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السادسرالدو – العيادات الخارجيةمبنى  – مستشفى جامعة الزقازيق مقر الوحدة :  

 

 األدهدا  السنوية للوحدة :

 :عمل خطة بحثية متكاملة للوحدة تستند إلى 

o .دراسة وبائيات السمنة لدى األطفال والبالغين بمحافظة الشرقية 

o رض السمنة.دراسة أسباب ومضاعفات م 

o .إعداد الدراسات الجينية 

o .دراسة ما يستجد من األبحاث بكل األقسام 

o .التقدم بأبحاث في مجال السمنة للجهات المانحة المختلفة داخل وخارج مصر 

 إنجازات الوحدة :

حاصلين علي  6الفسيولوجي )تغذيه اكلينيكيه ( وعددهم تم العمل بوحدة السمنة من أعضائها من قسم  -

من الباطنه وعدد الحاالت المتردده سنويا  3دبلومه التغذيه االكلينيكيه من المعهد القومي للتغذيه  وعدد 

 حاله. 353الي  333يتراوح بين 

ثالث الي ست تم تفعيل خدمة تدريب في الوحدة للراغبين من غير األعضاء ومده التدريب تتراوح بين  -

 شهور بموافقه مديره الوحده )عدد اثنين متدربين(.

 تم تفعيل شق البحث العلمي وذلك بنشر أبحاث علمية عن السمنه ومضاعفاتها )بحث بعنوان  -

- Irisin promotes excessive enhancement of cognitive functions in normal 

and obese Egyptian females ) 

 .7302جله القاهره الطبيه يونيو تم قبول النشر بم

 وكذلك تم تسجيل بروتوكول برساله دكتوراه في الوحده عن السمنه وعالقتها بمرض السكري تحت عنوان  -

- Effect of obesity on serum Vaspin level in obese diabetic females. 

وتمت  7302-03-05تاريخ ( لمجلس اداره وحده أبحاث وعالج السمنه المنعقد ب7تم عقد المجلس رقم ) -

 التوصيه بالبنود األتيه :

 7ادراج األستاذ الدكتور خالد صفوت رئيس قسم الجراحه العامه كعضو بدال من أ.د طارق عزت وادراج  -

 من أعضاء هيئه التدريس بقسم الجراحه العامه للعمل بالوحده كعياده خارجيه.



 فع المساحات .تقسيم غرفه الوحده الي غرف منفصله وتجهيزها وتم ر -

 مناقشه مقترح عمل دورات تدريبيه لعالج السمنه. -

 جاري العمل على إقامة مؤتمر خاص بالوحدة. -

 جاري العمل على تفعيل مشروع دبلومة مهنية للسمنة. -

 تم تفعيل صفحة خاصة للوحدة على موقع الفيس بوك.

 

 

 

 


