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 : ـ العام الهدف

مفاهيم صحة المجتمع  الطالب في نهاية السنة الدراسية قادرا على ان يتعرف على ان يكون

 والتقنيات المتعلقة به .

  سيكون الطالب قادرا  -:الخاص

 ـ أن يتعرف على طريقة تنظيم استمارات الحوامل واألطفال مسجل العائلة .1

 ـ أن يتابع المتسربين من التلقيحات والتثقيف الصحي .2

 ـ أن يتمكن من الزيارات المنزلية والقيام بالعمل الحقلي في المدارس ومعاهد المعوقين .3

 

 المفــردات النظريـــة

 والثاني   األول

 الرابعوالثالث و

 ـ رعاية األمومة والطفولة .2 ـ مقدمة عن صحة المجتمع .1

 ـ رعاية أالم .    ـ  رعاية الطفل .      ـ  التثقيف الصحي .

  -:ـ الصحة المدرسية 3 الخامس والسادس 

 الصحة البيئية في المدارس  -. ـ الرعاية الصحية للطلبة ومنتسبي المدرسة

 الصحة العينية وصحة األسنان  -                 . ـ التثقيف الصحي في المدارس

  -:ـ صحة البيئة 4 السابع والثامن 

 تلوث الماء .  -     تلوث الهواء .  -  ـ أهداف صحة البيئة .

 تصريف الفضالت والنفايات . -             الماء الصحي . -

  -:ـ التغذية5 التاسع والعاشر 

 مكونات الغذاء األساسية وأهميتها .ـ غذاء المرضى .  -    ـ للفئات العمرية المختلفة .

طة كيفية وضع خوف الصحي .ـ واجبات الفريق الصحي فريق التثقي -:التثقيف الصحي ـ 6 الحادي عشر والثاني عشر 

 التثقيف الصحي

 واجبات فريق الصحة الريفية . -  ـ خدمات الصحة الريفية .7 الثالث عشر 

س عشر الرابع عشر والخام

 والسادس عشر 

 ـ رعاية المعوقين .8

 المعوقين عقليا . -ب      أ ـ المعوقين فيزياويا .

 السابع عشر والثامن عشر 

 والتاسع عشر 

 ـ اإلحصاء الصحي .9

 معلومات الوالدات والوفيات . -ب  أ ـ معنى اإلحصاء الصحي ـ  الطريقة العامة للبحث الصحي .

 العشرون 

 ونوالحادي والعشر

 ـ السيطرة على اإلمراض المتوطنة . 11

 الثاني والعشرون 

 والثالث والعشرون 

 ـ السيطرة على األمراض المعدية . 11

الرابع والعشرون والخامس 

 والعشرون

 التأهيل ـ معنى التأهيل ـ أنواع التأهيل .

 أعادة ألهم مقاييس صحة المجتمع . مراجعة التاسع والعشرونوالثالثون

 

 االهداف واالسس العامة ملادة صحة اجملتمع للصف الثاني
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 الوحدة النمطية االولى

الرعاية  نظاممقدمة في صحة المجتمع و

 الصحية االولية

Primary Health Care 
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 -الوحدة النمطية األولى للحقيبة :
 

  الصحة(Health) 

ولوسدددج مجرد ةالة الخ و من المر   التكامل والكفاية الجسددددية والعة وة والنفسدددوة وايةتماعوة وهي 

ويوضحححن لنا هذا التعريف من معنى الصححححة ليس مجرد كون اإلنسحححان خاليا من المرض أو غير مال م    .أو العاهة

لفراش ويتضحمن هذا التعريف للصححة أيضحا اكتمال العقل و االتزان العاطفي بالنسححبة لمراحل العمر التي يجتا ها    ل

وهي حق من حقوقه كما جاء في دسحتور منظمة الصححة العالميةف فان بلوا االنسحان ارقى مستوح صحي     اإلنسحان 

لمي ويجب ان ترصد له كافة االمكانياتف علما من الممكن ان يصبن هدفا اجتماعيا هاما على الصعيد الوطني والعا

بان الصححححححة ليسححححح  حكرا على مخسحححححسحححححة دون اخرحف االمر الذل يدعو الى ان يبذل الجميع جهدهم للوصحححححول    

ومفهوم الصححححة يختلف عن المرض الذل هو حالة االنحراف عن  بالمواطنين الى الصححححة الجيدة والمعافاة الكاملة

 .تعرض الحد المسببات المرضية سواء كان  بايلوجية أو كيميائية أو فيزيائية أو نفسيةالمسار الطبيعي الناتج عن ال

. وان " هو ع م وفن منع ةدوث المر  والوقاية منه وإطالة العمر" ونسلواتعريف للصحة وضعه العالم واشهر 

لصححححية المسحححخولة من ترقية الصححححة والكفاية تكون من خالل الجهود وتنظيمات المجتمع باالشحححترال مع الجهات ا

 -اجل :

 صحة البيئة . -1  

 السارية.مكافحة األمراض المعدية أو  -2

 الشخصية.تعليم الفرد والنظافة  -3

 منة.تنظيم خدمات الطب والتمريض للعمل على التشخيص المبكر للمرض والعالج والوقاية  -4

 المعيشية.تطوير الحياة االجتماعية و  -5

  (المجتمعCommunity ) 

 رقعة بحدودمجموعة اجتماعية مصغره تعيش ضمن ضوابط وروابط اجتماعية واقتصادية معينة  ويعرف بانه

 اما المجتمع الطبي فهو الفئة المستهدفة التي تمثل جوهر المشكلة الصحية المدروسة. جغرافية محددة داخل بلد معين.

  ( صحة المجتمعCommunity Health  ) 

وفن االرتقاء بنوعية حياة عامة الناس ووقايتهم من االمراض التي يعانون  وهو جزء من الطبف وهو علم

منها أو التقليل من فرص االصابة بتلك االمراض من خالل اجراءات معينه تم وضعها لهذا الغرضف وان الهدف 

 العام لنظام صحة المجتمع هو ا الة أو التقليل من نسب االصابة باألمراض لعامة الناس.
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 ية الصحوة األولوة الرعا(Primary Health Care) 

تعتمد ع ى وسائل وتكنولوةوات صالحة عم وا وس ومة ع موا ومةبولة  هي الرعاية الصحوة األساسوة التي

ع ى نحو شامل  هتاةُم اةتماعوا وموسره لكافة ايفراد وايسر في المجتمع, من خالل مشاركتهم التامة , وهي

ع المح ي بوسائل يمكنهم قبولها وبمشاركتهم الكام ة وبتكالوف يمكن ألفراد المجتمع لألفراد واألسر في المجتم

وتلك الرعاية جزء ال يتجّزأ من نظام البلد الصحيف مذ هي تمّثل نواة ذلك النظامف  المح ي وسكان الب د قاطبة تحّم ها.

تصال االفراد واالسر والمجتمع بالنظام وهي المستوح االول ال ومن مجمل التنمية االجتماعية واالقتصادية للمجتمع

الصحي الوطني وهي تقرب الرعاية الصحية بقدر االمكان الى حيث يعيش الناس ويعملونف وتشكل العنصر االول 

 .في عملية متصلة من الرعاية الصحية

 

 

 

 

  -رة تاريخوة عامة:نظ

ب تحقيق الصحة للجميع بحلول منظمة الصحة العالمية أنه يج ه مجلس الصحة فيقرر1977في عام 

)أن الرعاية الصحية أألولية  صدر اإلعالن اآلتي 1978 آتا باإلتحاد السوفيتي السابق عام -. وفي ألما2111عام

  -منها: تم تحديد أهداف مرحلية 1981هي مفتاح تحقيق الصحة للجميع(. وفي عام

 .1985بحلولتوفير التغذية الجيدة للجميع  -1

 1986لضرورية للجميع بحلول عام توفير العالجات ا -2

 .1991نقية وإلصحاح البيئي بحلولالشرب ال مياهتوفير  -3

. ويضاف مليها ما يستجد بعد ذلك. تم تحديد 1991تحصين كل األطفال ضد األمراض الشائعة بحلول -4

 الشرب اهيمصحاح البيئي وتوفير اإلف التوعية والتثقيف الصحي" ثمانية للرعاية الصحية األولية العناصر ال

 فين األطفال ضد األمراض الشائعة تحصف متكاملة الطفولة الومومة األخدمات ف توفير التغذية الجيدة ف 

قديمها يجب تالعناصرتوفير العقاقير األساسية وهذه ف عالج األمراض الشائعة ف المتوطنة مكافحة األمراض 

 -:طبقا لألسس األتية 

 .التقنية المناسبةالتو يع بعدالة  -

 مشاركة المجتمعوخارجة ولتنسيق مع الجهات ذات العالقة بالرعاية من الجها  الصحي ا -

 PHCالرعاية الصحية االولية 
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لم  " يهف تقول   آتا–ألما  في  العالمية معالن مارجري  تشان المديرة بمنظمة الصحة كتب  الدكتورة 2118في عام

الم من أ مة نفطية وانكماش التنّبخ باألحداث التي ستعصف بالع 1978يستطع المفّكرون من ذول البصيرة في عام 

برامج التكّيف الهيكلي التي أبعدت الميزانيات الوطنية عن الخدمات  و اقتصادل وانتهاج المصارف اإلنمائية

االجتماعيةف بما في ذلك الصحة. ومع تناقص الموارد الصحية اكتسب  الُنهج االنتقائية التي تستخدم مجموعات من 

 .لمعنية لبلوا الغاية المنشودة المتمّثلة في معادة تشكيل الرعاية الصحية بشكل جذرلتأييد الجهات ا التي التدخالت

والعدوح بفيروسه وعودة انتشار السل من جّرائه و يادة حاالت المالريا من  اإليد والجدير بالذكر أّن ظهور وباء 

 ووّجهته نحو تدبير حاالت الطوارئ عريضة القاعدةة العمومية الدولية عن البرامج األمور التي أبعدت تركيز الصح

انته  محدح الدراسات التي أجرتها منظمة الصحة العالمية  1994. وفي عام "التي تحصد الكثير من األرواح

ثّبط آتا ملى استنتاج م-بغرض استعراض التغّيرات العالمية التي طرأت على مجال التنمية الصحية منذ معالن ألما

والحقيقة أن الدول " 2111ة بلوا المرمى المتمّثل في توفير الصحة للجميع بحلول عام للعزائم يفيد بعدم ممكاني

 الخاصة.الكبرح الغنية كان  قد حقق  لمواطنيها الصحة بطرقها 

 :مستويات الرعاية الصحية ضمن برامج الرعاية الصحية االولية-  

عامل الصحة الذل يراه من الجلسة هو تقديم الرعاية الصحية الى المرضى من خالل   -المستوى ايول: -1

االولى وهي ايضا تسمى " عناية االتصال االولى"  وهي عادة نقطة االتصال األولي بين االشخاص والنظام 

الصحي. في بعض القرح يم اختار مرشد القرية كي يكون حلقة الوصل بين سكان الريف ومنظمي القطاعات 

 الصحية.

قديم الرعاية الصحية داخل المستشفيات للمرضى ف وهي ايضا تشمل وهو يتمثل بت  -المستوى الوسطي : -2

 تقديم االسناد والدعم الى مراكز  الرعاية الصحية االولية.

وتسمى العناية االختصاصية وهي تقدم في المراكز المتخصصة جدا وهي ال تقدم   -المستوى المركزي : -3

ز الرعاية االولية كجزء من النظام الصحي المستوح العالي المتخصص من العناية فحسب بل تدعم مراك

 الوطني الشامل.

 

 

مستويات الرعاية 

 الصحية
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 الشكل التالي يوضح خدمات الرعاية الصحية االولية....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :بعض استراتيجيات مراكز الرعاية الصحية االولية- 

لالة يجب ان تضححححا  ححححالاة المتكالة الكممامزة لزكتا    ان برامج الرعاية الصححححاالة ا    -التعاون الداخلي: -1

  التقل  الزراعة  ا تصا ت  المثقالف  غالرها.

من خال  توفالر خدمات الماصحححححححالن  خدمات تصزيز الصحححححححاة  ه  مموفر  ف   -الوقاية من االمراض: -2

 مراكز الرعاية الصاالة ا  لالة.

يجب ان الوصو  الالها بشمل  هل,  هذه  ان بصض البتى لزكؤ سات الصاالة  -البنى التحتية االساسية: -3

 5الكسافة تصمكد عزى نوعالة الطرة  توفر   ائل التقل لمن مصد  الكش  الكقبو  لزكسافة ان   تزيد عن 

 كالزو ممر.

لالة الماويل الى خدمات الكسحححمشححح الات,  آالمسحححهالالت الصحححاالة تاماا الى ا رتبا  خال    -نظام التحويل: -4

  - هو يشكل :

  هم الصكا  الكدربالن الذين يصكزون ف  الو ائل الصاالة. -:الفنيون عمال الصحة -

خدمات الرعاية 

 الصحية االولية

 سهلة المنال

 مالئمة

 بسيطة
 كفؤة رخيصة

 متوفرة

 فعالة

حة
ص
 ال
ام
س
اق

 

 تقنيات بسيطةال

 االفراد المدربين

 الخدمات الشاملة

 الخدمات التكاملية

المستوى االول لمركز الرعاية الصحية 

 االولية 

 المستوى الثاني "مركز المستشفى"

 المستوى الثالث "المستشفى الخاص"

 مجتمعمشاركة ال

 االتصال االول

 تعاون القطاع الداخلي

خدمات الرعاية  

 الصحية االولية
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  هم الصكا  الكدربالن الذين يصكزون داخل الكجمكا. -عمال الصحة في القرى واالرياف: -

ف  بصض ا حالان يمطزب تداخل الطب البديل أ  طب ا عشحححاه  ه  عامل مسحححاعد  -نظام الطب البديل: -5

   الكدربالن ف  الطب البديل يمون عامل جالد  ياماا الى المشجالا.ناجح جدا , فالمصا ن بالن الصكا

, حالث يكثل  هو الصامل ا  ححا حح  خححكن خطج برامج الرعاية الصححاالة ا  ححا ححالة     -التثقيف الصحححي : -6

ا حححا حححالات فهم الاالا  الصحححاالة حالث يكمن التاذ من اتتاا ترارات اخمالارية نسحححبالة جالده تجاه ممطزباتهم 

  نكج الكصالشة لديهم.

كل مجمكا يجب ان يشححرف ف  خدمات الرعاية الصححاالة ا  لالة من خال     -المشححاركة الفاعلة للمجتمع: -7

 عكزهم ال اعل ما مسؤ لالات ممصهدي الصاة.  

 من اجل عالا الاالت الشائصة. -توفير االدوية : -8

ان  لصححححاالة يجب كمطور لزكجمكا  البالد عزى حد  ححححواد بتد الرعاية ا  -الكلفة الفعالة واالكتفاء الذاتي: -9

يتكو, لذلك مسحححمول الرعاية الصحححاالة يجب ان يتصمم عزى مجكل المطورات  ان يمون خحححكن ا حححاذ    

 الكجمكا.

 :القواعد االساسية للخدمات الصحية-  

 مراض الشائصة  القزالزة التطور  ما تاويل الاا ت التطر  الى الكسمش ى.تشتالص  الوتاية من ا  -1

ا مراض الشائصة  كال الة الوتاية متها  حو  التدمات الصاالة  كال الة  لصامة التاذ حو المثقالف الصا   -2

 ا متدامها.

 خدمات رعاية ا مومة  الط ولة  المغذية الصاالة  المتظالم الصائز .  -3

 السالطر  البالئالة لزغذاد  الكاد  ال ضالت  المصريف الصا   نواتل ا مراض  الاالوانات السائبة. -4

الة بشحححححححمل عاا  ا مراض الكهكة مثل الاصحححححححبة  السحححححححل  الكالريا  السحححححححالطر  عزى ا مراض ا نمقحال  -5

  البزهار الا.

جكا البالانات ا حصحححائالة ا  حححا حححالة من اجل تصريف مشحححاكل ا مراض الشحححائصة  كال الة عكل التدمات     -6

 الصاالة.
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 :بعض الفروقات بين مراكز الرعاية الصحية االولية ونظام الرعاية الطبية- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في مركز الرعاية الصحية االولية: الوحدات-  

 ( شتص  تشكل طبالب  عكا  الصاة.11111هذه الوحد  متصصة لمل ) -الوحدة العالجية: -1

  ه  مسؤ لالة طبالب  عامل صاة. ( شتص21111هذه الوحد  متصصة لمل ) -وحدة طب االسنان: -2

 ( شتص  ه  من مسؤ لالة الصالد ن .21111متصصه لمل ) -وحدة الصيدلية: -3

 ( شتص.21111 جود تقت  متمبر  ه  متصصة لمل ) -ة المختبر:وحد -4

  ه  تاموي عزى جها  اشصة ما تقتالالن اشصة ف  حا  عدا  جود مسمش ى ف  الكتطقة. -وحدة االشعة: -5

  ه  تاموي عزى مكرخة ا  مكرض مسؤ   عتها. -وحدة الضماد: -6

لتارجالة ف  حا  عدا  جود مسمش ى تمون ف  الكراكز الصاالة الكوجود  ف  الكتاطق ا -ردهة الطوارئ: -7

 ( ا ر  .8-6 يجب ان تاموي عزى )

تمون ف  الكراكز الصحححححححاالححة الكوجود  ف  الكتححاطق التححارجالححة ف  حححا  عححدا  جود    -صحححححححالححة الوالدة:  -8

وتمون خكن مسؤ لالة الطبالب  عكا  الصاة عزى شر   جود صالة مزاقة أ  ردهة الطوارئ مسحمش ل 

 يكمن ان تسمتدا لهذا الغرض.

 

 " نظام الرعاية الطبية" 

أي نظاا المصا ن بالن   عكودييمو ع بشمل -1

 الامومات.

نظاا عالج , عالا مشححدد ف  الكسححمشحح الات بوا ححطة -2

 كا  الصاة.  ا طباد  الصالادلة  ع

يؤكد فاعزالة  الممتولوجالات  المتصحححححصحححححات  الطبالة -3

 الاديثة.

 يصالج الكرخى التطر ن.-4

 الكساعدين الطبالالن يصمبر ن مساعدين ا طباد.-5

 نماا المقتالات من التارا. هوالصاة ف  هذا الكجا  -6

   تشجا الطب البديل  ترفض ثقافة الجهل.-7

قححوي نححاححو الححمححكححححدن الححمححاححالححز الححمححمححزحح ححححة  هحح  مححا -8

 الكسمش الات. 

 تكو  من تبل الكوارد الامومالة.-9

 عزى الطبالبيمون بسحححححححبحب الكرض فا عمكاد المز   -11

  الككرض  التدمات الصاالة. 

 

 " مراكز الرعاية الصحوة" 

التعاون الداخلي بين بشكل افقي من خالل  العمل يجرل-1

 المراكز.

 لصحة العامة.لبشكل عام نظام وقاية و تعزيز -2

 الحاالتو تقليل معدالت وفيات االطفال الرضعيخكد على -3

 .لمجاميع الخطرةلالشائعة 

 المرضتساعد الناس االصحاء في المجتمع  على الوقاية من -4

 معالجة المرض. امكانية باإلضافة الى

المساعدين الطبيين يعتبرون العامل االساسي لتعزيز الصحة  -5

 والتغيير.

 وائل المجتمع على حد سواء.كل عتعزيز الصحة يشمل -6

 لتقاليد.وا بالنسبة للطب البديليشجع مظاهر الصحة االيجابية -7

راء فقو اقل كلفة مع تحيز تجاه المساوات بين سكان الريف-8

 المدينة.

 ل االكتفاء الذاتي.المجتمع من خالعلى د جزئيا تسن-9

 تساعد االشخاص والمجتمعات لتصبن اكثر استيعابا ألنفسهم.  -11
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 ه  تاموي عزى مسؤ   ا دار  لمسجالل البالانات  خبالر احصائ  باإلخافة الى ماا ب  -حدة االدارة:و -9

 ما عكا  التدمة  السائق ف  حا  تتصالص  الار  خاصة باإلدار .

( شحححتص ف  حا   ياد  عدد السحححمان  21111تتصحححص  حد  لمل ) -وحدة رعاية االمومة والطفولة: -11

ض يمم تاديد  حد  اخحححافالة  ه  تمون خحححكن مسحححؤ لالة  حد  ا دار   خحححكن الكتطقة الكادد  لهذا الغر

  الوحد  الطبالة.

 ( مال خكن الكتطقة الكادد .25يمم تتصالص عامل صا  لمل ) -وحدة الرقابة الصحية:  -11

 ( مدر ة خكن الكتطقة الكادد .25يمم تتصالص عامل صا  لمل ) -وحدة خدمات الصحة المدرسية: -12

 لهم عالتة بالكركز الصححححا   هذا ال ريق يمضححححكن عامل   -ة جوالة:في بعض المناطق تخصححححق فرق -13

( 511( ترية ما عدد  مان اكثر من )15صا  ما  الار  نقل  من  اجباته , اجراد مسح صا  لـححـححـحح )

 كالزوممر مربا حو  مركز القطاع. 15شتص  تقا باوال  

 :من المعلومات المهمة التي يجب ان تكون متوفرة في كل مركز صحي- 

) عدد السحححمان حسحححب الجتم  عدد ن وذ الكهجرين  الكهاجرين مصد  الهالف الاالة  علومات سحححكانيةم -1

 ا جمكاعالة ا تمصادية لزسمان  غالرها(.

