
 

    
 

 

 إفتتبح ورشة عمل 

 التوعية ببلقبنون اجلذيذ لتعبطى املخذرات للعبملني ببجلبمعة 
--------------- 

حمافظ  –أ.ح / ٍصاو آمية  وشيس التعليه العاىل ، اللواء –حتت زعاية أ.د/ خالد عبد الغفاز 

ىائب  –زئيس ادتامعة وإشساف أ.د/ سعيد عبد الغيى سسوز  –البخرية ، أ.د/ عبيد صاحل 

 زئيس ادتامعة لصئوٌ خدمة اجملتنع وتينية البيئة .

أوىل وزش العنل للتوعية بالتعاوٌ مع صيدوم مهافخة اإلدماٌ ىظنت دامعة دميَوز 

 2019يوليو  21 – 11لفرتة مً والتى ستعكد فى ابالكاىوٌ ادتديد لتعاطى املددزات 

وافتتخت فعاليات الوزشة ،ضنً مبادزة ) مضلختو ( للعاملني ظنيع نليات ادتامعة 

 –حمند مضطفى حمند عضوز أ.د/  2019/  7/  11بهلية الرتبية يوو األحد املوافل 

مسئول الضيدوم بالبخرية  –مستصاز صيدوم مهافخة وعالج اإلدماٌ ،أ/ زدب حمنود 

مديس املصسوعات بهلية  –عنيد نلية الرتبية ،أ/ ٍالة صييدم  –، أ.د /أمل مَساٌ 

 الرتبية وميسل املبادزة وعدد مً موظفى الهلية .

أند ا.د/ سعيد عبد الغيى أٍنية تلو املبادزة التى حسصت على تيفيرٍا الكيادة 

لدولة لتوعية العاملني مبداطس املددزات السياسية ظنيع مؤسسات ادتَاش اإلدازى ل

 وماهلا مً تأثري دسناىى وىفسى يؤدى للوقوع فى بساثً األمساض اليفسية .

مستصاز الضيدوم أٌ املددزات أصبخت تَدد األمً  –فينا أوضح أ.د/ حمند مضطفى 

الكومى حيح سذلت حاالت التعاطى بني فئات اجملتنع املدتلفة  ،ومل يعد التعليه 

وأصبح الدافع فى الة اإلقتضادية معياز لكياس تعاطى املددزات بني فئات اجملتنع ،واذت

إزتهاب ادتسائه ٍو اذتضول على املال لصساء املددزات وأضاف أٌ حاالت التعاطى  سذلت   

سيدات ، وأشاز إىل خطوزة تياول  7حالة بييَه  100مً السيدات مبعدل أٌ نل  %  27.2

ُ حيدخ فكداٌ ذتظى للرانسة مما يوقع املتعاطى فى تَيئات الرتامادول املددز ألى

 وإضطسابات يرتتب عليَا نجري مً ادتسائه . 

مسئول الضيدوم أٌ مبادزة ) مضلختو( ٍى خطوة إستباقية  –وأوضح أ/ زدب حمنود 

للتوعية قبل إدساء التخليل للعاملني ذتناية العامل وأسستُ ومؤسستُ مً خماطس 

لى سسية وجماىية العالج للنتعاطى حيح يتخنل الضيدوم املددزات ،وأند ع

موظف  12877، وذنس أىُ مت التخليل لعدد  تهاليف العالج ناملة باملستصفيات

للييابة اإلدازية واختاذ اإلدساءات الكاىوىية معَه لتعاطيَه  222بالدولة  مت إحالة عدد 

  املددزات .

 

 

 

 نبئب رئيس اجلبمعة لشئون
 وتنمية البيئةخذمة اجملتمع 

 
 أ.د/ سعيذ عبذ الغىن سرور

 ٍويدا خضسإعداد / 

 ائبــمهتب أ.د/ الي



 

    
 

 

 


