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 تقرير القافلة الطبية واإلجتماعية الرابعة عشر الى سيوه

 "قافلة األستاذ الدكتور / محمد عبد الجواد"

 2017فبراير  17 – 13فى الفترة من 
 

 

الطبية لةجامعة اإلسكندرية بتنظيم القاف –قام نادى روتارى اإلسكندرية مريوط بالتعاون مع كلية الطب 

 17 – 13والتى أقيمت فى الفترة من  "قافلة األستاذ الدكتور / محمد عبد الجواد"الرابعة عشر الى سيوه

 . 2017فبراير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
وشارك فى التنظيم أيضاً  أ. محمد عبد المحسن رئيس اللجنه المنظمةو أ.د. عاصم عبد الرازق ة سارئبوكانت القافلة 

 ارى مريوط  برئاسة د. هبه الخيارى )رئيسه النادى( ــادى روتــــاء من نــــأعض 7

 عام"  للمساعده فى التسجيل والتنظيم .  22 - 18من اعضاء الروتاراكت  "  7و 

 

، فيروس "سى" قافلة الكشف المبكر على الطبية والقافلة اإلجتماعية و القافلةوهم  أقسام 3وينقسم نشاط القافلة الى 

أساتذة وأطباء وتمريض أعضاء روتارى مريوط وما بين فرداً  121فى جميع أقسام القافلة جمالى المشاركين إبلغ و

 . وروتارآكتوفنيين وصيادلة وطلبة

 

 : أنشطة القافلة
 

د. عاطف  مع عاونالتالقافلة فى مستشفي سيوه المركزى التابع لوزارة الصحه وذلك ب تمتالقافلة الطبية:: أولا  -

من الطبية افلة ـــون القـــافلة، وتتكـــاح القـــمدير المستشفي الذى كان لجهـــده عظيم اآلثر فى نج – الشيخ احمد

 11افة الى ــب جامعة اسكندرية  باإلضــــدريس بكليه الطــــهيئة التاستاذ وطبيب من  54شمل:مشاركاً وت 92
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عماله بتخصص ممرضات وفنى و 24ى والعمل العام وايضاً  طالب من كليه الطب للتدريب على العمل المهن

افه الى ــــام باالسكندرية باالضـــب ومستشفي العظـــة من كليه الطـــالرمد والعمليات والعيادات والمعمل واالشع

 .للعمل فى صرف األدوية وتنظيمها ةصيادل 3

جراحة عامة  –تغذية عالجية وتوعية صحية  –باطنة  –أنف وأذن  –أطفال  –وشملت القافلة التخصصات )أسنان 

 –جراحة عيون  –جراحة مسالك  –جراحة أنف وأذن –نساء وتوليد  –مسالك بولية  –عظام  –رمد  –جلدية  –

 تحاليل معملية( . –أشعة تشخيصية  –جراحات نساء  –جراحة عظام 

 

 وقد قامت القافلة باآلتى: 

  

 اجمالى عدد المرضى المستفدين

 الجمالى اليوم الثالث اليوم الثانى اليوم الول

753 1150 863 2766 

 

 اليوم الثالث اليوم الثانى اليوم الول الكشوفات بالعيادات
اجمالى 

 الكشوفات

 255 115 140 -- اسنان

 294 101 160 33 اطفال

 512 122 164 226 انف و اذن

 375 115 260 -- باطنة

 2 2 -- -- تغذية عالجية وتوعية صحية

 191 36 46 109 جراحة

 369 111 258 -- جلدية

 609 150 218 241 رمد

 444 107 144 193 عظام

 84 33 51 -- مسالك

 284 54 92 138 نساء

 3419 946 1533 940 الجمـــــــالى
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 الجمالى اليوم الثالث اليوم الثانى اليوم الول احصائيات التحاليل

 425 130 195 100 اجمالى المرضى

 1043 -- -- -- اجمالى عدد التحاليل

     

 الجمالى العمليات الجراحية

 60 جراحات متنوعة )كبرى وصغرى(

 4 جراحات مسالك

 36 جراجات انف و اذن

 24 جراحات عيون

 16 جراحات عظام 

 7 جراحات نساء 

 147 الجمالى

 

 

 الجمالى كشف النظارات

 نظارة وأهديت لهم النظارات قبل سفر القافلة من سيوهكشف  281تم عمل 

 281 رئيس مجلس إدارة شركة منسى للنظارات" –"مهداة وبتبرع من األستاذ / ماجد منسى 

 

 الجمالى اليوم الثالث اليوم الثانى اليوم الول إحصائيات الشعة

CT 3 17 3 23 

Xray 84 75 34 193 

US -- 39 26 65 

 281 63 131 87 الجمالى

mailto:rotary_mariout_94@yahoo.com


 طــــاري اإلسكندريـــة مريـــــوـــادي روتنـ   
Rotary Club of Alexandria – Mariout 

 
 

e-mail:rotary_mariout_94@yahoo.com 

  

mailto:rotary_mariout_94@yahoo.com


 طــــاري اإلسكندريـــة مريـــــوـــادي روتنـ   
Rotary Club of Alexandria – Mariout 

 
 

e-mail:rotary_mariout_94@yahoo.com 

 

mailto:rotary_mariout_94@yahoo.com


 طــــاري اإلسكندريـــة مريـــــوـــادي روتنـ   
Rotary Club of Alexandria – Mariout 

 
 

e-mail:rotary_mariout_94@yahoo.com 

 

 

 

