العدد األول السبت  9يونيو 2002

الموافق  09رجب 0311

0

كلمة السيد اد/عميد الكلية فى العدد االفتتاحى للجريدة
ايها االخوة واالخوات ......العاملين بالكلية
سالم هللا عليكم ورحمتةة وبركاةةة أةقةدم بخةال

التحيةة وأهةد

لكم هذه المجلة
لتكةةوه همةةلة الواةةف والتاةةاهم والرتةةى فةةى التعامةةف فيمةةا بي ةةا
ونحةةن تةةادروه علةةى ةقةةديم العةةوه الناس ة ا ولالخةةرين ونتجةةاو
األخطاء وهذا هو اساس نجاح العمةف الجمةاعى والرتةى بكليت ةا
الى الدرجات العلى وال يسع ى اال اه اةقدم بالشكر الى مةن يقةدم
عمال ولو اغيرا ل هض جميعا بما فية رفعة الوطن .
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاةه

ا.د/هشام تطامش

شـخـصـيـة الـعــدد
ا.د /أيوب عامر
رائد طب االسنان فى مصر
أول عميد لكلية طب االسنان جامعة القاهرة
تولى العمادة فى الفترة من  0990حتي0991
بداء في إرسال البعثات العلمية إلى كافة إنحاء العالم
إلعداد كوادر إلعداد أعضاء هيئة التدريس
ثم تولى رئاسة قسم جراحة الوجة والفكين فى الفترة
من  0993إلى 0991
توفي ا .د /أيوب عامر فى 0991/9/09
عن عمر ناهز  17عاما
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لحظة من فضلك
االخوة الزمالء هيا بنا نتخلص من البكتريا قبل العودة الى المنزل
الن ابنائنا ليس لهم ذنب فى عدم درايتنا بكيفية التخلص من االمراض
وسوف نتعرف فى كل عدد كيفية الحفاظ على انفسنا واسرتنا من االمراض
ونستهل هذه الفقرة بابسط شئ يجب التعود علية بصفة مستمرة

نظــــافة الـــــيد
أثبتت الدراسات ان ارتباط نظافة أيدي العاملين في قطاع الرعاية الصحية هو اهم اجراء يجبب
القيببام بببح للحيلولببة فببى عببدم انتشببار االمببراض المنتقلببة عببن طريببق المستشببفيات الببى االمبباكن
هبام للوقايبة مبن انتشارمسبببات
العامة والخاصبة مثبل المواصبالت والمنبازل وهبو أكثبر إجبراءه
ه
المرض يتمثل في غسل األيدي الفعال ومن ثم ،فقد أصبح غسيل اليد إجبراء إلزاميبا فبي معظبم
منشآت الرعاية الصحية .
وبدورها تقوم االدارات المعنية بالمنشئة الصحية بتوفير تسهيال ه
ومرافق للسماح بإمكانية
ت
ه
غسل األيدي ،باإلضافة إلى ضرورة ضمان وتأمين غسل العاملين بالمؤسسة الصبحية أليبديهم
آخر من الجلبد ا لظباهر بالمباء والصبابون أو غسبل األغشبية المخاطيبة بالمباء البدافق
وأي جزءه ه
(الجارى) وذلك بمجرد رؤية او االتصال بالدم أو أي موا هد أخرى ناقل هة للعدوى.
وتعد عملية التجفيف أحد األجزاء الرئيسية الهامة في عملية نظافبة اليبد .ففبي نبوفمبر ،2009
تببم إجببراء دراس ب هة لببم يراجعهببا األقببران فببي نببدوة النسببيو األوروبيببة بلنببدون ،والتببي قارنببت
مسببتويات البكتريببا الموجببودة بعببد اسببتخدام كب هبل مببن المنشببفة الورقيببة ومجفببف اليببد بببالهواء
السباخن ،ومجفببف اليبد بببالهواء النفباث الحببديث .حيبث توصببلت الدراسبة إلببى أنبح مببن ببين تلببك
األساليب الثالثة ،قلصت المنشبف الورقيبة فقبط مبن العبدد الكلبي للبكتريبا الموجبودة علبى اليبد،
حيث يصبح األمر (استخدام المناشف) أكثر فعالي هة مع استخدام "التجفيف عبر الهواء".
كما أجرى مقدموا الدراسة مجموعة من االختبارات كذلك الستبيان ما إذا كانبت هنباك احتماليبة
لتلو ه
عريض لمستخدمي غرفة الغسيل اآلخرين باإلضافة إلى بيئة غرفبة الغسبيل كنتيجب هة لكبل
ث
ه
نمطه من أنماط التجفيف المقدمة في تلك الدراسة .وقد توصلوا إلى أن:




يسببتطيع مجفببف الهببواء النفبباث والببذي عنببدة القببدرة علببى إنتببا تيببار هببوائي بسببرعة
 300ميببل فببي السبباعة أن يجعببل الكائنببات الدقيقببة تتطبباير متباعببدة عببن األيببدي ووحببدة
المجفببف كببذلك ،ومببن ث بم فمببن المحتمببل تلويببث المسببتخدمين اآلخببرين بغرفببة الغسببيل
باإلضببافة إلببى بيئببة غرفببة الغسببيل علببى مسبباف هة تصببل إلببى متببرين بعيببدا عببن وحببدة
المجفف.
ينشر مجفف الهواء الساخن الكائنات الحية الدقيقة بعيدا علبى مسباف هة تصبل إلبى 0.27
مترا بعيدا عن المجفف .
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أما المناشف الورقية فلم يثبت إحصائيا أنها تتسبب في انتشار الكائنبات الحيبة الدقيقبة
على اإلطالق.

وفيما يلى طريقة الغسيل الصحيحة واالماكن التى يجب االهتمام بها

نلتقى فى العدد القادم مع كيفية التطهير والتعقيم والفرق بينهم

السيـــــد أ0د /مجيد أمين محمد أحمد
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أستا ذ غير متفرغ بقسم جراحة الفم والوجه والفكين بالكلية
حصل سيادتة على بكالوريوس طب وجراحة الفم واألسنان – دور مايو79
حصل على درجة الماجستير من جامعة بنسلفانيا بأمريكا عام 0997
المعادلة لدرجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية من المجلس
األعلى للجامعات 0
عاشت الكلية عصرا ذهبيا في عهد ا.د /مجيد أمين لما قدمه سيادته
من تطوير وتنظيم وإعادة هيكلة الحركة التعليمية والطالبية
بالكلية وتحديث األجهزة والمعدات والمعامل حتى تواكب العصرالحديث وتتساوى
مع الكليات العالمية مما أدى إلى استقطاب الطالب من جميع الدول العربية
للدراسة بالكلية والتي كان لها بالغ األثر في النهوض بالمستوى الخدمي التي تقدمة
الكلية للمترددين من المرضى والزائرين ومن جهة أخرى إقامة المؤتمرات العالمية
والتي كان يحاضر فيها أساتذة من جميع إنحاء العالم
كما قام بإنشاء مبنى مستشفى طب األس نان التعليمي الجديد
تدرج سيادته في الكلية
معيد بقسم جراحة الفم والوجه والفكين اعتبارا من0990/0/2حتى99/1/07
ثم مدرس اعتبارا من 99/1/09حتى11/7/0
ثم أستاذ مساعد اعتبارا من 11/7/2حتى19/9/09
ثم أستاذ اعتبارا من19/9/09حتى 99/1/10
ثم قائم بإعمال رئيس مجلس قسم جراحة الفم اعتبارا من  17/3/7حتى 19/3/3
ثم عين سيادته رئيس مجلس قسم جراحة الفم اعتبارا من  92/1/0ولمدة ثالث سنوات
ثم عين سيادته عميد الكلية لمدة ثالث سنوات اعتبارا من  90/00/00حتى  91/00/9جددت لسيادته ثالث
سنوات أخرى اعتبارا من  91/00/00حتى 99/00/9
ثم انتدب سيادته أمينا للمجلس األعلى للجامعات بقرار وزاري رقم  212بتاريخ  0991/1/9حتى بلوغ سيادته
سن إحالة للمعاش
ثم أستاذ متفرغ اعتبارا من  99/9/0حتى 2009/0/2
ثم أستاذ غير متفرغ اعتبارا من  2009/0/1حتى أالن 0
فال يسعنا إال أن نتقدم ببالغ الشكر إلى هذه الشخ صية الكبيرة والعظيمة التي حفرت لنفسها عالمة في كليتنا
ونتمنا له دوام الصحة والعافية
كتبها سيد محمود

