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 تقرٌر القافلة المتكاملة

 -مقــدمة:
ثر ايجابي في تنمية المجتمع فقد تـ تنفيذ قافمة إرشادية مف كمية االقتصاد أإيمانا منا بأىمية القوافؿ اإلرشادية وما يترتب عمييا مف         

 ـ .01/01/1108محافظة المنوفية وذلؾ يـو الثالثاء الموافؽ  -مركز الشيداء   –مركز شباب شمياطس الى المنزلي والمتجية 

 -األهــداف :
 بعض االمراض التي تسببيا المالبس.  - 

 المالصقة لمجسـ وأثرىا في اإلصابة بسرطاف الثدي .المالبس الداخمية  - 

 . والتجييزقد تنشأ عف الخامة ومواد الصباغة  التيبعض المشاكؿ الصحية   -

 التعرؼ عمى طرؽ وأساليب إعداد وجبات لعالج بعض األمراض الشائعة . - 

    

 المتسهدفون :
  .تردديف داخؿ المركزيف والشباب المالعامم -  

 .المشرفيف  -أعضاء المركز –األخصائييف  –  

 -مكان القافلة ومدة التنفٌذ:
ـ .01/01/1108 محافظة المنوفية وذلؾ يوـ الثالثاء الموافؽ -مركز الشيداء   –مركز شباب شمياطس    - 
صباحا حتى الواحدة ظيرًا . التاسعة)يـو واحد( مف الساعة  -  

 -المشاركٌن فً القافلة: أسماء السادة أعضاء هٌئة التدرٌس 

 أستاذ ووكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة.           / خالد عمى عبد الرحمف شاىيف   .دأ -
 أستاذ بقسـ المالبس والنسيج بالكمية .                                 سكنية أميف محمود السيد  /د    -

 -المشاركٌن من جهات أخرى:أسماء 

 .فريؽ إدارة اإلعالـ  

  القوافؿفريؽ إدارة.                       
 لٌةــــٌل الكـــوك                                                                                    

 المجتمع وتنمٌة البٌئةلشئون خدمة                                                                                

 والمشرف الفنً على القافلة                                                                                

   
 )أ.د/ خالد على عبد الرحمن شاهٌن(                                                                                  
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 02/2109/  01تحرٌرا فً :  

 األنشطة التً قامت بها كلٌة االقتصاد المنزلً
 -تٌفٍذها:األًشطح التً تن 

 

 
 

 

 

 

 

 تعط االهزاض التً تسثثها الوالتس:

حياه األفراد وتؤثر عمييـ بما تحقؽ ليـ مف راحة نفسية وحماية صحية وفسػيولوجية فػالمالبس تعػد بمثابػة جمػد  فيتمعب المالبس دورا ىاما   
الجسـ وىو الجمد بغرض حمايتو مػف المػؤثرات  فيلمسمـو  اطراحيتغطى وتتفاعؿ مع أكبر عضو  التيالطبقة األولى  فيييحمى االنساف  ثاني

د تكوف مصدرا لإلصابة الصػحية بػدال مػف أف تكػوف حمايػة صػحية لمرتػدييا مػف المػؤثرات الخارجيػة الضػارة الخارجية الضارة  إال أف المالبس ق
لو طرؽ عناية وتخزيف خاصة بما يتوافػؽ مػع الشػروط الصػحية  ممبسيوذلؾ بدأ مف خامة الممبس مرورا بالصبغات والتجييزات وانتياءا بنمط 

 بكافة المراحؿ .

  أوال : سزطاى الثذي

 حوالي% مف نسبة األوراـ التي تحدث لمنساء ويسبب 23يعتبر سرطاف الثدي أكثر األوراـ السرطانية انتشارًا بيف النساء في مصر حيث يمثؿ  
عدد اإلصابات بالسرطاف في البمداف  الوقائية بأفث بسبب السرطاف. وتشير احصائيات المعيد الدولي لمبحوث دتح التي% مف الوفيات 11

ذاات الدخؿ المنخفض والمتوسط بأنيا في زيادة رىيبة النامية ذ لـ تتخذ اإلجراءات الالزمة تجاه ىذا الوضع الذي بات قائمًا فإنيا ستتحوؿ  وا 
نو البد مف دراسة أ. وأشارت الى طبيعيغير  صفوؼ الفتيات، وىذا أمر فياآلونة األخيرة  فيأف اإلصابات بالمرض  الى كارثة محققة حيث

