تقريـــرعن أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب جامعة طنطا

8102
أوال -:القوافل الطبيه
 تم تنظيم قافله طبيه من خالل ا1د  /وكيل الكليه لشئون خدمة المجـــــــــتمعلالطفــــــــال األيتام واسرهم يوم األثنين  8102/4/01بمركز شباب محــــلة
مرحوم وذلــــك فى التخصصات التالية  -:أنف واذن وحنجرة – رمد – اطفال
وقد قامت القافلة بالتعاون بين مديرية الشباب والرياضه وكلية طب طنطا 1
قوافل الجامعه
 -0تم عمل قافله طبيه الى قرية شرشابه كفر حجازى بتاريخ  8102/0/84عدد الحاالت
التى تم التوقيع عليها  8000وتم تحويل عدد  84حاله الى المستشفيات الجامعيه1

 -8تم عمل قافله طبيه الى قرية كفر حجازى بتاريخ  8102/0/81عدد الحاالت التى تم
التوقيع عليها 8102

 -0تم عمل قافله طبيه الى قرية شبرا ملس بتاريخ  8102/4/01عدد الحاالت التى تم
التوقيع عليها  0129وتم تحويل عدد  84حاله الى المستشفيات الجامعيه1
-4

 -2تم عمل قافله طبيه الى قرية ميت عساس مركز سمنود بتاريخ  8102/7/00عدد
الحاالت التى تم التوقيع عليها  0220وتم تحويل عدد  82حاله الى المستشفيات
الجامعيه1

 -9تم عمل قافله طبيه الى قرية المعتمديه مركز المحله بتاريخ  8102/1/2عدد الحاالت
التى تم التوقيع عليها  0900وتم تحويل عدد 88حاله الى المستشفيات الجامعيه1

 -7تم عمل قافله طبيه الى قرية ابيـــــار مركز كفر الزيــات بتاريخ  8102/01/87عدد
الحاالت التى تم التوقيع عليها  8101وتم تحويل عـــــــدد 82حاله الى المستشفيات
الجامعيه1

 -2تم عمل قافله طبيه الى قرية األنبوطين مركز السنطه بتاريخ  8102/08/0عدد
الحاالت التى تم التوقيع عليها  0100وتم تحويل عـــــــدد 82حاله الى المستشفيات
الجامعيه1

 -1تم عمل قافله طبيه الى قرية بلتاج مركز قطور بتاريخ  8102/08/88عدد الحاالت
التى تم التوقيع عليها  8007وتم تحويل عـــــــدد 80حاله الى المستشفيات الجامعيه

ثانيا :الندوات
 ندوة ( المنظومه الصحية ورؤية مصــــر  ) 8101يـــــوم 8102/00/00بالتعاون مع الهيئة العامه لالستعالمات وبحضور األستاذ الدكـــــتور /مجدى
الحفناوى نقيب األطباء ولفيف من اعضاء هيئة التدريس وحاضــــر بالندوة
األستاذ الدكتور/عبد المنعم شهاب واألستاذة الدكتوره/هاله مستكلى عضوى
لجنة الصحه بمجلس النواب

 ندوة تثقيفية ( لمرضى السكرى ) بمناسبة اليوم العالمى لمرضى السكـرى فى 8102/00/02بالتعاون مع قسم األمراض الباطنه وحضــور األستاذ الدكتور
/حجازى محمد حجازى ،األستاذ الدكتور /انجى عبد الوهاب وحاضـــــر خالل
الندوه مدرسين مساعدين بقسم الباطنه 1

 حملة توعية بمرض ( التصلب المتعدد ) بالتعاون مع جمعية رعاية التصلبالمتعدد برعاية مرضى التصلب المتعدد فى  8102/00/80وذلك تحت رعاية
األستاذ الدكتور  /مجدى السبع رئيس جامعة طنطا واألستاذ الدكتور  /عمرو
زعير القائـــــــم بعمل عميد الكليه وتستهدف هذه الحمله توعية الشبــــــاب
بمرض التصلب المتعدد لمعرفة اعراض المرض واهمية التشخيص المبكر 1

