ً

بعمادة شؤون الطالب

برعاية معالي مدير الجامعة

أ .د .عبدالرحمن بن عبيد اليوبي

جودة الحياة ..
لصحة الفرد والمجتمع

نــدوات  -محـــاضرات
ورش عمـل  -مـعرض
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فكرة الملتقى
سبـــاقة للتـــميز والريادة
تسعى جامعة الملك عبـــد العزيـــز دائمـــ ًـا بـــأن تكـــون ّ
فــي خدمــة طالبهـــا ومنسوبيـــها وخدمـــة المجتمـــع بشـــكل عــام ،وتطـــــمح

University Health Promotion Forum

ملتقى تعزيز الصحة الجامعية

الرؤيــة الوطنيــة  2030فــي تعزيــز الصحــــة العامــة وتطبيــق البرنامــج الوطنـــي
فــي جـــودة الحيــــاة  2020نســعى جاهديــن فــي جامعــة الملــك عبــد العزيــز الــى
صناعة حياة أفضل للفرد السعــــودي ،وذلك بتقديــــم برامــــج تعزيز الصحــــة
التــي تراعــي احتيــاج المجتمــع بمــا يحقــق لهــم حيــاة صحيــة مثاليــة تجعلهــم

قادريــــن علــى المشــاركة االيجابيــة فــي بنــاء هــذا الوطــن العزيــز.

مهــارات وســلوكيات إيجابيــة متكاملــة لتحســــين وحــــماية صحتـــــهم

ونقلهــا الــى المجتمــع

•تقديــم نــدوات و ورش عمــل تســهم فــي تأهيــل المشاركيــــن للوصــــول
إلــى وعــي صحــي أكبــر يمكنهــم مــن تبنــي أســلوب حيــاة صحــي

•اشــراك الطــاب والطالبــات ومنســوبي الجامعــة بصــورة فعالــة ونشــطة
فــي تعزيــز صحتهــم

يعد هذا الملتقى السنوي هــــو األول مـــــن نوعــــه فــــي الممــــلكة  ،و الــــذي

•نقل الوعي الصحي من داخل الجامــعة الى كافة أفــراد المــجتمع

عــــدة قطاعات حكومية و جمعيات توعوية و شــركات خاصـــة  .حيث يهدف

•اشــراك الجهــات الصحيــة العالميــة والمحليــة مــع افــراد المجتمــــع فــي

تنظـــــمه عمــــادة شــؤون الطــاب بجامعــة الملــك عبدالعزيــز بمشــــاركة مــن

الملتقــى الــى نشــر ثقافــة الوعــي الصحــي و تعزيــز أســاليب الحيــاة الصحيــة
مــن خــال الــدورات و النــدوات و ورش العــــــمل و كذلــك عــرض منتجــات
صناعــة تعزيــز الصحــة و الوقايــة فــي المجتــــمع.
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•تعزيــز صحــة طــاب وطالبــات و منســوبي الجامعــة ،والعمــل معـ ًـا لبنــاء

تعزيــز الصحــة
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واإلقليمــــي فــي انتــاج وتطويــر برامــج تعزيــز الصحـــة .وانطالقــ ًـا إلــى تحقيــق

•رفع وعي المجتمع بمفاهيم تعزيز الصحة وطرق تبنيها

ملتقى تعزيز الصحة الجامعية

إدارة تعــزيــز الصحــة بالجامعة إلى الريادة على المســتوى الجامعي المحلــي

اهداف الملتقى

•اشراك القطــاع الخــــاص مع افـــراد المجتمــع فــي تعزيز الصحة.
•قياس مستوى التغيير في السلوكيات الصحية
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محاور الملتقى

فــي الملتقــى فــــي تعزيــز الصحــة،

ويقدمهــا نخبــة متميــــزة مــن المحاضريــــن
والمدربيــــن مــن داخــل الجامعــة وخارجهــا
مــن ذوي الخبــرة والختصــاص.

تعزيز الصحة البدنية
تتصــدر المملكــة العربيــة الســعودية النســب األعلــى عالمــ ً
ـيا فــي عـــدد

المصابيــن باألمــراض المزمنــة كمــرض الســكري ،ومــرض ارتفــاع

معرض تعزيز الصحة

يصحــب الملتقــى معــرض كبيــر لــكل
مــا يهــم صحــــة المواطــن و لــكل مـــا
يعــزز الحيــاة الصحيــة المثاليــة  ،يقـــام
هـــــذا المعـــــرض بالشــراكة مـــع القطــاع

الخــاص والجمعيــات الخيريــة والقطاعــات
الحكوميــة المختلفــة.

