خطه المشاركة المجتمعية للعام 1024 -1023
األهداف

-

-

عمل يوم للمصالحة البيئة
االهتماااام والت دياااد بالبيئاااة المحيطاااة ااان ماااالل
تش ير ودهانات

التثقيف الصحى للم تم ن مالل القواال
الصحية التمريضية
تقديم الخد ات الصحية طبقآاالحتياجات ثل "
اال عااات االولية – التحكم اى العدوى "

القائمين على النشاط

األنشطة
تابعة اعمال الصيانة دامل المبنى
تابعة اعطال المصعد
تابعااااة اعمااااال النلااااااة داماااال المبنااااى
والملحق
عمال برتكاول تعاااوج تمعاى ا ئا ااة حاى الااوايلى
لعمل -:
موعااة اان القواااال الصااحية بالمناااطق
-0
المحيطة بالكلية و نطقة العبا ية
 -3عماااال اصااااول تقويااااة للقاااارا والكتاباااا
للعمال الكلية
 -2عماااال حمااااالت لنلااااااة وت مياااال الكليااااة
والمناطق المحيطة
تحديد احتياجات العا لين بالوحدات الصحية
أ-
ب -القواال الصحية طبقآ لتحديد االحتياجات
بمنطقة الوايلى/العبا ية

الوقت المحدد للتنفيذ

النتائج المتوقعة

قطاااااا شاااااؤج مد اااااة الم تمااااا
وتنمية البيئة

طوال السنة 3102-3102

تحقيق االهداف المنوط بها

قطاااااا شاااااؤج مد اااااة الم تمااااا
وتنمياااااة البيئاااااة بالتعااااااوج ااااا
ئا ة حى الوايلى

مالل التر اج الد ا ياج

تحقيق االهداف المنوط بها

وحد مد ة الم تم
د /هام جرجس
د/نادية حا د

مالل الترم الد ا ى االول
للعام 3102/3102

تحقيق التثقيف الصحى للم تم
الصحية

المؤشرات

التعاااوج المسااتمر ا ئا ااة
الحى لتكرا هذه االنشطة

ن مالل القواال

تكرا النشاط

مالل الفصلين الد ا يين
للعام 3102/3102

عقد ندوات ودو ات بين طالب الكلية بأهمية مد ة الم تم
والمشا كة الم تمعية ن أجل صحة أاضل

تدعم وملق وح ن الحب والتراحم بين الطالب
والمسنين

تنليم و ش عمل ماصة بالعمل التطوعى

-

عمل احتفال عيد االم بدا

سنين

وحد مد ة الم تم

قطا شئوج مد ة الم تم
وتنمية البيئة

مالل الترم الد ا ى االول
للعام 3102/3102

2014/3/19

تحقيق الهدف المنشواد

م البسمة على وجوه اال هات المسنات

تكرا النشاط

تكرا النشاط اى أ اكن
ختلفة

األنشطة

األهداف

القائمين على النشاط

الوقت المحدد للتنفيذ

تاااادعم وملااااق وح اااان الحااااب والتااااراحم بااااين
واالطفال االيتام

-

االحتفال بيوم اليتيم

قطااااا شاااائوج مد ااااة الم تماااا
وتنمية البيئة

ملال شهر ابريل

توعية صحية لمقد ى الراعية بدو االيتام

-

عمااال دو ات تثقيفياااة لال هاااات دا ايتاااام
الراضى

النتائج المتوقعة
ا الروح المعنوية لاليتام

المؤشرات
تكرا النشاط اى أ اكن
ختلفة

قطااااا شاااائوج مد ااااة الم تماااا
وتنمية البيئة

مالل التر اج الد ا ياج

ااا د جااة الااوعى الصااحى لمقااد ى الرعايااة
لألطفال االيتام

تكاااارا النشاااااط اااااى أ اااااكن
ختلفة

قطااااا شاااائوج مد ااااة الم تماااا
وتنمية البيئة

الترم الد ا ى الثانى

تحقيق الهدف المنشواد

تكاااارا النشاااااط اااااى أ اااااكن
ختلفة

نشر الوعى الصحى دامل الكلية

-

عمل

لة بيئة شهرية

قطااااا شاااائوج مد ااااة الم تماااا
وتنمية البيئة بالتعاوج ا ا ار
اكر

مالل التر اج الد ا ياج

تحقيق الهدف المنشواد

تكاااارا النشاااااط اااااى أ اااااكن
ختلفة

نشر الوعى الصحى دامل الكلية

-

عمل

لة حائط شهرية عن البيئة

قطااااا شاااائوج مد ااااة الم تماااا
وتنميااااة البيئااااة باالشااااترا اااا
عاية الشباب

مالل التر اج الد ا ياج

تحقيق الهدف المنشواد

تكاااارا النشاااااط اااااى أ اااااكن
ختلفة

شا كة ا اتذ ن كلية التمريض لعمل
دو ات وندوات توعية لطالب
والعا لين للحماية ن ايروس .c

ندوات توعية لطالب
والعا لين للحماية ن ايروس .c

وحد مد ة الم تم

مالل الفصلين الد ا يين
للعام 3102/3102

تحقيق الهدف المنشواد

تكرا النشاط اى أ اكن ختلفة

الكشف المبكر لأل راض المز نة (ضغط الدم  -السكر بالدم).

