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 لجنة المشاركة المجتمعية و االشراف على برنامج التدريب الميداني

 

وفاء عصام رئيس لجنة المشاركة المجتمعية و االشراف على برنامج التدريب الميداني \السيدة االستاذة الدكتورة  

 باالسكندريةعبير الحضري  مدير طب االسنان الوقائي مديرية الشئون الصحية \السيدة الدكتورة 

 السيدة الدكتورة نسرين عبد المنعم احمد كبير اخصائي االسنان مستشفى راس التين العام منسق عام االمتياز
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 2015-اغسطس-18الثالثاء                                {1  }اجتماع تحضيري بكلية طب االسنان جامعة االسكندرية -1

 استاذ باثولوجيا الفم                           وكيل الكلية لشئون الطالب   السيدة االستاذة الدكتورة سحر الشيخ   

 السيد االستاذ الدكتور على شرف            استاذ طب اسنان االطفال                   وكيل الكلية لشئون البيئة و خدمة المجتمع \

 جراحة الفم و الوجه و الفكين        رئيس وحدة ضمان الجودة و التعليم:  السيد االستاذ الدكتور احمد رشاد          استاذ 

 السيد الدكتور ايمن سامي شوشة             مدير االسنان العالجى مديرية الشئون الصحية باالسكندرية           

 رئيس فريق لجنة المشاركة المجتمعية                   السيدة االستاذة م الدكتورة وفاء عصام     استاذ م طب اسنان المجتمع                  

 السيدة الدكتورة عبير الحضري              مدير اسنان منطقة العامرية الطبية       عضو فريق لجنة المشاركة المجتمعية           

 فى رأس التين العام  عضو فريق لجنة المشاركة المجتمعيةالسيدة الدكتورة نسرين عبد المنعم احمد      كبير اخصائيين االسنان مستش          

 ومدير اسنان مركز ابحاث االسنان بسموحة و رئيس قسم االسنان بمستشفى راس التين العام و مستشفى العامرية العام

واليات التنفيذ و المتابعة    2012-2011تم عرض ملخص لخطة التدريب الميدانى الطباء االسنان االمتياز  -

ماذج التقييم و ملخص الزيارات الميدانية التى قامت بها لجنة االشراف على التدريب الميدانى الطباء االسنان ون

االمتياز برئاسة السيدة االستاذة م الدكتورة وفاء عصام و عضويةكل من  السيدة الدكتورة عبير الحضري و  

 السيدة الدكتورة نسرين عبد المنعم احمد .

 :واستعراض الخطوط العريضة 2016\2015التدريب الميدانى الطباء االسنان االمتياز  تم عرض مقترح خطة -

. عمل جداول توزيع االمتياز قبل بداية االمتياز بفترة كافية و   تقسيم  70-50عدد اطباء االسنان االمتياز المتوقع  -

 المجموعات 

مركز ابحاث طب  -2ابحاث طب االسنان سموحة  مركز -1-فترة تسعة اشهر -اماكن التدريب الميدانى   المقترحة : –

 االسنان محرم بك

 5                           -ونجت –مستشفى اطفال الرمل  -4مستشفى رأس التين العام                        -3 –

 مستشفى العامرية العام

 .requirementsتفعيل نماذج التقييم و نموذج تحديد عدد حاالت  -

 :  استحداث برامج تدريب اجبارية لتطوير المهارات مثل -

برنامج تدريب الطواريء و يشمل التواجد فى اقسام االستقبال بالمستشفيات و تعلم مهارات طبية اساسية -1 

 مسئولى االستقبال و اخصائيين جراحة الفم بالمكان . باشراف

 برنامج االنعاش القلبي الرئوي   -2 

اداب و   , community service relation CSRالعدوى و الصحة و السالمة المهنية و  برنامج مكافحة  -3

 و سلوكيات المهنة 

محاضرات علمية يتم االتفاق على موضوعاتها و السادة االساتذة المشاركين فيها سواء بالكلية او المستشفيات  -4

 و مراكز االبحاث.

