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 : Healthالصحة

يالتكامح  يالكاايحة النيةةحة أن تعريف الصحة حسب ما جاء في منظمة الصححة العالمةحةو ي حي حالحة السح مة  

 يالعقلةة ياالجتماعةة يلةس مجرد حالة الخلو من المرض يالعجزو

( بأةها حالة التحوانن  بحةن يئحااف الجسحن يان  حتا التحوانن  حو حالحة Perkinsأما حالة الصحة كما عرفها )

ائ علح  التحوانن أ  الصراع المستمر بةن مسننات المرض يمقايمحة الجسحن المتمةلحة فحي  حواخ المختلاحة للحاح 

 الصحةو
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 : Public healthالصحة العامة

) الصحة العامة  ي علن يفن تحقةق الو ايحة محن 1920أن أ ن تعريف للصحة العامة يصاة العالن يينسلو سنة 

األمراض يإطالة العمر يتر ةة الصحة يالكااية ييتن ذلك بمجهودات منظمحة للمجتمحم محن اجح  الوصحو  إلح  

 طريق صحة النةئة, الصحة الشخصةة, التشخةص المنكر للمرض, تطوير الحةاة االجتماعةة(والهيف عن 

 

 : Community healthصحة المجتمع 

 و ةظام تقيين الرعاية الصححةة لكافحة أفحراد المجتمحم بواسحطة فريحق  حسب ما جاء في منظمة الصحة العالمةة

ن األمراض ي و العلن الت  يشخص أيلويات المشاك  صحي متكام  لتحسةن حالة المجتمم الصحةة يالو اية م

 الصحةة ييخطط يينات النرامج الصحةةو 

 

 : Primary health careالرعاية الصحية األولية

ي ي الرعاية األساسةة المةسرة لكافة األفحراد فحي المجتمحم يالمسحتنية علح  تكحالةف التطنةحق العلمحي يالعملحي 

اجتماعةاً يتكنولوجةاً متوفرة للارد يالعاالةو من خ   المشاركة الجما ةرية التامحة ييمكحن للنلحي بوساا  مقنولة 

 تحملها يمن الممكن توفر ا في جمةم مراح  التطور الصحي من خ   االعتماد التاتيو

تطححور ي حتا النظححام يشححك  جححزء ال يتجححزأ محن النظححام الصحححي فححي النلححي باالرتنحاط مححم المهمححات المركزيححة لل

االجتماعي ياال تصحاد , ي حو المرحلحة األيلح  التصحا  الاحرد يالعاالحة محم النظحام الصححي فحي النلحي لجعح  

الخيمات الصحةة  رينة من المجتمم يتكون أي  عنصر من عناصر استمرارية الرعاية الصحةة في المجتمحمو 

وتقدم  الددممال لتحندي  يلويحة تتجه الرعاية الصحةة إل  معالجة المشاك  الصححةة فحي المجتمحم يحسحب األ

 الصحة والوقاية والعالج والتأهيل وتشمل: 

 

 خيمات رعاية األم يالطا  .1

 برةامج التحصةن الموسم .2

 سنواتو 5خيمات برةامج السةطرة عل  أمراض اإلسها  لألطاا  دين  .3

 سنواتو 5خيمات برةامج السةطرة عل  أمراض الجهان التناسي الحادة لألطاا  دين  .4

 زيز الصحة يالتوعةة الصحةةوخيمات تع .5

 خيمات الصحة الميرسةة يالعةنةةو .6

 مرا نة مةاخ الشرب ياإلصحاح النةئي .7

 الر ابة الصحةة .8

 التحر  يالرصي الوبااي .9

 

 واجبال مركز الرعاية الصحية األولية: 

يتحيربوا علح  تقحيين من المهام األساسةة للكوادر الطنةة يالصحةة فحي مركحز الرعايحة الصححةة األيلةحة  حو أن 

 عناصر الرعاية الصحةة األيلةة يتحقةق األ ياف المرسومة ضمن الر عة الجغرافةة يكما يلي:
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 خيمات رعاية األم يالطا  .1

 برةامج التحصةن الموسم .2

 سنواتو 5خيمات برةامج السةطرة عل  أمراض اإلسها  لألطاا  دين  .3

 سنواتو 5لحادة لألطاا  دين خيمات برةامج السةطرة عل  أمراض الجهان التناسي ا .4

 خيمات تعزيز الصحة يالتوعةة الصحةةو .5

 خيمات الصحة الميرسةة يالعةنةةو .6

 مرا نة مةاخ الشرب ياإلصحاح النةئي .7

 الر ابة الصحةة .8

 التحر  يالرصي الوبااي .9

 الو اية من األمراض الغةر اةتقالةة يالرعاية الناسةة األيلةة .10

 التسجة  ياإلحصاء الطني .11

 

 مفاهيم تمريض صحة المجتمع وتطورهانشوء 

ةشأ تمريض الصحة العامة فرعا من فريع التمريض, ي ي ةشحأ التمحريض فحي عهحي الرسحو  محمحي ) ( فحي 

الجزيرة العربةة إذ أن فضلةات ةساء المجتمم اإلس مي اةخرطن في سلك التمريض يتضمةي جريح المصابةن 

 ةي االسلمةةو في الحريب يالمعارك يمن أشهر ن رفةية بنت سع

ي ي تطور ماهوم الصحة العامة بتطور ماهوم الرعاية الصحةة الشخصةة عن عنايحة طريحق اال تمحام بالتغتيحة 

يالنظافة الشخصةة يأي ات النوم يالراحة يتنظةن أي ات العم  ياال تمام بالرياضحة النيةةحة يالعنايحة بحالم بس 

 يبجمةم أعضاء الجسن المختلاةو

الريماةي تركز االتجاخ ةحو النةئة يتحو  ا تمام الريماةةةن من الصحة الشخصةة إل  صحة النةئة يفي العصر 

أ  اال تمام بعوام  النةئة التي تؤثر في صحة الناس يالمجتمحم معحاً مةحا  علح  ذلحك مةحاخ الشحرب يتصحريف 

متها يالتهويحة ياإلضحاءة الاض ت اآلدمةة يجمم القمامة يكةاةة التخلص منها يةظافحة الحلةحب يالطعحام يسح 

يةظافة الشوارع يمكافحة الحشرات يمنم الضوضحاء يالغحانات الضحارة فحي الجووي حي تطحور تنعحاً لحتلك فحن 

 الهنيسة الصحةة يالمجار  يالاض ت لغرض تحسةن النةئة يالمحافظة عل  صحة الارد يالمجتمم

لعامة يفي بياية النصف الةاةي محن القحرن ياستمرت المحايالت الاردية يالجماعةة في مجا  تمريض الصحة ا

محار  ( تكحوين فكحرة تمحريض الصححة العامحة بتكلةحف )يلحةن راتنحون( بحيأ فحي اةجلتحرا )1859التاسم عشر )

(, التي  امت بتمريض نيجته يتقيين الخيمات التمريضةة للمرضح  الاقحراء فحي منحانلهن فحي ميينحة ريبنسون

ة بتوئةف عيد محن الممرضحات إذ كاةحت تقحوم كح  ممرضحة بالزيحارات لةاربو  ياخت يتوسم بتقيين  تخ الخيم

المنزلةة للمرض  في منطقة معةنة مخصصة لها يتعمح  علح  تحوفةر العنايحة بحالمريض يالاقةحر يتحوفةر سحن  

( لةاربح الراحة لهنو يةظرا أل مةة عم   ؤالء الممرضات فقي أةشئت ميرسة لليراسحة يالتحيريب فحي ميينحة )

ات الصحةات اللواتي لن يقتصر عملهن عل  رعاية المريض فقحط بح   محن أيضحاً بتعلحةن األسحرة لتخرج الزاار

طرق العناية به يعملن عل  ةشر التعلةمات يالقواعي العامة التي تمكن األسر من المحافظة عل  صحة أفراد ا 

 يالو اية من األمراض يالحوادثو 

ة لةاربحو  إلح  اةتقحا   حتخ الاكحرة إلح  ميينحة لنحين حةح  ي ي أدى ةجاح فكرة تمريض الصحة العامة في ميينح 

توسعت مجاالت خيمات تمريض الصحة العامة فحي اال تمحام بدعحياد الممرضحات يتحيرينهن فحي  حتخ المجحا  

 يعل  مستوى الييلةو
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تحي ( اتنعت أمريكا الطريقة ال1877ثن بيأت تنتشر  تخ الخيمات يفكرتها إل  أماكن أخرى من العالن فاي عام )

بيأت بها اةجلترا في مةيان تمريض الصحة العامة ي ي تحيد الهيف األي  ي حو العنايحة بالمرضح  الاقحراء فحي 

 منانلهن يتأسةس أي  جمعةة للممرضات الزاارات الصحةاتو

يفي بياية القرن العشرين بيأ التمريض في أمريكا يبريطاةةا يفي أجزاء أخرى من العالن يتحسس أ مةة أعحياد 

ضة المؤ لة لتقحيين الخحيمات الصححةة الو ااةحة يتقحيين اإلرشحادات يالتوجةهحات الصححةة للاحرد يالعاالحة الممر

 يالمجتممو ياستمرت المؤسسات الصحةة بتقيين  تخ الخيمات يالجاةب الو ااي منها بخاصةو

محافظحة علح  يفي بياية السنعةنات من  تخ القرن يةتةجة ألدراك أ مةة خيمات تمريض الصححة العامحة فحي ال

صحة الارد يالمجتمم كله يتطور مؤسسات األعياد العلمي يالاني للعاملةن في  تا المجا , دعا المختصون في 

 تا المجا  يمنظمة الصحة العالمةة إل  تغةةر مصطلح الصححة العامحة إلح  صححة المجتمحم يتغةةحر مصحطلح 

 تمريض الصحة العامة إل  تمريض صحة المجتممو

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيةالمحاضرة ال

 (Family Assessment)تقييم الحالة الصحية لألسرة

التقةةن  و مراجعة الحاالت لغرض تشخةص المشكلة أما تقةةن الحالة الصحةة لألسرة فهي عملةة جمم معلومات 

يضم األيلويات في حح  كاملة عن األسرة,من خ لها ةتعرف عل  المشاك  التي تعاةي منها األسرة لنتمكن من 

  تخ المشاك  من الناحةة الصحةة ياالجتماعةة ياال تصادية يبالمشاركة التامة مم جمةم أفراد األسرةو
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 :مواصفال عامل الصحة الذي يقو  بمليء استمارال التقييم ❖

الحلحو   أن عملةة التقةةن تتطلب منا جهود كنةرة في أ امة ع  حات يثةقحة محم األسحرة لنحتمكن محن يضحم كافحة

للمشاك  الصحةةو  تا يتن عن طريق مساعية األسرة في معرفة أ ياف التقةةن ييجود الاريق الصححي فحي كح  

الحاالت التي تحتاج إل  المريةة في العم  يإ امة الع  ات لتلك يتطلب من عام  الصحة عنحي ملحيء اسحتمارة 

 التقةةن أن يكون:

  و  الم حظة  -1

 له سلوك صحي جةي  -2

 و  الشخصةة   -3

 يتعام  مم المشاك  العاالةة بهييء  -4

 له أيمان  و  يمنادئ في العم  -5

 

 معلومال استمارة تقييم الحالة الصحية لألسرة: ❖

 ناك استمارات عييية يمختلاة التنظةن من بلي إل  أخر ييمكنك يضم اسحتمارات خاصحة للتقةحةن يالتحي تحيعي 

الت  ةتعام  معه كحتلك يمكحن مراجعحة كافحة أديات التقةحةن الختةحار األداة التحي )بأداة التقةةن( خاصة بالمجتمم 

 ت ءم مجتمعكو

 أما تقةةن الحالة الصحةة لألسرة فتشم  كافة المعلومات المتعلقة بالصحة يمنها:

 معلومات عامة عن جمةم أفراد اآلسرةو ✓

 اإلمكاةةات المادية لألسرةو ✓

 النةئة ✓

 افة أفراد األسرةوالحالة الجسمةة يالناسةة لك ✓

 السلوك يالعادات الصحةة لألسرة ✓

 ةظام األسرة الةوميو ✓

 ملخص لنعض المشاك  الصحةةو ✓

 

 :طرق جمع  المعلومال ❖

 المقابلة يجها لوجهو  .1

 الم حظةو .2

 األسئلة ياألجوبةو  .3

 جمم المعلومات من المركز الصحيو .4

 مراحل التقييم:  ❖

 المعلوماتواختةار أداة التقةةن يمصادر  .1

 عملةة جمم المعلومات  .2

 تنظةن االستمارة يتحلة  النتااج .3

 التوص  إل  تشخةص المشكلة أي تحييي أيلويات المشاك  .4

 

     (Family Record)بطاقة األسرة
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التسجة  الجةي في بطا ة األسرة يساعي الاريق الصحي في ح  جمةحم المشحاك  الصححةة ييشحجم العحاملةن فحي 

المعلومات الي ةقة عن األسرة للتوص  إل  ح  المشاك  بشك  علمي يسحريم يمحن أ حن أ حياف تسحجة  معرفة 

 يحاظ بطا ة األسرة  ي

 التعرف عل  األسرة من خ   المعلومات المستخيمة في النطا ةو .1

 التعرف عل  تاريخ األمراض التي يشكو منها ك  فرد من أفراد األسرةو .2

للتوص  إل  الح  الجتر   يالتقوين الشام  لكافة المشحاك  أعطاء المعلومات  .3

 لصحةةوا

 

 بطاقة األسرة تشتمل على: ❖

معلومات عامة عن اسن الزيجة يالزيج, العمر, أسماء األطاا  يأعمار ن, المقةمةن في ةاس اليار  .1

 يأعمار ن, الجنس,الحالة االجتماعةة, اليياةة يغةر ا من المعلوماتو 

 المستوى الةقافي لكافة أفراد األسرةو .2

 من  ن التين يعملون في األسرةو .3

 الع  ات االجتماعةةو  .4

 دخ  األسرةو .5

 ملك األسرة ياسطة للنق و   ت .6

 ما  ي أ ياف األسرةو  .7

 الاعالةات الةومةة لألسرةو  .8

 الممارسات اليينةةو  .9

 الممارسات الترفةهةةو  .10

 التاريخ الصحي لك  فرد من األسرةو .11

 كةاةة العناية بصحة األسنانو  .12

 التغتية يالعادات الغتااةةو .13

 الع  ات الجنسةةو .14

 الخيمات الصحةة القرينةو  .15

 المشاك  التي تعاةي منها األسرةوأ ن  .16

 

 

 

