
 

 

 

 "سواقتك أمان لك واللي حواليك"

 إطالق حملة قومية للسالمة على الطرق بالتعاون مع الشركاء الوطنين

 

السالمة على  توعية باجراءاتملة قومية للح عاون مع وزارتي الداخلية والنقل،بالتومكتب منظمة الصحة العالمية، برعاية وزارة الصحة والسكان،  نظم

ة لتوصيل رسائل . استهدفت الحملة الجمهور العام باستخدام كافة الوسائل المتاحالحوادث المميتةق وأهمية اتباع السلوكيات اآلمنة لتقليل معدالت الطر

لسريعة على كافة الطرق ا ص منظمو الحملة على نشر رسائل التوعية بالسالمة على الطريقحر التوعية إلى المواطنين على مستوى الجمهورية.

اإلذاعية للتوعية  بإنتاج مجموعة من الرسائل باقي الشركاء نظمة الصحة العالمية بالتعاون معكما قام مكتب م. محافظات مصر المختلفةفي  والرئيسية

إذاعة  16ن نشر هذه الرسائل في أكثر متم مخدارت أثناء القيادة، استخدام الموبايل وخطورة تناول البأهمية ارتداء حزام األمان وتقليل السرعة وعدم 

معلومات من تتض لملصقاتوا الرسومات التوضيحية نإلى جانب إنتاج مجموعة م  حكومية وخاصة. أيضا تم إنتاج مجموعة من الفيديوهات القصيرة

كبر هذه الرسائل والمساهمة في نشرها ألنشر  في عبت وسائل اإلعالم دورا هاما لين باجراءات السالمة على الطرق. وعي المواطن زيادةتساهم في 

. الجمهورية من المواطنين على مستوىقطاع   
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 في مصر بالمضادات الحيويةاألسبوع العالمي للتوعية 

 
ة قليلة من بدء األسبوع العالمي للمضادات الحيوية ي مرص بتنظيم ورشة عمل  2017 لعام قبل فتر

 
ي مرص، قام مكتب منظمة الصحة العالمية ف

 
ف

كاء الحكوميي   والوطنيي   وهم: وزارات الزراعة، ا اكة عدد من الشر لبيئة، لمدة يومي   بالتنسيق والتعاون الكامل مع وزارة الصحة والسكان، وبشر

ي من أجل العمل سويا عىل وضع خطة قومية لمكافحة الميكروبات المقاومة التعليم، الصناعة، التعليم العالي وعدد من منظمات المجتمع ا
لمدن 

للمضادات الحيوية. وخالل األسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية، قام مكتب منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع مستشفيات جامعة 

ي 
 
ي تسل2017 نوفمت   19القاهرة، بتنظيم يوم للتوعية بالمضادات الحيوية ف

 
ي مرص . ونجح اليوم ف

 
يط الضوء عىل ملف المضادات الحيوية ف

هذه الفاعلية إل فتح نقاش موسع حول ملف المضادات الحيوية واإلجابة عىل بعض  سىع منظمو والمخاطر والتحديات المحيطة به. أيضا 

 ة بمستشفيات جامعة القاهرة. التساؤالت المحيطة به وذلك  بحضور عدد من الطالب وقيادات ومديري القطاعات الطبي

ي حملة كما قام مكتب منظمة الصحة العال
 
اك ف ي مرص باالشتر

 
مضادات الحيوية من خالل نشر معلومات لباتوعية باألسبوع العالمي للتوعية مية ف

ي رفع الوعي المجتمىعي حول خطورة استخدامونصائح متعلقة 
 
 بهذا الملف عىل صفحاتها عىل موقىعي الفيس بوك وتويتر من أجل المساهمة ف

 المضادات الحيوية دون استشارة طبيب. 
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إطالق الجولة الثالثة من الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لجميع تالميذ المرحلة 

 االبتدائية في مصر 

 

ي مرص بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان و 
 
اكة مع بقامت منظمة الصحة العالمية ف الجولة الثالثة من الحملة  بإطالق منظمة اليونيسيف،الشر

