
قطاع خدمة المجتمع والبیئة-92-

قوافــل
:القــوافــل -7

وبیئـة سـلیمة صحیةحیاة ومشاركة منه فى خلق والبیئةفى خدمة المجتمعوامتدادا لدور القطاع
والتــي تجــوب مختلــف محافظــات المجهــزةالعدیــد مــن القوافــل الشــاملةالقطــاع، فقــد نظــموآمنــةنظیفــة

ألمـراض الطارئـة والمعدیـة امـن الوقایة و والعالجالصحي اإلرشادنشر سبلل، مصر فى خدمة المجتمع
–القوافـل الطبیـة (ومنهـابالمجـانالـالزمصـرف العـالج مـع–التطعـیم و –الكشف على الحیوانـات و –

–ذوى االحتیاجــات الخاصـــة قوافــل –التعلــیم المســـتمرقوافــل –التوعیــة البیئیـــة –البیطریــة القوافــل 
:اآلتیةوقد شملت المناطق والوحدات )التجمیل والتشجیرو 

:  9/8/2010–8: بالعیاط - قریة كفـر حمیـدب)البشریة( الطبیة قافلةال)1(
والــوالدة والنســاء الجراحــة (تخصصــاتعــدة فــيأعضــاء هیئــة التــدریس القوافــلهــذهوقــد شــارك فــي

ت وأدویــة ومعهــم كــل مــا یلــزم مــن أدوا)واألطفــال والقلــب والرمــد والعظــام والجلدیــةةالباطنــة والمعدیــاألمــراض و 
.أكتوبر6التنسیق مع مدیریة الصحة بمحافظة بعدد من الطالب والمشرفین، و ومستلزمات طبیة، 



قطاع خدمة المجتمع والبیئة-93-

قوافــل
:  3/8/2010-2-اط بالعی: قریة البلیدة وبیتساب)البشریة(القافلة الطبیة )2(

التـيالحاالت المرضـیة عوعالج جمیفحصتمقد و 
ة واألدوات ف األدویــ، مــع صــر علیهــا بالمجــانضــت عر 

ـــة  ـــض الحـــاالت ،أیضـــاالعالجی ـــذلك تحویـــل بع إلـــىوك
.المستشفیات العامة إلجراء العملیات الالزمة لها

11/7/2010-10:اـبقریة البلیدة وبیتس)البیطریــة(الطبیةالقافلة)  3( 

الحقلیة البیطریةللمشاكل ملشاعمل مسحتم من خاللهاقوافل بیطریةكما شملت أیضا وحدة البلیدة 
وتم تحدیدها وعـالج الكثیر منها ، مع صرف األدویة والمستلزمـات الطبیـة التى تم زیارتهااألماكنفى 

.بالمجان لجمیع الحاالت التى تم الكشف علیها 



قطاع خدمة المجتمع والبیئة-94-

قوافــل
:  28/7/2010–27:بالعیاط: قریة أبوالعبـاسب)البشریة ( القافلة الطبیة )4(

وقــد شــملت هــذه القافلــة عــالج العدیــد   
مــــن رجــــال مــــن الحــــاالت المعروضــــة علــــیهم

وتحویــل ونســاء وأطفــال فــى جمیــع التخصصــات
بعض الحـاالت الخاصـة إلـى مستشـفیات القصـر 
ــــات  ــــض العملی ــــل الفحوصــــات وبع ــــى لعم العیین

.الجراحیة لهم بالمجـان 

ـــة أیضـــا صـــرف العـــالج  كمـــا شـــملت هـــذه القافل
جان لجمیـع الحـاالت التـى تـم الكشـف علیهـا مـع بالم

.بعض األدوات الطبیة لبعض الحاالت المستعصیة

وكــــان لألطفــــال نصــــیب كبیــــر مــــن االهتمــــام 
ــیهم وعالجهــم جمیعــا مــع  ــة بهــم بالكشــف عل والعنای

.األدویة والمستلزمات الطبیة الالزمة لهم بالمجان

الكشـــف ولـــم یقتصـــر دور القوافـــل فقـــط علـــى
والعالج باألدویة، ولكن أمتد دور القوافل أیضا إلى 

الصـحى الثقافى واإلرشـادالعالج عن طریق الوعى
وطــــرق الوقایــــة مــــن األمــــراض لألطفــــال وأســــرهم

، بجانـب حملـة حرصا علـیهم مـن المـرض مسـتقبال
.لتنظیم األسرة

قوافــل
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قوافــل
:  2010/ 21/7–20: بالعیاط : فاضـل منشـأةب) البشریة ( القافلة الطبیة )5(

:باألعمال اآلتیة وقد قامت القافلة 
علیها بالمجانعرضت التيالحاالت المرضیة ععالج جمی.
القافلة بالتوعیة البیئیة والنظافة الشخصیةالقریة التي زارتهاأهالي توعیة.
صرف األدویة لجمیع الحاالت بالمجان.
بیةتوعیة صحیة للمرأة عن الصحة اإلنجا.

