ص

مبادرة رئيس
الجمهورية

(حياة كريمة)

`

مبادرة
السيد رئيس الجمهورية

عبــــد الفتـــــاح السيـــسى
(حيــــــــــاة كـــــريمــــــــــة )
لتنمية قرى الريف المصرى

2

تحت رعاية

رئيس جامعة القاهرة

وإشـــــراف عام

نائب رئيس الجامعة
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

3

وإشـــــراف

وكيل كلية طب القصر العيني

وكيل كلية الطب البيطــرى

/

وكيل كلية التربيــة للطفولــة المبكـــرة
/

وكيل كلية العالج الطبيعى

وكيل كلية التمريض

4

وكيل كلية الصيدلة

إشـــــراف إداري وتنفيذي
من جامعة القاهرة

مدير عام المشروعات البيئية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

5

فى إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى (حياة كريمة)
لتنمية القرى االكثر احتياجا وتحت رعاية السيد االستاذ الدكتور رئيس الجامعة،
واالشراف العام للسيد األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة؛ قام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمشاركة بعض من كليات
الجامعة( :كلية طب قصر العينى  -كلية التمريض  -كلية الصيدلة  -كلية التربية للطفولة
المبكرة  -كلية الطب البيطري  -كلية طب االسنان  -كلية العالج الطبيعى) وبالتنسيق
مع مديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة لتحديد موقع عمل القافلة بالقرية للكشف
وصرف االدوية بالمجان .وايضا بالتعاون مع صندوق مكافحة االدمان وتعاطى
المخدرات ؛ تم تنفيذ قافلة شاملة لقرية جزيرة الكريمات بمدينة اطفيح يوم االثنين
الموافق  15مارس  ،2021وفقا للتخصصات التالية :
➢ كلية الطب (باطنة ،اطفال  ،عظام  ،طب أسرة  ،نساء ،جراحة ،روماتيزم ) .
➢ كلية التمريض (قياس الضغط  ،سكر  ،توعية لمكافحة فيروس الكورونا ،
توزيع نشرات وتوعية للكشف المبكر لسرطان الثدى).
➢ كلية طب االسنان.
➢ كلية الصيدلة .
➢ كلية عالج طبيعى .
➢ كلية الطب البيطرى.
➢ كلية التربية للطفولة المبكرة.
➢ صندوق مكافحة االدمان وتعاطى المخدرات (لتوعية شباب القرية ضد مخاطر
االدمان).

6

وقد قامت القافلة بتقديم الخدمات اآلتية -:
➢ شراء األدوية للقافلة باالمر المباشر لصرفها بالمجان للحاالت المرضية.
➢ تجمع السادة اعضاء القافلة فى تمام الساعة  8:00صباحا امام مبنى القبة
وتم الوصول للقرية فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا.
➢ تم الكشف على جميع الحاالت المرضية وصرف العالج بالمجان.
➢ عمل ندوة للتوعية البيئية والنظافة الشخصية لمواجهة خطر فيروس
الكورونا.
➢ توعية للكشف المبكر لسرطان الثدى.
➢ توعية صحية للمرأة عن الصحة اإلنجابية وتأثيرها على صحة واالسرة.
➢ تم عقد حلقات توعية لشباب القرية عن مخاطر االدمان وتعاطى المخدرات.
➢ تم توزيع نشرات توضح مخاطر االدمان.
➢ مجموعة من االنشطة .
➢ وتوزيع بعض الهدايا الرمزية الطفال القرية (بسكويت وحلويات) مما
اضفى السعادة والبهجة على جميع السادة الحضور.
➢ تم توزيع كمامات.
➢ تم توزيع جل مطهر.
➢ تم توزيع معجون وفرش اسنان .
➢ تم توزيع نشرات توعية للعناية باالسنان.
➢ توزيع نشرات للتوعية للكشف المبكر لسرطان الثدى.
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وقد أبدى السادة اعضاء القافلة بمالحظاتهم كالتالى :
اوال  :من حيث االيجابيات:
➢ القافلة من حيث التنظيم كانت ممتازة.
➢ وكذلك التنسيق والمشاركة بين اعضاء هيئة التدريس بالقافلة.
➢ رغبة االهالى فى استمرار مثل هذه القوافل .
ثانيا  :من حيث السلبيات:
➢ تفتقر الوحدة الصحية بالقرية الى االمكانيات المادية والبشرية .
➢ لم يؤدى المسؤلين بالقرية دورهم التنظيمى والتنسيقى ما بين اهل
القرية واعضاء القافلة بالشكل المطلوب .
➢ افتقار االهالى للوعى الصحى والبيئى.
التوصيات:
➢ العمل على توعية اهالى القرية باهمية النظافة الشخصية .
➢ تجهيز الوحده بالمستلزمات الطبية واالمكانات البشرية الالزمة.
➢ التاكيد على المسئولين بالقرية بضرورة تسهيل مهمة اعضاء القافلة
وذلك النجاز العمل على اكمل وجة لتحقيق االستفادة المطلوبة .
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بيان إحصائى بعدد الحاالت التى تم عالجها وصرف األدوية لها

