<< أخبار الصحة النفسية فى املجتمع

فى ندوة ملؤسسة «تمكني» بالزقازيق

طرق الوقاية والعالج من اإلدمان
أقامت مؤسسة «تمكني»
للتنمية والتدريب بالزقازيق
ندوة تثقيفية بعنوان اإلدمان
واملخدرات طريق الهالك
وذلك بتاريخ  15نوفمبر 2017
بحضور د .محمود أبو العزايم
واملستشار التعليمى األستاذ
مجدى محمد شلبى واملهندس
عماد شطا رئيس مجلس أمناء
املؤسسة ولفيف من املسؤولني
بمحافظة الشرقية وقد تم
خالل الندوة مناقشة أسباب
اإلدمان وطرق الوقاية والعالج.

احتفال مستشفى أبو العزايم بـ«يوم الوفاء»
أقام مستشفى د .أبو العزائم
للطب النفسى بمدينة نصر
احتفاال بمناسبة يوم الوفاء ،تم
فيه تكريم األستاذة الدكتورة
ليلى البديوى كبيرة الصيادلة
باملستشفى لتفانيها في العمل
باملستشفى وملا قدمته من خدمات
للمرضى النفسيني على مدار
السنوات السابقة.

الصحة النفسية فى العالقات األسرية
قامت الجمعية العاملية
اإلسالمية للصحة النفسية
بعمل ندوة تثقيفية بعنوان دور
الصحة النفسية في العالقات
األسرية ،وقد حرص العديد من
الشباب على الحضور واملشاركة
ّفي الندوة ملا لها من تأثير
بناء على إنشاء أسرة مستقرة
يسودها املودة والرحمة ،وقد
ألقى املحاضرة رئيس الجمعية
وأدار الحوار األستاذ الدكتور
محمد أبو العزايم األمني العام
للجمعية.
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ندوة علمية مع طالب علم النفس جامعة الفيوم

استضاف مستشفى جمال أبو العزايم بالجيزة طالب قسم علم النفس بكلية اآلداب
بجامعة الفيوم خالل البرنامج العملى للطالب للتعرف على األمراض النفسية املختلفة
وطرق العالج الحديثة وذلك تحت إشراف األستاذ الدكتور طارق محمد عبدالوهاب
رئيس قسم علم النفس بالكلية واالستاذ الدكتور سيد الوكيل مدرس علم النفس بالكلية

االحتفال السنوى باليوم العاملى لإلعاقة الذهنية

في احتفال سنوي تقوم به مدرسة د .جمال أبو
العزائم لإلعاقة الذهنية والسمعية ،قامت املدرسة
باستضافة عدد  21مدرسة حكومية وخاصة من
العاملني في املجال ،حيث أجريت مسابقات رياضية
وفقرات ترفيهية وقام برعاية االحتفال العديد من
رجال األعمال أصحاب املصانع بمدينة العاشر
من رمضان والشخصيات العامة وأعضاء مجلس
الشعب املمثلني ملحافظة الشرقية  .وحضر اللقاء
مراكز من محافظات الشرقية والقاهرة والجيزة
وبورسعيد والغربية واإلسماعيلية ،كما استضاف
املركز مدارس العاشر من رمضان تنفيذًا لسياسة
الدمج التي تتبناها الدولة حاليًا.
ويتقدم املركز بالشكر لرعاة االحتفال وجميع
املشاركني وعلي رأسهم السيدة الفاضلة /فتينة
خميس رئيس مؤسسة خميس الخيرية بالعاشر من
رمضان ،السيد املهندس /أشرف الدوكار رئيس
اتحاد النقابات العمالية بالعاشر من رمضان،
والسادة شركات الفحام الهندسية ،وبيلال للعصائر،
وطيبة للصناعات الغذائية .

ندوة علمية عن عالج حاالت الفصام املزمن

قامت شركة جانسن لألدوية بعمل محاضرة تعليمية عن الطرق الحديثة لعالج مرض
الفصام املزمن وذلك بقاعة املحاضرات بمستشفى د .أبو العزايم بمدينة نصر وقد ألقى
املحاضرة األستاذ الدكتور ياسر عبد الرازق أستاذ الطب النفسى بجامعة عني شمس،
وقد أدار الحوار األستاذ الدكتور حسام كحلة املدير الفنى للمستشفى وحضر اللقاء العديد
من األطباء واإلخصائيني النفسيني.

النفس املطمئنة
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