:  8/7/2010–7: بأوسیم -قریة الكـوم األحمـر ب) البشریة ( القافلة الطبیة )6(
الباطنـة والعظـام والجلدیـة واألطفـال و والـوالدة والنساء الجراحة ( تخصصات عدةشملت هذه القافلة

والقلب والرمد والعالج الطبیعي والتوعیة 
ة ــمن أدوات وأدوییلزم ومعهم كل ما ) الصحیة

االت ــالحععالج جمیوقد تم ومستلزمات طبیة،
ع ــ، مانـعلیها بالمجعرضت التية ـالمرضی

.صرف األدویة لجمیع الحاالت بالمجان

قوافــل
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قوافــل

:  4/8/2010–3: بالعیاط -بقریة كفـر حمیـد ) البیطریــة ( القافلة الطبیة )7(

-:لخدمات اآلتیة وقد قامت القافلة با
نـبالمجالحاالت المرضیة عفحص وعالج جمی.
 فى القرىالحقلیة البیطریةعمل مسح للمشاكل
 مـن الخبـرات القافلـة القرى التـي زارتهـاإفادة أهالي

.كافة التخصصات فيالعلمیة والحقلیة 
 والتطبیقیـــة بـــین والعملیـــة تبـــادل الخبـــرات العلمیـــة

واألطبـاء البیطـریین السادة أعضاء هیئـة التـدریس
.بالقرى التى زارتها القافلةالعاملین 

تحــت الظــروف الحقلیــة إجــراء العملیــات الجراحیــة
بهدف تشجیع الـزمالء العـاملین بالحقـل للقیـام بهـا

.و إكسابهم الخبرة والمهارة لذلك
 العــــالج الوقــــائي للحیوانــــات المختلفــــة وذلــــك

بتجـــریعهم ضـــد الطفیلیـــات الداخلیـــة وعــــالج
ــــــة  ــــــات الخارجی الحــــــاالت المصــــــابة بالطفیلی

.وذلك بالرش والحقنةوالداخلی

قافلة جامعة القاھـرة    -) 8(
لمساعدة متضررى السیول

أسوان محافظة ب
سیناءومحافظة 

)2010ینایر (

قوافــل
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قوافــل
بالتعاون مع المجلس القومى  للشباب ) بیطریةالبشریة وال(القوافل الطبیة المتكاملة ) 9(

)2009نوفمبر (

برنامج الفحص المبكر ألورام الثدى)10(
لطالبات الجامعةوالكشف المجانى

.وسیدات الجامعة
)2009نوفمبر ( 

قوافــل
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قوافــل
جراء العملیات الجراحیة )قوافل طیبة شاملة) (11( ٕ من أساتذة كلیة الطب إلجراء الكشف الطبي وا

:وتوزیع األدویة المجانیة، وذلك فى األماكن التالیة
o     2009نوفمبر 6- 4الفترة من (قریة شبرامنت.(
o2009نوفمبر 20-8الفترة من (ـا     قریة ترسـ .(
o     2009دیسمبر 5- 3الفترة من (قریة المنـوات.(

أعضاء القوافل الطبية من ) 12(
أطباء وفنيني وعاملني حلظة  

.وصوهلم إىل قرية شربامنت

قافلة طبية بشرية للعالج )13(
وتقديم األدوية باـان ملدن    

:البحر األمحر
2009نوفمبر 

قوافــل
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قوافــل

قافلـة احلاسـب اآلىل لتنميـة مهـارات )14(
) حاســـبات ومعلومـــات(:اســـتخدام الـــربامج

تنظـــــــیم دورات تدریبیـــــــة لتنمیـــــــة مهـــــــارات 
اســـتخدام البـــرامج المكتبیـــة لعـــاملین بـــدیوان 
ـــة  ـــة ثقاف ـــة وتنمی المحافظـــة واإلدارات المحلی

