها مع بداية موستتتتو الشتتتت ا  م  كل عاو وا 

لحاالت المشتتت به فيها والمةكد  للنفلونزا الموستتتمية حيث  و ال دريب على نماذم لل عامل مع ا
 قصتتتتتتى حاالت العدوي الشتتتتتتديد  لدي ط ب الجامعة والعاملي  وكيفية ال عامل الستتتتتتريع معها 

 .بما يحد م  ان شار المرض

 فةكيد على كامنه قد  و ال مالمشتترف على المد  الجامعة ب - جمال ستتوستتة /واضتتاف الدك ور
االش راطات الصحبة ل  ذية واجرا   حلي ت للميا  و غيير الف  ر بصفة مس مر  م  خ ل 
المعامل المخ صة فض  ع  النظافة ال امة عند إعداد الوجبات وحفظها ح ى ين هى صرفها 
للط ب مع الطهى الجيد وال خلص م  الفضتتتت ت بالطرا االمنة وذلك حفاظا على الصتتتتحة 

 .نائنا الط بالعامة وس مة اب


