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 رسالة القسم:     

 
الرسالة االساسية للقسم  هى تقديم برنامج تعليمى ذا جودة عالية يتيح للخريج والخريجة 

اكتساب المعارف والمهارات والتقنيات االساسية فى تمريض صحة المجتمع والتى يحتاجونها 

سرة ليصبحوا ممرضيين متخصصين ومؤهلين لمواصلة التقدم واالرتقاء بصحة اال

  .والمجتمع

 

 الرؤية:

 
يمتلك قسم تمريض صحة المجتمع االمكانات التى تؤهل اعضائه لتحقيق التميز فى تقديم 

برامج البكالريوس والدراسات العليا فى مجال صحة المجتمع وذلك لتخريج ممرضات 

وممرضيين ذو كفاءة عالية يساعدوا على تعزيز االرتقاء بصحة المجتمع وقادرات على 

 .نافسة فى عصر التقدم فى ممارسات التمريض محليا وعالمياالم

 الهدف من التدريب العملى والميدانى 

 . التعرف على السمات الصحية والسكانية للمجتمع  -1
 التعرف على المشاكل الصحية الهامة في المجتمع وترتيب اولويات هذه المشاكل  -2
 . التعرف على نظام الرعاية الصحية بمستوياته المختلفة -3
القدرة على تحليل المشاكل الصحية للمجتمع ووضع وتنفيذ الخطط المختلفة للوقاية   -4

 . والتصدي لتلك المشاكل

القدرة على العمل بروح الفريق والتعاون مع اعضاء الفريق الصحي بالمراكز  -  5
 والوحدات الصحية
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 تقرير عن انشطة القسم خالل العام الدراسى 1028/1027

 اوال القوافل الطبية 

ان المشاركة المجتمعية والخدمات المقدمة لتنمية البيئة وخدمة المجتمع جزء رئيسى فى  

رسالة كلية التمريض خاصة انه توجد من ضمن اقسام الكلية قسم خاص لخدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة وهوقسم صحه المجتمع .

مشاركة جميع الفئات من يعمل القسم على تلبية احتياجات المجتمع المحيط من خالل  

طالب وأعضاء هيئة تدريس والهيئة المعاونة فى وضع وتنفيذ وتقييم خطة متكاملة لتلبية 

 هذه االحتياجات.

 عملها  بيان بالقوافل التى تماوال    

طبية صحية  الهالى حى بوليس بكفر الدوار من خالل تم عمل قافلة  -1

 : 21/22/1027يوم  8مجموعة 

سئول مسجد الروضة ليكون مقرا للقافلة للكشف على المرضى وتم تم االتفاق مع م 

االتفاق مع اطباء متخصصين فى مجاالت باطنى وعظام واطفال كما تم االتفاق مع معمل 

 .الحياة للتحاليل الطبية للمشاركة فى القافلة 

حالة مابين الم  73قام د/ عالء سعد اخصائى العظام والعالج الطبيعى بالكشف على  

لمفاصل والتهابات غضروف وخشونة بالعظام وتم تحويل الحاالت لعمل اشعات كما تم با

 كتابةالعالجات الالزمة وقام طالب القسم باعطاء تثقيف صحى للحاالت .

حاالت ضغط وسكر والتهاب  22قام د/ احمد عاطف اخصائى الباطنة بالكشف على  

 كبدى وتم اعطاء تثقيف صحى للحاالت

حالة  111لعدد سكرعشوائى  باالتفاق مع معامل الحياة باجر رمزى تم عمل تحليالت  

حاالت سكربالدم وتم تحويل الحاالت لمستشفى كفر  3من اهالى المنطقة وتم اكتشاف 

 الدوار لمتابعة العالج وقام طالب القسم باعطاء تثقيف صحى للحاالت.

ل الحاالت حالة ضغط وتم تحوي 11ضغط زئبقى وتم اكتشاف  147تم قياس عدد  

 وقام طالب القسم باعطاء تثقيف صحى للحاالت. لمستشفى كفر الدوار لمتابعة العالج

اطفال حديثى الوالدة  9بالكشف على قام د/ براء حسن اخصائى االطفال وحديثى الوالدة  

ما بين سخونية والتهابات بالحلق وسوء تغذية وتم عمل احالة لالطفال واعطاء تثقيف 
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كيفيه الوقاية من العدوى والرضاعة الطبيعية والفطام  صحى لالمهات عن

 والتطعيمات والنمو والتطور .

من المراهقين وحساب معدل البدانة وزيادة الوزن كما  22كما تم قياس وزن وطول لعدد  

 تم اعطاء تثقيف صحى عن صحة المراهقين واحتياجاتهم .