 المجموعة المستهدفة لكل برامج مركز الرعاية الصحية االولية. -2

 عدد دور الحضانة والمدارس في المنطقة. -3

 المعامل والمحالت في المنطقة. -4

 سربين من خدمات مركز الرعاية الصحية االولية .عدد المت -5

 عدد الزائرين لمركز الرعاية الصحية االولية. -6

عن عدد ا شححتاا الذين يمم تاويزهم الى الكسححمشحح الات الكمتصححصححة  عدد    -نضححام التقصححي والبحو :  -7

 ا شتاا الزذين تم اعاد  تسجالل مصزوماتهم الطبالة.

 للمنطقة.معلومات حول المشاكل الصحية والبيئية  -8

) مصزومححات حو  البؤر شحححححححديححد  التطور (  لماححديححد متححاطق اات البؤر  المنححاطق تات الخطورة العححاليححة  -9

  -التطر  يجب ان تموفر فالها الكصايالر المالالة:

 .الكتاطق الم  تصان  من كثر  الكمسربالن من خدمات مراكز الرعاية الصاالة ا  لالة 

 ات مراكز الرعاية الصاالة ا  لالة.الكتاطق الم  تصان  من تزة المغطالة  لتدم 

   تسجالل حا ت ا صابة باألمراض ا نمقالالة.الكتاطق الم  تصان  من كثر 

 تة.خالكتاطق السا 

 .الكتاطق اات المثافة السمانالة الصالالة 
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 -واجبات قطاع الرعاية الصحية االولية: 

 ايصا  التدمات الصاالة الى ابصد ممان خكن الكتطقة الكادد . -1

قطاع ف  تو يا ا د ية  التدمات الطبالة  الكتمبرية لمل مركز صحححا  خحححكن القطاع  فقا الى حجم  د ر ال -2

 الكتطقة الكادد .

 د ر القطاع ف  تدريب الصا  لزصامزالن ف  الكراكز الصاالة. -3

 د ر القطاع ف   خا التطة الوبائالة لمل تطاع. -4

 د ر القطاع ف  تو يا الموادر الطبالة. -5

ا خرل ) الكسححمشحح الات, الصالادات الشححصبالة, عالادات المامالن الصححا   غالرها( خححكن المصا ن ما الكؤ ححسححات  -6

 الكتطقة الكادد .

 د ر مجزم الرعاية الصاالة ا  لالة خكن القطاع ف  حل الكشاكل الصاالة  البالئالة خكن الكتطقة الكادد . -7

 د ر القطاع ف  تاديد الاكالت الصاالة. -8

 لال الكشاكل الصاالة  البالئالة خكن الكتطقة.د ر القطاع ف  مشاركة الكجالم الكازالة  -9

 د ر القطاع ف  المصا ن ما القطاعات ا خرل ف  الكجمكا.  -11

يجب عزى مراكز الرعاية الصححححححاالة ا  لالة تطبالق كل عتاصححححححر الرعاية   -واجبات المراكز الصحححححححية: 

  -الصاالة ا  لالة لزكجمكا خكن الكتطقة الكادد   هذه الصتاصر ه :

 .( MCHمومة  الط ولة ) خدمات رعاية ا  -1

 خدمات الماصالن. -2

 الوتاية من امراض ا  ها . -3

 .( ARIالوتاية من امراض الجها  المت س  الااد )  -4

 المثقالف الصا . -5

 خدمات الصاة الكدر الة  الصاة الصالتالة. -6

 مراتبة مالاه الشره  تصريف مالاه الكجاري. -7

 خدمات الرتابة الصاالة. -8

 توفالر التدمات الصالجالة. -9

 دمات الطوارئ.توفالر خ -11

 توثالق نظاا الماري  الرصد الوبائ  لزكتطقة ما ايجاد الازو  لزكشاكل الصاالة  البالئالة.  -11

 الوتاية من ا مراض غالر ا نمقالالة ما توفالر خدمات الصتاية الت سالة. -12

 توفالر نظاا المسجالل  ا حصاد الطب . -13

*********************************************************************************** 
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 ( ( MCHرعاية األمومة والطفولة  

يوجه االهتمام في مجال الصححححة العامة لموضححححوع رعاية األمومة والطفولة وصحححححة األسححححرة خاصححححة في  

من مجموع السححححححكان  %71البلحدان النامية ألسححححححباب عدية منها من األمهات يشححححححكلون غالبية المجتمع مل حوالي   

الهامة التي تتأثر صحححححححتها بعوامل البيئة أكثر من غيرها ويمرون بمراحل تغيير وظيفي مال ويعتبرون من الفئحات  

أنها قد تتحول ملى ظواهر مرضححححية في أل وق  مما يسححححتلهم أشححححراف مسححححتمر من الجهات الصحححححية الوقائية من    

ه طنها وبعد والدتاإلمراض في الوق  المناسحححب كما أن صححححة أالم يكون لها األثر الكبير على صححححة الجنين في ب 

وهذا بدورة ينعكس على جميع أفراد األسححححححرة التي تقوم بتربيتهم ورعايتهم لذلك رعاية أالم والطفل جزء ال يتجزأ 

 من برنامج الصحة العامة في المجتمع .

 -* أهداف رعاية األمومة والطفولة:

ادية لالم والطفل وقد جاءت هذه األهداف الهدف منه هو رفع مستوح السالمة والكفاءة البدنية واالجتماعية واالقتص

 -كما وردفي تقرير هيئة الصحة العالمية وكما يلي:

كل الم تتوقع الحمل و الوضدددددع و الرضددددداعة يجل أن توفر لها العناية والصدددددحة الجودة وتع م كوفوة العناية   -1

 بالطفل وتهوئ لحمل طبوعي ووضع أطفال أصحاء.

و في وةدة عائ وة وةو مسدددددتةر يسدددددوده المحبة وايطمىنان ويت ةى  كل طفل يجل أن يوفر له العوش والنم  -2

 عناية صحوة وتغذية س ومة ورعاية طبوعوة.

 -رعاية األمومة والطفولة: 

فإعداد أالم منذ طفولتها من خالل تقوية صحححححححتها وتعليمها مبادئ الحياة السححححححليمة   هوتبدأ قبل الحمل وبعد 

ي لينعكس تأثيرها على طفلها فقط بل على األسححرة بأكملها و بالتالي على وأهمية األسححرة ورسححالتها في المجتمع الت 

 -المجتمع. وتشمل رعاية األمومة والطفولة على عدة مراحل أو أطوار وهي:

 العناية قبل الحمل )قبل الزواج ( -1

 العناية عند الحمل . -2

 .العناية أثناء الوالدة  -3

 .العناية بعد الوالدة -4

 -تعتبر كجزء من العناية خالل فترة المراهقة وهي تتضمن : وهي -العناية قبل الزواج : 

 -التاريخ الطبي : -1

 .ة االتصال الجنسيوهو يختص بالتحرل عن وجود األمراض الوراثية أو األمراض التي تنتقل بواسط

 . Anemia للتحرل عن أمراض فقر الدم   -الفحوصات المختبرية: -2

 وتشمل  -التحريات الطبية:  -3
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 مجاميع  الدم    * فحص

 RH* العامل الريسي  

 اإليد  والسفلس االمراض المنقولة جنسيا ك* 

 CXR*فحص أشعة الصدر للتأكد من مرض السل الرؤل 

 1التحصين ضد اإلمراض  مثل الكزا   والحصبة  -4 

 . التثقيف الصحي للبنات في المدارس وتربيتهم اجتماعيا وكذلك توفير التغذية الصحية الجيدة -5

 (سنة .31ـــــ 21السن المالئم للزواج ) -6

 رعاية الحوامل 

يمكن الوقاية أو  قد تحدث مضاعفات ال ألنه 1المرحلة من أهم مراحل برنامج رعاية األمومة والطفولة  تعتبر هذه

لنحو ا المستشفيات وعلىالتقليل من مخطارها حيث تتم هذه المرحلة من خالل عدة  يارات ملى المراكز الصحية أو 

 التالي :

  يارة واحدة خالل الس  اشهر األولى من الحمل  -1

  يارة واحدة كل أسبوعين خالل الشهر السابع والثامن من الحمل  -2

 يارة كل أسحبوع خالل الشحهر التاسحع من الحمل على أن تقوم بزيارة المركز عند ظهور أل أعراض مرضية     -3

 .أخرح

 -يمكن تشخوص الحمل من خالل : 

 -أل فحص اإلدرار: HCG ص فح -1

يكون فحص اإلدرار بعد أسحححححبوعين من انقطاع الدورة ويعاد بعد أسحححححبوع في حال كون الفحص خاطد فوقد يعاد  

 الفحص بعد ظهور قين المشيمة .

وذلك من خالل القرع على الرحم خالل األسحححبوع الثالث عشحححر من الحمل )أعلى قمة  -الفحوصحححات الفيزيائية : -2

 الرحم (

 1فحص أصوات القلب للجنين بعد األسبوع الثالث عشر من الحمل  -3

 .السونار  -4

 -* الفحوصات التي تجرى ل مرآه الحامل :

 ويشمل -التاريخ الطبي : -*

 انظر ملى مرض السكرل . جز الكلى و االلتهابات الفيروسية.  -التاريخ الطبي العام:-1

 حمل وأخر حمل .متى وطول فترة ال -التاريخ الطبي للحامل: -2

عدد مرات الحمل وعدد الوالدات الحية و اإلسقاط أو حدوث والدات بو ن قليل  -التاريخ الطبي للحمل السابق: -3

 أو غير طبيعي.

 الغثيان أو القيء  أو الم أسفل البطن أو افرا ات المهبل والنزف أثناء الحمل . -التاريخ مثناء الحمل : -4

نالحظ في حال وجود أمراض وراثية مثل السحححححكرل أو التوائم أو األمراض التي تنتقل  -:التاريخ الطبي للعائلة -5

 عن طريق الوراثة.
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 -الفحوصات الفوزيائوة : -*

)الو نف الطولف ضححححغط الدمف الفحوصححححات الجها ية ويشححححمل فحص) العين فالجلد فاللسححححان فالغدة الدرقية فالقلب   

 فالثدل فالبطن ( .

 مع مالحظة ما يلي GUE ويشمل فحص اإلدرار العام-التحريات الطبية : -*

 القين فالبروتين فاليوريا فالوذمة الطرفية فالسكر 

 للتحرل عن السفلس و اإليد  . -الفحوصات السريولوجية : -*

 (.  PCV ,HB,RHمجاميع الدم  ) -*

 العوامل التي تستوةل من خاللها رعاية خاصة ل حامل 

 ين الحمل الجديد و آخر والدة اقل من سنتين.مذا كان الفاصل الزمني ب -1

 سنة . 41سنة أو أكثر من  18مذا كان عمر الحامل اقل من  -2

كغم عند  2.5مذا كان  األم الحامل قد سححبق أن وضححع  طفال خديجا ) قبل أوانه (أو وضححع  طفال يزن اقل من -3

 الوالدة .

 من كان  قد أجهض  أو وضع  طفال ميتا. -4

 سم.145طول الحامل اقل من مذا كان  -5

 مذا كان  األم الحامل قد عان  من مضاعفات أثناء الوالدة السابقة أو أجري  لها عملية قيصرية. -6

 مذا كان  األم الحامل لديها أكثر من خمسة والدات. -7

 -* المؤشرات التي تستوةل استشارة المركز الصحي فورا:

 النزف أثناء الحمل . -1

 .الصرع الحاد -2

 ورم الرجلين. -3

 التقيخ الشديد و الحرارة المرتفعة. -4

و تعتمد على المكان الذل تتم فيه الوالدة سحواء في المسحتشفى أو المنزل وتعتمد    -: رعاية األم أثناء الويدة 

 على عدة عوامل 

 الكادر الطبي الموجود في المستشفى . -1

 ية األطفال أثناء غياب األم في المستشفى و التكاليف الخاصة.التقاليد الخاصة و االستعدادات المتوفرة لرعا -2

في الدول النامية تتم الوالدات في المنا ل وفي هذه الحالة تشحححححرف القابالت على الوالدة أما الوالدات العسحححححرة  -3

 فتكون بإشراف الطبيب سواء في الدار أو المستشفى.
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أن تتم بواسححححححطة أفراد مدربين وعند ظهور أل  وتسححححححمى مرحلة النفاس ويجب -:رعدايدة األم بعدد الويدة    

مضحححاعفات يجب عرض الحالة على الطبيب األخصحححائي و يجب أن ال تقل مدة اإلقامة في المسحححتشحححفى عن  

الخمسحة أيام ويفضحل عشرة أيام من أمكن إلعطاء الوق  الكافي لالم الستعادة صحتها وقوتها و التعود على   

 طريقة مرضاع المولود الجديد .

 :رار تحسن الحالة الصحية لالم وهيل هذه المرحلة يجب أجراء بعض الفحوصات و العمليات لضمان استموخال

 فحص اإلدرار ففحص سريرل عام ففحص التقلصات العضلية . -الفحص الروتيني و يشمل : -1

 -التثقيف الصحي : -2

 النظافة العامة. -

 استعادة التغذية الصحية. -

 فحص عضالت البطن . -

 رعاية الطفل و الرضاعة الطبيعية. -

 تثقيف األمهات حول ضرورة الرضاعة الطبيعية والتحصين ضد األمراض.  -

  -رعاية الطفل منذ والدته ملى فترة ما قبل دخول المدرسة: وتشمل -رعاية الطفولة: 

اية حمل ومن رعتعتمد حالة الطفل الصحية وق  والدته على الرعاية الطبية التي وجه  ملى األم أثناء ال 

األصححححاء من األطفال تتم في السحححنوات الخمسحححة األولى في دور الحضحححانة بينما تتم رعاية المرضحححى منهم في   

من الخدمات األسحححاسحححية لألطفال األصححححاء تهدف ملى ترقية صححححتهم ووقايتهم  المسحححتشحححفيات والعيادات الطبية.

 -النوعية من األمراض وتشمل البرامج على ما يلي :

ويتم بشكل أخذ معلومات عامة عن أسرة الطفل ونموه وتطوره واألمراض التي  -خ الصحي للطفل :التاري -1

 أصيب بها.

في الزيحارات األولى تكحامال أمحا في الزيحارة الثحانيحة فتختص بمتابعة       ة ويكون عحاد  -للطفحل: الفحص الطبي  -2

 والصدر.ة القلب وتغذي –انتشار األمراض في بدايتها  –النمو والتطور  –الصحة مثل الو ن 

 وتطوره.مرشاد األم بما سوف يحدث للطفل فيما يتعلق بنمو  -3

ة والحصب –التدرن  –شلل األطفال  –السعال الديكي  –الكزا   –وهي الخناق  -التحصحين ضد األمراض المعدية : 

  في القطر. اللقاحاتف ويتم ذلك وفقا لبرنامج 

 المتغورات مع التاكود ع ى تدريسه مع المادة العم ي(( )) ةدول ال ةاةات الدوري في العراق يعطى بحسل

فسححية مشححاكل نلديهم الزيارات المنزلية لدار لطفل للبحث االجتماعي لألسححرة لدراسححة حالة األطفال اللذين   -4

 أو اجتماعية سلوكية.

 الطبية.أمكن وكذلك الخدمات  أنتقديم الخدمة االجتماعية للطفل وأسرته  -5
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 -ؤثر ع ى الجنون وبالتالي تؤثر ع ى الطفل بعد الويدة وهي عوامل خاصة مثل :هناك عدة عوامل ت -*

 وأمراض القلب أو الضغط. –التسمم بالدرقية  –مرض السكرل  -الحامل:أمراض  -1

 الكحول.عام وكذلك  األدوية بشكلمثل  -الحامل:أدوية  -2

 –الجنسحححي مثل ) اإليد   بواسحححطة االتصحححال    مصحححابات الحمل مثل اإلصحححابات الوراثية و األمراض التي تنتقل   -3

من العناية بالطفل بالطرق تتم بأقرب وق  ممكن بعد الوالدة حيث تسححجل اسححتمارة الطفل الخاصححة بكافة  السححفلس (.

المعلومات المهمة و الو ن و الحالة الصحية ويجب من تنصن األم بجلب طفلها لمركز الصحي  في فترات منتظمة 

 -وهي :

 ( يوم .15ر األولى من العمر /يفحص الطفل كل )في الس  اشه -1

 في الس  اشهر الثانية من العمر /  يفحص الطفل كل شهر . -2

 فوق السنة األولى من العمر / يفحص الطفل كل ثالث اشهر . -3

كما إن مراكز الرعاية الصددددحوة في الةطر تسدددددتخدم ةموع وسدددددائل وطرق اورشددددداد الصدددددحي لتوصدددددول   

 -تتضمن:افة وهذه الطرق المع ومات الطبوة لألسر ك

 المركز.وتتم بين األم وطبيبة  -الفردي:اورشاد  -1

 محاضحححرات وذلك من خالل جمع األمهات فحيث يتجمع عدد من األمهات فتلقى عليهن  -اورشددداد الجماعي : -2

بسحححيطة ويشححححاهدون األفالم السححححينمائية وكذلك يطلعن على بعض التطبيقات العملية في مواضححححع هامة كحمام  

 وأهمية اللقاحات. الطارئةوتحضير الحليب و الوقاية من الحوادث  الطفل

********************************************************************* 
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 مقدمة التغذية الصحية 
وهو عبارة عن مواد كيميائية يحتاجها الجسم لدعم النمو والمحافظة على وظائفه وترميم أنسجته وتزويده  -الغذاء :

ية ممكن أن تتحول ملى طاقة حرارية تحفظ حرارة البدن أو ملى ئايوان هذه المواد الكيم energyبالطاقة أو القدرة 

ادة من المواد الغذائية في حقيقتها مواد خام ال يمكن للجسم االستف .يكية حركية تتجلى بحركات البدنامطاقة كالية أو دين

منها في حالتها الطبيعية لذلك يقوم الجسم بتفكيكها ملى المواد األساسية لها مثال األحماض االمينية و السكريات 

وهي عملية تحويل الغذاء الخام ملى مواده  metabolism األحادية .... الخ وان هذه العمليات تسمى بالتمثيل الغذائي

وان وحدة الطاقة المستخدمة في الجسم تسمى بالسعرة  الطاقة داخل الخاليا في الجسم . األساسية أو األولية ومنتاج

calorie   وتعرف بأنها كمية الحرارة الال مة لرفع درجة حرارة غرام واحد من الماء درجة سليزية واحدة أو

 غرام من الماء درجة مخوية واحدة وهي كمية الحرارة الال مة لرفع درجة حرارة كيلو  kilocalorieلسعر ا

 -العناصر األساسية للغذاء :

 carbohydratesالكربوهيدرات  -1

 proteinالمواد البروتينية  -2

 fatesالشحوم  -3

 vitaminsالفيتامينات  -4

  mineralsاألمالح المعدنية  -5

 waterالماء  -6

 

وهي مركبات عضوية تتكون من الكربون و الهدروجين و األوكسجين مرتبطة مع بعضها البعض بأواصر كيميائية 

 -وهي تقسم من حيث التراكيب ألجزئية ملى ثالث أقسام أو مجموعات :

  سكريات أحادية       -1

 سكريات ثنائية -2

 سكريات متعددة  -3

 -مالحظات :  

يات األحادية تتكون من جزيئة واحدة من وحدة الكربوهيدرات مثل }الكلوكو  ف فركتو  ف كل جزيئة للسكر -

 كالكتو {.

 كل جزيئة للسكريات الثنائية تتكون من جزيئتين من وحدات الكربوهيدرات مثل } سكرو  ف مالتو  ف الكتو  {. -

 starchهيدرات مثل النشاء كل جزيئة من السكريات المتعددة متكونة من ارتباط عدة جزيئات من الكربو -

 والكاليكوجين ) النشاء الحيواني ( والسليلو  ) األلياف النباتية ( .

هي السكر وعسل النحل والدبس والحبوب كالحنطة واألر  والذرة والخبز والكعك  -* مصادر الكربوهيدرات :

 والحلوح والخضروات الجذرية مثل البطاطا والفواكه.

 

 

 الكربوهيدرات البسيطة
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 -:* وظائف الكربوهودرات

توليد الطاقة ألال مة للحركة والعمل وأيضا لقيام الجسم بالوظائف الفسيولوجية األخرح التي تحدث بالجسم أثناء 

وتعطي الجسم مواد غير قابلة للهضم تسمى األلياف  .م من القلب ملى الشرايين والنتفسالراحة أو النوم مثل دفع الد

 ل التخلص من الفضالت .والتي تساعد على تنبيه حركة األمعاء وبذا يسه

  

وهي مركبات عضوية تتكون من ارتباط سالسل من الحوامض االمينية والحوامض االمينية مركبات عضوية تتكون 

من الكربون والهيدروجين واألوكسجين والنتروجين وللبروتينات األهمية العضمى الانها المصدر الوحيد الذل يزود 

 ن الال م لتكوين أنسجة الجسم وتعويض ما يفقد منها .الجسم بالنتروجي

 -* وظائف البروتون :

 النمو والمحافظة على األنسجة . -1

 ترميم وتعويض الجسم ما يفقده من األنسجة . -2

في حال فقدان الكمية المناسبة من الكربوهيدرات يقوم الجسم بحرق البروتينات من اجل  -مداد الجسم بالطاقة : -3

 -ل على طاقة وكما مبين في المعادلتين اآلتيتين :الحصو

Protein→ co2+water + energy 

Carbohydrates → co2 + water + heat 

 فهي من الوظائف الهامة للبروتين وتكوين الخاليا الدموية وسائل الدم والليمف والنخاع . -تكوين الدم : -4

 تكوين حليب األم . -5

 ل الهرمونات والخمائر المختلفة .مث -تكوين بعض المركبات الهامة : -6

 عامل مهم في تركيب األجسام المظادة . -تركيب المناعة أو االستجابة المناعية : -7

 -* مصادر البروتونات :

 مثل الحليب ومنتجاتة واللحوم واألسمال . -المصدر الحيواني : -1 

أغنى المصادر النباتية هي البقوليات مثل مثل الحبوب بأنواعها كالحنطة والشعير والذرة و -المصدر النباتي : -2

 الباقالء واللوبيا الفاصوليا ....الخ.

