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 و تنمية البيئه خدمة المجتمعلجنة  –الصيدلة كلية       
 

 تقرير
تم   5108/  01/ 52الموافق  الخميسانه فى يوم 

افله الطبيه الى للقيام بالق سكوير صيدلةالتجمع امام 

وكان منطقه مساكن عثمان بمدينة السادس من اكتوبر 

 :منمن المشاركين فى هذه القافله  كل 

 الطب   كليه  - 0

 كليه الصيدله -5

 كلية االسنان-3

  كلية االعالم        -4

من الجامعه فى تمام الساعه  اتوبيس  4عدد تحرك  

لمكان المقرر اقامه صباحا  ثم وصلنا الى االتاسعة 

ص وتم تجهيز المكان  0331فى تمام الساعه القافله فيه 

  :وترتيبه كالتالى

 -4 باطنة عياده  -3رمد عياده  -5  عياده جلديه -0

نساء عياده  -6 أنف و أذن عياده  -2 اطفال عياده 
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مكان  -8عياده عظام  – 7               وتوليد

 مخصص للصيدله

 
 :أسماء االطباء المشاركين 

 (باطنه)محمد رزق / د -0

 (اطفال)منار عارف / د -5

 (نساء وتوليد)أشرف ابولوز/ د -3

 (أنف وأذن) ابراهيممروج / د -4

 (رمد)هشام أحمد / د -2

 (عظام)أشرف  مارك/ د -6

 (جلديه ) عبد الفتاح سمر/ د  -7

 

 :  وقام فريق كليه الصيدله المكون من 

 (معيد وعضو اللجنه)    محمد فادى االحمدى   /  دكتور  -0

 (معيد وعضو اللجنه)          محمد حسنين محمد/ دكتور   -5

 (الفرقة الثالثة)حسام عبد الحميد محمدين             -3

 (الفرقة الثالثة)الرحمن حنفى محمد              عبد -4

 (الفرقة الثالثة)عبد الحمن اسامة                      -2

 (الفرقة الثالثة)شهاب عبد الرازق احمد              -6

 (الفرقه الثالثة ) علي اسماعيل                          -7

 (لثه الفرقه الثا)ايه السيد احمد                          -8

  (الفرقة الثالثة) ايمان مجدي                            -0
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قام الفريق بتجهيز المكان الخاص بالصيدليه  ورص وترتيب االدويه على النحو 

 (الخ.............,ادويه الديدان  –مسكنات  –مضادات حيويه ) التالى 

باعطاء النصائح وقمنا بصرف االدويه المكتوبه فى الروشتات  وقمنا ايضا 

 .والتوجيهات للمرضى عن كيفيه استعمال كل دواء 

وقامت القافله بعمل توعيه للجمهورعن االستخدام الخاطىء لالدويه  واهميه عالج 

 6حاله لمستشفى جامعه  41حاله وتحويل  251وتم الكشف على  الديدان المعويه

–س سى فيرو)وتم عمل تحاليل  اكتوبر لعمل بعض الفحوصات الخاصه

 (سكر –هيموجلوبين 

واثناء اقامه القافله تم توزيع االستقصاء الخاص بمدى رضاء االشخاص التى قدمت لهم 

الخدمه وتم تجميع االستقصاء منهم فى نهايه اليوم وتم تحليل االستقصاء بواسطه وحده 

احتياجا مثل زياده عدد القوافل الى المناطق االكثر : الجوده بالكليه وكان التعليق كالتالى 

 وانتهت القافله فى تمام الساعه الثالثه مساءامساكن عثمان منطقه 

 

 وتنمية البيئة وكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع

 

 فتحية الشرقاوى/ د                                                                                      
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