 

 

 قافلة كفر الدوار
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هالى قرية صف  العن  بكوم حماد  من خالل تم عمل قافلة طبية صحية  ال -1

تشمل القافلة )تحليل فيروس سى : 12/22/1027يوم االربعاء  9مجموعة 

 (قياس ضغ  الدم     - قياس سكر الدم    –

 تم التنسيق مع الوحدة الصحية بالقرية ومعمل الشفا لسحب العينات الخاصة بفيروس سى    

مل بروشورات وفاليرز عن فيروس سى لكى تساعد قام الطالب بعمل دعاية للقافلة وع 

 فى عمل تثقيف صحى عن المرض .

تم تخصيص مكان داخل الوحدة الصحية الستقبال المترددين من االهالى وحجرة اخرى  

 لقياس العالمات الحيوية واعطاء تثقيف صحى 

تم تصميم نموذج خاص لكل حالة يشمل االسم والسن والتاريخ المرضى وقياس  

 مات الحيوية والسكر وضغط الدمالعال

 -كاالتى : كانت نتائج القافلة 

 حالة فيروس س  21اكتشاف عدد   

 حاالت ضغ  الدم  6 

 حالة ارتفاع السكر بالدم  1 

تم عمل احالة لجميع الحاالت سواء للمستشفى العام او للتامين الصحى للعالج  

من بدء العالج كما تم عمل التثقيف  والمتابعة وتمت متابعة الحاالت من قبل المجموعة للتاكد

 الصحى الالزم لكل الحاالت .
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بكوم حماد  من خالل  ششت االنعامتم عمل قافلة طبية صحية  الهالى قرية  -3

    –تشمل القافلة )تحليل فيروس سى : 19/22/1027يوم   1مجموعة 

 قياس ضغ  الدم (    - قياس سكر الدم

ليكون مقرا للقافلة للكشف على المرضى وتم ركز الشباب متم االتفاق مع مسئول  

 .االتفاق مع اطباء متخصصين فى مجاالت باطنى واطفال للمشاركة فى القافلة 

 221اخصائى الباطنة بالكشف على ود/ عبد الحليم ونس محمد شكرى  قام د/ 

 .حاالت ضغط وسكر وتم اعطاء تثقيف صحى للحاالت
اطفال حاالت  111بالكشف على  االطفالاخصائى  مصطفى الفقى قام د/ كما   

وتم اعطاء تثقيف صحى وتم قياس الوزن والطول ومحيطالراس والصدر لكل الحاالت 

 للحاالت.
 حاالت  6عمل احالة لعدد تم  
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 االنشطة المجتمعية التى قام بها قسم تمريض صحة المجتمع 

 اوال انشطة المدارس

 التاريخ المدرسة  المركز  النشاط

 حمى التيفويد ندوة عن  

 االمراض الطفيلية ندوة عن  

 االسعافات االولية ورشة عمل عن 

مدرسة المحمودية الثانوية  المحمودية 

 العامة بنات

21/11/2113 

1/11/2113 

ورشة عمل عن كيفية الوقاية من سرطان 

  الثدى وكيفية عمل الفحص الذاتى للثدى 

نوية مدرسة الرحمانية الثا الرحمانية

 المشتركة

ومدرسة السالم األبتدائية 

 المشتركة

24/11/2113 

71/11/2113 

 االزمات والكوارثندوة عن 

 االحتياجات التغذوية لطالب المدارس

عزيز المصرى مدرسة  كفر الدوار

 االعدادية

24/11/2113 

71/11/2113 

 ندوة عن االنيميا 

 الطفيلية االمراض ندوة عن 

 دى االلتهاب الكبندوةعن 

 االزمات والكوارثندوة عن 

المدرسة االعدادى بصفط  كوم حمادة 

  العنب الجديدة 

24/11/2113 

21/11/2113 

1/11/2113 

 

 ندوة عن  انفلونزا الحنازير 

 ندوة عن  المالريا 

 ندوة عن  ختان االناث 

 ندوة عن  حمى الضنك 

ايتاى 

 البارود

مدرسة عبد الروؤف 

   الصيرفى 

24/11/2113 

71/11/2113 

عمل مسرحية باستخدام العرائس عن نمط 

 الحياة الصحية 

عمل مطوية تثقيفية عن النظافةالشحصية 

 اثناء الدورة الشهرية 

مدرسة الشهيد احمد عفت  دمنهور 

 االعدادية بنات

3/11/2113 

11/11/2113 

 ندوة عن  االمراض الطفيلية 

 عن االسعافات االولية  عمل مسرحية

ة الجمهورية مدرس دمنهور

 االعدادية بنات

21/11/2113 

71/11/2113 
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عمل جلسة تثقيف صحي عن مرض حمي 

