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 كلية التمريض -جامعة حماه 

 

 محاضرات في مقرر التثقيؾ الصحي

 الدكتور عبد العزيز عروانة  لبلستاذ 

 

 ( Health Education )التثقيؾ الصحي

 : تعريؾ

 

 

هو عملية إعبلمية هدفها حثُّ الناس على تبّني نمط حياة وممارسات صحية سليمة ، من أجل 

رفع المستوى الصحي للمجتمع ، والحّد من  و والمجتمعالسعي المتواصل لتعزيز صحة الفرد 

انتشار األمراض ، والتثقيؾ الصحي يحقق هذا الهدؾ بنشر المفاهيم الصحية السليمة في 

المجتمع ، وتعريؾ الناس بؤخطار األمراض ، وإرشادهم إلى وسابل الوقاية منها ، وُيستعان 

حة مع الناس ، والمحاضرات والندوات ، على ذلك بوسابل مختلفة ، مثل : اللقاءات المفتو

وعرض األفبلم التلفزيونية والسينمابية ، وتوزيع النشرات الصحية والكتيبات والصحؾ 

 ، والمجبلت وؼيرها من وسابل اإلعبلم

والتثقيؾ الصحّي، هو أيضاً زيادةُ كمّيِة الوعي الصحّي لدى الّناس، وتطويُر معارفِهم وثقافتِهم 

ور الصحّية العاّمة، ورفُع سوّية تعاملهم مَع العوارِض الصحّيِة المختلفة وطرق المتعلّقة باألم

الوقاية من األمراض، واإلسعافات األّولّية، وكيفّية الّتعامل مع الحاالت الطاربة، ومعرفة اآلثار 

الجانبية لؤلدوية والعقاقير، وتنبيههم باإلجراءات البلزم اتخاذها تجاه األمراض المعدية 

مراض المزمنة مثل الضؽط والسكر،، ومحاولة ردم السلوكّيات الخاطبة، عن طريق واأل

االرتقاء بالمعلومات الطبّية والصحّية عن طريق اإلعبلم، ونشر البروشورات والكتب 

 التثقيفية، وإقامة ندوات وُمحاضرات متخّصصة. 
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إلى االرتقاء بالمعارؾ  فيمكننا القول بؤن التثقيؾ الصحي : هو مجمـوع األنشطة الـهادفة 

  الصحية وبناء االتجاهات وؼرس السلوكيات الصحية للفرد والمجتمع

ويظّن البعض أّن التثقيؾ الصحي هو عبارة عن عملية سهلة تهدؾ ببساطة إلى نشر 

 المعلومات الصحية؛ وذلك من خبلل المنشورات ووسابل اإلعبلم، 

ك؛ حيث إّنها تهدؾ إلى تؽيير سلوكيات األفراد أن عملية التثقيؾ الصحي تعد أصعب من ذل إال

الصحية والتؤثير بها، إذ إّنه ليس من الضرور، أن يإّد، نشر المعلومات فحسب إلى التؤثير 

في سلوك الفرد، وخير مثال على ذلك أّن األطباء يعرفون حق المعرفة عن أضرار التدخين، 

 .%40ومع ذلك تبلػ نسبة المدخنين من األطباء ما يقارب 

إذاً فالتثقيؾ الصحي عبارة عن مجموعة من الخبرات التي ُتسّهل عملية تبني السلوكيات  

 المعّززة لصحة األفراد والجماعات.

عبارة عن عملية إعبلمية  التثقيفية هي ، منها أّن الصحةالتثقيؾ الصحي لقد تعّددت تعاريؾ  

ا تساعد الناس على تحسين سلوكهم تهدؾ إلى تبّني الناس لنمط حياة صّحي وسليم، كما أّنه

عن طريق التؤثير على معتقداتهم واتجاهاتهم، وتطبيق ذلك ليس على مستوى الفرد فحسب 

 وإّنما على مستوى المجتمع أيضاً، 

رفع الوعي الصحي بتزويد األفراد بالمعلومات والخبرات؛ لوتحاول عملية التثقيؾ الصحي 

 لوكهم الصحي الخاص بهم وبالمجتمع،بهدؾ التؤثير في ميولهم ومعرفتهم وس

فالتثقيؾ الصحي هو مجموعة من األنشطة التي تهدؾ إلى رفع المعرفة الصحية وؼرس  

 عملية مستمرة وُمّتصلة، كما أّنها تراكمية، و هوالسلوكيات الصحية في األفراد والمجتمعات.

 

بدراسة الطرق العلمية لتصميم البرامج التي تهدؾ إلى  () التثقيؾ الصحييعني هذا التخصص

زيادة وعي األفراد والمجتمع بالقضايا الصحية كؤحد دعابم الطب الوقابي. يقوم )أخصابي 

 :التثقيؾ الصحي( بـ

 تقدير احتياجات األفراد والجماعات والمجتمع للتثقيؾ الصحي وتعليم المرضى. 

 والعبلجية تخطيط برامج التثقيؾ الصحي الوقابية. 

  تنفيذ البرامج وتطبيق الطرق التثقيفية المبتكرة والجذابة الفردية والجماعية

 واالعبلمية واالتصالية والمجتمعية

 اعداد واختبار واستخدام وتقييم المادة التثقيفية والوسابل التعليمية المساعدة. 

 موجهة لشرابح تقديم برامج تثقيفية وحمبلت عامة في كافة مجاالت التثقيؾ الصحي و

 المجتمع المختلفة: في المدرسة، وأماكن العمل، واألماكن العامة وؼيرها

 ادارة برامج وانشطة التثقيؾ الصحي 

 اجراء البحوث والدراسات ذات العبلقة بالتثقيؾ الصحي 

 العمل كمرجع لتثقيؾ الصحي والمعلومات الصحية 

 تثقيؾ الصحي وتعليم المرضىتنسيق التعاون بين الجهات والمنظمات ذات العبلقة بال 

 .الصحية التؤكد من تطبيق معايير الجودة في الخدمات التثقيفيةب
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 :األهداؾ الربيسية

 .توجيه األشخاص الكتساب المعلومات الصحية (1

 .حث األشخاص على تؽيير مفاهيمهم الصحية (2

يتبع كل منها  توجيه األشخاص إلتباع السلوك السليم المرؼوب وما سبق ذكره من أنشطة (3

 .األخر

 

  الصحية: اكتساب المعلومات -1

للقضاء على حواجز الجهل والمفاهيم الخاطبة عن الصحة والمرض يجب التعرض للمعلومات 

الكافية بطريقة يمكن للفرد والمجتمع استيعابها بسهولة ويإد، ذلك إلى تحمل كل فرد 

قدمي الخدمة الصحية التقليديين مسبوليته عن الرعاية الصحية أكثر من االعتماد على م

فالمعلومات التي يتم نقلها يجب أن تزيد الوعي عن االحتياجات والمشاكل الصحية وكذلك 

تقرب المسافة بين االحتياجات الفعلية واالحتياجات المحسوسة مما يساعد على مشاركة 

 .المجتمع في التخطيط للرعاية الصحية األولية

 

 :الصحية المفاهيمحث األشخاص على تؽيير  -2

على الرؼم من ضرورة صحة المعلومات لتؽيير المفاهيم فإن مجرد تعريؾ األشخاص عن 

الصحة ليس كافياً إلحداث التؽييرات المطلوبة في السلوك أو الممارسات لذلك يجب أن يوفر 

ذ التثقيؾ الصحي التجارب التعليمية التي تإثر على اختيار البدابل فيما يخص الصحة واتخا

 .القرار فيما يتعلق بالوقت والظروؾ التي تتؤثر بالعوامل األخرى

 

 :الصحي التوجيه للسلوك السليم -3

قد يفشل من تم تشجيعهم في إتباع نظام المعيشة الجديد لعوامل خارجة عن إرادتهم، إما لعدم 

المتابعة  توفر ما تم اقتراحه من تكنولوجيا أو بدابل أو لعدم المقدرة االقتصادية أو لعدم

المستمرة من المركز الصحي لذلك فإن مسبولية المركز الصحي ليست فقط تقديم الخدمات 

 .الصحية ولكن حث المجتمع على االستفادة منها
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 و من أساسّيات التثقيؾ الصحّي :

هو حّث الناس على تبّني أنماط الحياة الصحّية، وتجنب الممارسات الخاطبة التي تدّمر 

 وتشجيعهم على طلب المعرفة المتعلقة باألمور الصحّية، وسإال ذو، االختصاص،صحتهم، 

 وتشجيعهم على تؽيير سلوك حياتهم بما يحفظ صحتهم.  

 محاولة التقليل من انتشار األمراض السارية، وتبلفي اإلصابة باألمراض المزمنة،

راً مثل الضؽط، والسكر،، وتعريؾ الناس باألعراض األّولّية لؤلمراض المزمنة األكثر انتشا 

 والروماتيزم، لتبلفي حدوث المضاعفات الخطيرة.

تشجيع الناس على أهمّية إجراء الفحص المبكر عن األمراض، وإجراء الفحوصات الدورّية  

 الشاملة للكشؾ عن وجود أّ، مرض،

 وإجراء الفحوصات الروتينّية المتعلّقة بفحص الدم،  

 لنساء،وفحص هشاشة العظام بالنسبة ل

 والكشؾ عن وجود األورام السرطانّية، 

 والزيارات الدورية لطبيب األسنان، وطبيب العيون، وطبيب األنؾ واألذن والحنجرة. 

زيادة اإلحساس بالمسإولية لدى أفراد المجتمع، وحّثهم على نشر الوعي فيما بينهم؛ عن  

يلة، والمشروبات الكحولية، طريق ترك األمور التي تضّر صحتهم خصوصاً الّتدخين، واألرج

 والحبوب المخّدرة، وؼيرها. 

 

 : الصحي مراحل التثقيؾ *

التؽييرات المرؼوبة بطريقة مسلسلة مروراً  حرعند التعرض للتثقيؾ الصحي يجب أش

بسلسلة من المراحل المميزة قبل إتباع السلوك الجديد ويجب على كل من يقوم بالتثقيؾ 

الصحي فهم هذه المراحل جيداً لكي يكون متفاببلً ومصراً على محاوالته من أجل التؽيير وهذه 

  :المراحل كاآلتي

 

لمبدبية للرسالة وتتؤثر باألساليب التعليمية المتبعة مرحلة الوعي: وهي االستجابة ا -أ*

ومقدرة الشخص على االستيعاب وفي هذه المرحلة يتعرؾ الشخص على األفكار والسلوك 

الجديد بصورة عامة ويعرؾ قليبلً عن فابدته ومدى إمكانية تحقيقه والعقبات التي تعترض 

  .سبيله

 

الفرد عن تفاصيل المعلومات ويكون مرحباً االهتمام: وهي المرحلة التي يبحث فيها  -ب

  .باالستماع أو القراءة أو التعلم عن الموضوع

 

التقييم: وأثناء هذه المرحلة يزن الفرد اإليجابيات والسلبيات لهذا السلوك ويقوم بتقييم  -ج

فابدتها له وألسرته ومثل هذا التقييم هو نشاط ذهني ينتج عنه اتخاذ القرار بمحاولة إتباع 

  . السلوك المقترح أو رفضه

 

المحاولة: وهي المرحلة التي يتم فيها تنفيذ القرار عملياً ويحتاج الفرد لمعلومات إضافية  -د
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 .ومساعدة أثناء هذه المرحلة للتؽلب على المشاكل التي تعترض طريق التطبيق

 

د وإتباعه وهذه اإلتباع: وفي هذه المرحلة يكون الفرد مقتنعاً ويقرر صحة السلوك الجدي -هـ

المراحل ليست أجزاء مستقلة حرفياً عن بعضها حيث تتداخل مع بعضها أثناء تنفيذها ويمكن 

لؤلشخاص المختلفين الذين تعرضوا لنفس المعلومات أن يمروا بمراحل مختلفة من عملية 

زداد اإلتباع وهو ما يمكن تشجيعه بالسلوك الجماعي اإليجابي حيث يكون بطيباً في البداية وي

 .كلما اتبعه عدد أكبر من األفراد

 

  :التثقيؾ الصحي  أسس *

يجمع التثقيؾ الصحي بين فن وعلب الطب واألسس العامة للتعليم ويتعلم كل فرد ما ينمو به 

أعضاء األسرة(  -إلى مرحلة البلوغ وتبدأ عمليات التعليم بتقليد المجموعة األساسية )الوالدين

ثانية )زمبلء الدراسة واألصدقاء( وأخيراً تؤتي مرحلة التثقيؾ ثم تتفاعل مع المجموعة ال

الذاتي وتنمو ؼريزة الفضول في المراحل المبكرة إلى عملية معقدة للتعلم ، والتي تعتمد على 

 :أسس عديدة مثل

 

االهتمام: ال يرحب األفراد بسماع ما ال يهمهم لذلك يجب أن يقوم التثقيؾ الصحي على  -1

ن من احتياجات وفي مختلؾ المناسبات يوجههم من يقوم بالتثقيؾ الحي أساس ما يشعرو

 .للتعرؾ على هذه االحتياجات قبل بدء معالجتها

 

المشاركة: وتقوم على أسس التعلم اإليجابي في مختلؾ وسابله مثل مناقشات المجموعة،  -2

 .اللقاءات والندوات

 

مما هو معلوم لدى األفراد ثم يتدرج لما المعلوم والمجهول: يجب أن يبدأ التثقيؾ الصحي  -3

هو مجهول لديهم إلمدادهم بالمعلومات البلزمة وبهذه الطريقة تبنى المعلومات بطريقة نظامية 

 .تمكن المجتمع من تكوين نظرة عميقة لمشاكلهم الصحية

 

لقي اإلدراك: ويعني مساعدة من يتعلم على فهم ما تقوله ويعتمد ذلك على درجة تعليم المت -4

وقدرة من يقوم بالتثقيؾ على مخاطبته بنفس المستوى وببساطة شديدة يعني ذلك التعليم في 

 .حدود القدرة العقلية للمستمع

 

 .اإلصرار: ويعني تكرار المعلومات في نفس الجلسة أو الجلسات التالية -5

 

، الحب، التشجيع: وهو خلق الرؼبة لدى الفرد للتعلم عن طريق الحوافز مثل: المديح -6

  .التنافس، المكافآت والتقدير

 

التعلم بالعمل: عادة يترك بصمات واضحة ويإد، للتعلم الذاتي بالخطوات الصحية نحو  -7

 .العمل اإليجابي
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التربة والبذرة ومن يزرعها: التربة هي األفراد والبذرة هي الحقابق الصحية ومن يزرعها  -8

تإثر على الناتج ولن يكون للتثقيؾ الناتج المرؼوب إال هو القابم بالتثقيؾ وكل هذه المكونات 

 .بعد الربط الجيد بين هذه المكونات الثبلثة وبصورة مرضيه

 

العبلقات اإلنسانية الطيبة: إن الصفات الشخصية للقابم بالتثقيؾ الصحي هي أكثر أهمية  -9

 .من مإهبلته الفنية، فمن الضرور، تقبل األفراد له كصديق يثقون به

 

: يتعلم األفراد أكثر ممن يكنون له االحترام والتقدير لذلك يجب على الصحية القيادات -10

القابم بالتثقيؾ الصحي محاولة الوصول للمجتمع عن طريق مختلؾ القيادات مثل: األمير 

وإمام المسجد والشخصيات ذات النفوذ ومعلمي المدارس وؼيرهم من الشخصيات المإثرة في 

 .المجتمع

 

 

 :العوامل المإثرة على طريقة االتصال مع المجتمع *

التعليم مبدبياً هو اتصال الؽرض منه نقل المعلومات من شخص إلى آخر والعوامل التي تإثر 

 :على فعالية هذا االتصال هي

 

القابم بالنقل: وهو مصدر الرسالة ويجب أن يكون واضح األهداؾ ومحدد األسلوب وأن  -1

يث احتياجاتهم واهتماماتهم وقدراتهم وتكون لديه المرونة الكافية يراعي المستمعين من ح

 .ويختار القنوات المناسبة على أساس مبلءمتها وفعاليتها

 

الرسالة: وهي المعلومات التي يؤمل القابم بالتثقيؾ أن يستوعبها مستمعوه ويفهمونها  -2

ة األهداؾ وموجهة حسب ويتقبلونها ويطبقونها عملياً، لذلك يجب أن تكون الرسالة محدد

احتياجات المستمعين، واضحة وسهلة وجيدة التوقيت وأن تكون مبلبمة للمستوى االجتماعي 

 .والثقافي والتعليمي واهتمام األفراد

 

المستمعون: وهم مختلفون في اهتماماتهم واحتياجاتهم وتوقعاتهم إما على مستوى الفرد  -3

  .لك يختلؾ األسلوب حسب نوع المستحقأو المجموعات أو سكان المنطقة كلها لذ

 

وسابل االتصال: وتعني وسابل االتصال المذكورة الحقاً ويمكن االستعانة بمختلؾ الوسابل  -4

في نفس اللقاء حسب المقدرة لتجنب الرتابة وتجنب اختيار الوسابل حسب الظروؾ المحلية 

 .سواء مقروءة أو مسموعة أو مربية

 

  :صريةالوسابل السمعية والب *

 .وسابل سمعية: أجهزة التسجيل والميكروفونات -أ*
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وسابل بصرية : السبورة، النماذج، الصور التوضيحية، العينات، المعارض، الشرابح،  -ب

 .....الخ

 

وسابل سمعية بصرية: مثل األفبلم والفيديو والتلفزيون...الخ وتساعد هذه الوسابل  -ج

الموجهة عن طريق تشجيع التفكير الواعي وخلق  السمعية والبصرية على تؤكيد الرسالة

 .االهتمام والحث على التعلم المستمر

 

  :ممارسة التثقيؾ الصحي *

يجب أن تساير ممارسة التثقيؾ الصحي أسس الرعاية الصحية األولية من حيث المساواة 

قصى وسهولة الوصول باستخدام وسابل ومواد تشمل المجتمع والقطاعات ذات العبلقة إلى أ

درجة، وأقل ما يمكن للقطاعات ذات العبلقة عمله هو المشاركة في أنشطة التثقيؾ الصحي 

الميدانية حيث يمكن االستفادة من األفراد ذو، النفوذ في المجتمع ليكونوا أكثر فاعلية في نقل 

 .الرسابل والوصول لتؤييد المجتمع حتى تحدث التؽييرات المرؼوبة

س والتبلميذ أعضاء نافعين في فريق التثقيؾ الصحي لنشر كما يعتبر معلموا المدار

المعلومات داخل أسرهم. مثل كل أنشطة الرعاية الصحية األولية يجب أن تكون نشاطات 

التثقيؾ الصحي مخططاً لها مع وضع جدول زمني وتسجيل النتابج وعلى ذلك يجب أن تبدأ 

 :وسابل التطبيق للبرنامج بما يلي

 

اكل المجتمع الصحية واالحتياجات المحسوسة بما فيها المشاكل التعرؾ على مش -1

 .االجتماعية والبيبية

 .التعرؾ على الفبات األكثر عرضة للخطر -2

 :التعرؾ على الموارد المتاحة -3

 

 .تحديد الموارد المطلوبة من المركز الصحي -أ*

 .تحديد الموارد المطلوبة من القطاعات الحكومية المحلية -ب

 .تحديد الموارد المطلوبة من المجتمع -ج

 

 .التعرؾ على المعوقات والقصور والعقبات والوسابل البديلة للتؽلب عليها -4

 

وفي حال التثقيؾ الصحي يجب جمع المعلومات المذكورة أعبله من بيانات مسح المجتمع 

اكل وتحليل سجبلت المركز الصحي وهكذا تحدد هذه المعلومات أمرين هامين هما المش

 .والموارد

 

عند مقارنة المشاكل بالموارد تظهر األسبقيات وتوضع خطة التنفيذ بعد تحديد وسابل االتصال 

ووضع جدول زمني وهذه الخطة هي جزء متكامل من خطة الرعية الصحية األولية لذلك يجب 

  .أن تحتو، على كل السمات المطلوبة وتمر بنفس العمليات قبل مرحلة التطبيق
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 تعزيز الصحة والتثقيؾ الصحي

من أواخر القرن التاسع عشر إلى منتصؾ القرن العشرين ، والهدؾ من الصحة العامة هو  

السيطرة على الضرر من األمراض المعدية ، والتي صارت إلى حد كبير تحت السيطرة في 

 الخمسينات.

كان من الواضح أن الحد من المرض و الموت وارتفاع تكاليؾ  1970بحلول منتصؾ  

والوقاية من المرض.  تعزيز الصحة يمكن ان يحصل اال خبلل التركيز على الرعاية الصحية ال

ي على القيام فهو " شخص مدرب تدريب مهن في قلب النهج الجديد كان دور المثقؾ الصحي

بالعديد من الواجبات وحاصل على تدريب خاص في مجال التثقيؾ الصحي واستراتيجياته 

والطرق التي تساعد في ايجاد سياسات و تداخبلت و انظمة صحية تدعم صحة االشخاص و 

 المجاميع والمجتمعات

 

 لبدنيواحد من كل ثبلثة رجال وواحدة من كل امرأتان تحت المعدل المطلوب للنشاط ا

إن الخمول البدني هو رابع عامل من عوامل الخطر الربيسية لؤلمراض ؼير السارية في جميع 

مبليين وفاة سنويا على مستوى  5و  3.2أنحاء العالم، ويقدر أنه السبب في ما يتراوح بين 

 العالم.

٪ 30٪ من داء السكر،، و 27وعلى الصعيد العالمي، يقدر أن الخمول البدني يسبب حوالي 

٪ من سرطان الثد، والقولون. كما أن النشاط البدني من 25 -٪ 21من مرض القلب ، و 

 العوامل األساسية في تحقيق توازن الطاقة والسيطرة على الوزن.

٪ من سكان العالم ال يمارسون المقدار الموصى 31وتشير التقديرات األخيرة إلى أن حوالي 

 الصحية الوقابيةبه من النشاط البدني الؼتنام فوابده 

 

 عوامل االخطار السلوكية

يتم تعريؾ تعزيز الصحة بؤنه "عملية تمكين الناس من زيادة التحكم في صحتهم وتحسين 

مستواها". ويركز تعزيز الصحة على اكتمال السبلمة البدنية والعقلية واالجتماعية وليس 

نصوص عليه في دستور مجرد انعدام المرض أو العجز وذلك تمشيا مع تعريؾ الصحة الم

 .  منظمة الصحة العالمية

إن تطبيق مفهوم تعزيز الصحة والتثقيؾ الصحي يتطلب إجراءات خاصة بعوامل الخطر 

السلوكية وعوامل الخطر المرتبطة بالظروؾ المعيشية للجماهير. كلما زادت الثقافة الصحية 

 لدى الناس كلما كانون أكثر قدرة على حماية صحتهم.

http://www.emro.who.int/ar/entity/health-education/index.html
http://www.emro.who.int/ar/entity/health-education/index.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9


 

9 
 

سات السلوكية ضرورية لفهم اتجاه األفراد نحو بعض عوامل الخطر وينبؽي أن تكون إن الدرا

 أساسا إلعداد تدخبلت وتعزيز الصحة والتثقيؾ الصحي.