( 21-18غم يوميا أما األم المرضعة ) 21غم /يوم أما بالنسبة للمراة الحامل حوالي  1.8االحتياج اليومي حوالي 

 غم يوميا .

مقدار  يادة أو تقصان االحتياج اليومي  هنال عدة عوامل تخثر على -* العوامل التي تؤثر ع ى ايةتواج الوومي :

من البروتينات وهي  العمر ف الجنس ف الحالة العامة ف نوع البروتين وكمية األلياف في الوجبة الغذائية ) الن األلياف 

 تساعد على بطد االمتصاص في األمعاء (.

بب ظهور ة ملى األحمر ويسنقص البروتينات يسبب مرض الكواشيركور} مرض يسبب تساقط الشعر بعد تغير لون

 بقع باهتة على الجلد مع فقر دم حاد مسببا تضخم الطحال {.
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وهي مركبات عضوية تتكون من الكربون والهيدروجين واألوكسجين بنسب خاصة تختلف عن الكربوهيدرات وهي 

 توجد في األطعمة الحيوانية والنباتية.

 -*مصادر الشحوم :

 مثل الزبدة والحليب واللحوم واألسمال والبيض والجبن . -ي :المصدر الحيوان -1

 مثل الزيوت كزي  الزيتون و ي  الذرة و ي  بذرة القطن . -المصدر النباتي : -2

  -* وظائف الشحوم :

سعرات حرارية بينما غرام واحد من الكربوهيدرات  9حيث كل غرام واحد من الدهون يعطي  -توليد الطاقة : -1

 عرات .س 4يعطي 

 مصدر لعدد من الفيتامينات كم تعتبر المصدر المهم لألحماض الدهنية . -2

 بناء الخاليا . -3

 الحفاظ على موا نة درجة حرارة الجسم . -4

 الحفاظ أو حماية أجزاء الجسم وأعضائه الداخلية بتكوين طبقة تحميها مثل الكليتين واألعصاب . -5

 في رفع قيمتها السعرية . مضافة الشحوم ملى األطعمة يسهم -6

  

وهي عبارة عن مركبات عضوية توجد بكمية بسيطة جدا في األطعمة المختلفة وتقوم بوظائف حيوية هامة في خاليا 

 -الجسم وأنسجته . وتقسم الفيتامينات ملى مجموعتين حسب قابليتها للذوبان :

{ وتوجد   A ,D, E ,K   تي تذوب في الشحوم والزيوت وهي فيتامين }تمثل الفيتامينات ال -المجموعة األولى :

 في األطعمة المختلطة بالشحوم والزيوت ويمتصها الجسم معا.

 ,B1,B2,B3المركب }   Bتشمل الفيتامينات التي تذوب في الماء وهي مجموعة فيتامين  -المجموعة الثانية :

 .تمام العمليات الحيوية المختلفةهاما في نشاط جميع اإلنزيمات إلوتلعب هذه المجموعة دورا C ...الخ{وفيتامين 

 

ملية من الكربوهيدرات وشحوم وبروتين لكي تستمر الخاليا في  جيحتاج الجسم ملى غذاء معدني بجانب ما يحتا

أهم العناصر المعدنية الموجودة  لتكوين العظام واألسنان والدم . ومن مالقيام بوظائفها ولكي تمد الجسم بما يلز

 المعادن . نبالجسم هي الكالسيوم والفسفور والصوديوم والحديد واليود وغيرها م
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يعتبر من أهم العناصر المعدنية التي تدخل في تغذية اإلنسان وهو أكثر العناصر وجودا في الجسم ويحتول جسم 

من الكالسيوم الموجود  %99كغم تقريبا وتحتول العظام على 1.5قدرها  الشخص البالغ على كميه من الكالسيوم

بالجسم وهو الذل يكسبه الصالبة وهو موجود بنسب طبيعية ثابتة بالدم والنقص يخدل ملى حصول بعض الحاالت 

 المرضية .

 -وظائف الكالسيوم :

 سنان.بناء الهيكل العظمي واال -1

 لجروح والنزيف.ضرورل لتكوين الجلطة الدموية في حالة ا -2

 ضرورل للتحكم في انقباض العضالت وفي انتظام ضربات القلب. -3

 ضرورل لحفظ الحساسية في الجها  العصبي . -4

 يعمل على حفظ الموا نة بين العناصر المعدنية. -5

 -مصادرة :

 حليب األم. -1

 الحليب ومنتجاته . -2

 األسمال الصغيرة . -3

 الماء. -4

 الخضروات ذات األوراق الخضراء الداكنة. -5

 -الحتياج اليومي :ا

 ملغم / يوميا. 1311( سنة 13-9األطفال بعمر ) -

 ملغم / يوميا  1111( سنة 51-14عمر ) -

 ملغم / يوميا. 1211سنة فما فوق  51 -

 ونقص الكالسيوم يسبب مرض الكساح في األطفال ولين العظام في الكبار.

حمل األوكسجين من الرئة ملى بقية أنسجة الجسم عن  المسخولالحديد عنصر مهم في تركيب الهيموكلوبين 

وثاني أوكسيدالكربون من األنسجة ملى الرئة وهو مسخل عن اكتساب كريات الدم الحمراء اللون األحمر . فكلما 

قلة نسبة الهيموكلوبين في الدم قلة فعاليات الجسم ف وان معظم كميات الحديد تخزن في الكبد ف الطحال ونخاع 

 العظم.

 -ادر الغذائوة ل حديد:المص

 وأهمها الكبد والطحال واللحوم الحمراء وصفار البيض . -المصدر الحيواني :
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من أغنى المصادر النباتية بالحديد كذلك المصادر األخرح  مثل البقوليات  التمر دبسيعتبر  -المصادر النباتية :

 والخضروات.

 -وظائف الحديد :

 كرات الدم الحمراء فهو ضرورل لتكوين الهيموكلوبين .أهم وظيفة للحديد انه عنصر أساسي ل -1

 يدخل في تركيب الخاليا الجسم . -2

 .ضرورل لتنظيم العمليات الحيوية -3

يدخل في تركيب هرمون الثايروكسين الذل ينتج بواسطة الغدة الدرقية و الثايروكسين مسخل عن تنظيم النمو  

 معدل األيض وتنظيم درجة حرارة الجسم .والتطور ف وتنظيم عمليات األيض أو 

 -المصادر الغذائية:

 األطعمة البحرية .

 يمكن أن ينتقل ملى التربة عن طريق السقي من مياه البحر وبالتالي تمتصه النباتات .

 األسمال والحيوانات البحرية .

 ميكروكرام لكلى البالغين من الذكور واإلناث. 151االحتياج اليومي  

 -د:وظائف اليو

 يدخل في تركيب الهرمون الذل تفر ه الغدة الدرقية.

 ضرورل لتنظيم االحتراق الداخلي في الجسم .

 الناتج عن نقص اليود . Goiterضرورل لعالج الجويتر 

 مثل صبغة اليود. تيستعمل في مستحضرات خاصة لقتل الميكروبا

 

من الو ن الجسم وعلية  %71د أهمية الهواء مباشرة فالماء يكون تأتي أهمية الماء للجسم في المرتبة الثانية بع

 -يتوقف جميع العمليات الحيوية التي تحدث به ويمكن مجمالي وظائف الماء فيما يلي:

 حمل الغذاء عن طريق الدم لجميع خاليا الجسم وحمل الفضالت الضارة ملى خارج الجسم . -1

 واإلخراج وفي الدورة الدموية.يلعب دورا هاما في عمليات الهضم واالمتصاص  -2

 يساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم عن طريق تبخره من سطن الجسم والرئتين . -3

 يرطب المفاصل واألغشية المخاطية. -4

 أساس لجميع االفرا ات والعصارات الهضمية والتفاعالت التي تحدث في الجسم. -5
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 -مصادر الماء :

 لماء والشال والمشروبات المختلفة.السوائل المختلفة التي يتناولها الشخص كا -1

 الماء يدخل في تركيب األغذية الصلبة وخاصة الخضر والفواكه. -2

 الماء الناتج من عمليات االحتراق الداخلي لألطعمة ومنتاج ثاني اوكسيد الكربون . -3

 -وان الجسم يفةد الماء يوموا عن طريق:

 الجلد على شكل عرق  -1

 الكليتان بصورة مدرار  -2

 وائية المسالك اله -3
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 **التثةوف الصحي**

هو عم وة إعالموة هدفها ةثُّ الناس ع ى تبّني نمط ةواة وممارسات :  ( Health Educationالتثةوف الصحي ) 

وهو اةد العناصر ايساسوة صحوة س ومة من أةل رفع المستوى الصحي ل مجتمع , والحّد من انتشار األمرا  , 

نشر المفاهوم الصحوة الس ومة في المجتمع , وتعريف الناس بأخطار يتم من خالله  ل رعاية الصحوة ايولوة ةوث

ذلك بوسائل مخت فة , مثل : ال ةاءات المفتوةة األمرا  , وإرشادهم إلى وسائل الوقاية منها , وُيستعان ع ى 

مع الناس , والمحاضرات والندوات , وعر  األفالم الت فزيونوة والسونمائوة , وتوزيع النشرات الصحوة 

التثقيف الصحي أحد أهم البرامج في اإلغاثة الطبيةف والكتوبات والصحف والمجالت وغورها من وسائل اوعالم .

عاليات وعناصرالتعزيز الصحي التي تخدل ملى مقاومة المشاكل الصحية الشائعة. وعالميا هنال وهو أيضا أحد أهم ف

. الوطنيةالمحلية و العديدمن برامج التوعية التي تستهدف فئات مختلفة من الجمهور وتركز على األولويات الصحية

فادة من واالست كيز عليها محليا ووطنيامن التعزيزوالتثقيف الصحي أحد أهم العوامل التي يجب االهتمام بها والتر

 الطبية في محاولة مستمرة لتطوير فعاليات التجارب العالمية التي يتم تطبيقها في هذا المجال. ونحن في اإلغاثة

وأنشطة التعزيز الصحي بحيث تتوسع أكثروتشمل معالجة المشكلة بشكل شموليف حيث أن عالج المشاكل الصحية 

 وعي الصحي تجاه مشكلة معينة بل وأيضا معرفة أسباب حدوث المشكلة والوصول ملى آليةال ال يتطلب فقط رفع

 السلبي وقضايا أخرح لعالج األسبابف وهو ما يمكن أن يتعلق بسن القوانين والتشريعات والتعامل مع اإلعالم

  .متعددة

 التثةوف الصحي معايور:- 

داب المأكل والمشرب والملبس والطهارة ف وما يتعلق التثقيف الصحي تعريف الناس بالعادات الحسنة ف وآ  -1

وشرب  كالتدخين والزنى السلول الخاطدبصحة البيئة ف كما يدخل في التثقيف الصحي تحذير الناس من أضرار 

 .وغير ذلك مما له عالقة بصحة الفرد والمجتمع الخمر والمخدِّرات

 .الصحي الحقلي ف العاملونبقية  كذلكو التثقيف الصحي واجب على الطبيب -2

التثقيف الصحي عمل سهل ف ال يحتاج سوح بضع كلمات ُتوجَّه للمريض أثناء الكشف عليه ف أو عند كتابة  -3

الوصفة له ف أو عند أخذ عينة منه ف أو عند صرف الدواء له ف وهذا يعني مشاركة جميع العاملين الصحيين 

 بأنشطة التثقيف الصحي ف كلٌّ في مجال عمله.

يقوم بمهمة التثقيف الصحي أن يختار األسلوب المالئم لنشر الوعي الصحي بين الناس وأن يكون  ويجدر بمن -4

 .أسلوبه سهاًل قريبًا ملى أفهامهم لكي تحقق الرسالة الصحية هدفها

التثقيف الصحي يجب ان يمنع أو يغير العادات والتقاليد الخاطئة في المجتمع وبالخصوص المجتمعات الريفية  -5

 .يمكن فهمها او تقبلها من قبل الفئه المستهدفة لهذا الغرض وبأساليب



24 
 

يحسن بالمخسسات الصحية المختلفة ف كالمستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية والعيادات وضع  -6

( للتوعية الصحية في أماكن مناسبة ف وتو يع نشرات أو كتيبات على المرضى ف تبين  Postersملصقات ) 

 .فيها وسائل الوقاية

 -أهداف التثةوف الصحي: 

 .رفع الوعي تجاه المشاكل الصحية الشائعة -1

 المساهمة الفاعلة في تغيير نوعية حياة المصابين واالصحاء في المجتمع. -2

 الصحي. والتعزيز تسهيل مشاركة الفئات المستهدفة في عملية التثقيف -3

 .الخاطئة السائدة في المجتمع التغيير من بعض السلوكيات الصحية -4

 .اهمة في تشخيص المشاكل الصحية الموجودةالمس -5

 .الدعم والتنسيق مع البرامج األخرح في اإلغاثة الطبية -6

 .ومبتكرة الستخدامها في عملية التثقيف تطوير أدوات وطرق جديدة -7

 .المخسسات الصحية والمجتمعية األخرح استمرارعملية التنسيق والتعاون مع -8

 .المستوح المحلي والوطني لىالمشاركة والتمثيل في الهيئات الصحية ع -9

 .الصحي بناء نظام متكامل لعملية توثيق أنشطة التثقيف -11

 -المثةف الصحي:أو واةبات  اساسوات 

 جمع المعلومات المتعلقة بالفئة المستهدفة بالتثقيف الصحي ونوع المشكلة الصحية. -1

 فهم المشكلة الصحية. -2

 اتخاذ القرار حول االولويات االهداف وطريقة العمل. -3

 تحديد المواد والحصول على الموارد. -4

 تشجيع على العمل والمتابعة. -5

 انتقاء اولويات العمل بالتثقيف الصحي. -6

 تقييم النتائج. -7

 عرض العمليات التي تم اتخاذها في التثقيف الصحي وتقويم الخاطد منها.  -8

 

  -عناصر التثةوف الصحي: 

 تم ارسالها بواسطة الشخص المثقف.وهي تشمل المعلومات والمعارف التي ي -الرسالة الصحوة : -1

 وهو المثقف الصحي الذل يقوم بعملية ايصال الرسالة الصحية الى الشخص المستلم. -المرسل: -2

الصحي مواد مرئية ومسموعة ومكتوبة ومقروءةف وفي كل  التثقيف عناصرتشمل   -وسو ة ايرسال : -3

  .للعمل عليها ومنتاج مواد تثقيفية حولهاالمواضيع ذات األهمية واألولوية  عام يتم تحديد مجموعة من

 وهو الشخص المستهدف بالتثقيف الصحي. -المستةبل: -4
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  -وسائل التثةوف الصحي : 

وهي الطريقة االكثر شيوعا لالتصال بالناس والتحدث معهم ف وفي هذه الحالة يحتاج المثقف  -الحديث المباشر: -1

ص واحد او عائلة أو مجموعة صغيره او كبيرة من الصحي الى ال فرصه للتحدث مع الناس سواء كان شخ

من خالل محاضرات او لقاءات أو ال طريقه محببة لدح الجمهور وهي افضل طريقه للتفاعل مع الناس الناس 

 ومشاركتهم المعارف والحقائق.

به شناتجة من تجارب الناس وثقافاتهم وهي توهي اقوال بديهية قصيره تسلم من جيل الى جيل   -األمثال: -2

 النصيحة للحصول على سلول افضل.

 .يمكن ان تدعم او تصور الهدف الصحي التي نريد الوصول اليه -الغر : -

اذا كنج مع مجموعة من العمال في الصحة او المجتمع اسأل عن ايمثال التة ودية بونهم وناقش كل مثل 

 حة.وانظر كوف بإمكانك استخدامها ل مساعدة في كوفوة نةل ايفكار ةول الص

هي عبارة عن قصص خيالية تناقل  الى االطفال عبر االجيال وفي اغلب االحيان االشخاص في  -:الخرافات -3

الخرافة هم حيوانات او مدن وغيرها...وان الغرض من الخرافة هم تعليم االطفال طرق التصرف الصحيحة 

او مجموعة صغيرة من الناس  وهي ايضا مشوقه للبالغين وكذلك المجتمع. اما حجم العينة اما بشكل شخصي

 واذا استخدم  في برامج الراديو فهي تكون مذاعة لعدد كبير من الناس.

وهي تستعمل لإلعطاء المعلومات واالفكار لتشجيع الناس في النظر في مواقفهم وقيمهم وكذلك  -الةصص: -4

من الناس واذا أو كبيرة اما حجم العينة اما بشكل شخصي او مجموعة صغيرة . مساعدتهم في اتخاذ القرارات

 ي تكون مذاعة لعدد كبير من المجتمعاتف المناطق أو البلدان على حٍد سواء.استخدم  في برامج الراديو فه

 .وهي تشبه القصة لكن بوقائع حقيقية ومستندة الى احداث واقعية حقيقية  -دراسة سورة معونه: -5

والمهارات وهي مزيج من التعليم النظرل والتطبيق وهي من اوسع الطرق لالشترال في المعرفة  -المظاهرات: -6

 العمل اللذان يجعالنهم مقبولة بحيوية.

سم مزودة بكلمات 91سم وعرض  61وهي عبارة عن ورقه كبيره في اغلب االحيان بطول  -الم صةات: -7

دم خورمو  وصور وهي كثيرة االستعمال من قبل شركات االعالن التجارية لإلعالن عن المنتجات وهي تست

 لتعزيز الرسالة التي ترسل الى الجماهير المستهدفة. 

 -الغرض من الملصقات:

 اعطاء المعلومات والنصائن. -

 لإلعطاء التعليمات واالتجاهات. -

 لإلعالن عن االحداث والبرامج المهمة. -

فراد داخل قد تكون مع المجموعات الصغيرة أو الكبيرة أو المجتمع ككل. واحيانا تستخدم مع اال -ةجم العونة:

 العيادات ف المستوصفات ف المستشفياتف المدارس ف المكاتب أوفي داخل المخسسات الحكومية.
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 -المعايور ايساسوة المتبعة في اعداد الم صةات:

 كل كلمة يجب ان تكتب باللغة المحلية. -

 الكلمات يجب ان تكون قليلة ومعبرة. -

 الرمو  يجب ان تكون مفهومة من قبل الناس االميين. -

 االلوان المستخدمة يجب ان تكون جاذبة لالنتباه. -

 وضع فكرة واحدة فقط على الملصق. -

 -المع ومات التي يجل ان يحتويها الم صق:

 اسم الحدث وتاريخه والوق  والمكان.  -

 المنظمة التي تدعم الملصق والحدث. -

خرح يمكن للناس ان وهي طريقة لعرض االهداف الحقيقية ف نماذج ف صورف ملصقاتف ومواد ا -العرو : -8

منها. وهي اما ان تكون بسيطة جدا أو متطورة جدا ف وهي تكون ناجحة جدا عند استخدام  اينظروا ويتعلمو

وهي تستخدم لنشر االفكار والمعلومات وهي الى حٍد ما ولكن تختلف عنها بانها  تشكيلة مواد لجذب الناس.

 ناس ويمكن ان يتناقلونها.تحول على اكثر من فكرة. هي تستهدف عدد كبير من ال

عبارة عن دفتر يحتول على عدد من الملصقات خاصه بحادثة معينه مثل عالج الجروح  -دفتر الم صةات: -9

 البسيطة أو عن الحروق أو االسعافات االولية. وهي تستهدف مجموعة صغيره من الناس.

تثب  عليها الصور واالعالنات  وهي عبارة عن لوحة خشبية مغلفة بقطعة من القماش -سبورة ايعالنات : -11

 بواسطة دبابيس هي تستخدم مع مجموعة صغيرة من الناس لتعزيز الرسالة التثقيفية اثناء الكالم.

وهي اداة تربوية مفيدة حيث تجعل المستهدفين يرون الحاالت واالجسام بالضبط  -الصور الفوتوغرافوة: -11

ويتعلمون مهارات تطبيقية جديدة وهي تستخدم مع وهي تجعل الناس يرون فكر جديده  كماهي في الواقع.

 المجاميع الصغيرة وعلى االغلب تكون مع االفراد.

وهي مواد تستخدم لعرض االشياء والصورف هي اجهزة كهربائية وتحتاج  -:تفاع وة ) العارضات ( مواد  -12

ا داد العدد فلن شخص واذا  31وهي تستخدم في المحاضرات وعند حجم عينه اقل من . الى افراد مدربين

 يستطيع الحضور مشاهدة العرض.

