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  الجمعیة المصریة

  لمكافحة التدخین بأسیوط
  م٢٠٠٩ لعام ٨٥٠المشھرة برقم 

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :أهداف الجمعية

 أسيوط للحد من ظاهرة انتشار عادة التدخين داخل الجامعة تم التفكير في إنشاء وحدة مكافحة التدخين بجامعة
ومحاولة الوصول إلي الوضع الذي يصبح فيه عدم التدخين هو القاعدة ووقاية غير المدخنين وضمان حقوقهم ـ تقوم 

  . الوحدة بتوعية طالب الجامعة بمضار التدخين وآثاره الخطيرة علي صحة الفرد والمجتمع
  :أنشطة الجمعية

     .  م عقد ندوات علي مدار العام الدراسي سنوياً في مختلف كليات الجامعة ت-١
  . تم طبع كتيبات عن هذه الندوات سنوياً وتوزيعها علي مواقع الجامعات المختلفة-٢ 
  .  صدر قرار إداري بجعل مبنى كلية الطب مبنى خالي من التدخين-٣ 
  .تصال الدائم بمنظمة الصحة العالمية تقوم الجمعية المصرية لمكافحة التدخين باال-٤ 

  :التوصيات الصادرة من الجمعية
أن تقوم الجامعات باتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع التدخين في الجامعات للحفاظ علي الصحة العامة لشباب  -١

  الجامعات 
 . يمنع التدخين نهائياً داخل المنشآت واألبنية التعليمية المغلقة بالجامعات -٢

 .عن السجاير أو بيعها داخل الجامعاتمنع اإلعالن  -٣

  .ة وخاصة التليفزيونإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءمناشدة مختلف وسائل ا -٤
  :القوانين الصادرة لمنع انتشار التدخين

---------------------------------------------------------------  
  ١٩٩٤ لسنه ٤قانون رقم  -١
 ١٩٨١ لسنة ٥٢قانون رقم  -٢

   ٢٠٠٧ لسنة ١٥٤انون رقم ق -٣



 ٤٠

  :طرق اإلقالع عن التدخين
  :التفكير في اإلقالع عن التدخين-1

 صارح نفسك لماذا تدخن ؟ •

 ماهي فوائد اإلقالع عن التدخين ؟ •

  : اإلقالع عن طريق اإلرادة واتخاذ القرار-2
 . اتخذ قرار اإلقالع عن التدخين •

 .حدد اليوم لبدء اإلقالع •

  .االستمرار في اإلقالع •
  : اإلقالع بمساعدة وسائل طبية-3

 بدائل الدخان التي تحتوى علي نيكوتين •

 ......)شرائط الصقة ــ أقراص لالستحالب(  •

  .طب الوخز باإلبر الصينية لإلقالع عن التدخين •
  : إذا فشل اإلقالع الكلي فأتبع مايلي -٤

 .قلل عدد السجائر التي تدخنها تدريجيا •

 .ارة لنهايتهاقلل عدد األنفاس وال تدخن السيج •

 تناول كمية كبيرة من المياه لتقليل حامضية البول حتى يقل إخراج النيكوتين في البول •

 ).مضغ اللبان ( استخدم أشياء بديلة عن السيجارة  •

 .اذهب إلي عيادات مكافحة التدخين وأستشر طبيبك الخاص •

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢٤١١٨٢٧ /       ت١١مبني كلية طب ـ الدور الخامس ـ حجرة رقم  :مقر الجمعية
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  بعض الصور لندوات التدخني 
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هو مركز متخصص لتربية و بيع  حيوانات التجارب من أرانب و فئران والمتطلبة لتدريس الطالب وإلجراء 
  .البحث العلمى فى جامعة أسيوط