عمل قواال عالجية لبعض المناطق

وحد مد ة الم تم

مالل الفصلين الد ا يين
للعام 3102/3102

وحد مد ة الم تم

مالل الفصلين الد ا يين
للعام 3102/3102

-

سااااعد الطاااالب علاااى شااارا احتيااااجتخم ااان
زية اكسسوا ات – شنط
البس بأ عا

عرض ميرى لطالب الكلية

النائية
ساعد المرضى الغير قاد ين على
المتابعة الصحية

عمل قواال عالجية قياس ستوى
السكر بالدم – قياس الضغط –
قياس الوزج – احص هشاشة العلام

-

تكرا النشاط اى
أ اكن

ختلفة
تحسين المعلو ات عن الصحة العا ة

-

االقبال شديد
تكرا النشاط اى
أ اكن ختلفة

األهداف
ندوات توعية صحية لمقد ى الرعاية بدو
لأليتام

األنشطة
ندوات توعية عن التغذية السليمة,
اتر المراهقة و ا يصاحبها ن تغيرات
وكيفية التعا ل عها
ندوات توعية عن السلس

ا الوعى والكشف المبكر لسيدات الم تم عن الوقاية والتعا ل أ-
البولى
السلس البولى االكتشاف المبكر لسرطاج الثدى
ب-الفحص الذاتى للثدى
للسيدات المترددات على
ال معية الشرعية بمنطقة الوايلى
برنا ج تد ييبى لرعاية رضى االو ام
عقد دو ات تد يبية لرا كفا
رضى االو ام
الممرضات الذين يعملوج

عقد ندوات توعية صحية لطالب
المدا س

القائمين على النشاط

الوقت المحدد للتنفيذ

النتائج المتوقعة

وحد مد ة الم تم

مالل الفصلين الد ا يين
للعام 3102/3102

زياد وعى االاراد

-

تكرا ثل هذه
الندوات

وحد مد ة الم تم
د/همت عبد المنعم
د/أ ل ألياس

مالل الفصلين الد ا يين
للعام 3102/3102

زياد وعى للسيدات والتد يب على
االكتشاف المبكر االو ام الثدى

-

االقبال شديد
طلب االكثا
ن هذا ختلفة

د/

مية عبد الستا

وحد مد ة الم تم

مالل الفصلين الد ا يين
للعام 3102/3102

تحسين األدا للممرضيات اللتى يعملن اى هذا
الم ال

وحد مد ة الم تم
ندوات توعية عن التغذية السليمة اتر المراهقة و ا
يصاحبها ن تغيرات
وكيفية التعا ل عها.

مالل الفصلين الد ا يين
للعام 3102/3102

زياد الوعى

إكساب الطالب الكلية المعلو ات والمفاهيم عن اال عاف الطاير عمل ندوه عن اال عاف الطاير

المؤشرات

قطا شئوج مد ة الم تم وتنمية مالل الفصل الد ا ى الثانى 3102
البيئة بالتعاوج

القوات ال وية

تكرا هذه الدو ات التد يبية لرا
الكفا ه

االثا

ن هذه الندوات

تحسين المعلو ات والمفاهيم عن اال عاف الطاير تكرا هذا النشاط نويآ

خطة المشاركه المجتمعيه
3102/3102
الهدف العام للخطة:
تهدف المشاركه المجتمعيه الي مساهمة الكلية في رفع الوعي الصحي و البيئي وتقديم خدمات مجتمعية متميزة بناء علي تحديد اإلحتياجات اإلجتماعية و
الصحية و المحلية

من خالل -:
 التوعية والتثقيف والتدريب
التوعية والتدريب :
 .0عمل يوم للمصالحة مع البيئة
 .3االهتمام والتجديد بالبيئة المحيطة من خالل تشجير ودهانات
 .2مساعدة الطالب على شراء احتياجاتهم من مالبس بأسعار رمزية
 .2الكشف المبكر لألمراض المزمنة (ضغط الدم المرتفع -ارتفاع مستوى السكر بالدم )
 .5مساعدة الغير قادرين على االطمئنان على أحوالهم الصحية

 .6المساهمة فى الترفيه عن األطفال األيتام
 .7خلق روح من الحب والتراحم بين الطالب واألطفال األيتام
 .8تدريب مجموعة من اساتذة كلية التمريض لعمل دورات وندوات توعية للطالب والعاملين للحماية من فيرس C
 .9خلق فرص عمل لطالب كلية التمريض
 .01نشر الوعى الصحى داخل الكلية
 .00تدعم وخلق روح من الحب والتراحم بين الطالب والمسنين
 .03تثقيف الصحي للمجتمع المحيط من خالل القيام ببعض القوافل العالجية
 .02التوعيه باهميه السلوك التطوعى من اجل الصحه بالمجتمع
 .02نشر الوعي والكشف المبكر بين سيدات المجتمع عن الوقايه والتعامل مع السلس البولي .
 .05نشر الوعي لطالب المدارس
 .06نشر الوعي باهميه خدمه المجتمع والمشاركة المجتمعية من اجل الصحة
 .07إكساب الطالب الكلية المعلومات والمفاهيم عن االسعاف الطاير
 .08عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة الممرضات الذين يعملون مع مرضى االورام
 .09االكتشاف المبكر ألورام الثدى