اجية كافة التدابير الوقائية تجاه ذلؾ المرض واجراء العديد مف الدراسات المستمرة والجادة لدراسة عوامؿ الخطورة في اإلصابة بالسرطاف لمو 
 المشكمة.ىذه 

 الوالتس الذاخلٍح الوالصقح للجسن وأثزها فً اإلصاتح تسزطاى الثذي:

 الصػباغةحمالػة الصػدر وأثرىػا فػي اإلصػابة بسػرطاف الثػدي إلػى إمكانيػة نفػاذ مػواد  وخاصػةالصقة لمجسـ ويتضح دور المالبس الداخمية الم  
الميمفاويػة  واالوعيػة الدمويػةوالتجييز الكيميائية الضارة أو المتسػرطنة عبػر مسػاـ الجمػد المفتوحػة خاصػة منطقػو االبػط مباشػرة الػى الشػعيرات 

  والتعرؽ.االحتكاؾ  االبطيف عف طريؽ وتحت بالثديالموجودة 
 الثذي:تسزطاى  وٌوكي تلخٍص دور الوالتس فً اإلصاتح

الضغط الزائد عمى منطقة الثدي مما يعيؽ عممية التخمص مف السمـو وتراكميا عمى المدى الزمنى الطويؿ لعدة سنوات قد يؤدي في النياية  -
الى حدوث الوـر السرطاني نتيجة الخمؿ الفسيولوجي الناتج عف ضغط حمالة الثدي نتيجة استخداـ المرأة لممقاسات غير المناسبة )الضيقة( 

 فيتعد مف عوامؿ الخطورة  والتيالمتكررة  وااللتياباتمؿ ادمالناتج عف االلياؼ الصناعية يؤدى الى حدوث لا الحرارياالحتباس  .  نحؼألتبدو 
 الصباغةمواد  الطبيعية.عف معدالتيا  بالثديالناتج عف ارتفاع درجة الحرارة  الفسيولوجيكما أنو يزيد مف الخمؿ  الثدياالصابة بسرطاف 

 . والتعرؽعف طريؽ االحتكاؾ  الدمويةمباشرة الى الشعيرات  االبط(قد يتسرب جزء منيا عبر مساـ الجمد )خاصو منطقو  الضارة يزوالتجي

 : : عىاهل الخطىرجأسثاب سزطاى الثذي

 تاريخ عائمي. - سنة 21حصوؿ أوؿ حمؿ بعد  - عاـ 44تأخر سف اليأس إلى ما بعد  - (عاـ00البموغ المبكر )قبؿ  -
 تميؼ الثدي. -سنوات.  4استخداـ حبوب منع الحمؿ لقترة تزيد عف  -السمنة المفرطة  -  تقدـ عمر المرأة -
 التعرض لمعالج اإلشعاعي في منطقة الثدي.   -  إصابة قديمة بسرطاف الثدي ثـ )ارتداد المرض مرة أخرى بعد العالج(. -
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 تكرار إرجاع الطفؿ لمحميب أثناء الرضاع أو عضو ألمو. - اـ مزيؿ لمعرؽاستخد - اإلجياض المتكرر - والتدخيفتعاطى الكحوؿ  -
 االهزاض الجلذٌح ثاًٍا:

صحٍح  شاكل ال عط الو تًت صثاغح  ال هىاد ال هح و عي الخا شأ  قذ تٌ

 -والتجهٍز: 

والنايموف لما ليا  الصناعيالمصنوع منيا المالبس ليا تأثير عمى صحة االنساف خاصة الصوؼ والحرير  لخامةاأثبتت العديد مف الدراسات اف 
وفػى دراسػة عػف تػأثير األقمشػة عمػى نمػو .احداث الحساسية واألرتيكاريا الجمدية الناتجة عف التالمس المباشر مػع ىػذه األنسػجة  فيمف دور 

اسػتر  البػوليأثير كبير عمى عدـ نمو أو سقوط الشعر نتيجة الشحنات الكيربية الناتجة مف احتكػاؾ استر لو ت البوليالشعر أظيرت النتائج أف 
كػوؿ ليػا تػأثير عمػى االصػابة بحػب الشػباب مػف  واليػايالضػيقة  الطػواقيكما أثبتت الدراسات أف األقمشة الصناعية والنايموف وبعض .بالشعر 

