انطلقت صباح االحد الموافق  62محرم  7341هجري فعاليات اليوم العالمي
لألشعة بمستشفي الوالدة واألطفال بمكة المكرمة في تمام الساعة الثامنة
والنصف في الدور االول بالمستشفي .

وبحضور ورعاية مدير المستشفى الدكتور أنس عبد الحميد سدايو ومساعد
المدير للخدمات الطبية الدكتور:هالل المالكي ومدير قسم األشعة :أحمد
خوبي وعميد كلية العلوم التطبيقية في جامعة أم القرى سعادة الدكتور :
سمير نتو ونخبة من األخصائيين والدكاترة بالمستشفي ومنسوبي الجامعة
ابتدأت الفعالية في قاعة االجتماعات بالمستشفي بتالوة عطرة من القران
الكريم ومن ثم ألقي مدير المستشفي كلمته وبعده المدير العام لقسم االشعة.
ومن ثم تم التعريف بقسم االشعة وهدف اليوم العالمي لعلم األشعة إلى رفع
مستوى الوعي العام بعلم األشعة وفوائده .وانتهاء اللقاء بتكريم مدير
المستشفي ألعضاء المنظمين لحفل.

ثم افتتح المعرض بقص مدير المستشفي شريط االفتتاح بمشاركة عميد كلية
العلوم التطبيقية .حيث تضمن المعرض عدة أركان بمشاركة كال من قسم
االشعة بالمستشفي وقسم الفيزياء بجامعة أم القرى ممثالً بطالبات نادي
فيزيكا.
تميزت أركان قسم الفيزياء على ثالث اركان رئيسية  .الركن األول :عن
األشعة بجميع أنواعها الطبيعية والطبية ومصادرها أضرارها وأنواعها
المستخدمة طبيا ً .الركن الثاني  :عن األشعة السينية (  ) x- rayللبالغين
واألطفال وطريقة تكوين هذه األشعة وكيفية دخولها للجسم ،وهل هي آمنة أم
ضاره للمرأة الحامل  ،وعن زمن وكيفية اكتشاف هذه األشعة باإلضافة إلى
خطورتها واستخداماتها الطبية .الركن الثالث :عن الحماية اإلشعاعية
والتأثيرات الحيوية لإلشعاع وتعرض المرأة الحامل له واألدوات والطرق
المستخدمة في حماية العاملين بقسم األشعة و المرضى الزوار .واشتملت
هذه االركان على النشاطات الممتعة والعروض المتميزة (مثل  :كيف تأخذ
صورة سينية لنفسك ؟) باإلضافة إلى توزيعات ومنشورات من مطويات
وكتيبات ومجالت قيمة .
وانتهت الفاعلية باستمتاع ورضا الجميع بذلك اليوم .فقد كان يوم قيم بكل ما
فيه من معلومات وحضور وكان التفاعل رائع بين الحضور ومسؤولي
األركان  .فقد كان هذا المعرض بصمة مميزة لهذا اليوم بشهادة الجميع و
كان وراء هذا العمل الرائع فريق عمل متعاون اجتهد حتى يعطي هذا اليوم
حقه و تعم الفائدة للجميع ..