 مشاركة من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئــــة بكلية طب طنطــــــا فىحمــــلة  011مليون صحه قامت الكلية بحمالت توعية للقضـاءعلى فيروس
(سى ) بكليات الجامعه المختلفة -:
 كلية طب األسنان ايام 8102/00/89 ، 02 كلية األداب ايام 8102 /00/ 82 ،81 ،04 كلية الزراعة من 8102/08/82 ،07،89 كلية تربية نوعية ايام 8102/ 08/،07 2، 82 كلية الصيدلة ايام 8102/ 08/02 ،4 بمناسبة اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المــــــــــرآة أقامت كلية الطب ندوة( القضاء على العنف ضد المرأه ) وذلك بالتعاون مع المجلس القومــــــى للمرأة بالــغربية
فـــى 8102/00/87

ثالثا انشطه طالبيه :
المعسكر األول 8102/7/09
 تم عمل معسكر صيفى من خالل ا1د /وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع بكليةطب طنطا فى شهر يوليو  8102وتم زيارة مستشفى األطـــفال وزيارة
وحـــــــدات الدم وامراض الصدر والسكر يوم  8102/7/09حيث تم تنظيم
انشطة ترفيهية لالطــفال والقيام بتوعيه ذوى األطفال عن امراض ابنائهم
مثل  -:التهاب الشـــعب الهوائيه – الحساسيه الصدريه – داء السكرى 1
المعسكر الثانى 8102/7/07
 وقد تم زيارة المستشفى العالمى وتم اقامه مركز استعــــالمات يــــــــــــــوم8102/7/07فى استقبال المستشفى وكل الطوابق الداء الخدمات المتنوعه
للمرضى وقامت مجموعه آخرى بزيارة العيادات الخارجيه بالمستشفى حيث
تم التوعيه عن بعــــــض األمراض الشائعه مثل األلتهـــاب الكبدى الفيروسى
( سى ) وبعض امراض الصدر كما تم التوعيه عن النظافه الشخصيه وكيفية
ادائها 1
المعسكر الثالث 8102/2/02
ـ وتم استضافة  81طفل من دار ايتام ) )SOSيوم  8102/2/02وتم عمل حفل ترفيهى
لالطفال وتوزيع وجبات لهم 1
ـ التواصل مع المجتمع الخارجى وتقييم ابحاث علمية مقدمه من طلبة مدرسة السالم للغات
القسم الدولى لتشجيع الطالب على البحث العلمى وكيفية كتابة األبحاث العلميه 1

نجُخ يٍ أسبرزح طت طُطب نزقييى األثحبس انعهًيخ نطالة انقسى انذٔني بوذسست السالم الخبصت
فٗ إطبس حشص جبيعخ طُطب عهٗ االنززاو ثذٔسْب رجبِ انًجزًع ،شكهذ األسزبرح انذكزٕسح سحش
ْزاع ٔكيم كهيخ انطت نشئٌٕ خذيخ انًجزًع ٔرًُيخ انجيئخ نجُخ نزقييى األثحبس انعهًيخ نطالة
انقسى انذٔني ثًذسسخ انسالو انخبصخ ثطُطبٔ ،رنك رحذ سعبيخ األسزبر انذكزٕسيجذٖ سجع سئيس
جبيعخ طُطب ٔاألسزبر انذكزٕس عًبد عزًبٌ َبئت سئيس انجبيعخ نشئٌٕ خذيخ انًجزًع ٔرًُيخ
انجيئخ.
ٔيٍ جبَجٓب أكذد انذكزٕسح سحش ْزاع أٌ أعضبء انهجُخ انزٗ رى رشكهيٓب يٍ أسبرزح انطت ثبنكهيخ
األسزبر انذكزٕس سًيش عزهى ٔاألسزبر انذكزٕس عجذ انعزيز انذيت ٔأيضب ً األسزبر انذكزٕس يحًذ
ساليخ قبيٕا ثزقييى األثحبس انزٗ رزقذيذ يٍ خالل عذح يعبييش أٔنٓب يذٖ انززاو انطالة ثأسس
انجحش انعهًي ٔانكزبثخ انعهًيخ انسهيًخ ٔكيفيخ اخزيبس انًشاجع انزٗ رزُبست يع انُقبط انجحثيخ،
ٔأيضب ً يٍ خالل يُبقشزٓى ٔيعشفخ يذٖ اسزعبثٓى نهُقبط انجحثيخ انًخزهفخ ٔفٗ انخزبو أقبيذ
انًذسسخ احزفبالً ٔكشيذ خالنّ انجحش انعهًي انًزًيز انحبصم عهٗ انًشكز األٔل.