 ثالثةالمحاضرة ال

 Community Assessmentتقييم المجتمع

يعرف المجتمم بأةة مجموعة من األفراد يعةشون في مكحان ياححية كحأن تكحون ميينحة أي  ريحة ييشحتركون فحي 

 المنادئ االجتماعةة يالمشاك  التي يعاةي منها المجتممو

 

 التعرف على المجتمع  
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لكي ةتعرف عل  المجتمم يةاهن عادات يتقالةي المجتمم التي تؤثر عل  أفرادخ من الناحةة الصحةة فةجب جمحم 

كافححة المعلومححات عححن أفححراد المجتمححم يالتححي تشححم  العمححر,الجنس, األمححراض الشححااعة, المراكححز الصحححةة, ادة 

 الخو00000المجتمم يالهةئة التعلةمةة

 

 العادال والتقاليم م  ناحية تأثيرها على الصحة إلى:تقنم  ❖

 عادات مشجعة للصحةو .1

 عادات تؤثر بشك  سلني يتسنب األمراضو .2

 عادات لةس لها تأثةر عل  الصحةو .3

 من  تا التقسةن يمكن التعرف عل  السلوكةات المشجعة للصحة يالتي تسه  عم  النرامج الصحةةو

 

 ما يأتي: تقنيم المعلومال التي يمك  جمعها ع  المجتمع إلىأما م  الناحية البيئية فيمك   ❖

 بايولوجيو  ✓

 طنةعةةو  ✓

 حضارية ياجتماعةةو ✓

 ا تصادية يسةاسةةو ✓

 من خ    تا التقسةن يمكن التعرف عل  الظوا ر النةئةة التي تؤثر عل  الحةاة االجتماعةة ألفراد المجتممو

 

 ل الحصول على خارطة يرسم فيها:كذلك يمك  التعرف عل الممينة أو القرية م  خال ❖

 أ ن األةهار يالطرق يالجسور يطرق المواص تو ✓

 المراكز الصحةة أي أ  مركز يقيم الخيمات الصحةةو ✓

 أ ن المراكز الترفةهةةو ✓

 الحييد الجغرافةة للمنطقةو ✓

 الميارسو ✓

 المراكز اليينةةو ✓

 

 

 

 

 كذلك يجب التعرف على: ❖

 لييهن سلطة في المجتممو ادة المجتمم ياألفراد التين  .1

 التطور الحاص  في المجتممو .2

 المحاصة  الزراعةة يةوعةة الطعام المتوفر فةهو .3

 العادات الغتااةةو .4

 المناخو .5

 مصادر المةاخو .6
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 طرق التخلص من الاض تو .7

 أ ن األمراض الشااعةو .8

 

 مراحل التدطيط للبرامج الصحية:

 جمم المعلوماتو .1

 يتحييي األ يافوتقةةن احتةاجات المجتمم  .2

 تحلة  العوام  التي تؤثر عل  عم  النرةامجو .3

 يضم خطة يجيي  للعم و .4

 القةام بالتناةتو .5

 التقوينو .6

 

 : جمع المعلومال .1

يقوم الاريق الصحي بالعم  عل  جمم كافة المعلومحات المتعلقحة بالمشحاك  محن خح   أ امحة الع  حات يالم حظحة 

ات المتوفرة في جمةم المراكحز الصححةة يا حن اإلمكاةةحات المتحوفرة فحي يالمقاب ت الشخصةة يمراجعة اإلحصااة

 المجتمم يالتي تساعي في العم و

 

 : احتياجال المجتمع وتحميم األهماف. تقييم 2

 مراجعة المشاك  الصحةةو -أ

 عم  دراسةة صحةةو -ب

 عم  إحصااةات كاملة لليراسةو -ل

 تحييي طرق يأداة  تخ اليراسةو -ث

 اختةار العةنةو -ج 

 اختنار أيليوعم   -ح 

 تحلة  العةناتو -خ 

 دراسة النتااج يمنا شتهاو -د

من خ    تخ اليراسة ةستطةم تقةةن احتةاجات المجتمم يدراستها بشك  جي , ييمكن تحييي األ ياف من خ   

 النتااج يمنا شتهاو

 

 : . تحليل العوامل التي تؤثر على عمل البرنامج3

تتحةح للاريحق الصححي تححي  الصحعوبات التحي تواجحه النرةحامج  تحييي العوام  المؤثرة من مصادر يإمكاةةات 

 يالمعو ات التي تسنب التلكؤ في العم  يبالتالي فش  النرةامج فةجب التأكي من بعض النقاط يالتي  ي:

     تخ المشاك  من مشاك  المجتمم؟ ❖

     تخ المشاك  من أيلويات المشاك  في المجتمم؟ ❖

 لنرةامج لح   تخ المشكلة؟   توجي إمكاةةات متوفرة لعم  ا ❖

    توجي تكنولوجةا متوفرة لعم  النرةامج؟ ❖
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 : . وضع خطة وجمول للعمل4

 في  تخ المرحلة يبعي التعرف عل  أ ياف النرةامج في ح  المشكلة الصحةة يمكن يضم جيي  تحيد فةه:

 من يقوم بالعم و ❖

 كةف ينظن النرةامجو ❖

 الجيي  الزمنيو ❖

 المكانو ❖

 العم وكن كلاة  ❖

 عيد المشاركةنو ❖

 

 : . التنفيذ5

يتن التناةت عل  أساس العم  الجاد ياأليمان يالتعاين بةن أفراد الاريق الصحي يإ امة الع  ات الوثةقة مم أفراد 

المجتمم ياختةار اةسب األي ات يبمشاركتهن في تنظةن الجياي  يتناةت العمح  كح  حسحب اختصاصحه محم عحيم 

  وتناسي المريةة في العم

 

 : . التقويم6

ي ي عملةة تحييي مخرجات ا لنرةامج ي   توص  إل  األ حياف المرسحومة أم الو يمحن أ حن أ حياف النرةحامج 

الصحي  و تحسةن حالة الصحة يتقلة  اإلصابة باألمراض ي تخ لةست من السه   ةاسحها يلكحن علح  الاريحق 

مكن القةاس بواسحطة الم حظحة يالتسحجة  مةحا  يي الصحي أن يحاي   ةاس النتااج كلما أتةحت فرصة للقةاسو

عل  ذلك اليراسة بةن فترة يأخرى يتحلة  النتااج لنتمكن من خ لها عل  معرفة التطحور الحاصح , يالطريقحة 

 الماضلة في التقوين  ي المقارةة كما أن التقوين يقةس ةشاط الاريق الصحي في المنطقةو

 

 

 

 

 

 

 

 والخامسةرابعة المحاضرة ال

 : Health Educationالتربية الصحية

عرفت من خ   تحييي الهيف حسب ما أ رته منظمة الصحة العالمةة )  و أ ناع أفراد المجتمم لتغةحر عحاداتهن 

يسلوكةاتهن في الحةاة الةومةة ةحو العحادات الصححةة ياسحتخيام الخحيمات الصححةة المتاححة لهحن لتحسحةن حالحة 

 الصحة(و

 ةة لها مجالةن في إيصا  المعلومات للمجتمم آال ي ي:التربةة الصح
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 المجا  الميرسيو ❖

 المجا  االجتماعيو ❖

 

أن عملةة التربةة الصحةة تتطلب مهارات عييية عني االتصا  مم الناس يالعم  معهحن فحي توصحة  المعلومحات 

 معلومات يإةما  ي عملةة تغةرو عن الصحة يألج  تغةةر سلوكةتهن ياتجا اتهن فهي لةست عملةة تلقةن يإعطاء  

 يلضمان ةجاح عملةة التربةة الصحةة يجب أن يتوفر فةها  األساس العلمي آال ي و:

 الحاجةو .1

 معرفة المعلومات يالحقااقو .2

 ةوعةة السلوك يالممارساتو .3

 

 حة : ن  النيء بأ  إجراء في عملةة التربةة الصحةة علةنا التعرف عل  األفراد المراد تغةةر سلوكهن من 

 األفراد التين يحتاجون للنصةحةو .1

 ما  ي ثقافتهن يتعلةمهنو .2

 ما  ي معتقياتهنو .3

 معرفة طريقة معةشتهنو .4

 

 أهماف التربية الصحية:

 و تقوين سلوكةات أفراد المجتمم يتوجةههن ةحو تطوير يتحسةن حالتهن الصححةة  الهيف العام للتربةة الصحةة

 للوصو  إل  حالة الصحة المةالةة للارد يبالتالي المجتممو

 

 أما األ ياف الخاصة للتربةة الصحةة فهي:

 تقيين كافة المعارف يالمعلومات حو  الصحة يالمرض يتوضةح ما يمكن توضةحه ألفراد المجتممو .1

 ن يا م الصحة من  ن  أفراد المجتمم يالعاملةن في المراكز الصحةةوتقوي .2

 التشجةم لتطوير الخيمات الصحةةو .3

عم  النحوث ياليراسات في يا م السلوكةات المتعلقة بالصحة لغحرض تحسحةن حالحة المجتمحم صححةاً  .4

 ياجتماعةاً يا تصادياًو

 مم مستقن ًوخلق جة  ياعي يمةقف صحةاً لةكوةوا أفراد ةاجحةن في المجت .5

  Communicationاالتصال الجماهيري

يعرف االتصا  الجما ةر  بأةه أ  لقاء بةن شخصةن أي أكةحر يقحوم الشحخص األي  بنقح  الرسحالة إلح  الةحاةي 

 يالت  يسم  بالمستقن و ي ناك يساا  متقيمة تسه  عملةة االتصا  الاكر  ياةتقا  الرسالةو

 

 أساليب االتصال: ❖

 نوعي : تكون على 

 االتصال المباشر ويكون أما على شكل فردي أو جماعي.  -1
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 االتصال الفردي. -أ

 االتصا  الارد  كما في اتصا  أفراد الكوادر الصحةة مم المواطنةن:

المةقاححون  -الميرسححون -خنححراء التغتيححة -األخصححااي االجتمححاعي -أطنححاء األسححنان -الممرضححات  -األطنححاء

 الصحةةنو

 اآلتةة: يتتن  تخ العملةة بالطرق

 االجتماعات العادية يالنيياتو .1

 الزيارات المنزلةةو .2

 العةادات الخاصةو .3

 المراكز الصحةةو .4

 الصحة الميرسةةو .5

 المستشاةاتو .6

 

 االتصال الجماعي: ويتم في المجاالل التالية: -ب

 المراكز الصحةةو .1

 الميارسو .2

 المعام  يفي مجا  الصحة المهنةةو  .3

 المنظمات الجما ةريةو  .4

 الشعبومجالس  .5

 الهةئات التعلةمةةو  .6

 النقاباتو .7

 

 االتصال غير المباشر: -2

 تخ الطريقة  ي ا   فعالةة من األيل  يتستخيم في حالة يجوب ةشر خنر صحي  ام إل  عيد كنةر من النحاس 

ال يمكن لقااهن في آن ياحي فهي الوسةلة التي يمكن أن تص  إل  الناس بأسحرع ي حت يألكنحر عحيد يلكنهحا فحي 

 ةاس الو ت تكون مكلاة يتحتاج إل  أيي  ما رة يفنةة في العم  يمن  تخ الطرق  ي:

 التلاانو ❖

 المتياعو ❖

 السةنما المتحركةو ❖

 المسارحو ❖

 أف م الاةييوو  ❖

 المعارضو ❖

 التسجة  الصوتيو  ❖

 

   Visual aids -Audioالوسائل التعليمية

 توصة  الرسالة )المادة العلمةة( من المعلن إل  المتعلنوي ي الوساا  التي يمكن أن يستعان بها لتسهة  عملةة 
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أن التقيم العلمي يالتقني  ي يساعي في توفةر التطوير ياالبتكار في الوساا  التعلةمةة لضمان توصة  الرسالة لتا 

 أصنح من الضرير  اال تمام بالوساا  التعلةمةحة يمحيى م امتهحا محم المسحتوى العلمحي يالةقحافي للمحتعلن لحتا

 صنات الوساا  التعلةمةة إل  عية تصنةاات يأ مها  ي مراعاة الحواس التي تخاطنها تلك الوسةلة آال ي ي:

 

 التسجة  الصوتيو -يساا  االتصا  السمعةة مة  المتياع  .1

 المخططاتو -الصور الةابتة يالمتحركة -الخرااط -المطنوعات  -يساا  االتصا  المراةة مة  الرسوم .2

 المسرحةاتو -الاةييو -التلاان -سمعةة يالنصرية مة  األف م المتحركةيساا  االتصا  ال .3

 

 : هناك عمة عوامل تحمد م  اختيار الوسيلة آال وهي ❖

 أن تجتب ا تمام المتعلنو .1

 تتاق مم أسلوب المتعلن يعاداته يسلوكه يمعتقياتهو .2

 تتطلب التنوع يلةس االعتماد عل  يسةلة ياحيةو .3

 يمهارات المعلنوتنسجن مم أسلوب  .4

 

 قواعم في استدما  الوسيلة: ❖

 تحييي األ ياف التي تحققها الوسةلةو .1

 األعياد المسنق للوسةلةو .2

 تكام  الوسةلة مم موضوع اليرسو .3

 م حظة أسلوب عرضها عل  المتعلن من حة  الو ت يالجهيو .4

 عيم اإلكةار في المظا ر الشكلةةو .5

 المتعلنو تكون الوسةلة م امة لمستوى  .6

 صحة محتوا ا من الناحةة العلمةةو .7

 

 أما المواصفال التي يجب أن تتوفر في األجهزة: ❖

 سهولة حملها يةقلهاو  .1

 مقايمتها للرطوبة يالتقلنات الجويةو  .2

 ال تربك المعلن أي المتعلنو  .3

 سهولة التشغة و  .4

 دور الممرضة في التربية الصحية:

عححادات المجتمححم يطححرق معةشححتهن يتطححوير حاححظ سححج ت شححهرية ينححةن فةهححا التغةححرات فححي  و1

 الخيمات الصحةة في ح  المشاك  الصحةةو

يضم الخطط مم المجتمحم فحي حح  المشحاك  يإيجحاد طحرق تغةحر العحادات يالسحلوكةات غةحر  و2

 الصحةة لتحسةن حالة الصحةو

 يضم المخطط للزيارات المنزلةة يخاصة أليلئك التين يحتاجون المساعيةو و3
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ة في عم  الزيارات المنزلةة يتسجة  كافة المعلومات المتعلقة بالصحة تيريب الكوادر الصحة و4

