
( صحه مليون ٠١١ شعار تحت  ) 

 لدعم الجمهوريه رئيس السيد بمبادره الحكومية بالمنشآت متحركه وفرق الصحيه بالوحدات ثابته فرق -

.باإلسماعيلية الكلوى لإلعتالل المبكر واالكتشاف المزمنه االمراض وعالج فحص ومبادره المرأه صحه  

 ٠١١) الرئاسية المبادرات مقدمتها وفى الصحيه الناحيه من المصرى االنسان لبناء الدوله جهود إطار فى

.المرأه صحه دعم ومبادره الكلوى واالعتالل المزمنه االمراض وعالج لفحص( صحه مليون    

 يوميا ومستمره ممتده الرئاسيه المبادرات ان باإلسماعيلية الصحه وزاره وكيل حطب على الدكتور أوضح

 االدارات بجميع المواطنين على للكشف للمبادره الطبيه الفرق تتواجد حيث الصحيه بالوحدات بمقراتها

 ويتم التجمعات وأماكن الحكوميه بالمنشآت متنقله فرق توجيه سيتم كما المحافظه، مستوى على الصحيه

.عصرا الثالثه وحتى صباحا التاسعه من االسبوع ايام طوال القومي الرقم ببطاقه مجانا الكشف  

 رفع الى تهدف الثدى اورام عن المبكر للكشف المرأه صحه لدعم الجمهوريه رئيس مبادره أن وأضاف

 الفحص وآليات المرض بمسببات والتوعيه الثدي سرطان عن المبكر الكشف بأهميه للسيدات الوعى مستوى

.لألسره الصحيه والحياه االسره وتنظيم اإلنجابية بالصحه التوعيه وكذلك الذاتى  

 عام ٠١ سن فوق المواطنين جميع الكلوى واالعتالل المزمنه االمراض وعالج فحص مبادره تستهدف كما

 ارتفاع أو بالدم السكر نسبه بارتفاع صحه مليون ٠١١ بيانات قاعده لدى مسبقا تسجيلها تم التى والفئه

 ،تحليل للمواطنين الصحيه التوعيه من خدماتها المبادره وستقدم الطبيعية المعدالت عن الدم ضغط

 االمراض مرضى لدى  الجسم كتله مؤشر وتحديد والوزن الطول قياس جانب الى الدم ضغط السكر،قياس

.المزمنه  

 الصحية حالتهم لمتابعه الصحيه للوحدات بالتوجه المزمنه االمراض وأصحاب المرضى" حطب" ودعا

 والحد المزمنه االمراض وعالج فحص متابعه هو المبادره من الغرض ان حيث لهم الالزم العالج وصرف

.المزمنه األمراض ووفيات مضاعفات من   

 االدارات بمختلف الصحيه الوحدات داخل ثابته عياده بتخصيص بالمبادره العمل اماكن تحديد تم أنه وأفاد

:كالتالى وأماكنها بالمحافظه الصحيه  

القصاصين ⏺                    اإلسماعيليه ⏺  

القصاصين اسره طب وحده         السالم حى طبى مركز    

الهيش اسره طب وحده               الشهدا طبى مركز  

القديمه المحسمه طبى مركز        العرايشيه صحه مكتب  

٠٠ الكيلو وحده  

طوسون اسره طب  



الكبير التل ⏺                      صوير أبو ⏺  

عطيه الشيخ كفر وحده         شرقيه آبار السبع وحده  

الكبير التل طفل رعايه                      المنايف وحده  

الجزيره وحده                     الواصفيه مركز    

فايد ⏺                 غرب القنطره ⏺  

سرابيوم وحده             خليفه ابو طبى مركز   

ايدف مركز                    ٠١ الكيلو وحده  

الرياح وحده  

شرق القنطره ⏺  

شرق القنطره مركز  