و اطباء االسنان االمتياز للوقوف على خط سير العمل و تدارك ما عقد اجتماعات دورية مع مسئولى االمتياز  -5

 يستجد من صعوبات

 برنامج القوافل الطبية  -6

                     2015-سبتمبر 1-الثالثاء                (2اجتماع تحضيري بكلية طب االسنان جامعة االسكندرية)-2
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 دفعة   2015مناقشة خطة التدريب الميدانى الطباء االسنان االمتياز   

 السيد االستاذ الدكتور على شرف            استاذ طب اسنان االطفال       كيل الكلية لشئون البيئة و خدمة المجتمع \

 رئيس وحدة ضمان الجودة و التعليم           السيد االستاذ الدكتور احمد رشاد          استاذ جراحة الفم و الوجه و الفكين                   

 كندريةمديرية الشئون الصحية باالس            طب االسنان    مركزي    ادارة  السيد ة الدكتورة سلوى طه                 مدير عام   

          السيدة االستاذة م الدكتورة وفاء عصام     استاذ م طب اسنان المجتمع                          رئيس فريق لجنة المشاركة المجتمعية     

سيدة الدكتورة نسرين عبد المنعم احمد   كبير مدير اسنان منطقة العامرية الطبية عضو فريق لجنة المشاركة المجتمعية    ال ريالسيدة الدكتورة عبير الحض           

 لمجتمعيةااخصائيين االسنان مستشفى رأس التين العام  عضو فريق لجنة المشاركة 

مسئولى االمتياز بمركز ابحاث االسنان سموحة و مركز تدريب محرم بك و مستشفى راس التين العام و مستشفى السادة و

 العامرية العاماطفال الرمل و مستشفى 

تم استعراض المحاور الرئيسية لخطة التدريب و االتفاق على المستشفيات و مراكز االبحاث التى ستقوم بمهمة  -

 التدريب الميداني و هى:

 مرعيل بركز ابحاث طب االسنان محرم بك    -2مركز ابحاث طب االسنان سموحة                            -1 -

مستشفى العامرية 5         -ونجت –مستشفى اطفال الرمل  -4العام                       مستشفى رأس التين  -3 -

 العام

 بواقع شهرين لكل منهم باستثناء مستشفى العامرية فيكون التدريب بها لمدة شهر واحد

دم التجديد فى تم االتفاق على عمل جدول التدريب بحيث يتم توحيد االماكن و فترة التدريب لجميع المجموعات و ع -

 نفس الوحدة لضمان العدالة و تحقيق الهدف من التدريب فى الحصول على خبرات متنوعة 

 

 2015-سبتمبر - - 1 5((  الثالثاء 3اجتماع تحضيري))-3

 2015عرض خطة التدريب الميدانى الطباء االسنان االمتياز جامعة االسكندرية دفعة 

 وكيل الكلية لشئون البيئة و خدمة المجتمع         استاذ طب اسنان االطفال   السيد االستاذ الدكتور على شرف     \

 رئيس وحدة ضمان الجودة و التعليم     السيد االستاذ الدكتور احمد رشاد     استاذ جراحة الفم و الوجه و الفكين          

 مديرية الشئون الصحية باالسكندرية         كزي  السيد ة الدكتورة سلوى طه         مدير عام قطاع طب االسنان    مر   

 السيدة االستاذة الدكتورة وفاء عصام   استاذ م طب اسنان المجتمع                   رئيس فريق لجنة المشاركة المجتمعية            

 ضو فريق لجنة المشاركة المجتمعيةالسيدة الدكتورة عبير الحضري      مدير اسنان منطقة العامرية الطبية               ع  

 السيدة الدكتورة نسرين عبد المنعم   كبير اخصائي االسنان مستشفى رأس التين العام   عضو فريق لجنة المشاركةالمجتمعية

و السادة مسئولى االمتياز بمركز ابحاث االسنان سموحة و مركز تدريب محرم بك و مستشفى راس التين العام و مستشفى 

 الرمل و مستشفى العامرية العاماطفال 

و اماكن االمتياز  و نماذج التقييم و جداول التوزيع على السادة  نسرين عبد المنعم \د تم عرض باور بوينت الخطة -

 الحضور  وتمت مناقشة جميع الجزئيات الخاصة بالتطبيق و المتابعة 

-  
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 \تم توزيع النماذج االتية على السادة الحضور -

 مجموعات 6نموذج جداول   خطة التدريب لمجموعات اطباء االسنان االمتياز  لعدد  -1

 اماكن باالضافة الى الكلية 5اول   خطة التدريب الماكن التدريب  اطباء االسنان االمتياز  لعدد نموذج جد -2