 لغرض التوعةة ياإلرشادو

 منا شة المشاك  الصحةة مم  ادة المجتمم لح  مشاكلهنو و5

 يضم برامج التربةة الصحةة حسب أيلويات المشاك  الصحةةو و6

 م حظة العادات الصحةة للناس من خ   التعام  مم المجتممو و7

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ةسادسة والسابعالمحاضرة ال

   Maternal and Child health:رعاية األمومة والطفولة

أن برةامج العناية بالحام  يالطا   ي جزء ال يتجزأ  من برامج صححة المجتمحم المتعحيدة يان العنايحة بصححة 

يالنامةحة فحي العحالن يخصصحت لهحا الحام  يالطا   ي من األمور المهمة التحي ا تمحت بهحا الحيي  المتطحورة 

مؤسسات مزيدة بم كات طنةة يفنةة ييفرت احيث التقنةات التحي لهحا دير مهحن فحي الكشحف يالعح ج المنكحر 

 للحاالت المرضةةو
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 أسباب االهتما  بصحة األ  والطفل:

يالطاولة يجعلته في  اامة األيلويات لقي أعطت اليي  المتقيمة يالنامةة ا تماماً متزايياً بنرامج رعاية األمومة 

 لألسناب التالةة:

% من مجموع السكان في اليي  النامةةو يإذا أضانا إلح   حتخ  50سنة  14يشك  األطاا  تحت سن  -أ

( سنة فةشك  مجموع  حاتةن الائتحةن ححوالي 44 - 15النسنة عيد األمهات في سن اإلةجاب أ  من )

 ثلةي مجموع السكانو

ن  األمةو ي ي يعت كةةر من دي  العالن عل  يا م ي ي أن العنايحة بصححة الطاح  األطاا   ن مستق -ب

تضمن للنلي جة ً سلةماً  ادراً عل  اإلةتاج ييمكن االعتماد علةةو أن أطاالنا الةوم  ن رجا  المستقن  

 ي تا ما يوجب رعايتهن يالعناية بهنو

ؤد  بحةحاتهن ةظحراً لتحأثر صححتهن أن األطاا  يتعرضون بسحهولة لصصحابة بحأمراض عييحية  حي تح  -ل

بعوام  النةئة أي لعيم تمتعهن بالمناعة المناسنةو يمن الممكن منحم ححييث اإلصحابة فةهحا يالسحةطرة 

 علةها يفي الحقةقة فان تقيم أ  ديلة يقاس بنسنة الوفةات التي تحيث بةن مجامةم األعمار المختلاةو 

الدة يمكن منعها أي اإل    من أخطار ا عن طريحق أن العييي من األمراض التي ترافق الحم  يالو -ث

 الرعاية المستمرة للمرأة الحام و 

أن األطاا  يتعرضحون للححوادث يالمخحاطر بسحنب ةقصحان الحوعي ياإلدراك السحلةن, ممحا يسحتلزم  -ج 

األشراف المستمر علةهن لتيارك ما  ي يصةنهن من عا ات يعوق داان مم عنئهحا الجسحي  يالعقلحي 

 عل  الطا  يعاالتهوياالجتماعي 

أن أمراض سوء التغتية منتشحر بحةن األطاحا  يبصحورة خاصحة فحي الحيي  النامةحة ي حي محن اححي  -ح 

 المخاطر الصحةة بةن األطاا و

 أن خيمات رعاية األمومة يالطاولة تساعي في تقلة  ةسنة الوفةات بةن األطاا  دين عمر الخامسةو -خ 
 

 أهماف برامج رعاية األمومة والطفولة:  

تهيف  تخ النرامج بصاة عامة إل  رفم مستوى الس مة يالكاايحة النيةةحة يالناسحةة ياالجتماعةحة لح م يالطاح  

 يبصاة خاصة تهيف إل  : 

 رعاية األم بدرشاد ا يمساعيتها عل  ما يلي: ❖

 أن تحتاظ ك  حام  أي مرضعة بصحة جةيةو .1

 أن تتعلن فن رعاية الطا و .2

 أن تلي يالدة طنةعةةو .3

  ً سلةماًوأن تلي طا .4

 رعاية الطا  بتوفةر ما يأتي له: ❖

 أن يعةش يينمو يسط أسرة متماسكةو -أ

 أن يتمتم بالحب يالطمأةةنةو -ب 

 أن يعةش في  يسط صحيو -ت 

 أن يحص  عل  التغتية الكافةةو -ث 

 أن يحص  عل  الرعاية الطنةة الجةيةو -ج

 أن يتعلن منادئ الحةاة الصحةةو -ح
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 خممال رعاية األمومة والطفولة:

 مركز رعاية األمومة يالطاولة بتقيين الخيمات التالةة:يقوم 

 رعاية الحام و .1

 العناية باألم في فترة النااسو .2

 رعاية الطا و .3

 التةقةف ياإلرشاد الصحيو .4

 اإلرشاد يالتأ ة  الغتاايو .5

 خيمات تنظةن األسرةو .6

 التيريب العملي للكادر الطنيو .7

 ةهاواألشراف عل  دير الحضاةة يتقيين الرعاية لألطاا  ف .8

تقيين التقارير ياإلحصااةات عن أعما  مركز الرعاية إلح  شحعنة رعايحة األمومحة يالطاولحة فحي  سحن  .9

 الخيمات األساسةة في داارة الخيمات الو ااةة يالنةئةة  في ينارة الصحةو

 ييهتن المختص بتمريض صحة المجتمم في مجا  رعاية األمومة يالطاولة بما يلي: 

   يالوالدة يالنااس يمرحلة الطاولة المنكرةو المشاك  المتعلقة بالحم .1

 المشاك  المتعلقة بنمو الطا  يتطورخو  .2

 المشاك  المتعلقة بالعناية باألطاا  يي ايتهن من أمراض الطاولة يالحوادثو يالمخاطرو .3

 

 هي: االمومة والطفولة ة بدممالالفئال المشمول

 األمهال: ❖

 يالنااسواألمهات في فترة الحم  يالوالدة  .1

 األمهات األكةر تعرضاً لمخاطر الوالدة ي ن: .2

 سنةو 35سنة يأكةر من  17األمهات في عمر ا   من  -أ

األمهات المصابات بأمراض سوء التغتية كالسمنة المارطة, أي ةقحص الحونن, أي فقحر الحيم بسحنب  -ب 

 العادات الغتااةة السةئة يالتي تتعلق بكمةة الغتاء المتنايلة أي ةوعةتهو

 ات المصابات بأمراض القلب أي الكلةة أي مرض داء السكر واألمه -ت 

 األمهات المتعيدات الوالدةو -ث 

األمهات اللواتي تعرضن لمضاعاات يالدة سحابقة مةح  النحزف, محوت الجنحةن, اإلجهحاض, تسحمن  -ج

 الحم , الوالدة القةصرية يغةر او

 

 األطفال: ❖

 األطاا  الخيج ) يالدة غةر كاملة(و .1

 يالدته عسرةوالطا  الت  كاةت  .2
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 الطا  الت  تعرض ألذى أثناء الوالدة  .3

 الطا  المعرض لتخلف في النمو يالتطورو .4

 أطاا  األمهات المصابات بأمراض القلب, يالكلةة, يالسكر و .5

 أطاا  األمهات المصابات بأمراض التي تسننها الاةريسات مة  الحصنة األلماةةة, األةالوةزا يغةر او .6

هن عني يالدتهن ع محات عةحر طنةعةحة كحنطء النحنض أي بحطء التحناس أي عحيم األطاا  التين تظهر علة .7

 يجود فتحة المخرج يغةر او

 

 Maternal care:رعاية األمومة 

 يمك  تقنيم رعاية األمومة إلى عمة مراحل: 

 : عاية قبل الزواجأو الر Preconception الرعاية قبل الحمل .1

 األمومة يياض  أن تنيأ في مرحلة المرا قة, يتشم : تعي  تخ المرحلة بياية منهاج رعاية 

تةقةف الاتةات ينيادة يعةهن صحةاً في اليارس حو  الجهان التناسلي األةةو , ييئااف أعضحااه,  -أ

يأخطار األمراض التناسلةة, يالصحة الشخصةة يالسن المناسب للحزياج, ياةسحب سحن ألي  حمح  

االخت طحات يالمضحاعاات التحي تصحاحب الحمح  سحنة محن عمحر األم, آذ أن  35 -20ي و محابةن 

 يالوالدة تزداد في الاترة التي تسنق أي تلي  تا العمرو

 اال تمام بصحة الاتةات في الميارس يإعطااهن التلقةحات مة  لقاح الحصنة األلماةةةو -ب

الاحوصات السريرية يالمختنرية ال نمة, يحتن أجحراء الاححص الطنحي الشحام  علح  الحراغنةن فحي  -ل

الزياج لنةان أ لةتهن يس متهن, ييهيف إلح  كشحف الححاالت المرضحةة يالوراثةحة مةح  داء السحكر 

يغةر ا يالتي يحتم  اةتقالها إل  األطاا , مم أجراء بعض الاحوصات المختنرية مة  فححص الحيم 

للتححر  عحن األمحراض التناسحلةة, يأجحراء  VDRLيفححص  Rhعرفة فصةلته يالعام  الريس لم

 الاحص ألشعاعي للصير للتأكي من س مة الارد من مرض التيرن الراو و

 

 .Antenatal careالرعاية أثناء الحمل .2

معرضحة لحنعض مضحاعاات تعي فترة الحم  أ ن فترة يهتن بها منهاج رعاية األمومة الن األم خ لها تكون 

الحم  التي يمكن الو اية من حييثها, أي اإل    محن أخطار حا, يذلحك بالرعايحة المسحتمرة فحي  حتخ الاتحرة 

سواء  حيمت  حتخ الرعايحة فحي مركحز رعايحة األمومحة يالطاولحة أي فحي المستشحاةات أي بواسحطة األطنحاء 

أي المستشا  تعي في غاية األ مةحة يحسحب  المتخصصةنو ييجب أن تيرك األم الحام  بان الزيارة للمركز

 (:1ةظام معةن كما  و موضح في الجيي  التالي ر ن )

 

 مية الحم  الزيارات 

 ً  خ   األشهر الستة األيل و شهريا

 خ   الشهر السابم يالةامنو  ك  أسنوعةن 

 ً  خ   الشهر التاسمو أسنوعةا
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 ( زيارال اال  للمركز الصحي. 1جمول رقم)

 

يكتلك يجب أن تزير المركحز فحور ئهحور أ  أعحراض غةحر طنةعةحة تطحرأ علح  األم الحامح  ي نحاك بعحض 

 الاحوصات الريتةنةة التي تجرى عل  األم عني ك  نيارة لها لمركز الرعاية يالتي تشم :

فحص الجسن يم حظة الع مات الجسمةة غةر الطنةعةة مة  يجحود الحورم أي  الفحص ألنريري: .1

 ي السا ةن, يكتلك  ةاس الونن يالطو  يضغط اليموالييالي ف

ي ي فحوصات خاصة بالحم  يتشم  حجن الرحن يضم الجنةن, فحص المهن   الفحص الننائي: .2

 للتأكي من يجود ةزف يإفرانات, يكتلك ةوع الحوض يسعتهو

 فحص اإلدرار العام ي ةاس  ةموكلوبةن اليمو الفحوصال المدتبرية: .3

 ن وعالجها.الكشف ع  حالة األسنا .4

تختلف اإلرشادات الصححةة المقيمحة لح م الحامح  بمحا يحت ءم  اإلرشاد والتثقيف الصحي للحامل: .5

يك  مرحلة من مراح  الحمح  فحي التركةحز علح  النظافحة الشخصحةة , يالراححة يالنحوم, م بحس 

ية بالطاح , يأتنحاع الحام , التلقةحات, العناية بالةييةن, العناية باألسنان, التمرينات الرياضةة, العنا

 التعلةمات الصحةة الغتااةة ياألمور المهمة األخرى التي توجب أخت ا بنظر االعتنارو

يتقوم مراكز رعاية األمومة يالطاولة إضافة إل  الخيمات السابقة بتوفةر الع ج ال نم في بعض الحاالت 

 المتخصصةوالمرضةة, أما في الحاالت المستعصةة فةتن أحالتها إل  المستشاةات 

 

 :  Natal careالرعاية أثناء الوالدة .3

تتن عملةة الوالدة في مستشا  الوالدة أي في المنز و يمن المهن تحييي األم الحام  مكان الحوالدة ياختةحارخ عنحي 

ا تراب موعي يالدتها يلك  من  تخ الحوالدات تهةئحة مسحنقة تقحوم بهحا األم بمسحاعية الممرضحة لهحاو يفحي كلتحا 

الحالتةن يجب أن تتن الوالدة تحت أشراف كوادر طنةة أي صحةة ميربة أما الحاالت الخطرة التحي يحتن تحييحي ا 

  ن  الوالدة فةجب أن تتن الوالدة في المستشا  يتحت رعاية مركزة لتااد  االخت طات بالنسنة ل م يالطا و

 

  و  Postnatal care(رعاية األ  بعم الوالدة )النفاس .4

( 3فترة النااس  ي الاترة التي تعقب الوالدة بستة أسابةمو يياض  أ امة األم بعحي الحوالدة فحي المستشحا  لمحية )

أيام تقريناً, يذلك لتوفةر الرعاية لها الستعادة صحتها ي وتها, يللتعود عل  المولحود الجييحي يطريقحة أرضحاعة 

مرير  تخ الاترة أي في حالة الوالدة فحي المنحز  فةجحب يالعناية بهو أما في حالة خريج األم من المستشا   ن  

 أن تزير ا المولية يومةاً يلمية ث ث أيام األيل  بعي الوالدة لألشراف عل  صحتها يعل  الولةي الجيييو

يخ   الزيارة يجرى لها الاحص الشام  كاحص الةييةن يالحلمة يالحنطن, يإذا كاةحت الحالحة الصححةة العامحة 

م عل  الحركة يالرياضة المناسنة, يكتلك تشجةم األم عل  الرضاعة الطنةعةة لمحا لهحا محن أثحار جةية تشجم األ

 صحةة يةاسةة لك  من األم يالطا , يكتلك تحصةن الطا  ضي األمراضو

ييجب عل  األم مراجعة مركز رعاية األمومحة يالطاولحة أثنحاء األسحنوع الةالح  محن الحوالدة ألجحراء الاححص 

أما الاحص الطني الةاةي فةتن بعي مرير الستة أسابةم التي تلي الوالدة يجرى علةها فححص شحام  الطني األي , 

يد ةق للتأكي من رجوع الرحن إل  حالته الطنةعةة يعحيم يجحود أ  عحييى أي محرض يمحن ثحن معالجحة بعحض 

 الحاالت المرضةة أن يجيتو
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 دور الممرضة في رعاية األمومة:

 نكراً يالخطرة منها خاصةواكتشاف الحاالت المرضةة م .1

ترشي الحام  بضريرة مراجعة المركز الصحي, يأ مةة أجحراء الاحوصحات خح   الحمح  بشحك    .2

