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 قوافل خالل مريض 5000 على الكشففففففففف 
 بنها بجامعة طبية

 ب ئاسدددددددددددددددة والبيئة المجتمع خ مة قطاع أصددددددددددددددد  
 جامعة  ئيس نائب - إسدددددددددددددددما يل جمال/ ال كتو 

 الجامعة ابه  فعت التى المتكاملة القوافل بشددددددددددددددد   بيانا والبيئة المجتمع لخ مة بنها
 الصددحة ي يةم  بينها وم  بالمحافظة المعنية والجهات القليوبية محافظة مع بالتنسددي 
 وكليات الصددددددددددديا لة ونقابة المحلية والمجالس الم   ومجالس الشددددددددددد ب مياه وشددددددددددد كة
 والعلوم يةوالت ب والز ا ة والتم يض والبيط   البشددددددددددد   الطب كلية فى ممثلة الجامعة
 . والنو ية والت بية

 قوافددل 7 الدد فع تم أندد  القوافددل  لى العددام المشددددددددددددددد   -  اجح إب اهيم /الدد كتو  وقددال
 وشدددبي  وبنها ك شددد كف  بم اكز وثقافيا واجتما يا وبيئيا وبيط يا وز ا يا طبيا متكاملة
 بكف  صليب وكف  السي   ب  وكف  البقاشي  ق   فى ممثلة الخي ية والقناط  القناط 
  لى لطبىا للكشدددددد  قوافل مع تزامنا ببنها ت يبوا القناط  بشددددددبي  والحسددددددانية شددددددك 
  ئيس - ال ي  شددددددمس  لى /ال كتو  ب  اية السددددددابقة الفت ة خالل بنها م ا س طالب

 حم م /ال كتو  مع وبالتنسدددددددددددددددي  القليوبية، محافظ ف حات  ضدددددددددددددددا وال كتو  الجامعة
  ئيس - مجاه  مصطفى /والمهن س ،ببنها الجامعية المستشفيات م ي  - السالم ب 

  م اءو  ،بالقليوبية الصددددددددديا لة نقيب - ثابت مج   /وال كتو  ،الشددددددددد ب مياه شددددددددد كة
 . الت  يس هيئة وأ ضاء الكليات

 ق ية لىإ متكاملة بقوافل ال فع تم نو ها م  األولى هى سددددابقة فى أن   اجح وأضددددا 
 مددا الح   م  تعددانى التى المندداط  تلدد  لتطوي  المحددافظددة خطددة مع تزامنددا الغيط أبو
 الخ مات فى فق ا الق   أكث  م  ق ية 25  صددددددددددددد  تم حيث الصدددددددددددددحية، الخ مت م 
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 والوقائية الصددددددددددددحية الخ يطة ل صدددددددددددد  مسددددددددددددتم ة القوافل وأ  المحافظة فى الصددددددددددددحية
 م   أكث  لى الكشددددددد  إج اء تم إن  وقال. بالمحافظة المنتشددددددد ة واألم اض والعالجية
 شددهو  4 تتجاوز لم قصددي ة زمنية فت ة فى لها العالج وصدد   م ضددية، حالة 5000
حالة  امعىالج للمسدددددددتشدددددددفى و ناية  اية   إلى تحتاج والتى المسدددددددتعصدددددددية، الحاالت وا 
 بكميات ت فع التى الشددد ب مياه شددد كة مع التنسدددي  تم كما ،لها الطبية الخ مة لتق يم
 صدددددددددولو    م مشدددددددددكلة لحل بها الشدددددددددبكات وتطهي  الت يب لمنطقة النظيفة المياه م 

  بالشددددددددد مياه م   ينات أخذ تم كما. المنطقة فى وضدددددددددعفها العليا األ وا  إلى المياة
 لمزا  ى لبيط يةا الخ مة وتق يم تثقيفية ن وات و مل لها القوافل توجي  تم التى بالق  
 . الق   بتل  وال واج  المواشى وم بى

 البيئة ةلحماي اإلقليمية لألسابيع العام المنس  - سوسة جمال /ال كتو  أك  جانب  م 
 م  ق ية 25  صددد  تم أن  بنها بجامعة المتكاملة القوافل  ام ومنسددد  المجتمع وخ مة
 هدداومدد ن م كزهددا مسدددددددددددددددتو   لى القليوبيددة بمحددافظددة للخدد مددات احتيدداجددا األكث  الق  

 تتضم  التىو  المح ومة الق   تل  ل  م المتكاملة القوافل م  سلسلة وتوجي  المختلفة
 . والتثقيفية والز ا ية والبيط ية الطبية القوافل م  سلسة

 معالمجت خ مة منظومة إطا  فى التوالى  لى العاشددددددددد  للعام تتم القوافل أ  مضددددددددديفا
 ذات  ماتخ وتق يم المحيط والمجتمع والمحافظة الجامعة بي  والتفا ل البيئة وتنمية
 تنميددةو  المجتمعيددة المشددددددددددددددددا كددة لمعددايي  تفعيال اإلقليم لمواطنى ومتميزة م تفعددة جو ة

 التى  المعايي ضددم  اال تما  التعليم جو ة لضددما  أسدداسددى كمتطلب والبيئة المجتمع
 التى ةاالسدددددددددددددددت اتيجي للخطة وتنفيذا واال تما  الجو ة لضدددددددددددددددما  القومية الهيئة تتبناها
 واسدددددددددددددددتط  . المحيط بددالمجتمع الخطددة تلدد  و بط م2022-2016 الجددامعددة تتبندداهددا
 والز ا ة الطب كليات م  الت  يس هيئة  ضددددو 100 م  ب كث  ال فع تم ان  سددددوسدددد 
 100 م   وأكث والتم يض والعلوم وبنها بشدددددددددددددب ا هن سدددددددددددددةوال والت بية البيط   والطب
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 البللط وميد انى حقلى كتد  يدب القوافدل فى للمشددددددددددددددددا كدة الكليدات مختل  م  طدالدب
ثقال  .خب اتهم وا 