                                                                                                      \يقوم  فريق لجنة المشاركة ا لمجتمعية بمتابعة

 حصاء و تحليل نماذج التقييم و االستبيانات للوقوف على المستجدات و خط سير التدريب.االداء الميدانى و ا -

 تنسيق عمل المحاضرات و الدورات العلمية   -

 تنسيق خط سير برنامج التدريب وتنسيق  عقد لقاءات دورية مع السادة مسئولى االمتياز وا طباء االسنان االمتياز      -

 بحضور السادة مسئولى االمتياز   2015اطباء االسنان االمتياز دفعة تقوم الكلية بعمل لقاء مع 

ر ا.د سحر الشيخ و ا.دعلى شرف و ا.د احمد رشاد و بحضو 2015عمل لقاء مع اطباء االسنان االمتياز دفعة تم  - 4

السادة مسئولى االمتياز  لعرض الخطة و التعريف  ا.دوفاء عصام و السيدة الدكتورة مدير عام ادارة طب االسنان مركزي و 

ول نوفمبر اى قبل بدء سنة االمتياز فى ا 2015بالبرنامج وجدول المجموعات و جدول اماكن التدريب ونماذج شهر اكتوبر 

 نسرين عبد المنعم\وعرض باور بوينت للبرنامج بالتفصيل قامت به د.2015

الدراج مستشفى اطفال فوزي معاذ بدال من مستشفى العامرية العام برئاسة السيدة  اجتماع بمديرية الشئون الصحية- 5

السيدة االستاذة الدكتورة وفاء عصام   استاذ م  الدكتورة منال الشعراوي مدير عام ادارة طب االسنان مركزي و حضور 

الوقائي رة عبير الحضري      مدير اسنان رئيس فريق لجنة المشاركة المجتمعية   السيدة الدكتو       \معطب اسنان المجت

السيدة الدكتورة نسرين عبد المنعم   كبير اخصائي االسنان وعضو فريق لجنة المشاركة المجتمعيةمديرية الشئون الصحية 

   ةمستشفى رأس التين العام   عضو فريق لجنة المشاركةالمجتمعي

    :   لجنة المشاركة المجتمعية لالزيارات الميدانية  --6

  مركز ابحاث طب االسنان  سموحة \المكان               2015\ 12\16االربعاء     \التاريخ (    1زيارة ميدانية  )  *

 سحر فهمي \مسئول االمتياز السيدة الدكتورة -محمد جابر  \دبدات الزيارة من مكتب السيد الدكتور مدير المركز 

حيث ان  اشهر 3نوه السيد الدكتور مدير عام المركز و السيدة الدكتورة مسئول االمتياز على ضرورة جعل فترة االمتياز لجميع االمتياز 

 .ى الوحداتم متعددة و يتميز بوجود اقسام ذات طبيعة خاصة يندر وجودها فى باقاالمركز يشمل اقس

اطباء  37طبقا للجدول المطبق لكلية طب االسنان جامعة االسكندرية  وحوالى  3اطباء اسنان امتياز جامعة االسكندرية مجموعةرقم   7استالم  

 االزهر\المنيا \مصر للعلوم و التكنولوجيا\اسنان امتياز من جامعات فاروس 

 

 مستشفى اطفال الرمل ونجت \المكان                         2016-مارس -7االحد   \التاريخ       2زيارة ميدانية*

 حسام زكي مدير ادارة طب االسنان منطقة شرق الطبية \بدات الزيارة بمقابلة  السيد الدكتور 

 محرم عبد العزيز              مسئول االمتياز السيدة الدكتورة ناهد مصطفى  \رئيس قسم االسنان السيد الدكتور 
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اطباء 7طبقا لجدول توزيع االمتياز المعتمد و عدد   4 , 2طبيب اسنان امتياز من جامعة االسكندرية من مجموعتي رقم 12تم استقبال عدد 

  بيب اسنان امتياز واحد من جامعة طنطااسنان امتياز جامعة فاروس وط

 يتم تقسيم اطباء االمتياز الى مجموعات على فترة زمنية اسبوع لكل قسم يتم تكراره على مدار الفترة الموجود بها طبيب االمتياز بالقسم

ى للمستشفى ويقوم باحضار الخاصة به للعمل فى قسم الحشو و يتم التعقيم بمعرفة التعقيم المركزhand pieceيحضر طبيب االمتياز 

