
 

 

  المؤتمرات



 مؤتمر 

 التخلص اآلمن من النفايات الخطرة

" تدبير و معالجة النفايات الخطرة ألنشطة الرعاية الصحية و البدائل المختلفة   نظمت الكلية مؤتمرا  تحت عنوان:  

  2102/5/01وذلك  في  ”للمعالجة 

  توصيات المؤتمر:  
و االدارة المركزية للمستشفيات الجامعيه فى  –البيئة بكلية الطب حتميه التعاون بين لجنه خدمة المجتمع و تنمية  .0

  مجال تدبير و معالجة النفايات.
نظراً الهمية إدارة النفايات الخطرة فقد اوصى المشاركون على تكوين فريق او لجنه لتطوير برنامج إدارة النفايات  .2

اسة السيد االستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون الطبيه الخطرة بالمستشفيات الجامعية على ان تكون اللجنه برئ

خدمه المجتمع و تنميه البيئة و يشارك فيها السيد االستاذ الدكتور/ رئيس قطاع المستشفيات الجامعيه و فريق 

  مكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعيه و اصحاب الخبرة فى هذا المجال من داخل الجامعه و خارجها.
 لنفايات الصحية الخطرة فقد أوصى المشاركون بعد نقاشات طويله على: فيما يختص بمعالجة ا .3

 ان يتم تماما استبعاد المعالجة عن طريق الحرق (Burning technology)  

 .ان يتم استخدام الطرق االخرى الحديثة االكثر أمانا Non burning technology (autoclaving) 

 ع انتاج النفاياتان تكون عمليه معالجة النفايات داخل مواق  ((On site treatment 

 .على ان تتناسب اجهزة معالجة النفايات مع عدد االسرة الموجودة بالمستشفى  

 . ضرورة االلتزام بشروط الصيانه و التشغيل و التدريب للعاملين على هذه االجهزة  

  ات داخل المنشأة الصحية .حسب االشتراطات العالمية لمكان تخزين و معالجة النفاي –توفير مكان مناسب  
 

 

 

 



 تعزيز مبادرة

 ”" جامعة بال تدخين  

 وقفة للتوعية بأضرار التدخين

وقفة في سيتي سنتر اإلسكندرية  2102/  5/  30نظمت مؤسسة بنك الدواء الخيرية بالتعاون مع كلية الطب في يوم    

 العالمي للتدخين.لتوعية الزائرين عن أضرار التدخين و ذلك بمناسبة اليوم 
وقد شارك فى اعداد هذا اليوم وزارة الصحة بالقاهرة وأ.د/ محمد فؤاد أستاذ أمراض المخ و األعصاب و الطب النفسي   

 د/ قسمت ، د/ مودة( وعدد من المتطوعين . (بكلية طب األسكندرية وعدد من دكاترة وزارة الصحة

برنامج اليوم على الزائرين ، و تم إلقاء ثالثة محاضرات توعية للزائرين وقد بدأت الوقفة في تمام الساعة العاشرة بتوزيع   

 عن اضرار التدخين.
 شخصا من للزائرين  مجانا . 311و على مدار اليوم تم قياس الضغط و السكر و نسبة الكربون لحوالى   

 تم توزيع أوراق توعية عن اضرار التدخين.  

 بل سيتى سنتر على الفائزين.هدية من ق 21تم عمل مسابقات وتوزيع حوالى   

 

 بطاقات  التوعية التي تم توزيعها عن اضرار التدخين  


