جـــامـــعـة طـــنـطـا
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البيئة
8102-8102

تقرير عن-:
نــــدوة "فيروس cالثانية "
تـحــــــت رعــايــة
أ.د /مجدى سبع رئيس الجامعة وأ.د /عماد عتمان نائب رئيس
الجامعة لشئون خدمه المجتمع و تنميه البيئه والسيد ا.د /السيد محمد
مزروع عميد الكلية وا.د /حسان رشيد عبد العزيز وكيل الكليه لشئون
خدمه المجتمع و تنميه البيئه ،وفي اطار تنفيذ الحملة القومية للقضاء
على فيرس .c
وفي رحاب كليه التربية النوعية جامعه طنطا عقدت يوم االربعاء
الموافق  5ديسمبر  ٨١٠٢الندوة التعريفية الثانية للطالب تحت
عنوان-:

" فــــــــيــــــــــــــروس" c
ولقد حاضر فى هذه الندوة السيد االستاذ الدكتور /جمال قاسم (استاذ الكبد
والجهاز الهضمي والفيروسات بكلية الطب -جامعة طنطا)
تهدف الندوة الى:
 .٠التوعية بطرق الوقاية من االصابة بفيرس .c
 .٨التعريف بطبيعة الفيروس وكيفية التعامل معه عند االصابة .
 .3طرق وأساليب العالج من الفيروس .
وقد استهل السيد االستاذالدكتور /جمال قاسم – استاذ الكبد والجهاز
الهضمي والفيروسات بكلية الطب -جامعة طنطا  -حديثه بتعريف الشباب
بخطورة ف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروس ، cوعن اسباب االصابة بالفيرس حيث اضاف
سيادته أنه ينتقل عن طريق الدم  ،سواء أكان عن طريق االدوات
الغير معقمة " عيادات االسنان"  ،وأدوات الحالقة حيث تساهم بشكل
كبير في انتقال الفيروس من شخص الخر.
ثم تتطرق خالل كلمته عن طرق الوقاية من االصابة بفيرس . c
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ثم تحدث االستاذالدكتور /جمال قاسم  ،بعد ذلك عن التوصيات التي يجب
العمل بها والتي تتمثل في االتي-:
 .٠ضرورة الفحص الدوري عن طريق الدم لالكتشاف المبكر
للفيروس .
 .٨المشاركة الفعالة في الحملة القومية للقضاء على فيروس .c
ثم اختتم كلمته بان الصحة تاج فوق رؤس االصحاء اليراها اال
المرضى وهى هبة من الله لخلقه يجب الحفاظ عليها .

منسق الندوة

وكيل الكلية لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة

ا/أحمد قنديل

أ.د/حسان رشيد عبد العزيز

عميد الكلية

أ.د /السيد محمد مزروع