 -أنواع العارضات: 

 ( Overhead projectorsالعار  فوق الراس ) -

 ( Slide projectorsعارضات الساليد ) -

 ( film projectorعارضات ايفالم )  -

وهو جها  يستخدم لعرض الصور والكتابات مباشرة  -: ( Opaque projectorsالعارضات الب ودة ) -

 ن الكتب والمجالت والجرائد دون اللجوء الى قصها من مكانها.م

 الشريطوة.التسجوالت  -13

 ايفالم. -14
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 الجرائد. -15

 المجالت. -16

 الت فزيون. -11

 الراديو. -11

 المنشورات. -19

 وهي تشمل  -اةهزة ايعالم المح وة والتة ودية: -21

 .الفن -

 .االغاني -

 لعاب.ال -

 ) دمى اليد ف دمى المتحركة بالخيط أو دمى الظل(.الدمى  -

 لمنطقة. ممثال -

 الرقص. -
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 -للحقيبة : الثانيةالوحدة النمطية 

 -أسس الصحة المدرسية:

  بعض التعريفات المهمة:

وهي امتالل القدرات والمهارات التي تمكن الفرد من مواجهة التحديات اليومية بالشكل :  الصحة ا لنفسوة

 المناسب. 

: وهي مجموعة المفاهيم والمبادئ واألنظمة والخدمات التي تقدم لتعزيز صحة الطالب في صحة المدرسوةال

السن المدرسيةف وتعزيز صحة المجتمع من خالل المدارس.  والصحة المدرسية ليس  تخصصًا مستقال ومنما 

وبائيات والتوعية الصحية هي بلورة لمجموعة من العلوم والمعارف الصحية العامة كالطب الوقائي وعلم ال

 واإلحصاء الحيول وصحة البيئة والتغذية وصحة الفم واألسنان والتمريض . 

 أهموة الصحة  المدرسوة :  

ان األطفال في هذه المرحلة العمرية ) الدراسة ( يشكلون نسبة هامة من المجتمع تصل ملى ربع عدد السكان  -1

 ي هذه الفئة .ف وتوفر المدرسة فرصة كبرح للعناية بالصحة ف

يمر كل أفراد المجتمع بكل فئاته بالمدرسةف حيث تتوفر الفرصة للتأثير فيهم ومكسابهم المعلومات وتعويدهم  -2

 على السلول الصحي. 

هذه المرحلة من العمر مرحلة نمو للطفل وتطور ونضج وتحدث خاللها الكثير من التغيرات الجسمية  -3

د أن تتوفر للطالب في هذه السن المخثرات الكافية لحدوث هذه التغيرات والعقلية واالجتماعية والعاطفية وال ب

 في حدودها الطبيعية. 

في ظروف المدارس وفي السن المدرسية يكون األطفال أكثر عرضة لإلصابة باألمراض السارية والمعدية  -4

 كما أنهم أكثر عرضة لإلصابات والحوادث.

المتعلقة بالحياة عمومًا وبالصحة بصفة خاصة ويحتاجون  في السن المدرسية يكتسب األطفال السلوكيات -5

 ملى جو تربول يساعد في اكتساب هذه العادات كما توفر المدرسة جوًا مناسبًا لتعديل السلوكيات الخاطئة . 

 أهداف الصحة المدرسوة :  

  -تهدف أنشطة وبرامج الصحة المدرسية ملى :

 الصحية لصحة الطالب في كافة المجاالت.تقويم صحة الطالب بالتعرف على المخشرات * 

 * حفظ صحة الطالب والمخشرات الصحية ضمن المستوح المطلوب ف و تعزيز صحة الطالب. 
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  -أما األهداف التفصو وة ألي منظومة تعنى بالصحة المدرسوة فونبغي أن تشمل ما ي ي :

 حية في السن المدرسية .تعريف العاملين في المجال التربول والصحي بأولويات المشكالت الص -1

 مكساب القائمين على الصحة المدرسية مهارات التخطيط والتنفيذ والتقويم لبرامج الصحة المدرسية . -2

مكساب العاملين في المجال التربول الصحي القدرات والمهارات الال مة لالكتشاف المبكر للمشكالت  -3

 الصحية .

 لصحية بالمدرسة .تزويد العاملين في المدرسة بمهارات التوعية ا -4

 معاونة الطالب والتربويين والعاملين الصحيين في مراقبة وتحسين البيئة الصحية المدرسية . -5

 تقديم الخدمات الصحية التي تقوِّم وتحفظ وتعز  صحة الطالب والمجتمع المدرسي . -6

 التنسيق مع الجهات الصحية األخرح في تقديم الخدمات العالجية المتقدمة .  -7

  -ة الصحوة المدرسوة :تطور أنظم 

 .بدأت الصحة المدرسية بداية عالجية من حيث الهدف والمحتوح 

  بدأت في التحول ملى توفير الخدمات الوقائية مثل مكافحة العدوح و معطاء التطعيمات ومجراءات التعامل مع

 األمراض المعدية .

 ئات متخصصة ولكنها أقل تأهياًل مثل انتقل  ملى من االعتماد على األطباء وهيئة التمريض السريرل ملى ف

 المشرف الصحي والزائر الصحي والمثقف الصحي وممرض الصحة المدرسية وفني صحة الفم واألسنان .

 . تزايد االهتمام بتقديم خدمات تعزيز الصحة والوقاية األولية من األمراض المنتشرة في المجتمع 

 تعامل مع المشكالت الجسدية ملى المشكالت السلوكية تحول  الخدمات المقدمة في الصحة المدرسية من ال

ومحاولة الحيلولة دون اكتساب الطالب السلوكيات الصحية السلبية كالتدخين ومدمان المخدرات والممارسات 

 الجنسية المحرمة.

  انتقل  أعمال الصحة المدرسية من العيادات والمستشفيات ملى داخل المخسسات التعليمية والتربوية وملى 

 المدرسة.

  تحول  خدمات الصحة المدرسية من االقتصار على كونها وظيفة لألطباء والممرضين والطاقم السريرل

 ليشترل في مهامها أفراد األسرة التربوية مع التركيز بالذات على دور المعلم .

 بين  ه الجهودتحول  الصحة المدرسية من كونها مسخولية مخسسة أو مدارة واحدة ملى عمل تنسيقي تتضافر في

كل الجهات المعنية ف وهذا توجه متنامي على مستوح العالمف  مال أنه أكثر تبلورًا في الدول المتقدمة صناعيًا ف 

فقد عقدت الجمعية األمريكية للصحة المدرسية مختمرها السنول الثالث والسبعين تح  شعار :  " التعاون : 

  الكلمة المختارة للقرن الواحد والعشرين " .
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  -خدمات الصحة المدرسوة : 

 وتشمل -الخدمات العالةوة : -أ 

 الكشف المبدئي على الطالب المستجدين .        ·

 معطاء وتصديق اإلجا ات .        ·

 الكشف على المرضى وعالجهم .        ·

 اإلشراف الصحي على لجان االمتحانات .        ·

 مناسبات والتجمعات الرياضية والكشفية للطالب . اإلشراف الصحي على األنشطة وال       ·

  -الخدمات الوقائوة : -ب

 التطعيمات التنشيطية والموسمية وعند دخول المدارس .        ·

 مراقبة المقاصف المدرسية ومتابعة االشتراطات الصحية فيها .        ·

 مراقبة البيئة المدرسية .        ·

 وية من محاضرات ونشرات الصحية وبرامج . تقديم األنشطة التوع       ·

 اإلشراف على جماعات الهالل األحمر والصحة المدرسية .        ·

 المشاركة في المناسبات الصحية الدولية واإلقليمية والمحلية .        ·

  -استراتوجوات  الصحة المدرسوة:

 صحية . التركيز على الخدمات الوقائية وعلى رأسها التوعية ال       -

 انطالق األنشطة والبرامج من المدرسة وليس من الوحدات الصحية .        -

 مشرال األسرة التربوية في صحة الطالب مع التركيز على دور المعلم .        -

 مشرال أسرة الطالب في التوعية وتعديل السلول الصحي .        -

 الصحة ودعم هذا الدور في الظروف الخاصة . ترشيد الدور العالجي بالتنسيق مع و ارة        -

االستفادة من الخبرات والموارد المتاحة داخل وخارج نظام التعليم ف ومن المنظمات الدولية في تنفيذ        -

 برامج الصحة المدرسية . 

 مكونات ل صحة المدرسوة 

ة في مطار واضن بهدف تغيير ثالث تعني مجموعة األنشطة التي تقدم بطريقة مدروس -: أوي : التربوة الصحوة

 السلول (.  –االتجاه  –جوانب في الفئة المستهدفة  ) المعرفة 

 * مواصفات التربوة الصحوة المثالوة :

 تركز ع ى : -أ

 . الظروف والسلوكيات التي تعز  الصحةف والتي تعيق الصحة   

 لصحة . المهارات الال مة لتطوير السلول الصحي ف وميجاد مناخ معز  ل

 . المعرفة واالستعداد والمعتقدات  والقيم المرتبطة بالسلول الصحي وتدعيمه .
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 : تكون شام ة , بمعنى أنها -ب

 . تنظر ملى الصحة من منظور شامل )  الصحة كما عرفتها منظمة الصحة العالمية  (

 غير تقليدية ( . تستغل كل اإلمكانات المتاحة للتثقيف الصحي ) رسمية وغير رسمية ف تقليدية و

 . تحرص على تناغم الرسائل الصحية.

 . تمكن الطالب من تحسين الظروف بما يدعم الصحة المدرسية 

 . تنشط التفاعل بين المدرسة والمجتمع واألسرة والخدمات الصحية المحلية 

 . تعمل على تحسين البيئة المدرسية والحفاظ عليها . 

 البوىة المدرسوة :   -ثانوًا 

فصل البيئة المدرسية عن بيئة المجتمع الموجودة فيه وان للبيئة المدرسية دورها المخثر سلبًا أو ميجابًا في صحة ال تن

الطالبف وفي جعلهم يفعِّلون كل قدراتهم الكامنة. كما من الصعب تربية الطالب على مبادئ التربية الصحية في 

 المدرسة بصورة فعالة في بيئة مدرسية غير صحية. 

 : ةسم البوىة بصفة عامة ) وكذلك البوىة المدرسوة ( إلى بوىة ةسوة وبوىة معنويةتن*

لصرف المياه وا –والمرافق الرياضية  –األثاث والمعدات  –تشمل الموقع والمباني المدرسية  البوىة الحسوة : -

 الصحي  مصحاح البيئة المدرسية ... وغير ذلك . 

كوين االجتماعي والنفسي للمدرسة كمنظومة تعز  الصحة لدح الطالب ف ويشمل تشمل الت البوىة ا لمعنوية : -    

العالقات اإلنسانية ) بين الطالب فيما بينهم  ف وبين الطالب من جهة ومعلميهم  –ذلك التخطيط الجيد لليوم الدراسي 

 النظام اإلدارل . –(من جهة أخرح 

 علقة بالصحة والمرض وتنقسم ملى  :يقصد بها الخدمات المت -:ثالثا : الخدمات الصحوة 

وتشمل الوقاية من األمراض والمشكالت الصحية الشائعة في المجتمع المدرسي )  الخدمات الوقائوة : -1

التطعيمات والعزل الصحي (ف وتقديم اإلسعافات األولية عند الضرورة ف وخدمات االكتشاف المبكر 

ف ومحالتها ملى الخدمات العالجية المختصة ومتابعة  للمشكالت الصحية والتدخل المبكر الممكن لعالجها

 الحاالت و التعامل مع الحاالت الصحية المزمنة .

يتم تناول  وتشمل الكشف الطبي على المصابين بأمراض حادة أو مزمنة وعالجهم . الخدمات العالةوة : -2

 الصحة العالمية على الخدمات الصحية في مطار المفهوم والتعريف الشامل للصحة كما عرفتها منظمة 

 أنها حالة من التكامل الجسدل والنفسي واالجتماعي وليس  مجرد غياب المرض أو االعتالل.     

ينبغي تناول الخدمات الصحية النفسية واإلرشاد النفسي في مطار المفهوم الشامل  -:ربعًا : الصحة النفسوة واورشاد 

المهارات التي تمكن الفرد من التعامل مع التحديات اليومية بالشكل للصحة النفسية ف على أنها امتالل القدرات و
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المناسب وتشمل خدمات الصحة النفسية واإلرشاد و كل الخدمات والبرامج المنفذة في المدرسية في جانب الوقاية 

على الحاالت  تواالكتشاف المبكر للمشكالت النفسية الشائعة في السن المدرسية  ينبغي أن ال تقتصر مثل هذه الخدما

السلوكية التي تخثر على تحصيل الطالب أو سير التعليم في الفصل والمدرسة ف بل ينبغي أن تشمل كل الطالب ف 

وبفعاليات يشترل فيها أكبر عدد ممكن من المعلمين من لم يكن كلهم . وان من غير المنطقي  االنتظار حتى تظهر 

ة ) قد يصعب عالجها (ف بل يجب المبادرة بالوقاية منها مبكرًا ف ومن المشكالت السلوكية والنفسية في سن المراهق

خالل آليات تربوية صحية مبتكرة تبدأ في سن مبكرة ف بين طالب المدارس االبتدائية ف وذلك مضافة ملى خدمات 

 الدعم واإلرشاد والتوجيه النفسي واالجتماعي .

ة المطلوبة في تعزيز الصحة في المدارس عندما  تشمل صحة تكتمل الشمولي -:خامسًا : ايهتمام بصحة العام ون

للكادر المدرسي خصوصية في نوعية المشكالت الصحية  العاملين في المدارس من معلمين ومسخولين ومداريين . ان

 التي ينبغي االهتمام بها مقارنة بالمشكالت الصحية لدح الطالب ) ومن أهم هذه المشكالت : األمراض المزمنة مثل

داء السكرل ف السمنة ف  ارتفاع ضغط الدم ف اختالل دهون الدم ف دوالي الساقين ف بعض أمراض العيون ف أمراض 

تشمل الخدمات الصحية للعاملين الوقاية من المشكالت الصحية ذات األولوية لهذه الفئة و الفم واألسنان وغيرها.

 ة ف ومراعاة الظروف الصحية الخاصة .  العمرية ف والتدخل المبكر ف واإلحالة للخدمات العالجي

 -سادسًا : التغذية وسالمة الغذاء  :

يسود في بعض األوساط التربوية وبين أولياء األمور  اعتقاد مفاده أن المقصف المدرسي يجب أن يقدم وجبة غذائية 

ي رة جدًا وأن مكانها الطبيعمتكاملة ف وهذا يتنافى مع أسس التغذية السليمة ف حيث أن وجبة اإلفطار ذات أهمية كبي

هو البي  وليس المدرسة حيث ينبغي أن ينظر ملى وق  االستراحة  كوق  لتقديم وجبة تكميلية خفيفة فوليس مكانًا 

 لتقديم بديل عن وجبة اإلفطار.

 الغذائية  وينبغي أن تشمل التدابير الصحية نعني بالتغذية المدرسية وسالمة الغذاء كل الخدمات المتعلقة بالتغذيةف

 بالمدرسة ما يلي :

مراقبة المقصف ) الحانوت( المدرسي من حيث البنية والمحتوح ومراقبة صحة العاملين في تحضير الطعام  -1

 وتداوله .

مراقبة ما يتاح للطالب من أطعمة داخل المدرسة ) سواء التي يقومون بشرائها من المقصف المدرسي  أو  -2

 جها من قبل باعة جائلين وغيرهم ف والوقاية من التسمم الغذائي .التي يحضرونها من بيوتهم ( أو خار

رفع مستوح الوعي الغذائي في المجتمع المدرسي ف وتوصيل الرسائل الصحية ملى أولياء أمور الطالب  -3

 وأسرهم . 
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 سابعًا : التربوة البدنوة والترفوهوة 

ق نفسية وجسدية ( واجتماعية وان هنال ارتباط وثي التربية البدنية ليس  ترفًا ف ولكنها ضرورة تربوية وصحية )

 ببين التربية البدنية والتحصيل الدراسي .

 * مواصفات  التربوة البدنوة المدرسوة المثالوة :     

يتم تناولها من حيث كونها عادة تمارس على مدح الحياة من منطلق الوعي بمردودها الصحي ف وال يتم تناولها  -1

 ات الرياضية التي تتطلب مهارات عالية .في مطار المنافس

تهدف ملى رفع مستوح اللياقة البدنية والنفسية للطالب ف وميجاد فرصة للترفيه عن الطالب وتشجيع المشاركة  -2

 االجتماعية بين الطالب والمعلمين ف دون أن تزيد من التنافس بينهم أو تسيء ملى البيئة النفسية في المدرسة . 

 ام بصحة المجتمع المجاور ثامنًا : ايهتم

ال تنفصل القضايا المتعلقة بالصحة في المدرسة عن المجتمع . حيث يجب النظر ملى المدرسة كفرصة لتعميق 

االنتماء ملى المجتمع لدح الطالب ف وكأداة للتغيير في المجتمع ف ومنها تنطلق الخدمات واألنشطة المتعلقة بالصحة 

 حة المجتمع ف ومن أمثلة هذه الخدمات: إلحداث التغيير اإليجابي في ص

قيام المدرسة بنشاط صحي في المجتمع المحيط يتناول قضية مثل مصحاح البيئة ف أو الوقاية من الحوادث واإلصابات 

 ف أو الدعوة ملى النشاط البدني والرياضة بين أفراد المجتمع المحلي ... وغير ذلك .

 لمجتمع من الحةائق التالوة:* تنبع أهموة عالقة المدرسة الصحوة با

 تحول المدرسة طالبًا هم عينة ممثلة للمجتمع بكل مخشرا ته الصحية ) يمثلون ربع السكان تقريبًا ( . -1

 السن المدرسية فرصة لالكتشاف المبكر للمشكالت الصحية ) وغير الصحية ( السائدة في المجتمع وعالجها. -2

 ة من المشكالت الصحية الموجودة في المجتمع.المدرسة فرصة كبيرة وغير مستغلة للوقاي -3

 وعلى مستوح المجتمع كله. المدرسة فرصة للتأثير في السلوكيات الصحية على مستوح الطالبف -4

على المرشد الصحي االحتفاظ بقائمة بالجهات الصحية وغير الصحية الفاعلة في المجتمع ) وخاصة في محيط 

مزارع ال -وتبادل الزيارات معها مثل : المراكز الصحية والمستشفيات المدرسة ( والتي يجب توثيق الصالت بها

 –ة الشرط –البلديات  –مدارة المرور  –النوادل الصحية  –مرافق الصناعات الغذائية –الدفاع المدني –اإلنتاجية 

 بيئة والحفاظ عليها  .. وغير ذلكالهيئات الخاصة بال

  المدرسوة:واةبات الصحة-  

لطلبة الجدد في مراحل الروضة والصف االول االبتدائي والمرحلة االولى من المدارس الفحص الطبي ل -1

المتوسطة ف اما نوعية الفحص فقد تكون بشكل عام فحص سريرل وفحص النظر من اجل التشخيص 

 المبكر لألمراض.

ل الجدو متابعة جدول لقاحات الطلبة مع مراعات اكمال جدول اللقاحات بالنسبة للطالب المستحق وفق -2

 المقرر.

وحدة عالمية ( بالنسبة للطلبة الجدد في الصف االول  211111) Aاعطاء الجرعة الوقائية من فيتامين  -3

 االبتدائي.

 التفتيش الصحي على المطعم المدرسي. -4

 مراقبة صحة البيئة المدرسية.  -5
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 :شروط البوىة المدرسوة- 

 لسالمة لساحة اللعب.البناية يجب ان تخسس للغرض التعليمي مع مراعات جانب ا -1

 تصريف الفضالت في المدرسة يجب ان يربط بنظام المجارل أو بنظام البالوعات. -2

 الماء الصالن للشرب داخل المدرسة يجب ان يفحص بشكل دورل. -3

الحنفيات يجب ان تكون بشكل مقلوب لتجنب االتصال بفم الطالب تجنبا للتلوث وبشرط على االقل  -4

 طالب. 111واحده لكل 

احيض يجب ان تخسس في المدرسة بمكان بعيد عن الصفوفف وعلى ان يخصص مرحاض واحد المر -5

 طالب مع مراعات المراقبة الدورية لنظافتها. 51طالبةف وواحد لكل  31لكل 

متر وعدد الطلبة يجب ان ال يتجاو   5×7متر  أو  6×8مراعات الصف المثالي والذل يكون بمساحة  -6

 طالب في الصف الواحد. 25-31

 فية لتجب اصابة العين باإلعياء.مراعات الشروط الصحية في نظام التهوية واالضاءة يجب ان تكون كا -7

المحافظة الدائمة لنظافة الصف من خالل عمليات التنظيف الدورية مع مراعات تزويد كل صف بسلة  -8

 نفايات.

غير قابلة للحركة الرحالت يجب ان تكون مالئمة مع طول ارجل الطلبة وتكون مثبته على االرض و -9

 وعلى ان تكون ملساء وغير مخدشه عند اللمس.