  : الموقع: أوالً

  :ويتكون من عدة غرف كاآلتى يوجد أسفل قسم الصحة العامة بالبدروم الخاص بكلية الطب

) ١٢٠(أقفاص بإجمـالى عـدد      ) ٨(بطارية كل بطارية بها     ) ١٥(تتكون من عدد    : غرفة تربيه خاصة باألرانب    -
رانب فى كل قفص،    أ) ٣(قفص فى الغرفة، ويتم توزيع األرانب بها حسب الكثافة العددية لهم بحيث ال تزيد عن                

  .ويوجد بجوار كل قفص بيت للوالدة وكذلك صندوق صغير للتغذية وسقايه
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يقوم بتوفير حيوانات التجارب من أرانب وفئران ألقسام كلية الطب المختلفة و خاصة قسم الفارماكولوجى و  -١
  .الضرورية للدروس العملية للطالب

  .تجارب من أرانب وفئران لباحثى كليات جامعة أسيوط المختلفةيقوم بتوفير حيوانات ال -٢

يوجد ببيت الحيوان غرفه خاصة باألبحاث حيث يقوم الباحث بشراء حيوانات التجارب ثم يضعها فى غرفة  -٣
األبحاث و يوفر بيت الحيوان للباحث النظافة و الرعاية و التغذية الالزمة لحيوانات التجارب الخاصة به  نظير 

  .رمزىاجر 

 

  ).١ملحق (التعليمات الخاصة بتنظيم العمل للباحثين داخل غرفة األبحاث  -١

تتضمن الالئحة قائمة األسعار المتفق عليها من قبل مجلس إدارة بيت الحيوان لبيع الفئران واألرانب للباحثين  -٢
 ).٢ملحق (ولألقسام 

 انتقال األمراض والحد من انتشارها ببيت الحيوان وعمل التحصينات تتضمن تنفيذ قواعد مكافحة العدوى لمنع -٣
 ).٣ملحق (الدورية لألرانب كتحصين التسمم الدموى الفيروسى والبكتيرى 

 مساء ٢,٣٠التعليمات الخاصة بعمل نوبتجية للعاملين بعد ساعات العمل الرسمية لبيت الحيوان من الساعة  -٤
 .عام ومباشرة حيوانات التجارب مساء وذلك إلط٧,٣٠وحتى الساعة 
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بطاريات حديثه سهلة التنظيف مما يساعد على الحد ) ١٠(تم استبدال بطاريات األرانب القديمة والمتهالكة  بعشر -١
 .٢٠٠٧من انتشار اإلمراض وزيادة اإلنتاج وذلك فى العام

 من ميزانية االحالل و ٢٠٠٩عدد ثالث بطاريات جديده فى عام  و ٢٠٠٨تم شراء عدد  اثنين بطارية عام  -٢
 .التجديد و ذلك لتوفير المتطلبات الزائده للطالب والباحثين من االرانب

 حامل بطارية جديده من ميزانية االحالل و التجديد و ذلك لصيانية و الحفاظ على البطاريات ١٨ تم شراء عدد  -٣
  ٢٠٠٧التى تم شرائها عام 
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- صندوق من ١٢١ تم استبدال صناديق الفئران البالستيكية المتهالكة بصناديق من األلمنيوم و ذلك بعدد 

  .٢٠٠٨االلومنيوم فى عام 

االزمة  صندوق جديد من االستنلستيل وذلك لزيادة االنتاج بيت الحيوان من الفئران و ١١٠ تم شراء عدد -٢

  ب  الللبحث العلمى و لدراسة الط

  



 ٥١

   و المصروفات خالل خمس أعواماإليراداتتقرير عن  
  التجارب   المبالغ المحصلة من بيع أرانب وفئران التجارب وتغذية حيواناتاإليراداتتتضمن 

  من  تتكونالمصروفاتالموجودة بمعامل أبحاث بيت الحيوان و التجارب بينما 
 ).المصروفات النثرية+ ت األدوية والمطهرا+ التحصينات + سعر األعالف (

