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 قافلة الوادي الجديدتقرير 

 .محافظة الوادي الجديد -مدينة الخارجة  : مكانال

 .4/12/2016إلى  29/11/2016من : الزمان

المصري بنك الدواء  -كلية الصيدلة  -كلية الطب  -جامعة اإلسكندرية : الجهة المنظمة

جمعية الليدرز االجتماعيين وفريق القادة  -نقابة األطباء والصيادلة باإلسكندرية  -

 .االجتماعيين

مسالك  -أطفال  -أمراض النساء والتوليد  -رمد : التخصصات المشاركة في القافلة

 -معمل تحاليل  -أسنان  -جلدية  -صدرية  -أنف وأذن وحنجرة  -أمراض القلب  -بولية 

 .صيدلية –أشعة  -جراحة عامة 

فردا من أساتذة ومدرسين ونواب بكلية الطب والصيدلة واألسنان  70: فريق العمل

 .وطاقم تمريض وفنيي معامل وطالب

  :داث القافلةأح

 - : مرحلة التجهيز ماقبل القافلة -أوال:
 

  تم مخاطبة محافظة الوادي الجديد ومديرية الشئون الصحية بأن فريق القادة

االجتماعيين بكلية الطب جامعة اإلسكندرية يعتزم ترتيب قافلة طبية وجراحية 

الستقبال القافلة إلى المحافظة والقى قبوال شديدا من قبل المحافظة واالستعداد 

 .يةوتحمل اإلقامة والمعيشة والتنقالت الداخل
 

  تم مخاطبة كلية الصيدلة للتعاون والمشاركة في القافلة باألدوية والصيادلة لتجهيز

صيدلية القافلة وكان الدعم متميزا من قبل الكلية حيث تم توفير معظم األدوية التي 

  .تحتاجها القافلة
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 رية بتحمل تكاليف االنتقاالت بالقطار من اإلسكندرية إلى قامت جامعة اإلسكند

 .أسيوط وتوفير أتوبيسات
 

  لجنة مصر العطاء لتوفير مستلزمات جراحة الرمد  -تم التعاون مع نقابة األطباء

 .واألدوية الخاصة بالرمد
 

  تم التواصل مع بنك الدواء المصري لتوفير بعض األدوية التي تحتاجها القافلة

مة في تكاليف شراء مستلزمات الجراحة العامة وقد كان الدعم متميزا والمساه

 .كما هو المعهود دائما
 

  قامت نقابة الصيادلة باإلسكندرية بتوفير سيارة جامبو لنقل معدات القافلة

  .واألدوية ومستلزمات الجراحة من اإلسكندرية إلى الوادي الجديد
 

  وفريق القادة االجتماعيين تم الترتيب بالتعاون مع جمعية الليدرز االجتماعيين

للقافلة مع أ.د/عبد المنعم فوزي رئيس القافلة ورئيس لجنة القوافل بكلية الطب وتم 

التواصل مع األطباء واألساتذة المشاركين في القافلة والتواصل مع مديرية 

 .افلةالشئون الصحية بالوادي الجديد لتلبية كافة احتياجاتهم وتوفير مناخ مناسب للق
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  - :4/12/2016إلى  29/11/2016فعاليات القافلة من  -ثانيا :

 -: انطلقت القافلة على فوجين

  الفوج األول: تم السفر بالقطار من اإلسكندرية إلى أسيوط مساء يوم الثالثاء

فردا من نواب وفنيين وطالب وبدأ العمل بالعيادات صباح  35مكون من  29/11/2016

  30/11/2016يوم األربعاء 
 

  الفوج الثاني: تم السفر بالطائرة من مطار القاهرة إلى مطار الخارجة صباح يوم

فردا من األساتذة والجراحين واستمر العمل  35مكون من  31/11/2016الخميس 

 -رمد  -جراحة عامة  -مسالك  -بالعيادات وبدأت الجراحات في التخصصات ) نساء 

 أنف وأذن( 
 

  استقبل السيد اللواء/ محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد والسيد الدكتور محمد السيد

 .1/12/2016سافر بالطائرة صباح يوم الخميس وكيل وزارة الصحة وفد القافلة الم
 

  وقد تم لقاء ألعضاء القافلة مع  3/12/2016انتهت فعاليات القافلة مساء يوم السبت

السيد اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد لتقديم الشكر والتقدير لهم وتقديم 

لة في تخفيف العبء عن درع المحافظة لجامعة اإلسكندرية وكلية الجب وأشاد بدور القاف

 المواطنين وأعرب عن سعادته بما حققته القافلة من نتائج مبهرة
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 -: نتائج القافلة

 العمليات الجراحية   الكشف بالعيادات : 

 

 

 

 التوثيق:

 العدد التخصص

 23 جراحة عامة

 20 نسا

 80 رمد

 3 مسالك

 7 أنف وأذن

 133 إجمالي

 العدد  التخصص

 288 نسا وتوليد

 756 رمد

 258 مسالك

 202 الصدرية

 432 أسنان

 400 جلدية

 148 جراحة عامة

 286 أنف وأذن

 149 قلب

 466 باطنة 

 412 أطفال

 149 أشعة

 209 كشف نظارة

 4155 اإلجمالي
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 وكيل الكلية          قائد الفريق    

 لشئون التعليم والطالب                 محمد أحمد السعيد 
 والقائم بأعمال وكيل الكلية         
 لشئون خدمة البيئة              

 وتنمية المجتمع       
 أ.د محمد هشام                    
 