السبورة يجب ان تكون غير لماعة ومطلية بلون غامق ومثبتة في المنتصف وعلى الحائط من الجهة   -11

 متر عن الصف االول من الرحالت مع ملحق لوضع الطباشير والماسحة. 2\1االمامية للطلبة وبمسافة 

 ة:ةدول ايةازات ايةباري- 

 مدة اإلجازة نوع املرض ت

1 
 شلل االطفال

Poliomyelitis 
 اسابيع من يوق  ظهور االعراض 4

2 
 الكوليرا

Cholera 
 أيام بعد ظهور اخر نتيجة موجبة  لفحص الخروج 3

3 
 السل الرؤل

Tuberculosis 
اسبوعين مع مراعات فحص بلغم المصاب بعد اسبوع من تاريخ اعطاء العالج وفي 

 موجب يعاد الفحص في نهاية االسبوع الثاني حال كان

4 
 النكاف

Mumps 
أيام بعد ظهور تورم الغدد النكفة مع وجوب اجراء الفحوصات الطبية قبل  11

 المباشرة بالدوام المدرسي

5 
 حمى التيفوئيد

Typhoid 
 اسبوعين مع وجوب اجراء الفحص المختبرل للخروج مرتين خالل هذه الفترة

6 
 الخناق

Diphtheria 
 اسبوعين

1 
 الحصبة

Measles 
 اسبوع واحد بعد ظهور االعراض
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1 
 داء السحايا

Meningitis 
 اسبوع واحد مع وجوب اجراء الفحص المختبرل عند نهاية االجا ة

9 
 الحصبة االلمانية

Rubella 
 أيام  بعد ظهور االعراض 5

11 
 جدرل الماء

Chicken pox 
 يوم من بدء المرض 15

11 
 الديكيالسعال 

Whooping cough 
 اسبوعين

12 
التهاب الكبد الفيروسي 

 (Aنوع )
 أيام مع وجوب اجراء الفحص المختبرل عند نهاية االجا ة 11

 

 :الرعاية ايولوة ل عون-  

جزءًا هام للرؤية الصحية لإلنسانف فكلما كن  تمتع بصحة جيدة كلما كان  الفرص  هيالحياة الصحية السليمة ان 

من الممكن أن تعرض الشخص لفقدان  التيثر للتمتع بنظر سليم وتجنب مصابات العيون ومخاطرها أمامك أك

وان الرعاية االولية للعين هي جزء هام من نظام الصحة العامة وضمن مسخوليات المراكز الصحية  .الرؤية معها

العون وفةدان الرؤيا والم العون  التهاباالولية من اجل االقالل من مخاطر اصابات العين الثالثة المهمة  وهي 

 -تكمن في:ممكانية تقليل مخاطر التعرض ألمراض العين وان نتوجة مواد سامة او مخرشه ل عون 

 .تجنب  التدخين  -1

 .تناول  األطعمة الصحية -2

 .معدالت ضغط الدم في تحكمال -3

 

  -:تجنل التدخون -1

حماية العين من أية مخاطر من  وبالتاليعلى صحتهف مذا ابتعد اإلنسان عن التدخين فسيعكس ذلك آثار ميجابية 

 :المحتمل أن تتعرض لها أو أن تقلل من ظهور العديد من االضطرابات المرتبطة بالعين مثل

 .الماء األبيضالمعروف ب المياه البيضاء  -

 .المياه الزرقاء -

 ر.االضطرابات المرتبطة بتقدم العم -

 مرض السكر .ية الناتج عن كما تقلل من فرص اإلصابة باعتالل الشبك -

  -:تناول األطعمة الصحوة  -2

 الغذاء المتوا ن مطلوب للصحة اإلجمالية للجسم . فما هو الغذاء المتوا ن؟

بعنوان دراسة عن "أمراض العين  2111أكتوبر عام  فيللعيون"  القوميدراسة أجراها "المركز  في

تزيد  والتيالسن  فيلدراسة ملى أن األشخاص الكبار العمر"ف فقد توصل  هذه ا فيالمرتبطة بتقدم اإلنسان 

المرتبطة بتقدم السن من الممكن تجنب  (Age-related macular degeneration) لديهم مخاطر التعرض

و)هـ( وبيتا  ()ج وفيتامينيهذا العرض أو تقليل احتمالية اإلصابة به مذا تم أخذ جرعات من مكمالت الزنك 

الغذائية الغنية بالخضراوات ذات اللون األخضر الداكن  االطعمةأخرح أيضًا أن  وأظهرت دراسة .كاروتين

والطريقة الثالثة للمحافظة على  .مثل السبانخ تقلل من اإلصابة باضطراب العين السابق المرتبط بتقدم العمر
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 .السكر تخذح العين مثل مرض التيعدم اإلصابة باألمراض  وبالتاليف الصحيتناول الطعام  هيالنظر 

  -:معديت ضغط الدم فيالتحكم  -3

أن يحرص اإلنسان على ضبط معدالت ضغط الدم ليس هذا من أجل صحة القلب فحسبف ومنما أيضًا لحماية 

النظر. فما يفعله ضغط الدم من آثار سلبية على العين هو احتمالية اإلصابة بالماء األ رق أو التعرض العتالل 

 .لشخص مريض بالسكرالشبكية السكرح مذا كان ا

 :الرعاية الصحوة ايولوة لألسنان- 

من صحة الفم الجيدة تعني صحة الجسم بشكل كاملف أل يجب المحافظة على صحة األسنان واللثة ليس فقط من أجل 

 الحفاظ عليهما ليتم استعمالهم طيلة فترة حياة اإلنسان دون مشاكلف فمن غير الممكن أن تكون الحياة طبيعية مذا لم

تكون األسنان صحية وقويةف بل أيضًا من أجل المحافظة على صحة الجسم بأكمله حيث تبين في اآلونة األخيرة 

 . ارتباط عدة أمراض جسدية بأمراض اللثة واألسنان

وقد يقوم اإلنسان بصورة ال مرادية بالكثير من العادات التي قد تلحق الضرر بأسنانه دون أن يدرلف لهذا عليه أن 

ونذكر منها عادة قشط األسنان باألجسام القاسية التي تساهم في متالف سطوح  ,هذه العادات ويحاول أن يتجنبهايعلم 

األسنانف أو تنظيف األسنان فورًا بعد تناول األطعمة أو األشربة الحامضية وهو األمر الذل يتسبب في لين األسنان 

ثناء الليل من العادات التي تضر باألسنان ولكن في نفس كما أن الضغط العصبي على األسنان خاصة أ .بشكل مخق 

ي بالستيكي خاص باألسنان ليمنع حدوث الضغط الالمرادل قعليهاف لهذا يمكن االستعانة بوا الوق  يصعب السيطرة

 ومن المفيد أن يتم التقليل من تناول الوجبات الخفيفة السكرية بين وجبات الطعام ألنها تحرض على .على األسنان

مفرا  حوامض ضارة باألسنانف وينصن األطباء بتنظيف األسنان بصودا الخبيز أو معجون صودا الخبيز الخاص 

وبالنسبة لمعجون األسنان فيجب أن يتم استبداله كل ستة  .باألسنان من أجل الحصول على أسنان صحية ونظيفة

الضرورل أن يحتول معجون األسنان على  أشهر حتى تبقى مواده محافظة على فعاليتها في حماية األسنانف ومن

ويجب االنتباه من معجون األسنان الذل  .الفلورايد الذل يساعد على تقوية األسنان ضد التآكل والتجاويف الحامضية

وخاصة  ,يحتول على مركبات تساهم في كشط سطن السنف ألن هذا الكشط يسبب تلف سطن المينا القاسي لألسنان

بن مكشوفة عندما تنحسر اللثةف أما معجون األسنان الذل يحتول على مركبات كشط خفيفة مناطق الجذر التي تص

وأثناء عملية تنظيف األسنان  .فهو جيد وال يسبب أل ضرر بل يساهم في منع تكون اللطخات السطحية على األسنان

ذه العملية تتسبب في حدوث فه ,يجب االبتعاد عن الضغط المستمر والمبالغ به بفرشاة األسنان إل الة الترسبات

أخاديد في األسنان خاصة خط اللثة في منطقة الجذرف والطريقة الصحيحة للتنظيف أن يتم تمرير الفرشاة على السن 

 .مع المعجون المناسب بحركات دائرية تهدف ملى م الة بقايا الطعام ورفعه ملى األعلى للتخلص منه
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 -للحقيبة : الثالثة لوحدة النمطية ا

  (  البوىةEnvironment :)-  

يصعب االتفاق على تعريف محدد للبيئة اذ ان لها لفض شائع يختلف مدلوله من شخص آلخر والتعريف االكثر 

 شيوعا للبيئة هو " الوسط الذل يعيش فيه االنسان ) أوال كائن حي اخر( ويمارس فيه مختلف انشطته ويستمد منه

مختلف مقومات حياته واسباب رفاهيته وسعادته". وبعباره اخرح ينظر للبيئة على انها مجموع الظروف التي تحيط 

باإلنسان خالل نختلف مراحل حياته . وهذه الظروف اما تكون فيزيائية او كيميائية او حيوية أو اجتماعية وتخثر في 

االرض التي يعيش عليها االنسان والمسكن الذل يأول اليه  حياة وتكوين وسلول االنسان والمجتمع. فالبيئة تشمل

والهواء الذل يتنفسهف وكذلك الماء الذل يشرب منه والرياح التي تهب واالمطار التي تهطل كما تشمل المواد 

ماعية تالكيميائية التي يتعرض لها او يتداولها. وتضم البيئة ايضا الكائنات الحية المفيدة منها والضارة والنظم االج

 وتتضمن ثقافة المجتمع وتقاليده ومعتقداته.

 : صحة البوىة- 

صحة البيئة تعني جميع اجراءات السيطرة على عوامل البيئة لتكون البيئة مناسبة لحياة الناس وصحة البيئة 

 يشأ بين االنسان ومحيطه بحيث تراعهي التوا ن البيئي الذل يجب أن ين" حسب تعريف منظمة الصحة العالمية

يختص مجال صحة البيئة بدراسة مقومات كما "  واإلجتماعيةصحة االنسان من جميع النواحي الجسمية والنفسية 

و مدح تأثر كل منهما  البيئة بكافة صورها من مياه وهواء وتربة وكيفية المحافظة عليها وتفاعل اإلنسان معها.

المهنية  فالفيزيائية فلوث بأنواعه الكيميائيةباألخر وبصورة أكثر تفصيال يهتم مجال صحة البيئة بصور الت

والبيولوجية التي تضر بمكونات البيئة األساسية مما يخثر علي صحة اإلنسان والكائنات الحية األخرح النباتية 

 يفوالسيطرة علية عالوة علي الطرق المثلي للتخطيط البيئي  بطرق السالمة و الحد من التلوثوالحيوانية. كما يهتم 

 .عدم تخطيط ومدارة موارد البيئة بصورة جيدة نب مشاكل التلوث التي قد تنشأ عنتقبل لتجالمس

 أخصائي بوىة وتنموة المهارات التالوة فوه إعداد هوهدف العام لبرنامج صحة البوىة ال:- 

 .لمام والدراية بكافة مجاالت العمل البيئي والبيئة الصحية الصناعيةاال -1

 .التعامل مع القضايا البيئية المختلفةامتالل نظرة متكاملة عند  -2

 .معرفة وتشخيص المشاكل البيئية المحلية والعالمية -3

 .اإللمام باألسلوب العلمي لحل المشاكل واأل مات البيئية المختلفة -4

  العوامل البوىوة المؤثرة ع ى صحة األنساناهم:- 

 .العوامل البيولوجية -1

 .الكيميائيةالعوامل  -2

 .العوامل الطبيعية -3

 امل الفيزيائيةالعو -4
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 سواء كان   وهي العوامل المسببة لألمراض أو الناقلة لها ذات الصلة بطرق نقلها -:العوامل البوولوةوة 

  -:وحدوث المرض ومن أمثلتها االنسان صحةعلى  وتأثيرهابطرق مباشرة أو غير مباشرة 

 .يات والطفيلياتكالبكتريا والفيروسات والفطر البيلوجية المرض بمسبباتالعوامل المتصلة  -

 .مرض كالحشرات والقوارضاال بنواقلالعوامل المتصلة  -

 .) والتيفوئيد)الكوليرا ف التهاب الكبدل الوبائي  لمياهاالعوامل المرتبطة بتلوث  -

 .()التسمم الغذائي بفساد االطعمةالعوامل المرتبطة  -

 أمثلتهاتلوث البيئة عن طريق سموم معدنية وعضوية ومن  -:ائوةوالعوامل الكوم 

 .السموم المستعملة في مكافحة الحشرات واآلفات الزراعية والصحية -

 .المخلفات الصناعية -

 .مبيدات الحشرات والقوارض المنا لفمنظفات  -

 .الطاقة مثل ثاني أكسيد الكربون واستهالككملوثات الهواء الناتجة من عوادم السيارات  -

 تفشي ف  التغيرات المناخيةو ضربة الشمس واإلجهاد الحرارلالحرارة العالية التي تخدل ل -:لعوامل الطبوعوةا

 .وبائيات األمراض

  ومن امثلتها -:العوامل الفوزيائوة:- 

 .التلوث الضوئيو  التلوث الصوتي -

 التلوث االشعاعي.و  رجات الحرارة العاليةد -

 لحوادث.ا -

 مكونات البوىة النظوفة:- 

 .سالمة المياه المستخدمة والتأكد من جودتها -1

 .ة مصادر الغذاء والعاملين في المهن التي لها عالقة بتقديم الغذاءسالم -2

 .التصريف الصحين للفضالت والتخلص منها بطرق سليمة -3

 .سالمة المنزل ومحيطه -4

 من الشروط الصحية الواجب نوفرها لكي يكون المسكن صحيا هي: -:المسكن الصحي-  

 .الماء : خالي من التلوث -

 .صحيالصرف ص منها في مجارل اليجب التخل الفضالت السائلة  -

 ضمن حاويات خاصة لجمع النفايات. الفضالت الجافة : تجمع دوريا -

 : يجب ان يكون مجهز بمشابك معدنية تمنع دخولها الى المنزل.الحشرات والقوارض -

 ق(بالط ال يسبب تزحل محميةفبابيك )ش يمنع وقوع الحوادث المنزلية -

 )وجد نقاط مكسورةتال  مكشوفةفل وجد أسالت)ال  منع حوادث الكهرباءي -

 )أسطوانة الغا  خارج المنزل وسليمة األطفالفيمنع حوادث الحريق والحروق)بعد المواد المشتعلة عن  -

 .يضمن دخول الهواء النظيف -
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 مجال صحة البيئة يشتمل على مجموعة العلوم التالية -:مجال صحة البوىة: 

 .كيمياء وبيولوجيا البيئة -

 .مخلفات السائلةمدارة المياه وال -

 . )الملوثات فيتقييم جودة الهواء والتحكم تلوث الهواء )  -

 .الصحة المهنية وصحة بيئة العمل واألمن الصناعي السالمة و -

 .مدارة البيئة الصناعية و بيئات العمل المختلفة -

 .المخلفات الخطرة والمخلفات الصلبة -

 .معالجتهاطرق مدارة المخلفات الصناعية و -

 .المستقبلية اريعبيئية وتقييم األثر البيئي للمشاإلدارة ال -

******************************************************************* 

  ( الت وثpollution :)-  

 الصحوة الهواء : األهموة- 

لتر من  3-2كيلو غرام من الهواء لتنفسه بالمقارنة لحاجته الى  13يحتاج اإلنسان العادل يوميا ملى حوالي 

ه والى حوالي كيلو غرام واحد من الطعام. ومذا كان بمقدوره الصبر على الجوع والعطش لمدة ايام لمدة الماء لشرب

وبناءا على ما تقدم اعتبر تلوث الهواء اخطر أنواع  أيام فانه ال يصبر على انعدام الهواء أكثر من دقائق معدودة. 

الموجودة في الطبقة الجوية المحيطة باألرض محدودة  التلوث البيئي وأكثرها حدة خاصة بعد علمنا من كمية الهواء

ويعرف تلوث الهواء بأنه انطالق واحد أو أكثر من الشوائب ملى جو المحيط بكميات وخصائص  وغير متجددة.

 ولفترة  منية يكون كافية إلحداث تأثير سلبي على الكائنات الحية أو الممتلكات.

 :تركول الهواء الطبوعي- 

كيلو متر عن  1111ملى  811لجول من حزام غا ل يحيط بالكرة األرضية ويعلو حتى يتركب الغالف ا

 -مليون طن . وهو ينقسم ملى أربع طبقات: 119*5.6سطحها وتبلغ كتلته حوالي 

 -( : Troposphereالغالف السف ي )  -1

الجول كيلو متر فوق سطن األرض وهي التي تحتول على الهواء  16-8تصل هذه الطبقة ملى ارتفاع 

 -الذل نتنفسه والذل يتكون من الغا ات التالية:

 النسبة المىوية من الحجم الك ي ل هواء الجاف الغاز

 11.11 نتروةون )أزوت(

 21.95 أكسجون

 1.93 أرغون

 1.32 ثاني أكسود الكربون

 1.1111 نوون

 1.11115 ه ووم
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و ون والهيدروجين واكاسيد الكبري  . وتكثر في هذه باإلضافة ملى كميات قليله جدا من الغا ات األخرح مثل األ

الطبقة الملوثات الهوائية ومن مميزات هذه الطبقة من حرارة الهواء وكثافته والضغط الجول تنخفض كلما صعدنا 

الى اعلى ومن الملف  للنظر من يعتبر غا  األو ون ملوثا للهواء من وجد في هذه الطبقة في حين يعتبر وجوده في 

 بقة الجوية التالية ضروريا الستمرار الحياة.الط

 -( :Stratosphere)  الغالف الطبةي -2

كيليو متر من سطن األرض وتتميز باحتوائها على نسبة عالية من غا  األو ون  51-12تقع هذه الطبقة على ارتفاع 

اإلنسان وغيره من  الذل يقوم بامتصاص جزء كبير من األشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس وبهذا يحمي

الكائنات  الحية من التعرض لنسبة عالية من هذه األشعة .وان تأكل هذه الطبقة يسبب أضرار صحية كسرطان الجلد 

( والتي تستعمل في صناعة cfcوأضرار بيئية أخرح ويعزح هذا التآكل الى تراكم المركبات الكلوروفولوكاربونية ) 

 التبريد.

 -( :Mesosphereالغالف األوسط ) -3

 كيلو متر عن سطن األرض وتتميز بقلة الغا ات وبعدم وجود بخار الماء. 81-51وتقع هذه الطبقة على ارتفاع 

  -( :Thermosphereالغالف الحراري )  -4

كيلومتر فما فوق وال تحتول على بخار الماء أو األو ون وتتميز هذه الطبقة بارتفاع  81وتبدأ هذه الطبقة من ارتفاع 

 رتها.درجة حرا

 صادر الت وث الهوائي:م-  

  -المصادر الطبوعوة : -1

وثاني اكسيد الكبري   S2Hتعتبر البراكين من اهم المصادر الطبيعية النبعاث الجسيمات وغا ات سلفيد الهيدروجين 

So2  والميثانCH2  اما الحرائق فتعد المصدر الرئيسي النبعاث المركبات الهيدروكربونية و اول اكسيد الكربون 

CO   . واكاسيد النتروجين . وتلعب المستنقعات دورا هاما في انبعاث العديد من غا ات التفكك العضول الى الجو

كما وتساهم النباتات في توا ن غا ات الجو وخاصة غا ل االوكسجين وثاني اوكسيد الكربون عبر عملية التمثيل 

 الضوئي .

  -مصادر الت وث التي هي من صنع البشر : -2

  يعتبر اول اكسيد الكربون من اهم هذه الملوثات حيث تتفاقم هذه المشكلة  -وسائط النةل المخت فة:عوادم

 بزيادة عدد المركبات المصاحبة ال دياد عدد السكان وارتفاع المستوح المعيشي.

 تختلف هذه الملوثات الصناعية تبعا لنوع الصناعة ومراحل التصنيع ونوعية وعمر االالت  -: الصناعات

 لمستخدمة في الصناعة ومستوح صيانتها ومدح الجدية في تطبيق القوانين المتعلقة بمنع التلوث.ا

 :ان توليد الطاقة الكهربائية في معظم البلدان في العالم ما ال يعتمد على   -محطات تولود الطاقة الكهربائوة

ثه قا يسبب انبعاث الغا ات الملوحرق الفحم ومشتقات البترول  والغا  الطبيعي ومخلفات هذه المواد عند حر

 على شكل اكاسيد النتروجين والكبري  والكربون .
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 :ل تستعم -) سواء تم الحرق في المنزل او في مكان بوىة العمل( : -ةرق الوقود ل حصول ع ى التدفىة

لنوول اعادة انواع مختلفة من الوقود مثل الخشب ومشتقات النفط والفحم والمواد المشعة. ويعتبر الوقود 

اقل انواع الوقود تلويثا للجو اذا صمم  محطات التوليد حسب االصول الهندسية المقررة والتي تتضمن 

 عدم تسرب الواد المشعة الى الخارج.

 : تعالج النفايات الصلبة بمختلف مصادرها المنزلية والصناعية والزراعية في كثير  -ةرق النفايات الص بة

كيلوغراما من  12يقدر ماينبعث من كل طن من النفايات المحروقة ب من االحيان عن طريق حرقها و

 ملوثات الهواء.

 ...م وثات الهواء 

 ن الصعب تحديد ملوثات الهواء وذلك لكثرتها ف ولكن يمكن تصنيفها الى مجموعات رئيسية ليسهل دراستها:م

كثرة انتشارها ولتأثيرها الخطير على صحة تعتبر من أكثر الملوثات خطورة وذلك ل اوي// الم وثات الكوموائوة :

اإلنسان الذل يتضمن تأثيرات مهيجة أو سامة أو مخدرة أو مسرطنة ومنها الحارقة والمولدة للطفرة  مضافة ملى 

التأثيرات البيئية وتصنف الملوثات الكيميائية حسب مصدرها ملى طبيعية أو صناعية وأكثر التقسيمات شيوعًا هي 

 التركيب الكيميائي وهي كما يليتلك المرتبطة ب

والتي تتكون من الكاربون والهيدروجين وتعتبر من أكثر الملوثات خطورة على الصحة  الهودروكاربونات : 

العامة وهنا تكون حالة المادة تبعًا لعدد ذرات الكاربون فإذا احتوح المركب على أربع ذرات كاربون أو أقل 

كاربون ملى عشر ذرات كاربون تكون سائلة ويكون صلبًا مذا احتوح تكون المادة غا ية واذا خمس ذرات 

 على أكثر من عشر ذرات كاربون 

والذل ينتج من احتراق الفحم  SO2أكثر أشكال الكبري  وجودًا هو ثاني أوكسيد الكبري   أكاسود الكبريج : 

ار ًا في تكوين اإلمطوالبترول أو مل وقود يحتول على الكبري  وتلعب أكاسيد الكبري  دورًا رئيسي

 الحامضية والمعروفة بتأثيراتها الضارة على صحة اإلنسان والممتلكات والنباتات .