 منتظن لمنم حييث مضاعاات الحم و

عني مراجعة األم الحام  أي  مرة تنظن لها استمارة خاصة ييين فةها المعلومات الشخصةة, التاريخ  .3

 والدة يغةر ذلك من المعلوماتوالعاالي يالصحي, تاريخ الحم  يال

  ةاس ضغط اليم, ينن الحام  يطولهاو .4

 إرسالها إل  الطنةنة ألجراء الاحص الطني الشام و .5

إرسالها إل  المختنر ألجراء الاحوصات المختنرية مة  تحلةح  اإلدرار العحام لمعرفحة ةسحنة الحزال   .6

يفحص  Rh)األلنومةن( يالسكر يخاصة المصابات بمرض داء السكر يتحلة  اليم يالعام  الريس 

 VDRL يفحص الهةموكلوبةنو 

 تلقةح األم الحام  بلقاح توكسةي الكزانو .7

المشاك  االجتماعةحة التحي تقحم بحةن أفحراد العاالحة يخاصحة التحي لهحا تحأثةر علح  األم التعرف عل   .8

 يجنةنها يتقيين الحلو  لهاو

 ح  المشاك  الناسةة للحام , يمحايلة إنالة مخايفها من الحم  يالوالدةو .9

 تقيين المعوةات الغتااةة للعاالة المحتاجةو .10

ت عحن مراجعحة المركحز الصححي لمعرفحة األسحناب , الزيارات المنزلةة للمحرأة الحامح  التحي اةقطعح   .11

يدراسة الحالة االجتماعةة لألسرة, يتقيين التوعةة الصحةة ال نمة لألسرة, يتهةئة كح  محا يلحزم لح م 

 الحام  الراغنة بالوالدة في النةت يمساعيتها في اختةار المكان المناسب للوضمو

لممرضة يالقابلحة التحي تحضحر عملةحة الحوالدة علح  حاظ المعلومات عن األم يالعاالة يالتي تساعي ا  .12

 التعرف بالمشك ت المتو عةو

التةقةف الصحي لألمهات يالت  يكحون أمحا علح  شحك  فحرد  أي المحاضحرات المنظمحة, ي حو جحزء  .13

ضرير  من منهاج صحة األم حة  يعط  في فترة الحم  يما بعي الوالدة يكتلك في فترة الزيحارات 

 طا  ييشم  المواضةم التالةة:التي تخصص لرعاية ال

 توعةة الحام  بتشريح الجهان التناسلي ييئاااه, يباديار ةمو الجنةن يتطورخ في رحمهاو •

التغةرات الطنةعةة التي تحيث في جسن الحام  يمنها اةقطحاع الححةض يتغةحرات الةحييةن,  •

الححييد المطلوبحة الغةةان يالقي صناحاً, تكرر النو , الوحن, حركة الجنةن في رحن أمحه,  

 في نيادة ينن األم أثناء فترة الحم و

 أ مةة النظافة الشخصةة يكةاةة القةام بهاو •

 أ مةة العناية بالةي  يحلمة الةي  أثناء الحم  يبعي الوالدةو •

 أ مةة الراحة يالنوم يالترفةه عن الناسو •

الدة يشحرح أ مةة التمرينات الرياضحةة المخصصحة للحامح  أثنحاء فتحرة الحمح  يبعحي الحو •

 الخطوات لهاو

 أ مةة تناي  األديية تحت أشراف الطنةبو •

 كةاةة اختةار الم بس الم امة ل م الحام و •
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 ضريرة تعلةن األم الحام  ما يحتاج الطا  يما تحتاجه  ي بعي الوالدةو •

 أسس رعاية الطا و •

 أ مةة الرضاعة الطنةعةة بالنسنة للطا و •

 

 :Child careرعاية الطفولة 

تهيف رعاية الطاولة إل  رفم المستوى الصحي لألطاا , يي ايتهن من األمراض ياكتشاف أ  اةحراف في 

 النمو يالتطور, يتقيين الع ج ال نم يبأسرع ي ت,  ن  أن تشتي الحالة المرضةة التي يتعرض لها الطا و 

ً إل  الحةاة ا لصحةة في النليو فدذا ما ناد معي  أن اةخااض أي ارتااع معي  يفةات األطاا  يعي مؤشراً  اما

يفةات األطاا  عل  الخمسةن لك  ألف يوليين أحةاء كان البي للييلة أن تتخت السن  الكاةلة بخاض  تخ النسنة 

 (و 1987)منظمة الصحة العالمةة

 

 : يخممال المقممة للطفل م  قبل المركز الصح

يسج  التاريخ الصحي للطا  عني الزيارة األيل  علح  النطا حة الخاصحة بحه, ييكحون موعحي  التنجيل: (1

 (و2نيارات الطا  كما موضح في الجيي  ر ن )

 يقاس ينن الطا  يالطو  يمحةط الرأس ييةنت عل  النطا ة الخاصة بالنموو قياس النمو: (2

ن سحةر ةمحو يتطحورخ النحيةي يجرى فحص بيةي كام  للطا  بشحك  دير  للتأكحي مح  الفحص الموري: (3

يالعقلي يتغتيته ل كتشاف المنكر أل  أعراض مرضةة سواءاً ةاتجة عن فترة الحمح  آي أثنحاء الحوالدة 

 أي بعي ا, يتيين  تخ المعلومات في النطا ة الصحةةو

ييجرى لألطاحا  يحسحب ححاجتهن يفحي ححاالت معةنحة كوجحود بعحض األمحراض  الفحص المدتبري: (4

 االة أي االةتقالةةوالوراثةة في الع

 يتن تلقةح األطاا  ضي األمراض المعيية يالساريةو التلقيح: (5

تشجةم األم عل  الرضحاعة الطنةعةحة يإرشحاد ا ححو  األغتيحة اإلضحافةة التحي يحتاجهحا  تغذية الطفل: (6

 الطا  حسب عمرخ يالحالة اال تصادية لألسرةو

أمراض  ي تحص  ألسنان الطا  أثناء ةموخ للتعرف عل  أية اخت طات آي  رعاية صحة آسنان الطفل: (7

 يإرشاد األم حو  يساا  العناية بأسناةه يمنم األمراض عنهاو

 العناية باألطفال المعوقي  واألطفال الدميج. (8

 

 

 

 عيد الزيارات  العمر

 ك  شهرين  السنة األيل  

 ك  ث ثة أشهر  السنة الةاةةة يالةالةة 

 أشهرك  ستة  السنة الرابعة يالخامسة 

 ( زيارال الطفل للمركز الصحي 2جمول رقم ) 
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 رعاية الطفل في دور الحضانة:

أن الهيف األساسي من دير الحضاةة  و أيجاد الجو األسحر  السحار, يتحوفةر النحيي   األفضح  للحةحاة العاالةحة 

 االجتماعةة السلةمةوالصالحة التي تسود ا األمومة الواعةة, يالرعاية الصحةة المتكاملة, يالتنشئة 

لقي ا تمت التربةة الحييةة بمهمة الحضاةة يةظمت منا ج مرةة يمستوحات من حاجات الطا  األساسةة يغةحر 

محيدة بأي ات معةنة, أ   ي  ابلة للتغةر ياالةتقا  من ةشاط إل  أخر يبصورة تيريجةة, عل  يفحق ا تراححات 

 األطاا  يرغناتهنو 

ييتن في دير الحضاةة عادة تونيم األطاا  بشك  مجامةم حسب أعمار ن حة  تخصحص غرفحة لكح  فئحة محن 

 سنة(  4- 3سنة( من ) 3- 2سنة( من ) 2- 1شهر( من ) 12- 1الائات العمرية التالةة:من )

 وتبرز في مرحلة الحضانة مشاكل خاصة للطفل هي:

 المشاك  الناسةةو (1

 مشاك  التغتيةو (2

لألمراض المعيية كالخناق, يالسعا  ألييكي يالجير , يالنكحاف, يالحصحنة, يالحصحنة تعرض الطا   (3

 األلماةةةو

 تعرض الطا  لألمراض الشااعة كالتهاب القصنات, يذات الراة, يالتهاب اللونتةن, ياإلسها و (4

 تعرض الطا  للحوادث كالسقوط, الجريح, يالكسورو (5

 ياالةكلستوماوتعرض الطا  لصصابة بالطاةلةات كاإلسكارس,  (6

 تعرض الطا  ألمراض األسنانو (7

 

ي تا مما ييعو إل  تركةز اال تمام باألطاا  يرعايتهن يتوفةر العناية الصحةة المطلوبة لهحن, ييجحب أن يكحون 

لك  دار حضاةة ممرضة مسئولة يطنةنة ناارة تنسنها الجهة الصحةة في الوححية اإلداريحة, علح  أن تقحوم بمحا 

 يأتي:

 الناحةة الصحةة يالغتااةةواألشراف عل   .1

تقوم الطنةنة بم ء استمارات الكشف الصحي بشك  تاصحةلي عحن دار الحضحاةة يتةنةحت كافحة  .2

 النوا ص يالتوصةاتو

تقوم الطنةنة بم ء النطا ة الصحةة ي ي مماثلة الستمارة الطا )المعمو  بها في مراكز رعاية  .3

األي  محرة يتسحجة  م حظاتحه كافحة بصحورة األمومة يالطاولحة( عنحي دخولحه إلح  الحضحاةة 

 ديريةو

 فحص الطا  بصورة ديرية, يتتنم ةمو ن يتطور ن يبما ذلك السمم يالنطق يالنصرو .4

أحالة األطاا  التين يشتنه بدصابتهن بأمراض إل  المراكحز الصححةة المتطحورة يالمتخصصحة  .5

 ألجراء الاحو  ال نمة يإعطااهن الع جو

معو ةن, يذي  العا حات, يالعمح  علح  تحوفةر الرعايحة لهحن بالتعحاين محم اال تمام باألطاا  ال .6

 الجهات المختصةو

 اإلشراف عل  أعطاء اللقاحات المناسنة في مراح  العمر المختلاةو .7

اتخاذ اإلجراءات ال نمة لمنم اةتشار األمراض المعيية عني حييث إصابة بهتخ األمراض من  .8

بتلك يبغةحة الحاحائ علح  صححة أطاحا  دير الحضحاةة  داخ  اليار, يأخنار السلطات الصحةة

 يجب:
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إخضححاع العححام ت كافححة فححي دير الحضححاةة إلحح  ديرات تنشححةطةة تشححم  الجواةححب  -أ

الصحةة يتعرياهن بما يستجي من  تا المجا , يإعطحااهن المعلومحات التحي تمكحنهن 

 من رعاية الطا  صحةاً يةاسةاًو

إل  فححو  طنةحة د ةقحة  نح  تعةحنهن  يجب إخضاع العاملةن كافة في دير الحضاةة -ب

 فةها عل  أن تتن  تخ الاحو  من الجهة الصحةة الحكومةةو

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثامنةالمحاضرة ال

 خممال التأهيل والعناية بالمعوقي  

ك  عجز أي  صور يصاب به الشخص في احي أطراف جسمه أي حواسه, فةعو ه عن العم ,  بالعوقيالمقصود 

أي ممارسححة شححؤين الحةححاة بكاايححة, سححواء أكححان ذلححك إصححابة فححي مةححيان القتححا , أي ةتةجححة لحادثححة فححي األعمححا  

ن عقلةحاً, الصناعةة, آي الظريف الميةةةو ييعي بعض المتخصصةن ك  من المصابةن بأمراض القلب, يالمتخلاة

 يةاسةاً من أصحاب العوق أيضاًو
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 المعوق: ❖

المعوق  و الشخص المصاب بعا ة مستييمة,أي عجز جزاي أي كلي ياقحيخ القحيرة علح  العمح  االعتةحاد , يال 

 يستطةم تامةن حاجاته األساسةة بشك  كام  أي جزاي أي حاجاته االجتماعةة كتلكو

 

 فئال المعوقي  أو أصنافهم: ❖

ا  -أوالا         المعوقون جنميا

 يتشم   تخ الائة حاالت العوق اآلتةة: معوقو األطراف: -1

 بتر الةيين يالرجلةن معاًو -أ

 بتر الةيينو -ب 

 بتر الرجلةن فقطو -ت 

 بتر يي يرج و -ث 

 فقيان كف القيم أي كف الةيو -ج

 ضمور في احي الطرفةن أي كلةهما من األطراف العلةا أي السال و -ح

 يتشم  حاالت العوق اآلتةة: معوقو الحواس -2

 العوق النصر : ي و كف النصر كلةاً أي جزاةاً, أي معاةاة ةقص في  وة األبصارو -أ

 : ي و الصن أي معاةاة في السممو العوق النمعي -ب 

 : ي و النكن أي المعاةاة من االضطرابات الك مةة يعةوب النطقوالعوق النطقي -3

 الحركة مة  اإلصابة بشل  األطاا و: ي و عجز في جهان لعوق الحركيا -4

 مة  تلف الراة, أي أنالتها, كتلك الكل  يالطحا و فقمان األعضاء الماخلية أو الحشوية -5

, ييحصح  ذلحك عحادة عنحي اإلصحابة فقمان األعضاء التناسلية أو أصابتها بدلدل فدي أدائهدا لوتيفتهدا -6

 بالحوادث, ياإلصابة كتلك أثناء المعارك في الحريبو

تعجحز ن عحن القةحام بمجهحود بحيةي, أي اإلصحابة  ة بالمرض كحالدة لمصدابي  بدأمراض القلدباإلصاب -7

 بأمراض في الكلةتةن تمنعهما من القةام بوئاااهما بصورة طنةعةةو

 مة  شاة األرةنة ياةشقاق سقف الان يةقص في عظام الاك العلو  أي الساليو العجز الوتيفي -8

 ناطق المااص والناتجة من الحريق في م حاالل التشوه -9

 

 

ا  ا: -ثانيا  المعوقون عقليا

 الحاالت الناتجة عن العوق الجسمي خاصة ما يصةب الجمجمة ياليماغ من أضرارو -1

 الحاالت الناشئة من صيمة الحريب, أي أية صيمة مااجئة, أي بالوراثةو -2

 ي ي ينتج عن  تخ الحالتةن ما يلي:

 األمراض العصابةة ياألمراض الت اةةةواإلصابة باألمراض العقلةة يالناسةة مة   -أ

 الشل  اليماغيو -ب 

 ةوبات الصرعو -ت 
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 فقيان التاكرةو -ث 

 التخلف العقلي: ييشم  من المصابةن به المتخلاةن عقلةاً, يبطةئي التعلن, يالمتخلاةن دراسةاًو -ج

