
 

 

 

 

 

 

 

 

 القوافل 

  الطبية



 قـــافـــلــــة ابــيـــس

 71/7/2172الى  71/7/2172من  

مريض عن أمراض الكلى حيث تم أخذ عينات من البول وتحليلها   011تم خالل هذه الدورة عمل مسح طبى شامل لحوالى   

  بدانة وأرتفاع الضغط والسكر.لبيان وجود بروتينات من عدمة وقياس العوامل المؤثرة على أمراض الكلى من 

  مريض عرض األنيميا المنغولية وجارى رصد النتائج النهائية. 211كما تم عمل مسح طبى شامل لحوالى   

  مريض. 211( لعدد Cكما تم عمل مسح طبى شامل لأللتهاب الكبدى الوبائى ) فايرس   

 711فرشة أسنان و 711وشاركت كلية طب أسنان بعمل فصلين توعية عن صحة األسنان لطالب المدارس وتم توزيع عدد   

 معجون أسنان على طالب المدارس. 

 

 

 



 

 قـــافـــلــــة سيوة

20 - 22 /7/2172  

المنغولية وأثبت أن نسبة حدوثها بلغت من طالب المدارس فى سيوة على األنمية  211تم خالل هذا العام عمل مسح طبى على   

% وهى نسبة عالية جدا ً ويعتبر هذا البحث الذى تم فى سيوة فى هذا المجال هو البحث الثانى بعد ان اجرى بحث أول  21

  .7111بمعرفة األستاذ الدكتور/ سوزان رشدى عام 

   

   
 

  



 1/2/2172 - 1من  قـــافـــلــــة الوادى الجديد 

  بالتعاون مع نادي روتاري اإلسكندرية
   
 -مستشفي الفرافرة المركزي -تم الكشف علي المرضي مع صرف العالج بالمجان في كل من: وحدة صحة األسرة بالكفاح  

 مستشفي بالط المركزي.  -مستشفي الداخلة المركزي -وحدة صحة األسرة بالراشدة -وحدة صحة األسرة بأبو منقار
 -عيادة أمراض النساءو التوليد -عيادة جراحة الفم و األسنان -ي عشرة عيادات: عيادتان لطب األطفالإشتملت القافلة عل  

عيادة جراحة المخ  -عيادة األمراض الجلدية و التناسلية -عيادة األمراض الباطنية -أمراض القلب -عيادة طب و جراحة العين

 عيادة جراحة العظام. -و األعصاب
  حالة 7172    لفرافرة:عدد الحاالت بواحة ا  
  حالة   122    عدد الحاالت بواحة الداخلة:   

  حالة   217  عدد الحاالت بمستشفي بالط المركزي:   

  حالة  2222    إجمالي عدد الحاالت:  

 الحاالت األكثر شيوعا:

 إلتهاب المعدة و القولون. -قصور في الشريان التاجي -إرتفاع ضغط الدم  

  الحساسية )الرمد الربيعي(.جفاف العين و  

 .اإللتهابات المهبلية و النزيف الرحمي  

 إلتهاب الشعب الهوائية.  - -الصداع -اإلصابة بالطفيليات -نفص الفيتامينات -البيالجرا -األطفال: األنيميا 

 

 

أستاذ  – أ.د. عمرو عباسي

 األطفال

أستاذ  –أ.د. أشرف حمزة 

  األمراض الجلديه
الصيدلية المتنقلة )لتوزيع العالج 

 

أستاذ  –أ. د. ناهد زهدي 

 

إدارة  ماجستير –أ. نهال مصطفي 

 
مسئولي توثيق 

 



 قـــافـــلــــة منشية األوقاف

20/2/2172 

  جمعية أصدقاء األطفال مرضي الفشل الكلوي. 01  عدد المتطوعين :  
  حالة. 000 توقيع الكشف عليها:عدد الحاالت التى تم   

ألف جنيه وتم تجهيزها عن طريق التبرعات العينية  2حوالى  تجهيز صيدلية للقافلة لمختلف التخصصات والتي تقدر بتكلفتها:   

  والمادية من أساتذة الكلية وشركات األدوية وبعض المتبرعين.

