أخبار
جامعة بنها
األحد 8102/4/82 :

إنشاء أول مركز متكامم نعالج سرطان انثدي بجامعة بنها نخدمة انقهيىبية
ومحافظات اندنتا
أعمن الدكتور /جمال السعيد  -رئيس جامعة بنيا عن إنشاء أول
مركز تميز متكامل لمكشف المبكر عن سرطان الثدي وعالجو
داخل مستشفى بنيا الجامعي.

وأشار السعيد إلى أن المركز الجديد يعد أول وحدة متنقمة عمى
مستوى الجامعات المصرية بالتعاون مع البرنامج القومي لصحة المرأة لمكشف المبكر عن
سرطان الثدي وسوف تكون مجيزة بالكامل لخدمة محافظة القميوبية ومحافظات الدلتا
المجاورة.

جاء ذلك خالل استقبال رئيس جامعة بنيا والدكتور /حسين المغربى  -نائب رئيس
الجامعة لشئون التعميم والطالب الدكتور /عمر شريف  -أستاذ الجراحة ومنسق البرنامج
القومي لمكشف المبكر عن سرطان الثدى والفريق المعاون لو بحضور الدكتور /مصطفى
القاضى  -عميد كمية الطب والدكتور /محمد جودة  -وكيل الكمية لشئون الطالب
والدكتور /عاطف عبدالغنى  -رئيس قسم الجراحة والدكتور /مدحت رفعت  -رئيس قسم
األشعة.

وأكد رئيس جامعة بنيا أن اختيار مستشفى بنيا الجامعى لتكون مرك اًز لمكشف المكبر

وعالج سرطان الثدى تؤكد ثقة الجميع فى أساتذتيا وكوادرىا العممية والطبية وما تقدمو
من خدمة طبية متميزة لممجتمع المحمي ،موجيًا الشكر لفريق البرنامج القومى لمكشف عن
سرطان الثدى والدكتور /عادل العدوى  -وزير الصحة األسبق ونائب رئيس الجامعة
األسبق صاحب فكرة إنشاء مراكز تميز لسرطان الثدى.
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وأشار السعيد إلى أن إدارة الجامعة حريصة عمى تقديم الدعم الموجستي لتشغيل الوحدة
الجديدة قريباً لخدمة المرضى مضيفاً أنو تم التنسيق مع كمية الطب وادارة مستشفى بنيا
الجامعى عمى توفير كل ما تحتاجو الوحدة الجديدة من دعم طبى وفني معرباً عن أىمية

دعم ىذه الحمالت والمبادرات الطبية والتوعية بضرورة الكشف المبكر والفحص الدوري
لسرطان الثدى.

وأضاف السعيد أن جامعة بنيا حريصة عمى تطوير المستشفى الجامعي بإعتبارىا واجية
الجامعة األولى لممجتمع وتقديم كافة أنواع الدعم ليا بيدف تقديم خدمة طبية وتعميمية
متميزة خاصة أن المستشفى تقدم خدماتيا ليس ألىالي القميوبية فقط ولكن لعدد من
المحافظات المجاورة.

من جانبو قال الدكتور /عمر شريف  -أستاذ الجراحة ومنسق البرنامج القومي لمكشف
المبكر عن سرطان الثدى أن المركز الجديد يأتى في إطار تطوير خدمة سرطان الثدي

والتى كانت تكتفى بتشخيص وتصوير سرطان الثدي وارسال المريض إلى القاىرة.

وتابع« :بدأنا بالفعل فى خطوات جادة وحقيقية إلنشاء أول مركز تميز لعالج سرطان
الثدي تابع لمبرنامج القومي لصحة المرأة بالدلتا ،وتم اختيار جامعة بنيا كأول جامعة
مصرية تطبق فييا الوحدة الجديدة تقدي اًر لصاحب الفكرة الدكتور /عادل عدوى  -وزير
الصحة األسبق واألستاذ بجامعة بنيا كما أن مستشفى بنيا الجامعى بيا كل المقومات

القوية الالزمة من الكوادر وأساتذة الجراحة واألشعة وتم تزويدىا بوحده تشخيص الثدي
لتكتمل منظومة الوحدة في العالج».

وأشار شريف إلى أن «وحدة عالج سرطان الثدي الجديدة سوف تكون داخل مستشفى بنيا
الجامعي حيث تقدم الوحدة الخدمة متكاممو في ذات المكان بدون اإلحتياج إلى مركزية

العالج.
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وأضاف أن الوحدة المتنقمة ىي وحدة متطورة حيث تشمل بجانب وحدة الماموجرام وحدة
سونار وذلك لتقديم الخدمة الطبية الكاممة لممريض ،كما أن الوحدة مجيزة بإمكانية كتابة

وطباعة التقارير ،وبيا فريق فني مدرب عمى تقديم توعية مجتمعية بسرطان الثدي يومي ًا.

ولفت إلى أنو يتم استخدام الوحدة لمتشخيص بجانب المسح المجتمعي المعتاد ويتم عالج
المريض داخل مستشفى بنيا الجامعى تخفيفاً عن المرضى.