  :خالل خمس أعوام  و المصروفات الخاصة ببيت الحيوان و التجارب  اإليراداتجدول يوضح و فيما يلى        
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  :بيت الحيوان و تنمية البيئة
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 تهدف إلى اكتساب  التجارب من فئران او ارانبن التجارب البحثية التي تجرى باستخدام حيواناتإ        
هذا باالضافة الى . البشر عن األمراض وكيفية عالجها، وتقرير مدى سـمية العقاقير قبل اختبارها على المعرفة

الكيميائية والتى تؤثر بشكل مباشر بعض الدراسات التى تجرى على تاثير بعض المبيدات الحشرية او المركبات 
 دوراً على قدر عظيم من  التجارب حيوانات علىدراسةالقد لعبت لذلك  ف. على صحة االنسان و البيئة المحيطة

  .تقدم طبي كبير األهمية في كل

معنى أن ب: تجريبية قوية التوصل إلى نتائج يؤدى الى حيوانات على دراسة ال اكتساب المعارف المفيدة منكما ان
وهذا يتطلب فهماً شامالً لكل نوع من أنواع . مواقع مختلفة يتمكن علماء مختلفون من التوصل إلى نفس النتائج في

  .الحيوية الحيوانات ووظائفه

  : ونظرا الهمية هذه الحيوانات والتى لم يمكن حتى االن استبدالها تماما بوسائل البحث العلمى الحديثة
النظيف المناسبة والجو  والتهوية توفر البيئة النظيفة داخل بيت الحيوان حيث تالحيواناتا ب يتم االهتمام  جيد-١

 .الحيوانات  والتعامل بلطف مع هذهسليمةالمعقم والتغذية الصحية ال

 يتم التخلص من مخلفات بيت الحيوان بطريقة صحية حيث يتم التنظيف اليومى للببطاريات و صناديق -٢
  . المنظفات و المطهرات و تجمع المخلفات داخل اكياس بالستيكية سوداء ثم تعدم صحياالفئران باستخدام

 يقوم عمال بيت الحيوان بتنظيف و تطهير طاولة االبحاث والتى قد تشرح عليها او تحقن حيوانات التجارب -٣
  .بعد كل بحث يوميا و ذللك للحد من انتشار العدوى لالنسان او البيئة المحيطة

 حسن كثيراً من سالمة حيوانات التجارب وجودة النتائج العلمية، األمر الذيت  أنا من شأنه هذة االحتياطات ن ا

  .إلى تحصيل المعرفة الطبية البد وأن يقودنا إلى بيانات ومعلومات يمكن توظيفها على نحو مفيد في سعينا
  -:الخطة اإلستراتيجية لتطوير بيت الحيوان و التجارب 

  

ت الحيوان و التجارب خالل االربع سنوات الماضية تطورا واضحا على مراحل متتالية مما أدى الى زيادة شاهد بي
 بحث ٨٠اقبال الباحثين على اجراء االبحاث العلمية بداخله  حيث وصل متوسط عدد االبحاث الى ما يقرب من 

جامعة اسيوط و سوهاج و قنا و جامعة سنويا  من كلية الطب و الصيدلة و الطب البيطرى و العلوم و الزراعة ب
و ذلك لما يقدمة بيت الحيوان من خدمة عالية تتضمن النظافة و الرعاية و التغذية عالية الجودة نظير .االزهر

 ٨٥٠ فار رات و ٣٠٠٠فار مايس و عدد ٢٥٠٠أجر رمزى يدفعة الباحث كما قام بيت الحيوان بتوفير عدد 
و نظرا لزيادة الطلب على حيوانات التجارب و التى تخدم العملية . ليمية للطالبأرنب تقريبا لخدمة العملية التع

التعليمية للطالب و البحث العلمى بجامعة اسيوط ينبغى تطوير بيت الحيوان و التجارب ليبلى االحتياجات المتزايدة 
  و الضرورية من حيوانات التجارب و يوفر الخدمة عالية الجودة
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  :شمل التطوير العناصر التاليةلذلك نقترح ان ي 
 :البنية االساسية

v   تتضمن زيادة عدد الصناديق و البطاريات المستخدمة فى تربية حيوانات التجارب على ان تكون مصنوعة من
 .مواد سهلة التنظيف و التعقيم

v لتالية تركيب اجهزة تكييف فى غرف التربية و معامل ابحاث  بيت الحيوان و التجارب و ذلك لألسباب ا: 

 الحد من نفوق حيوانات التجارب نتيجة االرتفاع الشديد فى درجات الحرارة فى فصل الصيف او -١
االنخفاض الشديد فى فصل الشتاء والذى يؤدى الى خسائر مادية الى جانب فقدان الدقة فى نتائج االبحاث 

  .العلمية
ذى قد يمتد لساعات دون الشعور باالرهاق  توفير الجو المريح للباحث اثناء اجراء البحث العلمى و ال-٢

  نتيجة االرتفاع الشديد فى درجات الحرارة
 زيادة االنتاج لتلبية االحتياجات المتزايدة من حيوانات التجارب الالزمة لخدمة العملية التعليمية للطالب -٣

 . و البحث العلمى بجامعة اسيوط

v  السيراميك حتى يتمكن عمال النظافة من تنظيف غرف بيت  تغيير االرضيات القديمة واستبدالها بارضيات من
 .الحيوان من مخلفات الحيوانات والتى تعتبر مصدر النتقال العدوى و تطهيرها جيدا

v  شراء بعض االدوات الجراحيه التى تستخدم فى تشريح حيوانات التجارب و فى اجراء بعض العمليات الجراحية
 .البسيطة

  
  
 
  
  

  

v  laminar flow cabinet 
  It is a carefully enclosed bench designed to prevent contamination and spread of infection 

during research work specially when the research deals with higly infectious materials.  
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  :التأهيل الفنى -٢

ى كلية العلوم قسم حيوان المتميزين و تدريبهم على الطرق المختلفة وذلك بتعيين طبيب بيطرى او احد خريج 
الخذ العينات من حيوانات التجارب من ارانب او فئران و طرق تجريع الدواء الى جانب اجراء بعض العمليات 

  .الجراحية البسيطة
من حيث التغذية و  تاهيلهم باتحة الفرصة لهم لحضور دورات متخصصة  فى طرق العناية بحيوانات التجارب  

المسكن والوقاية من االمراض بالتحصين ومن ثم يقوم الطبيب بمساعدة الباحثين حيث يمدهم بالخبره والمعلومات 
  .والتى تصب فى دقة نتائج البحث العلمى

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 :  تعيني عدد كافى من العمال- ٣
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  : جتهيز مركز طىب خاص حبيوانات التجارب يتضمن- ٤

1) Reception area that includes a well stocked pharmacy:  
2) Laboratory:  

To perform fecal examinations, ear cytology, skin scrapes, and urinalysis and to place the  
surgical equipment ultrasonic cleaner and a sterilizer also in this area. 

3- Surgical room: 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Surgery room that is equipped with advanced monitoring, gas 
anesthesia and a laser surgical unit. 

 

X-ray machine Automatic X-ray processor 
for quick results 
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waiting room offers comfortable seating consultation room 

pharmacy 
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ات واضحة فى السنوات األخيرة بسبب االستخدام المكثف للتكنولوجيـات   شهد مجال المكتبات والمعلومات تطور    
  .الحديثة من ناحية وتزويد االعتماد على المعلومات فى البحث والتنمية والتطوير من ناحية أخري  

التعليم عملية استثمارية وهو استثمار بشري ال مادي فى موجه إلحداث تغيير فى القيم والنظم وأنماط الـسلوك                  
  .. والبحثية ةالتجاهات وإذا كانت الجامعة تضم أجهزة كثيرة تخدم اإلغراض التعليميوا

   -:الموقـــع 
م  ، ومقرهـا     ١٩٦١ بها في    العمــل  م وبدأ   ١٩٦٠لسنة  ] ١٣٩٥[أنشأت  كلية الطب بالقرار الجمهوري رقم        