  روشته. 011تم صرف األدوية مجانا وبلغ عدد الروشتات التى تم صرفها:   

  فرد من مختلف سكان ومناطق الواحات. 211تم عمل توعية صحية لعدد حوالي:  

  ألمراض الكلى والضغط للشباب والمتطوعين من الجمعية. تم عمل ورشة عمل للوعي الصحي :  
  حاله. 772تم عمل مسح طبي لعدد   

  الضغط والسكر. وتضمن مسح عن أمراض:  

  ن مشخصه من قبل.حاله لم تك 01 وتم إكتشاف عدد :  

تم عمل احصائيات بنتائج االستبيانات و تحديد المشاكل االجتماعيه و الصحيه التي يعني منها  تم عمل مسح ميداني للمكان :  

  أهل المنطقة.

 النقص الواضح فى الخدمات الطبية والتعليمية والبنية التحتية. وتم التوصل إلي:  

  تكرار القافلة سنويا نظرا للحاجه الملحة للخدمة الطبية بالمكان. التوصيات:  
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 قـــافـــلــــة النوبة

20 - 22/0/2172 

دكتور )أستاذ وأساتذة  01ومستوصف ابو سمبل )بالنوبة بأسوان( وشارك بالقافلة  –تم عمل القافلة بمستشفى ناصر النوبة   

الفرقة السادسة واألمتياز ودورهم تمثل فى مساعدة األطباء وصرف األدوية بالصيدلية طالب من طالب  11مساعدين( و

 والمسح الطبى ونشر الوعى الصحى ودراسة الملف النوبى.

 



 العامرية األولى قافلة

70/0/2172 

  متطوع من الجمعية والحزب. 21عدد المتطوعين:  
  الة.ح 021عدد الحاالت التى تم توقيع الكشف عليها:  

أالف جنيه وتم تجهيزها عن طريق التبرعات العينية  1تم تجهيز صيدلية للقافلة لمختلف التخصصات والتي تقدر بتكلفتها   

  والمادية من أساتذة الكلية وشركات األدوية وبعض المتبرعين.

  روشته.071 تم صرف األدوية مجانا وبلغ عدد الروشتات التى تم صرفها:  

  شخص من االطفال واالمهات ورواد القافلة من اهل القرى المحيطه. 221:لعدد حواليتم عمل توعية صحية   
  حاله. 21تم عمل مسح طبي لعدد :  

  حاله 20وتم إكتشاف عدد :  

تم عمل احصائيات بنتائج االستبيانات و تحديد المشاكل االجتماعيه والصحيه التي يعاني منها  تم عمل مسح ميداني للمكان :  

  ز.اهالي المرك

  النص الواضح فى الخدمات الطبية والتعليمية. وتم التوصل إلي:  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 قـــافـــلــــة العامرية الثانية

7/1/2172 

  متطوع من الجمعية والحزب. 21عدد المتطوعين:  
  حالة. 221 :عدد الحاالت التى تم توقيع الكشف عليها  

أالف جنيه وتم تجهيزها عن طريق التبرعات العينية  1والتي تقدر بتكلفة تم تجهيز صيدلية للقافلة لمختلف التخصصات   

  والمادية من أساتذة الكلية وشركات األدوية وبعض المتبرعين.

  روشته.011تم صرف األدوية مجانا وبلغ عدد الروشتات التى تم صرفها:  

  فلة من اهل القرى المحيطه.شخص من االطفال واالمهات ورواد القا 211:تم عمل توعية صحية لعدد حوالي  

  حاله. 21تم عمل مسح طبي لعدد :  
  السكر. وتضمن مسح عن أمراض:  

  حاله. 21وتم إكتشاف عدد :  

تم عمل احصائيات بنتائج االستبيانات و تحديد المشاكل االجتماعيه والصحيه التي يعاني منها  تم عمل مسح ميداني للمكان :  

  اهالي المركز.

  النقص الواضح فى الخدمات الطبية والتعليمية. وتم التوصل إلي:   
 

 

 

 

 

 

 
 

  



 قافلة الطبية لمحافظة الوادي الجديد ال

 20/71/2172 - 27في الفترة من 
 

 قطاع خدمة المجتمع بكلية الطب جامعة اإلسكندرية بالتعاون مع نادي روتاري اإلسكندرية قافلة طبية إلي   نظم

  .20/71/2172 - 27محافظة الوادي الجديد في الفترة من  -الخارجة

 قد تم الكشف علي المرضي في كل من: وحدة المنيرة و مستشفي باريس المركزي. كما تم إجراء عدد من العمليات 

 الجراحية و المناظيربمستشفي الخارجة المركزي. 
  تم صرف العالج للمرضي بالمجان من ادوية القافلة و في حالة نفاذ االدوية او تعذر وجودها, تم شراء االدوية

 وصرفها بالمجان للمرضي. 