 لقومية للقضاء عىل الديدان المعوية، وذلك بجميع المدارس االبتدائية عىل مستوى الجمهورية. ا

ة أيام، حيث انطلقت ة ما بي    استمرت الحملة ألكتر من عشر ي الفتر
 
ي أكتر من 2017أكتوبر  26أكتوبر إل  15ف

 
محافظة، للمرة الثالثة عىل  27، ف

. و  ي مرص بتوفت  أكتر منالتوالي
 
ي ليتم توزيعها  14 قام  خاللها مكتب منظمة الصحة العالمية ف عىل طالب المدارس بالمرحلة  مليون قرص عالج 

ي مختلف م
 
ي تابع لوزارة الصحة والسكان، ف ة الجولة الثالثة من الحملة تم تنظيم زيارات ميدانية من قبل فريق طب  حافظات االبتدائية. وطوال فتر

 مرص، لتوزي    ع أقراص العالج عىل طالب المدارس وضمان تناولها بشكل سليم وفعال. 

ي العام الدراسي  كانت الحملة القومية قد   
 
ي جميع أنحاء البالد، ف

 
. و تعد 2017 -2016و  2016 – 2015بدأت أول جوالتها بالمدارس االبتدائية، ف

ي إطار حرص  هذه الحملة هي شكال 
 
ي مرص ووزارة الصحة والسكان، وذلك ف

 
من أشكال التعاون المثمر والفعال بي   مكتب منظمة الصحة العالمية ف

ي مرص منظمة الصحة العالم
 
ي والمادي للقطاع الصحي ف

كاء  الوطنيي   والمعنيي   وتقديم الدعم التقب  ي مرص عىل التعاون الكامل مع جميع الشر
 
ية ف

 من أجل حياة صحية أفضل ألطفال مرص. 
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 في اليوم العالمي لمرض السعار

 توعية جمهور الشبكات االجتماعية بالمرض وكيفية تجنب اإلصابة

  

امن مع اليو قام مكتب منظمة الص م العالمي لمرض حة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بإطالق حملة توعية بمرض السعار، وذلك بالتر 

ي 
 
، وذلك من خالل نشر الحملة وركزت  . 2017سبتمت   28السعار ف مجموعة  عىل جمهور الشبكات االجتماعية من خالل موقىعي الفيس بوك وتويتر

ي  من المواد التوعوية عن
 
 حالة التعرض المرض وأعراضه وكيفية تجنب اإلصابة بخدش أو عقر من قبل حيوان مصاب إل جانب كيفية التعامل ف

ك من منظمة الصحة العال ي إطار الحرص المشتر
 
ي ذلك ف

ام بها فور التعرض لعقر أو خدش. ويأنر مية ووزارة الصحة لإلصابة والخطوات الواجب االلتر 

ورةطني   بوالسكان إل توعية الموا ي قد تكون سببا لإلصابة بهذا المر  رص 
ي الحذر عند التعامل مع بعض الحيوانات البر

ي الوقت نفسه، قام  ض. توج 
 
ف

ي المحافظات
 
ي مرص بتقديم الدعم الالزم من أجل إنشاء نظام مراقبة خاص بمرض السعار، خاصة ف

 
الحدودية  مكتب منظمة الصحة العالمية ف

تبطة بهذا المرض. األكتر تعرضا للمخاطر المر   
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  2017يوم اإليدز العالمي 

الصحة ،  وذلك بالتعاون مع وزارتي 2017مم المتحدة فاعلية مشتركة لالحتفال بيوم اإليدز العالمي لعام أللتابعة ت عدد من هيئات ومنظمات منظ

نيابة عن الممثل المقيم لألمم المتحدة ، في مصردكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية ارك في االحتفالية الوالسكان والخارجية في مصر. ش

شدد دكتور جون جبور، والشركاء الوطنيين في مصر حيث  في مصر، السيد ريتشارد دكتس، إلى جانب حضور عدد من ممثلي منظمات األمم المتحدة

 .مرض اإليدز والوقاية منهعلى أهمية الشراكة بين جميع شركاء التنمية لتعزيز سبل مكافحة خالل مشاركته في االحتفالية 