ا   المعوقون اجتماعيا: -ثالثا

من حاالت العوق السابقة,إذ ال يستطةم المعوق أن أسناب حاالت االجتماعي تنتج عادة بسنب اإلصابة بأية حالة 

أن يتكةف اجتماعةاً بسنب عو ه, ف  يستطةم العم  مة  بمهنة معةنحة, أي ال يحتمكن محن تحيبةر حاجاتحه الةومةحة 

الضريرية بماردة, أي ال يستطةم التعحاين محم اآلخحرين يالتااعح  محم أفحراد المجتمحمو يتشحم  ححاالت العحوق 

حاالت التي تظهر بشك  اةحرافات سلوكةة, تنيي أعراضحها بشحك  االضحطراب, ياالةاعحا , االجتماعي أيضاً ال

 يالسلوك المنحرف, مة  العييان, يالتخريب, يالهريب, يالسر ةو

 أسناب العوق:

 الحوادث بمختلف أةواعهاو .1

 األمراض الجسمةة مة  األمراض المزمنة, ياألمراض المعييةو .2

 األمراض الناسةة أي العقلةةو .3

 ألمراض الوراثةةوا .4

 الحريبو .5

 كنر السنو .6

 

 

 التأهيل:

 ييعني مساعية المعوق أي الت  عنيخ عا ة لةص  إل  أفض  يضم ممكن جسمةاً يعقلةاً ياجتماعةاً يا تصادياًو

 

 أهماف التأهيل: ❖

 تقلة  تأثةر العا ة أي العجز الموجود إل  أ ص  حي ممكنو و1

 حييث عا ة جسمةة  ير المستطاعوتحسةن النتااج الوئةاةة في الجسن لمنم  و2

إرجاع المعوق إل   ابلةته الجسيية ي يراته  ير المستطاعولةكون مواطن ةافعاً يمنتجا,  ادراً علح   و3

العةش في المجتمم بعا ته معتمياً عل  ةاسه  حير المسحتطاع بتنمةحة  وتحه ي يرتحه يرفحم معنوياتحه 

 يمساعيته لتقن  عا تهو

 

 

 فرق التأهيل: ❖

 الطنةبو و1

 الممرضةو و2

 اختصاصي الع ج الطنةعيو و3

 اختصاصي األمراض المعييةو و4

 اختصاصي التغتيةو و5

 االختصاصي االجتماعي أي الناحةة االجتماعةةو و6

 االختصاصي الناساةيو و7
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ييتن تأ ة  المريض أما في المستشا  أي في العةادات الخارجةة للمعحو ةن أي المراكحز التأ ةلةحة أي فحي 

 المجتممو

 

 مهمة الممرضة في مجال التأهيل:

يضم خطة متكاملة للعناية بالمريض, يالعم  عل  تحسةن حالته الصحةة, يذلحك بعحي دراسحة يضحعةة  -أ

 المريض دراسة جةية يتقوين حالته الصحةةو

يجوب أن تكون الممرضة ملمة الماماً جةياً بالتقنةة الحييةة لانون التأ ة   تخ  كمعرفة أةواع الحركات  -ب

ةة يالرياضةة المطلوبة مة ً, أي تنق  المريض باستعما  الكرسي المتحرك يتيرينحه علح  كةاةحة العضل

 الجلوس وووووويغةر او

يجوب تناةت الممرضحة تعلةمحات الطنةحب فةمحا يخحص التغتيحة, يالعنايحة بالجلحي, يالنظافحة يالرياضحة,  -ت 

 يالراحة, يتقيين الخيمات التمريضةة المطلوبة بمهارةو

تن الممرضة بح  المشاك  الناسةة للمعوق, فهو يحتاج إل  الحيعن معنحو  يرعايحة ةاسحةة يجوب أن ته -ث 

 تساعيخ في التكةف مم بةئتهو

حمايته من الشعور بالخوف من الاش  يمن الشعور بحالعجز يتوجةهحه يتشحجةعه علح   يرتحه علح  أن  -ج

 يكون منتجو

يتقييرخ يله أ مةتحه الخاصحة فحي  يجوب أشعار المريض بأةه عضو مهن في المجتمم له كةاةه الخا   -ح

 المجتممو

 يجوب مساعية الممرضة للمريض يأسرته في تقن  عجزخو -خ

يجوب مساعية المريض عل  استغ   إمكاةاته النيةةة يالعقلةة إل  أ ص  طا حة ممكنحه يجعلحه يعتمحي  -د 

 عل  ةاسه  ير اإلمكانو

أسرته لتتعرف إل  النةئة التي يعةش فةهحا تقوم الممرضة بالزيارات المنزلةة للمريض بعي رجوعه إل   -ذ 

يالحالة االجتماعي ياال تصادية التي يعةش فةها يتقيين العنايحة السحريرية للمحريض فحي الاتحرة األيلح  

 يفي الو ت ةاسه تقوم بتعلةن أفراد األسرة يتيرينهن عل  كةاةة العناية به حسب ةوعةة العجزو

 

 

 

 

 

 

 تاسعةالمحاضرة ال

 الزيارات المنزلية

أن المظهر العام للممرضة يالعادات الشخصةة يطريقة أدااهحا لصعمحا  الريتةنةحة أمحام األم تعتنحر محن يسحاا  

التعلةن يتغةر السلوك يةنت العادات الخاطئة, كتلك تكون الممرضة الحمةمة لألسرة, حةح  تقصحي ا األسحرة فحي 

تتصحف بحنعض الصحاات لكحي تصح  لتحقةحق أ حيافها فحي  ح  جمةم مشاكلها الصحةة لتلك عل  الممرضحة أن

 رعاية األسرة يمن  تخ الصاات:
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 لها شخصةة مؤثرة, يالقيرة عل  تنسةق العم  مم اآلخرينو و1

 لها خلاةة علمةة يتواص  التطور العلميو و2

 لها القابلةة عل  التخطةط يالتناةت يالتقوين يالمتابعةو و3

 ئريف األسرةوسلوكها يتسن بالعطف يالحنان يتاهن  و4

 سلوكها مم المريض يتسن بالمجاملة يالموضوعةة ي ةام الصيا ة يالع  ات اإلةساةةةو و5

 لها سج تها الخاصة يتكون سرية يمحاوئة بأمانو و6

 أن يكون منظر ا يلنسها الاقاً مم التقالةي يعادات األسرة لتكسب ثقتهنو و7

 المحافظة عل  ممتلكات اآلخرينو و8

 

 th Visit :Healالزيارة المنزلية

 و االتصا  المهني الت  تقوم به الممرضة أي أحيى عام ت صحة المجتمم لتقحيين خحيمات الرعايحة الصححةة 

 األيلةة في النةت يبمشاركة األم ياألسرة في ح  المشاك  الصحةةو

 

 أهماف الزيارة المنزلية:

 مساعية األسرة في ح  مشاكلها الصحةة لتحقةق الصحة لجمةم أفراد او  و1

 تقيين خيمات الرعاية الصحةة األيلةة لألسرة في المنز و و2

مساعية األسرة في تعلن بعض المهارات لمساعية مريض ما كتحضةر محلو  اإلرياء الامو  أي أعياد  و3

 الغتاء لطا  رضةم يغةر او 

بةن المركز الصحي أي المؤسسات االجتماعةة ياألسرة لتقيين الخيمات   تكون الممرضة  ي حلقة الوص  و4

 للمعو ةن أي المسنةنو 

 منا شة بعض المشاك  الناسةة ياالجتماعةة ياال تصادية مم الواليين يالمساعية في حلهاو و5

 القةام بالمسوح اإلحصااةةو  و6

 التعرف عل  المشاك  النةئةة في المنطقة يالمساعية في حلهاو و7

 

 يط للزيارة المنزليةالتدط

التخطةط للزيارة المنزلةة  و عم   ام شاق بناس الو ت حة  تجي الممرضة أةها أمام  اامحة طويلحة بالعحاا ت 

التححي تتطلححب نيححارة, فنالتعححاين مححم الاريححق الصحححي يمكححن تقسححةن العححاا ت علحح  حسححب األ مةححة ) األ ححن ثححن 

يأ لها ي ادة المجتمم فةمكن عم  اجتماعحات متكحررة محم  المهن(ي تخ يمكن معرفتها بعي التعرف عل  المنطقة

 ادة المجتمم في المنطقة لوضم أيلويات المشاك  الصحةة ي تا الغرض منه ةتعرف عل  المنان  التحي تحتحاج 

 إل  المساعية أي الو

رد أن أ امححة الع  ححات اإلةسححاةةة مححم المجتمححم يسححاعي فححي تحقةححق أ ححيافك بسححهوله ييمكححن تححوفةر بعححض المححوا

 يالمصادر التي  ي تحتاجها كوساا  ةق  يغةر ا من أ   المنطقةو

 

 يمكنك عم  خطة منهجةة للزيارة ي ي:

عم  خريطة مر مة تر ةما متتالةاً حسب بعي المناطق عن المركز الصحي فهتا يساعيك فحي الوصحو   -أ

 إل  المنز  بأسرع ي ت ممكنو
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 األمراض المعيية ثن المشاك  النةئةة يحسب األ مةةوابياي بح  مشاك  األم ثن الطا  ثن الوالي ثن  -ب

حايلي أشعار األسرة بموعي نيارتك يلتكن الزيارة األيل  ا صر الزيارات ياختار  الو حت المناسحب  -ل

 لألسرةو

 اعي  ما تأختينه معك في الزيارة يحسب الحاالتو -ث

 ييى من مكان إل  أخروابياي بزيارة األسر التي فةها أمراض معيية فهتا يقل  احتما  ةق  الع -ج 

سجلي الزيارة في دفتر يسج  العاالة ياكتني  اامة باألشةاء التي رايتها يالتي تحودين التححيث بهحا فحي  -ح 

 الزيارة القادمةو

 

 طرق االتصال بربة األسرة:

تعتنر المحاضرة  ي أ يم يساا  االتصا  أما الةوم يبتقيم الوساا  ئهرت طرق كةةرة ل تصا  الارد  أي 

الجماعي يمنها المخاطنة أي المحايرة يمنا شة المشاك  الصحةة مم أفراد آخرين يعرض األمةلة فةمكنحك 

استخيام طريقة المخاطنة مم الرسوم التوضةحةة ياألمةلة يالتطنةق العملي يتعتمحي المخاطنحة علح  اللةا حة 

 األسرة يمنها: يالخنرة في الحيي  مم  وة الم حظة ي ناك بعض الم حظات عني الحيي  مم

 

أعطاء االةتناخ للمتحيث يطريقة التعنةر التي تطرأ عل  الوجه يالسكوت يعحيم المقاطعحة لكحي تكسحب  -أ

 ثقة المتحيثو

 من خ   الحيي  يمكن م حظة رغنة المتعلن في التعلنو -ب

 الحتر عني طرح األسئلة فألسئلة المناشرة غةر محنتة فةجب أن يكون السؤا  من داخ  الحيي و -ل

 ت الم حظات أمر ضرير  يلكن ما    يد , حة  اخت الم حظات يقل  من أ مةة الحيي واخ -ث

 يكون تسجة  الحيي  بعي المقابلة مناشرة لكي تكون المعلومات حييةة يمرسخة في التاكرةو -ج 

المحافظة عل  سج  المعلومات بشك  سر  يامن يال يطلحم علةحه غةحر الطنةحب المعحالج ياألشحخا   -ح 

 ألسرةوالمعنةةن في ا

 

 أعماد التقارير وكتابتها:

التقارير  ي المعلومات التي تكتب يترس  إل  المسئو  األعل  لتوضةح األمور يما  مت بحه محن عمح  خح   

 فترة معةنة يالمنا شة لمعرفة السلنةات يااليجابةات في العم و

اسحتخيام  حتا السحج  فحي  أما السج ت فهي ما يحاظ من معلومات عن األسرة يحالة المنحز  الصححةة ييمكحن

رعاية األم يالطا  يغةر ا, ييعتنر الحاظ الصحةح للسج ت في األعما  األساسةة حة  ال تعتنحر المعلومحات 

المعتمححية علحح  الححتاكرة موثو ححاً بهححا يحاححظ السححج ت يكححون حسححب ةظححام المركححز يعلحح  الممرضححة االحتاححائ 

 بالسج ت الخاصة في: 

 

 يةوع الجنةن منةناً الو ت يساعة الوالدة يمكاةهاوالوالدات التي أجريت  و1

 عيد الوالدات التي أجريت يةتااجهاو و2

 عيد الوفةات األمهات ياألطاا  يكتلك المضاعاات التي حيثت كحم  النااسو و3

 الوالدات التي حيثت في النةت أي المستشا  ياإلحاالت من النةت إل  المستشا  يأسنابهاو و4

 تي  امت بها يما  ي الخيمات التي  يمت لألسرة وعيد الزيارات المنزلةة ال و5
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 واجبال الممرضة في كتابة النجالل وحفظها:

 تموي  البيانال: .1

 يكتب بطريقة ياضحةو ❖

 أن تكون النةاةات د ةقة يكاملةو ❖

 أن تكون مناشرة عقب الزيارةو ❖

 تحاظ بطريقة يسه  الرجوع إلةهاو ❖

 ييتكر فةها:ييمكن كتابة متكرات مختصرة عن ك  نيارة 

 سنب الزيارةو ❖

 أ ن الم حظات أثناء الزيارةو ❖

 الخيمات المقيمة أثناء الزيارةو ❖

 سلوك األم تجاخ الممرضةو ❖

 موعي الزيارة التالةةو ❖

 اإلحالة إل  طنةب أي مستشا و  ❖

 

 التبليغال: .2

 عل  الممرضة التنلةغ عن ك  الموالةي يالوفةات التي تحيث في مجتمعها إل  السلطة الصحةةو

 

 التنجيل: .3

 تقيين كافة التسهة ت لألسرة عني التسجة و

 

 اإلحصاء: .4

تنظححةن سححج ت خاصححة لصحصححاء الحةححو  يعمحح  اإلحصححاءات الشححهرية أي ةصححف سححنوية أي سححنوية 

 يحسب ةظام المركزو

 

 

 ة والحادية عشرعاشرالمحاضرة ال

 :  School healthالصحة الممرسية

الطلنة من مختلف الخلاةات اال تصادية ياالجتماعةة يمختلف األعمحار, يتعحي الميرسة  ي المؤسسة التي تضن 

 من أ ن المؤسسات التي تؤثر بشك  مناشر في تحقةق التطور يالتقيم اال تصاد  ياالجتماعي يالةقافيو

 أهماف الصحة الممرسية:

 ياجتماعةاًوتوفةر النةئة الصحةة السلةمة ال نمة لنمو التلمةت بيةةاً يعقلةاً  -أ

توفةر الخيمات الصحةة المختلاة الطنةة, يالتمريضةة, يالتأ ةلةة للت مةت يذلك عن طريق  -ب 

 أجراء الاحو  الييرية حسنما تقتضي الظريفو
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االكتشاف المنكر للححاالت المرضحةة يالعا حات أي العحوق يالعمح  علح  معالجتهحا سحواءاً  -ت 

 أكاةت بيةةة أم ةاسةةو

 للت مةت المعو ةن يذي  االخت طات الصحةةوتوفةر العناية الخاصة  -ث 

 اكتساب الت مةت العادات الصحةة السلةمة يرفم مستوى ثقافتهن الصحةةو -ج

 ي اية الت مةت من األمراض المعيية يالمتوطنةو -ح

 

 : School health servicesالدممال الصحية الممرسية

 الرعاية الصحةة للت مةت ي ةئة الميرسةو و1

 الصحةة الميرسةةوالنةئة  و2

 التربةة الصحةة الميرسةةو و3

 الرعاية الصحية للتالميذ وهيئة الممرسة: -أوالا 

ية  حي الجهحود المنتيلحة للرعايحة الصححةة فحي الميرسحة للرفحم محن الحالحة        أن الخيمات الصحةة الميرس

 الصحةة للت مةت ي ةئة الميرسة يحماية صحتهن يتشم  ما يأتي:

 الت مةتوتقوين صحة  و1

 متابعة صحة الت مةتو و2

 ي اية الت مةت من األمراض المعيية يمكافحتهاو و3

 اإلسعافات األيلةة في حالة الطوارئو و4

 رعاية الت مةت المعو ةنو و5

 الرعاية الصحةة لهةئة الميرسةو و6

 التغتية الصحةةو و7

 

 تقويم صحة التالميذ: .1

يالمقصود بالتقوين  ةاس مستوى صحة الت مةحت يمعحيالت ةمحو ن يتطحور ن محن جمةحم الوجحوخ بحيةةاً يةاسحةاً 

ياجتماعةاً يما يصةنهن من أمراض أي مشاك  صحةة ي ي عملةحة مسحتمرة بسحنب التغةحرات التحي تطحرأ علح  

ن يالناحةحات االجتماعةحات صحة الت مةتو يتقم مسؤيلةة تقوين صحة الت مةحت علح  أدارة الميرسحة يالميرسحة

يالعاملةن في الصحة الميرسةة محن أطنحاء يممرضحات صححة المجتمحم المتخصصحات فحي الصححة الميرسحةة 

 يالناحةات الصحةات ييتن ذلك كما يلي:

 

 الفحص االبتمائي.  -أ

الاحص االبتيااي  و جزء من تقوين صحة الت مةت فعني دخو  الت مةحت إلح  الميرسحة يجحر  لهحن 

كشف طني ابتيااي شام  يتضحمن فححص النصحر يالسحمم يالاحوصحات الطنةحة األخحرى لغحرض 

 كشف الحاالت المرضةة يحاالت النقص أي االةحرافو 

 

 التاريخ الصحي للتالميذ. -ب 
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ات الصحححةة للتلمةححت فةمححا يتعلححق بححاألمراض أي اإلصححابات السححابقة أن ي ححتا يعنححي تححييين المعلومحح 

يجيت, يالتلقةحات السابقة, يتاريخها,يالعملةات الجراحةة التي أجريت له سحابقاً كحتلك األمحراض 

 الوراثةة في العاالةو ييتن تةنةت المعلومات في النطا ة الصحةة الميرسةة للتلمةتو

 

 .المالحظة اليومية للتالميذ -ل

يتشم  الم حظات الةومةة للت مةت من  ن  الميرسةن يالمتخصصةن االجتمحاعةةن ألةهحن يقضحون 

ي تاً طوي ً مم الت مةت يمن السه  علةهن اكتشحاف الححاالت المرضحةة بصحورة منكحرة محن خح   

 الع مات غةر الطنةعةة التي تطرأ علةهن يالتغةرات في سلوكهن أي مظهر نو

 

 لموري الشامل.الفحص الطبي ا -ث

ييهححيف  ححتا إلحح  اكتشححاف الحححاالت المرضححةة ياالةحرافححات الصحححةة يالعمحح  علحح  منححم حححييث 

 اةحرافات جييية, لتا يستوجب أجراء فحوصات طنةة شاملة لجمةم الت مةت ييتن كاألتي:

فحص العةنةن ياألذةةن ياألةف يالحنجرة, ي ةاس الونن يالطو  ييجر  مرة ياحية خ   السحنة 

الماض  أن يقاس مرتةن لمعرفة ةمو الطا و أجراء الاحوصات المختنرية مة  فحص اإلدرار  يمن

يالنران يفحص اليم )الهةموكلوبةن(, الاحص ألشحعاعي للصحير لغحرض اكتشحاف تحيرن الصحير, 

 يالاحص الشام  ألسناةهن

سنان يب  ييتضمن إجراءات ي ااةة يمنها تنظةف األسنان يتقيين المحاضرات الخاصة بصحة األ

الوعي بةنهن لرعاية أسناةهن يي ايتها محن األمحراض يإجحراءات ع جةحة يتشحم  حشحوخ األسحنان 

 ي لعها يع ج اللةة يغةر او

  

 االختبارال النفنية. -ج    

يتجححرى لغححرض اختنححار مسححتوى ذكححاء الت مةححت ي ةاسححه يتححوفةر معلومححات عححن تكححةاهن الناسححي  

 عاةي منها الت مةت يتعي من مسؤيلةة الطنةب المختصو      يسلوكهن, يتحييي المشك ت التي ي

 

 :متابعة صحة التالميذ .2

لغرض تحقةق الصحة للت مةت يستوجب أن تكون  ناك متابعة لصحتهن باستمرار ييعتمي ذلك عل  اإلجحراءات 

 اآلتةة:

 الرعاية الصحةة للت مةت ) الو ااةة يالع جةة(و -أ

 للت مةت ذي  المشاك  الصحةة الناسةةوالرعاية الناسةة  -ب 

منا شة الحالة الصحةة للت مةت مم أيلةاء أمور ن يإشراكهن بح  المشحاك  الصححةة المكتشحاة  -ت 

 يمتابعتها يالتأكةي عل  أ مةة التعاين بةن النةت يالميرسة في الحاالت الصحةة للتلمةتو

لتي تتعلق بالحالحة الصححةة للت مةحت النطا ة الصحةة الميرسةة, يييين فةها جمةم المعلومات ا -ث 

من تاريخ مرضي يإجراءات ي ااةة يع جةحة يفحوصحات مختنريحه يإصحابات يتحاحظ  حتخ 

النطا ة في أدارة الميرسة يتنق  مم التلمةت من ميرسة إل  أخحرى يمحن مرحلحة دراسحةة إلح  

 مرحلة تالةةو

 

 :يذ م  األمراض المعمية ومكافحتهاوقاية التالم .3
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األساسةة في برةامج الصحة الميرسةة  و ي اية الت مةت محن األمحراض المعييحة يمكافحتهحا ييحتن  من الوجنات 

 ذلك عن طريق:

 تلقةح الت مةت ضي األمراض المعيية يحسب أعمار نو -أ

توفةر النةئة الصحةة الميرسةة السحلةمة محن ةاحةحة التهويحة ياإلضحاءة يمةحاخ صحالحة للشحرب  -ب 

يناسب عيد الطلنة يمكافححة الحشحرات يالقحوارض يغةر حا يطعام جةي يمرافق صحةة بعيد 

 للقضاء عل  مسننات المرض يطرق اةتقالهو

 م حظة الت مةت بي ة من  ن   ةئة الميرسة أل  ع مات أي أعراض غةر طنةعةةو -ت 

اتخححاذ اإلجححراءات األنمححة لمكافحححة األمححراض المعييححة, يفححي حالححة إصححابة احححي الت مةححت أي  -ث 

د يعم  في الميرسة يجحب عزلحة عحن بقةحة األشحخا  يمنعحه محن دخحو  الميرسةن أي أ  فر

الميرسة لاترة نمنةة معةنة عل  يفق ةوع المحرض الحت  أصحةب بحه يأخنحار الجهحة الصححةة 

المعنةة فوراً عل  ذلك التخاذ اإلجحراءات الصححةة ال نمحة كحالتحر  عحن مصحير المحرض, 

 عطاء الع ج للمصاب يمتابعة صحتهويإعطاء اللقاح للت مةت ي ةئة الميرسة كافة, يإ

 

 : سعافال األولية في حالة الطوارئاإل .4

أن تقيين اإلسعافات األيلةة تعتنر من أ ن المسؤيلةات التي تقم عل  أدارة الميرسحة يالميرسحةن يكح  فحرد محن 

أفراد الصحة الميرسةةو ييننغي عل  ممرضة الصححة الميرسحةة أن تتاحق محم أدارة الميرسحة علح  تخصحةص 

حساسهن بحأ  أعحراض غةحر طنةعةحة أي غرفة لتتخت ا عةادة صغةرة لتقيم فةها اإلسعافات األيلةة للت مةت عني إ

أثناء حييث إصابة ال تتطلب ةقلها إل  المستشا  ييجب أن تجهز  تخ الغرفة بييالب إسعاف )صةيلةة( تحتو  

 عل  األديات ال نمة ياألديية يالمعقمات يالمطهرات الضريرية مة : 

راحدي, مقدص اعتيدادي, قط , أربطة بمدتلف األحجا , بالستر, شاش, خافضدة لندان, محدرار, مقدص ج

%, سافلون, ماء البوريك لغنل العي , سدفراتول 70ملقط شرياني, جبائر لحاالل الكنور, كحول بتركيز 

وينتعمل لتضميم الحروق والجروح, حبوب براسيتول )مندكنة وخافضدة للحدرارة( حبدوب مندكنة أللدم 

 واألسنان

اإلسعافات األيلةة في حالة غةحاب الممرضحة ييمكحن تحيريب يمن الممكن االستاادة من الميرس المتيرب عل  

بعض الت مةت المشتركةن في اللجان الصحةة يأفحراد الكشحافة علح  اإلسحعافات األيلةحة أيضحاًو ييجحب مراعحاة 

االتصا  بأيلةاء أمور الت مةت يأخنار ن عن حييث أ  إصابة يةق  المصاب إل  المنز  أي المستشحا  حسحب 

 ةوع اإلصابةو

 

 :رعاية التالميذ المعوقي  .5

التلمةت المعوق  و التلمةت المصاب بعا ة مستييمة أي عل  خلقةة يالتي تعط  أي تؤخر تكوينه يةموخ االجتماعي 

يالتعلةمححيو يتححتن  ححتخ الرعايححة باححتح ديرات خاصححة أي مححيارس خاصححة لهححن لتعلححةمهن مححم مراعححاة إمكاةةححاتهن 

 موا نهن ي يراتهنو ياستعياداتهن للتعلن يذلك ل ستاادة من

 

 :الرعاية الصحية لهيئة الممرسة .6
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تهتن الرعاية الصحةة الميرسةة بصحة أعضاء  ةئة الميرسة يالمحوئاةن يجمةحم العحاملةن فةهحا, الن أصحابتهن 

بأ  مرض  ي يعي مصيراً من مصحادر العحييى للت مةحت, يعلةحة يجحب أجحراء الاححص الحيير  لهحن يتسحجة  

 الخاصةو المعلومات في االستمارة

 

 :التغذية الصحية .7

أن التغتية من األمور األساسةة التي يجب اال تمام بها في المرحلة الميرسةة يالتي تنيأ من سن السادسة يحتح  

الةاةةة عشرة,الن أ  ةقص في تغتية التلمةت في  تخ المرحلة تؤد  إل  أضرار فحي صححته  حي يصحعب ت فةهحا 

لمعنةة يالمسئولةن يقومون بيعن مشريع التغتية الميرسةة يتناةتخو يالوجنة فةما بعي, األمر الت  جع  الجهات ا

األساسةة المقيمة للتلمةت ألتح  مح  يجنة منزلةة يإةما  ي استكما  القةمة الغتااةة للوجنات المنزلةة ييستحسن 

قحة علمةحة ييهحيف  ةام الهةئات التعلةمةة باألشراف عل  تحضحةر الوجنحات الغتااةحة الميرسحةة يتونيعهحا بطري

برةامج التغتية الميرسةة إل  تزييي الت مةت بأةواع مختلاة من الغتاء لنناء أةسجة الجسن يسرعة ةموخ يتطحوير 

العق  يالاكر, يي ايته من أمراض سوء التغتيحة, كمحا أن للتغتيحة الميرسحةة  حيفاً تربويحاً إذ يتعحود الطاح  علح  

حةة لتناي  األطعمة المغتيحة طةلحة السحنة اليراسحةة ي حي يسحاعي  حتا فحي العادات الغتااةة السلةمة يالطناام الص

 التأثةر في أسرته بنق  الماهومات الصحةة السلةمة التي تؤد  إل  تحسةن العادات الغتااةة لألسرةو

 

ا: البيئة الصحية الممرسية  ثانيا

ييعحي  حيفاً أساسحةاً محن أ حياف التربةحة أن النةئة الصحةة الميرسةة ضريرية جحياً لنمحو الطاح  ةمحواً صححةحاً 

الصحةةو ألةها تزيي من يعي التلمةت يتقييرخ للصحة يالعوام  التي تؤثر في صححته أثنحاء المراحح  اليراسحةة, 

 يمن متطلناتها ما يلي:

 

 بناية الممرسة:

يراعي في اختةار مو م بناية الميرسحة شحريط السح مة الصححةة بحةح  تكحون  رينحة محن منحان   و1

  مةت ييسه  الوصو  ألةهاوالت

 يان تكون عل  طريق منلطو و2

 يفي منطقة  اداة جياً يبعةية عن الضوضاء يالطريق الراةسةة يالسكك الحييييةو و3

 يبعةية عن المصاةم ذات الريااح الكريهة ياألدخنة ياألتربة التي تسنب تلوث النةئةو و4

 أن تكون ذات تهوية جةيةو و5

 اب مما  ي يسنب خطر عل  الت مةت يالمنن وبعةية عن المواد القابلة ل لته و6

 يمجهزة بمطافئ الحريق يبمنافت للخريج ل ستاادة منها في حاالت الطوارئو و7

 يياض  أن تكون أرضةة الميرسة متوسطة الخشوةة لمنم تزحلق الت مةت يحييث اإلصاباتو و8

عشحرة أمتحار  ييراعي في اختةار األرض أن تكون مساحتها كنةرة ييخصص بصاة عامة محا بحةن و9

 إل  خمسة عشر متراً لك  تلمةتو 

 

 قاعة المراسة:

يقضي التلمةت عية ساعات يومةاً يلعية سنوات من حةاته في الصف يبما أن صحة التلمةت تتأثر كةةًر بالمسحتوى 

 الصحي في الوسط الت  يعةش فةه لتا يجب أن تتوفر الشريط الصحةة اآلتةة:
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أمتحار  8أمتحار عحرض( ي) 6ألبعحاد المناسحنة للصحف  حي )ياض  أن تكون عل  شك  مستطة  يا و1

ييخصص لك  تلمةت فحي المرحلحة االبتيااةحة مسحاحة تنلحغ ححوالي متحر أمتار ارتااع(و  4طو ( ي)

 مربم يفي المرحلة المتوسطة يالةاةوية متر يةصفو

بالطريقحة الصحناعةة أن تكون التهوية جةية يتحتن أمحا بالطريقحة الطنةعةحة يذلحك باحتح النوافحت يأمحا  و2

 باستخيام المرايح يالساحنات يأجهزة التنرييو

أن تكون اإلضاءة جةية أما بالطريقة الطنةعةة باتح النوافت ليخو  ضوء الشمس , ييرع  أن تكون  و3

النوافت في الجزء الخلاي يعل  الجاةنةن حت  يقل  من اةعكاس الضوء عل  السنورة يلمعاةها, يأما 

كاستعما  المصابةح الكهربااةة يياض  أن تكون غةحر متو جحة حتح  ال تجهحي  بالطريقة الصناعةة

العةن مم مراعاة العناية بنظافة نجاج النوافت يالمصابةح الكهربااةة كي ال تؤثر األتربة ياأليسحاخ 

 في درجة اإلضاءةو

فةحه أن تكون السنورة ذات لون اسود داكن أي اخضر داكن يغةر المم, ييعم  لها مجرى تتسرب  و4

رياسب الطناشةر, يتوضم منتصف الحااط المواجه للت مةت يعل  ارتاحاع مناسحب, ييتحرك بةنهحا 

 يبةن الصف األي  للت مةت متر يةصف المتر تقريناًو

أن تكون مقاعي الصف مريححة يذات ارتاحاع مناسحب يحوفر اسحتقامة الظهحر ييراعح  فحي ترتةحب  و5

سحن( لةتسحن  لهحن الحركحة, يان يتحرك بحةن  60- 50األدراج أن ياص  بحةن صحاةن محن األدراج )

سحن( محم تحرك ممحر آخحر بحةن الصحف األخةحر يالجحيار 75الصف الجاةني يالجيار ممر بعحرض)

الخلاي بعرض )متر ياححي ( يعنحي تحييحي أمحاكن الجلحوس للتلمةحت تعطح  األيلويحة فحي الصحاوف 

 األمامةة للت مةت المصابةن بضعف النصر يضعف السممو

 

 المرافق الصحية: 

تعي المرافق الصحةة من الوساا  المهمة يالخطرة لنقح  الجحراثةن يخاصحة جحراثةن األمحراض المعييحة يتشحم  

 عل :

 المورد المائي. .1

يكون عادة من مشريع إسالة الماء مناشرة كما  و الحا  في المين الكنةرة, أما القرى فةؤخت المحاء 

 قةن  ن  استعمالهومن مورد خا  عل  أن يراع  شريط التع

 

 المراحيض والمباول. .2

أن المعايةر علةها بصورة عامة  ي مرحاض ياحي لك  خمسةن طاح  يمنولحة ياححية لكح  ث ثحةن 

طا  يمقعي ياحي لك  ث ثةن بنت, ييجب اال تمام الشحييي بنظافتهحا ييراعح  فةهحا جمةحم الشحريط 

التباب باإلضافة إل   تا تعويي الت مةت الصحةة من إضاءة يتهوية ياستعما  المعقمات لمنم تكاثر 

 عل  حسن استعمالهاو

 مصارف الفضالل اآلدمية والقمامة. .3

يجب مراعاة تصريف الاض ت بربطها بالمجار  العمومةة أن يجيت أي تصرف في خزان مغلق 

مناسب الحجن مسحتوفي للشحريط الصححةة لمنحم الحشحرات يالقحوارض محن التكحاثر فةهحا يتجنحب 

 كريهة ييرا ب في حالة الحاجة إل  تاريغهوالريااح ال

 

 مياه الشرب وأحواض الغنيل. .4
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ياض  أن يشرب التلمةت من حناةة فتحتها لألعل  عل  شك  ةافورة لمنحم التلحوث ييجحب أن يكحون 

طالحب أمحا أححواض الغسحة   100عيد ا مناسناً لمجموع ت مةت الميرسة فتكون حناةة ياحية لكح  

 كن األك  يتكون عل  ارتااع مناسب  رينة من المراحةض يأمايجب أن تكون 

 

 المطعم أو النادي.   .5

يجب أن يكون في حييد الشريط الصحةة ال نمة كتوفةر مةاخ صالحة للشرب ياإلضاءة يالتهوية 

الكافةة يجمم يتصريف الاض ت بطرق صحةحة يمنم دخحو  الحشحرات يالحتباب ييراعح  فحي 

 عيد الطلنة في الميرسةو اتساع المطعن أي الناد 

 

ا   التربية الصحية الممرسية: -ثالثا

تقصي بالتربةة الصحةة تزييحي التلمةحت بالمعلومحات يالخنحرات الصححةة األساسحةة الهادفحة إلح  غحرس العحادات 

الصحةة السلةمة بالتأثةر في معتقياته يعاداته ياتجا اتحه ممحا يجعح  التلمةحت يسحلك السحلوك السحلةن فةمحا يخحص 

العناية بصحته الشخصةة يصحة المجتمم الت  يعةش فةه, يالتربةة الصحةة الميرسةة ال تقيم للت مةت فقط يإةما 

لصباء ياألمهات يكحتلك الهةئحة التيريسحةة يإدارة الميرسحة يالعحاملةن فةهحا يتسحتطةم الممرضحة تنظحةن منحا ج 

اء الاريحق الصححي باإلضحافة إلح  أدارة خاصة للتربةة الصحةة, ييشترك فحي تناةحت  حتخ المنحا ج جمةحم أعضح 

الميرسة يعل  الممرضة أن تستخيم ك  الطرق في تقيين التوعةة الصحةة أما  عن طريحق منا شحتهن فحي  اعحة 

اليرس أي جمم الت مةحت يالعحاملةن فحي الميرسحة يإلقحاء المحاضحرات الخاصحة بالمشحك ت الصححةة يأسحالةب 

صحةة يتقيين األمةلة اإليضاحةة يتوفةر يساا  اإليضاح األنمة كحتلك محن الو اية منها أي استعما  المشاريم ال

صور يأف م صحةة تتناسب يمستوى الت مةت التين تعم  معهن يتستطةم توجةه المعلومات لك  تلمةت عل  حية 

 خ   أصابتهن بمرض ما أي بدصابتهن بحاالت طاراة مة  الجريحو

خح   الزيحارات المنزلةحة لنةحوت الت مةحت لتتعحرف علح   يلممرضة الميرسة ةشحاط صححي أخحر تمارسحه

األسناب المؤثرة في اةتشار األمراض يتتعرف عل  النةئة التحي يعةشحها الطاح  يعحاداتهن يتقالةحي ن ي حتخ 

فرصححة لممارسححة التربةححة الصحححةة بدعطااهححا المعلومححات ياإلرشححادات كافححة بموجححب المشححاك  الصحححةة 

 الموجودةو

 

 نامج الصحة الممرسية:دور الممرضة في بر

أن مسؤيلةات الممرضة عييية يمتنوعة ي ي تقوم عل  يفق المنا ج الصحةة الميرسةة سواء كاةت داخح  

 الميرسة أي في منان  الت مةت حة  تشم  الجواةب اآلتةة:

 

 

 منؤوليال الممرضة في الممرسة: -أوالا 

اكتشاف الحاالت المرضحةة بحةن الت مةحت فحي ي حت منكحر يأححالتهن إلح  المؤسسحات الصححةة ألجحراء  و1

 الاحص الطني لهن يمعالجتهنو 

مساعية الطنةب في الاحص الطنحي الحيير  للت مةحت كقةحاس الحونن يالطحو  ي ةحاس السحمم يالنصحر  و2

 يتييين جمةم النتااج في النطا ة الصحةة للتلمةتو
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الصحي بجمم العةنات المختنرية من الت مةت كجمم عةنة الحيم, يالنحو  يالنران,يكحتلك مساعية الاريق  و3

 التصوير ألشعاعي للصيرو

 أجراء التلقةحات المطلوبة ضمن منهاج خا  باللقاحات التي تعط  خ   العام اليراسيو و4

تخحاذ اإلجحراءات تعريف  ةئة الميرسة يعواا  الت مةت بالمشك ت الصحةة للت مةت يةتااج الاحص ال و5

 ال نمة يااللتزام بتوصةات الطنةب فةما يتعلق بصحة التلمةتو

عقي اجتماعات أي ةييات ديرية مم  ةئة الميرسة لمنا شة المشاك  الصحةة الخاصة بالت مةت بمحا فةهحا  و6

اء الناسةة ياالجتماعةة يتقيين النصااح ياإلرشادات يتعلةن الميرسةن م حظحة ت مةحت ن باسحتمرار أثنح 

 يجود ن في الصاوفو

التعلةن المسحتمر لهةئحة الميرسحة يتحيريب أححيى الميرسحات أي اححي الميرسحةن لتشحكة  فريحق ط بحي  و7

 يتيريب أعضاء الاريق يتأ ةلهن للقةام بأعما  اإلسعافات األيلةةو

 والقةام باإلسعافات األيلةة للحاالت الطاراة التي تحيث في الميرسة يعم  الضماد يتونيم الع ج و8

تقوم بمرا نة العما  التين يشتغلون في مطعحن الميرسحة يم حظحة األغتيحة التحي تقحيم للت مةحت يتقحيين  و9

 اإلرشادات يالتوجةهات حو  كةاةة أتناع العادات الصحةة السلةمةو

غةر الصحةة الموجحودة فحي الميرسحة  لغ اإلدارة عن السلنةات يالظوا رتقوم بمرا نة بةئة الميرسة يتن و10

 لت فةهاو

الت مةت يتقيمها للجهات الصححةة المسحئولة الميرسة يصحة و تييين كافة المعلومات التي لها ع  ة بنةئة 11

 يمتابعتها لغرض تحسةنها يتطوير او

 

 ثانياا: منؤوليال الممرضة داخل بيول التالميذ:

يإرشحاد ن علح  جمةحم المؤسسحات تقيين الرعاية الصحةة الكاملة للتلمةت يألفراد عاالته فحي النةحت  و1

 الصحةة الموجودة ل ستاادة منها حسب حاجتهن يإمكاةةاتهنو

التأكةي عل  توصةات الطنةب يتعلةماته للعاالة يتوضةح أ مةة االلتزام بها يأتناعهحا لشحااء التلمةحت  و2

 يي ايته من مضاعاات المرضو

 لصحةة الجةية يالسلوك السلةنوالتأكةي عل  الواليين بتوعةة أبنااهن حو  تطنةق العادات ا و3

تعلةن احي أفراد العاالة الحت  يملحك القابلةحة يالقحيرة علح  كةاةحة العنايحة بالطاح  المحريض يحمايحة  و4

 األطاا  اآلخرين من العييىو

تييين جمةم المعلومات يالم حظات حو  التلمةت يعاالته يعن النشاطات بصورة منتظمة يكاملة  و5

 يعل  شك  تقريرو

مرضة حالة التلمةت المريض فحي النةحت يتعمح  كحلقحة يصح  بحةن الميرسحة يالعاالحة فحي تتابم الم و6

 إيصا  المعلومات من ي إل  الميرسةو

 

 عشر ثانية والثالثةالمحاضرة ال

  Vaccinationالتحصي  ضم األمراض 

لهن عحوق داامحي,  ناك ستة أمراض  امة يعل  درجة كنةرة من الخطورة,  ي تقت  كةةر من األطاا  أي تسنب 

ي ناك أطااالً  ي يصابون بهتخ األمراض يينقون عل   ةحي الحةحاة ييكتسحنون مناعحة داامةحة ضحي ا, يمحن  حتخ 

 األمراض:
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 . Tuberculosis ( Pulmonary tuberculosis ) التمرن ) النل الرئوي( .1

 . Polio شلل األطفال .2

 . Diphtheria المفتريا )الدناق( .3

 . Whooping cough ألميكيالنعال  .4

 . Tetanus التيتانوس )الكزاز( .5

 . Measles الحصبة .6

 

 

 

 

 

 

 

 و إدخا  المةكريبات )الجراثةن( المرضةة المةتة أي الحةة المضعاة إل  الجسحن أمحا عحن  : بالتلقيحوالمقصود 

طريق الزرق أي اإلطعام لغرض أحياث المناعة في الجسن ضحي المحرض الحت  تسحننه الجرثومحة, يالغايحة محن 

 التلقةحات  ي: 

 أعطاء المناعة للشخص ضي المرض الت  يلقح ضيخو و1

تمم ييتن ذلك من خ   تلقةح الناس يكسنهن مناعحة ضحي األمحراض, ي حتا رفم المناعة العامة في المج و2

 يقل  من اةتشار األمراض في المجتممو

تسمح بددخا  مادة غرينة إل  جسن اإلةسان، عن طريق الحقن   ملةة التلقةح عل  يسةلة بةولوجةةعتمي عي

ً  يتسم  اللقاح  ذاتها حي  في تشك  المادة ي تخ (أي  طرات بالان )بالعض  أي تحت الجلي    بالجسن  بةولوجةا

 ( Antigen منتضم ) الغريب 

ت  يقوم باليفاع ضي  و الحصو  عل  ردة فع  الجهان المناعي لصةسان ال أما الهيف المتوخ  من العملةة

   (Antibody) ما يؤد  إل  إةتاج أجسام مضادة له تيع   الجسن الغريب 

  بةولوجةة  بطريقة حضرت  ( فةريس أي بكتةريا ) جرثومة من اللقاح، أ  الغريب، للجسن الااعلة المادة تتكون

  بهتخ  اإلصابة ضي  ةوعةة مناعة  اإلةسان تكسب  لكن عادة، تحيثه الت  المرض  إل   تؤد  أن دين خاصة

 .الجرثومة

يحص  تموضم لنوع من التاكرة تحاظ صاات الجسن الغريب،  عملةة النةولوجةة بالغة الي ةبمواناة  تخ ال

ضاء الكريات النةي ي ةوع من   Lymphocytes  )الداليا الليمفاوية بواسطة خ يا متخصصة لهتخ الغاية )

