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  اعدت الكلية ) طالب اجلمعية املصرية العلمية لطالب التمريض ( بروشورات

نتقال للمرض وطرق العدوى واإل (  H1N1فريوس انفلونزا اخلنازير   ) توعية عن 

  من شخص آلخر وكيفية استخدام عقار التاميفلو حسب اجلرعات املقررة  

 

 

            
 

 

 



 

 قسم متريض صحة اجملتمع بعمل محلة توعية عن ) كيفية التعامل مع   قام

 -احلاالت املرضية املعدية اخلطرة( ومنها :

 أنفلونزا الطيور  -

 أنفلونزا اخلنازير  -

 اإليبوال  -

مبنطقتى زاوية غزال وزرقون لتوعية اجملتمع عن طرق العدوى واألعراض وذلك 

 . واملضاعفات النامجة عنها

 

  محالت توعية صحية عن أمراض اجلهاز التنفسى املعدية لنشر الوعى الصحى

عن هذه األمراض خاصة بني االمهات لتجنب العدوى خاصة بني االطفال حتت سن 

 وإفالقة والتى تضمنت : اخلمس سنوات مبنطقتى زاوية غزال

 عدوى اجلهاز التنفسى احلادة -

 الدرن -

 احلصبة -

 احلصبة االملانى  -

 اجلديرى املائى -

  عن األمراض الطفبلبة األكثر انتشارًا فى اجملتمعات محالت توعية صحية

الريفية وطرق العالج والوقاية من خالل املمارسات الذاتية الصحيحة والنظافة 

  -الشخصية مثل:

 االسكارس -

 الدودة الكبدية ) الفاشيوال(  -

 الدودة الدبوسية  -

  البلهارسيا -

 والعوامل  محالت تثقيف صحى عن االمراض اجللدية املعدية وطرق العدوى

باإلضافة إىل طرق العالج والوقاية من خالل نشر  عراضاملؤدية لإلصابة واأل

 الوعى الصحى عن املمارسات الذاتية الصحيحة والنظافة الشخصية ، وتتضمن 

 هذه األمراض العدوى األكثر شيوعًا وترددًا على العيادات اجللدية مثل:

 اجلرب  -

 احلصف املعدى -

 اإللتهاب اخللوى -

 احلزام النارى -

 القراع -



 لونة وتينيا الرأس واجلسد والقدمني واالاافر( التينيا )التينيا امل -

 

  مت عمل توعية صحية عن أهمية فحص ما قبل الزواج لإلكتشاف املبكر

 لالمراض املعدية والوراثية .

  توعية صحية لألمهات عن اإلجراءات الصحيحة املتبعة أثناء الفطام لزيادة

 مناعة الطفل وبالتاىل زيادة مقاومة اجلسم لألمراض .

  توعية عن إجراءات تعزيز الصحة لتقوية املناعة ومقاومة األمراض املعدية

 خالل املراحل العمرية املختلفة .

 

 الفحص املبكر لفريوس سى للطالب اجلدد جلامعة دمنهور

  بالتعاون مع كلية الصيدلة

 

   

 

 



أسرة توعية بالكلية تنظم محلة للتوعية بفريوس سى مبركز إيتاى 

 البحرية -البارود

 

 

 

 

 



حفل حبضانة االيواء ألبناء الرعاية البديلة حتت رعاية اجلمعية املصرية 

 23/8/2015العامة حلماية االطفال بتاريخ 

 



 محلة اسرة انسى للتوعية مبرض فريوس سى 

 باملعهد الطبى القومى بدمنهور

 

 



 مشاركة قسم متريض املسنيني

 

 

  



57357زيارة مستشفى   

  

 

 


