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 لطلبة المدارسالصحي  مسحال

   
 

  الطالب المشاركون :

 احمد ھشام محمد -1
  احمد ماھر عثمان -2
  مصطفي المعداوي -3
  ایتن ایمن -4
  یمني الھلباوي -5

  

 ملخص البحث:

 والھدف من الفحص الصحي  للطالب في المدارس ھو اكتشاف األطفال الذین لدیھم عالمات مبكرة من المشاكل الصحیة.
الفحص الصحي في المدارس من اكتشاف الحاالت المرضیة لدى الطالب، حتى لو كانوا بمظھر خارجي  قد یتمكن برنامج

الكشف المبكر یجعل العالج المبكر و السیطرة الجیدة على الحالة ممكنا. العالج المبكر یمنع خطر التعرض و. طبیعي
  قد یتعرض لھا الطلبة الحقا. لمشاكل صحیة خطیرة

 ات المطلوبة للمسح الصحيوالقیاسلفحص أنواع ا

وفیھا یتم قیاس الطول والوزن ومنھا قیاس كتلة الجسم ، وبمقارنتھا بالمعدالت الطبیعیة یمكن تحدید  - القیاسات الجسمیة-
 حاالت سوء التغذیة ، التقذم ، الھزال ،والضعف العام.

 والبصر  -فحص السمع 
 صة الصدر (الرئتین والقلب ) والبطن (الطحالویتم فحص عام على الجسم خا -: فحص سریري من قبل طبیب - 

 درجة الحرارة –األمعاء )  -الكبد
 البراز. –البول –م الكامل فحص الدم للكشف عن حاالت فقر الد 
 فحص صحة الفم و األسنان 

  المطلوب عملھ للمسح الصحي 
  

 .تحدید المدارس التي سوف یتم فحصھا  
  لعمل بالمدارس والسماح باالطالع على الملفات الخاصة بالصحة   وذلك ل–اخذ الموافقات من الجھات المسئولة  
                      توفیر وسائل االنتقال  
  تجھیز فرق العمل من األقسام المختلفة ویشمل  
 تحدید مھام كل منھا وتوفیر اإلمكانیات المختلفة لكل فرقة والتدریب على العمل الذي سوف تقوم بھ  

  
  
  
  
  

  -تغذیة:بالنسبة لقسم ال
  یتم فحص الملف الطبي للطلبة وعمل استبیان خاص بالصحة،یتم سؤال الطلبة عن اى شكوى صحیة یعانوا منھا  
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  یتم اخذ القیاسات االنثروبمیتریة للطلبة وتحدید األطوال واألوزان، محیط الرأس والصدر .تحدید الغیر طبیعیي منھم
  سواء بالزیادة أو النقصان ،

 ة ظاھریة في االستبیان .تحدید اى مشاكل صحی  
  عمل توعیة صحیة یمكن استخدام المنشورات  فیھا لرفع الوعي خاصة بالنسبة للمشاكل المتعلقة بسالمة وصحة

 الغذاء والتغذیة السلیمة مع التركیز على الحلول البسیطة ألھم المشاكل الموجودة لدى كل مدرسة. 
 

  برنامج التثقیف الصحي
تمع ھي من أھم أھداف  العاملین في المجال الطبي خاصة مجال التغذیة , حیث أثبتت األبحاث زیادة الوعي الصحي للمج

العلمیة أن  الغذاء یمثل جزء كبیر في كل من سبب وحل كثیر من اإلمراض المنتشرة في العصر الحدیث . وبناء على 
رفع الحالة الصحیة بالمجتمعات الحدیثة وكذلك  ذلك كان لبرامج التثقیف الصحي وخاصة في مجال التغذیة دور مھم في

وجد انھ من الناحیة االقتصادیة یوفر عبئ كبیر على كال من األفراد و المجتمعات و كما ھو معروف فأن الوقایة خیرا من 
                                                                                                         العالج .                                                                                              

  - ویمكن القیام بھذا العمل عن طریق عدة طرق أھمھا: 

  المحاضرات العلمیة الخاصة بالتثقیف الصحي .   -

  حمالت المسح الغذائي.  -

التعرف على  - , فتشمل محاضرات في كل من المواضیع التالیة:الصحي  فلتثقیبالنسبة للمحاضرات الخاصة با  - 
كیفیة تحدید االحتیاجات الغذائیة لفئات المجتمع  المختلفة بدایة من األطفال  –شروط الغذاء الصحي من حیث الكم والنوع 

یین .                  .                                                            المسنین  وكذلك الریاضیین من الجنس –البالغین من النساء والرجال  –المراھقین  –

بالنسبة للتغذیة العالجیة الخاصة باألمراض المنتشرة في المجتمع  , فیمكن عمل محاضرات عن النظم الغذائیة لكل من  -
  ب ,األنیمیا,وإمراض سوء التغذیة بأنواعھا.ھذه األمراض مثل النظام الغذائي لمرضى السكر ,الضغط ,الكلى ,القل

لشرائح المجتمع األكثر قابلیة لإلصابة باألمراض مثل األطفال الرضع              بالنسبة إلى حمالت المسح الغذائي  -
,الحوامل والمرضعات, المسنین , والمجتمعات الفقیرة ذات المستوى االقتصادي والتعلیمي المنخفض ,حیث یقوم فریق 
العمل بالنزول إلى أماكن تواجد ھذه الفئات وعمل مسح صحي عن طریق اخذ القیاسات االنثربومتریة المختلفة وكذلك 

  بعض القیاسات الصحیة األخرى مثل الضغط ,السكر,مقیاس النظر وصحة الفم .              

                                                                         - بالنسبة لالماكن التي یمكن أن تأخذ فیھا ھذه المحاضرات:  -

 المستشفیات . –المدارس  –بیوت المسنین  –الجمعیات الخیریة  –النوادي الریاضیة 

 