 الجوانتيات و افالم االشعة و يقوم القسم بتوفير المثاقيب و الجتابركا و سائر مواد الحشو 

 تم عمل محاضرات  علمية متنوعة بالقسم     requirementsيتم عمل قوائم باسماء اطباء االسنان االمتياز و 

 مستشفى راس التين العام \المكان            2016-مارس -  28االثنين    \التاريخ       3زيارة ميدانية*

  اشرف مرعي مدير مستشفى راس التين العام\لسيد الدكتور بدات الزيارة بمقابلة  ا

 وفاء فتحي  واناب عنها الدكتورة سناء السيد \رئيس قسم االسنان السيدة الدكتورة 

يد وتواجد طبيبين اسنان امتياز جامعة فاروس طبقا للجدول المعلن بالقسم  حيث يتم ميرفت الس\توجهت اللجنة الى قسم االستقبال برئاسة د

نسرين و \تقسيم اطباء االسنان االمتياز الى مجموعات كل مجموعة اثنين او ثالثة على االكثر طبقا للبروتوكول المتفق عليه والمقدم من د

 المعتمد من المديرية .

الباثولوجي واستعرض القسم محاضرة تعريفية قامت بها السيدة الدكتورة ايناس العجمي رئيس قسم الباثولوجي ثم توجهت اللجنة الى قسم 

 بالمستشفى وتوضيح التعامل العملي والتعريف باولويات و مباديء التطبيق االكلينيكي و اهميته لالطباء العاملين بالمستشفيات.

 اطباء امتياز جامعة فاروس 5طبقا للجدول باالضافة الى  1اطباء االمتياز من مجموعة 7تم استقبال 

 مركز تدريب طب االسنان محرم بك \المكان           2016- 5-17-الثالثاء   \التاريخ      4زيارة ميدانية *

 مدير عام المركز  و تم التعريف بهدف الزيارة. منى محمد احمدبدات الزيارة من مكتب السيد ةالدكتورة  -

 نهى نبيل الدغار بعد بلوغ السيد الدكتور محمود شلش مسئول االمتياز السابق  سن المعاش \مسئول االمتياز  د  -

طبيب اسنان امتياز جامعة  2طبيب اسنان امتياز جامعة فاروس و  6اطباء اسنان امتياز جامعة االسكندرية مجموعةرقم  و 7تم استالم -

 االزهر

عبير الحضري بعمل استبيان سريع حول التدريب فى مستشفى العامرية العام و كانت معظم االجابات ان التجربة كانت مفيدة \قامت د -

بة التدريب و تم التنويه على اهمية التنوع و فى مجال جراحة الفم و علق البعض على ان بعد المسافة بالنسبة لهم زاد من صعو

 االستفادة من خبرات كل مكان العملية و االجتماعية و االدارية .

 مستشفى اطفال فوزي معاذ \المكان           2016- 8-17االربعاء   \التاريخ    5زيارة ميدانية*

  مستشفى اطفال فوزي معاذمحمد رافت مدير \لسيد الدكتور بدات الزيارة بمقابلة  ا

 منى عبد المجيد \رئيس قسم االسنان السيدة الدكتورة 

  فوزي معاذ للتدريب بدال من مستشفى العامرية لوجود اصالحات بهااطفال  تم ادراج مستشفى 

الميداني  وواحد من طب اسنان لمدة شهر اغسطس طبقا للجدول التدريب  6و  5طبيب اسنان امتياز جامعة االسكندرية مجموعتى  11

 االزهر فرع اسيوط وواحد من طب اسنان جامعة فاروس

عت لكل قامت االستاذة الدكتورة وفاء عصام بعقد اجتماع مع اطباء االمتياز  وتم توزيع استبيان خاص لالمتياز و اخر للسادة االخصائيين و استم

االستفادة من اماكن التدريب المختلفة لبرنامج التدريب الميدانى لتنوع الخبرات و مالحظاتهم و تم تبادل وجهات النظر و استعراض اهمية 
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ارج االمكانيات و الخدمات المقدمة و تم االستماع لمالحظات اطباء االمتياز على التدريب باقسام الكلية المختلفة و مختلف اماكن التدريب خ

 اللتزام بجدول التدريب واالستفادة من البرنامج .الكلية و نوهت السيدة الدكتورة عبير الحضري باهمية ا

 مرفق احصائيات العمل من واقع نماذج التقييم باماكن التدريب المختلفة--7


