
افظة ــــــــتم تنظيم قافلة طبية وإرشادية بالتعاون مع الجهات الشعبية والتنفيذية بالمح -
محلة  –الرجدية  -الرملية) مركز طنطا والقرى والعزب المجاورة لها الرملية قرية  إلى

عزبة  –ة ــعزبة المحط –عزبة السعاودة  - حصة شبشير –شبشير الحصة   –روح 
(  عزبة الدكتور  –عزبة مروان  –عزبة الخولي  –دمشيت  –عزبة أبو جبل  -ياسين

وتم توقيع  8/8/6102يوم اإلثنين الموافق وذلك بمدرسة / حامد مرسى اإلبتدائية 
 مريض . 0931الكشف الطبي على عدد 

 حالة من محو األمية  08تم امتحان عدد  -
تم توزيع الملصقات والبوسترات الصادرة من اإلدارة العامة لمشروعات البيئة  -

 بالجامعة ومديرية الشئون الصحية بالغربية وجهاز شئون البيئة لوسط الدلتا.
بخالف مشاركة الطب البيطري والكشف علي الحيوانات ذات األهمية للفالح بالقرية  هذا  -

. 
 تقدر بثالثين ألف جنيه مصري .وتم صرف كمية كبيرة من األدوية مجانا   -

 الحاالت الفقيرة التي تم حصرها من خالل البحوث الميدانية -
 ماتم تقديمه من وحدة الشئون اإلجتماعية:أوال 

 ( 8عدد  ).معاشات تحت الربط 

 ( بمبالغ مابين  9عدد ) جنيه 111-911( دفعه واحدة ) حالة ملحة 

 ( تم ربط مساعدات شهرية لعدد 1عدد )جنيه   011-969أفراد بمبالغ مابين  1 
 بالنسبة لمؤسسة التكافل :  

 011  جنيه 011أسرة كل أسرة 

 21 . أسرة أكياس مواد غذائية 
 عملية جراحية 011تم تقديم مساعدات لعدد   -
فرد من جمعية أطباء  061تم عمل أبحاث إلستخراج بطاقات تموين جديدة لعدد  -

 مصر لتنمية المجتمع.
حالة من  91حالة زواج باإلضافة إلى  62تم عمل مساعدات زواج أيتام لعدد  -

 جمعية العشيرة المحمدية 

 عدد الندوات التي تم عملها :
 كلية التمريض :

وقد حضر القافلة بكلية التمريض عدد من أعضاء هيئة التدريس وقاموا بالقاء الندوات وهم  
 : 
 د/ نجوي رجب عطية   ) أستاذ مساعد ورئيس قسم التمريض الباطني بكلية التمريض ( 

 وقد تحدثت فى الندوة عن االتي  :
 عرض توعية صحية عن مخاطر التدخين " المشكلة والحل " وتناولت األتي :.  -

 . أسبابه 

  طرق اإلقالع عن التدخين . -كيفية تنمية السلوك اإليجابي  -السلوك  السلبي واإليجابي 

  تعزيز السلوك الفردي والجماعي المتحضر لإلقالع  -أثار التدخين علي الفرد والمجتمع
 عن التدخين .

 منال عبدهللا جاهين  ) مدرس بقسم تمريض النساء والتوليد بكلية التمريض (د/ 

  سرطان الثدي  –األورام البخبيثة  –توعية صحية عن أنواع األورام " األورام الحميدة
 عالجه . -أعراضه  –أسبابه  و -.سرطان الرحم 



  

 د/ صفاء الدمرداش  ) أستاذ مساعد بكلية التمريض (  
 السكر عند األطفال . –أمراض الصيف  –مطويات عن التدخين تم توزيع 

 كلية التربية قسم الصحة النفسية  : 
 : التربية وقامت بإلقاء الندوات وقد حضر القافلة من كلية

   كلية التربية  -د/ مي السيد عبد الشافي خفاجة    قسم الصحة النفسية 
 وقد تضمنت الندوات االتي :

التنمر   -التنمر المدرسي  -كيفية عالجه( –أنواعه  –التسويق األكاديمي ) أسبابه  -
 التنمر البدني  -اإللكتروني 

 جهاز شئون البيئة   

 -مدير إدارة اإلعالم بجهاز شئون البيئة  -كما قام  األستاذ / أشرف السيد عبد النبى الحداد  
 الغذاء الصحي األمن . -التلوث البيئي وأثره علي الصحة         بإلقاء سلسة ندوات عن : 

اإلستفادة من  كيفية –فاظ علي البيئة والنظافة العامة الح -ترشيد إستهالك المياه والكهرباء 
 المخلفات البيئية المنزلية .
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