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مركز جامعة القاهرة  لرعاية امل�سنني

مركز جامعة القاهرة لرعاية امل�صنني مباله من اأهداف حتقق رعاية امل�صنني وظيفيًا و�صحيًا 	 

واجتماعيًا ونف�صيًا على جميع امل�صتويات االقت�صادية واالجتماعية والفكرية وقد حمل 

وا�صتطاع  واأفريقيا  عربيًا  ثم  قوميًا  للم�صنني  املتكاملة  الرعاية  اأمانة  عاتقه  على  املركز 

بع�صوية  لال�صرتاك  واأ�رصهم  امل�صنني  من  العديد  جذب  الر�صالة  هذه  خالل  من  املركز 

االآن  وحتى   2010 عام  اال�صرتاك  باب  فتح  منذ  عددهم  بلغ  وقد  باملركز  االأن�صطة 

2260 ع�صوًا تقريبًا  وقدم املركز فى العام املا�صي  االأن�صطة التالية : 

 تنظيم ندوة  علمية  لالحتفال باليوم العاملي للم�صن 	 

اإقامة اجتماعات �صهرية ثقافية ترويحية لل�صادة االأع�صاء 	 

االتفاق مع عدد من ال�صادة االأطباء فى جميع التخ�ص�صات لتقدمي اخلدمة الطبية لل�صادة 	 

االأع�صاء والك�صف عليهم باأجر رمزي اأو بدون مقابل وقد بلغ عددهم حوايل 04 طبيب 

مبواقع خمتلفة بالقاهرة واجليزة 

االتفاق مع عدد من ال�صيدليات ل�رصف االأدوية الالزمة لل�صادة االأع�صاء بتخفي�س 	 

التحاليل 	  ( الإجراء     بفروعهم  واألفا  واملخترب  الربج  مثل   ( معامل حتاليل  مع  االتفاق 

لل�صادة االأع�صاء بتخفي�س  .

االتفاق مع مراكز االأ�صعة الإجراء االأ�صعة لل�صادة االأع�صاء بتخفي�س مثل ) األفا�صكان (	 

عمـــل قوافل طبية اأ�صبوعية ب�صفــة م�صتمرة اإىل كثري من حمـافظات م�رص ) االإ�صماعيلية 	 

– الواحات – الفيوم – الوادى اجلديد ( وغريها من املحافظات اأو املناطق الفقرية ببع�س 

اأحياء القاهرة ) باجلهود الذاتية ( ، وتقوم هذه القوافل بتقدمي اخلدمة فى القرى الب�صيطة 

والوحدات ال�صحية وفى و�صط املنازل .

االتفاق مع بع�س االأندية لتي�صري دخول ال�صادة االأع�صاء بواقع كارنيه ع�صوية املركز اأو من 	 

خالل ك�صف ير�صله املركز للنادى ) مثل نادى ال�صيد -نادى القاهرة – نادى الرماية .

مراكز تابعة لإدارة اجلامعة



26

املوؤمتر الدويل الثالث للم�سنني)الرعاية املتكاملة للم�سنني ر�سالة وعلم وفن(

املتكاملة 	  الرعاية  عملية  وركائز  واأ�ص�س  مفهوم  وبيان  تو�صيح  اإىل  املوؤمتر  هذا  يهدف 

لكافة جوانب الرعاية والعناية بفئة امل�صنني )طبيا ونف�صيا واجتماعيا وقانونيا واإعالميا( 

واإبراز مدى االهتمام الذى توليه االأديان ال�صماوية والقيم املجتمعية لفئة كبار ال�صن ، 

وتبيان اأف�صل الو�صائل وال�صبل لتفعيل دورهم ودجمهم فى املجتمع ، وتقدمي خدمات 

نف�صية واجتماعية اأف�صل ، كما يهدف املوؤمتر اإىل ا�صتعرا�س التجارب العربية والعاملية 

فى جمال العناية بامل�صنني واخلطوات الوقائية للمقبلني على مرحلة ما بعد ال�صتني  وبرامج 

املوؤمتر  �صيطرح  كما  واالجتماعي   والطبى  وال�صحى  النف�صى  واالإر�صاد  املبكر  التدخل 

اآخر املكت�صفات العلمية فى جمال امل�صنني واأمناط احلياة ال�صحية ال�صليمة .

ي�صم 	  واأفريقي  عربي  اقليمى  احتاد  الإقامة  الطريق  على  هامــة  املوؤمتر خطوة  هذا  ويعد 

الدول العربية واالأفريقية التى لها اهتمامات خا�صة برعاية امل�صنني 

املوكلة 	  ر�صالته  اأداء  فى  قدما  مي�صى  املوؤمتر  بهذا  امل�صنني  لرعاية  القاهرة  جامعة  ومركز 

لعلوم  القومى  املعهد  اإقامة  وهو  اأجله  من  اأن�صىء  الذى  االأ�صا�صي  الهدف  بجانب  اإليه 

امل�صنني الذى يهدف اإىل و�صع ا�صرتاتيجية قومية للبحث العلمى متكامل التخ�ص�صات 

فى جمال امل�صنني من اأجل تقدمي املعرفة العلمية فى هذا املجال وامل�صاعدة على اإعداد 

للخدمات  مناذج  وابتكار   ، والتطبيقى  العلمي  العمل  كوادر علمية فى خمتلف جماالت 

قومية  منظومة  حتقق  مبا  والعربى  امل�رصى  املجتمع  ثقافة  مع  تتوافق  للم�صنني  املتكاملة 

التى  الظروف  وتهىء  االأجيال  بني  والتوا�صل  االجتماعي  ال�صالم  تعزيز  على  ت�صاعد 

تتيح للم�صنني امل�صاركة االيجابية ، وحت�صن من نوعية حياتهم مبختلف جوانبها ال�صحية 

والنف�صية واالجتماعية والثقافية . 

– املركز االجتماعى جلامعة القاهرة ( 	 
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عمل رحالت ترفيهية وتثقيفية داخل اجلمهورية لل�صادة االأع�صاء ومرافقيهم 	 

اإقامة حفالت جممعة الأعياد ميالد االأع�صاء وتقدمي الهدايا ) باجلهود الذاتية (.	 

االحتفال باالأم املثالية فى احتفالية عيد االم 	 

زيارة دور االأيتام وتقدمي بع�س امل�صاعدات ) باجلهود الذاتية (.	 
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