ضــــغط الــدم ،والســمنة المرضيــة ،وهــذه األمــراض تســهل الوقايــة
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تسهم الندوات و ورش العــمل المقدمــة

ملتقى تعزيز الصحة الجامعية

فعاليات
الملتقى

ندوات – دورات – ورش
عمل – محاضرات

1

المحور
التوعوي

منهــا مــن خــال التوعيــة و تغييــر العــادات والســلوكيات غيــر الصحيــة
يهدف الملتقى إلى تنفيذ برامج تعزيز الصحة البدنية التالية
•مرض السكـري وارتفاع ضغـط الـدم ،والوقـايـة منـهما
•السمنة والوقاية منها ،زيادة معدالت النشاط البدنـي
•المخدرات والوقاية منها
•الكشف المبكر عن األمراض المزمنة أو الوبائية
•العادات الغذائيـة غير الصحيــة والوقاية منهـا

4
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ترتفع في المجتـمع الطالبي الجامعـي معـدالت اإلصـابة بالضغــوط

تمثــل الصحــة االجتماعيــة ركيــزة فــي مفهــوم الصحــة العامــة،

والتـــي يمكــن تجبهــا مــن خــال نشــر ثقافــة الصحــة النفســــية ورفــــع

صحــي مســتمر وكذلــك رفــع مســتوى وعــي المجتمــع بأهميتهــا

النفســية ،و التــي تزيــد مــن نســبة اإلصابــة باألمـــراض النفســـية

مســــتوى الوعــي بالضغوطــات واألمــراض النفســية ومـــسبباتها
وطــرق التعامــــل معهــا.

يهدف الملتقى إلى تنفيذ برامج تعزيز الصحة النفسية التالية
• الضغط النفسي والوقاية منه
• القلق المرضي والوقاية منه
• مرض االكتئاب والوقاية منـه

وهنــــاك العديــد مــن الظواهــر االجتماعيــة التــي تحتــاج إلــى تعزيــز

يهدف الملتقى إلى تنفيذ برامج تعزيز الصحة االجتماعية التالية
• استشارات ما قبل الزواج
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تعزيز الصحة النفسية

تعزيز الصحة االجتماعية

ملتقى تعزيز الصحة الجامعية

المحور
التوعوي
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المحور
التوعوي

• القيادة االمنة
• العنف االسري
• تثقيف ما قبل االبتعاث.
•االستخدام المفرط للجوال والعاب الكمبيوتر
•الكشف المبكر عن االمراض المزمنة او الوبائية
•العادات الغذائية الغير صحية و الوقاية منها
•زيادة معدالت النشاط البدني

6
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المحور
الوقائي
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المحور
التدريبي

يشــمل هــذا المحــور اتخــاذ كل اإلجــراءات لمنــع حــدوث األمــراض

يتعــرض المجتمــع الجامعــي أحيانـ ًـا إلــى مخاطــر قــد تــؤدي بعضهـــا

بالتصـــدي للعوامــل والعــادات الشــخصية التــي تــؤدي إلــى حــدوث

المـــهارات التــي يجــب علــى الجميــع تعلمهــا وإجادتهــا ،و قـــد أكـــدت

المعديـــة و ذلـــك بالفحــص المبكـــر و التطعيمـــات وأيضــ ًـا
المزمنــة و ُ
المــرض

يهدف الملتقى لتنفيذ برامج تعزيز الصحة الوقائية التالية
•الفحـــص المبكـــر عـــن األمـــراض التالـــية :الســـكري ،الضغــط،
ســـرطان الثــدي ،ســرطان القولــون

•تنفيذ حمالت التطعيم الموسمية
•تنــفـيــذ عيــادة وبـرنـامــج طـب وقـائـيـة خالل الملتقى

إلــى إصابــات خطيــرة .وتعــد مهــارات االســعافات االوليــة مــن أهــم
كـثـيــــر مـــن الدراســات واإلحصائيــات علــى ارتفــاع نـــسب الوفيـــات
والمضاعفــات فــي الحـــوادث والحـــاالت الطـــارئة فــي مجتمــع مــا
بســبب ضعــف اإلســعافات األوليــة المقدمــة للمصابيــن أثنــاء
حــدوث االصابــات

يهدف الملتقى إلى تنفيذ برامج تدريبة صحية ،عن طريق التالي
•إقامة دورات تدريبية في اإلسعافات االولية
•( )BLSإقامة دورات تدريبية في اإلنعاش القلبي الرئوي

•تقديم برامج التوعية بالسالمة والمخاطر في مقر العـمل
•تقديم برامج توعوية لتقليل العدوى في مقر العمل

المستفيدون من الملتقى
•طالب و طالبات جامعة الملك عبدالعزيز
•منسوبي ومنسوبات جامعة الملك عبدالعزيز
•افراد المجتمع
8
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