شوية فرفشة
تعرف االمثال بتاعة زماااااااااان

دى امثال 2002
 -1فاقد الشىء

يدور عليه

 -2اللى بيته من إزاز
 -3من طلب العال

ميغيرش هدومه فى الصالون
يتفضل فى كابينه ()4

 -4اقلب القدره على فومها
 -5تأتى الرياح
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ينزل علي النت

 -6ياخبرالنهارده بفلوس بكره

 -7اللى معاه قرش محيره يجيب حمام
 -8جت الحزينه تفرح

ويحمره

شغلت شريط حكيم وقعدت ترقص

 -9اطبخى يا جارية

االنبوبة فاضية يا سيدى

 -11اللى ياكل لوحده

يشبع

همسات
 اذا لم ةجد فى عملك متعه فاما اه ةغير اسلوبك فى العمف و اما اه ةغير العمف ناسه
 من ي تظر اه يساعده و يسعده ال اس فسوف ي تظر طويال جد
 اذا تررت اال ةختار  ..فقد اسات االختيار
 وراء كف رجف ناجح  ….رجف اخر على استعداد اه يطع ه
 كثيروه بدأوا حياةهم من الصار ,واليلالوه ه اك!

روحانيات
كم منا يعلم ماذا يحدث ألجسامنا عند قولنا "يا هللا "؟
توصل باحث هولندي في جامعة ( أمستردام ) الهولنديه
إلى أن تكرار لفظ الجاللة يفرغ شحنات التوتر
والقلق بصورة عملية ويعيد حالة الهدوء واالنتظام للنفس البشرية.
أكد الباحث أنه أجرى على مدار 3سنوات لعدد كبير من المرضى بينهم غير مسلمين
وال ينطقون العربية '
وكانت النتائج مذهلة بخاصة للمرضى الذين يعانون من حاالت شديدة من االكتئاب والقلق

والتوتر.

وأوضح الباحث بصورة عملية فائدة النطق بلفظ الجاللة'
فحرف األلف يصدر من المنطقة التي تعلو منطقة الصدر أي بدايات التنفس'
ويؤدي تكراره لتنظيم التنفس واإلحساس بارتياح داخلي .
كما أن نطق حرف الالم يأتي نتيجة لوضع اللسان على الجزء األعلى من الفك ومالمسته '
العدد األول السبت  9يونيو 2002

الموافق  09رجب 0311

7

وهذه الحركة تؤدي للسكون والصمت ثوان أو جزء من الثانية _ مع التكرار السريع _
وهذا الصمت اللحظي يعطي راحة في التنفس .
أما حرف الهاء الذي مهد له بقوه حرف الالم'
فيــؤدي نطقه إلى حدوث ربط بين الرئتين
_عصب ومركز الجهاز التنفسي _ وبين القلب'
ويؤدي إلى انتظام ضربات القلب بصورة طبيعية...
طم ِئ ُّن قُلُوبهم ِب ِذ ْك ِر اللًّ ِه اال ِب ِذ ْك ِر اللَّ ِه تَ ْ ِ
وب )) سورة الرعد
(( الَّ ِذ َ
ط َمئ ُّن ا ْل ُقلُ ُ
ُ ُْ
آمنُوا َوتَ ْ َ
ين َ
سبحـــــــــــــــــان اهلل
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زمالئي ادعوكم إلى التعرف هذه الشخصية