صور تقيم أبحاث مدرسه السالم ٨١٠٢

رابعا  -:النشرات البيئيه
 تم اصدار النشرة البيئية المقدمه من ا1د /مى عيس استاذ العصبية والنفسـيهبعنوان (األختراق النفسى ) شهر يوليو 8102
 تم اصدار النشرة البيئية المقدمه من ا1د /حنان شوقى محمـــــود استاذ عالجاألورام بعنوان ( سرطان الثدى فى النساء ) شهر اغسطس 8102
 تم أصدار النشرة البيئيه المقدمه من ا1د /نيرمين محمد ماضى استاذ مساعددقســــم الفسيولوجى بعنوان ( نشر الوعى الغذائى بين أطفال المدارس شهر
سبتمبر8102
 تم اصدار النشرة البيئية المقدمه من ا1د /طارق السيد امين بعنوان(مكافحـةاألمراض الجلدية المعديه فى المدارس) شهر أكتوبر . 8102
 تم اصدار النشرة البيئية المقدمة من ا1د  /حامد الشرقاوى استاذ طب األطفالبعنوان (الفيروسات الكبديه فى األطفال ) شهر نوفمبر 8102
 تم اصدار النشرة البيئية المقدمة من ا1د  /احمد عبد الستار األبيارى استاذالطب الشرعى والسموم بعنوان ( كيف تقى طفلك من التسمم ) شهر ديسمبر
1 8102
خامسا  -:أنشطة مركز الخدمه العامه
دورات من خالل مركز الخدمه العامه
 دورة اساسيات التمريض األكلينيكى .0تم عمل تدريب عملى بتاريخ  8102/4/4الى ( 8102/2/4عدد المتدربين
)081
 .8تم عمل تدريب عملى بتاريخ  8102/4/7الى (8102/2/7عدد المتدرب)041
 .0تم عمل تدريب نظرى بتاريخ  8102/8/07الى ( 8102/0/08عدد المتدرب
)021
 .4تم عمل تدريب عملى بتاريخ  8102/4/7الى (8102/2/7عدد المتدرب )041
 .2تم عمل تدريب نظرى بتاريخ  8102/4/0الى (8102/4/02عدد
المتدرب)001
 .9تم عمل تدريب نظرى بتاريخ  8102/2/8الى (8102/2/02عدد المتدرب
)081
 .7تم عمل تدريب نظرى بتاريخ  8102/7/02الى (8102/2/7عدد )021
 .2تم عمل تدريب نظرى بتاريخ  8102/1/01الى (8102/01/1عدد )041
 .1تم عمل تدريب نظرى بتاريخ  8102/00/01الى (8102/08/01عدد )001
 -01تم عمل تدريب نظرى بتاريخ  8102/00/87الى (8102/08/00عدد)081
 -00تم عمل تدريب نظرى بتاريخ  8102/08/0الى (8102/08/81عدد )041
 تم عمل دورة مهارات التواصل وحقوق واجبات التمريض

 بتاريخ ( 8102/0/ 81- 02 -09عدد المتدرب )081( 8102/0/ 01 – 02 – 07 -عدد المتدرب )001












( 8107/01/07-09-01عدد المتدرب )021
( 8107/01/07-09-01عدد المتدرب )081
( 8107/01/82-01-02عدد المتدرب )081
( 8107/01/82-01-02عدد المتدرب )021
( 8107/08/81-01-08عدد المتدرب )081
( 8102/01/ 02-09-00عدد المتدرب )001

تم عمل صيانه قاعات الكليه ( قاعة ابن سينا – قاعة المؤتمرات )
 بتـاريخ  8/01الى8102/0/2تم عمل دورة جودة مستشفيات
 بتاريخ ( 8102/0/04- 00 ، 8102/0/04-00عدد المتدرب )041دورة مصطلحات طبية
 بتاريخ ( 8102/8/0-0عدد المتدرب )021 تاريخ  /0/00الى ( 8102/4/0عدد المتدرب )081ورشة عمل بنشاط التخاطب بعنوان (حقن الثنايا الصوتيه بالمخدر الموضعى )
 يومى  0-8يناير ( 8102عدد المتدرب )041دورة مقدمه عن علم التخاطب
 بتاريخ  8102/0/0الى ( 8102/8/02عدد المتدرب )001 بتاريخ  8102/8/02الى  ( 8102/4/4عدد المتدرب)811معرض سلع استهالكية
 بتاريخ 8102/8/89-82 تاريخ 8102/0/01-02دورة اسعافات أولية
 بتاريخ  8102/4/07الى  ( 8102/2/08عدد المتدرب )021 بتاريخ  8102/1/0الى  ( 8102/1/81عدد المتدرب )081 -بتاريخ  8102/01/81الى  (8102/00/2عدد المتدرب )041

