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الخطة التسويقية والتطويرية للمستشفى البيطرى التعليمى 1121/1122
تتمثل الخطة التسويقية للمستشفى البيطرى فى المحاور األتية:
 -2إصدار نشرة بخدمات المستشفى البيطرى التعليمى من تشخيص للحاالت وتوافر ممي األووية الزاممة
بالصيدلية وعمل التحاليل المعملية بمعمل المستشفى ويتم تحديث هذه النشرة بصورة وورية
 -1تومي نشرة الخدمات على أصحاب الحاالت والمزارع والمناطق الريفية المحيطة
 -3نشر وليل المزارعين عن الخدمات المختلفة التى تقدمها للمستشفى عن طريق الموق اإللكترونى ومجلة
الجامعة التى تصدر كل  3شهور
 -4عمل نشرات توعية عن األمراض التى تصيب الحيوانات المختلفة وتوميعها لجمي الفئات المستفيدة من
الطزاب والمزارعين مرفق بها نشرة الخدمات
 -5تخصيص حمزات بيطرية مكونة من فريق عمل األطباء والزمزاء بالمستشفى (بعد شراء مهام السونار
المحمول) لزيارة المزارع بصورة وورة بعد إبرام عقد اتفاق م هذه المزارع لتحقيق هدفين بارمين :األول
هو تشخيص الحمل المبكر ووض برنامج رعاية متكاملة للعشار والثانى تشخيص األمراض التى يتعذر
تشخيصها بالفحص اإلكلينيكى
 -6التسويق االلكترونى عبر المنتديات والمواق اإلمتماعية مثل الفيس بوك والتويتر
 -7االستمرار فى القوافل البيطرية (الداخلية والخارمية)
تهدف القوافل البيطرية الى خدمة المجتم من خزال تقديم الرعاية البيطرية الى أصحاب الحاالت والمزارع
فى األماكن البعيدة عن الكلية والتى يتعذر نقل الحيوانات منها الى مبنى المستشفى البيطرى التعليمى كما
تهتم القوافل البيطرية بتوعية المزارعين باألمراض المختلفة التى تصيب حيوانتهم والتى قد تنتقل اليهم
وكيفية الوقاية منها .من الناحية التعليمية تهدف القوافل البيطرية الى تدريب الطزاب على الحاالت
االكلينيكية الحقلية التى ال يتمكنوا من رؤيتها فى الدروس العملية بالكلية كما أنها تعطى فرصه حقيقية
للطالب لزاحتكاك المباشر باالطراف المجتمعية إلكسابة خبرات حقيقية تنمى قدراته فى التعامل م المجتم
بعد التخرج وبداية الحياة العملية.
 -8استحداث بعض اإلختبارات المعملية الهامة وذلك لتشخيص بعض األمراض الهامة مثل:
 .aإختبار الدرن فى الماشية Tuberculin test

 .bإحتبار البروسيزا Rose Bengal Test
 .cإختبار التهاب الضرع California Mastitis Test
 .dاختبار الحمى القزاعية الحقلى FMD check field test
 -9شراء التحصينات الهامة للوقاية من االمراض الفيروسية والبكتيرية التى تصيب مزارع الدوامن والماشية
واالغنام وذلك بالتنسيق م الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث االمصال واللقاحات بالعباسية


حمى الثزاث ايام



اللقاح الثزاثى



لقاحات المراض الكزاب والقطط:


Rabies



Canine distemper



Hepatitis



Parvo virus



Feline distember

 .21العمل على انشاء برامج لتغذية الحيوانات والدوامن بالتعاون م قسم التغذية بالكلية وعرض هذا
البرنامج على أصحاب المزارع واإلستفاوة من خبرات األطباء والزمزاء بالمستشفى

و .محمد محمدى غانم
مدير المستشفى البيطرى التعليمى
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السيد االستاذ الدكتور عميد الكلية
تحية طيبة ...وبعد
برماء من سياوتكم التكرم بالموافقة على شراء مهام سونار للمستشفى وذلك نظرا لتعطل الجهام فى
قسم الوالوة وذلك لزاهمية القصوى لرف كفاءة المستشفى حيث ان معظم الحاالت ( )%71ترو الى
المستشفى بغرض تشخيص الحمل المبكر وال يتسنى ذلك اال من خزال توافر مهام السونار.
اتشرف بان الرفق لسياوتكم عرض سعر للجهام المطلوب.
ولسياوتكم مزيل الشكر والتقدير111
و .محمد محمدى غانم
منسق تكنولوميا المعلومات بمشروع CIQAP
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السيد االستاذ الدكتور عميد الكلية

تحية طيبة ...وبعد
برماء من سياوتكم التكرم بالموافقة على شراء االمهزة التالية:
 -2مهام كشف بالمومات الصوتية (سونار) م عدو  1مجس كالتالى:
 .aمجس خارمى  6 Convex probeميجاهيرتز 6 megahertz probe
 .bمجس واخلى rectal probe
 -1مهام رسام القلب الكهربائى البيطرى Electrocardiograph machine
وذلك من خزال هيئة التعاون الدولى لحامة المستشفى البيطرى التعليمى الماسه اليه فى اطار
تطوير خدمات المستشفى وتحسين اوائها ومواروها المالية.
اتشرف بان ارفق لسياوتكم عروض اسعار االمهزة المطلوبة.
ولسياوتكم مزيل الشكر والتقدير ...
و .محمد محمدى غانم
مدير المستشفى البيطرى التعليمى
ت1121-4-11 :
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مذكرة للعرض على السيد االستاذ الكتور  /عميد الكلية

السيد االستاذ الكتور  /عميد الكلية
تحية طيبة ...وبعد
باالشارة الى الخطاب الوارو من أمين الجامعة المساعد (اوارة الموامنة) بتاريخ 1122-3-21
والذى يفيد بان شاغلى وظيفة مميل او استشارى مساعد او استشارى بالمستشفيات التابعة للجامعات
يتمت بكافة المزايا المطبقة على اعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصريه حسب قانون  225لسنة
 2993وبناءا على ذلك يتعين صرف الساعات الزائدة عن النصاب للساوة الزمزاء واالستشاريين
المساعدين واإلستشاريين فى ضوء اللوائح المنظمة لقانون  225لسنة .2993
كما انه ورو فى مذكرة المستشار القانونى لجامعة بنها بتاريخ  1115-22-16ما تفيد بالموافقة على
استمرار صرف الساوة الزمزاء واالستشاريين المساعدين واإلستشاريين العاملين بالمستشفى
البيطرى التعليمى مكافاة الرياوة العلمية وبناءا على ذلك يرمى صرف هذة المكافاة فى ضوء اللوائح
والقوانين المنظمة.
ولسياوتكم مزيل الشكر والتقدير
و .محمد محمدى غانم
مدير المستشفى البيطرى التعليمى
مرفق:
 خطاب امين الجامعة المساعد -مذكرة بموافقة المستشار القانونى