باإلضافة إلى تعزيز التثقيؾ الصحي، فإنه من المهم أن يعيش األفراد في بيبات مواتية للصحة 

صحة العامة التي تقلل من التعرض وأن يتم دعم هذه البيبة الصحية من خبلل سياسات ال

 لعوامل الخطر.

من أجل تحديد عوامل الخطر السلوكية، قام المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية، بالتعاون 

مع المقر الربيسي لمنظمة الصحة العالمية، و مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها، في 

 .اتبلنتا، بتنفيذ المسح الصحي العالمي للمدارس

 ويركز العمل على الحد من مخاطر على اإلجراءات التالية:

 الحد من الخمول البدني 

 تنظيم التعرض لتسويق األؼذية والمشروبات ؼير الكحولية لؤلطفال 

 .التشجيع على اتباع نظام ؼذابي صحي 

 " الصحة هي حالة من اكتمال السبلمة البدنية والعقلية واالجتماعية، ال مجرد انعدام المرض 

 صحُة األطفال ونماُإهم أو العجز". ) دستور منظمة الصحة العالمية ( .

 

 

 :خطة مقترحة لعمل التثقيؾ الصحي

في خدمة المجتمع ويفضل أن يكون الملخص  الصحي التثقيؾ فكره عامة عن أهمية : أوالً 

  .بعدما تنتهي تماماً من كتابة الخطة حتى تكون الفكرة واضحة

 

  :بالمراكز الصحية الصحي التثقيؾ رإية الشبون الصحية في : ثانياً 

المجتمع على كل المستويات بداية من الفرد و األسرة و الصحي المساهمة في نشر الوعي

وذلك بتقديم المعلومات الصحية الحديثة بؤبسط الطرق وذلك داخل المنشبات الصحية وأيضا 

 .خارجها بالتعاون والتنسيق بين الشبون الصحية ومختلؾ الجهات الحكومية والخاصة

 

 بالمراكز الصحية الصحي التثقيؾ رسالة الشبون الصحية في : ثالثاً 

توفير المعلومات الصحية الشاملة والصحيحة الوقابية منها والعبلجية وأيضاً التؤهيلية بما 

يحقق رضا المستفيدين من المراجعين والجهات األخرى مع االهتمام بالمثقفين الصحيين 

وتؤهيلهم وتحفيزهم ورفع كفاءتهم بصفة مستمرة بما ينعكس إيجابا على مستوى بتدريبهم 

 .األداء

 

 :الجهات المستفيدة من التثيقؾ الصحي: رابعاً 

 المراجعين للمركز الصحي1- 

http://www.emro.who.int/ar/entity/child-health/index.html
http://www.emro.who.int/ar/entity/child-health/index.html
http://www.aseerhealth.com/t5685.html
http://www.aseerhealth.com/t5685.html
http://www.aseerhealth.com/t5685.html
http://www.aseerhealth.com/t5685.html
http://www.aseerhealth.com/t5685.html
http://www.aseerhealth.com/t5685.html
http://www.aseerhealth.com/t5685.html
http://www.aseerhealth.com/t5685.html
http://www.aseerhealth.com/t5685.html
http://www.aseerhealth.com/t5685.html
http://www.aseerhealth.com/t5685.html
http://www.aseerhealth.com/t5685.html
http://www.aseerhealth.com/t5685.html
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  المنشبات التعليمية2- 

 المنشبات الحكومية والخاصة كالمرور والشرطة والشركات الكبرى ...الخ3- 

 

ة على االمكانيات البشرية والمادية المتوفره على مستوى المراكز الصحية نظرة عام: خامساً 

 مثل عدد المثقفين والمثقفات الصحيين في كل مركز واالجهزة التي تستخدم في

ار، والمثقفين ويمكن وضعها بجدول والهيكل التنظيمي الذ، يشمل الفريق اإلد التثقيؾ

 .الصحيين وأدوارهم المنوطه بهم

 

  :سادساً: الخطة التنفيذية

تكون بالتنسيق مع المثقفين الصحيين لتؽطية المنطقة التابعة للمركز بواقع محاضرة اسبوعية 

 للمراجعين وشهريه )محاضرة خارجية( للجهات ذات العبلقة على مدار العام

 

  :سابعاً: خطة المتابعه

استراتيجية المتابعة في تنفيذ االنشطة المقرره من قبل المراكز ومنها تقرير ربع سنو، مع 

 المشاركة الميدانية من قبل ادارة المراكز الصحية

 

 :ثامناً: الخطة التطويرية

استراتيجية التطوير لمدة خمس سنوات قادمة وتتضمن كيؾ يتم تطوير المثقفين وكيؾ يتم 

 بالمراكز الصحية الصحي التثقيؾ تطوير ادوات

 

  :تاسعاً: الخطة المالية

 .تتضمن الخطة المالية المتوقعه والمطلوبه للتنفيذ والتطوير

 

 : وسابل التثقيؾ الصحي

الصحي المستخدمة فينشر المعلومات الصحية من وسابل تقليدية نمطية تتنوع وسابل التثقيؾ 

إلى تقنيات عصرية حديثة وكلما كانت وسيلة االتصال تفاعلية وتخاطب أكثر من حاسة كلما 

  : كان تؤثيرها أكبر ومن هذه الوسابل

  : وسابل مسموعة يتم نقل المعلومات عن طريق الكلمة المنطوقة مثل *

 . ( الندوات ، المحاضرات ، المإتمراتالمقاببلت ، )

وسابل مقرإة يتم نقل المعلومات عن طريق العبارة المكتوبة مثل : ) النشرات ، الكتيبات ،  *

الملصقات ، رسابل الجوال ، السبورة ، النماذج ، الصور التوضيحية ، العينات ، المعارض ، 

 . (الشرابح

  .( يو ألفبلم ، أقراص مدمجةوسابل مسموعة مربية: مثل ) تلفاز ، فيد *

http://www.aseerhealth.com/t5685.html
http://www.aseerhealth.com/t5685.html
http://www.aseerhealth.com/t5685.html
http://www.aseerhealth.com/t5685.html
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 : من وسابل التثقيؾ الصحي

  : الملصقات

سم مدون عليها عبارات وصور تحمل رسالة تثقيفية بلؽة  –وهي لوحات ورقية كبيرة أبعادها 

مبسطة وموجزة في كلماتها مع استخدام ألوان جذابة وجاذبة للفبة المستهدفة ويراعي في 

حجم الكلمات والتؤثير النفسي على الملتقي وتتطرق لفكرة التصميم الخط وإبراز الرسالة و

واحدة وتكون الصورةالربيسية التي تهدؾ لها واضحة ومفهومة ويتم استخدامها في تقديم 

المعلومات وتقريب مفهوم الرسالة التثقيفية واستخدامها كمحفز ومحور للنقاش الجماعي 

هدفة من اإلطبلع عليها واستيعابها وتوضع في المكان المناسب حتى تتمكن الفبة المست

 . بسهولة

 : المطوية أو النشرة

هي وسيلة تحتو، على معلومات صحيحة أما بشكل مصور مع تعليق أو إرشادات لفبة 

مستهدفة في المجتمع وتلعب األلوان الدور األساسي فيها كعنصر للجذب ويراعى أن يطبع 

   . تهاالعدد الكافي إليصاله إلى الفبة المطلوب توعي

 : الكتيبات التثقيفية

 . وهي كتيبات صؽيرة تحتو، على إرشادات موجهة لفبة محدودة في المجتمع لهدؾ توعيتهم

 : اللوحات القبلبة

عبارة عن صفحات ورقية مقواه تشتمل كل صفحة منها على رسالة أو معلومات صحية ويتم 

 . استخدامها في الفصول الدراسيةاستخدامها ؼالباً في مجموعات صؽيرة ال تتعدى ويكثر 

 -: أشرطة الفيديو

تستخدم أشرطة الفيديو التي تتضمن مواد تثقيفية لتعلم المجموعات الصؽيرة ، ولكن البد أن 

يتبعها مناقشة جماعية للمضمون التثقيفي وإلقاء الضوء على أهمية محتواه والجوانب التي 

  . تطرق إليها حتى ال يكون هناك تلقي سلبي

 -: لنماذج والمجسمات وأدوات المحاكاةا

النماذج تعد أدوات للمحاكاة وهي ذات أبعاد ثبلثية لذا فإنها تعرض مفهوما واقعيا يساهم في 

تحقيق األهداؾ التعليمية وحجمها يسمح بفحصها عن كثب كما يمكن استخدامها إليضاح 

ومهارات مختلفة ويصنع  الوظيفة إلى جانب إيضاح التركيب وتتميز بتعلم وممارسة أساليب

 . بعضها من المواد المحلية

 : أجهزة عرض الشرابح والشفافيات
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وهي وسيلة من الوسابل البصرية لعرض الرسابل الصحية كجهاز عرض الشرابح وجهاز 

عرض الصور الورقية ) الشفافيات ( وأجهزة وبرامج الكمبيوتر كبرنامج البوربوينت 

 . والعروض التقديمية

 

 

 ات والتثقيؾ والتواصل الصحي:المعلوم

كثيراً ما تطور البلدان ملصقات ونشرات وكراسات وبحوثاً موجزة ورسابل وكتيبات لحصص 

التثقيؾ الصحي ونشرات إذاعية وفترات تلفزيونية ..إلخ كوسابل لتشجيع السلوكيات اإليجابية 

 المرؼوبة في المجتمع .

تشكل هذه األنشطة ،في بعض الحاالت ، جزءاً من خطة للتواصل ضمن استراتيجية شاملة  

 ،بينما تكون ، في حاالت كثيرة أخرى، أعماالً معزولة .

 يشار إلى هذه المبادرات في أحوال كثيرة بؤنشطة المعلومات والتثقيؾ والتواصل . 

 

سلوب للصحة العمومية يهدؾ إلى يشير تعريؾ عملي للمعلومات والتثقيؾ والتواصل إلى أ

تؽيير ، أو تعزيز، السلوكيات المرتبطة بالصحة عند الجمهور المستهدؾ ، مهتماً بمشكلة 

 نوعية وضمن فترة من الزمن محددة مسبقاً ، 

 -ومن خبلل طرق ومبادئ التواصل ) التعريؾ المبلءم من " المعلومات والتثقيؾ والتواصل 

 مستقبل " (.دروس من الماضي ونظرات لل

 يساعد هذا التعريؾ على الحاجة لمبادرات المعلومات والتثقيؾ والتواصل من أجل :

 وجود ؼرض واضح ) السلوك النوعي الذ، سيؽير أو يعزز (

 جمهور نوعي مستهدؾ ) مثل أمهات األطفال تحت سن الخامسة (

للطفل المصاب بإسهال  التعامل مع مشكلة نوعية ) مثل تقديم سوابل كثيرة واستمرار اإلطعام

 (، بدالً من محاولة تؽيير مشكبلت كثيرة في نفس الوقت .

 وضع إطار زمني يتوقع أن نحصل ضمنه على النتابج ) تؽيير السلوك (

تحديد المشكلة جيداً ،مثل ما الذ، تهدؾ مداخلة المعلومات والتثقيؾ والتواصل مناقشته . 

ا الذ، يمنعهم من اتباع الممارسات المرؼوبة ) االستيعاب الكامل لما يفعله األشخاص وم

 العوابق ( وما الذ، ييسرها لهم ) عوامل التمكين ( أمر أساسي قبل تصميم مداخلة للتواصل.

 

من الواضح أن هذا يتطلب خطة مفصلة يحتاج تنفيذها للمراقبة عن قرب ،تبعاً لمإشرات 

 موضوعة مسبقاً ،ثم تقيم بشكل مبلبم.

لتي تتبع هذه المبادئ وتحقق التعريؾ السابق أن تعتبر مبادرات للمعلومات يمكن لؤلنشطة ا

 والتثقيؾ والتواصل، مع إمكانية أكبر من ؼيرها لتحقيق الؽرض المذكور لذلك .
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على سبيل المثال : قد ال يكون تطوير ملصق دون العناصر التالية مبادرة منظمة للمعلومات 

ر ، إجراء االختبار ، خطة باألؼراض ، المإشرات والتثقيؾ والتواصل: تحليل الجمهو

واألهداؾ ، جمهور مستهدؾ محدد ، خطة انتشار مع متابعة ، ارتجاع منتظم من خبلل 

 المراقبة ، تقييم رسمي.

 

 :طرق التثقيؾ الصحي

 

 خمسة شروط يجب ان تإخذ في األعتبار قبل اختيار طرق التثقيؾ الصحيه هي:

 للتؽير الصحي ؟مامدى استعداد الناس  

 كم عدد الذين تشملهم المشكله الصحية؟

 ماهي الموارد المتاحه للتثقيؾ الصحي؟

 هل تتناسب الطريقة التثقيفيه الصحية مع الثقافه المحليه الصحية؟

 

 ماهي الوسابل الصحية التي تتناسب مع خصابص الجماعه الصحية المستهدفه؟ 

  المناقشه الجماعية -1

 التشاور -2

 الندوات المحاضرات و -3

 التمثيل و األلعاب -4

 وسابل األعبلم -5

 األسابيع الصحية و المعارض -6

 .( وسابل اخرى ) الوسابل السمعية و البصرية -7

هو وضع الخطط و األنشطة التعليمية لتحسين السلوك الصحي  :التثقيؾ الصحي للمرضى

 .و الحالة الصحية للمريض

 

  أهداؾ التثقيؾ الصحي للمرضى:

 السلوك و االتجاهات الصحية للمريضتؽيير 1-       

 زيادة شكوى المريض            2-

 تقليل مدة بقاء المريض في المستشفى           -3 

 زيادة قدرة المريض في التحكم بالمرض          -4 

 تمكين المريض من حل المشكبلت و اتخاذ القرارات         -5 

 الصحي.تكوين عبلقة بين المريض و العامل    -6

 

 

 :إلكمال عملية التثقيؾ الصحي للمرضى ينبؽي للطبيب/ التثقيؾ اتباع ست خطوات

 معرفة مشكلة المريض -1

 التعرؾ على األبعاد النفسية و العاطفية للشكوى أو االعراض -2

 فحص المريض و الكشؾ عليه بدقة  -3
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 الوصول الى التشخيص الصحيح للمرض -4

 أسبابهاشرح كيفية حدوث األعراض للمريض و  -5

  .طمؤنينة المريض  -6

 فوابد التقييم: :تقييم برامج التثقيؾ الصحي

 دراسة ماحققناه من اهداؾ -1

التعرؾ على الطرق و الوسابل التي اتبعناها في تنفيذ مشروع التثقيؾ الصحي  -2

 ومعرفة الحسنات و األخطاء التي صاحبت التنفيذ و اسباب النجاح و التنفيذ

األمر حتى نصل الى األهداؾ التي نسعى اليها، وقد نعدل تعديل مخططاتنا اذا احتاج  -3

 األهداؾ اذا وجدناها ؼير عملية

  .التعرؾ على العقبات التي صادفتنا و كيفية التعرؾ عليها -4

 

لقد شهدت العقود الماضية تؽيراً جذرياً في أنماط األمراض وانتشارها بين أفراد المجتمع من 

األمراض التي يعبر عنها بؤمراض النمط  زمنة السيمااألمراض المعدية، إلى األمراض الم

وكثير من هذه األمراض إنما هي نتيجة لسلوك  المعيشي كؤمراض الضؽط والقلب والسكر،

 خاطا ،

ومن هنا فإن التثقيؾ الصحي هو حجر الزاوية للوقاية من هذه اإلمراض بل هو أول مناشط 

المعلومات وبناء التوجهات وتؽييرالسلوكيات تعزيزالصحة فمن خبلله يتم االرتقاء بالمعارؾ و

 الصحية.

الصحي فؤصبح علماً من علوم المعرفة  وخبلل السنوات األخيرة تم االرتقاء بمفاهيم التثقيؾ

االتصال ووسابل التعليم ومبادئ اإلعبلم  يستخدم النظريات السلوكية والتربوية وأساليب

 .لبلرتقاء بالمستوى الصحي للفرد والمجتمع

 

 : عريؾ التثقيؾ الصحي:تتعدد تعاريؾ التثقيؾ الصحي ونذكر منها ما يليت

مساعدة  عملية إعبلمية هدفها حثُّ الناس على تبّني نمط حياة وممارسات صحية سليمة 

 الناس على تحسين سلوكهم بما يحفظ صحتهم. 

وهو السعي المتواصل لتعزيز صحة الفرد والمجتمع، ومحاولة منع أو التقليل من حدوث  

. األمراض وذلك من خبلل التؤثير على المعتقدات، االتجاهات، والسلوك فردياً  ََ  ومجتمعياً

بالمعلومات  هو عملية يتحقق عن طريقها رفع الوعي الصحي عن طريق تزويد الفرد

 معرفته و ميوله و سلوكه من حيث صحته و صحة المجتمع والخبرات بقصد التؤثير في

 الذ، يعيش فيه ، 

: هو مجمـوع األنشطة  التثقيؾ الصحيومن خبلل التعاريؾ الماضية فيمكننا القول بؤن 

وؼرس السلوكيات الصحية للفرد  الـهادفة إلى االرتقاء بالمعارؾ الصحية وبناء االتجاهات

 .والمجتمع
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 :التثقيؾ الصحـــيمفاهيم في  

التثقيؾ الصحـــي عملية متصلة ومستمرة وتراكمية فهي ليست عملية سهلة وبسيطة إذا :

 ولكن إلى تؽيير السلوك. أخذنا في االعتبار أنه ال يهدؾ إلى إيصال المعرفة فقط

 

 يمكن تشبيهه التثقيؾ الصحي بمثلث متساو، األضبلع ،

 ضلع الكتساب المعلومات ) المعرفة ( وضلع لؽرس وتؤصيل القيم المرتبطة بتلك المعلومة 

 )االتجاه ( والضلع األخير لتطبيق تلك المعلومات )السلوك (.

األساسية للرعاية الصحية األولية وهو يتخلل كل واحد من  التثقيؾ الصحي هو أحد العناصر- 

  كيات الصحية وتعزيزهاالعناصر األخرى ويهدؾ إلى دعم السلو

  التثقيؾ الصحي يسهل عملية التعلم وتؽيير سلوك معين إلى سلوك صحي سليم

صحة مجتمعهم ويزيد من   التثقيؾ الصحي ينمي عند الناس اإلحساس بالمسإولية تجاه-

 مشاركتهم بشكل فعال .

 

 مصطلحات هامة في التثقيؾ الصحـــي:

وليست مجرد  النفسي والعقلي واالجتماعي والروحيالصحة: هي حالة من التكامل البدني و

 الخلو من المرض أو العجز

الثقافة الصحية : هي تقديم المعلومات والحقابق الصحية التي ترتبط بالصحة والمرض لكافة 

 الناس.

الناس بالمعلومات والحقابق الصحية وإحساسهم بالمسبولية نحو  الوعي الصحي : هو إلمام 

الهدؾ الذ، نسعى إليه ال أن تبقى المعلومات الصحية كثقافة  ،وهوصحتهم وصحة ؼيرهم

 صحية فقط

 العادة الصحية : هي ما يإديه الفرد ببل تفكير أو شعور نتيجة كثرة تكراره.

بقيم  الممارسة الصحية )السلوك الصحي ( : هي ما يإديه الفرد عن قصد نابع من تمسكه 

ة السليمة إلى عادات تإدى ببل شعور نتيجة كثرة معينه ويمكن أن تتحول الممارسات الصحي

العادات بتعود الطفل عليها قبل أن يتفهم أو  التكرار وهذه مسبولية األسرة حيث يبدأ تكوين

 .يتعلم األسس التي ترتكز عليها هذه العادات من الناحية الصحية

تمكين - نشر المفاهيم والمعارؾ الصحية السليمة في المجتمع-أهــداؾ التثقيؾ الصحي :  

مساعدة الناس في حل مشاكلهم الصحية -الناس من تحديد مشاكلهم الصحية واحتياجاتهم

ترسيخ السلوك الصحي السليم وتؽير -بناء االتجاهات الصحية السوية- باستخدام إمكاناتهم

 ي صحيحالخاطا إلى سلوك صح

خفض -تحسين الصحة على مستوى الفرد والمجتمع-الهدؾ النهابي للتثقيؾ الصحي هو:

 تحسين نوعية الحياة للفرد والمجتمع .-خفض اإلعاقات والوفيات-حدوث األمراض

 

 الصحي ؟ لماذا التثقيؾ 

نه يعمل وصؽارا ً، رجاالً ونساء ، األمي والمتعلــم أل الجميع يحتاج إلى التثقيؾ الصحي كباراً 

  .االهتمام واإلدراك لدى كافة شرابح بالمجتمع على تحسين الوعي ورفع مستوى

 :مواضيع المثقؾ الصحي
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يتناولها المثقؾ الصحي، إذ يستطيع أن يتناول إ،  ليس هناك حدود للمواضيع التي يمكن إن

ة يتناسب هذا الموضوع مع حاجة الفرد أو المجموع موضوع له عبلقة بالصحة بشرط أن

 .المستهدفة بالتثقيؾ الصحي

في وقت مبلبم لظروؾ  في إ، وقت، ولكنه يكون أكثر فعالية إذا تم متى يتم التثقيؾ الصحي؟

 .المستهدؾ للتثقيؾ الصحي واحتياجاته

 .في أ، مكان أين يتم التثقيؾ الصحي؟

 .في حاجة للتثقيؾ الصحي المستهدؾ بالتثقيؾ الصحي:كل إنسان

حظاً من التدريب  إ، إنسان لديه معلومات صحية صحيحة ونال من هو المثقؾ الصحي؟

  .وقادر على إيصال المعلومة بما لديه من مهارات

 عناصر التثقيؾ الصحي:

التثقيؾ الصحي في حقيقته هو عملية اتصال حيث يتم فيه نقل الرسالة ) المعلومات 

 )المستهدؾوالمعارؾ الصحية (من المرسل المثقؾ الصحي إلى المستقبل 

 بالتثقيؾ الصحي( عن طريق قناة اتصال )وسيلة للتثقيؾ الصحي(.  

الصحية، المثقؾ الصحي، المستهدؾ بالتثقيؾ ، وسيلة  ومن هنا فإن عناصره هي : الرسالة

 التثقيؾ الصحي .

 

 

 

 

ولكي تكون عملية التثقيؾ الصحي فاعلة ومإثرة يستلزم أن تحقق هذه العناصر بعض 

 المتطلبات:

الرسالة الصحية: يجب أن تكون المعلومة صحيحة وواضحة ومفهومة وفي مستوى المتلقي - 

 ومشوقة وتحقق الهدؾ المنشود. 