جراحة

اطفال

روماتيزم

20

100

40

طب

عالج

االسرة

طبيعى

20

20

باطنة

نساء

عظام

ضغط

60

15

60

40

بيان إحصائى بعدد الفئات المستفيدة من التوعية

توعية مكافحة فريوس الكورونا

توعية مكافحة االدمان واملخدرات

50

200

بيان إحصائى بعدد توزيع بعض المستلزمات والهدايا
9

معجون وفرش

نشرات توعية

حلويات وبسكويت

اسنان

للعناية باالسنان

لالطفال

150

300

150

10

جل مطهر
300

كمامات واقية
200

11

12

بيان احصائى بعدد الحاالت البيطرية

التخصص

جاموس

ابقار

فصيلة خيلة

ماعز واغنام

جمال

اصابات
وعمليات

2

3

6

5

16

جراحية
توليد وانخفاض
الخصوبة
امراض باطنة
ومعدية

االجمالى

13

8

2

1

24

28

3

30

7

68

44

13

37

14

108

دواجن

 20 × 30قطيع

بط  -حمام  -اوز  -ارانب

 7 × 20قطيع

االجمالى

740

اجمالى ما تم تنفيذة بقافلة الطب البيطرى 848

13
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(كشف حضور)
السادة أعضاء قافلة اطفيح – جزيرة الكريمات (االثنين )2021/3/15

م

االسم

التخصص

رقم التليفون

التوقيع

1

د /أحمد عبداللطيف

جراحة – طب

01092457867

أحمد محمد أحمد عبداللطيف

2

د /أمنية يوسف

جراحة – طب

01065109510

أمنية يوسف حامد محمد

3

د /ابتهال محمود عبده

باطنة – طب

01013823600

معتذرة

4

د /أمانى محمود دياب

باطنة – طب

01006506083

أمانى محمود إبراهيم دياب

5

د /لمياء عادل عبدالمنعم

طب األسرة

01090823495

لمياء عادل عبدالمنعم

6

د /عائشة عبدالفتاح أحمد

طب األسرة

01127281646

عائشة عبدالفتاح أحمد

7

د /شريف حمدى زوام

عظام – طب

01004103862

شريف حمدى زوام

8

د /إيمان صالح فرج

أطفال – طب

01067181402

إيمان صالح الدين كامل

9

د /دينا على محمود

أطفال – طب

01004531272

دينا على محمود

10

د /شريف أشرف عبداألعلى

نساء – طب

01005169528

امتنع عن النزول من االتوبيس
معلال عدم علمه بمكان القافلة

11

د /أحمد شعبان سيد

نساء – طب

01000281506

أحمد شعبان سيد

12

د /إسراء سيف

روماتيزم – طب

01009983347

إسراء محمد سيف الدين سيد

13

د /شمس محمد رضا عبالغفار

روماتيزم – طب

01062810379

شمس محمد رضا عبالغفار

14

د /أحمد محمد سيد الشناوى

عالج طبيعى

01000146634

أحمد محمد سيد الشناوى

15

د /أحمد العمرى

علم نفس – طفولة

01024771577

أحمد عبالرحيم العمرى

16

د /عزيزة إبراهيم عبدالقادر

تمريض

01060494826

عزيزة إبراهيم عبدالقادر

17

د /هدى أحمد محمود

تمريض

01002164365

هدى أحمد محمود

18

د /مروة عبدالكريم

تمريض

01270378367

مروة عبدالكريم إبراهيم

19

د /محمد فتحى

توليد – بيطرى

محمد فتحى سيد

20

د /كريم ياقوت

توليد – بيطرى

كريم عبالتواب ياقوت

21

د /صبرى أحمد موسى

باطنة ومعدية – بيطرى

صبرى أحمد موسى

22

د /هبه سعيد

باطنة ومعدية – بيطرى

هبه سعيد فرج
15

23

د /سمر الشرقاوى

جراحة وتخدير – بيطرى

سمر حسن الشرقاوى

24

د /بسنت مصطفى معوض

جراحة وتخدير – بيطرى

بسنت مصطفى ياسين معوض

25

د /محمود فوزى

دواجن – بيطرى

محمود فوزى رجب

26

د /أميرة متولى

دواجن – بيطرى

معتذرة

27

د /أحمد أشرف

كيمياء تحليلية – صيدلة

01158285346

أحمد أشرف أحمد عبدالرحيم

م

االسم

التخصص

رقم التليفون

التوقيع

28

د /حسن عبدالتواب

فارماكولوجى – صيدلة

01144616097

حسن عبدالتواب أبوزيد

29

أ /ماهر عالء الدين

مكافحة اإلدمان

01125499497

ماهر عالء الدين محمد

30

أ /الفاروق رمضان

مكافحة اإلدمان

01110112206

الفاروق رمضان فادى

31

أ /عبدالرحمن محمود

مكافحة اإلدمان

معتذر

32

أ /إسراء أحمد

مكافحة اإلدمان

معتذرة

33

أ /محمد خالد

مكافحة اإلدمان

محمد خالد محمد

34

أ /محمد عبدالمجيد عبدربه

إشراف

01093304285

محمد عبدالمجيد عبدربه

35

أ /محمد محمود توفيق

إشراف

01003501713

محمد محمود توفيق

36

أ /عمرو محمد طه

إشراف

01003666236

عمرو محمد طه

37

أ /أحمد سياج أحمد

إشراف

01014414494

أحمد سياج أحمد

38

أ /أحمد ممدوح الشاذلى

إشراف

01005316277

أحمد ممدوح الشاذلى

39

أ /حسين صبحى محمد

إشراف

01002328748

حسين صبحى محمد

40

أ /أسامة محمد محيى

إشراف  -بيطرى

أسامة محمد محيى

41

أ /محمد حامد محمد محمود

إشراف – طب

01097598710

محمد حامد محمد محمود

42

أ /على حامد

مصور  -جامعة

01126045700

على حامد

43

أ /رزق ذكرى أبوسريع

مصور – بيطرى

رزق ذكرى أبوسريع

44

محمود ممدوح الشاذلى

سائق إدارة الجامعة

محمود ممدوح الشاذلى

45

عزت

سائق من كلية الزراعة

عزت

46

طه سيد

إشراف

01155710193

16

طه سيد

