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 من ابتكارات جامعة بنها: ةفي سلسل

 روبىت لعالج المرضي يبتكره طالب هندسة شبرا

نجح فريق من طالب كمية اليندسة بشبرا في ابتكار 
ة المختمف ةيستخدم في تشخيص الحاالت المرضي روبوت

 ةمنضبط ةجرعات الدواء وعالج المرضي بصور  عطاءا  و 
 .لتناول العالج ةوفي المواعيد المحدد ةوصحيح

معو كما يتولي الروبوت المتصل بالمريض التحرك 
، وقد ةالضغط وضربات القمب ودرجة الحرار مثل النبض و  ةومراجعة كافة الوظائف الحيوي

بتكار التي منحتيا لو ختراع واإلجائزة التميز فى مجال الروبوت لإلفاز ىذا الفريق ب
 .الصين

بتكار يأتي في سمسمة رئيس جامعة بنيا أن ىذا اإل - السيد القاضي/ وقال الدكتور
وحصدوا من خالليا ، ةالدولي بتكارات التي حققيا طالب جامعة بنيا في المحافلاإل

جامعة بتكارات عمي أرض الواقع، لتحقق اإللتنفيذ ىذه  ةلي الجامعإوعادوا  ةالجوائز الدولي
لي إرتقاء بالخدمات التي تقدميا لي خدمة المجتمع واإلإة بنيا استراتيجيتيا اليادف

يذ الميام التي تم بتكارات التي ثبت أىميتيا وقدرتيا عمي تنفالمواطنين باستخدام ىذه اإل
 .ابتكارىا من أجميا

المشرف عمي فريق الطالب المبتكر، أن ىذا  - مصطفي السيد/ ومن جانبو قال الدكتور
عداد الطبيب إحرجة والرعاية المركزة، حيث يتم الروبوت يساعد المرضي من الحاالت ال

 ة مع القدرةة والكمية المطموبية من محاليل متنوعتياجات الضرور حلحالة المريض واإل
 .بالروبوتو ثناء اتصالأعمى استمرار تشخيص حالة المريض 

عطاء المحاليل المختمفة لممرضى ذات الحاالت المتقدمة إلمروبوت القدرة عمى  وأضاف أن
عطاء الجرعات الدوائية إ وقدرة الروبوت عمي مع امكانية تغيير نوع المحمول حسب الحالة،

ت التنبؤ بتقدم الحالة المرضية ب الحالة حيث يمكن لمروبو اذا كانت طبقا لممواعيد أو حس
نو يتصل بالمريض من خالل حساسات الكترونية لقياس ضغط الدم ورجة الحرارة ورسم أل

 .القمب
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مكانية التحرك مع المريض حتى الينفصل عن الجياز إضافية وىى إوأشار أن ىناك ميزة 
رضية أو محاولة التحرك، وأن التكمفة سواء كانت الحركة تشنجات مصاحبة لمحالة الم

لي إتسعي  حد، مؤكدًا عمي أن الجامعةالف جنية لممنتج الوا 15التقديرية لم تتعدى 
بتكار لمبدء في تصنيعو واستخدامو عمي نطاق باستخدام ىذا اإل ةتصال بالجيات المعنياإل

 .واسع
 