 مع  الضنك للطلبة و المدرسين و اإلداريين

 المرض.عمل مطويات تثقيف صحي عن 

عمل لوحة تعليمية ) بانر( عن موضوع 

 الجلسة و اهدائها للمدرسة

 

 المدرسة اإلعدادية الحديثة دمنهور

 

71/11/2113 

 

 السمنة لدى اطفال المدارسندوة عن  

 

 دمنهور

 

مدرسة عمر الوكيل الثانوية 

 بنات

 

3/11/2113 
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 رعاية االمومة والطفولة ثانيا انشطة مركز 

 التاريخ المركز  النشاط

 الرعاية اثناء الحمل ندوة عن 

 تغذية الحامل ندوة عن 

 دمنهور 
 رعاية الهالل القديم 

24/11/2113 

1/11/213 

 رضاعة الطبيعية ال

 التطعيمات  

 دمنهور
 (المركز الطبي القديم )مركز ناصر

21/11/2113 

22/11/2113 

 سرطان الثدى وعنق الرحم 

  تنظيم االسرة 

ورشة عمل عن الفحص الذاتى 

 للثدى 

 روتا فيروس

 كفر الدوار

مركز كفر الدوار لرعاية االمومة 

 والطفولة

71/11/2113 

29/11/2113 

 د الوالدةالعناية بع

 الفطام

 كوم حماد 

 وحدة صحة اسرة صفط العنب

71/11/2113 

29/11/2113 

نمو وتطور االطفال حتى سن 

 الخامسة

 المتاعب اثناء الحمل 

 الفطام 

  تنظيم االسرة 

 ايتاى البارود

مركز رعاية االمومة والطفولة بايتاى 

 دالبارو

21/11/2113 

3/11/2113 

اية امراض الجهاز التنفسى والوق

 منها

  ورشة عمل عن الرضاعة الطبيعية 

 المحمودية

 مركز صجة االسرة بالفرنساوي

24/11/2113 

11/11/2113 

 االسهال 

 العنف ضد االطفال 

 الرحمانية

 المركز الطبي بالرحمانية  المركز الطبي بالرحمانية  المركز الطبى بالرحمانية

1/11/2113 

22/11/2113 
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 لقرى لمها القسم ثالثا األنشطة التى يقد

 -ايتاي البارود ب قرية ششت االنعام -كوم حماد  ب قرية صفت العن  -ريف كفر الدوار

المحمودية ب قرية الفرنساوية -الرحمانية ب قرية المجد  

بمركز دمنهور زاوية غزالقرية  -قرية افالقة -قرية االبعادية -قرية زرقونو   

 ض المزمنة كمرض السكري و ارتفاع ضغط الدم القيام بزيارات منزلية للمصابين باألمر

 العطاء تثقيف صحي لهم.

  القيام بزيارات منزلية لألمهات الحوامل و الالتى فى مرحلة ما بعد الوالدة العطاء

 الرعاية التمريضية لهن.

 .القيام بزيارات منزلية لألطفال اعطاء تثقيف صحي وتقديم الرعاية التمريضية 

 عن: الموجودة بالقرى السالف ذكرهاطب االسرة  اتوحدعمل ندوات تثقيف صحي ب- 

 الرضاعة الطبيعية 

 الفطام والتغذية التكميلية لألطفال الرضع 

 أمراض االسهال 

 وسائل منع الحمل 

 رعاية االم الحامل 

 امراض عدوى الجهاز التنفسي 

 البلهارسيا 

 صحة االغذية 

 صحة البيئة 

 انفلونزا الطيور 

  اضرار الزواج المبكر 

 االناث ختان 

 العنف ضد االطفال 
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 بالقرىالتى تم القيام بها  المشاريع 

 o القيام بمسح شامل الكتشاف حاالت التهاب الغدة النكفية  بمدرسة زاوية غزال

 االبتدائية وتحويل الحاالت المرضية للوحدة الصحية المدرسية.

 o االبتدائية. زرقوناعطاء ندوة تثقفية عن النظافة الشخصية لطالبات مدرسة 

 oلالمهات عن الحصبة والجديرى المائى اعطاء ندوة تثقفية 

 oبالوحدة المحلية  بمركزدمنهور وزرقون البعاديةنسبة السكر بالدم ألهالي ا قياس

 وتحويل الحاالت المرضية للوحدة الصحية.

 o وتحويل الحاالت قرية الفرنساوية بالمحمودية قياس نسبة السكر بالدم ألهالي

 المرضية للوحدة الصحية.

 o ضغط الدم.عن مرض السكري و ارتفاع  القرى عمل ندوة تثقيفية ألهالى 

 

 