 عيادة أمراض  -نانعيادة جراحة الفم و األس -إشتملت القافلة علي خمسة عشرة عيادة: ثالثة عيادات لطب األطفال

عيادة األمراض  -عيادتان لألمراض الباطنية -عيادة أمراض القلب -عيادة طب و جراحة العين -النساءو التوليد

عيادتان لألنف و  -عيادة الجراحة العامة -عيادة جراحة العظام -عيادة جراحة المخ و األعصاب -الجلدية و التناسلية

 األذن و الحنجرة.
 فلة أ.د. أشرف حمزة و أ.د. ناهد زهدي ممثلين لقطاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة بكلية طب قام بتنظيم القا

 االسكندرية.

   

   

  

 

 



 الطبية الثانية الى النوبةقـــافـــلــــة ال

27 - 20/0/2170 

لجنة البيئة وخدمة المجتمع بكلية الطب وفريق القادة األجتماعيين ومركز القوافل الطبية بجامعة  :قام بتنظيم القافلة  

 االسكندرية باالشتراك مع لجنة االغاثة االنسانية بنقابة األطباء.
نك محافظ أسوان وكلية الصيدلة ونادى سبورتنج وجمعية الواحة باسوان والمعهد العالى للصحة ومؤسسة ب تحت رعاية :  

 الدواء الخيرية..
  مستشفى نصر النوبة المركزي، مستشفى كوم أمبو المركزى، مستوصف أبو سمبل )التهجير( الخيرى. :مكان القافلة  
ما  2مابين )طالب وأطباء أمتياز( وعدد  02طبيب ما بين )أساتذة ، أساتذة مساعدين ونواب( وعدد  07 شارك فى القالفلة:  

 (.بين )تمريض واداريين وعمال
  عملية جراحية تتضمن جراحات )العظام والجراحة العامة وجراحة التجميل وجراحة النسا  701تم عمل حوالى

 والتوليد وجاحات الرمد(.
  كشف مجانى لألهالى بمستشفى نصر النوبة المركزى فى مختلف التخصصات )أطفال، الباطنة  0211تم عمل حوالى

واألوعية الدموية، المسالك البولية والتناسلية، العظام، األسنان، النساء والتوليد، العامة، الجلدية، الصدرية، القلب 

 الرمد، الجراحة العامة(.
  روشته مجانية لألهالى من صيدلية القافلة. 7211تم صرف أكثر من 

  تحليل مجانى بمعمل القافلة. 7211تم عمل ما يقرب من 

  هالى المنطقة.شيت للكشف المبكر عن السكر بيا أ 011تم عمل 

  شيت للكشف عن أمراض سوء التغذية واألنيميا ألطفال بالنوبة. 211تم عمل 

  شيت للكشف عن أمراض الشرايين التاجية بعيادة القلب واألوعية الدموية. 721تم عمل 

  شيت للكشف عن عدوى المجارى البولية بعيادة النساء والتوليد. 211تم عمل 

  أمراض خشونة المفاصل.شيت للكشف عن  711تم عمل 

  شيت للكشف المبكر عن المياه البيضاء. 01تم عمل 

  تم عمل توعية صحية ألهالى النوبة عن األمراض األتية )المياة الزرقاء،  قرحة المعدة، مرض الجرب، عدوى

 المجارى البولية، سوء التغذية، خشونة المفاصل(.
  جودة بالنوبة وجارى العمل عليها للخروج بنتائج وايصالها شيت مسح ميدانى للمشاكل المو 221تم عمل أكثر من

 للمسئولين بمحافظة أسوان.
  ألف جنية. 711ميزانية القافلة حوالى 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 تابع

 الطبية الثانية الى النوبةقـــافـــلــــة ال

27 - 20/0/2170 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 قافلة قرية الجزائر بمنطقة العامرية 

21/72/2170 

 21/72/2170وذلك يوم الجمعة الموافق  ) مركز الشباب بالقرية (تم عمل قافلة طبية الى قرية الجزائر بمنطقة العامرية بـ   