هو محمد شريف السحرتى طالب فى الفرقة الرابعة بالكلية والحاصل على المركز االول فى
الجمباز فى البطولة العربية التى اقيمت فى قطرالعام اماضى نال السحرتى  14,225نقطة
متفوقا على باقى متنافسية
حصل السحرتى على خمس ميداليات ذه بية وميدالية برنزية واحدة وقال السحرتى عقب نهاية
المنافسات هذا اجمل احساس فى العالم والميداليا البرنزية ليست باالمرالسئ على وقال انة
يهدى هذا االنتصار الى بلدة الغالية مصر
فتحية لهذا البطل المصرى وهذا ان دل فانما يدل على اصرار وعزيمة وتعاون مجموعة العمل
التى كانت تعمل وراء هذا البطل المصرى
وهذا يجذبنا إلى موضوع المقال التالى وهو

العدد األول السبت  9يونيو 2002

الموافق  09رجب 0311

1

التعــــــــــــــــــــــــــــاوه
مالئى االعلاء نستهف هذة المقالة بقول رسول هللا الى هللا علية وسلم
بعضا"( .متاق عليه)
 "المؤمن للمؤمن كالب ياه يشد بعضهً
 "هللا في عوه العبد ما كاه العبد في عوه أخيه"( .رواه مسلم) "من كاه في حاجة أخيه كاه هللا في حاجته"( .رواه البخار ) " مثةف المةؤم ين فةةي ةةوداهم وةةةراحمهم كمثةف الجسةةدى مذا اشةتكى م ةةه عضةو ةةةداعى لةه سةةائرالجسد بالسهر والحمى"( .متاق عليه)
 يقول الصغرائي ":أعلّف ال اس باآلمال أرتبها * * * ماأضيق العيش لوال فسحة األمف" يقول أبو الطيب المت بي ":ذو العقف يشقى في ال عيم بعقله * * * وأخو الجهالةة فةي الشةقاوةي عــم"
 يقول أبو الطيب المت بي ":ذو العقف يشقى في ال عيم بعقله * * * وأخو الجهالةة فةي الشةقاوةي عــم
اذا فالتعاون هو ارتباط مجموعة مبن األفبراد علبى أسباس مبن الحقبوق وااللتزامبات المتسباوية
لمواجهة وللتغلب على ما قد يعترضهم من المشاكل االقتصبادية أو االجتماعيبة أو السياسبية أو
القانونية ذات االرتباط الوثيق المباشر بمستوى معيشتهم االقتصادية واالجتماعية سبواء كبانوا
منتجببين أو مسببتهلكين .و التعبباون هببو تجميببع للقببوى االقتصببادية الفرديببة وهببو كببذلك سببلوك
إنساني شبوهد فبي مختلبف العصبور البشبرية ،لجبأ إليبح اإلنسبان فبي عملبح وتصبرفاتح الخاصبة
والعامة .وقد حث الرسول صلى هللا عليح وسلم على التعاون  .و قد كان في الماضي والحاضبر
وسببيلة للببدفاع عببن الحقببوق لمكافحببة الظببروف االقتصببادية السببيئة نتيجببة الببنظم االقتصببادية
المختلفة منذ بدء ظهور الثورة الصناعية والتطبور التجباري فبي العبالم ممبا سباعد علبى ظهبور
طبقات اإلقطاعيين واللبيراليين واالشتراكيين .
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ومن اشكال التعاون
ة ظيم حجرة نومك وة ظياها.
 المحافظة على البيئة المحيطة بك والمرافق العامة. الحرص على نظافة الشارع وجماله بعدم ملقاء المهمالت فيه. االشتراك في الجمعيات المدرسية التي ةخدم الطالب وةقدم لهم العوه. مساعدة عجو في عبور الطريق. معانة المحتاجين من مالئك بكف اورة ممك ة. نشر الاضيلة والسلوك الطيب بين مالئك. ةقديم ال صح للمالئك الذين يسلكوه سلو ًكا غير مسالمي.ومن فوائد التعاوه :
 ا دياد الروابط األخوية بين اللمالء. منجا األعمال في أسرع وتت وفى اورة جيدةى حيث يؤد كف فرد ما يجيده ويحسن عمله. ةوفير الوتت وة ظيم الجهدى فبدالً من أه يتحمف فرد واحد مسئولية منجا عمف ماى فإنه يةو ععلى آخرين إلنجا هى وهذا يع ى مجهودًا أتف ووتتًا أتف.
 مظهةةار القةةوة والتماسةةكى فالمتعةةاونوه يصةةعب هةةليمتهمى مةةثلهم مثةةف العصةةا يمكةةن كسةةرها مهكانت واحدةى ويصعب كسر مجموعة من العصى المترابطة.
 نيف رضا هللاى أله هللا في عوه العبد ما دام العبد في عوه أخيه. يد هللا مل الجماعة  :فاهلل ةعالى يكوه معهةمى ومةا دام هللا معهةم فلةن يخسةرواى ويكةوه ال جةاححلياهم.
 -القضاء على األنانية وحب الذاتى حيث يقدم كف منساه ما ع ده ويبذله لآلخر عن حب وميماه.

