
 



كلیة التمریض

نعناعة محمود عبد الوھاباسم الباحث:

عنوان البحث:
تقلیل قلق االمھات لدخول أطفالھن وحدة العنایة المركزة لالطفال

طریقة البحث:
یعتبر دخول الطفل وحدة العنایة المركزة من أھم مصادر القلق والتوتر النفسى لیس فقط لالمھات ولكن أیضا لالطفال .

2012/10/02تاریخ اعتماد تسجیل البحث:أكادیمينوع البحث:



 



عنوان البحث:
ادراك االباء لوزن أطفالھم فى عمر ما قبل المدرسة

طریقة البحث:
ان معدل انتشار السمنة بین االطفال قد ذاد فى السنوات الماضیة ولقد لعبت معرفة االباء الوزان اطفالھم دورا ھاما فى

محاربة السمنة والتدخل المبكر لمنع المشاكل التى تسببھا السمنة .
الھدف من البحث: 

و تھدف ھذه الدراسة الى تقییم ادراك االباء الوزان اطفالھم فى عمر ماقبل المدرسة .

2012/10/02تاریخ اعتماد تسجیل البحث:أكادیمينوع البحث:



 



عنوان البحث:
تأثیر التدلیك العالجى على تخفیف األلم والتعب عند األطفال المصابین بالسرطان

طریقة البحث:
لقد أصبح العالج التكمیلى أكثر استخداما فى مراكز عالج السرطان ویعتبر التدلیك العالجى أحد الوسائل االكثر أمانا

واستخداما فى عالج االلم لالطفال المصابین بالسرطان .

2012/10/02تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:



 



عنوان البحث:
العادات الصحیة بین البنات المراھقات فى المدارس الثانویة

طریقة البحث:
سن المراھقة ھو مرحلة النمو التى یتغیر فیھا الطفل من مرحلة الطفولة الى مرحلة البلوغ فھى تتمیز بكثیر من تغیرات

البلوغ ویصاحبھا النمو العقلى واالجتماعى وھى تبدا من 12 الى 20 سنة . البد من توجیة اھتمام االب واالم وایضا
الصحیین المھنیین الحتیاجات ھذه المرحلة . طبقا لمنظمة الصحة العالمیة ان االطفال فى سن المراھقة یمثلون خمس

سكان العالم وفى جمھوریة مصر العربیة یمثلون ثلث سكان مصر . من السھل ان نحافظ على نظام الحیاة الصحى
لھؤالء ولكن ذلك یاتى عندما نعلمھم السلوك الصحى فى الحیاة .

2012/10/02تاریخ اعتماد تسجیل البحث:أكادیمينوع البحث:



 



عنوان البحث:
دراسة مقارنة: تحسین التوعیة للرعایة الصحیة ألمھات األطفال الذین یعانون من أنیمیا البحر المتوسط 

باستخدام وسائل التثقیف الصحي
طریقة البحث:

الثالسیمیا من أھم أمراض الدم الوراثیة االنحاللیة – التي تسبب تكسر كریات الدم الحمراء الشائعة على مستوى العالم
بشكل عام وعلى مستوى منطقة البحر األبیض المتوسط بشكل خاص – وأنیمیا البحر المتوسط نوعان وھما:  األلفا

والبیتا.
وتتفاوت نسبة الناقل من 6 إلى 10%  في مصر وتقریبا یصاب 1000 لكل 1,5 ملیون مولود بالسنة بالثالسیمیا ویزید

عدد المرضى بثبات لیصل ألكثر من 2000 حتى 2003 في مركز علم الدم في جامعة القاھرة. ویكون 60%  من
المرضى أقل من 10 سنوات و30%  من 10:  18 سنة.

2012/10/02تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:


