التأثير الطالبي للرابطة الطالببة الرتفاع ضغط الدم في جامعة القاهرة

اعتمدت الرابطة نموذجا إداريا يتمتع باستقاللية ومرونة من أجل تنفيذ نشاطاتها وتحقيق
أهدافها  ,وايضا لم تنغلق على ذاتها ليس هذا فحسب بل وأحدثت التأثير اإليجابي في
النظم واملؤسسات القائمة بالفعل حولها,
األمر الذي كان بمثابة اإلعالن عن ريادة الرابطة والرغبة في تعميم أعمالها وأفكارها علي
مستوي كلية طب القصر العيني او الجامعة وتعميق دور النشاط الطالبي في تلبية
حاجات املجتمع .

علي مستوي كليه طب قصر العيني :
أ -العيادات الخارجية واالقسام الداخلية بمستشفيات جامعة القاهرة:
نظمنا العديد من حمالت التوعية داخل العيادات الخارجية واالقسام الداخلية للمستشفىبهدف نشر الوعي الصحي عن املرض وللوصول إلى فئات املجتمع املختلفة حيث وضحت
االحصائيات التي أجراها فريق بحث املشروع أن ثلثي املرضى املترددين على العيادات
الخارجية وأقسام املستشفى من فئات الدخل املنخفض.
وتتضح أهمية التوعية داخل القصر العيني أنه اكبر صرح صحي باملنطقة ويتوافد عليهالجمهور من كافة محافظات الجمهورية  ,حيث أن
*مستشفى قصر العيني  ,واحدة من أكبر مستشفيات العالم  ,بحوالي  5000سرير
وتقدم خدماتها باملجان للمرضى املصريني.
*العيادات الخارجية بمستشفى قصر العيني يتردد عليها نحو مليون مريض سنويا.

ب -عقد برتوكول تعاون مشترك بني الرابطة وكلية طب قصر العيني يتضمن ان تقوم
الرابطة بعمل معايرة مجانية الجهزة قياس ضغط الدم لطلبة قسم الساعات املعتمدة بشكل
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مجاني وكذلك التأكد من مدي قدرتهم علي قياس ضغط الدم بشكل دقيق تبعا للمعايير
الدولية املتفق عليها .

ج-عقد العديد من املحاضرات وورش العمل املختلفة لطلبة السنوات الدراسية االولي
لتوضيح املفاهيم االساسية الخاصة باملرض وكيفية تجنب مضاعفاته والتعامل معها علي
اساس علمي سليم.

علي مستوي بعض الكليات :

أ-كلية طب الفم واالسنان – جامعة القاهرة:
توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع كلية طب الفم واالسنان يهدف إلى:
 -1رفع الكفاءة التدريبية لخريجي الكلية من ناحية مهارات قياس ضغط الدم.
 -2حمالت توعية للمرضى املترددين على عيادات ومستشفى االسنان  ,ويبلغ متوسط
أعدادهم نحو خمسة وعشرين ألف مريض شهريا .
وقد تم كذلك االشتراك في  2عمل بحثي مشترك بني طالب كليه الطب البشري وطب الفم
واالسنان احداهما لتحديد مدي تأثير املخدر املوضعي املستخدم علي ضغط الدم واالخر
لتحديد متوسط عدد مرضي ارتفاع ضغط الدم املتردين علي العيادات الخارجية لطب الفم
واالسنان .

ب-كلية الصيدلة والتمريض
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تم دعوة عميد كلية الصيدلة والتمريض وبعض اعضاء هيئه التدريس لحضور مؤتمر
الجمعية املصرية السنوي وذلك ملناقشه سبل التعاون املشترك بني التخصصات املختلفة
في مواجهه املشكالت املجتمعية .

ج -قامت الرابطة بمعايرة جميع اجهزة قياس ضغط الدم املوجودة في
العيادات املرفقة بكليات الجامعة املختلفة

علي مستوي الجامعة

فتحديدا في  31مارس من عام  2015تم دعوة مؤسسي الرابطة الطالبية الرتفاع ضغط
الدم للمشاركة في مجلس جامعة القاهرة ,وذلك لعرض تجربة الرابطة الرائدة في مجال
خدمة املجتمع املصري  ,وكذلك عرض االبحاث العلمية التي نشرتها الرابطة في مجال
ضغط الدم

منتدي النابغيني
على ضوء اجتماع مجلس جامعة القاهرة تم تكليف اثنني من مؤسسي الرابطة الطالبيةالرتفاع ضغط الدم بوضع تصور متكامل عن كيفية تفعيل دور الشباب على مستوى
جامعة القاهرة في العمل االجتماعي ودعم جوانب االبتكار والنبوغ لديهم.
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وبناء عليه  ,تقدم مؤسسي الرابطة الطالبية بمبادرة وورقة عمل لتدشني كيان حاضنبجامعة القاهرة يعمل بشكل مؤسسي وبأهداف محددة من ضمنها:
 (1تشجيع وتنمية االستفادة من البحث العلمي الذي يقوم به شباب الباحثني والقائمني
على البحث العلمي وكذلك االبتكارات وبراءات االختراع التي تعود بالنفع على املجتمع.
 (2تحقيق زيادة في معدل النشر الدولي لطالب وأعضاء هيئة تدريس الجامعة في كل
أفرع العلوم.
 (3االستفادة من املشروعات البحثية املسحية في رصد املشاكل التي تواجه املجتمع
وأوجه خطورتها واقتراح سبل حلها مما يدعم مراكز دعم وإتخاذ القرار .
 (4نشر ودعم ثقافة تواصل االجيال ومشاركة الشباب في إتخاذ القرار تحت رعاية من
أساتذة أكثر خبرة علمية ومجتمعية.
 (5ربط خريجي الجامعة من الباحثني واملبتكرين بالجامعة.
 (6إبراز جدوي البحث العلمي علميا واقتصاديا.
وبالفعل ,في  27أكتوبر من العام  2015تمت املوافقة من قبل مجلس جامعة القاهرة على
املبادرة املقدمة من قبل مؤسسي الجمعية ملواجهة ارتفاع ضغط الدم,واالعالن عن إنشاء
منتدي النابغني بجامعة القاهرة وعلي ضوء املبادرة املقدمة من َقبلنا  ,وجلسات العمل
التحضيرية على مدار عام كامل  ,اختارت جامعة القاهرة االستعانة باثنني من مؤسسي
الرابطة وهم السادة
د .محمد حسن مسلمد .حازم عبد املجيد عبد الوهاب العوضيوذلك كأعضاء في مجلس إدارة املنتدي تبعا لقرار رئيس جامعة القاهرة األستاذ الدكتور
جابر جاد نصار رقم  539لسنة  2016ويضم مجلس إدارة منتدى النابغني في
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عضويته كوادر جامعية على قدر هائل من املعرفة والخبرة في العمل البحثي واملجتمعي
في محيط جامعة القاهرة التي هي من أكبرجامعات املنطقة
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