 "Cى فيروس الكبدى الوبائى "قافلة الكشف المبكر عل: نياا ثا -

،  حالة 36و تبين ان االيجابى منها من الحاالت التى تقدمت لها  حاله 696تحليل لعدد عمل قـــامت القـــافلة ب

وكيل وزارة الصحه بمحافظة مطروح على إرسال الحاالت اإليجابية له  –مع د. محسن طه وقد تم االتفاق 

 هذه الحاالت. لوسيقوم هو بإجراء التحاليل المتقدمه وصرف العالج مجاناً من تحيا مصر 

سيارة تستخدم كمعمل لسحب العينات واجراء بفاركو وشاركت شركة أطباء من النادى  3وتتكون القافلة من 

 .باإلضافة إلى خمس فنيينالتحليل 
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 القافلة اإلجتماعية::  ثالثاا  -

السيوى من خالل باإلضافة إلى القافلة الطبية فإن نادى روتارى اإلسكندرية مريوط يعمل على تنمية المجتمع 

 200خلق فرص عمل من خالل القروض الدوارة وتقديم بعض الدعم المادى للمحتاجين وكذلك توزيع 

 بطانية.

خمسة أعضاء من النادى شارك فى هذا الجزء مديرية الشئون اإلجتماعية بسيوه وتمت بإشراف ومشاركة 

باإلضافة الى فنى متخصص فى القروض الصغيرة من جمعية رجال أعمال اسكندرية وهى تهدف الى تقديم 

 عانات للحاالت المحتاجه والعاجلة أثناء كل قافلة سنوياً.يتم تقديم إالخدمة االجتماعية ألهل سيوه ومن خاللها 

هدف التنمية ألهالى سيوه بتقديم قروض صغيرة استثمارية الى من اال اننا طورنا هذا االسلوب من العمل لنست 

يرغب فى عمل اى مشروع ) رجال ، نساء( وذلك بالتعاون مع جمعية سيوه لتنمية المجتمع.. التى اشرفت 

على هذا العمل العام الماضي بتقديم الدراسات للحاالت وقمنا العام الماضي بمناظرة هذه الحاالت وعمل 

لية لها للمطابقة مع الدراسات المقدمة.. وقمنا هذا العام بمراجعة ما تم فى حاالت اإلقراض زيارات منز

السابقة ودراسة الحاالت الجديدة ولخلق جو من المنافسة ادخلنا هذا العام جمعية البر لتنمية المجتمع للقيام 

الزم والتدريب  للقيام بالعمل بنفس الدور فى القرى من خارج سيوه. وقد قدمنا للجمعيتين الدعم الفنى ال

بواسطة خبير فى اإلقراض المتناهى الصغر من جمعية رجال اعمال اسكندرية وذلك بإشراف ووجود مدير 

بسيوه ورئيس مجلس مدينه سيوه اللواء/ محمد فهيم وتم توقيع عقود تتضمن هذا  –مديرية الشئون اإلجتماعية 

 .التعاون الفنى والمادى 

 

 لذى قدم للجمعيتين هذا العام : اجمالى الدعم ا -

 

o 92500  جنيه ) فقط اثنين و تسعون الف و خمسمائه جنيها( الى جمعية سيوه لتنمية المجتمع وحماية

 البيئة )ايداع بحساب الجمعية في بنك القاهرة(.

o 110000  جنيه) فقط مائه وعشرة الف جنيها( الى جمعية البر لتنمية المجتمع )ايداع بحساب الجمعية

 في بنك القاهرة(.
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o  وقد بلغ مجموع راس المال المستخدم حتى اآلن بالجمعيتين فى مشروع اإلقراض الصغير )القروض

جنيه ) ثالثمائه خمسة و سبعون الف جنيها( وذلك  375000جنيه / قرض( ، مبلغ  3500 – 1500

 % .100بإضافة المتحصالت من سداد قروض العام الماضي حيث كانت نسبه التحصيل 

o   اجمـــالى المســــاعدات للحاالت التى ال تستطيع العمل والغارمين وبعض من تهدمت بيوتهم

 جنيه ) فقط ثمانية عشر الف و تسعمائة جنيها الغير(. 18900

 

o  10.000بقيمة  بطانية عن طريق مديرية الشئون االجتماعية بسيوه 200كما قامت القافلة بتوزيع 

 .جنيه
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، وإجمالى تكلفة القافلة جنيه )اربعمائه اثنين وسبعون الف جنيه( 472000 الطبية بلغ اجمالى تكلفة القافلةوقد 

فقد تحمله رجل األعمال الشيخ / تكلفة االقامة بالفندق الرئيسي للقافلة ، هذا باإلضافة إلى جنيه،  375000اإلجتماعية 

 (جنيهاً  إثنان وثمانون ألف وخمسمائةجنيه ) فقط  82500غرفة" ويقدر بحوالى  45" لعددبالل أحمد بالل من سيوة 

إلى تبرعات الفندقين االضافيين فقط ، هذا باإلضافة تكلفة عرفاناً بقيمة ما تقدمه القافله ألهل سيوه وقد قمنا بدفع تقديراً و

ساده االساتذه واالطباء والفنيين متبرعين بوقتهم كل الشركات األدوية وكذلك المستلزمات الطبية ، باإلضافة إلى أن 

لصالح خدمه أهل سيوه  وجهدهم 

الروتاريون نأمل أن  وبالطبع نحن 

تكون خدمه  المجتمع هدفاً دائما لنا. 
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