تخدم الطالب وأعضاء هيئـة     .. ني الجديد   تقع بالدور األول والثاني والرابع من المب       وهي     ، .بالحرم الجامعي بأسيوط  
  .التدريس 

 مكتبة أعضاء هيئة التـدريس والطـالب      وتعتبر مكتبة كلية الطب مقسمة الى حوالى ستة مكتبات منفصلة وهي            
   مكتبة الرسـائل العلميـة   وبه والدور الرابع . من نفس المبنىالثاني   وتقع بالدور    مكتبة الدوريات  تقع بالدور االول  ثم      

 لخدمـة أعـضاء     ومكتبة الكمبيوتر  العلمية لترقيات أعضاء هيئة التدريس والمؤتمرات        ومكتبة األبحاث   ومكتبة الثقافية 
 وثالثون قسما في أقسام الطب المختلفـة سـوءا كـان            اثنينتضم الكلية أكثر من     هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب  و     

  -. أكاديمي أو إكلينيكي 
  يئة التدريس والطالب  مكتبة أعضاء ه-:اوال

   تقع بالدور االول  وتضم  حوالي-:الموقـــع 
  منضدة ويوجد) ١٥( مقعد وحوالى ) ٣٠٠( عدد 

  ،.. بها حوالى خمسة أجهزة كمبيوتر  
  :الخدمات المقدمة 

  ))١٢٧٧٦١٢٧٧٦  (  (حواليحوالي الكتب بها  الكتب بها أجماليأجماليحيث بلغ حيث بلغ    

  كتبكتبما بين ما بين النادرة النادرة والمراجع والمراجع  نسخة من الكتب  نسخة من الكتب 

   . والمهداة والمهداةههراراتتششالمالممهداة والكتب العربي مهداة والكتب العربي وواة اة  مشتر مشترةة انجليزي انجليزي
  

   العليا والبحوثتمكتبة الدوريات للدراسا: ثانيا 
  -:الموقــــع 

باحث باحث ] ] ١٢٠١٢٠[[  وتتسع ألكثر منوتتسع ألكثر من. . وهى مقسمة الى سبع قاعاتوهى مقسمة الى سبع قاعات   من نفس المبنى ، من نفس المبنى ،الثانيالثانيتقع مكتبة الدوريات بالدور تقع مكتبة الدوريات بالدور 
 وقارئوقارئ

  
 
  



 ٥٨

  :الخدمات المقدمة 
 

 .دوريةدورية] ] ١٦٥١٦٥ [ [ حوالي حوالي بلغت بلغتالتيالتيلنظم الحديثة فى ترتيب وتسجيل الدوريات لنظم الحديثة فى ترتيب وتسجيل الدوريات اا  تقوم المكتبة بأتباع تقوم المكتبة بأتباع  •

 ..WWHHOO  الصحة العالميةالصحة العالمية  دورية مهداه، بخالف مجموعات منظمة دورية مهداه، بخالف مجموعات منظمة ] ] ١٧٣١٧٣[[جانب أكثر من جانب أكثر من   هذا الىهذا الى •

 ملخـص    ملخـص   آالفآالف من عـشرة      من عـشرة     وأكثروأكثر مقالة كاملة     مقالة كاملة    ألفألفعلى الشبكة العنكبوتية بأكثر من عشرون       على الشبكة العنكبوتية بأكثر من عشرون          متاحة    متاحة   وأصبحتوأصبحت  ••
  .. ستة خطوط انترنت ستة خطوط انترنت   ويوجد بها ويوجد بها..مم٢٠١٠٢٠١٠  حتيحتي  ٢٠٠٤٢٠٠٤ متاحة منذ سنة  متاحة منذ سنة أصبحتأصبحتلحديثة والتي لحديثة والتي  العلمية ا العلمية الألبحاثلألبحاث