.الحاسب 

الطـب (:قافلة ذوى االحتياجات اخلاصة)15(
تنمیـة ) التمـریض–الطبیعىالعالج–البشرى

مهــــاراتهم وكیفیــــة التعـــــاي معهــــم والعـــــالج 
.الطبیعى واإلرشاد النفسى

: التشجري واإلرشاد الزراعى) 16(
تشـــــــجیر وتجمیـــــــل   ): كلیـــــــة الزراعـــــــة(

مـــــــداخل وشـــــــوارع المدینـــــــة، وغـــــــرس 
.للمواطنینالشتالت واإلرشاد الزراعى

: التجميل والداريات) 17(
:شتراك مع باال
)كلیات التربیة النوعیة ( 

عمــل جــداریات ولوحــات فنیــة لمــداخل 
.المدینة 

قوافــل
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قوافــل
:القــوافـل الشاملة )   أ 

قام القطاع بتنظیم قافلة شاملة إلى محافظة جنـوب سـیناء بمدینـة الطـور العاصـمة خـالل الفتـرة 
:، وتشمل القوافل اآلتیة 31/7/2009-24من 

–العـالج الطبیعـى -الفـم واألسـنان–الصـیدلة –طب قصر العینى ( :تضم كلياتقافلة طبية ) 18(
إجــراء عملیــات جراحــي –الكشــف علــى المرضــى : فــى كافــة التخصصــات) معهــد األورام –التمــریض 

تحویــل الحــاالت الصــعبة إلــى –وورش عمــل لألطبــاء - عمــل دورات تدریبیــة–صــرف أدویــة مجانیــة –
.معةمستشفیات الجا

-نــدوات عــن أنفلــونزا الطیــور والخنــازیرقــام القطــاع بتنظــیم) الطــب البیطــرى (:قافلــة بيطريــة) 19(
واألمـــراض المعدیـــة التـــى تصـــیب اإلنســـان بســـبب تعاملـــه مـــع نوعیـــات معینـــة مـــن الحیوانـــات   

.والطیور وطرق الوقایة والعالج

قافلة التوعية البيئية) 20(
:وعية السكانيــــةوالت

ــــرأة  ــــة للم ــــدوات توعی ــــد ن عق
ةـر بالمنطقـوالطفل واألس

قافلــة املشــروعات الصــغرية) 21(
:والصــناعات البسيطـــــــــة

ــــة –الزراعــــة ( ــــةالتربی ) النوعی
ــــــبعض  ــــــدریب ل ــــــل ورش ت عم
ــــة  الصــــناعات الصــــغیرة المنزلی
للمــــواطنین صــــناعة الصــــابون 

ــة –الشــامبو – –حفــظ األغذی
تربیـة النحـل –منتجات األلبـان 

.

قوافــل
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قوافــل

)25/2/2009( قوافل الیوم الواحد بمحافظة الجیزة منشیة البكارى )  22(
)12/3/2009(قوافل الیوم الواحد بمحافظة الجیزة وبنى مجـدول ) 23(
)24/3/2009(أكتوبر قرى الكونیسة6ظة محافقوافل الیوم الواحد ب) 24(

)26/3/2009(رامنت               أكتوبر شب6قوافل الیوم الواحد بمحافظة )  25(
)2/4/2009(أكتوبر البدرشین 6قوافل الیوم الواحد بمحافظة ) 26(

قوافــل
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قوافــل
)  22/2/2009-18(قافلة أسوان )27(
24/5/2009-19قافلة جنوب سیناء )28(

قافلـة طبیـة لمحافظـــة ) 29(
4/7/2009-1البحر األحمر 

قافلة التنمیة الشاملة لمحافظة) 30(
)2009یولیو (جنـوب سیناء 

: القــوافـل البيطرية )ب 

)22/10/2008( كتوبر بقرى المنوات          أ6قوافل الیوم الواحد بمحافظة ) 31(
)29/10/2008( ة           ـــأكتوبر كرداس6قوافل الیوم الواحد بمحافظة )  32(
)25/11/2008(كفر خضر كفر یعقوب   قافلة بمحافظة الغربیة بقریة)  33(
)8/2/2009(م ــــقریة كفر حكی-أكتوبر6قافلة بمحافظة )  34(
)18/2/2009(قوافل الیوم الواحد بمحافظة الجیزة جزیرة الوراق)  35(

قوافــل
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قوافــل
: القوافل الطبيــة ) جـ

قافلة) 36(
)3/1/09-28/12(الوادي الجدید 

:قافلة ) 37(
)2/2/2009-28/1(جنوب سیناء

فــلقوا