أثبتػت العديػد مػف . العػرؽ والػدىوف وتعمػؿ عمػى عػدـ تجديػد الػدورة الدمويػة بصػورة جيػدة حيث تدىور الحالة وزيادتيا سػوء حيػث أنيػا تحجػز
 كما .السيداتالدراسات أف المالبس الداخمية المصنوعة مف الخامات الصناعية تعد بؤرة لنمو وتكاثر الجراثيـ المسببة لاللتيابات الميبمية عند 

صنوعة مف األلياؼ الصػناعية واسػتبداليا بالقطنيػة ألنػو يػوفر امتصػاص الرطوبػة الموجػودة حذرت الدراسات مف استخداـ المالبس الداخمية الم
األقمشػػة الغيػػر معالجػػة بالكيماويػػات ال تسػػبب مشػػاكؿ جمديػػة مقارنػػة  . أف لاللتيابػػاتذلػػؾ المكػػاف والقضػػاء التػػاـ عمػػى البكتيريػػا المسػػببة  فػػي

يتكػوف  الػذي أف السػموليت. والمسػتيمكيفوحساسػية وارتيكاريػا لمعػامميف بالصػناعة  جمػديحػدوث التيػاب  فػيتتسػبب  والتػيبمثيالتيا المعالجة 
الفخذيف والذراعيف مما يحوؿ شكؿ الجمػد مػف الشػكؿ األممػس النػاعـ الػى مػا يشػبو قشػرة  في الدىنيةالخاليا  فينتيجة تراكـ السمـو والفضالت 

وكذلؾ فاف المداومة عمى ارتداء المالبس الضيقة قد يزيد مف  السموليتمى حدوث البرتقالة قد تكوف المالبس الضيقة أحد األسباب المساعدة ع
النػاتج مػف ارتػداء االسػترتش المطػاط ينشػأ بفعػؿ الضػغط عمػى الجمػد نتيجػة ضػيؽ  الجمػديكما تشير الدراسات الػى أف االلتيػاب . اإلصابةشدة 

ينشػػأ عػػف  والػػذي الميكػػانيكيالػػى الحساسػػية الكيميائيػػة بػػؿ بفعػػؿ التػػأثير  المالبػػس المرتديػػة كالمشػػدات والكورسػػييات، وىػػذا االلتيػػاب ال يرجػػع
 . التصميـ نفسو مثؿ البادييات والبنطمونات الضيقة

 جثاخ لعالج تعط األهزاض الشائعح :التعزف على طزق وأسالٍة إعذاد و

 -:  السلٍوحالتغذٌح أوال : 

لمكثير مف البروتينات والفيتامينات التي تكسب الجسـ حيويتو ونشاطو  كؿ شخص يحتاجالتغذية السميمة ليا دور ميـ في نمو وتطور وسالمة الشخص 
ة صحية موفرًا وتساعد عمى قياـ الجسـ بوظائفو الحيوية ، ولمحصوؿ عمى ىذه البروتينات والعناصر التي يحتاجيا الجسـ فال بد مف الحصوؿ عمى نظاـ تغذي

ي معدؿ وكمية السعرات الحرارية التي يستفاد منيا الجسـ ، فالتغذية الصحية تحمي الجسـ مف ويكمف ىذا ف الشخص جميع العناصر األساسية التي يحتاجيا
 تكوف التغذية صحية فيجب المحافظة عمي العناصر الغذائية الالزمة لمجسـ . ولكي األمراض وتساعده عمى الشعور بالراحة واالتزاف

 -هىاصفاخ الٌظام الغذائً الصحً :

 لمنمو والتجديد والوقاية  بالنسب الكافية الالزمة ؿ العناصر الغذائيةاحتواء الغذاء عمى ك -

 المعدنية(األمالح  - اتالفيتامين -الدىوف  – البروتيف -)الكربوىيدرات

 مف األطعمة المالئة الغنية باأللياؼ. مناسب احتواء الغذاء عمى قدر -
حتػػى تػػتـ عمميػػة اليضػػـ  سػػاعات 6- 5 مواعيػػد ثابتػػة بػػيف الوجبػػة واألخػػرى مػػفوأف تكػػوف فػػي عمػػى األقػػؿ توزيػػع النظػػاـ الغػػذائي عمػػى ثػػالث وجبػػات  -

   واالمتصاص عمي أكمؿ وجو.
 . كميات كبيرة مف الفيتامينات واألمالح المعدنيةعمي بالشبع ويحتوي  اإلحساسيعطي  كبيرة ألنوتكوف كمية البروتيف  -
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 -التغذٌح والصحح:  

االعتمػاد  الغذاء غير المناسب. ففػي العديػد مػف الػبالد الناميػة، يػرغـ الفقػر النػاس عمػى الغذائي بسببتحدث أمراض نقص التغذية والقصور  -
السػميمة تضػمف نمػو اإلنسػاف واسػتمرار حياتػو بشػكؿ سػميـ. وتختمػؼ  عمى غذاء غير مناسب أو النقص العمومي في الغػذاء. التغذيػة الصػحية

أو كبيػر السػف أو المػريض. فمكػؿ واحػد مػنيـ  لػذي يحتاجػو الشػخص البػال  أو المػرأة الحامػؿالغػذائي الػذي يحتاجػو الطفػؿ عػف ا طبيعػة النظػاـ
يتعػرض اإلنسػاف إلػى المشػاكؿ  الغذائيػة. ويجػب أف تكػوف األطعمػة متكاممػة ومتنوعػة وبكميػات مالئمػة حتػى ال احتياجاتو الخاصة مف العناصػر

 غذائية سميمة ألنو سيعتاد عمييا طيمة حياتو و مف الصعب تغييرىا الحقا .عادات  الصحية السالؼ ذكرىا. كما يجب تنشئة األطفاؿ عمى
أنو عنػد حػدوث القصػور الغػذائي تضػعؼ مقاومػة الجسػـ لممػراض كمػا  ولمحصوؿ عمى صحة سميمة يجب االىتماـ بالتغذية المتوازنة حيث  -

أمػراض القمػب والسػكر وارتفػاع ضػغط الػدـ و  األمػراض وخاصػةالمػرض. باإلضػافة إلػى أف التغذيػة المتوازنػة أسػاس الوقايػة مػف  تطػوؿ أعػراض
     . السمنة
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 -نجازات : إلا
 بعض االمراض التي تسببيا المالبس.  -

 المالبس الداخمية المالصقة لمجسـ وأثرىا في اإلصابة بسرطاف الثدي . - 

 والتجييز .قد تنشأ عف الخامة ومواد الصباغة  التيبعض المشاكؿ الصحية   -
 التعرؼ عمى طرؽ وأساليب إعداد وجبات لعالج بعض األمراض الشائعة . - 

  -التوصٌات:
 .استخداـ المالبس الداخمية المصنوعة مف األلياؼ الصناعية واستبداليا بالقطنية ألنو يوفر امتصاص الرطوبةبعدـ  -
 اإلصابة.المداومة عمى ارتداء المالبس الضيقة قد يزيد مف شدة بعدـ  -
   الطويؿ.الضغط الزائد عمى منطقة الثدي مما يعيؽ عممية التخمص مف السمـو وتراكميا عمى المدى الزمنى بعدـ  -
 عادات غذائية سميمة ألنو سيعتاد عمييا طيمة حياتو . يجب تنشئة األطفاؿ عمى -
 . مي الجسـ مف األمراض وتساعده عمى الشعور بالراحة واالتزافالتغذية الصحية تح -
 

 :  الٌوجد الصعوبات

 استمارة تقٌم األداء:

 إلى حد ما غير مالئـ مالئـ ـعناصر التقيي
 - ػػػػ %011 مدى مالئمة التوقيت لتقديـ الخدمة

 %1 ػػػػ %87 مدى االستفادة مف الخدمة

 - ػػػػ %011 مستوى الرضا عف الخدمة
 - ػػػػ %011 مستوى كفأه مقدمي الخدمة

 - ػػػػ %011 مدى مالئمة المكاف لتقديـ الخدمة

 - ػػػػ %011 الخدمة ـالتسييالت لتقديمدى توافر 

 - ػػػػ %011 مستوى اإلعداد والتنظيـ

 - ػػػػ %011 مدى الحاجة لتكرار تقديـ الخدمة

 %2 ػػػػ %86 معدؿ اإلقباؿ عمى الخدمة

 %2 ػػػػ %86 مناسبة الوقت المستغرؽ لمحصوؿ عمى الخدمةمدى 
 

 عمٌد الكلٌة                                                   لٌةـٌل الكـوك                

 ة  لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئ    

 

 (مكاوي)أ.د/ شرٌف صبري رجب                           خالد على عبد الرحمن شاهٌن(    أ.د /)


