
 الخدمة المجتمعية للقسم:  -

فقد  رئيس الجمهورية للمحافظة على صحة المصريين السيد مبادرة الننا جزء من المجتمع وتماشيا مع  

حرصت رئيسة القسم على المشاركة في خدمة المجتمع بصفة فعالة، فقامت باطالق المبادرات لرفع  

الروماتيزمية وامراض السمن وهشاشة العظام والحماية  الوعي لدى المصريين تجاه بعض من االمراض 

   من هذة االمراض كخطوة استباقية. 

  2020/ 3/ 3التجارة جامعة عين شمس يوم الثالثاء  تم عمل يوم ثقافي عن هشاشة العظام بكلية  ،

تحت رعاية أ.د. محمود المتيني )رئيس جامعة عين شمس(، ا.د. نظمي عبد الحميد )نائب رئيس الجامعة  

لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة(، ا.د. خالد قدري )عميد كلية التجارة(، ا.د. جيهان رجب )وكيل كلية  

 تمع وتنمية البيئه(. التجارة لشؤون خدمة المج 

تضمن اليوم الثقافي ندوة تعريفية بمرض هشاشة العظام القتها ا.د. منى السباعي )استاذ ورئيس قسم  

كما تم اختبار كثافة العظام لبعض  . الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل، كلية الطب جامعة عين شمس( 

  80عدد الموظفين الذين استفادوا من الخدمة:   والعاملين بالكلية.من اعضاء هيئة التدريس والموظفين 

 . موظف

  

 

  

Male
25%

Female
75%

Gender Osteoprosis
10%

Osteopenia
32%

Normal
58%



  بالتعاون مع  الطب جامعه عين شمس  عمل يوم توعية عن هشاشة العظام للعاملين بكلية

. تم خالل اليوم  25/11/2019لشؤون البيئة يوم االتنين الموافق  ادارة الكلية و وكيلة الكلية 

القاء محاضرة للتوعية باسباب ومشاكل هشاشة العظام من أ.د. منى السباعي )رئيسة القسم(، ثم  

 AMGENتم عمل قياس لهشاشة العظام جاني لعدد كبير من العاملين بالكلية تحت رعاية شركة 

companyرجال(،   7سيدة و   143موظف وموظفة )  150دمة . وقد استفاد من هذة الخ

)كلهم من السيدات(،   % 4موظفين بنسبة  6وكانت النتيجة ايجابية لمرض هشاشة العظام في  

سيدة   44)  %31.25موظف بنسبة   45وعدد النتائج االيجابية لمرض لين العظام كان في  

 ورجل(. 

 

 
 

 

 

   تم عمليوم مجاني للمرضى وللعاملين بالمستشفى لقياس معدل الحرق وقياس نسبة

  2019/ 11/ 17الدهون والعضالت بالجسم بعيادة السمنة بالعيادات الخارجية يوم االحد الموافق  

. وتراوح عدد المرضى الذين استفادوا من تلك الخدمة  EVA companyوبالتعاون مع شركة 

 (. %75.4سيدة بنسبة  46و    %24.6  رجل  بنسبة 15مريض )  61
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 :القسممالحظات اخرى متعلقة ب -

  8/2019يتولى د. احمد عبد اللطيف منصب مدير العيادات الخارجية بمستشفى الدمرداش الجامعي منذ   -

 وحتى االن. 

 وحتى االن.   2019/ 8رنا الهاللي ادارة مركز ذوي االعاقة بجامعة عين شمس منذ  / تتولى أ.د. -

 HEI- public university scholarships)تلقت أ.د./ رنا الهاللي شهادة شكر وتقدير من هيئة )   -

 

)استقبال مستشفى   الترياج  في  الخدمة في  المساعدين  المدرسين و النواب  يشارك  ومازال   شارك -

 .الدمرداش(

مستشفيات العزل والمدينة الجامعية وتمت   في الخدمة في  المساعدين المدرسين و  لنواب عدد من ا  شارك -

 . االشادة بمجهودهم والتزامهم وكفائتهم وتم منحهم عدد من شهادات التقدير على ذلك

 


