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يتفق  إنشعععععا       «السععععع   »: الفتتاحه قريبا
مركز متكامل ل الج سعععععععععر اج الة     ام   

 بنها

رئ س جام ة بنها التجه زات النهائ ة إلفتتاح أول  -جمال السععععععععععععععع  د  /تفقد الدكتور
ى بنها مركز تم ز متكامل للكشععععم المعنر رط نععععرياو الهدد ور جس شا ل مسععععتشععععف

 .الجام ي

مدير العرنامج القومي  -رمر شعععععععععععععععر    /ررافق رئ س الجام ة   ل الجولة الدكتو 
 .ةلصحة المراة والدكتور مصطفى القاضى رم د كل ة الطب ووك ء الكل 

وقال الس  د إو المركز الجديد ي د أول وحدة متنقلة رلى مستوى الجام ات المصر ة 
المعنر رط نععرياو الهدد ونععو  بالت اوو مع العرنامج القومي لصععحة المرأة للكشععم 

 .تكوو مجهزة بالكامل لخدمة محافظة القل وب ة ومحافظات الدلتا المجاورة

وأكد رئ س الجام ة أو ا ت ار مسععععععتشععععععفى بنها الجام ي لتكوو مركزا للكشععععععم المنعر 
ور ج نعععععععععععععععرياو الهدد يفكد وقة الجم ع في كواشربا ال لم ة والطع ة وما تقدمس مط 

 .زة للمجتمع المحلي دمة يع ة متم 

وأشعععععععار إلى أو إشارة الجام ة حر صعععععععة رلى تقديت الدرت اللوجسعععععععتي لتشععععععع  ل الوحدة 
 .الجديدة قر ًعا لخدمة المرضى

ومط جهتس، قال الدكتور رمر شععععععععععععععر  ، مدير العرنامج القومي لصععععععععععععععحة المرأة ، إو 
تفى المركز الجععديععد يعع تي في إيععار تطو ر  ععدمععة نعععععععععععععععريععاو الهععدد، والتي كععانعع  تك

 .بتصو ر نرياو الهدد وإرنال المر ض إلى القابرة
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وأشععععار إلى أو وحدة ر ج نععععرياو الهدد الجديدة نععععو  تكوو شا ل مسععععتشععععفى بنها 
الجععام ي ح ععد تقععدد الوحععدة الخععدمععة متكععاملععة في اات المنععاو بععدوو ا حت ععاج إلى 

 .مركز ة ال  ج

وحدة الماموجراد وحدة اضعععععععععععا  أو الوحدة المتنقلة بي وحدة متطورة تشعععععععععععمل بجانب 
بإمنان ة كتابة  نععععععععععونار، لتقديت الخدمة الطع ة الكاملة للمر ض، كما أو الوحدة مجهزة

ويعارة التقار ر وبها فر ق فني مدرب رلى تقديت تور ة مجتم  ة بسعععععععععععععععرياو الهدد 
، كما يتت انعععععععععتخداد الوحدة للتشعععععععععخ ت بجانب المسععععععععع  المجتم ي الم تاش و تت يومً ا

 .ر ض شا ل مستشفى بنها الجام ير ج الم