العدد األول السبت  9يونيو 2002

الموافق  09رجب 0311

9

برقية عزاء
توفت إلى رحمة هللا تعالى والدة
عزة احمد على
الموظفة فى الكادر الخاص مع
مع عزاء اسرة المجلة

توفى الى رحمة هللا تعالى والد
د/محمد حسن احمد حسن
مدرس بقسم جراحة الوجة والفكين
عزاء أسرة المجلة
كلمة شكر وتقدير

شكر وتقدير الى العاملين بقسم طب اسنان االطفال وذوى االحتياجات الخاصة إلظهار القسم
بالشكل الذى هو علية االن من تنظيم ونظافة وتعقيم والذى يظهر مدى التعاون بين اصغر
عامل وحتى اكبر طبيب بالقسم
وذلك يدعونا إلى إن نعلن ان الموظف المثالى لهذا العدد هم مجموعة العاملين بقسم طب
اسنان االطفال جميعآ

يال نتفسح

تتشرف إدارة العالقات العامة بالكلية
باقامة رحلة يوم واحد )( day use
لالستمتاع بالطبيعة الخالبة والهواء النقى وذلك فى اجمل مالهي مائية وبحيرات صناعية
وحمامات سباحة لألطفال كل هذا وأكثر في مالهي كريزي ووتر
التفاصيـــــــــــــــــــــل
سعر التذكرة مدعمة من الكلية (  ) 41جنية فقط
تاريخ الرحلة ان شاء هللا يوم الجمعة الموافق 2112/6/29
وذلك بأحدث األوتوبيسات المكيفة والتي سوف تتحرك من امام الكلية فى تمام الساعة التاسعة
صباحا
كما يوجد مسابقات ومفاجات كثيرة
مع تمنيات اسرة العالقات العامة لكم بقضاء اجمل االوقات
للحجز والستعالم رجاء االتصال بادارة العالقات العامة
داخلى 119
أو االتصال باألستاذ  /سيد محمود ...أو ...األستاذة أمل حمدين
محمول 11223879436
وهللا الموفق
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استطالع الرأي :
 هل أعجبتك فكرة المجلة
بعض الشئ
 نعم

ال

 هل أنت راضى عن إدارة الكلية
أحيانا
 نعم
 وان كانت اإلجابة ب ال فلماذا

ال

األمن
عاشت الكلية فترة من انعدام األمن بعد الثورة وخاصة بعد انتهاء العمل بإدارة حرس
الجامعات ولكن سرعان ما عادة الحياة إلى طبيعتها وذلك بفضل تنظيم إدارة األمن الجديدة
والسيد /محمود جودة عمران
بالكلية تحت قيادة العقيد /عبد العاطى المعداوى
ومن أفضل إفراد األمن في هذا العدد السيد  /حمادة محمد مصطفى بشهادة قياداتح
ونتشرف في كل عدد بإعالن اسم من األسماء المميزة من أفراد األمن
وفى النهاية اشكر تعاونكم مع أسرة المجلة وندعوكم الى التواصل معنا باقتراحاتكم
واستفساراتكم حتى ننهض بكلياتنا وبلدنا الى افضل حال وللتواصل معنا االتصال بادارة
العالقات العامة
ا/سيد محمود
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