من طلبة الطب  21من أساتذة الكلية و 0 بمشاركة األسكندرية  –باألشتراك مع نادى روتارى النزهة صباحا  1الساعة 

 .واألطباء األمتياز
 ة فى تخصصات الباطنة واألطفال والجلدية والعظام والرمد.تم عمل عيادات مختلف 
  حالة عن األمراض المزمنة من ضغط وسكر وفشل كلوى. 721تم عمل مسح طبى لعدد 

  حالة باطنة.  721تم عمل كشف لعدد يزيد عن 

 711 . حالة أطفال 

 01 . حالة جلدية 

 771 .حالة رمد 

 02  .حالة عظام 

  للمرضى من أدوية ضغط وسكر ومضادات حيوية وخالفه.تم توزيع عينات األدوية 
 .قامت شركة ايبيكو بتقديم هدية للقوافل الطبية بطب األسكندرية 
 حالة عينات دم وبول لعمل التحاليل الطبية ألكتشاف مرضى السكر والكلى والدهون. 771تم عمل سحب لـ 

   

   

 

  



 واحة سيوة القـــافـــلــــة الطبية الحادية عشر  

71 - 21/72/2170 
 .العام الحادى عشر  قامت كلية طب االسكندرية ممثالً لى لجنة البيئة وتنمية المجتمع بتنظيم قافلة طبية الى سيوة 
  أشهر بتجميع األدوية وفتح باب التبرعات لهذه القافلة. 1وقد بدأ التحضير لهذه القافلة منذ حوالى 

 باألدوية مجموعة كبيرة من الشركات تتقدمهم شركة فاركو وشركة إيفا ومجموعة أخرى من الشركات باالضافة الى  وقد ساهم فى دعم القافلة الطبية

 بنك الدواء.
 .وقد بلغت كمية األدوية ومستلزمات العمليات التى تم التبرع بها حمولة سيارة نصف نقل 
 جامعة االسكندرية باالضافة الى السادة الصيادلة والحكيمات  -ريس بكلية الطب وشارك فى القافلة الطبية مجموعة من خيرة أساتذة وأعضاء هيئة التد

والعمال وطلبة كلية الطب ومتطوعين من نادى روتارى اسكندرية مريوط ومديرية الشئون الصحية بمطروح والمجلس المحلى لمدينة سيوة وكان 

أستاذ جراحة العظام ووكيل كلية طب األسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية  -اد المشرف العام على القافلة هو األستاذ الدكتور / محمد عبد الجو

 البيئة.
  أنف  -رمد  -عظام  -جراحة أطفال  -شمل تخصصات )جراحة عامة  71/72/2170وقد تم ارسال فريق تحضيرى إلى واحة سيوة أعتباراً من يوم

 71/72/2170يزالعيادات والعمليات ووصل باقى أعضاء الفريق الى الواحة يوم الثالثاء وأذن وحنجرة( وأشرف هذا الفريق على تحضير المكان وتجه

 حيث تم تنظيم األدوية بالصيدلية ليلة الوصول وتجهيز العمليات ومراجعة العيادات.
 :وقد كان ترحاب األهالى بالقافلة كبيراً وكانت المحصلة النهائية للقافلة الطبية هى كالتالى- 

 حالة كشف بالعيادة الخارجية. 0210العيادة الخارجية على  تم الكشف فى .7
 عملية. 771وتم اجراء  .2
األخصائية األجتماعية المرافقة للقافلة بعمل بحث واستبيان لكل حالة  -تم عمل بحث اجتماعى لجميع رواد العيادة وقامت السيدة/ سهير الحناوى  .0

 ألف جنية على المرضى المحتاجين. 01تم توزيع مبلغ 
 وصفة دواء من صيدلية العالج باألجر. 7211تم صرف مبلغ  .0
 وصفة دواء عن طريق األطباء المعالجين بالعيادات. 7211باالضافة الى حوالى  .2
كشف بالموجات الصوتية على مترددى عيادة  711تحليل معملى للمرضى المترددين على العيادات الخارجية واجراء حوالى  111تم اجراء  .1

 ة والنساء والتوليد.األمراض الباطن
 وسط فرحة عامرة من أهالى سيوة بما تم اجراءه خالل أيام عمل القافلة. 21/72/2170وغادرت القافلة الواحة يوم  .1
2.  

   

   
 

 

 

 



 