 دورات تأهيل اعضاء هيئة التدريس للبرنامج الدولى :D
 بتاريخ  8102/1/0الى 8102/1/02عدد المتدرب () 71 دورة( المبادئ-التقنيات-التطبيق) الخاصة بوحدة الميكروسكوب االلكتروني:
 بتاريخ  8102/1/07الى 8102/1/02عدد المتدرب ()081 دورة مكافحة العدوى :
 -بتاريخ  8102/7/1الى 8102/2/9عدد المتدرب ()001


-

بتاريخ  8102/1/0الى 8102/1/81عدد المتدرب ( )081
بتاريخ  8102/01/81الى 8102/00/2عدد المتدرب ( )001
ورشة عمل بقسم الجلدية
بتاريخ  1112-11-1الى 1112-11-11

سادسا -:مركز الصحه والسالمه المهنية واألزمات والكوارث
 تم عمل ندوة توعية عن األزمات والكوارث الثالثاء (8102/0/87عدد المتدرب)011
 تم عمل ندوة توعية عن األزمات والكوارث األربعاء ( 8102/4/4عددالمتدرب )081
سابعا  -:وحدة األستشارات الطبيه الشرعية
 تم عقد ورشة عمل عالج حاالت التسمم ( األساسيات واألخطار ) بكلية طبطنطا بمركز االستشارات الطبية والشرعية.
 ورشة عمل  Research Methodsفى الفترة من  ،84,89,82فبراير 8101بكلية طب طنطا بمركز االستشارات الطبية والشرعية.
)
ثامنا  -:وحدة الخرجيــــــن
 -0بالنسبة للخدمات النقابية تم عمل (مشروع عالج االطباء -استخراج كارنيه النقابة –
ترخيص المنشأت الطبية – مشروع التكافل – حجز مصايــــف – الرحالت) يقدم
خدماته من خالل المنفذ المتواجد بكليه الطب
 8تم تفعيل موقع وحدة الخريجين على موقع كلية طب طنطا وتم تفعيل البيانات التالية على
الموقع (الرؤية – االهداف –الرسالة – الشهادات – قواعد كتابة الرسائل العلمية
 -0الخدمات المقدمه خالل العام من خالل الوحده
 تم طباعة  801بروتوكول تم كتابة وتنسيق وطباعة عدد  10رساله ماجستير تم تنسيق وطباعة عدد  00رسالة دكتوراة تم تنسيق وطباعة عدد  88بحث تم عمل مشروع عالج األطباء وكرنيهات النقابةتم تفعيل موقع وحدة الخريجين على موقع كلية طب طنطا وتم تفعيل البيانات التالية على
الموقع (الرؤية – االهداف –الرسالة – الشهادات – قواعد كتابة الرسائل العلمية )

تاسعا انشطه مجتمعيه ألعضاء هيئه التدريس
هؼشض لخوفيش وحذاث سنٌيت للسبدة أػضبء هيئت حذسيس بجبهؼت طٌطب
ححج سػبيت األسخبر الذمخوس هجذى سبغ سئيس جبهؼت طٌطب واألسخبر الذمخوس ػوبد ػخوبى ًبئب سئيس الجبهؼت
لشئوى خذهت الوجخوغ وحٌويت البيئت ًظن قطبع خذهت الوجخوغ وحٌويت البيئت بنليت الطب بشئبست األسخبرة
الذمخوسة سحش هزاع هؼشضب ً لخوفيش وحذاث سنٌيت للسبدة أػضبء هيئت حذسيس ببلجبهؼت ،ورلل في اطبس
بشوحوموه الخؼبوى الوبشم بيي جبهؼت طٌطب و اححبد هالك  52يٌبيش للبٌبء واالسنبى لضببط الششطت وأسشهن.
جذيش ببلزمش أى الوؼشض يقبم بوقش مليت الطب جبهؼت طٌطب خاله الفخشة هي يوم االثٌيي الووافق  52أمخوبش
 5152الي يوم الثالثبء الووافق  52أمخوبش  ،5152حيث يقوم االححبد بخٌفيز هششوع ببلخجوغ الخبهس بوذيٌت
القبهشة الجذيذة .

وكيل الكلية
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

( ا.د /سحر محى الدين هزاع )

