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الدكتور االستاذ تحت رعاية  ستكماالً لمسيرة الخير والعطاء التي بدأتها جامعة المنصورة،ا

نائب  –والسيد أ.د/ محمود محمد المليجي   أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة،

رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع ورئيس القافلة انطلقت قافلة جامعة المنصورة 



الوادي الجديد محافظة الي  2020/ 2/ 8الموافق  سبت( يوم ال7المتكاملة )جسور الخير

و تنظيم القافلة يأتي في إطار توجيهات القيادة  .2020/ 2/ 12 ربعاءحتى األ استمرتوالتي 

وفي ضوء ُسبل التعاون  السياسية بأهمية الدور الحيوي للجامعات في خدمة المجتمع،

ووزارة الصحة، وإيماناً بأهمية الدور  الوادي الجديدامعة المنصورة ومحافظة الُمثمر بين ج

 .المجتمعي والُمشاركة الُمجتمعية للجامعة

 والزراعية والتوعية الصحية القافلة إلى تقديم الخدمات الطبية والبيطرية حيث هدفت

لقافلة ا وبدأت، والعديد من المناطق الُمحيطة، الخارجة، والداخلةُمتكاملة ألهالي مدينتي ال

أعمالها بمستشفى  اختتمت، و فبراير 10و  9العام يومي  الخارجةى أعمالها بمستشف

 .فبراير 12و 11يومي  عامال الخارجة

انطالقا من مبدأ التميز والريادة التى تسعى كلية التمريض الى تحقيقه منذ نشأتها ونصت و

 -بالكلية  خدمة المجتمعدافها االستراتيجية , حرص قطاع أه عليه في رؤيتها ورسالتها و

لخدمة وكيل الكلية  وفاء فتحي سليمو رعاية ا.د  -برئاسة ا.د امينة النمر عميد الكلية

(  وبروز 1في مثل هذه القوافل منذ انطالق جسور الخير ) على المساهمة بفاعلية  -المجتمع

 دور كلية التمريض جامعة المنصورة في الخدمة والمشاركة المجتمعية

  

 و فيما يلي تقرير موجز عن ماتم انجازه خالل 4أيام القافلة :

 

 ستشفى الخارجة:م .. االول اليوم

 :تم عمل برنامج تدريبي للمرضات بوحدة المبتسرين وشمل التدريب علي االتي 

 واخذ العالمات  وتوزيع بروشور للتوضيح وكذلك الطريقة الصحيحة لتعقيم اليدين

 الحيوية ومقياس نمو الطفل

  المبتسر تحت جهاز التنفس الصناعيالعناية بالطفل 

 الطريقة الصحيحة لسحب عينة الغازات 

 رعاية الطفل المصاب بالصفراء تحت جهاز العالج الضوئى 

  تم اعطاء برنامج تعليمي للمرضات عن طرق انتشار فيروس كورونا المستجد وطرق

 الوقاية منه



 يرها السلبي علي الفتيات تم اعطاء برنامج تعليمي للمرضات عن اضرار ختان االناث وتأث

وذلك بعد اكتشاف مدي انتشار هذه العادة لديهم واعطاء معلومات عن التربية السليمة 

 لألطفال

 

 

 

 

 .. الثاني اليوم

 المرور علي األقسام الداخلي للمرضي بالمستشفي وتوعية المرضي عن:

والطريقة الصحيحة لفطام بقسم األطفال تم توعية األمهات عن أهمية الرضاعة الطبيعية 

 الطفل واضرار االستخدام السيء للمضادات الحيوية

تعليم األمهات بقسم األطفال والمريضات بقسم النسا عن كيفية عمل الفحص الذاتي للثدي 

 لالكتشاف المبكر لسرطان الثدي



 الوقاية من كورونا فيروس المستجد

 يش بمديرية الصحة بالوادي الجديدوقد حضر فاعليات اليوم الثاني عضو الجودة والتفت

 

 ... ستشفي الداخلةم..الثالث اليوم

 بجانب حديثة موضوعات وشرح الممرضات على التعرف..الحضانات قسم الى التوجه..

 االلم لتخفيف المختلفة الدوائية غير الطرق بعض شرح...مثل.. االساسية اتءاالجرا بعض

 شرح...التنموية والعناية...العش ووضع..والتقميط...كانجارو عناية مثل الوالدة حديثي عند

 بالمستشفى العدوى في التحكم مسؤول ومخاطبة العدوى في التحكم في العامة القواعد

 الروتينية الرعاية وتطبيق شرح..التمريض افراد بعض مع االيدي غسيل انواع تطبيق...

  ...بالوحدة استقباله فور مباشرة الوالدة حديث لطفل



 

 



 

 ببعض الخاصة المطويات وتوزيع المتواجدة بقسم األطفال المنتظرة االمهات مع التواصل

 المضادات استخدام وسوء.. بالرصاص والتسمم... االولية االسعافات مثل موضوعاتال

 كل استيعاب لتسهيل مبسطة بصورة وشرحهاوالرضاعة الطبيعية والفطام..... الحيوية

 صدر بكل المستطاع قدر استفساراتهن على والرد مختلفة تعليم مستويات من االمهات

 ...رحب

 

 

 

 



 ... ستشفي الداخلةم..الرابع اليوم

  تم اعطاء برنامج تعليمي للمرضات عن طرق انتشار فيروس كورونا المستجد وطرق

 الوقاية منه

  الفتيات تم اعطاء برنامج تعليمي للمرضات عن اضرار ختان االناث وتأثيرها السلبي علي

وذلك بعد اكتشاف مدي انتشار هذه العادة لديهم واعطاء معلومات عن التربية السليمة 

 لألطفال

  

 

 ...القافلة هذه في المشاركةالشكر والتقدير واالمتنان العطائي فرصة  ولسيادتكم منى جزيل

 الغالي بوطننا واالرتقاء والعطاء الخير نحو سعيكم كل في والنجاح التوفيق دوام متمنية

 مصر....
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 كلية التمريض جامعة المنصورة –مدرس بقسم تمريض االطفال 

 