المثقؾ الصحي: تكون لديه المعرفة )المعلومة(مع القدرة على توصيلها ويكون مقتنعاً -

 ،ومإمناً بالرسالة التي ينو، إيصالها و لديه مهارات اتصال

قيؾ الصحي: يجب تحديد درجة فهمه وثقافته وأن تتوفر فيه الرؼبة في المستهدؾ بالتث-

 التؽيير مع التركيز على حاجته الصحية

وسابل التثقيؾ الصحي: تتنوع وسابل التثقيؾ الصحي المستخدمة في نشر المعلومات -

الصحية من وسابل تقليدية نمطية إلى تقنيات عصرية حديثة وكلما كانت وسيلة االتصال 

 لية وتخاطب أكثر من حاسة كلما كان تؤثيرها أكبر.تفاع

 ومن هذه الوسابل: 

وسابل مسموعة يتم نقل المعلومات عن طريق الكلمة المنطوقة مثل : )المقاببلت ، الندوات ،  

 ( المحاضرات ، المإتمرات

،  وسابل مقرإة يتم نقل المعلومات عن طريق العبارة المكتوبة مثل : ) النشرات ، الكتيبات 

 الملصقات ، رسابل الجوال، السبورة، 

 النماذج الصور التوضيحية، العينات، المعارض، الشرابح

 ( وسابل مسموعة مربية: مثل ) تلفاز ، فيديو ألفبلم، أقراص مدمجة 
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 :يمكن تقديم التثقيؾ الصحي على أربعة مستويات هي

التي تهمه مثل التؽذية، طبيعة التثقيؾ الصحي لؤلفراد، وهنا يتم تثقيؾ الفرد عن األمور -

 ومسببات المرض والوقاية منه، النظافة الشخصية واإلصحاح البيبي...الخ

النفوس من خبلل األسرة لذا  التثقيؾ الصحي األسر،، الكثير من السلوك الصحي يؽرس في-

من إيجابي مستقبلي على أفراد األسرة و فإن التثقيؾ في هذا المستوى مطلب لما له من تؤثير

 ثم المجتمع بؤسره

خصابص متشابهة والمعرضين  التثقيؾ الصحي للمجموعات، تشمل المجموعة أفراداً ذو،-

أو المصابين ببعض المشاكل الصحية الشابعة المبنية على الجنس أو العمر أو الوظيفة.ويمكن 

مجموعة المدخنين  -األمهات-أن يشمل المجتمع مجموعات مختلفة مثل: أطفال المدارس

ؼيرهم، ويجب اختيار الموضوع الذ، يهم المجموعة كلها مثبلً: تعليم الحوامل عن الوالدة و

وكيفية رعاية الطفل و تعليم أطفال المدارس عن النظافة الشخصية ومن األهمية في تثقيؾ 

المجموعات هو المشاركة اإليجابية الحية بين المتلقين ويجب اختيار الوسابل حسب مميزات 

 كون أكثر فعاليةالمجموعة لت

اإلعبلم بحيث يصل إلى عدد كبير  التثقيؾ الصحي المجتمعي ،ويتم ذلك عن طريق وسابل -

 من المواطنين على اختبلؾ شرابحهم ومستوياتهم .

 

:التثقيؾ الصحي عملية متصلة ومستمرة وتراكمية محصلتها النهابية  تؽيير السلوك الصحي

  .هو تؽيير سلوك األفراد والمجتمع

الجديد ويجب على كل من يقوم  وتؽير السلوك يمر بسلسلة من المراحل قبل إتباع السلوك 

على محاوالته من أجل التؽيير وهذه  بالتثقيؾ الصحي فهم هذه المراحل جيداً لكي يكون مصراً 

 :المراحل كاآلتي

 أـ مرحلة الوعي: وهي مرحلة اإللمام بالمعلومات والحقابق الصحية 

تفاصيل المعلومات ويكون مرحباً  وهي المرحلة التي يبحث فيها الفرد عناالهتمام:  -ب

 باالستماع أو القراءة أو التعلم عن الموضوع 

والسلبيات لهذا السلوك ويقوم بتقييم  التقييم: وأثناء هذه المرحلة يزن الفرد اإليجابيات -ج

ار بمحاولة اتباع السلوك فابدتها له ومثل هذا التقييم هو نشاط ذهني ينتج عنه اتخاذ القر

 المقترح أو رفضه 

المحاولة :وهي المرحلة التي يتم فيها تنفيذ القرار عملياً ويحتاج الفرد لمعلومات إضافية  -د

 ومساعدة أثناء هذه المرحلة للتؽلب على المشاكل التي تعترض طريق التطبيق.

  السلوك الجديد واتباعه اإلتباع: وفي هذه المرحلة يكون الفرد مقتنعاً ويقرر صحة -هـ

وهذه المراحل ليست أجزاء مستقلة حرفياً عن بعضها حيث تتداخل مع بعضها أثناء تنفيذها 

المعلومات أن يمروا بمراحل مختلفة من  ويمكن لؤلشخاص المختلفين الذين تعرضوا لنفس

في البداية  الجماعي اإليجابي حيث يكون بطيباً  عملية االتباع وهو ما يمكن تشجيعه بالسلوك

 ويزداد كلما اتبعه عدد أكبر من األفراد .
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 تقييم برامج التثقيؾ الصحي: للتقييم فوابد منها:

 ـ دراسة ما تم تحقيقه من أهداؾ1

تنفيذ مشروع التثقيؾ الصحي ومعرفة  ـ التعرؾ على الطرق والوسابل التي اتبعت في2

 النجاح والتنفيذ السلبيات واإليجابيات التي صاحبت التنفيذ و أسباب

ـ تعديل الخطة إذا احتاج األمر حتى نصل إلى األهداؾ التي نسعى إليها، أو األهداؾ إذا 3

 وجدناها ؼير عملية

  .ـ التعرؾ على العقبات و كيفية التؽلب عليها4 

 

 

 الصحي: طرق ووسابل التثقيؾ

متنوعة فليس هناك وطرق  لقد تمت ممارسة التثقيؾ الصحي عبر التاريخ بوسابل مختلفة 

وتختلؾ باختبلؾ الزمان  وسيلة واحدة أو طرق متماثلة يسلكها المثقؾ الصحي بل تتنوع

 وتؽير المكان وتنوع الفبة المستفيدة 

ولمتؽيرات عديدة ومما يجب أخذه في   واختيار وسيلة التثقيؾ المبلبمة يخضع لعوامل كثيرة

  : عين االعتبار قبل اختيار طرق التثقيؾ ما يلي

-نساء-صؽار-كبار - خصابص الفبة المستهدفة :المثقؾ الصحي يتصل بجماعات مختلفة-

متعلمين فبلبد من اختيار الطرق المبلبمة لكل من هإالء قبل البدء في أ،  –أميين  -رجال

وسيلة االتصال تفاعلية وتخاطب أكثر  برنامج تثقيفي والبد من التدرب عليه مسبقاً وكلما كانت

 .لما كان تؤثيرها أكبرى العقبات التي صادفتنا و كيفية التعرؾ عليهامن حاسة ك

 

 

 مهنة التمريض :

ُتعتبر مهنة التمريض من الِمهن السامية واإلنسانية؛ بسبب ارتباطها بصّحة اإلنسان، 

والمحافظة على حياته، وتخفيؾ معاناته وإحساسه باأللم، ويسمى كلّ من يعمل في هذا المهنة 

الرحمة؛ وذلك للدور اإلنسانّي الذ، يإديه في المراحل العبلجية المختلفة، ومن الناحية بمبلك 

الطبية فإّن هذه المهنة ُتحقق الشمول في الخدمات الطبية الُمقَدمة، وتسعى بها نحو الكمال؛ 

فالطبيب هو الشخص األول الذ، يحسم طبيعة الحالة المرضية ويقّرر شكل ونوع عبلجها؛ 

على عاتق الُممرض متابعة الحالة الصحية للمرضى، واّتباع كلّ الوسابل الُممكنة  بينما يقع

 لتخفيؾ أوجاعهم ومواساتهم.

 تعريؾ مهنة التمريض: 

عّرفت منظمة الصحة العالمية التمريض على أّنه مساعدة الفرد سواًء كان مريضاً أو سليماً  

ض، أو مؽادرة الحياة بسبلم، انطبلقاً على االرتقاء بصحته، أو استعادة صحته في حالة المر

من مفهوم الرعاية التلطيفية التي يقدمها الممرض للمرضى خاّصًة المصابين بؤمراٍض 

 خطيرٍة، ويمرون بالمراحل األخيرة من حياتهم، 



 

19 
 

وُتعّرؾ مهنة التمريض أيضاً على أّنها وظيفٌة في الحقل الطبّي تتطلب تلقي العلم، وممارسته؛ 

الخبرة، ولها قواعٌد وأصولٌ خاّصٌة بها، وهي المهنة التي تتضمن مجموعة للحصول على 

األساليب الطبية، والنفسية المعنوية للتعامل مع المريض، ومساعدته على الشفاء والتعافي، 

ويحتاج الدارس لمهنة التمريض ترخيصاً من وزارة الصحة والجهات المعنية؛ للتمكن من 

 مزاولة هذه المهنة.

 وآداب مهنة التمريض تضم واجبات الممرض:واجبات 

تقديم أعلى مستوى من الخدمات الطبية الكفيلة بالحفاظ على صّحة المريض، ومنع تعّرضه 

للمضاعفات الخطيرة. تقديم الخدمة الطبية، أو المساعدة التمريضّية لكلّ المرضى؛ بؽّض 

 لفوارق واالختبلفات.النظر عن الجنس، أو اللون، أو الِعرق؛ فهي مهنة تختصر كلّ ا

بذل أقصى ُجهٍد ممكٍن خبلل أدابها؛ وذلك ألّن مجال التداو، بشكٍل عام يتعلّق بؤرواح الناس  

التي ال تحتمل تؤجيل الخدمة أو إلؽابها، أو التراخي خبلل تقديمها؛ فالممرض الحقيقّي يبذل كلّ 

قدرة على العمل ضمن فريق طاقاته أثناء العمل، كما يحرص على نوعية الخدمة الُمقدمة. ال

العمل الطبّي، وإبداء الجاهزية للتعاون في أوقات الطوارئ، أو خبلل فترة ؼياب الكادر الطبّي. 

إعبلم المريض أو ذويه بطبيعة حالته الصحية، وتقديم كلّ المعلومات المتوفرة حول العبلج 

ي حالة رفضه له البلزم، مع ضرورة عدم إجبار المريض على تلقي العبلج، وتحذيره ف

بالعواقب الصحية. متابعة الحالة الصحّية للمريض مع الطبيب الُمشرؾ بشكٍل دابٍم، وتجنب 

وصؾ عبلٍج أو دواٍء دون إذٍن ُمسبٍق من الطبيب الُمختص. التعامل برفق وأدب مع المريض؛ 

 وعدم االنفعال عند قيامه بسلوٍك َيضرُّ حالته الصحية، 

التؤّفؾ في وجهه أثناء أوقات ضؽط العمل؛ فمن شؤن هذا السلوك ومن الضرورّ، تجنب 

تلويث سمعة الُممرض، والجهة الصحية التي يعمل بها، إلى جانب تحطيم معنويات المريض 

والمّس بكرامته اإلنسانية. مراعاة القواعد العامة التي تسير عليها المإّسسة الطبية التي 

عمل الرسمّي الخاّص بالممرضين أثناء فترات العمل بما يعمل لصالحها الممرض. ارتداء زّ، ال

فيها الفترة الليلية. المحافظة على أسرار المريض الشخصّية أو الَمَرِضّية، وعدم نقلها إلى 

 .زمبلبه المرضى أو بقية الُممرضين

 

  (Public Health)تعريؾ الصحة العامة تعّرؾ منظمة الصحة العالمية الصحة العامة

علم وفن الوقاية من األمراض، وإطالة العمر، وتعزيز الصحة من خبلل الجهود على أنها 

المجتمعية للمجتمع، وتهدؾ األنشطة التي تسعى لتعزيز قدرات وخدمات الصحة العامة إلى 

توفير الظروؾ التي تمّكن األشخاص من الحفاظ على صحتهم، أو منع تدهورها، وترتكز 

من أمراض معينة، إلى جانب االهتمام بكافة جوانب الصحة العامة على طريقة التخلص 

الصحة والرفاهية، كما وتشمل خدمات الصحة العامة توفير الخدمات الشخصية لؤلفراد، مثل 

 اللقاحات، أو المشورة السلوكية، أو المشورة الصحية.

لها، دور الصحة العامة تلعب الصحة العامة دوراً هاماً للؽاية في حماية صحة مجتمعات بؤكم

وتعزيزها، والحفاظ عليها، وإما أن تكون هذه المجتمعات صؽيرة، أو كبيرة جداً، وترتبط 
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الكثير من واجبات الصحة العامة بالقضايا الصحية التي يواجهها األفراد في حياتهم اليومية، 

مثل الحفاظ على مياه الشرب، أو ضمان سبلمة الطعام في المطاعم المحلية، وؼيرها، وتلعب 

صحة العامة دوراً ربيسياً في مجاالت الصحة المختلفة، مثل منع اإلصابات المختلفة، وصحة ال

األسنان، والتحضير لحاالت الطوارئ والكوارث، ومنع انتشار األمراض، وتحديد األسباب 

 الربيسية للوفاة، فهي تركز على محاولة الوقاية من األمراض أكثر من محاولة عبلجها.

ون في الصحة العامة ينبؽي على المتخصصين في مجال الصحة العامة مسإوليات العامل

 التدرب على أداء واحدة أو أكثر من الخدمات األساسية العشرة اآلتية:

تثقيؾ الناس حول القضايا الصحية، خاصًة األشخاص الذين ال يحصلون على الخدمات 

الضرورية لهم،  والمعرضين لخطر األمراض. ربط الناس بالخدمات الصحية الشخصية

 وضمان توفير الرعاية الصحية عندما ال يكون ذلك متاحاً.

تقييم فعالية الخدمات الصحية الشخصية، والعامة، وسهولة الوصول إليها، وجودتها. مراقبة  

الحالة الصحية للمجتمع لتحديد المشاكل المحتملة. تشخيص المشاكل الصحية والمخاطر في 

حشد الشراكات المجتمعية لتحديد وحل المشكبلت الصحية. تطوير المجتمع، والتحقيق فيها. 

السياسات والخطط التي تدعم الجهود الصحية الفردية والجماعية. تنفيذ القوانين واللوابح 

التي تحمي الصحة، وتضمنها. ضمان وجود قوة عاملة مختصة في مجال الصحة العامة 

 كرة للمشاكل الصحيوالشخصية. الحث على تبني رإى جديدة وحلول مبت

 معايير سبلمة المرضى:

سبلمة المرضى هي عبارة عن مجموعة من التدابير واإلجراءات التي تقوم بها المإّسسات  

الصحية لحماية المريض من أّ، نتابج سلبية أو خطيرة عندما يتلّقى نوعاً معيناً من الخدمات 

الجديد الصحي الذ، يعتني بكتابة الصحية، وبمعنى آخر فإّن سبلمة المرضى تعني االنضباط 

التقاير ومتابعة األخطاء الطبية التي ؼالباً ما تكون بسبب إهمال طبي، علماً أنَّ األخطاء الطبية 

تقتل مريض من بين كل عشر مرضى في جميع بلدان العالم، لذلك يجب الحّد من هذه المشكلة 

 من خبلل معايير الرعاية الصحية اآلتية:

لمإسسة الصحية يتضمن ذلك المواصفات واألسس التي يجب أن تتوّفر في سبلمة بيبة ا 

المباني الصحية على اختبلؾ مواقعها ومساحتها مع ضرورة تنظيم وتنسيق التوزيع الداخلي 

 للؽرؾ واألخذ بعين االعتبار مواصفات مواد البناء المستخدمة وأنظمة التكييؾ واإلضافة،

وسابل الحد من خطر الحريق، والتمديدات الخاصة بالماء كما يجب أن تحتو، المباني على  

والكهرباء وضمان عملها على مدار الساعة دون توقؾ مراعاًة الحتياجات المرضى 

 ومقتضياتهم. 

 

 معايير السبلمة:
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معايير السبلمة هي مجموعة من القواعد واإلرشادات المحلية والعالمية التي ال بد من  

بمختلؾ مجاالتها، سواء كانت تعليمية، أو اجتماعية، أو صحية؛  توفرها في كافة المإسسات

 وذلك لتقليل المخاطر، وحماية كافة األفراد الموجودين فيها من عاملين وزابرين،

وتختلؾ معايير السبلمة من مكاٍن آلخر تبعاً لطبيعة عمله، وفي هذا المقال سنقدم لكم معايير  

 السبلمة في المستشفيات.

 بلمة في المستشفيات :معايير الس 

التعامل السليم مع النفايات الطبية. توفير معدات الوقاية الشخصية الخاصة بكل موظؾ، سواء 

كان ممرضاً، أو طبيباً، أو عامل نظافة. رقابة تطبيق تعليمات الوقاية لدى كل العاملين. زيادة 

يبات للعاملين والزوار. الوعي لدى عمال النظافة حول المخلفات الطبية من خبلل توفير الكت

 تدريب عمال النظافة حول طرق التعامل والتخلص من النفايات الطبية.

التؤكد من تطبيق الزوار والمراجعين والعمال لكافة قوانين السبلمة. التؤكد من صبلحية  

مخارج الطوارئ. التؤكد من صبلحية ووجود أجهزة اإلنذار وكاشؾ الدخان. التؤكد من تطبيق 

شريعات السبلمة المهنية والصحية. التدريب على أهمية السبلمة للموظفين والطاقم كافة ت

الصحي، واإلدارة. الرقابة على عمليات التنظيؾ والؽسيل. توفير اللوحات الخاصة بالسبلمة 

 المهنية.

 معايير السبلمة للمرضى: 

تحسين وسابل  تعريؾ المريض بالطريقة الصحيحة، عن طريق التعريؾ باسمه ورقم دخوله. 

االتصال الفعالة من خبلل تجنب استخدام المختصرات ؼير المفهومة مع المريض، وتسجيل 

كافة أساسيات الدواء قبل إعطابه للمريض مثل: اسم المريض، واسم الدواء، والجرعة، 

وطريقة اإلعطاء، والوقت. تؤمين استخدام األدوية ذات الخطورة العالية من خبلل وضعها في 

مخصص، وعليه عبلمة خطر، مع مراجعة األدوية من أكثر من ممرض قبل إعطابها. مكان 

تحديد مكان العملية، والتؤكد من الجهات العملية، مع وجود نموذج الموافقة على العملية، 

 والشامل لكافة البيانات المطلوبة.

تقليل تعرض المرضى للسقوط لمنع اإلصابات من خبلل وجود الممرض عند تحرك المريض،  

وجعل األسّرة في الوضع المنخفض، مع توفير اإلضاءة الجيدة، ورفع حواجز األسرة عند 

 النوم. 

تقليل انتقال عدوى المستشفيات من خبلل ؼسل اليدين بعد كل إجراء، وتوفير وسابل ؼسل 

ت السبلمة للعاملين فى المستشفيات إجراء فحص طبي للعاملين عند االلتحاق اليدين. متطلبا

 بالعمل، مع الحرص على الفحص الدورى المستمر.

التقيد بكافة شروط السبلمة المهنية الموضوعة من اإلدارة. ارتداء مستلزمات الوقاية  

الشخصية خبلل العمل، كقناع الوجه. تسجيل كافة الحوادث في سجل السبلمة المخصص 

 للعمل.
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مهام عمل إدارة أنظمة األمن والسبلمة معرفة القوانين والتشريعات الخاصة بالسبلمة  

المحلية والدولية. تقييم وتحليل مخاطر السبلمة المهنية فى المستشفيات. والصحة المهنية و

توفير خطة سبلمة في المستشفيات للحفاظ على السبلمة المهنية للعاملين، تبعاً لنتابج التقييم 

وتحليل المخاطر. تخطيط طرق اإلخبلء في حاالت الطوارئ الخاصة؛ كالحرابق. تنظيم األمن 

ى مصادر اإلزعاج. تطوير عملية التعامل مع النفايات الطبية بالطرق الداخلي، للسيطرة عل

 السليمة. رفع مستوى السبلمة المهنية لدى العاملين في المستشفيات. 

تطبيق شروط وإجراءات السبلمة في المستشفيات بما يتطابق مع القوانيين من دابرة الدفاع 

 .المستمر ألساليب العمل المدني. تنفيذ سياسة ضبط جودة األداء، مع التطوير

 

 الرعاية الصحية:

تشتمل الرعاية الصحية على مجموعة محددة من الخدمات األساسية التي توّفر عبلجاً  

للمشاكل الصحية إضافة إلى الوقاية من األمراض، وتحسين السلوكات الصحية، توفرها 

عام أو القطاع الخاص، الدولة للعناية بصحة المواطنين فتقوم بذلك المإسسات في القطاع ال

وهي تتضّمن كل المستشفيات، والصيدليات، والعيادات، وتعمل فيها الكوارد البشرية مثل: 

 األطباء، والممرضين، وكلّ من يعمل في المجال الطّبي أو البحوث الطبية.

 مظاهر الرعاية الصحية حددت منظمة الصحة العالمية عّدة متطلبات للصحة كالتالي:

لم: إّن شعور الفرد باألمان من األساسيات التي ال بّد من توّفرها ليحيا الشخص األمان والس

 حياة صحية تخلو من الضؽوطات النفسية، واإلصابات.

 المسكن:يعتبر من ضروريات الحفاظ على صّحة أفراد األسرة الواحدة. 

ظة عليها. التعليم: يساعد التعليم على زيادة وعي األفراد بالصحة العامة وطرق المحاف 

الؽذاء: التؽذية السليمة التي تتضمن تناول وجبات ؼذابية متكاملة ومتوازنة تحتو، على كل 

 العناصر الؽذابية من أساسيات الحفاظ على الصحة، وتجّنب الكثير من األمراض. 

الدخل: حيث إّن الفقر من العوامل التي تإّثر سلباً على الصحة الجسدية، والنفسية، 

، كما أن توفر الدخل المناسب يساعد على تلبية االحتياجات األساسية لؤلفراد. واالجتماعية

استقرار البيبة: تتضّرر الصّحة العامة لؤلفراد إذا ما حدث أّ، خلل بيبي مثل: تشّكل األمطار 

 الحمضية، واتساع ثقب األوزون، أو كوارث طبيعية كالفيضانات.

د بمختلؾ أنواعها: الطبيعية، والبشرية، والماّدية، استدامة الموارد: حيث إّن توافر الموار 

 وعدم انقطاعها يساعد في المحافظة على الصّحة. 

يّتضح من متطلّبات الصحة التي سبق ذكرها أن مسإولية توفيرها ال تقع على الجهاز الطبي 

فحسب، فالصّحة ال تإخذ بوصفة طّبية، بل تحتاج إلى تضافر جهود كل قطاعات المجتمع، 

 ل: القطاع الصّحي، والبيبي، والتربوّ،، واالجتماعي، واإلنتاجي، وؼيرها. مث
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مظاهر صحة الفرد هناك عّدة مظاهر تدلّ على أّن الفرد يتمّتع بصحة جّيدة، ومن ضمنها، أن 

يكون الوجه صافياً ومتوّرداً، وأن يكون نشيطاً من الناحية البدنية، ومنفتحاً من الناحية 

 لقدرة على التحّكم بالضؽوط التي تواجهه بشكل سليم،الذهنّية، وعنده ا

وفي الختام يمكن القول بؤّن الصحة تختص بعدم ثبوتها وهي حالة متؽّيرة طول الوقت، ؼير  

أّن سلوكات كلّ فرد هي التي تحدد طبيعة الحالة الصّحية له في المستقبل، فالحفاظ على تناول 

من األمثلة على السلوكيات التي تحافظ على  ؼذاء صّحي، وممارسة الرياضة بشكل يوميّ 

 حالة صّحية جّيدة.

 سبلمة الؽداء:

ُيمكن المحافظة على سبلمة الؽذاء من خبلل وضع مجموعة من االتفاقيات والنصابح الطبية  

الخاصة بالوجبات الؽذابية المقدمة للمرضى، فبل بدَّ أن تكون خالية األخطار، وأن تحّد من 

 بحيث ال تحتو، على ما هو ضاّر للصحة، مضاعفات األمراض 

لذلك يجب االستعانة بالنظام العالمي الوقابي الذ، أوصت ونصحت به الصحة العالمية للوقاية 

 من الملّوثات الؽذابية في المإّسسات الصحية.

منع العدوى: يجب وقاية المرضى والعاملين في المإسسات الصحية من مخاطر العدوى  

ذلك من خبلل إيجاد أماكن نظيفة وصحية خالية من الجراثيم في المكتسبة، ويكون 

المستشفيات والمراكز الصحية، وإجراء الفحوصات البلزمة للكشؾ عن معدالت العدوى في 

المإسسات الصحية والتعرؾ على أسبابها وطرق الوقاية منها والحد من عواقبها ونتابجها، 

سياسات العزل، وؼسل األيد،، والتطهير، لذلك يجب المقارنة بين المستشفيات وتطبيق 

والتعقيم باستخدام األدوات واألجهزة المختلفة لمنع تفشي وتضاعؾ انتشار األمراض الوبابية 

 بين الموجودين في أّ، نوع من أنواع المإسسات الصحية. 

 الصحة الوقابية:

د حاالت مرضية للصحة الوقابية دور مهم في عمليات البحث واالستقصاء والتبليػ عن وجو 

معدية، حيث يتّم إجراء فحوصات بشكٍل مستمر لجميع العاملين في المإسسة الصحية، وتنفيذ 

آليات التحصينات البلزمة للشرابح المختلفة في المستشفى، فمثبلً يحتاج المواليد الجدد إلى 

ن مجموعة من األمصال، والطعوم الدورية المهمة للحفاظ على سبلمة أعضاء الجسم، وأ

تحتو، المستشفى أيضاً على كمية كافية من الدم عند حاجة المرضى إليه أو خلو المتبرعين 

 .مع ضرورة حفظه بطرق صحية وآمنة
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 :التثقيؾ الصحي الؽذابي

لقد ازدادت أهمّية تثقيؾ الّناس بالؽذاء والتؽذّية؛ حيث إّن التثقيؾ الؽذابي ِعبارةٌ عن طرٍق  

ووسابٍِل ُتساِعد الّناس في َتعلّم كيفية اختيار الِؽذاء الُمناِسب لهم، وُطرُق الُمحافظة عليه 

 لِضمان سبلمتهم، 

مثل التلفاز، أوالمسموع مثل  وقد تكون هذه الوسابل التثقيفّية من ِخبلل اإلعبلم الَمربي

 الراديو، أو من ِخبلل الُمحاضرات، والُمناقشات، أو اللوحات اإلرشادية.

سبلمة الؽذاء من حق الّناس أّن يتوفر لهم الِؽذاُء الّسليم وبكمياٍت مناسبٍة ُمنذ لحظة إنتاجه، 

ليه سبلمُة الؽذاء؛ وخبلل المراحل التي َيمر بها حتى َيصل إلى يد الُمستهلك، وهو ما يطلق ع

فيجب على الشَّخص الذ، ُيعدُّ الّطعام أّن يّتبع وسابلَ الّنظافة، وشروط الّسبلمة لِتحضير 

وجبات طعاٍم خاليٍة من الُملّوثات مثل: أْن َيتم ؼسل الخضار والفواكه جيداً قبل استخدامها، 

بخ، وؼسل اليدين جيداً وعدم َخلط الّلحوم والّدجاج النيء مع الخضار واألطعمة التي لن تط

قبل البدء بالتحضير، كما يجب التؤكد من حفظ األؼذية بشكٍل جيد، وبالّطريقة الصحيحة؛ 

 لِضمان استمرار صبلحيتها لبلستخدام البشر،

  اهمية التثقيؾ الؽذابي

التثقيؾ الؽذابى هو عملية مساعدة أفراد المجتمع فى الحصول على المعلومات والخبرات 

 .لهم للقيام باالختيار المناسب لؽذابهم وذلك للمحافظة على صحتهم خبلل حياتهمالبلزمة 

ويهدؾ التثقيؾ الؽذابى إلى جعل المعلومات فى صورة مبسطة يمكن فهمها وتطبيقها بسهولة 

مما يإدى إلى تحسين العادات الؽذابية لؤلفراد والمجتمع والتى تعمل على تمتعهم بصحة جيدة 

 .على العمل وتنمية المجتمع فى كل المجاالتوبالتالى قدرتهم 

 :المثقؾ الؽذابي

هو الشخص الذى يتلقى تعليما وتدريبا فى التؽذية والتثقيؾ الؽذابى ولديه القدرة على إيصال 

المعلومات بطريقة مناسبة لؤلفراد أو المجتمع الذى سيتلقى التثقيؾ الؽذابى وأن يتمتع بالقدرة 

المجتمع الذى يتعامل معه باالضافة إلى القدرة على التواصل  على إقامة عبلقات طيبة مع

 .بوضوح مع المجتمع

 :ويجب أن تتوافر الصفات التالية فى المثقؾ الؽذابي

 .لديه القدرة على اإلصؽاء -1

 لديه القدرة على اإلقناع -2

 .لديه القدرة على التحدث بكلمات يفهمها الناس -3

 .قل ودل من العباراتلديه القدرة على التحدث بما  -4

 .لديه القدرة على تصميم وتنفيذ الوسابل التعليمية المؤلوفة

 :معوقات برامج التثقيؾ الؽذابي

يعتبر التثقيؾ الؽذابى أحد البرامج المهمة فى الخطط الوطنية للوقاية ومكافحة مشاكل 

ؽذابى والصحى التؽذية، تحتاج الدول إلى برامج تثقيفية مدروسة لكى ترفع مستوى الوعى ال

ألفراد المجتمع، ولكن هناك العديد من المعوقات التى ساعدت على ضعؾ وقلة فاعلية أو تؤثير 
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 .برامج التثقيؾ الؽذابي

 :إيجاز أهم هذه المعوقات فيما يلي

 .النقص فى عدد المتخصصين فى مجال الصحى والؽذابي

 النقص أو ضعؾ التخطيط لبرامج التثقيؾ الؽذابي -1

 لتنسيق بين الجهات ذات العبلقةضعؾ ا -2

 االختيار الخاطيء للمجموعة المستهدفة -3

 قلة الوعى الصحى بين أفراد المجتمع -5

 

ومن المعروؾ أهمية تؤثير الؽذاء على الصحة ويجب أن يزداد االهتمام بالتوعية الؽذابية 

االعمار على اعتبار ونشر ثقافة الؽذاء بين أفراد المجتمع مع التركيز على الفتيات وصؽيرات 

أنهن هم االمومة القادمه وهن المسبوالت عن إعداد ؼذاء األسرة وإدارة شبونها بصفة عامة 

ووعى المرأة بالؽذاء السليم يإدى إلى تحسين المستوى الصحى لبلسرة فضبل عن أن األطفال 

سيرون عليه يكتسبون من الوالدين كل العادات والسلوكيات ومن بينها النمط الؽذابى الذى ي

وبالتالى فى حالة ما إذا كان لدى األسرة الثقافة الؽذابية والوعى بكيفية اختيار الؽذاء السليم 

 .والفهم الصحيح ألسس التؽذية السليمة فسيكون لدينا جيل يعرؾ ماذا يؤكل وكيؾ يؤكل

را وذلك لذلك فإن التثقيؾ الؽذابى يعد من أهم الموضوعات التى يجب أن نوليها اهتماما كبي

لنشر الوعى بمعرفة كيؾ نؤكل جيدا. وتحديد كميات ونوعية الؽذاء التى تكفى اإلنسان 

وتساعده على مزاولة عمله ونشاطاته المختلفة طبقا لعمره وجنسه ومراعاة ذلك سيساعد فى 

 :تبلفى حدوث سوء التؽذية والذى يرجع إلى سببين ربيسيين

 . ة اآلمنة وذات النوعية الجيدةاستهبلك كميات ؼير كافية من األؼذي -1

 .تناول الطعام بكميات زابدة أو ؼير متوازنة -2

 .والسبب ان يمكن تبلفيهما بإتباع نظام ؼذابى مناسب أوصحى متوازن

لذلك فإن الدول والحكومات المختلفة وكذلك المنظمات ؼير الحكومية تبذل جهودا كبرى 

  .لتثقيؾ الؽذابيلتحسين نوعية الؽذاء وأحد هذه الجهود هو ا

 

ومن الضرورى أن يتم بطريقة تنجح فى حث الناس على تبنى أنظمة ؼذابية وأساليب حياة 

صحية كما تحتاج برامج التثقيؾ الؽذابى إلى أن نضع فى اعتبارنا التطورات الخاصة بفهمنا 

تمر تبعا للتؽذية والتؽيرات السلوكية. وتحتاج أيضا هذه البرامج إلى التحديث والتطوير المس

لمختلؾ المتؽيرات ويجب أن تتضمن هذه البرامج عدة نقاط أساسية منها التعريؾ بؤّهمية 

التؽذية الجيدة والكميات التى يجب أن نتناولها من الؽذاء والكافية لنشاطنا وإعداد الوجبات 

 .العابلية الجيد. والمحافظة على الؽذاء آمنا ونظيفا

اسبة للعديد من الحاالت المختلفة كاأْلعمار السنية والحاالت ومن الضرورى معرفة التؽذية المن

 .الصحية والمرضية. وتؽذية األطفال فى المراحل السنية المختلفة

 

 :تنقسم مكونات الؽذاء إلى قسمين
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 .مكونات كبرى وهى التى تضم الكربوهيدرات والبروتين والدهون -1

 .المعدنيةمكونات صؽرى وتضم الفيتامينات واألمبلح  -1

ويجب ضرورة احتواء الوجبة الؽذابية هذه العناصر بنسب متوازنة تحتوى الوجبة على 

 "C" ، فيتامين"B" اإلحتياجات من الفيتامينات سواء الذاببة منها فى الماء مثل: فيتامين

وذلك ألن لكل من هذه الفيتامينات  (A.D.E.K) ومجموعة الفيتامينات الذاببة فى الدهون مثل

ية بالنسبة لئلنسان ويإدى نقصها إلى ظهور أعراض سواء منها فسيولوجية أو أهم

 .مورفولوجية على اإلنسان كما تإدى زيادتها أيضا إلى حدوث بعض المشكبلت

 :وبالنسبة لؤلمبلح المعدنية فهى أيضا تنقسم إلى قسمين

اؼنيسوم، الفوسفور، الكبرى منها: توجد بكميات كبيرة فى الجسم ومن أمثلتها )الكالسيوم، الم

 .(الصوديوم، البوتاسيوم.الكبريت

والصؽرى منها: تتواجد بكميات قليلة فى الجسم ومن أمثلتها )الحديد والنحاس والزنك واليود 

 .(والمنجنيز والكوبلت والكروم والقصدير والمولبيدينيوم والفلور

 :وسابل التوعية

ظمة ؼذابية سليمة يمكن أن يتم إيضاحها الطرق والوسابل المبلبمة لحث الناس على تبنى أن

من خبلل وسابل عديدة مثل وسابل اإلعبلم المربية والمقروءة والمسموعة وعمل ندوات 

وورش العمل فى األندية ومنظمات المجتمع المدنى المختلفة. والمدارس والجامعات وكذلك 

والقرى . من خبلل وسابل يمكن االتصال المباشر بالفبات التى قد النصل اليها في المديريات 

األعبلم وؼيرها للتعريؾ بؤّهمية األؼذية وإعداد وجبات متوازنة والتعريؾ بمخاطر سوء 

 .التؽذية أيا كانت أسبابها

وتحديد الكفاية الؽذابية للمستهلك يتوقؾ على العمر أو الجنس أو النشاط البدنى أو 

اة ذلك وحساب السعرات الحرارية كما الحالةالصحية. وعند إعداد الوجبة الؽذابية يجب مراع

يجب مراعاة عدم استخدام البروتين فى إنتاج الطاقة والتركيز فى ذلك على الكربوهيدرات 

 .معايير الؽذاء اآلمن

 

ومن التؽيرات التى طرأت على السلوك والنمط الؽذابى عدم تناول وجبة االفطار والتى لها 

ناع عن تناول الطعام طوال الليل ويسحب الجسم أهمية كبرى حيث أنها تؤتى بعد فترة امت

مخزون الطاقة من الكبد ليفى باحتياجاته. وعدم تناول اإلفطار يإدى الى الشعور بالكسل 

 .والدوار وعدم القدرة على التركيز

ومن الظواهر السلبية التى طرأت على مجتمعنا أيضا اختبلؾ مواعيد الوجبات مما يإدى إلى 

وينعكس ذلك على نوعية وكمية الؽذاء ويحدث ذلك إذا أصبحت وجبة ارتباك فى الشهية 

اإلفطار ضعيفة وتبلها تؤخر وجبة الؽذاء عن موعدها وبالتالى قد اليتم تناول وجبة العشاء 

 .وكل هذا يإدى إلى سوء التؽذية

 

ويعد الثقيؾ الؽذابى هو السبيل األمثل لتبلفى حدوث أمراض سوء التؽذية والتعرؾ على 

أسس التؽذية السليمة وكيفية تحديد االحتياجات اليومية من العناصر الؽذابية المختلفة وكذلك 
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طرق إعداد وجبات صحية وآمنة فضبل عن الفهم الواضح لمكونات الؽذاء ودور وأهمية كل 

 .ب على نقص أو زيادة عنصر ؼذابى معين عن االحتياجات المثلى منهمكون ومايترت

تعديل السلوك الصحي للوصول إلى حالة صحية أفضل. وقد كان التثقيؾ الصحي في السابق 

يقتصر على إرشاد المرضى عن كيفية تناول األدوية واالمتناع عن بعض األطعمة بهدؾ 

اول من ناحية طبية فقط بعيدة عن العوامل تحسين الحالة المرضية وكان هذا المفهوم يتن

 .االجتماعية والنفسية

والصحة تقوم على أمرين ربيسيين وهما خلو الجسم من األمراض، أو الشفاء التام من مرض 

ما بعد عبلجه، ومن الممكن تعريؾ اإلنسان السليم على أّنه الفرد الذ، ينظر إلى الحياة 

الواقعّية ويستمتع بالسبلمة الجسدّية، والصحة الجسدية والعقلية تقوم على مجموعة من 

ول األطعمة التي تحتو، على العناصر الؽذابية الكاملة، وممارسة التمارين األمور وهي تنا

 الرياضية، باإلضافة إلى النوم العميق ولمدة كافية بشكل يومّي، 

 :بالنسبة للتثقيؾ الؽذابيمعلومات عامة عن الصحة 

 من الخطؤ شرب القهوة أو أ، مشروب وهو ساخن جداً، ألن هذا يرفع من احتمالية اإلصابة

بداء سرطان المر،ء والفم، لذا يفضل شرب هذه المشروبات عندما تكون درجة حرارتها 

متوّسطة. ينصح بتناول اللوز بين الوجبات وعند الشعور بالجوع وبشكل يومي، وذلك ألنه 

يحتو، على الكثير من العناصر الؽذابية التي يحتاجها الجسم، وال تتوفر في األطعمة. يجب 

القرنبيط والملفوؾ والبروكلي بشكل بطيء وجيد، وذلك ألن عملية  مضع الخضار وخاصة

المضع تساعد الجسم على امتصاص أكبر نسبة ممكنة من المواد المكافحة لمرض السرطان 

والموجودة بهذه الخضار. لتقليل فرصة اإلصابة بقرحة المعدة، ينصح بمضػ العلكة الخالية 

ة. أداء األعمال اليومية بكل هدوء وتؤٍن، وذلك لتجنب من السكر لمدة ثبلثين دقيقة بعد كل وجب

اإلصابة بارتفاع ضؽط الدم، كما ينصح بتناول قطعة من الشوكوالتة على األقل، وذلك لتحسين 

 المزاج وتجنب اإلصابة بفقر الدم. 

إضافة نصؾ ملعقة صؽيرة من القرفة إلى فنجان القهوة، هذا يساعد اإلنسولين على القيام 

بشكل فعال في الجسم، لذا ينصح مرضى السكر، بتناول هذا المشروب، كما أن هذا  بوظابفه

 المشروب يخفض نسبة الكوليسترول في الدم.

تناول ثبلث وجبات من الخضار والفواكه كل يوم، يقلل من خطر اإلصابة بالنوبات القلبية  

جون األسنان، %. يفضل عدم بل شعيرات فرشاة األسنان قبل وضع مع70بنسبة تصل إلى 

 %. 67وذلك ألن الفرشاة الجافة تساعد على التخلص من جير األسنان بنسبة تصل إلى 

تناول كؤس من الشا، األخضر بصورة يومية، يحول دون حدوث التؤكسد في خبليا الجسم، 

وبالتالي يقلل من احتمالية تشكل الخبليا السرطانية في الجسم، وتجدر اإلشارة إلى أّن تناول 

 ا، األخضر ببل سكر يعطي نتابج أفضل،الش

كما يفضل تناول تفاحة يومّياً، ألن التفاح يحتو، على العديد من العناصر الؽذابية التي تقي  

الجسم من األمراض. يجب الحرص على عدم حمل األؼراض الثقيلة، والمشي بصورة مابلة 

 .لعمود الفقر،أو حتى الجلوس بشكل سلبي، ألن كل هذه األمور تؤثر على صحة ا
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 اتبعها اإلنسان فإنها تحافظ على صحته منها: هنالك سلوكيات صحية إذا

تمارين رياضية منتظمة  -3إفطار صباحي صحي  -2ثبلث وجبات منتظمة خبلل اليوم  -1

 -5سبع إلى ثمان ساعات نوم  -4في األسبوع )تقريباً ثبلث مرات(  عدة مرات

 عن التدخين والكحولواالمتناع  -6مثالي  المحافظة على وزن

 

 

 

ة  :الصحية الؽذاء والتؽذيَّ

يحتاج جسم اإلنسان إلى تناُول الؽذاء بكمياٍت مناسبٍة للحصول على ما يحتاج إليه من  

عناصَر ؼذابيَّة؛ حيث يحصل الجسم على الطاقة من خبلل تناُوِل هذا الؽذاء، وبالتالي يستطيع 

النمو، والّتحرك، ومزاولة األعمال الُمختلفة، وُمحاربة الجراثيم، ومصادر اإلصابة باألمراض، 

وصيانة وترميم ما َيتلؾ من الخبليا واألنسجة. هناك الكثير من أنواع األؼذية، ويحتاج الجسم 

إلى تناُول مختلؾ األنواع من هذا الؽذاء من أجل تزويد الجسم بالعناِصر المختلفة، فبل يوجد 

 نوٌع معيٌن يحتو، جميع العناِصر التي يحتاج إليها الجسم،

 إلى: وتنقسم المجموعات الؽذابية  

الحبوب: وتكمن أهميتها في إمداد الجسم بالّطاقة، والفيتامينات، واأللياؾ، والمعادن، وعند 

كريات والدهون؛ لبلستفادة منها  تناُولها ُينصح باختيار الحبوب الخالِصة، والخالية من السُّ

 بؤكبِر َقدر. 

، وحمض  c، وفيتامين aالخضروات: وَتكمن أهميتها بإمداد الجسم بالفيتامينات مثل: فيتامين

الفوليك، والمعاِدن مثل الحديد والمؽنيسيوم، واأللياؾ الصحية، وُينصح باإلكثاِر من تناول 

هون و الّتوابل  الخضرواِت الورقية َمرتين خبلل األسبوع، كما َيجُب االبتعاد عن إضافِة الدُّ

 الكثيرة إلى الخضار عند تناولها.

داد الجسم بالفيتامينات الُمختلفة، سواًء تمَّ تناولها مباشرًة أو الفواكه: َتكمن أهميتها في إم 

عرات الحرارية، وتحتو، على نسبٍة كبيرٍة من  عن طريق ُشرِب عصيرها، كما أنها قليلُة السُّ

األلياؾ، وُينصح بتناول حباِت الفاكهِة أكثر من شرِب عصيرها؛ ألنها َتحتو، على األلياؾ 

 الؽذابية بكميات أكبر.

اللحوم الحمراء والبيضاء، والبيض، والُمكسرات: وتكمن أهميتها في أّنها تمد الجسم  

 بالبروتينات، والفيتامينات، والحديد، والزنك.

الحليب ومنتجات األلبان: تكمن أهميتها في أّنها مصدراً مهما للبروتينات، والفيتامينات،  

 والمعادن، والكالسيوم.
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 : لبيبيةالتثقيؾ الصحي ل

و التي تعنى بجميع  الصحة العامة عبلقة البيبة بصحة االنسان وهي فرع من فروع هي

ر على صحة اإلنسان. ومن المصطلحات العناصر البيبية سواء الطبيعية او المنشؤة والتي تإث

األخرى التي تعنى بالصحة البيبية أو المستخدمة لئلشارة إليها الصحة العامة البيبية، والوقاية 

البيبية. وتعتبر الصحةالبيبية وثيقة الصلة بالعلوم البيبية و الصحة العامة حيث أنها تعنى 

 بالعوامل المإثرة على صحة اإلنسان.

البيبية كافة العوامل الفيزيابية و الكيميابية و اإلحيابية خارج جسم اإلنسان، وتعالج الصحة 

باإلضافة إلى جميع العوامل التي تإثر على السلوك و التصرفات. وتشمل الصحة البيبية تقييم 

و السيطرة على هذه العوامل البيبية التي من المحتمل ان تإثر على الصحة. وتسعى الصحة 

قاية من األمراض و خلق بيبة من شؤنها دعم الصحة. هذه التعريفات تستثني البيبية نحو الو

السلوكيات التي ليس لها عبلقة بالبيبة، مثل السلوكيات ذات الصلة بالبيبات االجتماعية و 

 الثقافية كما تستبعد السلوكيات الناتجة عن الوراثة

. 

الصحة البيبية على أنها: تلك األمور الخاصة بصحة  WHO منظمة الصحة العالمية وتعرؾ

الصحة البيبية بالنظريات و الممارسات  اإلنسان و مرضه التي تحددها عوامل بيبية. كما تعنى

العملية لتقييم العوامل في البيبة التي تإثر على الصحة والسيطرة عليها. وتشمل الصحة 

البيبية، كما يستخدمها المكتب اإلقليمي للمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، تشمل اآلثار 

ية و مواد بيولوجية أخرى، المرضية المباشرة الناتجة عن المواد الكيمابية و اإلشعاع

باإلضافة إلى اآلثار التي تنتج ؼالبا بشكل ؼير مباشر وتإثر على صحة اإلنسان وعلى صحة 

البيبة بشكل عام سواء الجسدية أو النفسية أو اإلجتماعية او الثقافية و التي تشمل على سبيل 

 المثال السكن، التنمية الحضرية، واستعمال األراضي و المواصبلت.

تعرؾ خدمات الصحة البيبية وفقا لمنظمة الصحة العالمية على انها: الخدمات التي تطبق و

سياسات الصحة البيبية من خبلل أنشطة الرصد والمراقبة. كما أنها تنفذ هذا الدور من خبلل 

تعزيز وتحسين المعايير البيبية وتشجيع استخدام تقنيات وسلوكيات صحية وصديقة للبيبة. 

الصحة  ات دورا رابدا في تطوير واقتراح مجاالت جديدة . تعتبرولهذه الخدم

الوشيك من  النظام البيبي أعراًضا لفقدان األضرار البيبية أو السبلمة البيبية أو البيبية

الوشيك، والذ،  الخراب البيبيأو الخدمات البيبية أو قدرته على تنفيذ القدرة االستيعابية ناحية

. ويمكن تعريفها أيًضا من ناحية الزراعة من أجل تقليل التلوث يرجع ألسباب متراكمة مثل

 اآلثار السلبية لؤلنشطة الزراعية. 

إيقاظ اهتمامات اإلنسان نحو الصحة البيبية، والتي ؼالًبا ما تكون  الصحة يقصد بمصطلح

الخراب (. كما هو الحال مع علم البيبة وليس الطب شديدة االرتباط )ولكن باعتبارها جزًءا من

)انظر  ية، فإن ذلك المصطلح يفترض أن األنظمة البيبية يمكن أن يقال عنها أنها حالبيبي

ليس له  الضرر أو السبلمةبينما يبدو أن مصطلح  حول هذا الموضوع(. فلسفة جايا أيًضا

يمكن أن يقال أنه ينطبق  السبلمة ارتباط بهذا األمر، إال أنه يفترض أن هناك تعريًفا لمصطلح

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9
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، فبل يشير فقط إلى الحكمة البيبية . وأما المصطلح السياسي بدرجة أكبرالنظم البيبية على

إدراك أحد مستويات الصحة أو السبلمة أو الضرر المحتمل، بل يشير كذلك إلى قرار عدم 

من يعتمدون عليه. يكون النظام البيبي القيام بشيء ما )أكثر( لئلضرار بهذا النظام البيبي أو 

في حالة جيدة إذا كان قادًرا على استعادة حالته ذاتًيا بعد المعاناة من اضطرابات خارجية. 

 .المرونة وهذا يطلق عليه

األكثر تحديًدا، تميل إلى االرتباط  التنوع الحيو، إن مقاييس الصحة البيبية، مثل مقاييس مبدأ

التنوع  . وتعتبر المقاييس التي تعتمد علىنظام بيبي أو حتى منطقة بيبية تحديًدا بـ

مإشرات صالحة على الصحة البيبية، إذ أن االستقرار واإلنتاجية )مإشرات جيدة  الحيو،

 .التؤثيرات البيبية للتنوع الحيو، على الصحة البيبية( يعتبران اثنين من

ل من األعراض الكونية لضعؾ صحة النظام أو الضرر البلحق ورؼم ذلك، فهناك القلي 

 بسبلمته:

 ( التي تتؽذى الحشرات ،البكترياوتكاثر أشكال الحياة األكثر بساطة ) النفايات تراكم مواد

 الفصابل والتي تتؽذى عليها طبيعًيا؛إال أنه ال يوجد نمو سكاني ناتج في تلك  -عليها 

 ربيسًيا مما يإد، إلى تكاثر  مفترسا ، والتي تمثل ؼالًبا حيواًناالفصابل المركزية فقدان

األصؽر حجًما، وكثيًرا ما يتسبب هذا في تشكيل ضؽط هابل على  آكلة اللحوم الحيوانات

 ؛آكلة العشب تجمعات الحيوانات

 أو ندرة  المناخ بدالً من التعرض لبلفتراس أو المرض ارتفاع معدل وفيات الفصابل بسبب

 الطعام؛

 فة أو التاريخية؛هجرة فصيلة كاملة إلى إقليم ما أو خارجه، بما يخالؾ األنماط المعرو 

 حيث كان يوجد سابًقا نطاق واسع من الفصابل  فصيلة أحادية أو حتى ؼاز، بيبي تكاثر

 المتنوعة حيوًيا.

 : صحة البيبة 

  هي إجراءات يتّم اتباعها للسيطرة على العوامل البيبّية من التلّوث لتتناسب مع حياة

اإلنسان وجميع الكابنات الحّية، وبالتالي ال يختلّ التوازن البيبّي وتستمّر من خبلل 

 البيبة الصحّية الحياة على األرض من جميع النواحي. 

 لى صحة الكابنات الحّية كالعوامل هناك العديد من العوامل البيبّية التي ُتإّثر ع

الكيميابية، والطبيعّية، والفيزيابّية، والبيولوجية التي ُتسّبب األمراض وتنقلها بشكٍل 

مباشر وؼير مباشر كالطفيليات، والبكتيريا، والفطريات، والفيروسات، والقوارض 

را والتهابات والحشرات، مما ُيسّبب لئلنسان أمراض ُمعدية وخطيرة كالتيفوبيد والكولي

 في الكبد )الكبد الوبابي( والتي

   تنتقل عند تلّوث المياه، أو اإلصابة بتسّمم ؼذابّي نتيجة تناول األطعمة الملّوثة، أو

اإلصابة باإلجهاد الحرارّ، والُمإّدية لئلصابة بضربات الشمس نتيجة ارتفاع درجات 

ة على صحة البيبة والكابنات الحرارة؛ وؼيرها الكثير من العوامل التي ُتعرؾ بالخطير

 الحية. 

 :نصابح للمحافظة على صحة البيبة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9_(%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%83%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%83%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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   الحفاظ على نظافة البيبة. الحفاظ على نظافة الماء وسبلمته والتؤّكد من جودته قبل

 استخدامه. الحفاظ على جودة األطعمة التي تقدم الؽذاء للمستهلكين،

   كما يجب متابعة صحة العاملين بتلك المصانع بإجراء فحوصات دورّية لهم حتى ُيمنع

انتقال األمراض لؤلشخاص اآلخرين. التخلّص من الفضبلت بطريقٍة صحيحة. الحفاظ 

على نظافة المنزل ومكّوناته ومحيطه ليكون مسكناً صحّياً وخالياً من التلّوث 

دات يجب اتباعها للحصول على مسكن والحشرات والقوارض، وهناك عدة إرشا

صحي و التؤّكد من خلّو الماء من الملّوثات، والحفاظ على نظافة الخزانات وإؼبلقها 

 جيداً وتنظيفها من وقت آلخر. 

  تجميع الفضبلت والتخلّص منها بشكل دور،. تهوية المنزل بشكل جيد من خبلل فتح

ى النوافذ. الحرص على تبديل النوافذ وخاّصة في فترة النهار. وضع حمايات عل

 األسبلك الكهربابّية المكشوفة، 

 .حفظ األدوية والمواد الُمشتعلة ومواد التنظيؾ في أماكن بعيدة عن متناول األطفال 

   اإلقبلع عن التدخين وتجّنب إشعال الحرابق في األماكن العاّمة للحفاظ على هواء

لمصانع بطريقٍة سليمة. اإلكثار من نقّي. التخلّص من عوادم السيارات، وُمخلّفات ا

زراعة األشجار والتي تحّد من التلّوث وتنقي الهواء. استبدال استعمال المبيدات 

الحشرّية الكيميابّية بالمواد العضوّية الطبيعّية. إنشاء المصانع بعيداً عن المناطق 

 السكنية.

   :األمور المسببة لتلّوث البيبة تلوث الهواء 

 سباب كإلقاء النفايات في الشوارع ويصدر منها رابحة كريهة مّما وينتج عن عدة أ

يتسّبب بتكاثر الحشرات، والقوارض، والبكتيريا، والفطريات التي تتؽّذى عليها، 

وإشعال الحرابق ودخان المصانع ودخان السيارات واستخدام المواد الكيميابية مثل 

 المبيدات الحشرية.

   النفايات في المياه الجارية والينابيع واألنهار، وتسّرب تلوث الماء: وينتج عند إلقاء

 النفط من السفن.

   تلوث التربة: وينتج تلوثها من خبلل إلقاء النفايات المنزلّية واالستخدام الخاطا

 .للمبيدات الحشرّية

  

 :معايير جودة الهواء 

  رؾ ملوثات الهواء بؤنَّها أ، مادة تتجاوز حدودها الدنيا تِبعاً ل معايير جودة الهواء ُتعَّ

والتي تشمل ما يلي: ثاني أكسيد الكبريت، وكبريتيد الهيدروجين، وأكاسيد النتروجين، 

والمإكسدات الكيموضوبية مثل األوزون والدقابق العالقة القابلة لبلستنشاق وأول 

 اكسيد الكربون والرصاص واألمونيا والكبريتات والفلوريدات والهيدروكربونات، 

 يز هذه الملوثات بقياسات عدة وهي: جزء من المليونوُيقاس ترك(PPMV)   أو

 [١ ].(mg/m3)أو مليؽرام لكل متر مكعب من الهواء  (PPBV)جزء من البليون

الفلوريدات ُتنَتج الفلوريدات وتتصاعد إلى الهواء عن طريق العديد من الصناعات 

ونات التي تحتو، على الكيمابية مثل: أسمدة الفوسفات، واأللومنيوم، والهيدروكرب
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الفلوريدا التي ُتستخدم في صناعة الثبلجات وعبوات الؽازات المضؽوطة باإلضافة إلى 

 الصناعات الببلستيكية.

  ،أضرار الفلوريدات يقوم جسم اإلنسان بامتصاص الفلوريدا التي توجد في الهواء

ة له، % منها ويترسب الباقي في األنسجة العضلي50حيث تتخلص كليتيه بنسبة 

لٍس في العظام واألسنان، كما يإثر رذاذ الفلوريدا  وتإد، تراكمها إلى حدوث تكَّ

وؼازاتها في العجز التام للحيوانات وتلؾ أطراؾ النباتات وتساقط ثمارها باإلضافة 

 إلى ضعؾ نموها بشكل عام.

 راق ثاني أكسيد النيتروجين تنشؤ أكاسيد النيتروجين عندما ترتفع درجات حرارة االحت

بنسبة تكفي لتجعل النيتروجين الجزيبي في الهواء يتفاعل مع األكسجين، ومن 

المصادر الثابتة الربيسية التي ُتساهم في تكوين أكاسيد النيتروجين هي محطات توليد 

 الطاقة التي تعمل بحرق الفحم.

 ديد أضرار ثاني أكسيد النيتروجين يإد، استنشاق ؼاز ثاني أكسيد النيتروجين إلى الع

من اآلثار السلبية على النباتات والحيوانات والمسطحات المابية ويعمل على تهيج 

 الربتين لدى اإلنسان،

  وذلك من خبلل تراكم السوابل فيها، كما يعمل ثاني أكسيد النيتروجين على تكوين

حامض النيتريك عندما يتفاعل في الؽبلؾ الجو، ُمسبباً المطر الحمضي، كما يعمل 

ن الضباب الدخاني الكيميابي الضوبي الذ، َينُتج من أشعة الشمس على تكوي

الموجودة في الطبقة السفلى من الؽبلؾ الجو،، والذ، يوصؾ على أنَّه ذو لون بني 

 ضارب إلى الحمرة ويوجد في الؽالب بالمناطق الحضرية.

 ثاني أكسيد الكبريت ُيعّد ثاني أكسيد الكبريت(SO2)  ية من المركبات ؼير العضو

والسامة، وهو ال يمتلك لوناً، كما أّنه ذو رابحة نفاذة قوية ؼيُر مرؼوبة وهو من 

ا صناعياً  الؽازات الثقيلة، ويوجد طبيعياً في الؽازات البركانية وفي بعض الينابيع، أمَّ

ر عن طريق احتراق الهواء أو مركبات الكبريت المختلفة التي ُتشكل كميات  فإنَّه ُيَحضَّ

كما ُيمكن أن يتحد ثاني أكسيد الكبريت مع ُبخار الماء في الؽبلؾ الجو،  كبيرة منه،

 لُينتج حمض الكبريتيك وهو الُمسبب الربيسي لؤلمطار الحمضية، 

  ومن الممكن أن ُيصبح في الحالة السابلة عند تعريضه لضؽط معتدل في درجة حرارة

ا درجة ؼليانه فه -73الؽرفة، ويتجمد عند  درجة مبوية تحت  -10ي درجة مبوية أمَّ

الضؽط الجو،، وُيستخدم ثاني أكسيد الكبريت كمطهر وعامل اختزال وُمبيض وفي 

 تحضير الكبريتات ويعتبر من المواد الحافظة خاصة في الفواكة الُمجففة.

  أضرار ثاني أكسيد الكبريت َيكُمُن تؤثير ثاني أكسيد الكبريت السلبي عندما ُيصبح

دقيقة على وظابؾ الجهاز التنفسي  30لمليون لمّدة جزء في ا 75.0تركيزه 

لؤلصحاء، كما ُيإثر زيادة تركيزه على النباتات والمسطحات المابية والمباني واآلليات 

 المختلفة.

 أول أكسيد الكربون ُيعّد أول أكسيد الكربون(CO)   ،ًمن المركبات ؼير النشطة نسبيا

ويتفاعل في معظم األحيان مع األكسجين عديمة الرابحة والتي ال طعم لها أو لون، 

ويتواجد بشكل طبيعي وبتركيزات قليلة جداً في   (CO2)ُمكّوناً ثاني أكسيد الكربون

الؽبلؾ الجو، التي مصدرها البراكين والحرابق التي تحدث في الؽابات، كما يعتبر 
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منبعث من اإلنسان المساهم الربيسي في تكوين أول أكسيد الكربون من خبلل الدخان ال

 السيارات.

  أضرار أول أكسيد الكربون ُيعتبر أول أكسيد الكربون من الؽازات السامة جداً التي

تإثر في عملية التنفس على جميع المخلوقات الحية بما فيها اإلنسان، حيُث إنَّه ُيإثر 

على البروتين الموجود في الدم الذ، يحمل األكسجين من الربتين إلى خبليا جسم 

اإلنسان وهو الهيموجلوبين الذ، ُيعتبر أكثر ُعرضة بمقدار مبتي مرة لربط أول أكسيد 

الكربون معه بدالً من األكسجين، ويعني ذلك أنَّ الشخص الذ، يتنفس كمية كبيرة من 

أول أكسيد الكربون ُيمكن أن يتشبع به الهيموجلوبين، مما يإثر في قدرة توصيل الدم 

كل طبيعي، كما يإثر أول أكسيد الكربون بشكل ؼير مباشر لؤلكسجين إلى خبلياه بش

في تراكم بعض أنواع من الؽازات الدفيبة في طبقة التروبوسفير، كما يعمل على زيادة 

مستوى تركيز الميثان واألوزون عن طريق التفاعل مع بعض المواد الكيميابية التي 

 ُتلحق ضرراً كبيراً على الميثان واألوزون.

 ّد الرصاص من المعادن ضعيفة التوصيل للكهرباء، مقاوم للتآكل، ليِّن، الرصاص ُيع

ذو لون رماد، أو أبيض أو فضي، كما يمتاز بكثافته العالية وقدرته على امتصاص 

أشعة ؼاما واألشعة السينية، وُيعّد من أقدم المعادن فقد ُعرؾ منذ العصور الوسطى، 

أضرار  [٥ ].(plumbum)تينيةوهو اختصار للكلمة البل  (Pb)ويمتلك الرمز

الرصاص ُينتج الرصاص ما ُيسمى بظاهرة التسمم التراكمي التي أعراضها كالتالي: 

ألم في البطن واإلسهال يليه اإلمساك والؽثيان والقيء والدوار والصداع والضعؾ 

العام، وسبب هذه الظاهرة تراكم عنصر الرصاص ومركباته في جسم اإلنسان ولمّدة 

الزمان إلى أن تصل في بعض األحيان إلى الموت، ومن الممكن أن يإثر  طويلة من

على األطفال من خبلل تراكمه في أجسادهم والتسبب في عجز معرفي لديهم، كما 

ُيسبب للبالؽين أمراضاً كلوية، كما يعمل الرصاص على تلويث الهواء من خبلل 

 استخدامه كمضاد للفيروسات في مادة البنزين.

  

 

 ودة الماء:مفهوم ج 

   يعني مصطلح جودة الماء تقييم نوعية الماء وتحديد تركيز جمع مكّوناتها واإلضافات

التي تضاؾ إليها، ثم مقارنة نتابج هذا التركيز مع الؽرض الذ، ستستعمل له هذه 

المياه، فعلى سبيل المثال، تعتبر المياه المقّطرة من أكثر أشكال المياه جودًة، إال أّنها 

 اسبة لجميع الكابنات وتعتبر بيبة ؼير مناسبة لها، ليست من

  ولهذا فمن ؼير الممكن قياس الجودة دون تحديد األؼراض المستخدمة، فالمياه التي

تستخدم في المنازل للشرب وإعداد الطعام، تختلؾ عن تلك المستخدمة لتربية 

 األسماك، أو تلك المستعملة لر، المزروعات، 

 لبحار والمحيطات بجودتها العالية بالنسبة للعديد من أنواع ففي حين تتمّيز مياه ا

 السمك، إال أّنها ؼير مناسبة لبعض الكابنات األخرى ومنها البشرية. 

 :معايير قياس جودة الماء 

  :مقاييس فيزيابية لجودة المياه 
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   ،درجة الحرارة: تإثر بشكل مباشر على العمليات البيولوجية في الماء، حيث يإّد

ع درجة الحرارة إلى انخفاض تركيز األكسجين المذاب في الماء وزيادة معدل ارتفا

 عملّيات األيض للكابنات الحية وتسريع تكاثرها.

   التعكر: تإد، األجسام الصلبة التي ال تذو، في الماء مثل الطحالب وذرات الرمال

خول أشعة والبكتيريا إلى تعكر لون الماء، األمر الذ، يإد، إلى تقليل إمكانية د

الشمس إلى التجمعات المابية وبالتالي تقليل عملية التمثيل الضوبي وتقليل تركيز 

األكسجين مع زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الماء، مما يإثر سلباً على الكابنات 

 التي ستشرب هذه المياه،

  ابحة له، لون وطعم ورابحة الماء: من المعروؾ أّن الماء ال طعم، وال لون، وال ر

 وبالتالي فإّن وجود أّ، صفة من هذه الصفات يعني تلّوث الماء. 

 مقاييس كيميابية لجودة المياه الملوحة: عادًة ما توجد األمبلح في الماء 

  ،بطريقة طبيعّية تنتج عن ذوبان الصخور أو األمبلح الموجودة في التربة 

  األسمدة الكيميابية أو خلط  أو بطريقة ؼير طبيعية بفعل اإلنسان من خبلل استعمال

 المياه الصالحة للشرب بمياه المجار،.

   النيترات والفوسفات: تإّد، زيادة نسبة النيترات والفوسفات في الماء إلى تكاثر

الكابنات الحية النباتية بسرعة في الماء، وعلى وجه الخصوص الطحالب، مما يقلل 

موت معظم الكابنات التي تعيش في التمثيل الضوبي للنباتات، وتركيز األكسجين فت

الماء، كما أّن زيادة النيترات في مياه الشرب يإّد، إلى اتصالها مع مادة 

الهيموؼلوبين الموجودة في كريات الدم الحمراء وإعاقة نقل األكسجين في الجسم 

 واإلصابة بمرض االزرقاق وخاصًة لدى األطفال .

  الماء إلى نسبة تركيز معّينة من  األكسجين: تحتاج الكابنات التي تعيش في

ملؽم/لتر، وال تستطيع 4األكسجين، حيث يصل التركيز األدنى للحياة في الماء إلى 

: ويقصد به نسبة درجة حامضية أو  الكابنات العيش بتركيز أقلّ. درجة الحموضة

فهو   pH=7، وعندما تكون نسبة14ـ 0في مجال   pHقاعدية الماء، حيث يقاس

 فهو قاعد،.  7فهو حامضي، أما أكثر من  7متعادل، أّما إذا كانت أقلّ من 

  عسر الماء: يقصد بعسر الماء تركيز أيونات الكالسيوم والمؽنيسيوم مجتمعة في

الماء، فكلّما زاد تركيز هذه األيونات زاد عسر الماء، وبالتالي زيادة ترسبات في 

 األمبلح. 

 ن الموجودة في الماء على صّحة اإلنسان، سواء كانت معادن ثقيلة: تإثر المعاد

 معادن طبيعّية ناتجة عن ذوبان الصخور، أو معادن صناعية ناتجة عن المياه العادمة. 

  المقاييس البيولوجية يقوم مبدأ المعيار اإلحيابي البيولوجي على قياس نسبة الكابنات

ت حساسية ضد التلوث، التي الحية وخصوصاً البلفقاريات التي تعتبر أكثر الكابنا

 0تعيش وتتكاثر داخل الوسط المابي، حيث يجب أن يتراوح المعامل اإلحيابي بين 

، وكلّما زادت القيمة من ستة إلى عشرة كان ذلك معياراً على جودة مياه 10و

 مرتفعة. 

  مقاييس إشعاعية يقصد بها المواد المشعة، والتي تإد، إلى تلوث المياه، وقد يكون

ر هذه المواد المشعة إلى ذوبان الصخور المشعة أو رمي مخلفات المواد المشعة مصد
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الناتجة عن المصانع أو المستشفيات أو المختبرات في الماء، ويعتبر هذا األمر خطيراً 

وتسببه بحدوث طفرات فيها،   DNAجداً لتؤثيره على مبنى المادة الوراثية لئلنسان

 .أو اإلصابة بمرض السرطان

 

 اء الصالح للشرب:الم 

   يعتبر الماء هو أساس الحياة على األرض وهو عصب الحياة لجميع المخلوقات

فدونه ال يوجد حياة، وهو ينتج من اتحاد ذرتي هيدروجين مع ذرة أكسجين، وجعل 

منه هللا تعالى كلّ شيء حي، فهو مهم جداً الستمرارية حياة الكابنات الحية كما 

األشياء، بدءاً من التنظيؾ والطهارة وؼسل األجسام  ُيستخدم لقضاء الكثير من

والمواعين والمبلبس، وانتهاًء بالصناعة والزراعة وؼيرها من األشياء األخرى التي 

 يعد الماء ضرورياً ألجل قضابها.

  يشكل الماء مساحة ثبلثة أرباع الكرة االرضية، لكن نسبة الماء الصالح للشرب ال يعّد

، كما أّنه يشكل معظم أجزاء الكابن الحين مما يجعله مهماً جداً إال نسبة قليلة جداً 

 لشرب اإلنسان والحيوان والنبات، وال يمكن أل، منهم أن يعيش دون شرب الماء.

 معايير الماء الصالح للشرب لنقاء الماء معايير عدة منها ما يلي : 

 بب وعوالق طبيعية أو يكون نقياً ال طعم له وال لون وال رابحة. يكون خاٍل من أية شوا

حيوية، ومن وجود أ، مركبات ؼير عضوية أو عضوية. يكون خاٍل من أية ملوثات 

 بيولوجية كالجراثيم والميكروبات وناقبلت األمراض،

   كما أّن الماء الصالح للشرب يحتو، على عناصر معدنية بنسبة محددة، يجب أال تزيد

عنها، ومن بين هذه االمبلح المعدنية الكبريتات، والكربونات، واألنيونات، 

 والصوديوم، والمؽنيسيوم، وكاتينونات الكالسيوم، 

  .حيث إّن زيادة تركيز المؽنيسيوم والكالسيوم تسبب عسر الماء 

 ن خاٍل من المعادن الثقيلة كالرصاص، والزببق، والزرنيخ، والنترات، والحديد، يكو

 ميكروؼرامات لكل لتر. 10فبل يجوز أن تزيد نسبة الرصاص عن 

   ال ترتفع نسبة المواد الذاببة فيه عن حد معين. يكون متعادالً ؼير حمضي وال

كسجين المذابة فيه قاعد،. ال يحمل أ، تاثيرات سيبة على الصحة. تكون نسبة األ

مليؽراماً/لتر وأن تكون نسبة ثاني  8إلى  5درجة مبوية بين  25عند درجة حرارة 

 مليؽراماً/لتر 3إلى  2أكسد الكربون الذاببة فيه عند درجة الحرارة نفسها بين 

   1.33 مبوية تساو،  20ْ، ودرجة معامل االنكسار الضوبي عند درجة حرارة 

 وحدة،

 كيلوجول/  1.00 مبوية تساو،  ْ 1ة النوعية له عند درجة حرارة وأن تكون الحرار

 كؽم درجة.

   القراءات الدقيقة للماء الصالح للشرب لمكونات الماء قراءات دقيقة حتى يكون

 صالحا لللشرب وهذه القراءات هي:

 20اللون: بين. -pt/co 1 10درجة العكورة. -: UNT 1 13درجة الحرارة: من 

. مجموعة األمبلح 8.5و 6.5مبوية. قيمة األس الهيدروجيني: بين درجة  35إلى 

 175إلى  20كاآلتي: الصوديوم: بين  1500إلى  300ملؽم/لتر: بين   TDSالذاببة
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إلى  100مليؽراماً/لتر. الكالسيوم: بين  12إلى  10مليؽراماً/لتر. البوتاسيوم: بين 

إلى  25ؽراماً/لتر. الكلوريد: بين ملي 50إلى  30مليؽرام/لتر. المؽنيسيوم: بين  200

إلى  25مليؽرام/لتر. النترات: بين  250إلى  25مليؽرام/لتر. الكبريتات: بين  200

 .مليؽراماً/لتر 50

  

 : تلوث المياه 

  هو تعّرض نوعية المياه لتؽييرات سواء كانت فيزيابّية أو كيميابّية؛ ويترك هذا التؽيير

؛ حيث يجعل من المياه ؼير صالحة الستهبلك الكابنات أثراً سلبياً على الكابنات الحية

الحية؛ ويظهر األثر السلبي بشكل مباشر على حياة األفراد، واألسرة، والمجتمع؛ نظراً 

 لكونها مطلباً حيوياً لجميع الكابنات الحية فوق األرض؛ فهي سبب ربيسي للحياة. 

 ر أو الفساد بنوعية المياه؛ ُيمكن تعريؾ التلوث المابي: بؤنه إلحاق التلؾ أو الضر

وبالتالي إخبلل المنظومة البيبية بشكل عام؛ فتتراجع قدراتها على القيام بالدور 

الطبيعّي، ويترتب على ذلك األثر السلبي االقتصاد، وخاّصة فيما يتعلّق بموارد الثروة 

األنهار، السمكّية واألحياء المابية؛ ويشمل مفهوم التلّوث المابي: تلوث كاّفة مجار، 

 والمحيطات، والبحيرات، والسدود ومياه األمطار، والمياه الجوفية، واآلبار.

 معيارD.B.O.   لقياس تلوث المياه: هو معيار يشيع استخدامه ؼالباً في قياس تلّوث

المياه؛ ويقيس الطلب البيولوجي لؤلكسجين خبلل مّدة زمنية ال تتجاوز الخمسة أيام؛ 

المطلوبة لتحليل المواد العضوية الموجودة في الماء  حيث يحسب كمية األكسجين

وٌتقاس وحدتها في الظبلم  °20Cكالبكتيريات؛ ويكون ذلك تحت تؤثير درجة حرارة 

 ، Mg/Lبـ

  :أّما فيما يتعلّق بمستويات الجودة للمياه فإنها تكون على النحو التالي 

   3جيد جداً: في حال كان ناتج قيمة معادل فرد أصؽر من                         

Mg/L.  جيدة: ُيمنح هذا المستوى في حال كان ناتج قيمة معادل فرد تتراوح ما بين

3-5Mg/L.   متوسطة الجودة: وتعتبر المياه متوسطة الجودة في حال حصلنا على

                                             10-5نتيجة معادل فرد تتراوح قيمتها ما بين 

Mg/l.                        رديبة: تصنؾ المياه بؤنها رديبة في حال كانت قيمة معادل

 ر              .25Mg/l-10فرد تتراوح ما بين 

  25ديبة جداً: تكون المياه بهذا المستوى في حال كانت قيمة معادل الفرد أصؽر من 

Mg/l. متوسط الناجم عن ُيشار بمعادل فرد إلى ثلث خارج قسمة التلوث اليومي ال

 صناعة ما، على التلوث اليومي الذ، يتسبب به فرد واحد.

  :أنواع تلوث المياه: تنقسم أنواع تلّوث المياه إلى نوعين ربيسيّين، وهما 

   التلوث الطبيعي: هو ذلك التلوث الذ، يحدث في الخصابص الطبيعية للماء ليجعل منه

ث ذلك تحت تؤثير درجات الحرارة أو ؼير مقبول أو صالح لبلستخدام البشر،؛ ويحد

نسبة الملوحة أو ازدياد عدد المواد العالقة به؛ ويشار إلى أّن ارتفاع نسب الملوحة 

ُيعزى ؼالباً الرتفاع كّميات التبخر في مياه البحيرات أو األنهار، ويترك ذلك رابحة 

 كريهة في المياه ويؽّير لونها ومذاقها.
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  ذا النوع من أكثر المشاكل التي تواجه اإلنسان خطورة؛ إذ التلوث الكيميابي: ُيّعد ه

يتلوث الماء نتيجة تدخل بشر، بإلقاء المواد الكيميابية الخطرة في المياه؛ كمركبات 

 الرصاص، والزببق والمبيدات

 

 دور التثقيؾ الصحي في إدارة المخلفات الطبية: 

أن هناك جانب كبير من من خبلل عرض األخطار ناتجة من المخلفات الطبية نبلحظ 

المسبولية في التعامل مع هذا النوع من المخلفات يختص به عنصر التثقيؾ الصحي 

  :والذ، تكون أحد أهدافه األساسية هي

 

إيصال المعلومات الصحية بالطريقة الصحيحة وخصوصاً للفبات االجتماعية   

  . يةالمعرضة لخطر اإلصابة باألمراض أو الحوادث مثل العناصر الطب

 

تزويد الناس بالمهارات البلزمة لتمكينهم من المشاركة في حل مشاكلهم الصحية 

  . وللمشاركة بتؽيير األفكار والسلوكيات والعادات الصحية الخاطبة إلي الصحيحة

 

يهدؾ التثقيؾ الصحي إلي االستفادة المثلي من الخدمات الصحية علي مستو، 

يؾ الصحي يهدؾ إلي أحداث التعليم وليس المركز الصحي والمجتمع، لذلك التثق

وهو أحد عناصر الرعاية الصحية األولية  لمجرد نشر المعلومات "الدعاية الصحية". 

األساسية الذ، يهدؾ إلي تؽيير األفكار والعادات والسلوكيات الصحيحة في المجتمع 

  . ويوصؾ بؤنه كاألسمنت الذ، يربط عناصر الرعاية الصحية األولية

 

بلل خبرتنا والدراسات واالستبيانات التي أجريناها حول المخلفات الطبية الصلبة من خ

ومصادرها وطرق تجميعها والتخلص منها وجدنا أن هناك قصور كبير وعدم الدراية 

بمخاطر المخلفات الطبية وكيفية التعامل معها وذلك نتيجة لؽياب دور الوعي الصحي، 

ي النظافة خاصة، وكذلك من الطاقم الطبي وذلك من قبل المواطنين عامة وعامل

 .بالكامل

  ما هي النقاط المتعلقة بالمخلفات الطبية والتي يجب أن يركز عليها قسم التثقيؾ

 الصحي:

 

 تعريؾ التلوث بصفة عامة .
 

 تعريؾ المخلفات وأنواعها ومد، االستفادة منها ومد، خطورتها .
 

 ة وأضرارها ومد، خطورتها .التركيز علي التعريؾ بالمخلفات الطبي
 

 تصنيؾ المخلفات الطبية من حيث الخطورة .
 

 الحث علي إتباع نظام الفرز والتعريؾ بؤهميته .
 

 شرح كيفية التعامل مع المخلفات الطبية وكيفية التخلص منها .
 

 التعريؾ باألمراض التي تنتقل عن طريق المخلفات الطبية وتصنيؾ هذه األمراض .
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 تعريؾ مفهوم العدوى وكيفية انتقالها .
 

 تحديد النقاط الربيسية للسيطرة على العدوى من األمراض المعدية وطرق الوقاية منها .
 

عمل الملصقات والمطويات الصحية التي تهدؾ إلى إيصال المعلومة الصحية للفبة المستهدفة 

. 

طبية فقط بل يجب أن يشمل ذلك كل يجب أن ال تقتصر النقاط السابق ذكرها على األطقم ال

المواطنين وذلك من خبلل اإلعبلم اإلذاعي المسموع منه والمربي كذلك أن يصل إلى 

محاضرات التثقيؾ في المنتديات والمدارس، حيث أن هذه تشمل كل فبات المجتمع فقد يكون 

هذا المريض لدينا مريض وله مرض معد، ويكون نزيبلً في بيته بين أسرته وأوالده فيكون ل

ؼيارات ومخلفات مختلفة . هنا يجب على األسرة أن تكون على دراية في التعامل مع هذا 

المريض ومخلفاته ، وأقرب مثال لذلك مريض السكر الذ، قد يكون يحمل مرضاً معدياً 

فالفيروس الكبد، هنا يجب أن يعلم ذوى المريض وكذلك المريض بؤن حقنة األنسولين التي 

ريض يجب أن تستخدم لمرة واحدة لنفس المريض وكذلك عدم رميها في مكان يؤخذها الم

 يسهل على األطفال الوصول إليه وذلك لخطورتها .

     

 مستويات التثقيؾ الصحي

 

 على مستوى األفراد مثل التوعية حول األمراض المنقولة جنسياً .
 

 أطفال المدارس . - عمال المعامل -على مستوى الجماعة مثل عاملي المستشفيات 
 

 . مستوى الجمهور كاستخدام اإلذاعة ووسابل االتصال

 مقومات برنامج التثقيؾ الصحي

إن التثقيؾ الصحي عملية مستمرة لحل المشاكل ووضع البرامج المتكاملة لتحقيق ما هو 

 أفضل، لذا البد من توفير مقومات برنامج التثقيؾ الصحي كما يلي:

 

 تشخيص المشكلة
 

 تحديد حجم المشكلة كمعدل الحدوث وانتشار المرض .
 

 أسبابها.
 

 عوامل الخطورة المساهمة في حدوث المشكلة .
 

 تحديد الفبة المعرضة بخطر اإلصابة بالمرض .
 

 تحديد الشرابح لشمولها بالتوعية .
 

 تحديد أهداؾ البرامج التثقيفية ومدتها .
 

 واالستراتيجيات لحل المشكلة .تحديد وسابل التنفيذ 
 

 تحديد الفعاليات التي ستنفذ .
 

 تحديد الرسالة ومضمونها ووسيلة االتصال التي ستستخدم .
 

 وضع ميزانية للبرنامج يتضمن االحتياجات والمواد المطلوبة .
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 المرحلة التنفيذية للبرنامج .
 

التي اعترضت سير التنفيذ واإلجراءات تقييم البرنامج بعد التنفيذ وما هي المشاكل 

 . المستخدمة

  

     

 

 

 التثقيؾ الصحي عبر اإلنترنت

 

 

تتنوع وسابل التوعية والتثقيؾ المستخدمة في نشر المعارؾ والمعلومات مابين أشكال 

  االتصال التقليدية والوسابل النمطية إلى التقنيات العصرية والوسابل الحديثة .

الدراسات في مجال التربية الصحية أن االعتماد فقط على وسابل التثقيؾ ولقد أثبتت نتابج 

التقليدية مثل النشرات والكتيبات على أمل أن تقوم بمهمة تؽيير السلوك بمفردها محدود 

  الجدوى وذلك لمحدودية انتشارها.

ت ونظراً ألن لكل عصر وسابله ولؽته والتي تنبع مما يتسم به من ثورات علمية ومخترعا

تقنية فلقد أطلق على عصرنا هذا عصر التكنولوجيا حيث ربطت التكنولوجيا الحديثة العالم 

بؤدوات اعتبرت األهم في اتصال الناس بعضهم ببعض ومن أهمها حتى يومنا هذا الشبكة 

  العنكبوتية للمعلومات ) اإلنترنت ( .

اآلليات المتاحة  وحيث أن التوعية الصحية تعتمد على طرق الوسابل الممكنة و سلك

واستثمار التقنيات المتوفرة فمن هنا برزت الحاجة إلى اتخاذ وسابل أكثر تطوراً تخرج 

بالتثقيؾ الصحي من أسر األساليب التقليدية إلى أساليب أكثر مبلبمة لتوصيل الرسالة 

 التثقيفية ونظرا للتنامي المطرد للشريحة المستفيدة من شبكة المعلومات ومن كافة فبات

المجتمع مع ما تتسم به هذه التقنية من قدرة على إعادة صياؼة المفاهيم التثقيفية الصحية 

وبثها بوسابل وطرق أكثر جاذبية وبصورة مثيرة ومشوقة تجعلها أكثر قبوالً لدى المتلقي مع 

  ما فيها من مواكبة للتطورات والتؽيرات المتسارعة في هذا المجال

األهمية بمكان االستفادة من شبكات المعلومات في تعزيز  فؤمام هذه المبررات كان من

المعرفة الصحية وبالفعل فقد أصبحت شبكة المعلومات الدولية "اإلنترنت" مبلذا للكثير من 

  المرضى الذين يعانون من مختلؾ أنواع األمراض

 

ج فقد أصبح بإمكان المرء أن يتعرؾ على طبيعية مرضه وكيفية اإلصابة به وطرق العبل

والوقاية منه بواسطة زيارة مواقع متخصصة بتلك األمراض. وبهذا يمكن لئلنترنت أن يقدم 

  جميع المعلومات للمريض ويكون مصدراً للتثقيؾ الصحي

مليون موقع عن الصحة شبكة اإلنترنت بكم هابل من المعلومات والبيانات  82ويثر، نحو 

  التي
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ض لها البشر وأصبح الزمن الذ، يجلس فيه تؽطي تقريبا جميع األمراض التي قد يتعر

المريض مكتوؾ اليدين بانتظار أن يبلؽه الطبيب بما يعاني منه قد ولّى فلقد.أصبح المريض 

اآلن يلعب دورا فاعبل في مجال الرعاية الصحية ويسلح نفسه بالمعلومات التي يعرضها على 

  طبيبه.

 

% من األميركيين يستخدمون 53ين و% من األوروبي32ي دراسة أعدت لهذا الؽرض أن فو

  اإلنترنت للبحث عن المعلومات الطبية.

وبالتالي فإن اإلنترنت ؼيرت شكل العبلقة بين المريض والطبيب. ففي السابق لم يكن هناك 

توازن في حجم المعلومات المتاحة للمرضى واألطباء. ومع بزوغ فجر اإلنترنت أصبح أمام 

على هذه المعلومات ليتمكنوا من القيام بدور أكثر فاعلية  مستخدمي الشبكة فرصة للحصول

 في رعايته الصحية

 

ولكن مع التطور الحاصل في جميع جوانب الحياة حدث تطور في مفهوم التثقيؾ الصحي 

وأصبح هدفه األساسي رفع المستوى الصحي واالجتماعي للفرد والمجتمع من خبلل تؽير 

الخاصة بالصحة والمرض وأصبح بالتالي التثقيؾ الصحي من المفاهيم السابدة في المجتمع 

 أهم مجاالت الصحة العامة الحديثة.

وقد تم إدراك أهمية التثقيؾ الصحي كؤداة أساسية للوقاية من األمراض واآلفات االجتماعية  

وذلك بضبط سلوك الفرد فالتثقيؾ الصحي هدؾ لحل المشاكل التي ولدت نتيجة تقدم المجتمع 

 ه ورفاهيته. وتحضر

ومن أهم أهداؾ التثقيؾ الصحي تؽير مفاهيم الناس وفهم ما يتعلق بالصحة والمرض 

ومساعدتهم على أدراك مفهوم الصحة الحديث . وكذلك تقويم العادات والسلوكيات الؽير 

 المرؼوبة بعادات وسلوكيات صحيحة. 

ميع الجوانب المحيطة ومن اجل تحقيق أهداؾ التثقيؾ الصحي فبلبد من أن يكون شامل لج

بالفرد كالبيت البد من زيادة الوعي بين أفراده واهتمامه بالصحة الشخصية وأتباع العادات 

السليمة في األكل والشرب والنظافة واالهتمام بالتؽذية السليمة وممارسة األسس الوقابية من 

الجامعات لمالهم اإلمراض ومكافحتها وكذلك ممارسة التثقيؾ الصحي في المدارس والمعاهد و

 دور كبير في التؤثير على حياة الفرد وتؽير اتجاهاته وسلوكياته.

و أما المدرسة فدورها اكبر في تؽيير و ترسيخ التوعية الصحية في أذهان الطبلب من خبلل  

المناهج وسلـوك المعلمين الذين هـم بمثابة القدوة للطبلب وكذلك دورها في التوعية من خبلل 

ي المعارض الصحية وإقامة الندوات التثقيفية وتشجيـع الطبلب على االهتمـام المشاركة ف

 بالتربيـة البدنية واأللعاب الرياضة )الجسم السليم في العقل السليم(

وكذلك تعلم مبادئ اإلسعافات االوليه وعمل زيارات توعيه لمستشفيات للوقوؾ على أخطاء  

 الحوادث العامة والسيارات...
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مع فله دوره البارز في التثقيؾ الصحي من خبلل ما يتعلمه الفرد من معلومات أما المجت 

وخبرات وما يكتسبه من سلوكيات واتجاهات ومن هنا إذا كان المجتمع واعياً ألسس الصحة 

 فسوؾ يكتسب الفرد تلك األسس والمبادئ السليمة من جميع الجوانب الصحية واالجتماعية .

ها كبير جداً لمالها من تؤثير واضح على سلوكيات األفراد في أما مسبولية األعبلم فدور

المجتمعات وتؽير بعض الممارسات الصحية الخاطبة التي يمكن عن طريقها تنمية الوعي 

باألمراض باألساليب الوقابية الواجب اتخاذها لمنع اإلصابة باألمراض مستقببل وتقع مسبولية 

 ات والمعلمين.التثقيؾ الصحي أوال على اآلباء واألمه

لذا نجد إن عملية التثقيؾ الصحي تتطلب تؤهيل العاملين في الميادين الصحية واالجتماعية  

وان يكونوا مدربين لدراسة المجتمع دراسة شاملة حتى يمكن تحديد مجاالت التثقيؾ الصحي 

 بها ،

كل زمان  لذا فانه ال يمكن إيجاد نموذج قياسي لمناهج التثقيؾ الصحي يمكن تطبيقها في

 ومكان الن عملية التثقيؾ تتؤثر بالظروؾ الثقافية واالجتماعية واالقتصادية. 

وال يمكن تحديد واجبات المثقؾ الصحي الختبلفها حسب ظروؾ المجتمع وموقع المثقؾ 

 الصحي وعمله،

لكن ينبؽي على المثقؾ تحديد األهداؾ والتخطيط للعمل بالتنسيق مع القابمين على الخدمات  

صحية واالستفادة من أساليب التثقيؾ المتاحة وإقامة دورات صحية تدريبيه واجتماعات ال

 دوريه من اجل دراسة المشاكل الصحية ووضع الحلول المناسبة لها.

البد من أن تكون لدى المثقؾ خلفيه مهنية عن المعلومات الصحية واالجتماعية األساسية  

ولديه اإللمام الواسع لعملية التعلم و االتصال ووسابلهما واستعماالتهما وان يكون لديه 

الحصيلة المعلوماتية البلزمة ألعداد برنامج تثقيؾ صحي متكامل ومناسب لمتطلبات المجتمع 

 .ه وأولوياتهواحتياجات

قيمة التثقيؾ الصحي على المدى الطويل عند  إنه من المهم أن يفهم العاملون في الصحة

يتطور واألدوية واللقاحات تكتشؾ وكل يوم نسمع  تعاملهم مع المرضى. فالعلم يتقدم والطب

هذا تزداد األمراض والمشاكل الصحية... إذا  عن دراسة جديدة وعبلج جديد.. ولكن رؼم

الصحية عن  الحلقة المفقودة في ذلك؟؟ ، فبإمكاننا تجنب الكثير والكثير من المشاكل ماهي

 طريق التوعية فقط... نعم عن طريق التوعية فقط.. 

زيادة وعي المجتمع بؤهم المشكبلت الصحية  أثبتت الدراسات أثر التثقيؾ الصحي الفعال في

 سبيل المثال : بها فعلى مما يساعد على الوقاية منها والتحكم أكثر

السكر، وعابلته بكيفية التحكم  إذا ثقفنا )وأعني بثقفنا أ، علمنا وأثرنا في سلوكياته( مريض

االنخفاض واالرتفاع فإننا بإذن هللا نضمن  في معدل السكر في الدم وكيفية التعامل مع أعراض
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بتر األطراؾ  مستقببلً من الفشل الكلو، إلى أن يعيش حياة طبيعية وأن يتجنب المضاعفات

 ويرهق طاقة المستشفيات.  الذ، يكلؾ الدولة تكاليؾ إضافية لعبلجة

التعامل معه والبعد عن المثيرات  وكما هو الحال مع مريض الربو فمع تثقيفه بمرضه وكيفية

تفاجبه أزمة الربو التي قد ينجو منها وقد  فإننا بذلك سنقلل عدد مرات ذهابه للطوارىء عندما

 علمه بكيفية معالجة نفسه.  أثناء ذهابه للمستشفى بسبب عدميفقد حياته 

بالسلوك الصحي أو التي يمكن تجنبها  إن التثقيؾ الصحي يتناول جميع المواضيع المتعلقة

االرتقاء بالصحة ورفع مستوى الفرد إلى  عن طريق التوعية أو حتى تحسين جودة الحياة و

 أعلى مستوى ممكن. 

 ومن هذه المواضيع: 

المزمنة )كالسكر والضؽط والربو(، األمراض المعدية، صحة األم والطفل صحة  مراضاأل

  التؽذية، الرياضة واللياقة البدنية، الصحة المدرسية، الصحة المهنية، صحة البيبة، األسنان،

  التدخين والمخدرات، الوقاية من الحوادث واألصابات، الصحة النفسية، مكافحة العنؾ

 افات األولية وؼيرها.واإلرهاب، اإلسع

التثقيؾ الصحي هي مسإولية كل شخص مإهل  وأخيراً يجب علينا التذكير بؤن مسإولية 

وأخصابي التثقيؾ الصحي مروراً بالممرضة إلى  يعمل في الرعاية الصحية بدءاً من الطبيب

يحصل على التشخيص والدواء أن يجد شخصاً  األخصابي االجتماعي.. ومن حق كل مريض

تساإالته ويساعده على اتخاذ القرار  يحاوره ويعطيه جزءاً من وقته ليجيبه عن جميع

 .   المناسب

 

وؼيرهم بنقل  المختصون بالشإون الصحية هو إجراء يقوم من خبلله تثقيؾ المريض

المعلومات للمرضى التي من شؤنها أن تساعدهم على تؽيير سلوكهم الصحي أو تحسين 

أخصابيو التؽذية المرخص  و األطباء :ن ضمن هإالء المإهلين الصحيينوم حالتهم الصحية.

العاملون في  بعد الخروج من المستشفى و مقدمو الرعاية الصحية و الممرضون و لهم

ومجموعات تعزيز الصحة والوقاية من  األخصابيون النفسيون و المجال االجتماعي الطبي

 .شركات األدوية اإلعاقة...عبلوة على الجماعات ذات االهتمامات الخاصة و

ويمكن أن تتضمن كبلً  إدارة برامج الرعاية هي أداة تستخدم لتخطيط و الثقافة الصحية إن

والثقافة المختصة باألمراض والحاالت الصحية  الترويج الصحي أو الثقافة الوقابية العامة من

 الجيدة.

ومن العناصر المهمة في تثقيؾ المرضى بناء المهارات وتحمل المسإوليات حيث يحتاج 

لمعرفة أين وكيؾ ولماذا هو بحاجة للعمل على تؽيير أسلوب حياته اليومية. كما أن  المريض

الجهود المبذولة من قبل المجموعة مهمة بنفس القدر ويجب مشاركة كل عضو من أعضاء 

 .فريق الرعاية الصحية الخاص بالمريض

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5_%D9%84%D9%87%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5_%D9%84%D9%87%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5_%D9%84%D9%87%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 :ويمكن اختزال أهمية تثقيؾ المريض بما يلي

 تشخيص المرض واإلعاقة – الفهم األفضل للحاالت الطبية. 

 الفهم األفضل لطرق ووسابل معالجة الجوانب المتعددة للحاالت الطبية. 

  تحسين الدعم الشخصي في تحديد العمل إما بشكل فرد، بعيدا عن المإهلين الطبيين أو

 .بالتعاون معهم

 حافز  المرونة المتزايدة في التعامل حيث أن التواصل المإثر وثقافة المريض يزيدان من

 .المريض ليكون مرناً 

  مكاسب المريض. حيث أن المرضى ؼالباً ما يستجيبون بشكل جيد لخطة عبلجهم مع

 .تعقيدات أقل

 الموافقة المعلنة وفيها يشعر المرضى بؤنك زودتهم بالمعلومات التي يحتاجونها. 

  أكثر فاعلية االستخدام أ، تقليل الزيارات والمكالمات الهاتفية الؽير ضرورية و استخدام

 .للخدمات الطبية

 .الرضى واإلحالة ؼالبا ما بلتزم المريض بتدريبكم وإحالة مرضى آخرين للمعالجة 

  إدارة األزمات. عندما يكون للمرضى توقعات واقعية فإنه سيتعرض لمقدار أقل من

 المخاطر المتعلقة بسوء الممارسة

 

 

 

 

 

 التدخبلت الصحية:

تشمل التدخبلت الصحية المثبتة باألدلة في تحسين صحة الطفل وبقابه على الحياة على: 

تعزيز الرضاعة الطبيعية، مكمبلت الزنك الؽذابية، تزويد األطعمة بفيتامين )أ(والتزد 

بالمكمبلت الؽذابية الخاصة به، إضافة اليود إلى الملح، ؼسل اليدين، النظافة الصحية، 

التطعيم، وعبلج سوء التؽذية الحاد الوخيم. أما في المناطق الموبوءة  العبلجات الصحية،

بالمبلريا، فتستخدم الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات باإلضافة إلى العبلجات الدوابية 

   المتقطعة لتقليص أعداد الوفيات.

المحلي، وإلى أن  ولكى تكون تلك القابمة أكثر فعالية، تحتاج إلى تدخبلٍت مناسبٍة على الصعيد

تكون مناسبٌة للوقت الذ، تقدم فيه باإلضافة أن يتكون متكافبة ومتعادلة التوزيع، وكذلك إلى 

تحقيقها أقصى قدر من التؽطية للعينة المستهدفة من السكان. فالتدخبلت التي تنطوى على 

يراً ما تفشل برامج تؽطيٍة جزبيٍة فقط قد ال تكون فعالة من حيث التكلفة. فعلى سبيل المثال، كث

 التطعيم ذات التؽطية الجزبية في الوصول إلى من هم أكثر تعرضاً لمخاطر اإلصابة باألمراض. 
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 : خدمات الرعاية الصحية

مواطنيها  بصحةة التي توفرها الدولة للعنايةالعامة والخاص والمإسسات هي مجموع الخدمات

 والعيادات المستشفيات وهي تشمل جميع .القطاع الخاص سواء في قطاعها أو ضمن

ومهندسي أجهزة طبية وفنيين وباحثين  وممرضين أطباء والموارد البشرية من والصيدليات

وجميع من يعمل في هذا المجال. كما وتشجع الصناعات الداعمة للخدمات الطبية 

ما تشمل األبحاث الطبية والتعليم وتهيء الفرص لؤلجيال واألجهزة وؼيرها. ك األدوية كصناعة

  .المتعاقبة على دعم هذا القطاع

ومثلها من  وأطباء ببل حدود األحمرين والصليب الهبلل وهناك ما يحمل الصفة الدولية مثل

 .المنظمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : المدرسيالتثقيؾ الصحي 

 

التثقيؾ الصحي في المدرسة أهمية كبيرة جداً في حياة الطبلب، ألنهم يستوعبون بسرعة 

وسهولة المعلومات التي تصل إليهم، شرط تقديمها في بوتقة علمية سهلة ومفهومة، الؽاية 

 منها توصيل الرسالة الصحية السليمة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%84%D8%A7_%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%84%D8%A7_%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
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التي من شؤنها تعزيز الصحة،  ويهدؾ التثقيؾ الصحي المدرسي إلى التعريؾ بالسلوكيات

وإلى تطوير المهارات المناسبة المتعلقة بتلك السلوكيات، وإلى مساعدة التبلمذة على اكتساب 

 ما يلزم من معارؾ تسمح بتكوين الظروؾ المبلبمة للعيش حياة صحية.

وال يقتصر التثقيؾ الصحي المدرسي على الجانب الوقابي من األمراض والمشكبلت الصحية، 

بل يجب أن يشمل الرصد المبكر لها وبذل كل الجهود البلزمة لعبلجها، وكذلك الحرص على 

سبر المشكبلت النفسية والسلوكية والعمل على ايجاد أنسب الحلول لها قبل فوات األوان، ألن 

إهمالها قد يدخل أصحابها في متاهات ال مصلحة لهم فيها، سواء على صعيد العبلقات 

 ابلية أم اإلجتماعية.المدرسية أم الع

وفي المدرسة يتم ؼرس مبادئ النظم الؽذابية لتجنب وباء السمنة الذ، تفشى بين األطفال 

والمراهقين، وكذلك حض التبلمذة على ممارسة النشاط البدني الذ، يجب أن يكون جزءاً من 

 البرامج المدرسية نظراً الى أهميته في الوقاية من زيادة الوزن.

تجرى الفحوص الدورية المتعلقة بالصحة العامة وصحة األسنان، إضافة إلى وفي المدرسة 

متابعة أخذ قياسات الوزن والطول وإجراء فحص النظر من أجل اصبلح عيوب الرإية التي 

يمكن أن تإثر على تحصيل الطالب. أيضاً يجب متابعة عمليات التطعيم ضد األمراض السارية 

دون اهمال الجرعات الداعمة التي تمّكن من تحقيق وقاية  بحيث يتم أخذها في مواعيدها من

 مستمرة للجسم ضد تلك األمراض.

وإلى جانب كل هذا يجب العمل على رفع مستوى الوعي الصحي لدى الهيبة التدريسية 

والمسإولين عن الصحة المدرسية عن طريق اعداد نشرات وملصقات وندوات تتعلق 

الء من تقديم المعلومات والمهارات والسلوكيات التي بالتثقيؾ الصحي من أجل تمكين هإ

 تتعلق بالصحة والنظافة

 

 

للمدرسة دور هام في التثقيؾ الصحي لآلباء واألمهات وأولياء األمور وهم الفبة من      

كبيرة  الشعب التي لها اتصال مباشر بالمدرسة فضبل عن التبلميذ الذين يكونون بدورهم نسبة

أبدا إؼفال دور المدرسة كمركز إشعاع يمكن توظيفه واستؽبلله للتثقيؾ ولذلك ال يجب .

الصحي للجمهور ونضمن عن طريقة توصيل الرسالة التثقيفية الصحية إلى عدد كبير جدا 

 األهالي . من

 

 المدرسي : أهداؾ ومراحل التثقيؾ الصحي

احله وأهدافه يوجد بعض االختبلؾ بين مراحل التثقيؾ الصحي للتبلميذ وبين مر     

 للبالؽين . بالنسبة

حيث أن اإلدراك العقلي للتلميذ ال يستوعب المعلومات  تكوين اتجاهات صحية سليمة:- -1

الصحيح  التوجيهات الصحية والتفهم اتباع بخبلؾ الكبار لذلك أن نولد لد، التبلميذ الرؼبة في

. 

الصحي السليم في ظروؾ ويشمل ذلك السلوك  محمودة : تكوين عادات وممارسات صحية -2

الحياة اليومية مثل المؤكل والملبس والمسكن . واالستفادة السليمة من الخدمات 
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األساليب التي تساعد على الوقاية من األمراض واإلسهام اإليجابي في تحسين  واتباع الطبية

 المجتمع . صحة

نمو اإلدراك العقلي بالتدريج حسب  السليمة : الحصول على المعلومات الصحية األساسية -3

والنفسية واالجتماعية وكيفية المحافظة على الصحة الشخصية  البدنية لها . وذلك عن الصحة

وصحة األسرة والمجتمع ومعرفة الخدمات الطبية والصحية الموجودة في المجتمع والتي 

 منها . يمكن االستفادة

 

 المدرسي : برنامج التثقيؾ الصحي

 أساسية : للتثقيؾ الصحي المدرسي على أربعة أركان يرتكز البرنامج المتكامل

 

 سلوك صحي سليم مرتبط ببيبة مدرسية صحية سليمة : أوال :

التربية الصحية المرتبطة بالبيبة المدرسية الصحية في تكوين السلوك الصحي  فرص     

كيفية السليم كثيرة ومتعددة من الناحية الطبيعية واالجتماعية فيجب أن يعرؾ التبلميذ 

 المحافظة على نظافة المدرسة ومرافقها.

 

 تثقيؾ صحي مرتبط بالخدمات المدرسية الصحية : ثانيا :

تؽطي الخدمات المدرسية الصحية نواحي عديدة من الرعاية الصحية ويمكن استؽبلل      

 ذلك : الفرص التي تقدم أثنابها تلك لممارسة التربية الصحية للتبلميذ ومن أمثلة

 : الشامل الطبي الدور، الفحص-1

يجرى على التبلميذ عدة مرات في مختلؾ المراحل التعليمية ويجب أن نهدؾ أثناء      

 منه . الفحص الطبي إلى توعيتهم بقيمة هذا الفحص بالنسبة لهم والؽرض

 : والطفيلية الخدمات الوقابية عند مكافحة األمراض المعدية-2

. الخ وشرح خطورة األمراض والبراز . المعملية للبولفيجب تهيبة التبلميذ للفحوص      

للبيبة التي توجد بها المدرسة  طبقا . ة منهاالطفيلية وطرق العدوى في كل منها وطرق الوقاي

ويمكن توعية التبلميذ بطرق العدوى والوقاية من األمراض المعدية األخرى عند إجراء أ، 

 راض معدية بهاتطهير أو تحصين في المدرسة لوجود حاالت أم

 العبلجية: الخدمات-3

فمن الواجب على جهاز الصحة المدرسية متابعة الحالة الصحية للتبلميذ خصوصا      

اإلرشادات الطبية حتى يتيسر لهم  واتباع للمرضي منهم والتؤكد من أنهم مواظبون على العبلج

 الكامل . الشفاء

 عامة : الطاربة الظروؾالعناية الطبية التي تقدم عند الحوادث أو -4

أو إصابات الحوادث خاصة بالمدرسة فعلى فريق الصحة الصحية  والسيول مثل الزالزل      

في تلك الحالة وأن تكون ؼرفة الفحص الطبي في  السريع  التصرؾ والمدرسين والمشرفين

 المدرسة دابما معده ومواد اإلسعافات األولية بها مستكملة .

 ية للمعوقين:التربية الصح    -5

يجب أن تراعى مجموعة التبلميذ المعوقين من الفريق الصحي والمدرسين ومن بقية       

التبلميذ بكيفية التعامل معهم اجتماعيا وعدم جرح شعورهم ومساعدتهم لبلستفادة من طاقاتهم 
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 ومعرفة نوع القصور عند هإالء المعوقين يساعد على تهيبة الوسيلة في المدرسة لتؽلبهم

 .  أنفسهم على عجزهم وإكسابهم الثقة في

 المباشر : التثقيؾ الصحي    -6

الذ، يقدم للتبلميذ في صورة مجموعات في الندوات أو حلقات المناقشة أو في  هو     

ويمكن أن يقوم بهذا الطبيب وبقية الفريق الصحي أو  للتبلميذ . التوجيه الفرد، والمشورة

 وتوجيههم . والمشرفين بعد تدريبهمباالشتراك مع بعض المدرسين 

 تثقيؾ صحي في المنهج الدراسي ومجاالت النشاط المدرسي : ثالثا :

التربية الصحية في المنهج الدراسي قد تكون إما على هيبة حصص دراسية      

 المختلفة . مواد تثقيفية مدمجة في المناهج او مخصصة

منها في التثقيؾ الصحي متعددة منها على  االستفادة ومجاالت النشاط المدرسي التي يمكن

 سبيل المثال:

تكوين جمعيات ولجان صحية بالمدرسة مشكلة من بعض التبلميذ ومن أعضاء الفريق   -1

التربية الصحية للتبلميذ في خلق بيبة صحية  واجباتها الصحي والمدرسين تكون من

 المدرسة . في

من األنشطة االجتماعية والفنية والعلمية األنشطة المختلفة التي تمارس بالمدرسة   -2

 للتبلميذ . والرياضية يمكن توظيفها لخدمة التربية الصحية

قيام المدرسة بدورها في التثقيؾ الصحي لؤلسرة والمجتمع وتوثيق العبلقة بين  رابعا :

 المدرسة والمجتمع المتواجدة :

ل فباته من تبلميذ وآباء وأمهات المدرسة جزء هام من مجاالت التثقيؾ الصحي للشعب بك     

 ككل . والمجتمع

عند حضور أولياء األمور إلى المدرسة في مجالس اآلباء وأثناء الفحص الطبي الدور،    -1

 المختلفة . الشامل وفي المناسبات

عن طريق تشكيل المجلس الصحي المدرسي الذ، يشمل في عضويته مدير المدرسة   -2

ويشمل طبيب المدرسة والفريق الطبي والمثقفين الصحيين وبعض المشرفين والمدرسين 

 األمور . في المنطقة وبعض قيادات المجتمع وبعض أولياء

أن المدرسين واشتراكهم بهذه  لجان الثقافة الصحية الفرعية إذ المدرسين في اشتراك  -3

 الصحية .ا الصفة في هذه اللجان يوجه لئلسهام إيجابيا في حل مشاكله

طريق ما ينقله التبلميذ من المعلومات والعادات الصحية التي اكتسبوها من المدرسة عن    -4

 عاببلتهم . إلى أفراد

عن طريق اشتراك المدرسة في مشروعات خدمه البيبة صحيا وكذلك اشتراك  -5

 الخ.المرور  أسبوع النظافة ، المدرسة في المناسبات العامة مثل أسبوع

 

 

 

 المدرسة : مجاالت التثقيؾ الصحي في

 ومنها : هناك مجاالت متعددة وكثيرة لممارسة التثقيؾ الصحي بالمدرسة
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 مدرسية . إيجاد بيبة صحية   -1

الصحية في المنهج الدراسي وقد تكون إما على هيبة حصص دراسية مخصصة  التربية   -2

 في المنهج

 بصحتهم . فال للعنايةاالهتمام بحصص التربية الرياضة ألنها فرصة حقيقية لتثقيؾ األط   -3

من خبلل األنشطة المختلفة التي تمارس بالمدرسة مثل األنشطة االجتماعية والفنية    -4

 والرياضية . والعلمية

المدرسة من فرص لبلشتراك في مشروعات داخل المدرسة وخارجها في نطاق  تتيحه ما   -5

 المحلى . المجتمع

تقديم الخدمات الصحية المدرسية مثل الفحص إتاحة الفرصة للتثقيؾ الصحي أثناء   -6

 الخ .… مقاييس الوزن والطول ، أثناء مرض أحد التبلميذ الشامل ، الطبي

 بالمدرسة . اإلجراءات الصحية عند حدوث مرض معد،   -7

 بالمدارس . التثقيؾ الؽذابي ومد، االستفادة بالوجبات التي تقدم   -8

المدرسون من خبلل سلوك صحي سليم إلى تبلميذهم ورؼبة التي يقدمها  الحسنة : القدوة  -9

التبلميذ في تقليد مدرسيهم والحصول على رضابهم وهو أهم مجال للتثقيؾ الصحي 

 للتبلميذ .

 -المسبولون عن التثقيؾ الصحي في المدرسة:

كل من يعمل بالمدرسة وكل من له عبلقة بها يمكن أن يساهم في التثقيؾ الصحي      

 ومنهم : ةبالمدرس

 المدرسون :  -1

وهإالء يمكن أن يلعبوا الدور الربيسي في التثقيؾ الصحي والتربية الصحية لتبلميذهم      

 اآلتي : وهذا الدور يمكن أن يتمثل في

العادات الصحية السليمة وترك العادات السيبة من خبلل الممارسة اليومية  تكوين      

 بالمدرسة.

 مثل : على التبلميذ اإلشراؾ الصحي      

 المبكرة . اكتشاؾ بوادر المرض -     

المعاونة أثناء إجراء الفحص الطبي الدور، الشامل في وجود الطبيب وولى ألمر    

 الدراسي . للتوعية باإلرشادات الصحية حسب أحوال كل تلميذ أثناء العام

األنشطة األخرى ورعايتها االشتراك في تكوين الجمعيات الصحية المدرسية وبقية       

 والمساعدة . بالنصح والتوجيه

 الدمج . تدريس المواد الصحية بالمناهج بطريقة مباشرة وبطريقة      

 المدرسية : الزابرة الصحية أو ممرضة الصحة -2

وهي عضو الفريق الصحي المتواجد مع التبلميذ أثناء اليوم الدراسي وفرصتها في      

الفردية مع اللقاءات لك كبيرة بطريقة مباشرة عن طريق عقد الندوات أوالتثقيؾ الصحي كذ

 التبلميذ . التبلميذ أو اإلشراؾ على بعض األنشطة واإلشراؾ الصحي المباشر على

 :لطبيب ا -3

 أثناء زيارته للمدرسة أو أثناء الفحص الشامل     

 : الصحيون المعاونون     4
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 المدرسة . أو حضورهم إلى األباء أثناء تواجدهم في مجالس     

 المعمل : فنيو     5

أثناء إجراء التحاليل الدورية للتبلميذ وله دور هام في شرح بعض األمراض الطفيلية      

 منها . للتبلميذ وكيفية الوقاية

 النفسي : األخصابي االجتماعي واألخصابي   -6

 اجتماعية . بدنية أو نفسية أووله دور هام عند تعرض التبلميذ لمشاكل صحية       

 :أهمية التثقيؾ الصحي في المنهاج المدرسي

وألن من المهم تطوير العادات والسلوكيات الصحية والسليمة لدى طفلك منذ الصؽر، من 

 !المهم أن يدخل التثقيؾ الصحي في حياته ومنذ مراحل مبكرة

االهتمام األكبر على مستواها في تعليم يلقون  العديد من االباء حين يختارون المدرسة لطفلهم 

األمور األساسية من كتابة وقراءة وحساب، دون اعطاء اهتمام كبير للبيبة الصحية وكل ما قد 

يإثر على عاداتهم الصحية. ان التثقيؾ الصحي في المدرسة يعتبر من أحد أهم األسس 

بير على نوعية حياة طفلك والمعايير التي يجب أن تإخذ بعين االعتبار لما له من تؤثير ك

وتبنيه للسلوكيات الصحية، وبالتالي التؤثير على صحته ومناعته ونموه الجسد،، وتركيزه 

   .وتحصيله الدراسي

 لماذا من المهم ادخال التثقيؾ الصحي ضمن المنهاج المدرسي؟

احل إن االهتمام بالتثقيؾ والتعليم الصحي لؤلطفال منذ نعومة أظافرهم وبدءاً من المر

األساسية في المدرسة، يساعد على بناء المعرفة والمهارات والتوجهات والسلوكيات الصحية 

 اإليجابية. 

فالتثقيؾ الصحي يشمل كل ما يتعلق بصحة الجسد، والعقل، والعواطؾ، والصحة المجتمعية. 

ويشجع الطبلب على تحسين وتعزيز صحتهم وتجنب العادات والسلوكيات الؽير صحية، 

  .وبالتالي وقايتهم من األمراض، وكل ما قد يضر بصحتهم ونوعية حياتهم

وان تضمين المنهاج المدرسي للتوجيهات الصحية يساعد في تعلم مهارات جديدة تساعدهم 

في تبني السلوكيات الصحية طوال حياتهم ، وتقلل من اتباعهم أل، عادات أو سلوكيات قد 

ول، أو المخدرات، او حتى التدخين. وسيعزز الصحة تضر بهم وبصحتهم، مثل: تعاطي الكح

العقلية، والعاطفية لديهم، وسيحسن مع عاداتهم فيما يخص التؽذية وممارسة النشاط البدني ، 

 .ويقيهم من األمراض

ويجدر االشارة الى انه في دراسة حديثة تم ايجاد ان الطبلب الذين شمل منهاجهم التعليمي 

معدالتهم في الحساب والقراءة أعلى من أقرانهم الذين لم يدخل على التثقيؾ الصحي كانت 

 التثقيؾ الصحي في تعليمهم!
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وفي دراسات اخرى اوجدت ان هناك عبلقة طردية تربط ما بين زيادة االهتمام بصحة الطفل  

وتعزيزها ، وزيادة معدالته المدرسية ودرجاته في مختلؾ المواد، وتقدمه على ؼيره من 

ره الدابم وقلة ؼياباته، وزيادة قدراته الذهنية والعقلية. وفي هذا داللة ومإشر الطبلب، وحضو

 .واضح الى أهمية دخول التثقيؾ الصحي ضمن مناهجنا المدرسية ونظامنا التعليمي

 على ماذا يجب أن يشمل برنامج التثقيؾ الصحي في المدرسة؟

لطفل في المدرسة يجب أن إن ايجاد منهاج صحي شامل ووسابل متنوعة للتثقيؾ الصحي ل

 :يشمل عدة مجاالت ومواضيع، أهمها

 علم األمراض والوبابيات 

 التؽذية ونمط الحياة الصحي 

 الصحة العامة والوقاية من األمراض 

 النمو والتكاثر  

 الصحة العقلية والنفسية 

 الصحة والتربية الجنسية 

 (توعية ضد اإلدمان )المخدرات، الكحول..الخ 

 صحة المستهلك 

 االسعافات األولية 

 القيادة وتعليمات السير 

 النشاط البدني. 

باإلضافة الى ضرورة تضمين هذه المواضيع في المنهاج المدرسي، يجب ان ال نهمل بعض 

العوامل األخرى المتعلقة ببيبة المدرسة والتي يمكن أن تإثر على مواقؾ وسلوكيات الطفل، 

 ومن أهمها لربما هو

قدمه من وجبات وخيارات، والذ، يجب أن يتم وضع قواعد سليمة المقصؾ المدرسي وما ي 

لها وسياسة صحية من قبل ادارة المدرسة، وتدعم من قبل االهالي والمعلمين. وكذلك االمر 

 بالنسبة الى

برامج وكل ما يتعلق بتشجيع النشاط البدني في المدارس، مثل ايجاد فرق رياضية ودورات  

اعي اهتامامات الطبلب ويتم توجيههم لبلشتراك فيها بما يتناسب تدريبية متنوعة ومختلفة تر

دقيقة من  30مع ميولهم وقدراتهم. وبحيث ال يقل ممارسة النشاط البدني لكل طالب عن 

النشاط القو،، ثبلث مرات على األقل أسبوعياً. وباالمكان طبعا دمج المعلمين والموظفين 

 .تنشجيعوحتى األهل في هذه النشاطات كنوع من ال

كما ومن الضرور، جدا أن يكون للمدرسة دور في زيادة الوعي والتثقيؾ الصحي االسر،، 

ويمكن أن يتم ذلك بعقد ندوات تثقيفة مخصصة لؤلهل مثبلً. وليس من خطؤ في توفير الخدمة 

 .الصحية كاالسعاؾ االولي أو ايجاد ممرضة أو أو توفير طبيب طوارئ خاص وقت اللزوم
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 الخبلصة :

يقتصر عملهم  أال  المدرسية مما تقدم شرحه ننصح طبيب المدرسة والقابمين بالصحة     

على إجراء الفحص الطبي على التبلميذ المرضي الذين يتقدمون لعيادة المدرسة يوميا 

. بل عليه أن يعقد ندوات وحلقات مناقشة لجميع  فقط ..الخ إجازات ووصؾ دواء ومنحهم

اقش معهم الطرق والوسابل التي يجب أن يتبعها كل مدرس في فصله المدرسين بالمدرسة وين

كما أن  صحتهم . لكي يسلك التبلميذ السلوك والعادات الصحية التي تهدؾ إلى المحافظة على

هناك أمر هام هو من صميم عمل طبيب المدرسة هو تعليم أطفال المدرسة على العادات 

 .السليمة الصحية
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 التنورالتثقيفي الصحي

يعني قدرة الفرد على قراءة واستيعاب واستخدام معلومات الرعاية الصحية  التنور الصحي

بهدؾ اتخاذ القرارات واتباع اإلرشادات في تلقي العبلج. وللتنور الصحي تعريفات متعددة؛ 

ويرجع ذلك جزبًيا إلى تضمن التنور الصحي لكٍل من السياق )أو اإلطار( الذ، يتم فيه صنع 

الصحية أو وسابل اإلعبلم أو اإلنترنت أو مرفق اللياقة البدنية( متطلباته )مثل: الرعاية 

 وتتضمن كذلك المهارات التي يجلبها األشخاص في هذه السياقات 

وتوضح الدراسات أن حوالي نصؾ المرضى ال يمكنهم استيعاب المعلومات األساسية الخاصة 

نجاح العبلج وزيادة بالرعاية الصحية. ويتسبب انخفاض التنور الصحي في تقليل نسبة 

احتمالية خطر حدوث خطؤ طبي. فبمساعدة تدخبلٍت مختلفة تشمل على سبيل المثال: 

المعلومات المبسطة، والرسوم التوضيحية، وتجنب المصطلحات المعقدة، واستخدام طرق 

"التعليم عن طريق المراجعة الذاتية" وتشجيع المرضى على طرح أسبلتهم، تحسن األداء 

المعرفة الصحية المحدودة ويهتم المهنيون العاملون في مجال الصحة بالتنور  الصحي لذو،

الصحي بشكٍل متزايد ومستمر وذلك ألنه يشكل عامبلً أساسًيا وراء التباينات الصحية. كما 

وزارة الصحة والخدمات  التي أطلقتها 2020تضمنت مبادرة أشخاص أصحاء في عام 

موضوع التنور الصحي كموضوٍع جديد وطارئ، ووضعت المبادرة أهداًفا  اإلنسانية األمريكية

  .لمعالجته في العقد القادم

 :الخصابص

تتيحه مواد التثقيؾ الصحي تتدخل العديد من العوامل في تحديد مستوى التنور الصحي الذ، 

أو التدخبلت الصحية األخرى . منها على سبيل المثال: مستوى القراءة، ومستوى الحساب، 

وعوابق اللؽة، والمبلءمة الثقافية، والشكل، واألسلوب، وبنية الجملة، واستخدام الرسوم 

ؤثيًرا على مدى التوضيحية، وتشجيع التفاعل، وؼيرها من العوامل الكثيرة التي سيكون لها ت

 .سهولة استيعاب المعلومات وتطبيقها

على ألفين وستمبة  1995وقد كشفت دراسة أجرتها مستشفيتان بالواليات المتحدة عام 

% من المرضى ال يستطيعون استيعاب إرشادات الدواء، أو 60% إلى 26مريض أنه ما بين 

  .، أو استيعاب مواد الرعاية الصحية األساسيةموافقة واعية منح

 :تاريخ التنور الصحي

ديث العهد ومتعدد التخصصات، على يد التنور الصحي، وهو مجالٌ ناشا ح لقد ظهر مجال

مجموعتين من الخبراء؛ تضم المجموعة األولى عدًدا من األطباء ومقدمي الخدمات الصحية 

التعليم األساسي  والمسبولين عن التثقيؾ الصحي، أما المجموعة األخرى فتضم

 والممارسين لبرامج تدريس اإلنجليزية كلؽة ثانية للكبار

مصدًرا للفهم الحقيقي لحالة المريض والقيام بالدراسات التشخيصية. ويقوم  يمثل األطباء. 

 ليزية للمتحدثين بلؽاٍت أخرى المتخصصون في التعليم األساسي للكبار / تعليم اللؽة اإلنج

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D9%85%D8%AB%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D9%85%D8%AB%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
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بدراسة وتصميم التدخبلت لمساعدة عامة الناس على تنمية القراءة والكتابة، ومهارات 

التحدث، باإلضافة إلى تزويد المناهج باستمرار بمعلوماٍت صحية من أجل العمل على تعزيز 

ؽين في تنمية التنور الصحي. كما تساعد مجموعة من األساليب المستخدمة في تثقيؾ البال

مهارات التنور الصحي عند عامة الناس في أماكن الفصول الدراسية التقليدية وأيًضا حيث 

 .يعيشون ويعملون

 

األفراد على أنهم عادًة  -عند استخدامه في التنور الصحي  ج الطب الحيو،امنه وصؾ

يفتقرون إلى أو "يعانون" من انخفاض في مستوى التنور الصحي، كما يفترض األسلوب 

أو يحصلون عليه من التنور الصحي، ويعتقد أيًضا أن المتلقين سلبيون فيما يمتلكونه 

القابمون على هذا األسلوب أن نماذج التنور ونماذج التنور الصحي محايدة سياسًيا.وقابلة 

للتطبيق عالمًيا. ولكن ثُبت افتقار هذا األسلوبه للدقة عندما ُوِضع في سياقات أكثر شموالً 

تج هذا األسلوب، وما زال ينتج، العديد من كالمنظور البيبي والنقد، والثقافي للصحة. ولقد أن

  .الدراسات ذات الصلة

فعندما تتاح مستويات مبلبمة من التنور الصحي؛ أ، عندما يمتلك السكان معرفًة وافية، 

ومهاراٍت كافية، وحين يتمتع أفراد المجتمع بالثقة البلزمة للتحكم في مسار صحتهم؛ سيصبح 

حاء، وعلى التعافي من المرض، والتعايش مع الداء أو عامة الناس قادرين على البقاء أص

  .اإلعاقة

فؤن التنور الصحي مهم في المجتمع ألنه يعالج عدم المساواة التي تحدث عند تقديم  لذلك

الخدمات الصحية؛ فمن يفتقرون للوعي الصحي هم في الؽالب الذين يعيشون في مجتمعاٍت 

تماعية. ويإكد أيًضا أنه حين يكون الفرد على وعيٍ أقل تقدًما من الناحية االقتصادية واالج

بوجود معلومات ذات عبلقة بتحسين صحته أو بوجود طريقة ُتمكنه من الحصول على الموارد 

الصحية، يزداد لديه الشعور بالحرمان. فبالنسبة لبعض األشخاص، يحول نقص التعليم 

ة في أ، وقٍت من أوقات والوعي الصحي الذ، ينبع منه دون شعورهم بالقوة والسيطر

 .حياتهم

، وما أو فهم المفاهيم العلمية وتتضمن الرإية األشمل للتنور الصحي القدرة على ما ُيسمى

تحتويه، إضافة إلى األبحاث الصحية ،ومهارات االتصال الخطابية والمكتوبة والمرسلة عبر 

شبكة اإلنترنت، والتفسير النقد، للرسابل التي تبثها وسابل اإلعبلم، وتفقد األنظمة المعقدة 

فة واستخدام رأس مال المجتمع وموارده، واستؽبلل لئلدارة والرعاية الصحية، ومعر

 المعلومات المتاحة عن الثقافة والسكان المحليين في اتخاذ القرارات التي تتعلق بالصحة

د للصحة، يقوم بتقديم فرصٍة عظيمة  وتتصور هذه الرإية التنور الصحي كعامٍل اجتماعي ُمحدِّ

 .خدمات الصحيةللحد من عدم المساواة التي تحدث عند تقديم ال

ؾ هذا المنظور التنور الصحي على أنه مجموعة واسعة النطاق من المهارات والكفاءات  وُيعرِّ

التي ينميها عامة الناس على مدار حياتهم من أجل البحث عن المعلومات الصحية وفهمها 

 وتقييمها واستخدامها،

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
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إثر على سبلمة تقديم الرعاية إن التنور الصحي المنخفض يإثر سلًبا على نتابج العبلج، كما ي

ويكون هإالء المرضى أكثر عرضٍة لئلقامة في المستشفيات للعبلج، ويظلون فيها  .الصحية

وال  فتراٍت أطول، وال يلتزمون في الؽالب بالعبلج، وربما يرتكبون أخطاًء عند تناولهم الدواء

  .يلجؤون إلى الرعاية الطبية إال عندما تسوء حالتهم الصحية

في العيادة الطبية وبين قدرة المريض على  التواصل ربما يإد، عدم التوافق بين مستوىبل 

صحي في جميع االستيعاب إلى أخطاٍء دوابية ونتابج طبية عكسية. ويإثر االفتقار إلى التنور ال

 فبات السكان، على الرؼم من أن ذلك قد يحدث بنسٍب متفاوتة في فبات سكانية 

وال يواجه العامة فقط مشكلة مهارات التنور الصحي.  .الوعي ومن يعانون من ضعٍؾ عام في

الممكن أيًضا أن يفتقر متخصصو الرعاية الصحية )من أطباء وممرضات وعاملين في فمن 

مجال الصحة العامة( لمهارات التنور الصحي؛ كالقدرة المتواضعة على شرح المسابل الصحية 

  .بوضوح للمرضى وللعامة

 :تحديد المخاطر

يؤتي تحديد المرضى المعرضين للخطر كنتيجٍة لنقص الوعي الصحي بثماٍر مبشرة حيث 

كاالستخدام الصحيح لؤلدوية، واالستفادة من الفحص الطبي،  -تتحسن السلوكيات الصحية 

  –والتدابير الوقابية الفعالة مثل: القيام بالتمارين الرياضية واإلقبلع عن التدخين 

العامة، الذ، تقدمه وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية، ويشجع برنامج معلومات 

المرضى على تحسين جودة الرعاية الصحية، وتجنب الوقوع في األخطاء من خبلل القيام 

 .بتوجيه األسبلة عن األوضاع الصحية والعبلج

 :التنور الصحي اإللكتروني

المعلومات وأهداؾ نشر المعلومات الصحية؛ نتيجًة للتؤثير المتزايد لئلنترنت في البحث عن 

أصبح التنور الصحي اإللكتروني موضوًعا هاًما للبحث في السنوات األخيرة. وُيشار إلى 

نموذج التنور الصحي اإللكتروني أيًضا "كنموذج ليلي" والذ، يشتمل على أنواع التنور اآلتية 

  .م التنور الصحي اإللكترونيوالتي لكٍل منها دور فعال في الفهم الكلي وفي قياس حج

 :المختبر

ٌّة الدراسة واستٌعاب المعلومات   المختبر هو أحد المراكز التً تستخدم من أجل تسهٌل عمل

ٌّة، كما وٌساهم فً إنتاج العدٌد من االختراعات والمواد الجدٌدة والمختلفة التً تساهم فً  النظر

ٌّة، وفً تسهٌل ال  كثٌر من األمور،عالج الكثٌر من المشاكل البشر

وفً هذا المقال سنتعرؾ على قوانٌن السالمة فً المختبر وبعض األمور التً ٌجب معرفتها  

 قبل استخدامه.

 :قوانٌن السالمة فً المختبر 

  ًّ االهتمام بوجود حاوٌات للتخلّص من اإلبر المستخدمة فً السحب،  :قسم االستقبال الخارج

ٌّة، والحرص عل ى تؽٌٌرها بشكل دوري. الحرص على ارتداء المالبس ومن الشرائح الزجاج

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A
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الخاصة بالمختبرات، مثل: الالب كوت، والقفازات، والنظارات الواقٌة. الحرص على وجود 

ٌّة، لمنع وقوع حرائق.  حقائب اإلسعاؾ األولً. الحرص على سالمة التمدٌدات الكهربائ

 الحرص على توفٌر طفاٌة حرائق،

ؾ الحرائق قبل انتشارها بؤماكن واسعة. االهتمام بوجود مصادر كما وٌجب وجود جهاز لكش 

للشحن االحتٌاطً فً حالة انقطاع الكهرباء. االهتمام بالنظافة  مصابٌحلتهوٌة المكان. توفٌر 

ٌّة، وؼسل الٌدٌن بالماء والصابون، والحرص على تجفٌفهما جٌداً. الحرص على وجود  الشخص

ٌّة. المحافظة على النظافة العامة  المنظفات الالزمة، مثل الصابون، والمؽاسل، والمحارم الورق

اً فً المختبر. الحرص على عدم تناول  ٌّ للمكان، والتخلص من الفضالت. تجّنب التدخٌن قطع

 الطعام أو الشراب داخل المختبر. االلتزام بالتعلٌمات التً ٌصدرها المسإول. 

ٌّة أماكن ملوثة بالعٌنات، والمواظبة على لبس  الحرص على عدم لمس أي :قسم الكٌمٌاء الحٌو

ٌّة المواد الموجودة فً القسم بحٌث ال تزٌد من  القفازات. توفٌر طفاٌة حرائق تتالئم مع نوع

ٌّة فً الخزائن بحسب درجة خطورتها، بحٌث  تفاعل المواد وشدة اشتعالها. ترتٌب المواد الكٌمٌائ

ا. االهتمام بتثبٌت إسطوانات الؽاز المضؽوط فً تكون المواد األكثر خطورًة فً الرفوؾ العلٌ

مكانها المناسب، والتؤكد من إؼالقها بشكل محكم. الحرص على توفٌر "دوش للماء"؛ لؽسل 

 العٌون والحفاظ على سالمتها.

ٌّة.   ٌّة، وقسم آخر لؽٌر الطب  تقسٌم الحاوٌات بحٌث ٌكون قسم منها للنفاٌات الطب

االهتمام بتوفٌر مرشحات لتنقٌة الهواء. االنتباه إلى المواقع الملوثة  :قسم الطفٌلٌات الطبٌة

 بالعٌنات، وعدم لمسها واألٌدي مكشوفة. توفٌر حاوٌات مقسمة للمخلفات بحسب نوعها.

ٌّة المستخدمة لعملٌات الصبػ،  :قسم أمراض الدم  الحرص على التخلص من المواد الكٌمٌائ

رتداء األقنعة الواقٌة عند بدء تحضٌر الصبؽات. االهتمام وعدم االحتفاظ بها لوقت طوٌل. ا

 بتوفٌر مرشح للهواء. 

ٌّة ٌّة والناجحة. الحرص  :قسم التفاعالت المصل معرفة األماكن المناسبة لوضع العٌنات اإلٌجاب

 على عدم مالمسة العٌنات الملوثة، أو العٌنات الناتجة من التجارب ؼٌر الناجحة. 

الحرص على تؽٌٌر الفالتر الموصولة باألجهزة بشكل دوري. االنتباه إلى  :ةقسم األحٌاء الدقٌق

األماكن الملوثة بالعٌنات، وتجنب العمل أو الوقوؾ فٌها لفترات طوٌلة. الحرص على ارتداء 

ٌّة التخلص من العٌنات  المالبس المناسبة لتجنب التعرض ألي من هذه الكائنات. معرفة كٌف

 توفٌر إضاءة مناسبة ومرٌحة. الناجحة وؼٌر الناجحة.

ٌّة  الحرص على التخلص من بقاٌا التجارب، مثل األعضاء وؼٌرها.  :قسم األنسجة الطب

ٌّة فً أماكنها المناسبة. تؽٌٌر الفالتر بشكل دوري، وخصوصاً  االهتمام بحفظ المواد الكٌمٌائ

  .فالتر أماكن حفظ العٌنات

 لصحة والسالمة المهنٌة ا
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لسالمة المهنٌة فرعٌن من فروع الصحة ٌهدفان إلى المحافظة على صحة ُتعّد الصحة وا

العاملٌن فً جمٌع المهن وفً أعلى درجات الرفاهٌة البدنٌة، واالجتماعٌة والنفسٌة، وحماٌتهم 

 من الحوادث المحتملة التً قد ُتصٌبهم 

لٌن من كافة واالنحرافات الصحٌة التً قد تتسبب لهم من ظروؾ العمل، وكذلك وقاٌة العام

 المخاطر الصحٌة فً بٌئة العمل.

 قوانٌن الصحة والسالمة المهنٌة للصحة والسالمة المهنٌة العدٌد من القوانٌن نذكر منها:

عمل فحص طبً ابتدائً بهدؾ تقٌٌم الحالة الصحٌة والقدرات البدنٌة والنفسٌة للعامل عند البدء 

ٌُساعد على تجنب توظٌؾ العامل فً وظٌفة قد ُتشّكل خطراً له أو لزمالئه، كؤن  بالعمل، مما 

 ٌكون مصاباً بؤمراض الصرع أو القلب أو األمراض المعدٌة.

 تقٌٌم بٌئة العمل من أجل التعرؾ على المخاطر الموجودة أو المحتمل وجودها وتفادٌها.  

عمل فحص طبً دوري، وفحوصات طبٌة أخرى فً مناسبات مختلفة كالفحص الطبً عند 

أو عند بلوغ سن المعاش وؼٌرها. توفٌر الرعاٌة الطبٌة للعاملٌن كخدمات العٌادة  الترقٌة

 الخارجٌة وتوفٌر األدوٌة الالزمة وخدمات األخصائٌٌن والمستشفٌات. 

تدرٌب المسإولٌن عن اإلسعافات األولٌة على عالج الحاالت الطارئة والتؤكد من أّن المعدات 

 الستعمال.واألدوٌة ما زالت كافٌة وصالحة ل

التؤكد من استٌفاء الشروط الصحٌة فً أماكن حفظ وإعداد وتناول الطعام. تشخٌص وعالج  

 إصابات العمل واألمراض المهنٌة. 

 توفٌر كمٌة مناسبة من المٌاه الصالحة للشرب واالؼتسال،

 وتوفٌر عدد مناسب من دورات المٌاه واألماكن الصحٌة لحفظ الطعام وتناوله. 

التثقٌؾ الصحً لجمٌع العاملٌن وعلى كافة المستوٌات. إنشاء ملؾ طبً خاص لكّل عامل  

ٌحتوي على معلومات العامل الشخصٌة، ونوع عمله، وحوادث وإصابات العمل، واإلجازات 

 المرضٌة وؼٌرها. 

 انٌن:قوانٌن السالمة العامة لتطبٌق معاٌٌر السالمة العامة البد من اإللتزام بالعدٌد من القو

 االلتزام باستخدام معدات الوقاٌة والسالمة الشخصٌة أثناء العمل. 

الحرص على توفٌر معدات اإلسعاؾ األولٌة فً مواقع العمل للتعامل مع اإلصابات البسٌطة 

 والطارئة.

إبعاد المواد الكٌماوٌة والمواد القابلة لالشتعال عن أماكن تجمع العمال وحفظها فً مكان  

ٌُشكل خطراً على المصانع والمنشآت والعاملٌن فٌها.   مناسب ال 
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وجود مشرؾ للصحة والسالمة المهنٌة فً كل منشؤة، بهدؾ تعرٌؾ العاملٌن وتوعٌتهم بمفهوم 

فة إلى متابعة متطلبات السالمة الواجب توفرها فً مكان العمل السالمة المهنٌة وأهمٌته باإلضا

 للحد من حصول الكثٌر من الحوادث.

تنفٌذ التمارٌن المختلفة للعاملٌن من أجل إكسابهم الخبرات الكافٌة للتعامل مع الحوادث عند  

لدائم وقوعها. عقد دورات للمشرفٌن على العمل والعاملٌن وذلك من خالل التنسٌق والتواصل ا

 مع جهاز الدفاع المدنً للصحة والسالمة المهنٌة، بهدؾ توفٌر بٌئة عمل آمنة للجمٌع. 

توعٌة العاملٌن بشكل دوري من خالل إصدار الملصقات والبوسترات ومواكبة التطورات على 

 .بٌئة العمل فً مجال الصحة والسالمة المهنٌة
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