 

ريم خالل شاركت في االحتفالية الفنانة نيللي كريم والفنانة سلمى أبو ضيف كسفيرات للحملة القومية لمكافحة مرض اإليدز. وقالت الفنانة نيللي ك 

واألمل هما األساس، فحين نثق بالمؤسسات  مشاركتها في االحتفالية أن الثقة هي أساس العالقة التي تربط بين المريض والمؤسسة العالجية، فالثقة

يركز اليوم نتخطى الحواجز. يأتي االحتفال باليوم العالمي لفيروس نقص المناعة البشرية "اإليدز" لهذا العام تحت شعار "اإليدز قابل للعالج" حيث 

 .راء اختبار فيروس نقص المناعة البشريةعلى الدعوة إلى إجراء االختبار، كما استهدفت رسائل اليوم الجمهور العام كي يطالب بإج
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 ورشة توعوية حول مرض رسطان الثدي برعاية برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 

ي ورشة توعوية حول رسطان الثدي بتاري    خ 
أحد المراكز . وشاركت الدكتورة حنان جويفل، مديرة 2017نوفمت   1نظم برنامج األمم المتحدة اإلنمان 

، من بينهم بعض أفراد لورشة، وذلك اكمدربة   نساءبالكشف المبكر للالطبية الخاصة  كتب منظمة الصحة مفريق عمل بحضور عدد من المشاركي  

ي مرص.  وتهدف الورشة إل رفع درجة الوعي لدى المشاركي   بمرض رسطان الثدي وأعراضه باإلضافة لتسليط الض
 
وء عىل أهمية الفحص العالمية ف

 الدوري للنساء. 

 

ي تصي   بمر  كتر طان الثدي يعد من أ جدير بالذكر إن مرض رس 
ي تصيب النساء، حيث يقدر عدد النساء الالنر

ض رسطان الثدي أنواع الشطان البر

ي يفقدن حياتهن بسبب اإلصابة بأنواع مختلفة من 1.5بنحو 
ي أعداد النساء الالنر

 
ي عام  مرض الشطان.  مليون سنويا باإلضافة إل الرقم الكبت  ف

 
وف

ي إجمالي اإلصابات باألنواع  %51إل تصل  مليون سيدة بنسبة 570.000النساء ضحايا اإلصابة بمرض رسطان الثدي إل ، تم تقدير عدد 2015
 
ف

ن االبية النظم مكانية لتقليل عدد ضحايا مرض رسطان الثدي من خالل الفحص المبكر ولكن نظرا ألإ وهناك . المختلفة من الشطان بي   النساء. 

ي من نقص الموارد واإلمكانيات فإنه 
ي عدد كبت  من الدول تعان 

 
ي مراحله المتأخرة، وهنا تإال يتم اكتشاف المرض ال الصحية ف

 
ي أهمية الفحص ف

أنر

المتقدمة من المرض.  المبكر لتفادي الوصول لهذه المرحلة   
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 اقع التواصل االجتماعيمقتطفات من مو

  "قصة أم فقدت ابنتها في حادث سببه اإلهمال: "كل حاجة حصلت في ثانية 
https://www.youtube.com/watch?v=1CTSKl7lXiw 

 

  على حسابه الشخصي بموقع تويتر. مدير منظمة الصحة العالمية يهنئ مصر بإقرار قانون التأمين الصحي الشامل 

 

Tedros Adhanom 

DrTedros@ 

Congratulations #Egypt on your new comprehensive health insurance law. This is a big step towards 

#HealthForAll. We need many more countries to follow your example and make universal health coverage 

a reality in all countries. 

 على شبكات التواصل االجتماعي:في مصر منظمة الصحة العالمية مكتب حساب 

@WHOEgypt  

    @WHOEgypt  

  World Health Organization Egypt  

https://www.youtube.com/watch?v=1CTSKl7lXiw
https://twitter.com/DrTedros
https://twitter.com/DrTedros
https://twitter.com/hashtag/Egypt?src=hash
https://twitter.com/hashtag/HealthForAll?src=hash