 O2Nهنال العديد من أكاسيد النتروجين ولكن االكثراها شيوعًا هي أكسيد النترو   أكاسود النتروةون : 

النتروجين من حرق الوقود ف تتكون اكاسيد  NO2وثاني أكسيد النتروجين  NOوأول أوكسيد النتروجين 

سواء في الصناعة أو وسائط النقل . أن استنشاق أكاسيد النتروجين تسبب تليف في نسيج الرئة فباالضافة 

الذل يتساقط  3HNOالى تفاعل هذه االكاسيد مع بخار الماء في الجو ما يخدل الى تكون حامض النتريك 

 على االرض مسببا المطر الحامضي.

يعتبر هذا الغا  من اكثر انواع الملوثات الهوائية شيوعاواهم مصادره الغير  -:COربون اول اوكسود الك 

طبيعية هي اجهزة االحتراق الداخلي للمركبات خاصة عندما يكون االحتراق غير تام.كما ينبعث من تدخين 

وهو بطبيعته  ابل لالشتعالالتبغ ومواقد التفئة المنزلية وهذا الغا  يتميز بكونه عديم اللون والطعم والرائحة وق

غا  سام عند اتحاده مع هيموكلوبين الدم مكون مركب يسمى بكربوكسي هيموغلوبين وبذلك يفقد قدرته 

 على حمل االوكسجين لخاليا الجسم مسببا التسمم والموت.
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 111- 1.1112تشمل الجسيمات ذرات صلبة او سائلة وباحجام مختلفة متفاوته القطر بين  -الجسومات : 

ميكرو متر  وهي ناتجة من رش السوائل او سحق المواد الصلبة او تفاعل كيميائي بين الغا ات لتتولد 

مركبات جديدة وتختلف الجسيمات تبعا لنوعها وحجمها مثل الضباب الخفيف او الغبار او الدخان واالبخرة 

 المعدنية.

ت المجهرية مثل البكتيريا والفيروسات والفطريات وهي تشمل الكثير من الكائنا -ثانوا // الم وثات البو وةوة:

 وغيرها والتي تنتقل الى االنسان بشكل المباشر او غير المباشر .

  -** مكافحة ت وث الهواء:

االهداف المرجوه من عمليات مكافحة تلوث الهواء هو تخفيف المنبعث من الغا ات الخطرة والجسيمات ان من اهم 

اد وسيلة لالستفادة من هذه الغا ات والجسيمات أو تحويلها الى منتجات يمكن االستفادة الى ادنى مستوح ممكن وايج

 منها او التقليل من الضرر الناتج عنها .

وهي تعتبر من اهم الطرق لمكافحة تلوث الهواء ومنع انتشاره حيث يتم تصميم وصيانة  -اوي// المكافحة الهندسوة :

عدات توليد الطاقة بطريقة تضمن تحقيق الشروط الموصى بها لتقليل التلوث المعدات والماكنات الصناعية او م

  -وتشمل :

  -مكافحة الجسومات الم وثة: 

وهي فراغات مغلفه يتم فيها فصل الذرات الصلبة عن الهواء بفعل الجاذبية حيث تهبط  -ةجرات الترسول: -1

 ثافة وشكل تلك الجسيمات.الجسيمات العالقة في الهواء الى أسفل بسرعة تعتمد على حجم وك

تعتمد هذه االجهزه في عملها على مبدأ واحد هو استغالل الطاقة الحركية للجسيمات  -: cyclonesالمدومات  -2

 لفصلها فحين ارتطام هذه الجسيمات أثناء مسارها بسطن ما فإنها تبتعد عن مسارها بفعل قوة االرتطام .

 س يمنع مرور الجسيمات بينما يسمن بمرور جزيئات الهواء.يتالف المرشن من وسط مسام -مرشحات الهواء: -3

  -مكافحة الغازات وايبخرة الم وثه : 

من االمثله لعملية الحرق الصناعات النفطية حيث يتم حرق الغا ات واألبخرة المتولدة من المواقع  -الحرق : -1

 لتدفئة.المختلفة في محرقه وتستغل الحرارة الناتجة من الحرق في تسخين المياه وا

تعتمد هذه الطريقة على قابلية الغا ات للذوبان في الماء او في المحاليل الكيميائية األخرح  -ايمتصاص : -2

فمعظم الغا ات الملوثة تذوب في الماء مثل االمونيا وكلوريد الهدروجين ويمكن اضافة بعض المواد 

 ديوم وغيرها.الكيميائية لزيادة امتصاص الغا ات الملوثة مثل هيدروكسيد الصو

يتم في هذه التصاق جزيئات سائل على سطن مادة صلبة كالفحم المنشط.تستخدم هذه الطريقة  -ايمتزاز : -3

 في الكثير من المواقع الصناعية وغير الصناعية وذلك لعزل الروائن االبخرة العضوية.

دام بعض االحيان يعاد استخيتم ذلك بتبريد التيار الهوائي المحمل بهذه االبخرة وفي  -تكثوف األبخرة : -4

 األبخرة المكثفة مرة ثانية في الصناعة.
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من خالل نشر الوعي الصحي لعامة الناس حول مخاطر الملوثات وباألضرار الصحية  -// المكافحة التثةوفوة :ثانوا

 والبيئية التي يمكن أن يسببها وتعليمهم اإلجراءات الوقائية الخاصة للتخلص من الملوثات.

حيث تتم الرقابة البيئية المستمرة بواسطة أفراد مدربين ومخهلين علميا للتأكد من مطابقة  -/ المكافحة الةانونوة:/ ثالثا

الهواء للمواصفات المعتمدة وعدم تجاو  النسب المقررة واكتشاف مصادر التلوث الجديدة وتحديد الجهات المخالفة 

 لوث.وتوقيع العقوبة عليها وملزامها بإ الة أسباب الت

********************************************************************* 

 -ت وث الماء: 

يعتمد االنسان والحيوان والنباتات وبقية الكائنات الحية على الماء من اجل الحفاظ على الحياةف تصديقا لقوله 

ل شيء حي " ونستطيع ان ندرل اهمية الماء في حياتنا عندما نواجه انعدامه في مكان ما تعالى " وجعلنا من الماء ك

حيث يستحيل استمرا الحياة. ولقد لعب الماء دورا رئيسيا في تجميع الشعوب واقامة المدن وتطورهاف ولحسن الحظ 

ناعية بواسطة تحلية مياه ان الماء عنصر متجدد وهذا التجدد يمكن ان يتم بطرق طبيعية كالمطر أو بطرق اصط

البحر أو عن طرق تنقية مياه المجارل. ونستطيع ان نساهم في توفير المياه بترشيد استعمالها وحمايتها من التلوث 

 وحفظها من التبخر والضياع.

 مصادر المواه:  

 "Surface waterالمواه السطحوة  "  -1

ة ( ويعتبر هذا المصدر من المصادر السهلة والرخيصة ) الطبيعية والصناعيكاألنهار والبحيرات العذبة والسدود 

والمتوافرة منذ القدم. لذلك نالحظ كثير من المدن شيدت قرب االنهار أو البحيرات العذبة حيث استخدم  

 البحيرات واالنهار في نفس الوق  كمصدر للماء ومصرف للفضالت.

 " Undergroundالمواه الجوفوة "  -2

نابيع وتمتا  المياه الجوفية بخلوها من العالقة والملوثات الحيوية نظرا لعدم تعرضها مثل االبار والعيون والي

للجو ولخضوعها لعملية الترشين خالل مرورها في طبقات التربة. ولكنها تحتول على نسبة ملوحة اعلى من 

 المياه السطحية.

 "  Rain waterمواه ايمطار "  -3

ل فردل ويندر ان تستخدم كمصدر عام للمياه وتعتمد نوعية مياه المطر تستخدم مياه االمطار كمصدر للمياه بشك

 المتجمع على مدح نقاء أو تلوث الهواء في المنطقة التجميع وكذلك السطن الذل يتم عليه التجميع .

 " Desalinated waterمواه البحر المحالة "  -4

من  بية االحتياجات المتزايدة للمياه في كثيرنظرا لوفرة مياه البحر فان هذا المصدر يمثل امل المستقبل في تل

مناطق العالم . ويزداد االهتمام بالتحلية بسبب  يادة التلوث لكل من المياه الجوفية والسطحية االمر الذل يجعل 

 عملية المعالجة لتلك المياه بقصد ا الة التلوث اكثر صعوبة واعلى كلفه في المستقبل.
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 " Effluent of water treatment plantsالمجاري بعد المعالجة "  المواه الصادرة من تنةوة مواه -5

وهي نادرة االستخدام كمصدر لمياه الشرب بالرغم من امكانية الحصول على مياه مطابقة للمواصفات المعتمدة 

 ة.نلمياه الشربف اال انها تستخدم في تغذية المياه الجوفية أو في الصناعة أو في رل المزروعات واشجار الزي

  -استخدامات المواه: 

ال تستخدم لتلبية االحتياجات البدنية كالشرب والنظافة الشخصية والطهي ونظافة   -ايستخدامات الصحوة : -1

 الخاصة أو شبكة المجارل العامة.المنزل وكذلك نقل الفضالت السائلة المنزلية عبر المجارل 

الصناعي والزراعي والحيواني وتربية االسمال وانتاج يستخدم الماء في االنتاج  -:ايستخدامات اوقتصادية  -2

 الطاقة والمواصالت واطفاء الحرائق.

كالسباحة وانواع الرياضة المائية االخرحف وهذا النوع من االستخدام محدود  -:ايستخدامات الترفوهوة -3

 بالمقارنة مع االستخدام الساقبة.

 "  Water Pollutionت وث الماء "  

عض فمياه األمطار تمتص اثناء تساقطها بأيا كان مصدر الماءف فانه ال يتواجد في الطبيعة نقيا بشكل كامل اال ما ندر 

والمياه السطحية في االنهار و السيول والبحيرات تحمل معها الكثير  الغا ات ويلتصق بها الغبار العالق في الهواء

ثيم وغيرهاف وتذيب المياه الجوفية اثناء تسربها في التربة نسبة من من المواد العالقة العضوية والمعدية والجرا

  -االمالح وينقسم التلوث المائي الى ثالث انواع :

مثل التعكر ووجود لون أو رائحة أو طعم للمياه. وكذلك ارتفاع درجة حرارة الماء نتيجة  -الت وث الفوزيائي: -1

 .تسخينه أو القاء مياه حاره في الجمعية المائية

وهو وجود مواد كيميائية ذائبة في الماء بسبب ذوبان االمالح الموجودة في التربة في  -الت وث الكوموائي : -2

  الماء أو نتيجة القاء مخلفات صناعية في المياه وقد يكون هذا التلوث سببا للكثير من االمراض مثل السرطان.

ب ة كالجراثيم والفيروسات والطفيليات والطحالوهو ناتج عن تسرب كائنات حيه دقيق  -الت وث البوولوةي : -3

 وغيرها الى الماء وتسبب هذه الملوثات االمراض المعدية.

 

 

 

 

 

***************************************************************************************** 
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 **طرق معالجة النفايات**

سواء كان انسانا او حيوانا او نباتا ف له من وسائل حياته طريقة معينه الخراج و انتاج الفضالت وقد كل مخلوق 

كائنات الحية ضرورية لحيات كائن حي اخر أو يستخدمها بقصد أو غير قصدف ثم يعيد افراغها تكون فضالت احد ال

أو يعيش عليها حياته كاملةف أو يخذل بها كان حي اخر ارقى منه. ومن االمثلة على ذلك ما يحدث في الحشرات 

 والقوارض التي تتغذح وتعيش على فضالت االنسان والحيوان والنبات.

ع تزايد عدد السكان وا دحام المدن ف وتنوع الصناعات وانتشارها و يادة حركة النقل وارتفاع اما اليوم وم

المستوح المعاشيف فقد بدأنا نالحظ  يادة وتنوعا في مصادر النفاياتف فأصبحنا نرح النفايات الصناعية 

ا يستمر يوميا وتنوع مكوناتها ولهذوالزراعيةوالتجارية والمنزليةباالضافة الى االرتفاع في كمية النفايات المنتجة 

البحث عن طرق جديدة وامنه وسهلة تتضمن جمع ونقل وخزن ومعالجة مثل هكذا نوع من النفايات بالطرق السليمة 

 حماية لصحة االنسان وصونا لبيئته.  

 تنقسم الفضالت الى قسمين رئيسيين: -:انواع الفضالت واقسامها- 

و تعبير يستخدم لالشارة الى الفضالت غير السائلةوالتي تنتج عن مختلف وه -الفضالت الص بة او الةمامة: -1

النشاط المنزلي والحرفي والتجارل والصناعي والزراعي . وتتكون الفضالت الصلبة من مواد مختلفة 

الحصر لها ف منها االتربة والزجاج والمعادن واالخشاب ومخلفات الطعام وبقايا مواد التعبئة والتغليف 

المالبس واالقمشة وفضالت المصانع والمزارع والمستشفيات ومراكز البحث والحدائق والحيوانات  وبقايا

 الناقلة باالضافة الى الفضالت التي تحتول على مواد مشعة.

وهي تشمل المواد البرا ية واالدرار والمياة المستخدمة في تحضير الطعام وفضالت  -الفضالت السائ ة: -2

مغاسل ف وتشمل ايضا مياه غسل الشوارع والسوائل المختلفةمن المصانع المطابخ والحمامات وال

والمستشفيات والمراكز البحثية ومحطات توليد الطاقة وغير ذلك. وتتفاوت مكونات الفضالت السائلة من 

 حيث الكمية والنوعية تبعا لمصادرها.

 :ائلة هي االكثر خطورة على الشك بان الفضالت الس -ايضرار الصحوة الناةمة من الفضالت السائ ة

الصحة العامة من الفضالت الصلبة ف النها ملوثة بافرا ات االنسان التي تحتول على الكثير من المعوامل 

 -المسببة لالمراض ف ومن هذه العوامل:

 والتي يعتبر وجودها في مياه الشرب دليال على تلوث المياه بالمواد البرا ية. الةولونوات: -

 مثل الجراثيم التيفية ونظيرة التيفية والزحار العصول. ضة:الجراثوم الممر -

 مثل فيروس التهاب سنجابية النخاع " شلل االطفال" والتهاب الكبد الوبائي. الفوروسات: -

 مثل االسكارس والزحار االميبي. الطفو وات: -
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 :الطرق الصحوة لتصريف الفضالت- 

م عايير الهامة لمستوح الصحة العمومية في ال بلد وتتتعتبر عملية تصريف الفضالت بطريقة صحية احد الم

عملية التصريف بطرق عديدة تعتمد على المستوح االقتصادل والظروف البيئية والعادات ونوعية االسكان 

 والكثافة السكانية وهي كما يلي وبحسب نوع الفضالت.

 -** طرق تصريف الفضالت الص بة:

الصلبة جمعها ونقلها ومعالجتها بالطرق المناسبةف  حيث تكتسب  تشمل عملية التصريف الصحي للفضالت  

عمليتا الجمع والنقل للفضالت الصلبة اهمية كبيرة للمحافظة على الصحة العمومية النهما تتمان داخل االحياء 

ر بالسكنيةف في حين تتم معظم عمليات المعالجة والتخلص من هذه النفايات في اماكن بعيدة عن المساكن. وتعت

من كلفة  %81-61عمليتا الجمع والنقل من العمليات المكلفة في تدبير النفايات الصلبة اذ تصل كلفتها بحوالي 

التخلص من تلك النفايات. وتختلف عمليات الجمع والنقل من مكان الى اخر. ويفضل ان تحفظ فضالت 

 وان تجمع هذه النفايات في نظيفالمطابخ والفضالت القابلة للتحلل في اوعية محكمة االغطية وسهلة الت

فترات متقابة ال تتجاو  اليومين ويفضل جمعها ونقلها يوميا. وتوجد عدة طرق للتخلص من الفضالت الصلبة 

 -ومن الطرق المقبولة من الناحية الصحية ما يلي:

  -الطمر الصحي: -1

الخرح وهي ايضا تخدل الى وهي من الطرق االكثر شويعا واستخداما وذلك لقلة كلفتها نسبيا مع الطرق ا

التصريف التام للفضالت الصلبة في حين الطرق االخرح التعتبر كاملة تماماوذلك لبقاء جزء من الفضالت بحاجة 

الى الدفن في االرض عند استعمال ال من الطرق التقليدية االتي ذكرها. وهذه الطريقة تتم من خالل حفر خندق 

مناسبة حيث تقسم االرض الى خاليا  وتوضع فيها النفايات  منخفظة االرض في حال عدم وجود ارضخاص في 

ثم يتم طمر كل خلية بمفردها  قبل البدء بطمر خلية جديدة ومن ثم يتم تغطية االرض يوميا بطبقة من التراب بعد 

 ضغطها لضمان عدم تسرب الروائن الكريهة أو انتشار الحرائق أو توالد القوارض.

 عملية الدبال عبارة عن التثبي  البيلوجي للمواد العضوية القابلة للتدبيل قي الفضالت -بال( :التدبول ) تكوين الد -2

الصلبةف وتتم عملية التثبي  في وجود الهواء " التدبيل الهوائي" أو بعدم وجود الهواء  "التدبيل االهوائي" 

ين وال رائحة لها . ويستفاد منه في تحس والناتج النهائي لعملية التدبيل مادة عضوية خالية من العوامل الممرضة

التربة  في حال اضيف لها مواد النتروجين والبوتاسيوم والفسفور بتراكيز محددة اذ يمكن عندئذ استعمالها 

كسماد عضول للتربة. ويمكن التخلص من المواد الغير قابلة للتدبيل بطريقة الطمر الصحي كما يمكن بيع 

 زجاج وااللمنيوم.الجزء الذل يمكن تسويقة كال

وهي عملية حرق النفايات الصلبة وهي من اقدم الطرق واسهلها  -: incineration ) الحرق ( الترمود -3

 خاصة وان معضم الفضالت الصلبة قابلة للحرق ولها عدة فوائد منها:

كما يمكن  %71-95تقلل و ن الفضالت الى دنى قدر ممكن حيث يمكن تخفيض حجم النفايات بنسبة  -

 . %51-85يف الو ن بنسبة تخف
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 تقضي على جميع العوامل الممرضة الحية من جراثيم وطفيليات والكثير من المواد الكيميائية الضارة. -

 في عمليات التدفئة والصناعة أو االنارة وغيرها. يمكن االستفادة من الطاقة الناتجة من الحرق -

وال تخلو عملية الترميد من  واسعة من االرض. يمكن استعمالها قرب مكان النفيايات وال تحتاج لمساحات  -

 العيوب أو الخاطر خاصة اذا لم تراعى الشروط الصحية في عملية الحرق  وبالشكل الصحين .

بدأت حديثا فكرة فصل الفضالت الى مكوناتها ف واالستفادة من هذه  : Recyclingايستكرار أو التكرير  -4

خلص منها . حيث تتم هذه العملية من خالل عدة اشخاص يقومون بجمع المكونات بدال من ذلك الجهد والمال للت

النفايات وفصلها ومن ثم اعادتها الى مكوناتها االصلية وبطرق خاصة تشمل التنظيف والفصل واعادة التصنيع 

 الى الموادها االولية.

القمامة حيث تركب  وتتم من خالل طحن النفايات في االت خاصة تدعى طاحنة التصريف في الجاري العامة: -5

في احواض غسيل المطابخ المنزلية أو العامة أو في المحالت العامة ومن ثم يتم تصريفها في المجارل العامة 

. ومن مساوء هذه الطريقة انها تزيد الحمل على عمليات تنقية المجارل العامة كما هي تحتاج الى ضغط  مائي 

هي تستعمل مع مخلفات المطابخ أما المواد الغير قابلة للطحن عالي وهي تستهلك كميات اضافية من المياه و

 كامهادن والمواد البالستيكية والزجاج فيتمن التخلص منها بالطرق االخرح .

تستعمل هذه الطريقة في البالد التي تقع على شواطد البحار ف حيث توضع القمامة في  التصريف في البحار:  -6

اميال وتلقى في المياه بشرط عدم  (5) ل البحر لمسافة ال تقل عنسفن مخصصه لهذا الغرض ثم تسحب داخ

 رجوع القمامة الى الشاطد مرة ثانية بفعل التيارات المائية أو الرياح.

