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 2022-2017 لقسم تمريض المسنين البحثية  الخطة

 ( 2030-2020) طبقا لخطة التنميه المستدامه

 المخرجات و مؤشرات النجاح البحثي الدقيق المجال  المجال البحثي العام 
  المسئول

 عن التنفيذ

قيمه   فترة التنفيذ

التمويل  

 بالجنيه 

 البداية 

 

 النهاية 

 
لألمراض   -1 التمريضية  الرعاية 

  .واالوبئهالحادة المزمنة 

 

انتشار   -1 معدل  الحاده  تحديد  االمراض 

 عند كبار السن  والمزمنة 
انتشار   • بيانات عن معدل  قاعدة  وجود 

والمزمنة   الحاده    واالوبئه االمراض 

 .عند كبار السن بمنطقة اسيوط

ب  • االمراض انخفاض معدالت االصابة 

والمزمنة كبار      واالوبئه  الحاده  عند 

  .السن

قسم تمريض  
 المسنين 

 
 

2020 

 

 

2030 

 

 

 

 

 

أسبا -2 الحادة    ب دراسة  باألمراض   اإلصابة 

السن  واالوبئة    والمزمنة كبار  عند 

 . ومضاعفاتها المختلفة

لألمراض  -3 والبرامج  البروتوكوالت  تأثير 

 . واالوبئه الحاده والمزمنة

دراسة عالقة نمط الحياه باألمراض الحاده  -4

 .عند كبار السن واالوبئة والمزمنة

االمن   -2 والسالمه  عوامل 

من   والوقايه  السن  لكبار 

 .الحوادث )السقوط(

بين   -1 والسقوط  الحوادث  أسباب  دراسة 

 . كبار السن

تجنب  -2 كيفية  عن  المسنين  وعى  زيادة 

 .السقوط والحوادث 

 .تقليل نسبة السقوط بين كبار السن •

عد  • واالصابات   د انخفاض  الوفيات 

                       .الناجمه عن الحوادث والسقوط

قسم تمريض  
 المسنين 

2020 2030  

ال -3 تمريضية  الرعاية 

وزع   نقل  لعمليات 

 االعضاء.

لنقل   -1 الجانبية  واالثار  المضاعفات  دراسة 

 . ضاءعوزرع اال 

 

المرتبطة   • الصحية  المشاكل  تقليل 

عند   االعضاء  وزرع  نقل  بعمليات 

 . كبار السن

 

قسم تمريض  

 المسنين 

2020 2030  

وزرع   -2 نقل  عن  السن  لكبار  صحى  تثقيف 

 .االعضاء
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الخاضعي  -3 السن  كبار  ومتابعة   نقل    نتأهيل 

 . وزع االعضاء

السن  -4 كبار  لرعاية  تمريضي  برنامج  عمل 

 .نقل وزع االعضاء نالخاضعي 

الصحيه    -4  التغطيه  تحقيق 

 .الشامله

 

 

 

 

 

 

كبار   -1 لدى  الصحيه  السلوكيات  تعزيز 

 . السن فى جميع أنماط الحياه

عن   -2 الوعى  لزيادة  تثقيفية  برامج  عمل 

والحد  للوقايه  اللقاحات  استخدام  اهمية 

 . من االمراض واالوبئه

مجال  دعم   -3 في  والتطوير  البحث 

باالمراض   الخاصة  واالدوية  اللقاحات 

 . المزمنة لدى كبار السن

خدم -4 عن  الوعى  الرعايه  زيادة  ات 

 . الصحيه االساسيه الجيده

انخفاض معدالت االصابة باألمراض  •

 .عند كبار السن

أست • للقاحات زيادة  السن  كبار  خدام 

 الضروريه. 

االدوية   • علي  الحصول  امكانية  توفير 

 .واللقاحات الخاصة بكبار السن

 
اقدام كبار السن على خدمات الرعايه   •

   .الصحيه االساسيه

قسم تمريض  

 المسنين 

 

 

2020 2030  

من -5 والرعايه  الوقايه  تعزيز 

   .االمراض النفسيه واالدمان

لكبار  -1 والعقلية  النفسية  بالصحة  االرتقاء 

  .السن

كبار   -2 بين  اإلدمان  انتشار  معدل  تحديد 

 .السن

وتناول   -3 االدمان  مواد  أستعمال  من  الحد 

  .الكحول

اساليب   • عن  المسنين  معرفة  زيادة 

مع   النفسية  التكيف  المشكالت 

 . واالجتماعية

كبار ان • بين  االدمان  معدالت  خفاض 

 .السن

 

قسم تمريض  
 المسنين 

2020 2030  

فى -6 الشاملة   الجودة  تحقيق 

 . مجال تمريض المسنين

المستفيدي  -1 لدى  الوعى  الخدمة   نزيادة  من 

 .الصحيه عن مفهوم الجودة

على  -2 السن  كبار  جميع  حصول  ضمان 

 .متكاملهخدمات صحيه 

الصحيه  • الخدمات  المقدمه   تحسين 

 . لكبار السن

زيادة أقدام كبار السن  للحصول على   •

 . خدمات الرعايه الصحيه االوليه

قسم تمريض  
 المسنين 

2020 2030  
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ابتكار واستشراف المستقبل في -7

 .التمريض 
تطبيق الذكاء االصطناعي في مجال   -1

 . تمريض المسنين

 
 
 
 
 

تخص   • تطبيقات  الرعاية  تصميم 
بواسطة  السن  لكبار  التمريضية 

 . استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة

استخدام االنسان االلي )الروبوت( في  •
 .تقديم الرعاية الصحية لكبار السن

والوفيات  انخفاض معدالت اإلصابة    •

 . بين كبار السن

قسم تمريض  
 المسنين 

2020 2030  

 . التعليم االفتراضي-2
 
 
 

 . استشراف المستقبل عن التعليم التمريضي -3

 .نجاح مؤشرات التعليم االفتراضي  •

تعكس  • االفتراضية  فصول  انشاء 

بنظام   للطالب  التعليمي  الواقع 

 .المحاكاة

 . استشراف المستقبلعن  زيادة الوعي  •

زيادة عمل ابحاث عن مستقبل التعليم   •

 . التمريضي )تمريض المسنين(

 

    

                                                                                                              

 رئيس القسم                                                                                  

 

 د/نرمين محمود عبدالعزيز                                                                                  


