
 



كلیة التمریض

Neama Abd El Fatah  (نجوى أحمد محمود زین الدیناسم الباحث:

عنوان البحث:
تقییم جودة الرعایة التمریضیة المقدمة بعد الوالدة في مستشفى جامعة المنوفیة

طریقة البحث:
لتقیم  نوعیة الرعایة المقدمة للطفل الولید  في المستشفىالجامعة بشبین الكوم لتحدید التدخالت التي قد تؤدي إلى

تحسین ھذه الرعایة. وقد تم تصمیم دراسة وصفیة لتقییم جودة الرعایة التمریضیة المقدمة للطفل بعد والدتھ
واألمھات، وعدم المشاركة فى-قسم النساء والتولید (وحدة األمومة)  ، من خالل قائمة الرصد ومنظم االستبیان تمت
مقابلة مع الممرضات لمعرفة معلوماتھم عن العنایة التمریضیة التى تقدم للطفل الولید واألم وكذلك من خالل قائمة

المالحظة للمھارات المختلفة التى تتبعھا الممرضات فى العنایة باألم والولید فى غرفة الوالدة تم مالحظة  تقنیة احتمال
أخذ العینات. وكان إدخال البیانات وتحلیلھا باستخدام SPSS-16 اإلحصاء الوصفي عبر تبویبھا واستخدامھا االرتباط

والرسوم البیانیة لتوضیح النتائج
النتائج:  النتائج في ھذه الدراسة تشیر إلى أن الممرضات یكون في المتوسط حوالي المعرفة والممارسة فیما یتعلق

بنوعیة الدرجة الكلیة للمعرفة عن  االستعداد للوالدة، وبدء أنشاء العالقة بین األم والطفل والرضاعة الطبیعیة، في حین
أن الكثیر ال یزال یتعین القیام بھ لتحسین نوعیة  الرعایة مثل األستجابة ألسئلة األمھات  ، وفحص  الطفل واألمھات

قبل الخروج من المستشفى. ھناك مجموعة من العوامل في ھذه الدراسة،وھى التى  وتمنع الممرضات من  تقدیم
الرعایة الجیدة مثل المستویات التعلیمیة وعدم وجود دورات تدریبیة الممرضات وتوصى :الدراسة، على ضرورة وضع

 البروتوكوالت للعمل في غرفة  األفاقة،و جناح الوالدة. وحیث أنھ ال توجد بیانات المتاحة عن اإلصابة الناشئة عن
االفتقار إلى الرعایة بعد الوالدة مباشرة، حیث یتم خروج األمھات من المستشفى خالل ساعات قلیلة بعد الوالدة لذلك

سوف یؤخذ في جھود األبحاث في المستقبل لتقییم عواقب نقص الرعایة على حدیثي الوالدة.
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عنوان البحث:
العالقة بین المرض العقلي لألمھات والسلوك الشاذ للطفل  الرضیع

طریقة البحث:
تمثل مشكالت الصحة العقلیة لألمھات عبأ أنسانیا وأحتماعیا وأقتصادیا كبیرا على األسرة والمجتمع وأھم ماینعكس

علیھ ھو الطفل  الرضع، ، وتشكل عالج ھذه الحاالت تحدیا كبیرا للصحة العامة. على الرغم من أن معدل انتشار
االضطرابات النفسیة، والصحة العقلیة للنساء یتطلب اعتبارات خاصة في ضوء احتمال أكبر للمرأة ممن یعانون من

االكتئاب واضطرابات القلق وتأثیر مشاكل الصحة العقلیة على اإلنجاب وتربیة األطفال ..  لذا، فإن الھدف من ھذه
الدراسة  فحص العالقة بین حالة الصحة العقلیة  لألمھات وسلوك الطفل الرضع:  وتم استخدام تصمیم وصفیا لھذه

الدراسة التي أجریت في ثالثة مستشفیات  وھى مستشفى الطب النفسي بطنطا، ومستشفى الجامعة بطنطا ومستشفى
میت خلف  وقد أجریت ھذه الدراسة على 35 عینة األمھات
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عنوان البحث:
تأثیر بروتوكول قائم على كفاءة التحكم فى العدوى على حدوث العدوى المنقولة بالدم فى وحدة الغسیل 

الكلوىلألطفال بمستشفى جامعة المنوفیة
طریقة البحث:

مرض الفشل الكلوى ھو الحالة التى ال تستطیع الكلى ان تقوم بوظائفھا الطبیعیة. والعالج األكثر أھمیة للمرضى الذین
یعانون من المرحلة النھائیة من مرض الكلى ھو الغسیل الكلوى حیث یحتاج المرضى الى عمل وصالت لالوعیة

الدموي.وتعتبر العدوى ھى المضاعفات األكثر شیوعا وخطورة. وتسبب عدوى الوصالت الشریانیة الوریدیة كثیر من
األمراض والوفیات. وكانت العدوى المنقولة عن طریق الدم واحدة من أھم المشاكل في وحدة غسیل الكلى. وتعمل

الممرضات على نحو متزاید لتعزیز صحة الناس، ومنع المرض، وتقدیم جودة عالیة من الرعایة فعالة وحمایة المرضى
من مخاطر العدوى. لذلك، من الضرورى  تطویر كفاءات الممرضات لتوفیر جودة عالیة من الرعایة والحد من مخاطر

العدوى.
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عنوان البحث:
تأثیر جلسات الخیال الموجھ لألسترخاء وروایة القصة على حدة الغثیان والقىء عند األطفال الخاضعین للعالج 

الكیماوى
طریقة البحث:

        قد تساھم التدخالت الغیر دوائیة مثل الخیال الموجھ، العالج بالموسیقى ، تدربیات إرتخاء العضالت التدریجیھ فى
األقالل من حدة  الغثیان والقئ إذا ما إستعملت كعالج مكمل مع مضادات الغثیان و القئ. . 

2012/12/17تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:


