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 العامة الصحة

 العامة الصحة مفهوم

 الحٌاة وترقٌة تطوٌر كٌفٌة تدرس التً العلوم فروع أحد Public Health العامة الصحة تعتبر

 منها الوقاٌة وكٌفٌة انتقالها وطرق ومسبباتها األمراض دراسة ناحٌة من سواء لئلنسان الطبٌعٌة

, ومعالجتها الصحٌة األخطار ومكافحة البٌبة بصحة واالهتمام الصحً الوعً بنشر ٌتعلق ما أو

 بالرعاٌة وٌعتنً االجتماعٌة بالنواحً الطب ٌربط اجتماعً علم تعتبر العامة الصحة أن كما

 .المجتمع ألفراد الصحٌة

 من الوقاٌة تحقٌق وفن علم بؤنها العامة الصحة 9ٕٓٔ عام Winslow وٌنسلو العالم عرف لقد

 أجل من للمجتمع منظمة بمجهودات ذلك وٌتم والكفاٌة الصحة وترقٌة العمر وإطالة األمراض

 :ٌؤتً ما طرٌق عن الهدف إلى الوصول

 .البٌبة صحة .ٔ

 .الشخصٌة الفردٌة الصحة .ٕ

 .الوقابً والعبلج لؤلمراض المبكر لتشخٌصا .ٖ

 .المعدٌة األمراض مكافحة .ٗ

 .االجتماعٌة الحٌاة تطوٌر .٘

 ذلك ومن, والحٌاة الصحة فً حقه على الحصول المجتمع أفراد من فرد كل ٌتمكن أن أجل من

 الشخصٌة بالصحة المتمثلة الصحٌة المجاالت كل ٌتضمن العامة الصحة مفهوم أن ٌتبٌن

 .الخ... والوقابٌة والبٌبٌة واالجتماعٌة

 

 العامة الصحة مكونات

 التعرف بغرض وظابفه عمل على والتعرف وتركٌبه اإلنسان جسم بدراسة العامة الصحة ترتبط

 عدة وتوجد. معالجتها ومحاولة المرضٌة الحاالت تشخٌص إلى والتوصل بٌنها العبلقة على

 :ٌؤتً بما تمثل العامة للصحة مكونات

 :البيئية الصحة-ٔ

 منذ الفرد على مباشر غٌر أو مباشر بشكل تإثر التً الخارجٌة العوامل كل البٌبٌة الصحة تمثل

 على القضاء فً تسهم حٌث االجتماعٌة بالعوامل البٌبٌة الصحة وترتبط, اإلخصاب ٌتم أن

 مٌاه بمصادر والعناٌة األغذٌة مراقبة خبلل من األفراد لها ٌتعرض التً الصحٌة المشكبلت

 كذلك, البٌبة فً الحشرات أنواع كافة على والقضاء الفضبلت تصرٌف على والعمل الشرب

 .علٌها والحفاظ واألطعمة بالمؤكوالت والعناٌة والمطاعم المحبلت متابعة

 ومستوى نموه تباٌن وفً الفرد صفات تحدٌد فً كبٌرا   دورا   للفرد تقدم التً البٌبٌة للصحة وأن

 .به ٌتمتع الذي النضج



 

 :الفردية الصحة-0

 والحركً البدنً النمو ناحٌة من بصحته واالهتمام بالفرد ٌتعلق ما بكل المكون هذا ٌتعلق

 النمو تحقٌق إلى الوصول أجل من والعمل, والكٌمٌابٌة الطبٌة التحالٌل وإجراء والتغذٌة

 تحسٌن إلى إضافة, واالجتماعٌة والصحٌة والنفسٌة والذهنٌة البدنٌة النواحً كافة من المتكامل

 .والتنفسً الدوري الجهازٌن كفاءة

 

 :للمجتمع الوقائي الطب-ٖ

 من الفردٌة وبالصحة جهة من البٌبٌة بالصحة مباشر بشكل مرتبط للمجتمع الوقابً الطب إن

 وتفتٌش عامة صحٌة خدمات عمل من الصحٌة اإلجراءات بكافة القٌام خبلل من, أخرى جهة

 ونمو الحسنة الصحٌة بالعادات والتمسك السلوكٌة واألنماط الخبرات اكتساب إلى إضافة صحً

 .االجتماعٌة العبلقات

 

 :للفرد الوقائي الطب-ٗ

 خبلل من, للمجتمع الوقابً والطب والفردٌة البٌبٌة الصحة من بكل للفرد الوقابً الطب ٌرتبط

 للحاجات السلٌمة الطرق استخدام على والعمل والعبلج الوقاٌة بؤهمٌة األفراد توعٌة على التؤكٌد

 .والعبلج الوقاٌة أجل من واللقاحات األدوٌة استخدام كذلك, الٌومٌة

 أو الشخصٌة الصحة أو البٌبٌة الصحة من وأوسع أشمل الحدٌث مفهومها فً العامة الصحة إن

 المفاهٌم كل تشمل العامة الصحة أن الواقع وفً للفرد الوقابً الطب او للمجتمع الوقابً الطب

 :ذلك إلى وٌضاف مجتمعة االخرى

 .والحٌوٌة الصحٌة اإلحصاءات وجمع والتنظٌم التخطٌط مثل اإلدارٌة اإلجراءات-ٔ

 .والوبابٌة االستقصابٌة الدراسات-ٕ

 .المختبرٌة العامة الصحة خدمات-ٖ

 .والمستشفٌات والمستوصفات الصحٌة الوحدات ادارة-ٗ

 

 

 

 



 

دة الِصّحة  الجيِّ

ٌِّدة الِصّحة َمفهوم الَفْرد ٌُدِرك كً ٌّة ِبداٌة   ٌُدِرك أنْ  علٌه الج  الُمختلفة الجوانب ُمشاركة أهم

حة  ـ:هً الجوانب وَهذه الُمجتمع, فً فرد ُكلّ  ولدى لدٌه َتَتواجد والَّتً لِلصِّ

 وهً الخمسة, وحواسه الَفْرد لِِجسم الملموس الشَّكل ٌَشِمل الّذي الجاِنب هو: الجسماني الجانب

إٌة, والشَّم, اللمس, مع, والتَّذُوق, والرُّ ٌّدة التَّغذٌة ذلك وٌتطلَّب والسَّ  الُمناِسب والوزن الج

ٌَّة وتمارٌن  .كافٌِة وراحة هاِدفة رٌاض

 والَفَرح, والَغَضب, الَخْوف,: مثل الُمختلفة, والمشاعر الَعواطف عن ٌُعبِّر هو :النَّفسي الجانب

عادة الَفْرد َتْمَنح الّتً الُمختلفة األحاسٌس وجمٌع أخطابِهم, على اآلخرٌن وُمساَمحة والُحب,  السَّ

 .األخرٌن ومع َنفِسه مع

فاته الَفْرد أفكار عن ٌُعبِّر :العقلي الجانب  بحٌث ولِنفسه؛ لِلمواِقف وتحلٌله واعتقاداته وَتصرُّ

ة وأفكاره آراإه لِلفرد تكون أنْ  ٌجب ٌَّة بِطرٌقة   لِنفسه ٌنُظر وأنْ  الخاصَّ  األفكار عن بعٌدا   إٌجاب

لبٌة  .السَّ

وحي الجانب  وعبلقته بِالحٌاة وهدفه وإبداعاته ِبنفسه الَفْرد عبلقة عن ٌُعبِّر الّذي الجانب هو :الرُّ

اخلٌة معرفته فً كافٌة وِثقة داخلً ُهدوء إلى اإلنسان َفٌحتاج ِبخالقه,  .الدَّ

هر آالمِ  من الَفْرد عانى إذا فَمثبل   وثٌقا ؛ ارتباطا   البعض ببعضها ترتبط الجوانب هذه جمٌع إنّ   الظَّ

ي فقد طوٌلة, فترة الِفراش ولَِزم خول إلى به ذلك ٌإدِّ  من هذا إحباط, أو اكتباب حالة فً الدُّ

 إذا فإنَّه النَّفسً بِالجانب الِجسمانً الجاِنب ارتباط على آخر وَكمثال والِجسمانٌة, النَّفسٌة الناحٌة

ٌَّن شًء من الَغَضب حالة الَفْرد َتجاَهل ي أنْ  الُممكن َفِمن ُمع داع إصابته إلى ذلك ٌُإدِّ  .بِالصُّ

حة عناِصر  البدنيَّة الصِّ

حة ٌَّة لِلصِّ دة عناِصر البدن  :وهً ُمحدَّ

ٌُصنَّف َسلٌم, ِبشكل اإلنسان ِجسم ِبناء أساس والُمتواِزن الُمتكاِمل الِغذاء ٌَُعد: التَّغذٌة  الِغذاء و

ٌَّات,: هً َمجموعات   إلى الُمتكاِمل هون, الُسكر  .والَمعاِدن والفٌتامٌنات, والبروتٌنات, والدُّ

ٌاضة ٌَّة الرِّ ٌاضة تبقً: البدن ٌَّة الرِّ  َعَمل وُتحّسن َعضبلته, وتقّوي َسلٌما , اإلنسان جسم البدن

ٌاضة َتعَمل كما الَتنفُّس, ُتحّسن وأٌضا   العقل, َعَمل وُتحّسن القلب, عضلة  المشاكل َمْنع على الرِّ

ٌَّة  .البدن

احة احة تزٌد: والنَّوم الرَّ ٌّته اإلنسان نشاط الرَّ ِته؛ وحٌو ن فً الِكبار إنَّ  حٌث وقُوَّ  إلى ِبحاجة   السِّ

ي أنْ  َشؤِنها من النَّوم َفِقلَّة ِسنا , األصغر من أكثر َنوم فترات ٌَّة المشاكل بعض إلى ُتإدِّ  .البدن

ٌَّة واألمراض البكتٌرٌا من النَّظافة تحمً: النَّظافة  .الِجلد



ٌّا   وتنظٌفها ِباألسنان االعِتناء ٌُعد: األسنان  النَّْوم قبل األسنان ومعجون الِفرشاة ِباستخدام ٌوم

ٌَّة, الِصّحة عوامل أهمّ  من األكل وبعد  .أٌضا   ِباللثة الِعناٌة اإلنسان على ٌجب كما البدن

حة عناِصر حة عناصر من : العقليَّة الصِّ ٌَّة الصِّ  :ـالعقل

ة تتؤّثر: االنفعالً النُّمو ٌَّة اإلنسان ِصحَّ كَتسبها الَّتً ِبالِخبرات العقل  أٌضا   وتتؤثَّر ِصَغره, ُمنذُ  ٌَ

عٌدة منها الحزٌنة والتَّجاِرب ِبالمواِقف  .والسَّ

ف غوط مع التَّصرُّ ٌَّة الضُّ بتِعد أنْ  إنسان ألي ٌُمِكن ال: النَّفس غط عن ٌَ  هنالك أنَّ  إاّل  النَّفسً الضَّ

ٌَّة الحٌاة ُضغوطات مع التَّعاُمل على لُِمساعدِته ُطُرق  ُممارسة: ومنها ُتواِجُهه, الَّتً النَّفس

ٌاضٌة, التَّمارٌن ة والنَّوم الرِّ  أُمور فجمٌعها والتَّدبُّر؛ واالسِترخاء والتَّؤُمل والَمشً كافٌة, لُِمدَّ

غوطات عن االنشغال على ُتساِعد ٌَّة الضُّ  .النَّفس

ة على كبٌر تؤثٌر االجتماعٌة لِلعبلقات: االجتماعٌة العبلقات  ُتعطً بَِحٌث اإلنسان؛ ِصحَّ

عم واألقارب األصدقاء بٌن الحمٌمة العبلقات  .العقلٌة الصّحة من وتزٌد والشَّجاعة الدَّ

حة عناِصر  النَّفسية الصِّ

ٌْش إلى النَّفسٌة الِصّحة عناِصر تهِدف الً نفسه, عن فٌها ٌَرضى هنٌبة حٌاة   الَفْرد َع  ِبناء وبالتَّ

 :]هً العناِصر وهذه وُمستِقر, وُمتماسك قوي ُمجتمع

ات تقدٌر ة ٌتمتَّعون الَّذٌن األفراد ٌَشُعر بحٌث: الذَّ ٌَّة بِِصحَّ لِهم نفس  .ألنفسهم وتقدٌرهم لِذواتِِهم بِتقبُّ

ات معرفة اتٌة مشاعرهم ٌُراعون كما ذواتهم, األشخاص ٌَعِرف: الذَّ  نحو الحقٌقٌة ودواِفِعهم الذَّ

 .ما أمر  

ات فً الثِّقة ة ٌتمتَّعون الَّذٌن األفراد إنَّ : الذَّ  ٌإّدون فهم عظٌمة بِؤنفسهم ثقتهم تكون نفسٌة بِِصحَّ

 .باستقبللٌة أعمالهم

م الَفْرد تجعل النَّفسٌة الِصّحة إنّ  َتحكَّ فاِته عواِطفه فً ٌَ لوك َفٌتجنَّب وانفعاالته, وتصرُّ  الخاِطا السُّ

ف ٌّة ولها وسوي, سلٌم ِبشكل وٌتصرَّ حة أهمٌة عن َتقِل ال أهم  لئِلنسان ِغنى فبل الِجسمانٌة, الصِّ

 الِصّحة أنَّ  على الُعلَماء اتَّفق فقد الجسمانٌة, صحته عن له ِغنى ال كما النَّفسٌة صحته عن

بلمة الِجسمانٌة الِصّحة لِتحقٌق ُمِهم عاِمل النَّفسٌة تمثَّل األمراض, من والسَّ ٌَ حة َمفهوم و  الصِّ

 الَفْرد ِبتحقٌق أٌضا   وٌتمثَّل ُمجتمعه, ومع ذاته مع االنِسجام تحقٌق على الَفْرد بِقُدرة النَّفسٌة

ضا عادة َتحقٌق على قاِدرا   ٌَجعله الَّذي األمر نفسه, عن الرِّ ٌُصبِح اآلخرٌن, ومع نفسه مع السَّ  و

راع تحمُّل على قادرا   ٌَستثِمر الحٌاة, فً الُمختلفة أشكالِه فً الصِّ  بالشَّكل ومواهبه قُدراته و

ٌْش فٌستطٌع للشَّخص, ُمنتهٌة غٌر سعادة   ُتمثِّل النَّفسٌة الِصّحة إنّ . األمثل  َمشاِكل, دون الَع

ن ٌُكوِّ ٌَكون كثٌرة, صداقات و ً على قادرا   و ض قد نفسً ضغط   أو َصدمة   أيّ  تخطِّ  .له ٌَتعرَّ

 

 



 (( العاّمة الِصّحة مجاالت)) 

ٌَّة؛ اإلجراءات العاّمة الصّحة تشمل ً واإلحصاء والتَّنظٌم, كالّتخطٌط, اإلدار  والحٌوي, الصحِّ

ٌّة, المجتمع وتربٌة الِصّحً, التَّفتٌش وعملٌات الوبابٌة, والّدراسات  الُمنشآت وإدارة الِصح

ٌّة ة أن المعروف منو والُمستشفٌات, كالُمستوصفات الصح  أن ٌمكن والتً نملك ما أغلى الّصحَّ

 هذا فً سنتعّرف بنا المحٌطة والبٌبة المجتمع رهاٌوفِّ  الّتً الخدمات مع بالّتعاون علٌها نحافظ

ٌَّة المجاالت أقسام عن المقال  : وهً قسمٌن إلى تقسم والتً الّصح

ة اإلدارة تقّدمها الّتي الخدمات:  أّوالا   أخرى إدارة مع باالشتراك أو منفردة أكانت سواءا  الصحيَّ

 : وهي

ة ٌعتنً والّذي:  االجتماعّية أو الفردّية الصّحة مجالـ 1  والحفاظ المجتمع فً األفراد بصحَّ

ٌَّة والمراكز المستشفٌات توفٌر طرٌق عن األمراض من خلّوهم على  اإلسعاف ومراكز الّصح

 . الخاّصة الحاالت ومراكز المسّنٌن ودور والّطفولة األمومة رعاٌة ومراكز والطوارئ

ٌّة بٌبة توفّر من بدّ  ال : البيئة صّحة مجالـ 0  للقدرة مناسبة والمشاكل األمراض من خالٌة صح

 . فٌها العٌش على

 ما وكل والّتربة والماء بالهواء وٌتمّثل اإلنسان فٌه ٌعٌش الّذي اإلطار ذلك بؤّنها: البٌبة تعّرف

ٌّة وكابنات جمادٌه مكّونات من ٌحتوٌه  وٌتؤّثر علٌها ٌإّثر حٌث البٌبة فً هام دور ولئلنسان. ح

ٌّدا   علٌها المحافظة ٌجب لذا. بها ة من جزء   تشّكل ألّنها ج  صّحة مجال وٌشمل. العاّمة الّصحَّ

 :  أهّمها من أمور عّدة البٌبة

ٌَّة, المساكن التلّوث, من والبحٌرات األنهار وحماٌة التلّوث من الّجو حماٌة  المدن تخطٌط الصح

ة, الّشوارع تزفٌت والقمامة, الفضبلت تصرٌف والفبران, الحشرات مكافحة والقرى,  بناء العامَّ

 .الّشوارع أرصفة

ٌّة اإلجراءات ٌشملو :المعدية األمراض مكافحة مجالـ 3  األمراض, ضد المطاعٌم مثل الوقاب

 . والماء الغذاء ومراقبة العدوى مكافحة لجان وتشكٌل الصّحً الحجر الصّحً, العزل

ي المجالـ 4 ٌّة الّتجهٌزات وٌشمل :العام الصحِّ ٌّة والجوانب المختلفة الطب  .االحصاب

 على كل المستوٌات بما فٌها التدرٌب . ـ مجال التعليم المهني5

 وتشمل البحوث االساسٌة والتطبٌقٌة. ـ مجال االبحاث الصحية :6

ة المساعدة الخدمات) األخرى اإلدارات بها تقوم الّتي الخدمات: ثانياا  ة للصحَّ  العامَّ

 : وتشمل( واالجتماعّية

 المرتبطة العلمٌة الحقابق ومعرفة والبحوث الّدراسات إجراء طرٌق عن وٌإّثر الّتعلٌم .ٔ

ة  .بالصحَّ

 .والّزراعة اإلسكان فً التوّسع إلى ٌإّدي مّما األراضً استصبلح .ٕ

 .بعدالة وتوزٌعه كاف   بقدر وتوفٌره الغذابً الّطعام وتوزٌع إنتاج .ٖ



ٌّة الّثروة على الحفاظ إلى ٌإّدي مّما البٌطري الّطب خدمات .ٗ  فً التوّسع وبالّتالً الحٌوان

 اإلنسان بٌن المشتركة األمراض على الّسٌطرة خبلل من واللّحوم األلبان إنتاج

 .علٌها والقضاء والحٌوان

 .االجتماعً والّضمان الصّحً التؤمٌن إجراءات .٘

ة المناسبة العمل ساعات تحدٌد .ٙ سم لصحَّ  .الجِّ

ٌّة والمبلعب والمتنّزهات الحدابق مثل الّترفٌهٌة الخدمات توفٌر .7  .والمسابح الّرٌاض

ٌّة لتسهٌل والمواصبلت الّنقل خدمات توفٌر .8 ٌّة للمراكز خصوصا   التنقّل عمل  .الصح

ٌّات خدمات .9  وتزفٌت األرصفة وتشجٌر الشوارع بنظافة االهتمام على تعمل التً البلد

 . الّشوارع

  :ـالصحة تحقيق وسائل

 و الوقابٌة اإلجراءات تسمى صحٌة إجراءات خبلل من المجتمع و للفرد الصحة تحقٌق ٌمكن

  -إجراءات : ثبلث إلى الوقابٌة اإلجراءات تقسم

و حصولو وى دؼ منيا ىو الوقاية مف المرض قبؿاإلجراءات الوقائية االولية أو االساسية واليػ 1

اليدؼ االوؿ مف الصحة العامة .                                                               

االجراءات الوقائية الثانوية مف الدرجة الثانية تيدؼ الى الوقاية مف مضاعفات المرض بعد ػ 2

 حدوثو.

مضاعفات المرض  االجراءات الوقائية الثانوية مف الدرجة الثالثة تيدؼ الى الوقاية مفػ 3

 االجتماعية لما خمفو المرض مف عاىة او عجز .

تقسم االجراءات الوقائية الى خمس مستويات حسب الخدمات الصحية التي تقدم في سبيل 

 -الحصول عمى االجراءات الوقائية الثالثية السابقة الذكر :

منيا ىو المباعدة بيف وىي إجراءات غير مباشرة واليدؼ  -االجراءات الوقائية العامة :اوالـ 

المسببات المرضية وبيف االنساف السميـ في ظؿ بيئة صحية سميمة وىذه االجراءات ليست 

نما موجية الى االمراض وتشمؿ :  -موجية ضد مرض معيف وا 



 .لؤلصحاءخدمات رعاية االمومة والطفولة  - أ

 خدمات التغذية الصحية - ب

 خدمات التربية الصحية والجنسية  - ت

تقدـ ىذه االجراءات لموقاية مف مرض معيف  -ت الوقائية الخاصة أو النوعية :االجراءاثانياـ 

 -وقبؿ حدوثو وتشمؿ :

لتفادي االصابة بالمرض بيف المسبب النوعي وبيف االنساف السميـ مثؿ استخداـ التطعيـ ضد  (1

لمطفؿ في السنة االولى لتجنب  Dشمؿ االطفاؿ لموقاية مف ىذا المرض . أو اعطاء فيتاميف 

 االصابة بالكساح .

توجو ىذه االجراءات نحو المسببات النوعية )االمراض( مثؿ غمي الحميب لموقاية مف مرض  (2

 التدرف البقري ، تنقية مياه الشرب لموقاية مف مرض الكوليرا والتيفوئيد.

ىتماـ بالتطعيـ ضد توجو ىذه االجراءات نحو االنساف السميـ )العائؿ المضيؼ(مثؿ اال (3

 .الخ ئية ،االىتماـ بالصحة الشخصية ..تحسيف العادات الغذا االمراض،

 توجو ىذه االجراءات نحو البيئة مثؿ المستنقعات والبرؾ . (4

 توجو ىذه االجراءات نحو تحسيف المستوى االقتصادي . (5

تيدؼ ىذه االجراءات الى اكتشاؼ المرض في أدواره االولى  -المبكر لممرض : االكتشافثالثاـ 

قبؿ انتشاره في جسـ المريض ومعالجتو حاال وبيذا نكوف قد سيطرنا عمى المرض ومنعنا 

 -المرض الى باقي أفراد المجتمع . ويتـ مف خبلؿ : انتشارمضاعفاتو . وبالتالي منعنا 

 امراض مختمفة الكتشاؼتحميؿ الدـ  (1

 حالة التدرف. الكتشاؼلعماؿ المصانع  X-Rayأخذ اشعة  (2



 وري عف حاالت االوراـ البسيطة والمحتمؿ تحوليا الى أوراـ سرطانية خبيثة.الكشؼ الد (3

تتـ ىذه االجراءات في المستشفيات والعيادات الخارجية والمراكز الصحية  -عالج المرض:رابعاـ 

المستشفيات طمبا لمعبلج ويجب االلتزاـ بنصائح حيث يقدـ الى المرضى حالة مجيئيـ الى ىذه 

 الطبيب واخذ العبلج بالوقت المحدد.

ويقصد بيا االجراءات التي تتخذ بعد عبلج الحالة المرضية وحدوث عاىة أو  -التأىيل:خامساـ 

 عجز مف مخمفات المرض وتشمؿ رعاية العاجز صحيا" ، نفسيا" ، طبيا" ، اجتماعيا" ، ومينيا". 

 

 School Health المدرسية الصحة

 السن فً الطبلب صحة لتعزٌز تقدم التً والخدمات واألنظمة والمبادئ المفاهٌم مجموعة

 .  المدارس خبلل من المجتمع صحة وتعزٌز , المدرسٌة

 والمعارف العلوم من لمجموعة بلورة هً وإنما مستقبل تخصصا   لٌست المدرسٌة والصحة

 وصحة الحٌوي واإلحصاء الصحٌة والتوعٌة الوبابٌات وعلم الوقابً كالطب العامة الصحٌة

 .  والتمرٌض واألسنان الفم وصحة والتغذٌة البٌبة

 داخل توفٌره من البد الذي العامة الصحة برنامج من صغٌر جزء هً:ـ  المدرسية الصحة

 خبلل وٌتم الطبلب لجمٌع المدارس داخل الصحً المستوى رفع على عمبل المدارس جمٌع

 األطفال بصحة االرتقاء أجل من والمنزل المدرسة من كل بٌن التعاون المدرسٌة الصحة مفهوم

 .للطفل جٌدة صحة بدون سلٌم عقل فبل كبرى اهمٌة للصحة فإن وبالطبع بهم المحٌطة والبٌبة

 

 المدرسية الصحة أهمية

 :التالٌة لؤلسباب وذلك المهمة األمور من المدرسٌة الصحة تعتبر .ٔ

 .المدرسة فً وجودهم أثناء للطبلب الصحٌة الرعاٌة توفر .ٕ

 .المقّدمة الصحٌة الرعاٌة على الطبلب جمٌع حصول تضمن .ٖ

 .منها والحد المعدٌة األمراض انتشار تراقب .ٗ

 .الصحٌة التوعٌة تقدم .٘

 .المدرسة فً السٌاسات تطوٌر إلى ٌإدي طبٌا   موردا   تعتبر .ٙ



 التعلٌم نتابج تعزز بالتالً المدرسة أعضاء لجمٌع والترفٌهٌة الصحة تعزٌز على تعمل .7

 .اإلٌجابٌة

 .آمنة تعلٌمٌة بٌبة توفٌر .8

 

 :  المدرسية الصحة أهداف

  -: إلى المدرسٌة الصحة وبرامج أنشطة تهدف

 كافة فً الطبلب لصحة الصحٌة المإشرات على بالتعرف الطبلب صحة تقوٌم .ٔ

 .  المجاالت

 تعزٌز و , المطلوب المستوى ضمن الصحٌة والمإشرات الطبلب صحة حفظ .ٕ

 . الطبلب صحة

  -: ٌلً ما تشمل أن فٌنبغً المدرسٌة بالصحة تعنى منظومة ألي التفصٌلٌة األهداف أما

 السن فً الصحٌة المشكبلت بؤولوٌات والصحً التربوي المجال فً العاملٌن تعرٌف (ٔ

 .  المدرسٌة

 لبرامج والتقوٌم والتنفٌذ التخطٌط مهارات المدرسٌة الصحة على القابمٌن إكساب (ٕ

  المدرسٌة الصحة

 لبلكتشاف البلزمة والمهارات القدرات الصحً التربوي المجال فً العاملٌن إكساب (ٖ

 .  الصحٌة للمشكبلت المبكر

 .  بالمدرسة الصحٌة التوعٌة بمهارات المدرسة فً العاملٌن تزوٌد (ٗ

 الصحٌة البٌبة وتحسٌن مراقبة فً الصحٌٌن والعاملٌن والتربوٌٌن الطبلب معاونة (٘

 .  المدرسٌة

م التً الصحٌة الخدمات تقدٌم (ٙ  .  المدرسً والمجتمع الطبلب صحة وتعزز وتحفظ تقوِّ

 .  المتقدمة العبلجٌة الخدمات تقدٌم فً األخرى الصحٌة الجهات مع التنسٌق (7

 

 :  المدرسية الصحة مسؤول مهام

 والتعلٌم التربٌة مدٌرٌة فً المدرسٌة الصحة مسإولو بها ٌقوم التً المهام من مجموعة هنالك

 :منها

 .والموظفٌن للطبلب المباشرة الصحٌة الرعاٌة توفٌر .ٔ

 .الصحٌة الخدمات توفٌر .ٕ

 .صحٌة مدرسٌة بٌبة توفٌر .ٖ

 .الصحٌة والسٌاسات البرامج قٌادة .ٗ

 .الصحٌة الرعاٌة ومقدمً واألسرة المدرسة موظفٌن بٌن االتصال توفٌر .٘



 .الصحٌة المشاكل تحدٌد .ٙ

 .للمعنٌٌن وإٌصالها وتحدٌثها وإدارتها الصحٌة, للرعاٌة سنوٌة خطة تطوٌر .7

 .المدرسة فً والموظفٌن وأهالٌهم للطبلب مستمرة صحٌة معلومات توفٌر .8

 .وتقدٌمها توعٌة برامج توجٌه .9

 .المدرسٌة الصحة بٌانات على تحتوي التً التقارٌر تقدٌم .ٓٔ

 

 : المدرسية الصحة برنامج لتنفيذ العملية الخطوات 

 من مكونة اللجنة تلك تكون أن على المدرسٌة للصحة لجنة تكوٌن على العمل ٌتم بداٌة  -ٔ

 .وممرضة وطبٌب والمدرسٌن الطبلب

 بؤكمله الدراسً العام مدار على تنفٌذها البرنامج ٌود التً المهام كافة تحدٌد على العمل  -ٕ

 .تجهٌزها تم وأن سبق قد التً اللجنة خبلل من المهام تلك تحدٌد على العمل وٌتم

 التً األعمال وقدر المدرسٌة بالصحة خاصة تقرٌر برفع وشهري دوري بشكل اللجنة تقوم  -ٖ

 .الشهر مدار على إنجازها تم قد

 المرضٌة الحاالت على التعرف اجل من الشهٌرة الطبٌة المواقع إلى الرجوع على العمل -ٗ

 .النصابح وتقدٌم

 الطبٌة الخدمات من المزٌد تقدٌم أجل من المدرسة داخل صحٌة عٌادة توفٌر على العمل -٘

 خبللها من الممكن من التً األولٌة اإلسعافات جمٌع على العٌادة تلك تحتوي أن على للطبلب

 .الخارج من اإلسعاف حضور لحٌن الطبلب حٌاة إنقاذ

 

 :  المدرسية الصحة برامج مكونات

 أي مكونات عن أساسها فً تختلف ال مكونات من الشامل المدرسٌة الصحة برنامج ٌتكون

 :  هً المكونات وهذه الشاملة العامة الصحة برامج من برنامج

 : المدرسية الصحية الخدمات" : أوال

 :  المدرسة وهيئة للتالميذ الصحية الرعاية -أ

 . التبلمٌذ صحة تقوٌم -ٔ

 . التبلمٌذ صحة متابعة -ٕ

 .  ومكافحتها المعدٌة األمراض من الوقاٌة -ٖ

 . األولٌة واإلسعافات الطوارئ إجراءات -ٗ



 . المعوقٌن التبلمٌذ رعاٌة -٘

 .  وغٌرهم مدرسٌن من المدرسة هٌبة رعاٌة -ٙ

 :  المدرسية الصحية البيئة -ب

 . الطبٌعٌة البٌبة -ٔ

 . االجتماعٌة البٌبة -ٕ

 . المدرسٌة التغذٌة -ٖ

 . الحوادث من الوقاٌة -ٗ

 . المدرسٌة المواصبلت -٘

 : المدرسية الصحية التربية -ج

 . للتبلمٌذ الصحٌة التربٌة -ٔ

 . لآلباء الصحٌة التربٌة -ٕ

 . المدرسة لهٌبة الصحٌة التربٌة -ٖ

 . المدرسية الصحة مجال في العاملين تدريب" : ثانيا

 . المدرسية الصحة في البحوث إجراءات" : ثالثا

 

 

  المدرسية البيئة

 : المدرسي المبنى" : أوال

 : الٌه الوصول ٌسهل مكان فً ٌكون أن : المدرسة موقع -أ

 . الحدٌدٌة والسكك والمصانع التلوث ومصادر الضوضاء عن بعٌدة هادبة منطقة فً .ٔ

 . للمدرسة الداخلٌة التهوٌة على لتساعد الهواء طلقة .ٕ

 . بها توصٌلها وضمان للعمل صالحة مٌاه مجاري من قرٌبة تكون .ٖ

 . اسالة ماء شبكة تحوي .ٗ



 المبنى تعرض من منعا   الفضبلت لطمر كموقع مسبقا   مستخدمة المدرسة ارض تكون ال أن .٘

 عدم نتٌجة للتصدع المبنى تعرض وكذلك العضوٌة المواد تحلل استمرار من الناتجة للغازات

 . االرض طبقات استقرار

 : المساحة -ب

 طالب لكل مربع متر ٘ٔ-ٓٔ ٌخصص مستقببل   البناء فً التوسع إلمكان كبٌرة مساحة تكون أن

 عن االعدادٌة المدارس فً المساحة وتزداد والحدابق والمبلعب المبانً المساحة وتشمل

 .  واالبتدابٌة المتوسطة

 : المبنى اتجاه -ج

 اركان جمٌع من الشمس تدخل بحٌث الرٌاح واتجاه للشمس لتعرضه طبقا   المدرسة بناء ٌوجه

 . حرارته درجة وتلطٌف المبنى تهوٌة فً الرٌاح من االستفادة مع المبنى

 : المدرسة سور -د

 ( م ٕ-8.ٔ ارتفاع على ٌكون أن ٌجب)  نظامً سور هناك ٌكون أن ٌجب

 : المبنى نوع -هـ

 ساحة على تطل شرفة ٌقابلها مستقٌم خط على الصفوف تتوالى : البلوكات ذات المبانً -ٔ

 وتتصل الضوضاء من وٌقلل االضاءة وتزداد التهوٌة عملٌة ٌسهل الترتٌب هذا ان المدرسة

 المبنى ٌزٌد ال وان سلمٌن للمبنى ٌكون ان وٌفضل قابمة زواٌا بشكل بعضها مع المبنى اجزاء

 كمظلة االرضً الدور وٌستعمل الرطوبة من كوقاٌة كونكرٌتٌة اعمدة على ٌقام كما طابقٌن عن

 . الحارة االٌام فً للطلبة

 : المركزي الشكل -ٕ

 اتجاه ٌكون وبذلك الصفوف وحولها مساحة من متكون مسكن عن عبارة المدرسة شكل ٌكون

 انتقال على وٌساعد االضاءة وتتفاوت آلخر صف من وحرارته تهوٌته فً مختلف الصفوف

 وهذا البلوكات بنظام المدرسة تبنى أن ٌفضل لذلك.  العدوى انتقال على ٌساعد كما الضوضاء

 .  حدٌثا   المتبع النوع

 : الدرس غرفة" : ثانيا

 : ومساحتها الدرس غرفة شكل -أ

 تكون , م( ٘.ٔ-ٔ) بٌن تتراوح طالب لكل مساحة تخصص , مستطٌلة تكون الدرس غرفة

 . ارتفاع م ٗ , طول م 8 , عرض م ٙ هً للغرفة المناسبة االبعاد

 

 



                                                                                           : التهوية -ب

 على المشبكة االسبلك وضع مع الهواء ومكٌفات المراوح باستعمال اصطناعٌة بطرٌقةـ ٔ

 . النوافذ

 الضلعٌن على متقابلة النوافذ وضع االفضل ومن النوافذ باستخدام الطبٌعٌة بالطرٌقة -ٕ

-ٔ/ٙ) النوافذ مساحة تتراوح , المدرسة ساحة على تفتح وجهة الممر على تفتح جهة المتقابلٌن

 ال حتى الطلبة مقاعد مستوى على السفلى النوافذ تكون ان ٌراعى الغرفة ارض مساحة( ٔ/ٗ

 لكً الغرفة سقف ٌقارب ما الى فتصل العلٌا النوافذ حافة أما , مستمر بشكل للتٌار ٌتعرضون

 ٌجب الغرفة حرارة درجة ان.  االعلى الى وٌرتفع ٌخف الذي الساخن الهواء خروج فً تساعد

 %( .7ٓ-ٖٓ) النسبٌة الرطوبة ودرجة مْ ( ٕٗ-9ٔ) بٌن تتراوح ان

 : اإلضاءة -ج

.  الظلمة فً الكهربابٌة المصابٌح باستخدام او النوافذ باستخدام الطبٌعٌة بالطرٌقة االضاءة تتم

.  السبورة لمعان تسبب او عٌونهم تبهر ال حتى(  الطلبة أمام وال خلف ال)  جانبٌة النوافذ تكون

 القٌام.  السبورة او المناضد او المقاعد او الجدران على سواء المع سطح وجود عدم ٌجب

 . والمصابٌح النوافذ زجاج بنظافة

 : المدرسي األثاث" : ثالثا

.  االساسٌة المتطلبات وتلبٌة الجودة على والمحافظة التكالٌف وقلة البساطة فٌه تتوفر أن ٌجب

 : ٌلً ما االثاث وٌتضمن

 : هً شروط عدة فٌها تتوفر أن ٌجب : السبورة -أ

 . لماع غٌر داكن أسود لون .ٔ

 . جانبٌا   توضع وال االمامً الحابط منتصف فً توضع .ٕ

 . م( ٕ-٘.ٔ) مسافة الدراسة مقاعد من االول الصف وبٌن بٌنها ٌترك أن .ٖ

 .الطباشٌر ذرات فٌه تترسب مجرى لها ٌكون أن .ٗ

 . مغناطٌسٌة سبورة تتوفر أو

 : المدرسة مقاعد -ب

 على الجلوس ٌكون بحٌث , للطلبة الجسمً النمو وطبٌعة البدنً للتكوٌن طبقا   تهٌا أن ٌجب

 : ٌلً ما بمراعاة ذلك وٌتم وسلٌمة صحٌحة بطرٌقة المقاعد

 على مستقرة قدماه كانت علٌه جلس اذا بحٌث الطالب ساق لطول مناسبا   المقعد ارتفاع .ٔ

 . المسند على مستندا   وظهره معتدل جسمه وكان االرض

 . الطالب فخذ تقوس لٌناسب الخلف الى االمام من قلٌبل   مقوسا   المقعد ٌكون أن .ٕ



 . مناسب المقعد عرض ٌكون أن .ٖ

 مستوى فً العلٌا حافته وتصل الظهر منحنى ٌبلقً بحٌث مناسب المسند ارتفاع ٌكون أن .ٗ

 . الكتف للوح العظمً االسفل الطرف

 الى االنحناء الى الطالب ٌضطر ال حتى الدرج حافة تحت متداخلة المقعد حافة تكون أن .٘

 . والكتابة القراءة عند االمام

 . درجة ٘ٔ بدرجة ماببل   الدرج سطح ٌكون أن .ٙ

 . الطالب ٌسار على الضوء اغلب ٌكون أن على المقاعد ترتٌب اعتماد .7

 . متر نصف بعرض ممر المقاعد من صفٌن كل بٌن ٌفصل .8

 . المتر ٗ/ٖ والحابط الجانبً الصف بٌن ٌترك .9

 . متر ٔ الخلفً والحابط االخٌر الصف بٌن ٌترك. ٓٔ

 .  السمع وضعاف البصر لضعاف االمامٌة المقاعد فً اولوٌة اعطاء. ٔٔ

 : المدرسة في الصحية المرافق" : رابعا

 : المائي المورد -أ

 لم اذا أما , الشرب مٌاه فً المتبقً الحر الكلور نسبة قٌاس ٌتطلب اسالة ماء ٌكون االصح

 : التالٌة الشروط فٌه تتوفر مصدر من فٌإخذ اسالة ماء ٌتوفر

 . القاذورات مٌاه عن بعٌدا   ٌكون أن .ٔ

 . عمٌق المابً المصدر ٌكون أن .ٕ

 . غلٌه ثم ومن العوالق من الماء ترسٌب ٌتم أن .ٖ

 . للتعقٌم الهاالزون حبوب استعمال الممكن من .ٗ

 . مستمر بشكل تنظٌفها مراعاة .٘

 : الشرب مياه حنفيات -ب

 افواههم وضع من الطبلب ٌتمكن ال حتى الحوض حافة من واعلى االعلى الى الحنفٌة فوهة

 . طالب( ٓٓٔ-ٓ٘) لكل واحدة حنفٌة والمعٌار الحنفٌات على مباشرة

 : المدرسة في المياه حفظ خزان -ج

 ٌتم , محكم الغطاء ٌكون وأن الزجاجٌة وااللٌاف كاأللمنٌوم تصدأ ال مادة من ٌكون أن ٌجب

 . ٌومٌا   الواحد للفرد لتر ٓٔ الى المدرسة احتٌاج ان , دورٌا   تنظٌفه متابعة



 : الفضالت تصريف -د

 مناسب خزان فً الصرف فٌكون ذلك تعذر وان العمومٌة المجاري بشبكة المرافق توصٌل

 . االنتهاء قارب كلما تفرٌغه ٌتم الحجم

 . التواليتات -هـ

 وٌراعى طالب ٕ٘ لكل واحدة مٌاه دورة متفرقة مجموعات على وموزعة مناسبة اماكن فً تقام

 : التالٌة الصحٌة الشروط فٌها

 . الشبابٌك على اسبلك بوضع الذباب دخول ومنع هواء مفرغات وتوفٌر وتهوٌة اضاءة .ٔ

 . التنظٌف لسهولة الزٌتً بالدهان مطلٌة او الفرفوري بالكاشً مغلفة الجدران تكون .ٕ

 . االسالة بماء مجهزة .ٖ

 . السٌفون توفٌر .ٗ

 . والمنظفات المطهرات توفٌر .٘

 . مستمر بشكل تنظٌفها مراعاة .ٙ

 : المدرسية الحوانيت" : خامسا

 :  األساسية الصحية الشروط توفير -أ

 . للشرب وصالحة نقٌة مٌاه .ٔ

 . صحٌة بطرٌقة الفضبلت تصرٌف .ٕ

 . الشبابٌك على االسبلك بوضع الذباب دخول منع .ٖ

 .  الحانوت فً وتهوٌة اضاءة وجود .ٗ

 معروفة مصادر ومن المسلفن النوع من تكون أن وٌفضل األغذية نوع على مستمر إشراف -ب

 . للطلبة وتقدٌمها وخزنها االغذٌة تحضٌر فً الصحٌة الشروط وتطبٌقهم

 . سنوياا  تجدد والتي الطبي الفحص بطاقة على العامل حصول -ج

 . الخاصة المالبس العمال ارتداء -د

  

 Health Education الصحية التربية

 تإدي  التً االجتماعٌة و النفسٌة و التربوٌة العملٌات مجموعة وهً -:  الصحٌة التربٌة مفهوم

 ممارسات و بسلوك استبدلها و الصحٌة غٌر الممارسات و العادات و السلوك فً تغٌر إلى



 تؤتً والتً واجتماعٌا عقلٌا و جسمٌا المتكاملة الصحة على الحصول من تمكنه صحٌة عادات

 كٌفٌة و المرض و الصحة حول الصحٌة المهارات و المعارف و بالحقابق لتزوٌده نتٌجة

 . له المتوفرة الصحٌة الخدمات من االستفادة

  الصحية التربية أهداف

 لمختلف التعرض من التقلٌل, علٌها للمحافظة لجهود أقصى بذل و للمواطنٌن ثمٌنة الصحة جعل

 المجتمع فً الموجودة العبلجٌة و الوقابٌة بالخدمات المواطنٌن تعرٌف, اإلصابات و األمراض

 المدنً المجتمع منظمات تشجع و للمواطنٌن الجٌدة البٌبة توفٌر, منها االستفادة إمكانٌة و

 . الصحٌة التربٌة مناهج ي للمشاركة

 الصحية التربية أساليب و طرق

 و الكتب و النشرات و التلفزٌون و الرادٌو تشمل و -: الجماهٌرٌة اإلعبلم وسابل -ٔ

 فهم فً تشركه ال أي واحد اتجاه فً بالجمهور تتصل إنها الطرٌقة هذه عٌوب من و المصورات

 . مناقشته و الموضوع

 . الندوات و المحاضرات – ب   الشخصٌة المحادثة – أ   تشمل و -: المواجهة  -ٕ

  المجتمع تنظٌم   -ٖ 

,  الملصقات و الصور  -: الوسابل هذه أهم من و -: البصرٌة و السمعٌة اإلٌضاح وسابل -ٗ 

 .السبورة  و المتحركة األفبلم, الثابتة األفبلم

اف المفيوـ العاـ لحدوث المرض ىو تعرض  -: العوامل التي تقرر مستوى الصحة -

الشخص السميـ الى ميكروب معيف ينتج عف ىذا التعرض حدوث المرض ولكف ىناؾ عوامؿ 

)العامؿ المضيؼ( كالمقاومة واختبلفيا مف شخص الى اخر وكذلؾ وجود  باإلنسافتتعمؽ 

مسببات مرضية التي تؤدي الى حدوث المرض ، ولحدوث المرض يجب اف تتوفر المسببات 

المرض ووجود بيئة صالحة ومبلئمة لوجود  ألخذالمرضية ووجود شخص سميـ لو القابمية 

 -قرر مستويات الصحة الى :يمكف تقسيـ العوامؿ التي ت المسبب المرضي .

 العوامل التي تتعمق بالمسببات النوعية لألمراض 

  العامل المضيف( باإلنسانالعوامل التي تتعمق( 

 .العوامل التي تتعمق بالبيئة 



 المسببات النوعية لألمراض وتشمل:العوامل التي تتعمق ب- 

ونقصد بيا المسببات الحية التي تؤدي الى حدوث االمراض المعدية  -: المسببات الحيويةـ 1

 -)االنتقالية( ومف انواعيا:

 الخناؽ، ،البكتريا التي تؤدي الى حدوث الكثير مف االمراض مثؿ التياب الموزتيف - أ

  السحايا. الكزاز،

 الجدري. النكاؼ، الحصبة، ، الزكاـ،الفيروسات مثؿ االنفمونزا - ب

 سببو مف اعراض جمدية وخاصة بيف اصابع القدـ وكذلؾ في الرئة .ت الفطريات وما - ت

 .البميارسيا، دودة الطفيميات كالمبلريا  - ث

 -المسببات الغذائية:ـ 2

اف النقص او زيادة العناصر الغذائية تؤدي الى حدوث حاالت مرضية معينة مثبل نقص فيتاميف 

D . يؤدي الى مرض الكساح وزيادة العناصر الغذائية يؤدي الى السمنة 

 -وقد تكوف : -المسببات الكيمياوية :ـ 3

خارجية أي مف البيئة وتدخؿ الى جسـ االنساف مثبل" تسمـ الحنطة الذي حدث في العراؽ مف أػ 

و قد تكوف مف جراء جراء استعماؿ الحنطة المغمفة بالزئبؽ )والذي استعمؿ لخزنيا لمدة طويمة( أ

 أخذ مادة كيمياوية أخرى كالرصاص والزرنيخ.

قد يكوف التسمـ داخؿ الجسـ مف جراء االصابة ببعض االمراض مثبل" االصابة بداء البوؿ ب ػ 

 السكري او التسمـ البكتيري او التسمـ البولي .

 ، الضوء، الكيرباء.كالحرارة والرطوبة المسببات الطبيعيةـ 4



 ، الحرائؽ ، االعاصير .كالفيضانات والزالزؿ الميكانيكية المسبباتـ 5

 اليرمونات التي تفرزىا الغدد الصماء في الجسـ . كاختبلؿالمسببات الوظيفية  ـ6

االدماف –االحساس بالمسؤولية  –مثبل" ضغط الحياة الحديثة  المسببات النفسية واالجتماعيةـ 7

 عمى المخدرات والمشروبات.

  العائل المضيف(: باإلنسانالعوامل المتعمقة(- 

وىي ليست محددة لنوع معيف مف االمراض وموجودة  -:المقاومة الطبيعية غير نوعية أوال:

 -ضد الجراثيـ مف : خط الدفاع االول لمجسميتكوف  في الجسـ بحكـ تكوينو الطبيعي .

العرؽ الذي لو القابمية لقتؿ بعض والذي يمنع دخوؿ الجراثيـ وكذلؾ وجود  -الجمد السميـ :ػ 1

 انواع البكتريا .

 -الجياز التنفسي ويشمؿ:ػ 2

 االفعاؿ االنعكاسية كالعطاس والسعاؿ لمتخمص مف المواد الغريبة. -أ 

 الغشاء المخاطي المبطف ليذا الجياز والذي يمنع دخوؿ الغبار والميكروبات . -ب 

تي تمنع دخوؿ الميكروبات او بواسطة الشعيرات واالىداب الموجودة في االنؼ وال -ج 

 الى الجياز التنفسي.

 -الجياز اليضمي ويشمؿ :ػ 3

 المعاب قد يمعب دورا" في قتؿ الجراثيـ . - أ

 إفرازات المعدة الحامضية والتي ليا أثر كبير في قتؿ انواع الجراثيـ كالكوليرا  - ب



 قد يساعد المحيط الحامضي لمميبؿ عمى قتؿ الجراثيـ. -الميبؿ :ػ 4

 يقوـ دمع العيف بقتؿ قسـ مف الميكروبات. -العيف:ػ 5

 -: خط الدفاع الثاني ويشمل -

( لترات في 6-5وىو عبارة عف سائؿ احمر يبمغ حجمو حوالي ) -:( Bloodالدم  )ـ 1

ثبلثة أنواع مف الشخص البالغ وىو يتكوف مف مادة سائمة تسمى الببلزما ، يسبح فييا 

    ( platletsالصفيحات الدموية ب ػ ) (R.B.Cالحمراء خاليا الدم أػ )     -الصمبة:الخبليا

 -وتنقسـ كريات الدـ البيضاء الى نوعيف رئيسييف ىما: (W.B.C بيضاءخاليا الدم ال)ػ  ج

يحتوي السايتوببلـز عمى الحبيبات وليا وظيفة التيامية  -(:Granulocytesخاليا محببة ) -

الغريبة التي تدخؿ الجسـ ومف ضمنيا البكتريا ذلؾ الف )بمعمية( أي تمتيـ الجزيئات 

 الحبيبات التي تحتوي عمى خمائر ىاضمة وليا حركة اميبية .

والتي وظيفتيا إنتاج الخبليا الممفية  وتشمؿ -(:Agranulocytesخاليا غير محببة ) -

والتي ليا  خبليا وحيدة النواة  االجساـ المضادة وتتكوف مف الطحاؿ والكبد ونخاع العظـ.

 وظيفة التيامية )بمعمية(.

وىي عبارة عف خبليا بمعمية ثابتة موجودة في الطحاؿ والكبد  -: جياز البطانة الشبكيةػ 2

وظيفتيا ىو التياـ الجراثيـ والبكتريا والفايروسات واحاطتيا ونخاع العظاـ والعقد الممفاوية .

 وبالتالي تحمميا والقضاء عمييا او الحد منيا.

 -وىي المناعة ضد امراض معينة وتقسـ الى : -المقاومة النوعية: -ثانيا":



وىي موجودة في الجسـ بطبيعة تكوينو أو عنصره مثبل" عدـ اصابة  -المناعة الطبيعية :ـ 1

 االنساف بأمراض الحيوانات وبالعكس عدـ اصابة الحيوانات بأمراض االنساف.

 -وىي المناعة التي يكتسبيا بعد الوالدة وتكوف اما: -: المناعة النوعية المكتسبةـ2

وتكوف اما سمبية منفعمة أي حصوؿ الطفؿ الوليد عمى  -المناعة المكتسبة طبيعيا: - أ

المناعة مف االـ إذا كانت مصابة بالمرض سابقا" مثؿ حصوؿ الطفؿ الوليد عمى 

د تكوف المناعة او ق كانت االـ مصابة بالحصبة سابقا".المناعة ضد الحصبة إذا 

المكتسبة طبيعيا" بصورة فعالة ايجابية وذلؾ عف طريؽ تعرض الطفؿ لمعدوى وتفاعمو 

 حسب نوعية المرض . دائميومعو وحصولو عمى المناعة والتي قد تكوف 

وتكوف أما مناعة مكتسبة منفعمة )سمبية( مثبل"  -المناعة المكتسبة اصطناعيا": - ب

كموبيف التي تحقف جاىزة او المناعة المكتسبة الكما االمصاؿ التي تحوي عمى 

كسينات سواء كانت مقتولة او تو اصطناعيا" بصورة فعالة )ايجابية( عف طريؽ حقف الفا

حقف السموـ المروضة وفي ىذه الحالة يتفاعؿ المقاح مع الجسـ مكونا اجساـ مضادة 

 خاصة ضد مرض معيف تبقى مدة طويمة حسب نوعية المقاح.

قد تنتقؿ االمراض الوراثية مف االجداد واالباء الى االبناء عف  -عوامل الوراثية :ال -ثالثا":

 الحساسية .....الخ –طريؽ الجينات مثبل البوؿ السكري 

 كاإلصابةىناؾ امراض تنتشر في االطفاؿ أكثر مف الكبار  -عوامل العجز : -رابعا":

 بمرض الحصبة او العكس تكوف مصاحبة لمكبار اكثر كتصمب الشراييف.

 



والذكور )حسب التركيب  باإلناثإذا استثنينا االمراض الخاصة  -:الجنس -خامسا":

التشريحي لكؿ جنس( تكوف االصابة ببعض االمراض اكثر في احد الجنسيف مف االخر فمثبل" 

 الذكور مرض الخناؽ وشمؿ االطفاؿ.مف االمراض التي تحدث في االناث اكثر مف 

توجد امراض تنتشر في اجناس معينة اكثر مف غيرىا فمثبل عدـ  -العنصر: -سادسا":

 اصابة الجنس االسود مف البشر بالمبلريا وخاصة عند اصابتيـ بفقر الدـ المنجمي .

 -العادات االجتماعية : -سابعا":

 المحـ غير المطبوخ جيدا.عادات المجتمع في اعداد الطعاـ مثبل" اكؿ  - أ

 العادات المتعمقة بالصحة الشخصية لمفرد مف نظافة وغيرىا . - ب

 الشعائر الدينية مف حج وصبلة - ت

 العادات والسموؾ الجنسي لممجتمع . - ث

مثبل" تأثير االجياد عمى ترسيب االصابة  -العوامل الوظيفية )الجيد والسير(: -ثامنا":

االولى لممرض نفسو وخاصة اذا  باألدوارالطفؿ المصاب بالدور الشممي لمرض شمؿ االطفاؿ في 

 تعرض لجيد كبير .

 :أف لمبيئة تأثير كبير عمى االنساف )العائؿ المضيؼ(  -العوامل التي تتعمق بالبيئة

او عمى المسببات المرضية فأما تكوف في صالح االنساف او في صالح المسببات 

 -: المرضية ، يكوف تأثير البيئة في عدة مجاالت

الماء ،المعادف ،  وتتكوف مف المواد غير الحية كاليواء ،التربة، -:البيئة الطبيعية -1

الحرارة ، الرطوبة ويكوف تأثير عوامؿ الجو مثؿ الحرارة والرطوبة مباشرة عمى 



االنساف ويكوف تأثيرىا عمى راحة الشخص او قد يؤدي الى تغيير عادات االنساف 

 واالقتصادية وتؤدي الى موسمية االمراض.وحياتو االجتماعية 

ىو حي في الطبيعة مثبل" الحيوانات والنباتات  وتشمؿ كؿ ما -:البيولوجيةالبيئة  -2

وقد تكوف مف  لئلنسافوالحشرات قد تؤثر ىذه العناصر في االمداد بالمواد الغذائية 

العوامؿ الوسطية في نقؿ االمراض ولكف قد يسير االنساف االمور حسب منفعتو 

فيقبؿ عؿ الزراعة لتحصيؿ طعامو منيا او يربي الحيوانات المفيدة لو. وقد يجعؿ 

البيئة غير صالحة وتكاثر الحشرات مثبل" التخمص مف المياه الراكدة وردـ 

مف الوسائؿ التي تمنع تكاثر البعوض او طفيمي المستنقعات وقتؿ القواقع وغيرىا 

 البميارزيا.

تمثؿ البيئة االجتماعية حالة الفرد في المجتمع وكذلؾ عائمتو  -: البيئة االجتماعية -3

والقرية او المدينة التي يسكف فييا، الحالة الثقافية لممجتمع ، آراء ومعتقدات ىذا 

حالة التعميمية ، وجود وسائؿ النقؿ المجتمع ، القوانيف الموجودة في المجتمع ، ال

والمواصبلت ، الرعاية االجتماعية ومف ضمنيا الرعاية الصحية ، تكوف البيئة 

االجتماعية دائما مف صنع االنساف نفسو. وفي البمداف النامية يدور الفقر واالىماؿ 

 والمرض في حمقة مفرغة.

 اإلىمال                       الفقر                 

                                  

 المرض                                    



حيث اف الفقر واالىماؿ يؤدياف الى المرض كذلؾ يؤدي المرض الى زيادة الفقر واالىماؿ وىكذا 

بصورة عامة اف المستوى االقتصادي لممجتمع يرتبط بمستوى التعميـ والمسكف والتغذية كما اف 

لمستوى التعميمي لممجتمع لو عبلقة بالوعي الصحي فيما يتعمؽ بالوقاية مف االمراض والتعاوف ا

مع المنظمات الصحية وكذلؾ توفر االمكانات الطبية ومدى اقباؿ الناس عمييا ، فعند تحسف 

المستوى االقتصادي لمبمد ينعكس ىذا التحسف عمى الحالة المعيشية وبالتالي عمى تحسيف الغذاء 

الصحية وزيادة المؤسسات  المسكف والتعميـ بصورة غير مباشرة يعود عمى تحسيف العاداتو 

    .الصحية 

 

 التغذية

  

 -_ وظائف الغذاء :

 .ـ37ْلمحفاظ عمى درجة حرارة ثابتة توليد الطاقة الحرارية   -1
بناء وتكويف انسجة الجسـ وتجديدىا وىذا ما نبلحظو في ازدياد وزف الطفؿ منذ والدتو  -2

 والى اف يكبر ....الخ والتئاـ الجروح والحروؽ.
توفير الصحة والحيوية وذلؾ بزيادة مقاومة الجسـ لؤلمراض وكذلؾ بتكويف االجساـ  -3

 المضادة ومف ناحية اخرى فأنو يمنع امراض سوء التغذية مثؿ فقر الدـ 

 

 -_ العناصر الغذائية :                                 

 -:carbohydratesالكربوىيدرات  -1
وتشمؿ النشويات والسكريات ويعتبر اىـ وارخص مصدر لمطاقة ، تقوـ النباتات بتركيب 
جزيئات الكربوىيدرات مف ماء التربة وثاني اوكسيد الكاربوف الموجود في اليواء بمساعدة 

 الكموروفيؿ في اوراؽ النباتات الخضراء وبفعؿ الطاقة الشمسية .



 -:انواع الكربوىيدرات - 

السكريات االولية او االحادية وىي بسيطة التركيب وال تحتاج ليضـ بؿ تمتص مثبل"  -1
 سكر الكموكوز والفركتوز والكالكتوز .

السكريات الثنائية ويتكوف الجزيء منيا جزيئات السكريات االولية مثبل" سكر القصب  -2
 وسكر الحميب .

النشويات ويتكوف الجزيء منيا مف عدد كبير مف جزيئات السكريات االولية او الثنائية مثبل" 
 الديكستريف والنشأ والسميموز.

 -أيض الكربوىيدرات : -

 قبؿ التعرؼ عمى كيفية حدوث عممية ايض الكربوىيدرات يجب معرفة ما المقصود باأليض ؟  -

 الحية والكائنات اإلنساف جسـ داخؿ في تحدث التي الحيوية العمميات أحد ىي -االيض : -

 المواد ىدـ طريؽ عف الجسـ خبليا داخؿ في الطاقة انتاج عف المسؤولة وىي العموـ وجو عمى

 عف المختمفة الطاقة اشكاؿ إلى وتحويميا اليضمي الجياز داخؿ في ىضميا يتـ التي الغذائية

 يتـ التي العممية تعتبر األيض عممية أف كما الكيميائية، التفاعبلت مف بسمسمة مرورىا طريؽ

 .وىدميا واالنسجة المختمفة الخبليا بناء خبلليا

تبدأ عممية ىضـ الكربوىيدرات بأنزيـ في المعاب )التايميف( ثـ   -فعممية أيض الكربوىيدرات: -

قة تفرز بمساعدة أنزيـ آخر مف البنكرياس )االميميز( في االثني عشر وبعدىا في االمعاء الدقي

أنزيمات البلكتيز والمالتيز لتتحوؿ السكريات الثنائية الى سكريات اولية ) الكموكوز، الفركتوز 

والكالكتوز( وفي ىذه الصيغة يمتصيا الجسـ والباقي يخزف في الكبد بعد تحويميا الى كبليكوجيف 

تي يفرزىا . في مرضى السكر ال يستطيع الكبد خزف الزائد لعدـ وجود مادة االنسوليف ال

 الدـ وخروج الكموكوز مع االدرار البنكرياس وليذا فاف كمية الكموكوز تكوف زائدة عف المعدؿ في 

 



 -أىمية الكربوىيدرات لإلنسان: -

توفير الطاقة التي يحتاجيا الجسـ لمقياـ بأعمالو المختمفة لبلحتفاظ بحرارة الجسـ في درجة  -1
ـ وكذلؾ استعماؿ الطاقة في عمميات النمو والحمؿ واالرضاع والتئاـ الجروح وفي 37حرارة ثابتة 

 حركة العضبلت 

 لطاقة.تساعد عمى االكسدة الكاممة لممواد الدىنية عند استغبلليا في توليد ا -2

 تدخؿ في تركيب بعض المركبات لمجسـ. -3

 تحمي البروتينات مف اف يستغميا الجسـ في توليد الطاقة. -4

 -مصادر الكربوىيدرات: -
 القمح ، الذرة ، الشعير ، البطاطا ، ومختمؼ الحبوب.

 

 -الدىنيات: -2

كما في الكربوىيدرات ولكف بنسبة  H,O,Cمف العناصر الغذائية االساسية وتتكوف جزيئاتيا مف 
 مختمفة في الزبد والقشطة والزيوت النباتية ودىف والمحوـ.

 الدىنيات السائمة في درجات الحرارة االعتيادية والتي تسمى بالزيوت - أ
 الدىنيات المتجمدة تسمى دىف : - ب

وباختبلؼ  ويتكوف جزء الدىنيات مف ثبلث جزيئات احماض دىنية وجزئ واحد كميسريف
 انواع جزيئات االحماض الدىنية تختمؼ درجة التجمد وطعـ الدىنيات.

 -انواع االحماض الدىنية: -

 االحماض المشبعة التي يحصؿ عمييا الجسـ مف عممية ايض الدىوف . -أ

االحماض الدىنية غير المشبعة وىي اساسية وميمة لجسـ االنساف ويجب تناوليا مع الطعاـ -ب
 يستطيع انتاجيا مف جراء عممية ايض الدىوف . الف الجسـ ال

 -أيض الدىنيات : -



تحتاج الدىنيات الى الصفراء وامبلح الصفراء لمتحوؿ الى مستحمب وذلؾ لعدـ ذوبانيا في   

مف المعدة والبنكرياس في االمعاء الدقيقة وبفعميا تتحوؿ  الماء وتحتاج الى انزيمات البليبيز

الدىنيات الى احماض دىنية وكميسريف وبعدىا يمتصيا الجسـ وتتحوؿ الى انواع الدىنيات 

 التي يحتاجيا الجسـ .

 -أىمية الدىنيات : -

سعرات حرارية اي  9مصدر لمطاقة حيث اف الغراـ الواحد مف الدىنيات يعطي  -1
 ؼ ما تعطي الكربوىيدرات مف السعرات الحرارية لمغراـ الواحد.انيا تعطي ضع

تساعد عمى امتصاص الفيتامينات والتي تذوب في الدىوف فقط مثبل" فيتاميف  -2
A,D,E.K . والتي نحصؿ عمييا مف دىوف الحيوانات فقط 

 تعمؿ كوسائد لحفظ االحشاء الداخمية في أماكنيا. -3
منيا الجسـ أثناء الصياـ والجوع وكذلؾ تخزف الدىنيات تحت الجمد ويستفاد  -4

 تساعد عمى تنظيـ درجة الحرارة حيث أنيا تمنع االشعاع وفقد الحرارة.
يمكف تركيبيا في الجسـ  يجيز الجسـ باألحماض الدىنية االساسية والتي ال -5

 وىي ضرورية لمصحة وخاصة صحة الجمد لؤلطفاؿ.
 يعطي االحساس بالشبع. -6

 
 -البروتينات :-3

بات العضوية االساسية لبناء انسجة الجسـ وقد اشتؽ اسميا مف كممة يونانية مف المرك
معناىا أولي وذلؾ الف البروتينات مكوف اولي واساسي في جميع خبليا الجسـ ويوجد 

 البروتيف في كؿ خبليا الجسـ وسوائمو عدا البوؿ والصفراء .

 -أيض البروتينات: -

أف نتيجة عممية االيض ىو الحصوؿ عمى االحماض االمينية والعممية معقدة وتحتاج الى 
أنزيمات منيا الببسيف في المعدة والتربسيف في البنكرياس واالنتروكينيز في االمعاء الدقيقة بعدىا 

ائد تتحوؿ االحماض االمينية الى بروتيف الخبليا وبروتيف الييموغموبيف واالنزيمات وغيرىا والز 
عف حاجة الجسـ يعود الى الكبد لمتحوؿ الى احماض امينية اخرى حسب احتياجات الجسـ ليا 

 وقد يتحوؿ الزائد الى نشأ حيواني .



 

 -األحماض االمينية: -

وىي مركبات عضوية وتتكوف مف عناصر الكربوف والييدروجيف والنتروجيف وقسـ منيا يحوي 
 عمى الفسفور والكبريت والحديد.

 ف البروتينات :وظائ -

 بناء انسجة وتجديد التالؼ منيا. -1

 تكويف اليرمونات في الجسـ . -2

 تكويف بروتينات الدـ وىي بروتينات الببلزما والييموغموبيف . -3

 -:اتمصادر البروتين -

 المحـو ، الدواجف ، السمؾ ، البيض ، الجبف  -المصادر الحيوانية :

البازالء. وكذلؾ  -الفاصوليا -الحمص -العدس -البقوؿ الجافة مثؿ الباقبلء -المصادر النباتية:
 -الذرة -فستؽ العبيد وكذلؾ الحبوب مثؿ/ القمح -البندؽ -الموز -الجرزات مثؿ / الجوز

 -واذا لـ يحصؿ االنساف عمى حاجتو مف البروتينات فأف ىذا سيؤدي الى: الشعير.

 االطفاؿ.تأخر النمو في  -1
 نقص الوزف عند الكبار  -2
 قمة النشاط والصحة -3
 فقر الدـ -4
قمة مقاومة الجسـ لؤلمراض وذلؾ لنقص مادة الكاماكموبيف وبصورة عامة فأف قمة  -5

البروتيف عند االطفاؿ واالقتصار عمى اعطائيـ السكريات والنشويات فقط فأف ىذا يؤدي 
( ومف خواص ىذا Kwashiorkorالى االصابة بمرض مشيور يسمى الكواشركور )

المرض التوـر ، فقر الدـ ، تضخـ الكبد، طفح جمدي مع جفاؼ وانسبلخ الجمد ، تقؿ 
قابمية الطفؿ لمقاومة االمراض. وقد يحدث التوـر بسرعة فيزداد وزف الطفؿ تدريجيا" مما 

يفرح الوالديف العتقادىما انو مف عبلمات الصحة، يعد عبلج المرض بسيطا" فإذا 
لطفؿ البروتينات البلزمة بواسطة الفـ مف لحـ وبيض يشفى الطفؿ سريعا" أما اذا اعطى ا

 كاف المرض شديدا" فتعطى البروتينات بواسطة الزرؽ بالدـ .



 -الفيتامينات: -4

ىي مركبات عضوية يحتاجيا الجسـ بكميات قميمة جدا إال انيا ضرورية جدا" لنمو الجسـ 
 -ؼ عادة الى مجموعتيف بالنسبة الى قابمية ذوبانيا وىي :ووقايتو مف العدوى والمرض . وتصن

 -مجموعة الفيتامينات الذائبة في الماء : -1

 ( وتتميز ىذه الفيتامينات بالتمؼ السريع وبكونيا الB( ومجموعة فيتاميف )Cوتشمؿ فيتاميف )
 تخزف في الجسـ .

 -مجموعة الفيتامينات الذائبة في الدىون: -2

( وتخزف ىذه الفيتامينات في الجسـ كما انيا ليست سريعة E( و)K( و)D( و)Aوتشمؿ فيتاميف )
 التمؼ كالمجموعة االولى.

 

 -العناصر المعدنية : -

 -(:Caالكالسيوم ) -1

% مف وزف الجسـ 2يعتبر الكالسيـو مف المكونات الرئيسية مف جسـ االنساف حيث يكوف حوالي 
المتبقي منو فيوجد في سوائؿ الجسـ وانسجتو وىذا  % توجد في العظاـ واالنساف أما99وحوالي 

 الجزء القميؿ يقـو بعدة وظائؼ وىي :

 يشترؾ في عممية تخثر الدـ . -1

 حساسية العضبلت لممنبيات. -2

 يشترؾ في وظيفة عضمة القمب. -3

 ( بدور رئيسي في عممية ايض الكالسيوـ.Dيقـو فيتاميف ) -

( مؿ غراـ يوميا بينما 888والبراز والعرؽ ويحتاج االنساف الى )يفرز الكالسيـو مع االدرار 
 ( غراـ يوميا وكذلؾ المرضع والطفؿ الرضيع .3-1الحامؿ في الستة اشير االخيرة الى )

 الخضروات ذات االوراؽ الخضراء.-الجبف-الحميب  -اىم مصادر الكالسيوم: -



في العظاـ ويدخؿ في أيض  يوجد دائما" مع ارتباط بالكالسيوـ -(:Pالفسفور ) -2
البروتينات والدىنيات والكربوىيدرات ويوجد في جميع خبليا الجسـ وسوائمو ويدخؿ في تركيب 

 االنزيمات.

 -أىم مصادره: -

 الجبف.-الحميب-البقوؿ-الحبوب-السمؾ-الدواجف-المحـو

 -(:Feالحديد ) -3

  -فوائده : -

 عنصر ميـ لبناء كريات الدـ الحمراء. -1

 يمعب دور ميـ في نقؿ االوكسجيف وطرح ثاف اوكسيد الكاربوف. -2

 -مصادره : -

 الخبز االسمر.-التمر-الدبس-الفاصوليا الخضراء-الخضروات-المحـو-القمب-الكبد

 

 ((أمراض سوء التغذيــــــــــــة))
 السمنة -1
 اليزال -2
 فقر الدم  -3

% أو اكثر عف وزف 18الوزف بمقدار  ىي تراكـ الشحوـ في الجسـ مسببو زيادة-:السمنة  -1
الشخص الطبيعي الذي لو نفس الطوؿ والعمر .ويخزف الشحـ تحت الجمد، وحوؿ االحشاء 

 الداخمية كالقمب والكبد والكمى، وفي فجوات العضبلت وكذلؾ في الثرب .

 -وعادة ما تقسـ السمنة الى نوعيف : -

العمر وتتميز بزيادة عدد الخاليا  ىو سمنة االحداث وتبدأ بمقتبل -النوع االول : -
 الدىنية وحجميا.



ىو سمنة البالغين وتتميز بزيادة حجوم الخاليا الدىنية أما عددىا فيو  -النوع الثاني : -
 ثابت.

  -أسباب السمنة: -

 -االسباب غير المرضية: -اوال":

 -وىي الحاالت التي تشكؿ النسبة االكبر مف حاالت السمنة وألسباب ىي :

  -االفراط في الطعام: -أ

أف االفراط في تناوؿ الطعاـ ىو السبب الرئيسي لمغالبية العظمى مف حاالت السمنة، و أود 
التأكيد عمى ىذه الحقيقة الف جميع االسباب االخرى التي سنتحدث عنيا أسبابا" ثانوية 

 مقارنة بيذا السبب الرئيسي.

ـ وجعمو شييا" مغريا" ،كما أننا نكثر مف ومف المبلحظ أننا نتفنف كثيرا" في طيي الطعا
الوالئـ االجتماعية ىذا باإلضافة الى قمة وعينا الغذائي فنسرؼ في تناوؿ الكربوىيدرات 

.  والدىنيات، كؿ ذلؾ يضطر الجسـ الف يخزف الفائض مف الطعاـ عمى صورة شحـو

 -قمة الجيد العضمي: -ب

ىا بفضؿ مخترعات الحضارة ، أف ذلؾ أف قمة الجيد العضمي وحياة الخموؿ التي نحيا 
يؤدي الى قمة استيبلؾ الطاقة في الجسـ فيخزف الفائض شحوما"، كما اف السمنة بحد ذاتيا 
تؤدي الى الخموؿ مما يفاقـ االمر . ومف المبلحظ اف السمنة أكثر انتشارا" عند الكيوؿ 

 وذلؾ بسبب قمة نشاطيـ.

  -الوراثة: -ج

الت السمنة غير المرضية في التوائـ المتماثمة ) وىي التوائـ لقد وجد مف خبلؿ دراسة حا
% مف 75التي تنشأ مف انقساـ بويضة واحدة بعد تمقيحيا( أف احد الوالديف يكوف سمينا" في 

 الحاالت كما اف ىذه التوائـ تكوف متشابية الى حد كبير في كمية ما تحويو مف الشحوـ.

الناس يأكموف كثيرا" ولكف ال يسمنوف ، ويعتقد اف  ومف الظواىر المثيرة لمجدؿ ىي اف بعض
السبب في ىذه الحاالت ىو اف ىؤالء االشخاص تمتمؾ اجساميـ طرقا" كيمياوية )غير 

 معروفة بالضبط( تقوـ بحرؽ وتصريؼ الطعاـ الزائد بدال" مف خزنة عمى شكؿ شحـو .



ائدة حيث أننا سنتمكف مف ولو عرفنا تفاصيؿ ىذه الظاىرة لكاف ذلؾ كشفا" طبيا" عظيـ الف
 التحكـ في السمنة دوف كمية الطعاـ.

 -العوامل النفسية: -د

مف المبلحظ أف الشخص يمتنع عف الطعاـ أو يقمؿ منو في حاالت القمؽ أو الكآبة ولكف 
الى االفراط في  ىناؾ نوعا" اخر مف الناس يحصؿ عندىـ عكس ذلؾ ،حيث انيـ يمجأوف

الطعاـ كمتنفس ليـ. يضاؼ الى ذلؾ اف الناس االنطوائييف والمحبيف لمعزلة تقؿ نشاطاتيـ 
 العضيمة مما يؤدي الى السمنة.

 -االسباب المرضية: -ثانيا":

 -أمراض الغدد الصم : -أ

مثاؿ ذلؾ ىو مرض كشنؾ ويتميز بزيادة إفرازات قشرة الغدة الكظرية )ىي غدتاف تقع كؿ 
واحدة منيما فوؽ الكميتيف ( واف زيادة إفرازاتيا مف ىرمونات الستيرويد يؤدي الى تراكـ 
الشحـ في الجسـ .يتميز ىذا المرض ايضا بارتفاع ضغط الدـ ووجود خطوط داكنة عمى 

 الجمد سببيا تشقؽ الجمد.

رض ومف االمراض االخرى التي تؤدي الى السمنة ىو مرض نقص الدرقية ذلؾ الف ىذا الم
يؤدي الى قمة افراز ىرموف الثيركسيف الميـ جدا" في عممية حرؽ الغذاء .كذلؾ مرض 
تضخـ الخبليا الفارزة لؤلنسوليف والذي يؤدي الى زيادة افراز ىذا اليرموف الذي يخفؼ نسبة 
الكموكوز في الدـ فيشعر المصاب بالجوع باستمرار يدفعو الى االكثار مف تناوؿ الطعاـ 

 ة.فيصاب بالسمن

  -:Steroidsعقاقير السترويد  -ب

لفترة طويمة ) وىذه العقاقير مشابيو في مفعوليا ليرمونات  أف استعماؿ عقاقير السترويد
الغدة الكظرية( يؤدي الى السمنة بصورة مشابيو لما يحدث في مرض كشنؾ . ومف 
االخطاء الفادحة التي يرتكبيا بعض الناس وخاصة النساء ىو استعماؿ ىذه العقاقير لزيادة 

سمبية كثيرة وال يجوز استعماليا بدوف  الوزف ونود اف نؤكد اف ىذه العقاقير ذات تأثيرات
 استشارة طبيبة.

 -أمراض الجياز العصبي: -ج



وتسمى متبلزمة  Hypothalamusىناؾ حالة مرضية نادرة تصيب منطقة تحت المياد 
فيشعر  Feeding Centerوىي تؤثر عمى مركز الجوع  Frolich,s Syndromeفرولخ 

 ـ نتيجة لذلؾ.المصاب بالجوع، واالفراط في تناوؿ الطعا

وىناؾ حاالت مشابية ليذا المرض تحدث بعد اصابة الرأس )حوادث السيارات مثبل"( وكذلؾ 
 تحدث           

 ويعتقد انيا تؤدي الى السمنة بسبب اتبلفيا لمركز الشبع . Encephalitisالدماغ 

 

 -:Emaciationاليزال  -2

الشحمية في البدف ونقص الوزف وسوء التغذية يطمؽ عمى الحالة المرضية المتصفة بقمة االنسجة 
 -االسباب : -.

اف الشخص السميـ يكوف لديو توازنا" بيف المواد الواردة وبيف ما يستيمكو البدف لمقياـ بأفعالو 
الحيوية واف اضطرابات ىذا التوازف بيف الوارد والمصروؼ ىو اساس حصوؿ اليزاؿ وعمى ذلؾ 

 ص الوارد / اضطراب االمتصاص / نشاط االيض العاـ.يحدث اليزاؿ في ثبلث ظروؼ : نق

 -نقص الوارد: -1

يشمؿ نقص المجموع العاـ لمقدار االغذية التي يتناوليا الشخص ويشمؿ كذلؾ نقص العناصر 
 الضرورية في الغذاء وخاصة الفيتامينات .

 -اضطراب االمتصاص: -2

امتصاص المواد الغذائية فأف الجسـ  والمقصود بيذا اف جياز اليضـ عندما ال يكوف قادرا" عمى
ال يستفيد مف الطعاـ ولو كانت كميات كافية وتشمؿ كؿ العناصر الغذائية الضرورية واف 

 -العوامؿ التي تسبب اضطرابا" في االمتصاص ىي :

اف اي خمؿ يحدث في جياز اليضـ يسبب سوء ىضـ االغذية  -: خمل االنبوب اليضمي -أ
 اف تؤدي الى اليزاؿ.واضطراب امتصاصيا يمكف 



يعتبر مف العوامؿ الخطيرة التي تحوؿ دوف امتصاص االغذية فالغذاء  -: االسيال المزمن -ب
ال يمكث في االمعاء مدة تكفي المتصاص مكوناتو الغذائية بؿ فييا بسرعة في حالة االسياؿ 

 قبؿ تماـ االمتصاص.

كثيرا" مف المواد الغذائية ذلؾ الحامض الذي يذيب  -:نقص حامض من عصارة المعدة -ج
 فيجعميا قابمة لبلمتصاص فإذا ما نقص مف عصارة المعدة يسبب اضطراب امتصاص الغذاء

 -: نشاط التطور -3

ينشط االيض العاـ في الجسـ احيانا" عندما تشتد االحتراقات ويزيد صرؼ الطاقة ويحدث ىذا 
بشكؿ ال يعوضو الغذاء اي اف عند اضطراب عمؿ بعض الغدد الصـ فيسبب زيادة االستيبلؾ 

 الجسـ يصبح كأنو في حالة نقص الوارد ولكنو نقص نسبي.

 ىناؾ ىزاؿ يتعمؽ ببنية الشخص ويبلحظ في افراد بعض االسر. -واخيرا": -4

 -األعراض : -

 -ميما كاف سبب اليزاؿ فأف اعراضو ال تختمؼ عما يمي :

 اليزاؿ.وىو عرض ثابت ميما كاف منشأ  -نقص الوزن: -1

وىو يرافؽ قمة االنسجة الشحمية وىذا الضمور يؤدي الى التعب  -الضمور العضمي : -2
 والضعؼ.

وسببيا ىبوط االحشاء نتيجة لمضمور العضمي وىي تترافؽ بآالـ -االضطرابات اليضمية :-3
 في الظير خاصة.

مقاومتو  اف االعراض السابقة بصورة عامة تضعؼ قوة الجسـ فتنقص -نقص المقاومة: -4
لمعوامؿ المرضية وىذا يعرض المريض الى اختبلطات متنوعة قد تكوف خطرة كالسؿ الرئوي 

 الذي ينتيي فيو المريض بالموت.

  -المعالجة : -

عندما تكوف النحافة شديدة لدرجة تيدد الصحة العامة لمبدف وتصبح ىزاال" فيي ليست خمقة. أنما 
وباإلمكاف تعديميا عمى ضوء اسبابيا وألجؿ ذلؾ ىي تشكؿ بحد ذاتيا مرضا" مف االمراض 

 -يوصى باألمور التالية :



 اصبلح االضطرابات اليضمية وتنشيط الكبد. -1

 تحريض الشيية باألدوية المرة وبالفيتامينات . -2

 تأميف الغذاء الوافر الكمية والخشف النوعية واالكثار مف المواد الدىنية والمواد النشوية. -3

 ضطرابات الغدد الصـ اف وجدت .اصبلح ا -4

 -:Anemiaفقر الدم  -3

مرض يصيب االنساف ويتميز بحدوث قصور في بعض مكونات الدـ يؤدي الى نقص امكانيات 
ذلؾ الدـ مف ناحية قيامو بوظائفو الحيوية ولفقر الدـ اشكاؿ عديدة يصعب تفصيميا كميا في ىذا 

 المجاؿ.

  -االسباب : -

الدـ ىي التي تعمؿ كثرة اشكالو وبما انو العنصر الفعاؿ في خضاب الدـ ىو اف كثرة اسباب فقر 
)الحديد( لذلؾ فأف أكثرية حاالت فقر الدـ يرجع سببيا الى نفاذ ىذا العنصر . ىذا اضافة الى 

 -اسباب اخرى سنذكرىا فيما يمي :

 -عوز الحديد : -1

 -ويحدث عوز الحديد في الحاالت الثبلث االتية :

يوجد الحديد بصورة خاصة في المحـ والكبد وصفار البيض فإذا ما نقصت  -الوارد :نقص  -أ
 ىذه المواد مف االطعمة في حاالت سوء التغذية كانت نتيجة ذلؾ االصابة بفقر الدـ .

يكوف نقص الحديد نسبيا" عندما تزداد حاجة الجسـ اليو وتزداد الحاجة الى  -زيادة الحجم : -ب
لنزؼ المختمفة )البواسير النازفة والنزؼ الوالدي والرعاؼ المتكرر والقرحات الحديد في حاالت ا

اليضمية النازفة واالصابة بالديداف المعوية التي تسبب نزفا" مزمنا" (فأف لـ تتأمف لمجسـ حاجاتو 
 الزائده)االضافية( مف الحديد حدث فقر الدـ.

ى الحديد وقد يكوف الغذاء في نفس قد ال تكوف في الجسـ حاجة زائدة ال -سوء التغذية: -ج
الوقت حاويا" عمى المقادير الكافية مف الحديد ومع ذلؾ يحدث فقر الدـ ، اف ىذه الحالو تعزى 
الى اضطراب امتصاص الحديد الضرورية لمجسـ رغـ توفر ىذه الكميات في الغذاء يحصؿ في 

 ظروؼ كثيرة اىميا االسياؿ المزمف.



وىذا الفيتاميف ىو العنصر االساسي في تكويف الكريات الحمر فأذا  -(:B12نقص فيتامين) -2
ما نقص مقداره في الجسـ ، توقؼ تكوف الكريات الحمر في مرحمة تسمى )مرحمة النضوج ( 

 ولذلؾ يدعى ىذا الفيتاميف بػ)العامؿ المنضج (.

ي العظـ اف الكريات الحمر تتكوف عمى االغمب في نق -قصور االجيزة المكونة لمدم : -3
)نخاع العظـ( فإذا ما اصيب النقي بمرض كما في سرطاف الدـ مثبل" فأف النسيج السرطاني 
يستولي عمى النقي فبل يترؾ منو ما يكفي لتكويف الكريات الحمر بأعداد كافية. ىذا واف الطحاؿ 
ايضا" لو شأنا" في تكويف ىذه الكريات فإذا ما اصيب بمرض عجز عف اداء ىذه الوظيفة 

 الشكؿ الطبيعي .ب

( يوما" تقريبا" وبعد ذلؾ 128تعيش الكرية الحمراء الواحدة في الدـ ) -نقص عمر الكريات: -4
تنحؿ وتموت وينحؿ مف الكريات الحمر يوميا" مايقارب )تربميوف( كرية ويتكوف منيا يوميا" بقدر 

د سرعة انحبلؿ ىذا العدد ايضا" في الحاالت الطبيعية فاذا حدثت حالة مرضية سبب ازديا
الكريات الحمر بحيث اف االجيزة المكونة لمدـ لـ تعد قادرة عمى تعويض النقص بنفس السرعة 
فاف ىذه الكريات يبقى عددىا ناقصا" في الدـ ويحدث فقر الدـ وىذا ما نبلحظو في بعض انواع 

ية نتيجة لظاىرة فقر الدـ الوالدي وقد يحدث ىذا االنحبلؿ السريع في الكريات الحمر بصورة فجائ
التحسس التي تحدث احيانا" عند أكؿ الباقبلء الطرية بدوف طبخ ولما كانت الباقبلء تسمى 
ايضا")الفوؿ( لذلؾ سميت الحالة المرضية )الفواؿ( وىذه الحالة شديدة الخطورة وتحتاج لئلسعاؼ 

 بنقؿ الدـ .

 
 -االعراض : -

 واالصفرار بشكؿ واضح.اف المصاب بفقر الدـ يبدو عميو الشحوب  -1

 يصاب المريض بعسر التنفس لدى قيامو بأي جيد. -2

 يظير تسرع القمب في كثير مف الحاالت وخفقاف عند التعب. -3



 يظير الدوار الشديد عند النيوض بسرعة وقد يترافؽ ىذا الدوراف بزوغاف البصر احيانا". -4

 تضطرب الشيية لمطعاـ. -5

 -المعالجة : -

السبب وتختصر بمكافحة النزؼ الحاد ومعالجة اسباب النزؼ المزمف وطرد الديداف معالجة  -1
 المعوية.

 تعطى مركبات الحديد بشكؿ اقراص او ابر في العضمة. -2

وحامض الفوليؾ في حاالت تعتمد عمى نتائج فحص الدـ وحسب  B12يعطى فيتاميف  -3
 تشخيص الطبيب.

 
 : المقاحات- 

انتقاؿ وحدوث االمراض المعدية اضافة الى اىميتو مف الناحية تعطى المقاحات لمنع 
االقتصادية أذ انو يقمؿ مف صرؼ مبالغ كاف يجب صرفيا في حالة االصابة بالمرض كما 
 يقمؿ مف بذؿ جيود كبيرة يبذليا االفراد والمجتمعات والجيات المسؤولة عند حدوث المرض.

بعض االمراض وزيادة مناعتو ولذلؾ  اف لمقاحات اىمية في اكساب الفرد حصانة ضد
 وضعت وزارة الصحة منياجا" وخطة عمؿ وتعميمات الستعماؿ المقاحات المختمفة.

 -نماذج من التمقيحات ضد االمراض: -   

 -المقاحات االجبارية: -اوال":  

  -التمقيح ضد التدرن: B.C.Gلقاح  -1

عادة في االسبوع االوؿ مف عمر ويحتوي ىذا المقاح عمى ميكروبات حية مضعفة ويعطى 
الوليد وقد اصبح ىذا المقاح اجباريا" ويعطى المقاح في الكتؼ االيسر وىو مف نوع المناعة 

 المكتسبة الفعالة تحميو مف المرض طيمة عمره.

 -المقاح الثالثي + شمل االطفال: -2



اؽ )سمـو يحتوي المقاح الثبلثي عمى السعاؿ الديكي )جراثيـ ميتة( + توكسيد الخن
الخناؽ+فورماليف (+ توكسيد الكزاز )سموـ الكزاز+فورماليف( ويعطى بالعضمة في العضد . 
اما لقاح شمؿ االطفاؿ فيحتوي عمى جراثيـ حية مروضة ، يعطى المقاح عمى شكؿ قطرات 

 في الفـ . 

لث تعطى الجرعة االولى مف المقاح الثبلثي + شمؿ االطفاؿ عندما يكمؿ الطفؿ الشير الثا
 مف العمر .

 أسابيع. 8 -6الجرعة الثانية بعد 

 أسابيع . 8-6الجرعة الثالثة بعد 

ثـ التقوية بعد سنة واحدة مف اعطاء الجرعة الثالثة فمثبل" اذا اعطيت الجرعة الثالثة في 
شير اذار فيجب اف تكوف التقوية االولى في شير اذار مف السنة القادمة .اما التقوية الثانية 

عد سنتيف مف التقوية االولى اي عند الدخوؿ الى الروضة ، اما التقوية الثالثة فبعد فتعطى ب
 سنتيف مف التقوية الثانية اي عند الدخوؿ الى المدرسة االبتدائية.

 -المقاحات االختيارية: -ثانيا":

 -التمقيح ضد الكزاز: -1

بالكزاز الوالدي . يعطى يعطى ىذا المقاح لمحوامؿ وذلؾ لوقاية الطفؿ الوليد مف االصابة 
توكسيد الكزاز الى الحامؿ في الشير السابع وتعطى جرعة ثانية بعد شير واحد اي الحامؿ 
في الشير الثامف وبيذه الجرعة تحصؿ االـ عمى المناعة ضد الكزاز وتنتقؿ الى الجنيف 

ث بواسطة المشيمة وتحدث لديو مناعة مكتسبة بحيث لو تعرض الطفؿ لممرض نتيجة تمو 
الحبؿ السري عند اجراء عممية التوليد باستعماؿ ادوات مموثة فتكوف لديو مناعة وعدـ 
االصابة بيذا المرض .لو استمرت االـ في اخذ المقاح وذلؾ بإعطائيا جرعة منشطة بعد 

سنوات طواؿ حياتيا المخصبة  5مرور سنة عمى الجرعة الثانية وجرعة منشطة اخرى كؿ 
في االـ بحيث تمكنيا مف االنتقاؿ الى الجنيف في كؿ مرة تصبح الستمر مستوى المناعة 

 حامؿ.

  -المقاح ضد الجدري: -2

يحتوي المقاح عمى جراثيـ حية مروضة ويعطى عند اكماؿ الطفؿ السنة االولى مف عمره، 
 سنوات وفي كؿ مرة يحدث فييا وباء. 5-3ويعاد التمقيح كؿ 



 -التمقيح ضد الحصبة : -3

عمى جراثيـ مضعفة ويعطى بعد اكماؿ الطفؿ التسعة اشير مف عمره في يحتوي المقاح 
 العضمة او بعمؽ تحت الجمد.

 -المقاح ضد الحصبة االلمانية والحصبة والنكاف: -4

ويعطى بجرعة واحدة بحقنة تحت الجمد وتحمي الشخص ضد االمراض مجتمعة . ويعتبر 
االوالد النيا تعتبر وقاية ضد امراض المقاح ضد الحصبة االلمانية ميما لمبنات اكثر مف 

 القمب الوالدية التي قد تصيب الجنيف.

 -التطعيم ضد مرض الحمى التيفوئيد: -5

وىذا لقاح آخر يعطى لمشخص السميـ عف طريؽ الحقف تحت الجمد ويحمى الشخص ضد 
مرض التيفوئيد وىو يعطى فقط لبلشخاص الذيف ىناؾ خطر في اصابتيـ بالمرض نتيجة 

دىـ في ظروؼ معيشية سيئة ال تتوفر فييا النظافة وخاصة ما يحدث بعد الفيضانات لوجو 
او وقت الحروب وفي المعسكرات ، ويسبب ىذا المقاح بعض االعراض الجانبية كارتفاع 
درجات الحرارة والصداع وىي تشابيو االصابة الخفيفة بالتفوئيد ولكنيا تزوؿ بعد مرور 

 يوميف .

  -ليرا:التطعيم ضد الكو  -6

وىذا كاف يستعمؿ بكثرة سابقا" وعند حدوث خطر االصابة بالكوليرا او بالسفر لمناطؽ  
يتوطف فييا المرض ولكنو ال يستعمؿ اال نادرا" في الوقت الحاضر لثبوت عدـ فعاليتو في 

 الوقاية مف مرض الكوليرا.

- B.C.G:- 

تشفييا كالمث وجوراف ويقصد جراثيـ التدرف المضعفة وقد سميت بيذا االسـ نسبة الى مك
 بالمضعفة اف الجراثيـ فقدت فعاليتيا المرضية نتيجة امرارىا بأوساط زراعية متعاقبة.

 

 

 



 :)االمراض الخمجية )االمراض المعدية- 
 

وىي تمؾ االمراض التي تنتقؿ مف الشخص المريض الى الشخص السميـ بطريقة مباشرة 
مف ذاتيا ولكف ألجؿ حدوثيا البد مف وجود او غير مباشرة وىذه االمراض ال تتكوف 

 جراثيـ تنتقؿ مف المريض الى سواه.
  االمراض الوبائيةEpidemices :-  وىي عبارة عف امراض ظيرت فجأه في مجتمع

 ما ولـ تكف سابقا" موجوده فيو. او ربما كانت موجودة ولكنيا اختفت.
 : الخمج- 

لؤلمراض مف الشخص المصاب الى  وىو انتقاؿ الميكروبات او الطفيميات المسببة
 الشخص السميـ بطريقة مباشرة او غير مباشرة.

 ( الحاملCarrier:)- 
وىو حامؿ المرض اي شخص يوجد في جسمو جرثومو مرض ما بدوف ظيور عبلمات 

 مرضية لديو ولكنو يمكف اف ينقؿ المرض الى الشخص السميـ .
 : مستودعات المرض- 

 -المستودع البشري : -1
االنساف مصابا" بالمرض وتظير عميو اعراض المرض فينتقؿ لآلخريف ، او يكوف 

 يكوف حامبل" لممرض وال تظير عميو اعراض المرض مثؿ التياب الموزتيف.
 -المستودع الحيواني : -2

ويشمؿ بعض الحيوانات االليفة والقوارض مصادر ميمة لممرض كما في حالة داء 
 بقار وحمى المالطية .الكمب او التدرف الذي يوجد في اال

 -مستودعات اخرى : -3
مثؿ التربة الرطبة غير النظيفة وتحفظ الكائنات بقوتيا المرضية لمدة طويمة مثؿ 

 االسكارس ، االنكمستوما.
 

 : االمراض االنتقالية- 
 مسبب المرض : نوع مف الفايروس ينتقؿ بواسطة اليواء. -الحصبة : -1
 )عصيات السعاؿ الديكي (.: نوع مف العصيات مسبب المرض -السعال الديكي : -2
 عصيات الخناؽ.مسبب المرض :  -الخناق: -3



نوع مف العصيات التي ال تحتاج لؤلوكسجيف )بكتريا  مسبب المرض : -الكزاز : -4
 الىوائية(.

 فايروس شمؿ االطفاؿمسبب المرض :  -شمل االطفال: -5
 مسبب المرض : فايروس. -النكاف : -6
 مسبب المرض : فايروس الجدري. -الجدري: -7
 عصيات السؿ )عصيات كوخ(.مسبب المرض:  -التدرن الرئوي : -8
 سببو نوع مف المكورات الثنائية )البكتريا(. مسبب المرض : -السيالن: -9

 بكتريا)مكورات سحائية(. مسبب المرض : -السحايا الدماغية : -11
 فايروس مسبب المرض : -االنفمونزا: -11
 بكتريا مف نوع المكورات المسبحية .مسبب المرض :  -الحمى القرمزية : -12
 

 : االسعافات االولية- 
ىي تقديـ المساعدات الفورية مف قبؿ الشخص المسعؼ الى الشخص المصاب بحادث طارئ   

او مرض مفاجئ لغرض تخفيؼ االصابة او انقاذ حياة المصاب . اف عمؿ الشخص المسعؼ 
فيجب اف يمـ بمبادئ اولية عف الطب الباطني والجراحة العامة ويتدرب تدريبا"  دقيؽ وحساس

وأبداعو الذاتي لتشخيص الحالة بسرعة اوال" ومف ثـ تقديـ المساعدة  كافيا" ويستعمؿ ميارتو
 -حاالت االسعاؼ مايمي: والمعالجة المناسبة وتشمؿ

 اق / االغماء / الصدمة / التسمم / الحروق.الجروح / النزف / الكسور / االختن -

 

 ىي عبارة عف تمزؽ في نسيج الجمد لشدة خارجية. : الجروح  -اوال":

 -انواعيا : -

 تكوف حافة الجرح حادة نتيجة استعماؿ آلة حادة كالسكيف. -الجرح القاطع : -1

تكوف حافة الجرح غير منتظمة ومتمزقة نتيجة االصطداـ بجسـ غير  -الجرح الرضي: -2
 منتظـ او غير حاد الحافة مثؿ الجروح الناتجة عف الضرب بعصا أو حجر.

رح الخارجية صغيرة بالنسبة لعمقو حيث ينفذ الجرح الى وتكوف فتحة الج-الجرح النافذ : -3
 التجويؼ الصدري او البطني بالضرر مثؿ االصابة بخنجر او طمؽ ناري.



 -اسعاؼ الجروح : -

ينظؼ داخؿ الجرح بمحموؿ معقـ وتزاؿ االجساـ الغريبة حوؿ الجرح باليود او محموؿ   
وينقؿ المصاب الى المستشفى لخياط  % ويوضع عميو شاش معقـ أو منديؿ نظيؼ2الكروكروـ 

 الجرح بمعرفة الطبيب أذا قرر ذلؾ.

 -أصابات االنسجة الرخوة: -

أذا لـ يحدث الجرح وحدث تخريب ونزؼ في االنسجة تحت الجمد وأزرقاؽ فتسمى ىذه الحالة 
 بالكدمة، اما اذا حدث كشط الطبقات العميا مف الجمد فتسمى السحجة .

 وىو خروج الدـ مف االوعية الدموية الى خارجيا . :النزف  -ثانيا" :

 يقسـ النزؼ الى نزؼ خارجي ونزؼ داخمي. -انواعو: -

 -النزف الخارجي: -أ

وىو ثبلثة أنواع : النزؼ الشرياني ، النزؼ الوريدي ، النزؼ الشعيري . واخطر انواع النزؼ   
عا" لضربات القمب ويسعؼ النزؼ ىو النزؼ الشرياني حيث يندفع الدـ بغزارة وبصورة متقطعة تب

الشرياني بأف يوضع عمى محؿ النزؼ شاش معقـ أو منديؿ نظيؼ ويضغط باالصابع ويرفع 
العضو النازؼ الى اعمى اذا كانت فتحة الشرياف النازؼ واضحة فيمسؾ الشرياف النازؼ بممقط ، 

كوف فييا الشرياف قريبا" واذا تعذر ايقاؼ النزؼ الشرياني فيمكف المجوء الى الضغط الشرياني في
مف السطح الخارجي لمعضو مثؿ الشرياف الفخذي والشرياف العضدي ... ويسعؼ النزؼ 

/ 1بالضغط المباشر عمى موضع النزؼ واذا تعذر ذلؾ فيمكف استعماؿ محموؿ االدرناليف بنسبة 
 اليقاؼ النزؼ كالرعاؼ وىو نزيؼ االنؼ. 1888

 -النزف الداخمي : -ب

 قسميف : النزؼ الداخمي الظاىر والنزؼ الداخمي غير الظاىر ) المخفي( ويقسـ الى   

فالنزؼ الداخمي الظاىر/ يعرؼ بوجود عبلمات النزؼ الخاصة كنزؼ الرئتيف ويكوف الدـ بموف 
احمر قاف وبشكؿ فقاعات ىوائية كرغوة الصابوف ويخرج مع السعاؿ ، ونزؼ المعدة يخرج الدـ 

داكف، ونزؼ االمعاء الدقيقة يخرج الدـ مع الغائط وىو بموف اسود  مع القيء ويكوف لونو احمر
تماما"، اما نزؼ االمعاء الغميظة والمستقيـ فيكوف الدـ بموف احمر ، ويكوف نزؼ الدـ مف الجياز 



البولي مختمطا" بالبوؿ احمر ، ويكوف اسعاؼ ىذه االنزفة بصورة عامة بوضع المريض في 
 ى المستشفى بأسرع وقت ممكف.الفراش والعمؿ عمى نقمو ال

اما النزؼ غير الظاىر )الخفي( / كأف يكوف النزؼ في تجاويؼ البطف او الصدر او المخ 
فيتمزؽ احد احشاء البطف كالطحاؿ او الكبد او البنكرياس او يتجمع الدـ داخؿ التجويؼ 

 الصدري.

النزؼ الداخمي وىي وال يظير الدـ في ىذه االنزفة لمعياف اطبلقا" ولكف تظير اعراض   
االنحبلؿ وشحوب الوجو والغثياف والدوراف والعطش وتسرع النبض ويضعؼ وييبط ضغط الدـ ، 

 ويسعؼ المصاب بالنزؼ غير الظاىر بنقمو عمى الفور الى اقرب مستشفى .

وال يظير الدـ في ىذه االنزفة لمعياف اطبلقا" ولكف تظير اعراض النزؼ الداخمي وىي   
وب الوجو والغثياف والدوراف والعطش وتسرع النبض ويضعؼ وييبط ضغط الدـ ، االنحبلؿ وشح

 ويسعؼ المصاب بالنزؼ غير الظاىر بنقمو عمى الفور الى اقرب مستشفى .

  -الرعاف: -

وىو خروج الدـ مف االنؼ ويسعؼ المصاب بالضغط عمى ارنبة االنؼ ويمنع المريض مف   
قؼ النزيؼ يوضع داخؿ شاش مغموس بمحموؿ االدرناليف التنفس عف طريؽ االنؼ . واف لـ يتو 

1/1888 . 

ىو انفصاؿ العظمة عف بعضيا الى جزأيف او اكثر نتيجة لقوة خارجية  الكسور: -ثالثا" :
 شديدة او االصطداـ بجسـ صمب .

 -انواعيا: -

 كسر بسيط )مغمؽ( وىو الكسر غير المصحوب بجرح. -1

 بجرح نافذ الى العظـ.كسر مركب او مفتوح وىو مصحوب  -2

كسر معقد )المشترؾ( وىو الذي يسبب حدوث مضاعفات في اعضاء اخرى مثؿ كسر  -3
االضبلع الذي يسبب تمزقا" في الرئة او الكبد او الطحاؿ وكسر الجمجمة الذي يسبب ضررا" 

 في المخ.

 



  -اعراض الكسور: -

 الـ شديد في موضع الكسر. -1

 ف الكسر .حدوث كدمة او توـر في مكا -2

 عدـ التمكف مف تحريؾ العضو المكسور. -3

 تشوه في شكؿ العضو المصاب . -4

ويظير التصوير الشعاعي موضع الكسر ونوعو وصفاتو كاممة ويعتمد عميو تماما" في اثبات   
 وجود الكسر او نفي ذلؾ.

 -القواعد العامة إلسعاف الكسور: -

 طرؼ المكسور تثبيتا" جيدا".يجب عدـ نقؿ المصاب اال بعد اف يثبت ال -1

 عندما يكوف الكسر مصحوبا" بنزؼ يوقؼ النزؼ اوال" ويسعؼ الكسر. -2

يحاوؿ ارجاع القسـ المكسور الى مكانو قدر المكاف مع مبلحظة عدـ استعماؿ الشدة  -3
اطبلقا" وعند اسعاؼ الكسور يجب مبلحظة عدـ تمزؽ االوعية او اصابة االعصاب بضرر او 

 تموث او زيادة االلـ.التمؼ او 

ومف الواجب االحتفاظ بجبائر واربطة داخؿ صيدلية المدرسة واذا لـ تتوفر فيجب استعماؿ اي   
شئ صمب كالمسطرة او العصا والجبيرة ىي جسـ صمب يعمؿ مف الخشب او الحديد ليربط عميو 

سرعة كما اف قسما" الطرؼ المكسور فيمنعو مف التحرؾ وبذلؾ تساعد الجبيرة عمى التئاـ الكسر ب
مف الجبائر تعمؿ مف الجبس ليتطابؽ شكميا مع العضو المكسور فتكوف بشكؿ الحوض عند 
كسر عظـ العجز ، او تكوف بشكؿ الصدر عند كسر االضبلع او العمود الفقري وىكذا في 

 الكسور االخرى.

  :االختناق -رابعا":

لتنفس ويتعرض المصاب الى خطر ىو كؿ ما يعيؽ وصوؿ اليواء الى الرئتيف فتقؼ حركة ا
 -الموت . ومف االسباب التي تؤدي الى حدوث االختناؽ:

انسداد المسالؾ اليوائية وذلؾ بدخوؿ اجساـ غريبة الى القصبة اليوائية كمواد القيء او  -1
الغذائية او التخثرات الدموية او انسدادىا بغشاء مرض الخناؽ او لحدوث توـر غشاء الحنجرة 



وكذلؾ بالخنؽ او الشنؽ او الضغط عمى المجرى اليوائي بواسطة وـر خبيث وكذلؾ المخاطي 
 بالغرؽ.

 استنشاؽ ىواء او غازات خالية مف االوكسجيف كاستنشاؽ الدخاف . -2

 عند حدوث الصدمة الكيربائية تقؼ عممية التنفس فيحدث االختناؽ. -3

 -اسعاف حاالت االختناق: -

المصاب مف مكاف الحادث وعرضو لمتيوية التامة وتوسيع المبلبس إزالة السبب وابعاد  -1
 الضيقة حوؿ الرقبة والصدر.

 يعمؿ تنفس اصطناعي في الحاؿ. -2

 -ومن حاالت االختناق :  

 وىو دخوؿ الماء الى المسالؾ التنفسية بدؿ اليواء فيحدث االختناؽ. -الغرق: -

 -أسعافو: -

يزاؿ الرمؿ او الطيف والماء مف فـ المصاب اف وجد وذلؾ بقمب المصاب عمى وجيو ورفعو   
مف بطنو وجعؿ رأسو الى االسفؿ لكي يخرج الماء الموجود في المسالؾ اليوائية . ثـ يجري لو 

 تنفس اصطناعي في الحاؿ ويدفئ حتى يستعيد قوتو ونشاطو.

 -الصدمة الكيربائية : -

الجسـ لتيار كيربائي فيحدث توقؼ في القمب او توقؼ التنفس الطبيعي. يجب سببيا مبلمسة   
عمى المسعؼ اف يحتاط لوقاية نفسو اوال" قبؿ االقداـ عمى اسعاؼ المصاب بمبس حذاء مف 
المطاط وقفاز مطاطي او استعماؿ خشبة جافة او حبؿ جاؼ البعاد المصاب عف مصدر التيار 

ناعي وقد يستمر ساعات العادة التنفس بصورة طبيعية مع .ثـ يقـو بأجراء التنفس االصط
 اعطاء المنبيات البلزمة بأشراؼ الطبيب.

  -التنفس االصطناعي:

يوضع المصاب مستمقيا" عمى ظيره ورأسو الى احد الجانبيف وتثنى اليديف اماـ الصدر وتكوف 
المسعؼ بضغط ركبتا المسعؼ عند رأس المصاب وتكوف احدىما قريبة مف الرأس ثـ يقوـ 

الصدر بيدي المصاب ليخرج اليواء مف الصدر وىذه حركة الزفير ، ثـ ترفع يدي المصاب الى 



اعمى رأسو ألدخاؿ اليواء الى الصدر وىذا يمثؿ حركة الشييؽ وتعاد العممية عدة مرات حتى 
يفيؽ المصاب ويمجأ الى اجراء التنفس االصطناعي في حاالت الغرؽ او االختناؽ او في 

وادث الصدمة التي تقؼ فييا التنفس اذ يساعد التنفس االصطناعي عمى اعادة حركة الرئة ح
 لمقياـ بعمميا الطبيعي.

  االغماء: -خامسا":

ىو غياب الوعي عند الشخص لمدة قصيرة قد ال تزيد عف الدقيقتيف او الثبلث لحدوث اضطراب 
شحب لوف المصاب ويفقد الوعي في الدورة الدموية بدوف وجود مرض في الدماغ مسبب لو في

 وييوى عمى االرض ويكوف تنفسو ضعيفا" والنبض بطيئا" والحدقتاف متسعتيف.

واسباب االغماء كثيرة منيا التسممات والصدمات الفيزيائية كالصعؽ بالكيرباء والعوامؿ النفسية   
او الطيارة . ويسعؼ المصاب باإلغماء بجعمو في وضعية افقية وينشؽ بعض المواد العطرية 

 لتنشيط دورتو الدموية ثـ يراجع الطبيب لمعالجة السبب.

 التسمم الغذائي  -سادسا":

ويسيؿ تشخيص الحالة وجود اشخاص قد تناولوا مف الطعاـ المسبب لمتسمـ مع المصاب   
وظيرت عمييـ االعراض نفسيا وىي التقيؤ واالسياؿ واالالـ البطف مع الـ عضمي وانحطاط عاـ 

 القوى وجفاؼ الجمد.في 

نقؿ المصاب الى اقرب مستشفى إلجراء غسؿ المعدة بمحموؿ اسعاف حالة التسمم:  -
 % واعطاء الماء والسوائؿ بكثرة.2بيكاربونات الصودا بنسبة 

 الحروق -سابعا":

ىو تضرر يحدث في انسجة الجسـ وخاصة الجمد نتيجة التعرض الى درجة حرارة عالية او   
 ة حارة او التعرض لتيار كيربائي او مبلمسة الحوامض او القمويات.سوائؿ او ابخر 

 االعراض العامة :  -

تتوقؼ عبلمات الحروؽ واعراضيا عمى درجتو ومساحتو ومكانو مف الجسـ فحروؽ البطف او 
 الرأس اكثر خطورة مف الحروؽ في االطراؼ.

 



 -درجات الحروق: -

 يتعدى طبقات الجمد السطحية.اذا كاف الحرؽ ال  -الدرجة االولى : -1

اذا كاف الحرؽ ال يتعدى طبقات الجمد الداخمية وتظير عميو فقاعات مائية  -الدرجة الثانية: -2
 وىي مؤلمة.

 اذا امتد الحرؽ الى جميع طبقات الجمد واالنسجة التي تحتيا. -الدرجة الثالثة : -3

الشخص وجب اطفاء النار بأف يمؼ اذا اشتممت مبلبس  -القواعد العامة إلسعاف الحروق: -
ببساط وتغطى المنطقة المصابة بالشاش المنقوع بالفازليف واذا كاف الحرؽ واسعا وجب لؼ 

 المصاب بشرشؼ نظيؼ ثـ ينقؿ الى المستشفى.

حيث تحدث نتيجة التعرض الى حرارة الشمس لفترة  ضربة الشمسمف ضمف حاالت الحروؽ  -
خفيفة فبل تبدو اعراض ميمة انما يشعر المصاب بدوار عاـ طويمة ، وقد تكوف ضربة الشمس 

وصداع مع ارتفاع درجة الحرارة وقد تكوف شديدة فتزداد ىذه االعراض وترتفع درجة الحرارة الى 
درجة مئوية ويحمر الجمد ويتوقؼ التعرؽ وكثيرا" ما تتعرض حياة المصاب لخطر  48ما فوؽ 
 الموت .

لشمس بنقمو الى الظؿ فورا ويعطى سوائؿ بكثرة والعمؿ عمى ويتـ اسعاؼ المصاب بضربة ا -
 نقمو الى مكاف بارد ووضع كمادات مف الماء المثمج عمى االطراؼ والرأس.

 -ومن الحوادث التي يصاب بيا االنسان اضافة الى ما ذكر انفا:

  -لسعة الحشرات: -1

كثيرا مف الحشرات ساـ كالزنبور وغيره فإذا حدثت لسعة مف حشرة ابعدىا حاال" عف يديؾ   
وضع قطعا" مف الثمج فوؽ مكاف المسعة واستعمؿ مرىـ ضد الحساسية او محموؿ الكاالميف 

 لتخفيؼ الحكة وااللـ وينصح بأخذ حبوب أنتي ىستامينيؾ.

 -لدغة العقرب: -2

ؾ المخفؼ وضع كمية مف الثمج فوؽ مكاف المدغة واستعمؿ حاال" دلؾ مكاف المدغة باالموني  
 المصؿ المضاد لمدغة العقرب وىو متوفر في المستشفيات.

 



 -عضة االفعى: -3

اذا كانت االفعى سامة فأنيا تحدث الـ حادا" في محؿ العضة مع توـر ويسعؼ المصاب بربط   
لدـ الى سائر انحاء الجسـ ثـ يشرط الطرؼ المصاب برباط بشدة لمنع تسرب السـ مع مجرى ا

ويمص الدـ او يسمح لو اف ينزؼ بشدة لتخميص  Xمكاف العضة بمشرط او موس معقـ بشكؿ 
الجسـ مف السـ المتجمع ىناؾ ثـ يضمد الجرح ويعطى المصاب ابرة مف المصؿ المضاد لسـ 

 االفعى .

                     

 

 

 ...لكم بالنجاح متنياتنا                           
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