  .. .. على شبكة االنترنتعلى شبكة االنترنت  الموقعالموقع  وعنوانوعنوان
HHttttpp::////wwwwww..eeuullcc..eedduu..eegg   

    جهاز كمبيوتر وعناوين الموقع كالتالىجهاز كمبيوتر وعناوين الموقع كالتالى) ) ٢٢((خطوط انترنت وحوالى خطوط انترنت وحوالى ) ) ٦٦((كما يوجد بها عدد كما يوجد بها عدد   ••
    

hhttttpp::////wwwwww..sscciieenncceeddiirreecctt..ccoomm//  
hhttttpp::////wwwwww..gglloobbaallhheeaalltthh..ccoomm//  
hhttttpp::////wwwwww..aaccaaddeemmiiccsseeaarrcchhpprreemmiieerr..ccoomm//  
  

  

  
التخصصات على المستوي المحلى والدوليالتخصصات على المستوي المحلى والدوليإتاحة هذه المواقع  المقاالت الشاملة لجميع إتاحة هذه المواقع  المقاالت الشاملة لجميع                 

   مكتبة الكمبيوتر: ثالثا
  بنفس المبنيبنفس المبني تقع بالدور الرابع  تقع بالدور الرابع ::    الموقع

  :الخدمات المقدمة 

 تحلل الدوريات والوثائق  تحلل الدوريات والوثائق التيالتيتضم قواعد البيانات الببلوجرافية تضم قواعد البيانات الببلوجرافية  •
 الطبيةالطبية

• 


 

•  

  .مكتبة األبحاث العلمية : رابعا

   تقع مكتبة األبحاث العلمية  بنفس المبني تقع مكتبة األبحاث العلمية  بنفس المبني:الموقع 



 ٥٩

 :الخدمات المقدمة

] ] ١٠٥٣١٠٥٣[[ بها أكثر من  بها أكثر من األبحاثاألبحاث بلغ اجمالى  بلغ اجمالى والتيوالتيوترقيات السادة أعضاء هيئة التدريس وترقيات السادة أعضاء هيئة التدريس   أبحاثأبحاثتضم المكتبة تضم المكتبة  •
 .. هيئة التدريس بالخارج هيئة التدريس بالخارجألعضاءألعضاءمؤتمر علمي مؤتمر علمي ) ) ١٠٩١٠٩((بحث، وبحث، و

 قاعة تتسع ألكثر من عشرة من السادة أعضاء هيئة التدريس والباحثينقاعة تتسع ألكثر من عشرة من السادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين •
  

  :ثقافيةالمكتبة ال: خامسا

  . الرابع بنفس المبنى الرابع بنفس المبنى  تقع المكتبة الثقافية بالدور  تقع المكتبة الثقافية بالدور::الموقعالموقع

 :الخدمات المقدمة

تضم الكتب والقصص والروايات العالمية والمجلدات النادرة ، تضم الكتب والقصص والروايات العالمية والمجلدات النادرة ،  •

 وتضم أكثر من ثالثة آالف وسبعمائة عنواناوتضم أكثر من ثالثة آالف وسبعمائة عنوانا

   :  العلمية رسائلمكتبة ال: سادسا

  :الخاصة بأعضاء هيئة التدريس

  تقع مكتبة الرسائل بالدور الرابع  بنفس المبنى  تقع مكتبة الرسائل بالدور الرابع  بنفس المبنى     :الموقع 

 :لخدمات المقدمةا

  ..رسالة ما بين ماجستير ودكتوراه فى التخصصات المختلفةرسالة ما بين ماجستير ودكتوراه فى التخصصات المختلفة] ] ٣٧٧١٣٧٧١[[وهى تضم أكثر من وهى تضم أكثر من  •

  :مركز الــتــصــــــوير بالمكتبة الرئيسيةمركز الــتــصــــــوير بالمكتبة الرئيسية

 لجميع االفرادلجميع االفرادالتصوير التصوير ببمركز مركز الالويقوم ويقوم 

 
 
 
 
 

  