 -** طرق تصريف الفضالت السائ ة :

مما ال شك فيه ان الفضالت السائلة تعتبر اكثر خطورة على الصحة العمومية من الفضالت الصلبة النها 

ل على العديد من المكروبات التي توجد عادة في برا  االنسان . لهذا فان تصريف الفضالت السائلة بطريقة تحتو

صحية يحد بشكل كبير من انتشار االمراض المعدية ويحمي المياه من التلوث ويحول دون انبعاث الروائن الكريهة 

ت الذباب. وهنال طريقتان للتخلص من الفضال ويمنع تلوث التربة ويقضي على اماكن توالد الجشرات الضارة مثل

 -السائلة:

تستعمل هذه الطريقة في التخلص من الفضالت االدمية وغالبا ماتستعمل في الريف   -الطريةة الجافة: -1

واماكن االقامة المخقته كالمخيمات الكشفية واللرحالت ووسائل النقل مثل القطارات والباصات والطائرات 

رين . وهي تعتبر غير امنه صحيا مالم تتوافر فيها الشروط الصحية الضرورية لمنع توالد واماكن تجمع المهاج

الحشرات وانتشار المرض والمكاره الصحية . وتعتمد هذه الطريقة على جمع الفضالت السائلة في حفرة تعرف 

 بالمرحاض .

نظام المجارل  االتية من شبكة تستعمل هذه الطريقة عادتا في المنا ل المزوده ب  -طريةة الحمل بالمواه: -2

المياه العامة أو الخزان المنزلي الخاص حيث يستعمل الماء لنقل الفضالت السائلة من المرحاض المنزلي 

 .والمطبخ الى خارج المنزل ويطرحها الى المجارل العامة أو في اماكن التحليل الفردية
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  -:ماي ي وتهدف عم وة نةوة مواه المجاري بصورة عامة الى تحةوق  

 .ا الة المواد الطافية -1

 ا الة المواد ) العضوية وغير العضوية( العالقة . -2

 ا الة المواد العضوية الذائبة. -3

 التخلص من العوامل الممرضة. -4

 :التصريف الصحي ل فضالت السائ ة بواسطة محطات المعالجة 

لية كفيلة با الة جميع المواد الموجودة ان عملية معالجة مياه المجارل المصممة بشكل صحين والتي تدار بكفائة عا

في مياه الفضالت وتعطي في النهاية مياها صافية خالية من التلوث يمكن االستفادة منها بامان في مجاالت مختلفة 

هنال انواع عديده منم محطات المعالجة والتي تختلف في التصميم والحجم  كالرل وبعض انواع الصناعة وغير ذلك.

وح التقنية التي يتم تحقيقهاف وبصورة عامة تتالف عملية معالجة مياه الفضالت في محطات المعالجة والمساحة ومست

 -المختلفة من المراحل التالية:

المواد الطافية كقطع الخشب والورق والبالستك بواسطة مصاف معدنية  ا الة وفيها يتم المعالجة التمهودية : -1

من الحصى والرمال حيث يتم ترسيب هذه المواد في احواض صغيرة  خاصة ف كما تتم ا الة المواد المحمولة

 توجد في مدخل المحطة.

امتار وهي تستعمل لتصفية  3وتحتول على خزانات تثفيل " ترسيب" أو ترويق يبلغ عمقها  العالجة ايولوة : -2

ال هوائيا  مواد العضويةمياه الفضالت من المواد العالقة وتوفر بيئة خالية من االكسجين حيث يتم فيها نحلل ال

. 

في هذه المرحلة يتم توفير بيئة مناسبة يتم فيها االستفادة من الجراثيم الهوائية في اكسدة المواد  المعالجة الثانوة: -3

العضوية القابلة للتحلل وبهذا يتم النخلص من المواد العضوية العالقة والذائبة ف ويتم توفير االكسجين اال م 

وذلك بضخ االكسجين من خالل المياه الفضالت . وتمرر المياه خالل احواض رملية ال الة  للجراثيم الهوائية

 المواد العالقة.

تعتبر هذه المرحلة متقدمة في مستوح المعالجة وتستعمل في بعض محطات التنقية فقط.  المعالجة الثالثة: -4

ال  والنتروجين والكربون والتي ما  وفيها تم ا الة او تخفيف بعض المواد الكميائية مثل مركبات الفوسفات

 ذائبة في الماء.

وفيها يتم اضافة الكلور لقتل الجراثيم التي قد تتبقى في المياه التي تم  تنقيتها ف وهنا يجب ان اليتقل  الك ورة: -5

 دقيقة على اضافة الكلور . 21جزء في المليون  وذلك بعد مرور  1.5كمية الكلور المتبقي ) الثمالي( عن 
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 الوحدة النمطية الرابعة 

وم االعاقة وانواعها واهمية مفه

رعاية المعوقين وطرق اعادة 

 التاهيل الطبي.
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 -للحقيبة : الرابعة الوحدة النمطية 

هي حالة تحد من قدرة الفرد على القيام بوظيفة واحدة أو أكثر من الوظائف التي تعتبر أساسية في   :اوعاقة مفهوم

تبر وذلك ضمن الحدود التي تعالحياة اليومية كالعناية بالذات أو ممارسة العالقة اإلجتماعية والنشاطات اإلقتصادية 

طبيعية. أو هي عدم تمكن المرء من الحصول على اإلكتفاء الذاتي وجعله في حاجة مستمرة ملى معونة اآلخرينف 

والى تربية خاصة تساعده على التغلب على معاقته. ويعرَّف المعاق بأنه "الشخص الذل انخفض  ممكانيات حصوله 

ف نتيجة لقصور بدني أو عقلي". كما يعرَّ بفعالياته اليومية يحول دون محتفاظه على عمل مناسب بدرجة كبيرة مما 

المعاق بأنه الشخص الذل يختلف عن المستوح الشائع في المجتمع في صفة أو قدرة شخصية سواء كان  ظاهرة 

فية بحيث والعاطكالشلل وبتر األطراف وكف البصر أو غير ظاهرة مثل التخلف العقلي والصمم واإلعاقات السلوكية 

يستوجب تعدياًل في المتطلبات التعليمية والتربوية والحياتية بشكل يتفق مع قدرات وممكانات الشخص المعاق مهما 

هو شخص ال توجد لديه مقدرة كاملة على . أو ممكنتنمية تلك القدرات ملى أقصى حد  باإلمكانكان  محدودة ليكون 

ياة العادية نتيجة مصابة وظائفه الحسية أو العقلية أو الحركية مصابٍة ولد بها ممارسة نشاط أو عدة أنشطة أساسية للح

 .أو لحق  به بعد الوالدة 

 أنواع اوعاقات: 

وهي اإلعاقة الناتجة عن خلل وظيفي في األعصاب أو العضالت أو العظام والمفاصل  -اوعاقة الحركوة: -1

البترف ومصابات العمود الفقرلف ضمور العضالتف مرتخاء والتي تخدل ملى فقدان القدرة الحركية للجسم نتيجة 

 .الروماتيزمالعضالت وموتهاف 

 :- أسباب اوعاقة الحركوة** 

 . عدم كفاية تغذية األم أثناء الحمل -1

 . نقص األوكسجين أو اإلصابة أثناء الوالدة  -2

 . فقر الدم الناتج عن سوء التغذية -3

 . تعاطي األم للعقاقير -4

 . ية والحروب وأعمال العنف األخرحالكوارث الطبيع -5

 . ملوثات البيئة -6

 .)األمراض البكتيرية والفيروسية مثل ) الجذام وشلل األطفال والسحايا المخّية والتهاب الدماا -7

  من اوعاقة الحركوةالوقاية طرق : 

 ل التغذية السليمة لألم أثناء الحم -1

 . نظافة مرافق التوليد وكفاءتها  -2

 . التغذية الصحيحة وتناول الفيتامينات الكافية -3

 . القضاء على األمراض البكتيرية والتحصين على الوجه الصحين -4

 . التدخل المبكر والمعالجة واتخاذ االحتياطات في المنزل وأماكن الترفيه للوقاية من الحوادث -5

http://forum.rjeem.com/t97160.html
http://forum.rjeem.com/t97160.html
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عاقة الناتجة عن مصابة األعصاب الرأسية لألعضاء الحسيةف العينف األذنف اللسان هي اإل -اوعاقة الحسوة: -3

 وينتج عنها معاقة حسية بصرية أو سمعية أو نطقية. 

هي اإلعاقة الناتجة عن خلل في الوظائف العليا للدماا كالتركيز والعد والذاكرة واإلتصال  -اوعاقة الذهنوة: -4

و أعليمية أو صعوبة تعلم أو خلل في التصرفات والسلول العام للشخص.مع اآلخرين وينتج عنها معاقات ت

 . هي أداء عقلي دون المتوسط يظهر متال مًا مع القصور في السلول التكيفي خالل فترة النمو

 :- أسباب اوعاقة الذهنوة** 

  . سوء تغذية األم أثناء الحمل -1

 . تعرض األم لسموم بيئية مخثرة على الجنين -2

 . سوء تغذية الطفل -3

 . األمراض البكتيرية والفيروسية -4

 . الشلل الدماغي -5

 . تناول الطفل الصغير للرصاص أو الزئبق عن طريق الخطاء -6

  من اوعاقة الذهنوةالوقاية طرق -:  

 . تحسين تغذية األمهات -1

 . لذين يحتاجون الى فحص جينيتحديد األشخاص ا -2

 . من األمراض البكتيرية والفيروسية ومعالجتها في وق  مبكرالوقاية  -3

 . التثقيف الصحي للتقليل من  واج األقارب الذين يعانون من مشاكل صحية -4

 . التوليدتحسين العناية بالحوامل واألجنة وظروف  -5

هي اإلعاقة الناتجة عن أمراض نفسية أو أمراض وراثية أو شلل دماغي نتيجة لنقص  -اوعاقة العة وة: -4

 .عن القيام بوظائفه المعروفةاألكسجين أو نتيجة ألمراض جينية أو كل ما يعيق العقل 

 .وهي وجود معاقتين للشخص الواحد -اوعاقة المزدوةة: -5

 .وهي عبارة عن مجموعة من اإلعاقات المختلفة لدح الشخص الواحد -اوعاقة المركبة : -6

 الرعاية االجتماعية واجب أخالقي وطني لذا تعد حتمية ال جدال فيهاف فقد أوضح   -:لرعاية ايةتماعوة لإلعاقةا

قاره تالدراسات النفسية واالجتماعيةف ان اإلنسان عندما يصاب بإعاقة معينةف ينتابه شعور بالنقصف نتيجة اف

أو قصور جزء من التركيب الفسيولوجي لهف وقد تخثر بهاف ومن ثم تحدث عملية تغيير في سلوكه االجتماعي 

ومن هناف تبر  أهمية دور الخدمة االجتماعية  مما يخدل ملى رفضه للمحيطين بهف ورفض المحيطين به له

ير راد المعوقينف بل وأيضا لدعم وتطوداخل مخسسات المعوقينف ليس من أجل تعديل السلول غير المقبول لألف

 .اإليجابي المرغوب فيه لدح تلك الفئة من فئات المجتمع السلول االجتماعي

 

http://forum.rjeem.com/t97160.html
http://forum.rjeem.com/t97160.html
http://forum.rjeem.com/t97160.html
http://forum.rjeem.com/t97160.html
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 تعتمد رعاية المعوقون ع ى أبعاد ثالثة : 

 : البعد اونساني -1

ال و والذل يستمد دوافعه من مبادئ الشريعة اإلسالمية السمحاء التي أكدت تكافخ الفرص بين جميع األفراد

فرق في ذلك بين سول ومعاق فالكل سواسية والكل يستطيع ان يشارل في واقعه الذل يعيش في مطاره 

 .يتساوح في ذلك كل الناس مهما اختلف  دياناتهم أو أعراقهم أو جنسياتهم

 :البعد الديمةراطي -2

لم )أيما سله وآى اهلل عليه ووهو قائم على أساس كفالة الحقوق والواجبات لكل األفراد ويفهم من قول النبي صل

أهل عرصة أصبن فيهم امرؤ جائع فقد برئ  منهم ذمة اهلل تبارل وتعالى( فإن المجتمع مسخول عن كل فرد 

فيه ويقع اإلثم على جميع افراده مذا أصبن واحدا منهم جائعًا ال يجد ما يسد جوعه وهذا في نفس الوق  مبدأ 

 .عناه الواسع الكبير في اإلسالمهام يقوم عليه التكافل االجتماعي بم

 : البعد ايقتصادي -3

ال يحق للهيئات الطبية المحلية ان حيث من رعاية المعوقين تعد توظيفًا لرؤوس األموال ال استهالل لها 

تتجاهل مشكلة المعوقين نظرا لخطورة أبعادها االقتصادية وأهمية ما يمكن تعويضه من أموال طائلة تعود 

 .مذا ما خطط  برامج التأهيل للمعوقين على دخل األمة

 خدمات الرعاية ايةتماعوة ل معوقون 

وهنال مجموعة من الخدماتف يجب ان تقدم في مجال رعاية المعوقينف وذلك لوقاية أفراد المجتمع من 

 -:ومن هذه الخدمات الوقوع في اإلعاقةف أو إلشباع احتياجاتهم الذين وقعوا منهم في اإلعاقة من جانب آخر

ال ينبغي مغفال الجانب الوقائي عند معالجتنا لمشكلة المعوقين مذ ال يمكن ان يكون  : الخدمات الوقائوة -1

للخدمات المبذولة في هذا الميدان الطابع اإليجابي دون ان تمتد آثاره ملى مصادر المشكلة وجوانبها المختلفة 

م الصحة كإجراء غير مباشر للوقاية من حدوث بهدف الحد من تفاقمها مثل حماية البيئة ومجراءات تدعي

اإلعاقةف وذلك عن طريق التوعية بأساليب التغذية السليمةف ورعاية الحوامل والتحصين ضد األمراض 

المعدية والتي قد تخدل ملى معاقة جسمية كشلل األطفالف أو حسية ككف البصرف كما ان االكتشاف المبكر 

 .الوقاية من أل عجز قد ينتج عنهالألمراض وسرعة عالجهاف يخدل ملى 

 : خدمات الحصر والتسجول -2

ان االكتشاف المبكر لحاالت اإلعاقةف وتحويلها في الوق  المناسب للجهات الطبية المختصةف لذو أهمية بالغة 

في نجاح عملية العالج والتأهيل. ويتوقف اكتشاف الحاالت على تنظيم عمليات الحصر والتسجيل وتنسيق 

  .جهود الخبراء والمختصين في هذا المجال وتكامل

 : الخدمات الطبوة -3

يقصد بها اإلشراف الصحي العام على المعوقينف سواء كان ذلك من أجل عالج العاهة أو أل عرض آخرف 

ويجب ان يتسم اإلشراف الطبي بالتتبع واالستمراريةف مع تركيز االهتمام على العالج الطبيعيف خاصة في 

  .قة الجسميةحاالت اإلعا

 : الخدمات النفسوة -4

فالمعوق في حاجة ملى الخدمات النفسية لتساعده على اكتشاف ما تبقى لديه من ممكانيات وتغيير نظرته 

  الستعادة ثقته في ذاتهف ومعادة توا نه االنفعالي حتى يمكنه االستفادة من ممكانياته المتاحة.

 : الخدمات ايةتماعوة -5

كل ما يتعلق بالظروف االجتماعية للمعوق سواء كان  ظروف بيئيةف أو أسريةف أو مهنيةف  وهي تعنى بدارسة

أو تاريخه المرضي )اإلعاقة(ف وذلك باستخدام األساليب المهنية للخدمة االجتماعية لمساعدته على التغلب 

  على المشاكل التي تواجهه أو تواجه أسرته.
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  :لمعوقونلمراةل والخطوات األساسوة لرعاية ا** ا

تتم عملية الرعاية والتأهيل للمعوقين من خالل عدة مراحل وخطوات هامة قد يحتاج مليها المعوق عند تأهيله أو 

 : بعض منها وهذه المراحل والخطوات نحصرها فيما يلي

 : أوًي : التشخوص التةويمي الشامل ل معوق

الة المعوق دراسة شاملة تقدر مدح العجز تعد أول خطوة على طريق الرعاية للمعوق هي تشخيص ودراسة ح

وشدته ودرجته ومستقبل الحالة واحتياجات المعوق وأسرته ودفع خطة الرعاية والمقترحات المتعلقة ويتكون 

 : التشخيص التقويمي الشامل للمعوق من العناصر التالية

 .الحاالت المرضية األخرح التقويم الطبي والصحي العام لحالة المعوق وقياس المستوح الصحي واكتشاف -1

 .التقويم النفسي للمعوق: قياس دراسة الحالة النفسية وأثر العجز على شخصيته -2

التقويم االجتماعي للمعوق : دراسة العوامل االجتماعية واالقتصادية والبيئية التي يكون لها أثر على حالة  -3

 .المعوق ورعايته

 .ثانوًا : الرعاية الشام ة ل حالة

 .ًا : المتابعة والرعاية الالةةة ل معوقثالث

******************************************************************** 
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 جراء اتهإمفهوم التأهيل و 

الى تلك العملية المنظمة و المستمرة التي تهدف الى ايصال الفرد المعوق  ( هو   Habilitation)التأهيلمفهوم 

اعلى درجة ممكنة من النواحي الطبية و االجتماعية و النفسية و التربوية و المهنية و االقتصادية التي يستطيع 

 ( Rehabilitation ) بالحاالت التي اصيب  بالعجز في مراحل مبكرة من العمر اما اعادة التأهيل الوصول اليها

ة لعوارض مرضية او حوادث بيئية بحيث اثرت هذه االصابة باألشخاص الذين اصيبوا في مراحل متقدمة نتيج فيهتم

  على عدم قدرتهم على االستمرار في الوظائف  و االدوار التي كانوا يمار سونها قبل االصابة .

 :اةراءات عم وة التأهول- 

 . ى حد ممكنمكانيات الفرد و توظيفها الى اقصاستغالل و تطوير قدرات و ا  -1

 سرته على التكيف مع حالة العجز و مواجهة االثار النفسية .مساعدة الفرد المعوق و ا -2

 دمج الفرد المعوق في الحياة العامة للمجتمع و تمكينه من ان يخدل .  -3

 مراةل و خطوات ع موة التأهول :- 

وهما تهدفان  االستقبالو االحالة  تقسم هذه المرحلة الى خطوتين اساسيتين هماو  -: المرةات ايولى -

 .ة الفرد المعوق على النمو السليمعمل على توفير الظروف المالئمة لمساعدال -1الى 

المساعده على تغيير سلول المعوق و مساعدته على الوصول الى قرار مناسب فيما يتعلق بشخون  -2

 حياته .

 . مرحلة التقييم و التشخيص و االرشاد : المرةات الثانوة -

 (Evaluation)التةووم  -1

تشمل هي وية التي يتمتع بتا الشخص المعوق تحديد االمكانيات و القدرات الشخصلتقييم الى تهدف عملية ا

 دراسات عدة :

تهتم هذه الدارسات بالوضع الصحي للشخص  و : Medical Evaluationدراسات التةووم الطبي  * 

 المعوق .

اسات التقييميه النفسية تهتم الدرو : Psychological Evaluationالدراسات التةووموة النفسوة   *

 بدراسة و تقييم اثر العجز على شخصية المعوق ومدح تكيفه مع حالة االعاقه .

 :مرحلة التخطيط لبرنامج التأهيل:  المرةات الثالثة -

  على عدة جوانب مهمه وهي: تركز خطة التأهيل الفردية للمعوق  -:التأهولطرق-  

 التأهيل الطبي . -

 التأهيل النفسي . -

 يل االجتماعي .التأه -

 التأهيل المهني . -

 التأهيل التربول . -

هو احد البرامج و االنشطة االساسية لعملية التأهيل و هو يعنى بالجوانب المرضية و -التاهول الطبي: -1

 العمل علىوكذلك  ية التي يمكن ان تنشا عن العجزانب المرضية و الصحاو الجو للعوقسواء المسببة 

 .و الفحوص الطبية و الجينية المبكر الة العجز باستخدام و سائل الكشفالوقاية من تكرار حصول ح
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 سائل التاهول الطبي:و-  

 االدوية و العقاقير الطبية . -

 العمليات الطبيعي . -

 العالج الطبيعي . -

 االخهزة الطبية التعويضية و الوسائل المساعدة . -

 االرشاد الطبي . -

ز دورا بار ا وحيويا في تحويل حالة العج هد المعوق واسرتتلعب الظروف النفسية للفر -التاهول النفسي: -2

الى حالة اعاقة او في تقبل حالة العجز و التكيف معها و العمل على االفادة من انشطة و برامج التأهيل 

 الال مة .

 : اهداف برامج التأهول النفسي-  

 ة .العمل على تعديل بعض العادات السلوكية الخاطئة التي قد تنشان االعاق -1

 المعاق . الفردتدريب االسرة وار شادها على اساليب رعاية و تدريب  -2

 .وصول الى قرار سليم مساعدة االسرة في ال -3

 وسائل و اسالول التأهول النفسي :- 

 *   االرشاد النفسي .   

 *   االرشاد االسرل .

 *   تعديل السلول .

 *   التوجيه و االرشاد المهني .

 *   العالج النفسي . 

 -ومن اهدافه العامة :  -:التأهول ايةتماعي  -3

 .الخاصة لألفراد المعوقينالعمل على توفير الخدمات االجتماعية الال مة لتلبية االحتياجات  -

 لي وذلك من خالل العمل علىالعمل على توفير الظروف البيئية المناسبة لدمج المعوق في المجتمع المح -

 .عي للفرد المعوقالسلول الصحي واالجتما تعديل

ه حيث تمثل هذ هيل الشاملةة في عملية التأميعتبر التأهيل المهني من المراحل المه  -التاهول المهني: -4

 . المرحله تحويل الفرد المعوق من فرد مستهلك الى فرد منتج  في المجتمع وتعويده االعتماد على الذات

 :اهداف التاهول المهني-  

 اة العامة للمجتمع . *   دمج المعوق في الحي

 إلنتاجية . ته و الشعور باا*   اعادة ثقة الشخص المعوق بنفسه و تقديره لذ

 تعديل اتجاهات االخرين نحو قدرات و امكانات الشخص المعوق .  *

 المعوقين مورد من مواد التنمية االقتصادية المنتجة في المجتمع .جعل الفرد  * 
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  -:خطوات عم وة التأهول المهني* 

 *   التةووم المهني .

 *   التوةوه المهني .

 *   التدريل المهني . 

 :     *   التشغول

 التشغيل المحمي  •

 التشغيل الذاتي  •

 التشغيل التعاوني  •

 التشغيل المنزلي  •

 تختلف برامج التربية الخاصة باختالف فئات االعاقة : -: التأهول التربوي --5

  .فئة االطفال المتخلفين عقليا  •

 .فئة االطفال المعاقين بصريا •

 .فئة االطفال المعاقين سمعيا •

 .فئة االطفال المعاقين جسميا •

 .فال الذين يعانون من صعوبات تعلمفئة االط •

 .فئة االطفال المضطربين سلوكيا •
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 الوحدة النمطية الخامسة   

 مقدمة في االحصاء الحياتي 

 مقاييس معدالت الحياة
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 -للحقيبة : الخامسة الوحدة النمطية 

 

 تعريف اإلحصاء 

كالة . يمضكن مجكوعة من الطرة الصز نات التاخصة لزمبديالت الصشوائالةهو عزم تزتالص  تازالل البالااإلحصاد 

القالا الة الم  يكمن توظال ها لجكا الكصزومات  البالانات عن الظواهر  تبويبها  تزتالصها  تقويكها  تازالزها 

  ا مقراد التمائج  اتتاا القرارات بتاد عزالها.

 :أنواع اإلحصاء 

 ألوص  :  يتمص بجكا البالانات  تازالزها   ص ها لموخالح مصالكها الرئالسالة.اإلحصاد  -1

طرة تازالل  ت سالر  تقديم  ا متالا ا  متماجات با عمكاد عزى الصالتة باإلحصاد ا  مد ل :  يمصزق  -2

  عزاله فانه يمصامل ما المصكالم  المتبؤ  المقدير. 

  البيانات اإلحصائيةانواع:-  

  تصبر بشمل رتك  عن ظاهر  مصالتة مثل الصكر,مسمول السمر ف  الدا.البالانات المكالة:  -1

 البالانات التوعالة:  تصف الظاهر  يشمل غالر رتك  مثل الجتم ,الماصالل الدرا ى.. -2

 :مصادر البيانات 

 الكصادر الكباشر  )الكالدانالة(:  تشكل الكسح  المصداد. -1

شرات  الد ريات  الممب الصزكاله  الكجالت  كل الكصادر غالر الكباشره )الماريتالة(:  متها السجالت  الت -2

ماتتشرهه الجهات الر كالة ا  الكراكز الصزكالة.أ  تام ظ به ككا وظات تاوي مصطالات اات اهكالة  

 لالفراد أ  الجكاعات.

 :طرق جمع البيانات 

 الكشاهد  -1

 المسجالل الذات  -2

 الكقابزة الشتصالة -3

 الكصادر الكسكوعة ا  الكرئالة. -4

 :أنواع العينات 

 صالتة الصشوائالة البسالطةال -1

 الصالتة الصشوائالة التظامالة -2

 الصالتة الصشوائالة الطبقالة -3

 الصالتة الصشوائالة الكمصدد  الكراحل -4
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 "" اإلحصاد السمان ""  

 ةلمقدما

(  تعني علم السكان أو المعرفة الرياضية للمجتمعات السكانية  (Demographyمن المعلوم من الديموغرافيا 

امه وأحوالها ألجسميه والمدنية والفكرية واألخالقية  والمعنى الضيق لعلم السكان هو دراسة حجم وتغيراتها ألع

السكان وتو يعهم  وتركيبهم والتغيرات التي تطرأ عليهم ويتوقف ذلك على دراسة وتحليل العناصر األساسية الثالثة 

 وتأتي أهمية اإلحصاءاتالداخلية والخارجية ( .  بنوعيها المخثرة في نمو السكان  وهي )الوالدات والوفيات والهجرة

الديموغرافية من أنها تدرس خصائص السكان الذين هم مصدر كل  النشاطات االقتصادية والثقافية والصحية 

واالجتماعية وغيرها . كما أن هذه النشاطات مترابطة ويخثر بعضها على البعض األخر ف فالنشاطات االقتصادية 

لى التطور الثقافي واالجتماعي والصحي كما أن التطور الثقافي واالجتماعي والصحي يخدل ملى المتطورة تخدل م

فهذه اإلحصاءات تتين لنا تسجيل الظواهر المختلفة على شكل أرقام إلنتاج والتطور االقتصادل .  يادة المقدرة على ا

ة يد على أهمية التسجيل من المسائل المهمبحيث نتمكن بواسطتها من أعطاء صورة حقيقية لتلك الظواهر لذا فالتأك

في اإلحصاءات  حيث تحدد بموجبها عملية التحليل الواقع البموغرافي للمجتمع ومعرفة مستوح النمو ومن جانب 

أخر فأن معرفة النسب والمعدالت وأجراء المقارنات باألساليب اإلحصائية على فترات  منيه لها أهميه في تقويم 

عطاء فكرة عن مستويات الصحة العامة والخدمات الطبية ألمقدمه ألفراد المجتمع ومدح كفاءتها المستوح الصحي وم

 . لالرتقاء نحو األفضل

 مقاييس الوالدات والوفيات 

تصمبر كل من الو دات  الوفالات من الكقايالم الكهكة ف  إحصادات الديكوغرافاله بصوره عامه   اإلحصادات 

لذلك تصت  الد   بإحصادات الكوالالد  الوفالات , ا متراا الكقايالم اإلحصائالة  الاالوية  الصاالة بصوره خاصة

 تويا أ  بالن فمر   أخرل لهاتالن الظاهرتالن مهم جدا من نواح كثالر   ف  مقدممها حساه مقدار الزياد  أ  التقصان 

خطو  مهكة  مقدير الوفالاتالطبالصالة لزسمان  لكصرفة الكسمول الصا   مسمول التدمات الطبالة ألكقدمه لزكجمكا  ف

ف  تقدير حجم السمان  لدرا ة اإلحال   التكو السمان   هتاف عد  مقايالم تسمتدا لقالاذ الوفالات  فالكا يأت  أهم 

 الكقايالم :

  -معدل الوفيات الخام: - \أوال

بسج ل هو يصبر عن تمرارات نسبالة لاد ث الوفالات خكن مجمكا مصالن خال  فمر   متاله مادده حالث يشالر ا

إلى عدد الوفالات الم  حدثت ف  الكجمكا  يشالر الكقاا إلى عدد إفراد الكجمكا الواتا تات خطر الوفا   يصرف 

 -بصدد الوفالات لمل إلف من السمان ف  ألسته  صالغمه الرياخالة ه  :

 عدد الوفوات خالل السنة          

 1000*     --------------------------------- معدل الوفوات الخام =

 عدد السكان في منتصف السنة           
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  ويمتاز هذا المؤشر بما يلي 

 ببساطمه  بسهولة حسابه  -أ

يسمتدا ككؤشر إحصائ  عن مسمول الوفالات بالن الد    تطور الاالة الصاالة ف  البزد الواحد خال   -ه

 فمر   متاله تصالر 

د الواحد ف  فمرتالن ممباعدتالن حالث يتمزف فالها    يصزح ا متدامه إلغراض مقارنة الاالة الصاالة ف  البز

المركالب الصكري لزسمان .,كذلك  يكمن ا متدامه لكقارنة بالن البزدان  ت سر عزى إن اخمالف الكصد  فالهكا تد 

 يمون بسبب اخمالف الاالة  إنكا بسبب  جود نسب متمز ة ل ئات الصكر ف  البزدان لذلك يتبغ  تصاالح مصد ت 

 الكقارنة. الوفالات تبل

  -معدل الوفيات لكل من الذكور واإلنا : -:\ثانيا 

إن  فالات الذكور  اإلناث لالست ممسا ية حالث إن  فالات الذكور ه  أعزى من  فالات اإلناث  ف  جكالا 

مراحل الصكر خاصة ف  الستوات التكم  بالصمم ف  الستوات األخالر  . لذا فأن مصد  الوفالات لمل من 

  -ل عزى حده ككا ف  ألصالغ  أألتاله:الذكور  اإلناث ك

 

 عدد وفوات الذكور خالل السنة          

 1000*    ------------------------------------ معدل الوفوات ل ذكور=

 عدد الذكور في منتصف السنة              

 

 عدد وفوات اوناث خالل السنة                

 1000*    ----------------------------------- معدل الوفوات لإلناث =

 عدد اوناث  في منتصف السنة                    

 

 -معدل الوفيات التفصيلي :-\ثالثا

 يطزق عزاله أيضا  مصد  الوفالات الصكري الكركزي أ  الكصد  الكادد بتسبه مصالته ,من الكصر ف أن عدد 

  الرخا )أتل من  ته (, عتد األعكار المبالر  حالث الوفالات مرت صه عتد األعكار الصغالر  خصوصا األط ا

 -يزداد خطر الوفا  ,فممون صالغة حساه مصد  الوفالات الم صالز  لصكر مصالن ككا ف  الكثا  المال  :

 

 4-1)عدد الوفوات لفىة اقل من خمس سنوات )                                                    

 1000*  -----------------------------------------------قل من خمس سنوات (=معدل الوفوات الخام لعمر) أ

 4-1)عدد الموالود األطفال عمر اقل من خمس سنوات )                                                 

 ال ئة. أي ياسب الكصد  لمل فئة عكرية عزى حده بقسكة عدد الوفالات ل ئة مصالته  عزى عدد موالالد ن م 
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 -معدل الوفوات ل رضع : -\رابعا

تصمبر درا ة  تازالل الوفالات الرخا اات أهكالة كبالر  ألنها لها عالتة كبالر  بكصد  الوفالات التاا  الك  ن 

الرخا يشمزون نسبه كبالر  من الوفالات مقارنة ما  فالات األعكار األخرل , كذلك إن نسبة الوفالات بالن الرخا 

  -دل تطور الوخا الصا  لبزد مصالن  ياسب  فق الصالغة اآلتالة:تمون دلالال يصمم م

 عدد وفوات الرضع خالل السنة                    

 1000* --------------------------------------- = معدل وفوات الرضع

 نةعدد الموالود اوةواء خالل نفس الس                     

اييس من معدل الوفيات التفصيلي وذلك ألنه يأخذ عدد الوفيات بين فئة معينة وهي من هذا المعدل أكثر دقة في المق

الرضع لمدة عام مقسومة على عدد المواليد اإلحياء الفعلي خالل العام نفسه أل عدد األيام التي عاشها الرضيع من 

 عمره خالل ألسنه األولى.

 -معدل الوفيات لحديثي الوالدة : -\خامسا

الات الرخا بشمل أفضل تاسب الكصد ت ل مر   متالة أتل من  تة  أكثرها شالوعا هو مصد  ل هم طبالصة  ف

   -الوفالات حديث  الو د   صالغمه كالمال  :

 عدد الوفوات بعمر اقل من شهر                         

 1000*------------------------------------ معدل الوفوات ةديثي الويدة =

 عدد الموالود اوةواء خالل السنة                          

 -نسبة سبب الوفاة :-\سادسا 

 - تاسب هذه التسبة  فق الصالغة اآلتالة:

 عدد الوفوات بسبل مر  معون خالل ألسنة                  

 100*--------------------------------------------------- نسبة سبل الوفاة =

 المجموع الك ي ل وفوات ألي سبل خالل ت ك ألسنة                  

 
 معدل المواليد الخام -\سابعا 

من الكصر ف إن الو دات تصمبر الو الزة الطبالصالة لمماثر السمان  تزايدهم  تصمبر مصد  الكوالالد التاا ه  أكثر  

 -مصد ت  التصوبة ا متدما  صالغمه كالمال  :

 وةواء في ألسنهعدد الموالود ا                  

 1000*------------------------------------  معدل الموالود الخام =

 عدد السكان في منتصف ألسنه                 

فهو ا  فائد  لكصرفة مقدر  السمان عزى المماثر  لزكقارنة بالن تزايد السمان ف  بزدين إاا تشابهت خصائص السمان 

 يكمن ا  م اد  مته ف  الكقارنة ف  البزد الواحد خال  فمرتالن متمز مالن إاا بقالت فالهكا من حالث الجتم  الصكر ,

ري  التوع  كخصائص السمان د ن تغالر كبالر لذلك يتبغ  تصاالح الكصد  تبل الكقارنة إل الة تأثالر المركالب الص

 .لزسمان
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 مقاييس اإلمراض

مجكصة عزى شمل أرتاا تمصزق بالكصزومات الكرخالة إحصاد اإلمراض فالكمن تصري ه بأنه )عبار  عن البالانات الك

اله  عز الا عن طريق الصالادات التارجالة (عن األشتاا الذين يراجصون الكسمش الات لزرتود فالها أ  ألخذ الص

فأن مقايالم اإلمراض جانب مهم يصمكد عزاله ف  تازالل الوخا الصا  لكتطقة ما , أكثر الكصد ت  ا متداما ف  

  -  :درا ة اإلمراض ه

 -( : Incidence Rateمعدل اوصابة ) -\أوي

يصرف مصد  اإلصابة بأنه مصد  يقالم درجة ظهور الاا ت الجديد  ف  الكتطقة  هو ا  مصتى لمل اإلمراض 

 -الااد   الكزمتة  صالغمه الرياخالة كالمال  :

 العدد الك ي ل حايت الجديدة لمر  معون خالل السنة                  

 k*  -------------------------------------------------------  اوصابة =معدل 

 عدد السكان في منتصف السنة         

عند استخدام المخشر لإلمراض الشائعة  100وأحيانا أخرح يكون  1000مقدار ثاب  أحيانا يكون  kحيث من 

 لإلمراض النادرة . 100000أو  10000و

 -( : prevalence Rateر)معدل اينتشا -\ثانوا 

  - هو من الكصد ت الكهكة ياسب بالصالغة اآلتالة :
 العدد الك ي ل حايت الجديدة والةديمة التي تظهر في وقج محدد               

 k*------------------------------------------------------------------- معدل اينتشار =

 عدد السكان عند ذلك الوقج

  يمم اخمالارها بت م الكصالار الذي اتبا ف  مصد  اإلصابة .k  تالكة  

تصرف نسبة التطور  بأنها احمكا  الوفا  بصد اإلصابة بالكرض  لهذا ه  تصمم   -نسبة الخطورة :-\ثالثا 

 -خطور  الكرض  تاسب بالصالغة اآلتالة :

 العدد الك ي ل وفوات بسبل مر  معون             

 k*--------------------------------------------------- نسبة الخطورة =

 العدد الك ي لحايت اوصابة بهذا المر              

  100تساول   kحيث 

 من الفترة الزمنية تكون عفوية ويعتمد على طبيعة المرض وقد تغطي عدة سنوات . 

 -نسبة عدم االكتمال :-\رابعا 

 -وتعرف هذه النسبة بالصيغة :

 غم خالل السنة 2500عدد الويدات الحوة بوزن اقل من                       

 k*----------------------------------------------------------------نسبة عدم ايكتمال =

 العدد الك ي ل ويدات الحوة خال السنة                 

 100تساول k حيث 
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 الوحدة النمطية السادسة

 طرق الوقاية مقدمة في

والسيطرة على االمراض 

 االنتقالية
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 -للحقيبة : السادسة حدة النمطية الو

 والسيطرة على االمراض االنتقالية مقدمة في طرق الوقاية

وهو كل اعتالل أو مرض ناتج عن المسبب المرضي  -: communicable diseasesالمرض السارل أو االنتقالي 

ملى  لمباشرة من الشخص المصابأو منتجاته السامة نتيجة انتقال ذلك المسبب أو منتجاته بالطرق المباشرة أو غير ا

 الشخص السليم سواء كان منسان أو حيوان .

 -وتعتبر األمرا  اينتةالوة مهمة لعدة أسباب منها :

 تعتبر من أعظم أو اكبر األسباب المخدية ملى المرض أو الوفاة )في الدول النامية أو المتطورة ( . -1

 ابلية على التغيير في سلوكياته .تحتاج ملى التطوير المستمر وذلك الن المرض له الق -2

 سهلة االنتقال محليا ودوليا . -3

تخثر بشكل مباشر بالخصوص على شريحة الشباب وبالتالي يكون تأثيرها االقتصادل و االجتماعي بالغ  -4

 الضرر .

 غالبا تعتبر العامل الكبير المسبب لإلعاقة في المجتمعات. -5

 ية واالجتماعية للسكان .تتأثر هذه األمراض بالبيئة والحالة االقتصاد -6

 الوقاية من األمرا  اينتةالوة  

 -وهي كل الخطوات المتبعة للوقاية من حدوث المرض وتتم بثالث خطوات وهي :

 . primary preventionالوقاية األولوة  -1

 . secondary preventionالوقاية الثانوية  -2

 . tertiary preventionالوقاية الثالثة أو النهائوة  -3

 هي كل الخطوات المتبعة للوقاية من المرض قبل حدوثة وتسمى مرحلة ما قبل المرض وتتم  -ية األولوة :الوقا

 -بخطوتين :

 وتتم بواسطة اللقاحات و الوقاية العالجية أو الدوائية . -وقاية أو حماية المضيف: -1

 لخنسي ..... اوتشمل التثقيف الصحي والتثقيف الغذائي والتثقيف الج -االرتقاء ومدامة الصحة : -2

 :وهي كل الخطوات المتبعة للوقاية من تطور المرض في المضيف وتسمى بالوقاية خالل فترة  -الوقاية الثانوية

 -المرض وتتم بواسطة :

 التشخيص المبكر . -1

 العالج الفعال . -2

 العزل . -3

 عالج المالمسين  -4
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 : تخدل أما ملى الشفاء أو حدوث حالة  وهي مرحلة ما بعد وقوع  المرض والتي -الوقاية النهائوة أو الثالثة

 العوق أو الموت . وتتم بواسطة معادة الحياة .

 : طرق السوطره العامة لالمرا- 

وهي كل االجرائات المتخذة للسيطرة على االمراض بعد حدوثه من اجل التقليل من انتشار المرض والعالج 

الى تخفيض وقوع أو انتشار الحالت المعدية أو المبكر للحاالت المصابة أو هي العمليات والبرامج الهادفة 

 -انهائها. وتتم باالجراءات التالية:

 االبالا الفورل للسلطات الصحية المسخولة عن حالت االصابة. -1

وهو فصل أو فر  المصاب مدة العدوح عن اآلخرين لمنع انتقال العدوح في  -: isolationالعزل  -2

لمباشر أو غير المباشر للعامل المعدل من الصابين بالعدوح الى اماكن وظروف تمنع أو تحد من االنتقال ا

 -المستعدين لالصابة . وهو على عدة انواع:

 العزل الصارم. -

 عزل الدم ومشتقاته. -

 عزل المعول. -

 التطهير المصاحب الدوات المريض ) التعقيم البيئي(. -3

 التعرف على المالمسين و وضعهم تح  المراقبة . -4

 طائهم اللقاحات أو المصول الجاهزة عند الحاجة .تطهير المالمسين ومع -5

القياسات البيئية العامة والمتخذة للسيطرة على العدوح وتشمل البحث عن حاملي العدوح ومصدر  -6

 التلوث.

 العالج المالئم للحاالت المصابة. -7
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 :بعض التعاريف المهمة- 

جسم االنسان او الحيوان وتطوره  هي دخول عامل من العوامل المعدية الى -: Infectionالعدوى  -

 وتكاثره فيه. 

  وهو كل مرض ينتج عن عامل معدل او منتجاته السمية. -: Infectious Diseaseالمر  المعدي  -

وهي الفترة الزمنية مابين دخول العامل المحدث للعدوح الى  -: Incubation periodفترة الحضانة  -

 المرض المعدل.جسم المضيف وبين ظهور اول عالمة واعراض 

الزمن الذل يمكن ان ينتقل خالله  -: communicable periodفترة انتةال العدوى "دورة السراية"  -

 العامل المعدل من شخص مصاب بالعدوح الى شخص اخر.

 مكروب قادر على احداث عدوح او مرض معدل. -: Infectious agentالعامل المعدي  -

اضيةف ال درجة مقدرة المكروب على احداث المرض داخل وهي درجة االمر -: virulenceالفوعة  -

 المضيف المعروف.

شخص كان على اتصال بشخص مصاب بالعدوح أو بيئة ملوثه بصورة تتين له  -:  Contactالمالمس -

 فرصة اكتساب العدوح.

شخص او حيوان حي اخر يتين لعامل معدل العيش أو المأوح في ظل   -: Hostالمضوف"الثوي"   -

بيعية أو وهو الحلقة األخيرة في سلسة سريان العدوح وهو يكون مستقبال مصدرا  النتقال ظروف ط

 العدوح .

هو الشخص الذل يحمل المسبب المرضي بدون ظهور عالمات  وأعراض  -: Carrierةامل ايصابة  -

 ذلك المرض ويعمل كمصدرا النتقال العدوح.

ية حركة أو انشطة االصحاء من االشخاص او وهي عملية تقييد حر -:  Quarantineالحجر الصحي  -

الحيوانات خالطو حالة المرض السارل اثناء دورة السرايتهف وذلك للوقاية من انتقال المرض منهم اثناء 

 دورة الحضانة فيما لو حدث المرض.

 

 

 

 

 

 