يدير ا األساس ةق  المعلومات عني حييث عييى حقةقةة بالمرض، يالت    الموجودة عادة في دم اإلةسان

ا يسمح لهتخ المناعة التي  تربطه ع  ة تكوينةة من خ   الجسن الغريب الت  استعم  في تحضةر اللقاح، مم

عل  المرض الميا ن يةتةجته حماية المريض من التصرف بشك  سريم يفعا  للقضاء  اكتسنت بواسطة التلقةح

 .اإلصابة

 



الرعاية الصحية                                                                                                                               
 B.Sc.Nursingعلي كاظم البياتي                                                                    االولية

 
35 

 أنواع اللقاحال ❖

 نالك أربعة أةواع من اللقاحات، تختلف الواحية عن األخرى بحسب طريقة تحضةر ا، يتكون ةتةجتها  

متشابهة عموماً ي ي رفي الجسن بوساا  دفاع ةوعةة؛ لتكون جا زة عني الطلب عني مهاجمة جرثومة محيدة 

 .ةسانلجسن اإل

ثومة في  يتقوم عل  عملةة تكاثر الجر : حال ناتجة م  مادة معمية ولكنها غير فعالة إلحماث المرضلقالا (1

بهتخ الطريقة   (أي بالحرارة عن طريق التكهرب  كةماييا يصار بعي ا القةام بعملةة إبادتها ) المختنر

 : األنفلونزا، واليرقان م  فئة أحات ضي لقاحضرت 

ً تمخ تكاثر ا بعي  الجرثومة  تحضر الحالة  تخ في : ومدفف حي جرثومي جنم م  ناتجة القاحالل (2   نريا

  )التابعة  يالخ يا بالكام ؛ المرض  إحياث  عل  القيرة تخسر ي كتا مرضةاً، حيتها تخاةف عملةة يتحص 

  جسن  بمةابة  ي يالتي للجرثومة تابعة إرثةة بعوام  تحتاظ التكاثر، عملةة  بعي  حصلت  التي للجرثومة( 

ً   و اللقاح من النوع  تا مناعةةو أجوبة  يرة عل  الحصو   و المراد  يالهيف غريب،  فعالةة  أكةر عموما

 بهتخ  حضرت  التي اللقاحات  أ ن األي و النوع من أطو ( مناعة )مية التحصةن لاترة استيامة يأكةر

 )ابوخريان(،  الماء جمري (، النكاف ) ، األلمانية  الحصبة ، الحصبة التالةة: األمراض  ضي   ي الطريقة

  (  الروتا  )فيروس  األمعاء حمى ولقاح الفم( طريق )ع  األطفال شلل لقاحو الرئوي( )التمرن النل

 بالفم يعطيان اللذان الوحيمان اللقاحان وهما كذلك الفم طريق ع  يعطى والذي

في  تخ الحا  يحتو  اللقاح العنصر   : محضرة ع  طريق جزئيال م  عوامل مَرضية معمية اللقاحال (3

 تا ما يحص  بالنسنة   ةيؤد  إل  ردة فع  مناعة يعنيما ييخ  الجسن بعي التلقةح  الراةس من الجرثومة

 (: اليرقان فئة ب، )النعال الميكي إل  لقاحات 

حة  فقيت  تخ المادة فعالةتها السمةة التي تارن ا   :(Toxine)  مكونة م  مادة سامة اللقاحال (4

 الجرثومة )بكتةريا( يذلك بواسطة مادة كةمايية أي بتعريضها ليرجة حرارة محيدة، لتصنح  تخ المادة

(Toxoid) ،لقاحا الكزاز؛ يخةر مةا  عل   تخ اللقاحات (tetanus)  

 

 أمثلة على اللقاحال ❖
 ق، النعال الميكي كزاز، خنا  DPT vaccine لقاح ثالثي .1

 كزاز، خانوق، النعال الميكي، شلل أطفال tetra vaccine لقاح رباعي .2

 ، شلل أطفال، منتممية األنفلونزا الميكي النعال  ، خناق كزاز،  pentavalent vaccineلقاح خماسي .3

األنفلونزا، التهاب تممية  ، شلل أطفال، منالميكي النعال ،خناق كزاز، ine hexa vaccلقاح سماسي .4

 ب الكبم

 حصبة، نكاف، حصبة ألمانية  MMR اللقاح الفيروسي الثالثي .5

 (Hepatitis A)   لقاح ضم التهاب الكبم الوبائي أو اليرقان أ .6
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 (Cerebrospinal meningitis)  لقاح الحمى المماغية الشوكية .7

 (Tuberculosis)  لقاح ضم التمرن الرئوي أو النل .8

 (Rotavirus)  فيروس الروتالقاح ضم  .9

 (Influenza)  لقاح األنفلونزا .10

 أنواع اللقاحال:

تجرى اللقاحات التالةة ريتةنةة لألطاا  أال في حالة يجود مواةم ألجراء التلقةح, ياللقاحات التحي تحتحو  علح  

مةكريبحات مةتحة كاللقحاح الة ثحي مكريبات حةة )التيرن,شل  األطاا , الحصنة(أما اللقاحات التي تحتو  عل  

 )الخناق,السعا  ألييكي, الكزان(و

 

 : BCG Vaccineلقاح بي. سي.جي -1

عنارة عن مةكريبات حةة مضعاة )عصةات التيرن النقرية المضعاة( يقي من التحيرن )السح  الراحو ( يلقحاح 

اسحتعماله يحلح  بمحلحو  التخاةحف الحت  النيو سيوجي مجاف بالتجمةي يال يتلف اللقاح الجحاف بالتجمةحي ي نح  

درجحة مئويحة( ييتلحف لقحاح النحي وسحيوجي بسحهوله أذا  8يحاظ عادة في درجة حرارة تترايح بةن)صار إلح  

 تعرض ألشعة الشمس ييعيم اللقاح المتنقي بعي ك  جلسةو

 الجرعة وطريقة اإلعطاء: ❖

ي مستشحاةات الحوالدة أي فحي المراكحز الصححةة, يلقح الطا  السلةن بلقاح الني و سيوجي بعحي الحوالدة مناشحرة فح 

سي سي( أمحا الطاح  الحت  تجحاين األربحم 0ي05ييزرق بالجلي في الةل  العلو  من الكتف األيسر, يالجرعة )

 سي سي(و 0ي1أسابةم فةعط  جرعة كاملة )

 

 :تواهر نجاح عملية اللقاح ❖

 ئهور يذمة في موضم الزرقو و1

 ابةضاض الجلي في موضم الزرقو و2

 بةور النصة ت الشعرية في موضم الزرقوئهور  و3

 

 اآلثار الجانبية للقاح البي . سي. جي: ❖

 التفاعل الطبيعي: -1

تتكاثر جراثةن لقاح بيوسيوجي بنطء شييي فنعي ةحو أسنوعةن يظهر تورم طر  صغةر احمر اللون  طرة ةحو 

ملن في موضم التلقةح, يبعي مية تترايح بةن أسنوعةن يث ثة أسابةم أخرى  حي يتححو  التحورم إلح  خحراج  10

تركها عارية أي تغط  بضماد ملن ييجب عيم يضم األديية علةها ي 10صغةر يصنح بييرة  رحة  طر ا ةحو  

ملن ي تا النيبة ماةية ألةها تنةن أن الطا   ي تلق   5جاف ثن تلتئن القرحة من تلقاء ةاسها تاركه ةيبة  طر ا ةحو  

 اللقاحو

 التفاعل الشميم: -2

ي يكون التااع  شييياً أذا أعط  اللقاح بصورة خاطئة للطا   ي يحيث ذلك بسنب أعطاء جرعة اكنر ممحا يننغح 

من اللقاح أي يحيث الن اإلبرة دخلت تحت الجلي إل  أعمق محن الح نم بطريقحة الخطحأ, أي الن اإلبحرة لحن تكحن 

 معقمةو

 التفاعل المبكر: -3
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أذا كان ليى الطا  بعض المناعة من اإلصابة بالتيرن فقي يظهر التورم األحمر  ن  مرير أسنوعةن, ي تا 

 جي من  ن  أي اةه أصةب بمرض التيرنو يعني أن الطا  كان  ي تلق  لقاح بي وسيو

 

 : شروط تلقيح حميثي الوالدة بلقاح بي.سي.جي  ❖

 الوالدة طنةعةة يبيين يساا  إةعاشو و1

 عيم يجود تشو ات يالديةو  و2

 كةلو غرامو  2ي 5ال يق  ينن الطا  حيي  الوالدة عن   و3

 

 مضاعفال لقاح بي.سي.جي: ❖

فاةه يؤد  إل  تورم العقي اللماةحة الموجحودة تححت اإلبحط أذا أعط  لقاح بيوسيوجي إل  الطا  بصورة خاطئة 

يكتلك فوق التر وة يتقرحها يخريج الصييي منها,يكتلك حييث  رحة كنةرة في مكان التلقةح يفحي  حتخ يفحي 

  تخ الحالة يحتاج الطا  إل  المعالجةو

 

 :  Diphtheria, Pertussis, and Tetanusاللقاح الثالثي ) الدناق,النعال ألميكي,الكزاز( -2

اللقاح الة ثي يتكون من ) الخناق,السعا  ألييكي,الكزان( ييحتو  لقاح ضي الخنحاق يالكحزان علح  مةكريبحات 

مضعاة بةنما لقاح السعا  ألييكي يحتو  عل  مةكريبات  مةتة, خلطت المةكريبات المضعاة يالمةتة مم بعض 

 يتلف  تا اللقاح بالتجمةي يعني تعرضه ألشعة الشمسولعم  اللقاح الة ثي ضي  تخ األمراض الة ثة, 

 

 الجرعة وطريقة اإلعطاء:

مللتر من اللقاح ييزرق بالعضلة يأفض  مكان للزرق  و الجزء الخارجي من منتصف فخت  0ي5يعط  الطا  

العصب  الطا  يال يزرق طا ً عمرة ا   من سنتةن في العضلة اآللةة بسنب خطورة إصابة األيعةة اليموية أي

الوركي ياحتما  حييث شل , ييكون عل  ث ث جرع بةن ك  جرعة يأخرى شحهرين ييعطح  محم لقحاح شحل  

األطاا  يكتلك الجرعة المنشطة األيل  يالةاةةة, فالجرعة األيل  تعطح  بعحي أكمالحه الشحهر الةحاةي, يالجرعحة 

السادس, يتعط  الجرعة المنشطة األيل  بعي  الةاةةة بعي أكماله الشهر الرابم يالجرعة الةالةة بعي أكماله الشهر

شحهراً, يالجرعحة المنشحطة الةاةةحة  18مرير سنة ياحية من أعطاء الجرعة الةالةة أ  عنيما يكون عمر الطا  

 ( سنوات من عمر الطا  أ  عني دخوله إل  رياض األطاا  أي الميارس االبتيااةةو6 – 4تعط  بةن )

 :اآلثار الجانبية للقاح الثالثي

ساعة في الةوم الت  يتن تلقةحهن فةهو أما الحم  التي  24الحم : يصاب كةةر من األطاا  بالحم  لمية  و1

ساعة من تلقحي جرعحة اللقحاح الة ثحي, فهحو لةسحت بسحنب اللقحاح يإةمحا بسحنب  24تظهر بعي أكةر من 

 مرض آخرو

 فقيان الشهةة للطعامو و2

أيام, يكحون العح ج باسحتعما   4- 3رق يستمر لمية يصاب الطا  باآلالم ياحمرار يتورم في مكان الز و3

كمححادات حححارة علحح  مكححان الححزرق يإعطححاء األدييححة المسححكنة يالخافضححة للحححرارة كالنراسححةتو  أي 

 األسنرينو
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الخراج: أذا بيا األلن يالتورم بعي التلقةح بأسنوع أي أكةر  حي يكوةحان ةحاجمةن عحن خحراج ي حتا يححيث  و4

ماله أي لن يزرق بالعمق الكافي, أي في  تخ الحالة يحا  الطا  إلح  الطنةحب ةتةجة تلوث اإلبرة  ن  استع

 لع جهو

التشنجات: ةادراً ما يحيث للطا  تااع  شييي يينجن عن  تا التااع  السعا  ألييكي محن اللقاح,فةصحاب  و5

رى محن الطا  خ   األيام الة ثة التالةة باخت ج )تشنج( أي صيمة, فهتا الطا  ال يعطح  جرعحات أخح 

سي سحي بالعضحلة  0ي5اللقاح الة ثي ييمكن أكما  تلقةحه ضي الكزان يالخناق بأعطاءخ اللقاح الةنااي 

 في ك  جرعةو

ال يعط  اللقاح الة ثي لألطاا  التين تجاينيا السنة الخامسة من العمر يلكن يمكحن أعطحااهن اللقحاح  مالحظة:

سححنة 16 - 14للشححناب مححن اللقححاح الةنححااي فتعطحح  فححي عمححر الةنححااي )الكححزان يالخناق(وأمححا الجرعححة المنشححطة 

 يالجرعة المنشطة الةاةةة فتعط  بعي مرير ك  عشر سنواتو

 : Polio Vaccineلقاح شلل األطفال -3

( يقي األطاا  من مرض شل  األطاا  ييستعم  في اغلب النليان ييحتو  عل  مةكريبات Sabinلقاح سابةن )

أةواع من فةريسات شل  األطاا  ي و ساا  ذي لون يرد  رااق يتلف بسرعة إذا حةة مضعاة مكوةة من ث ث 

 تعرض للحرارة يمن الممكن تجمةيخ يإعادة تجمةيخ بيين أن يتلفو

 :الجرعة وطريقة اإلعطاء

يعط  لقاح شل  األطاا  عل  شك   طرات عن طريق الان يعل  ث ث جرع فحي كح  جرعحة توضحم  طرتحان 

 ط  مم اللقاح الة ثي )الخناق, الكزان, يالسعا  ألييكي(, جرعة الصار تعطحي محم لقحاحعل  لسان الطا  ييع

,(BCG)  الجرعة األيل  بعي أكماله الشهر الةاةي, الجرعة الةاةةة بعي أكماله الشهر الرابم يالجرعة الةالةة بعحي

منشطة األيل  بعي مرير أكماله الشهر السادس من لعمر, أ  بةن ك  جرعة يأخرى شهرين, يتعط  الجرعة ال

شهراً, يالجرعحة المنشحطة الةاةةحة تعطح   18سنة ياحية من أعطاء الجرعة الةالةة أ  عنيما يكون عمر الطا  

 ( سنوات من عمر الطا  أ  عني دخوله إل  رياض األطاا  أي الميارس االبتيااةةو6 – 4بةن )

 

 اآلثار الجانبية للقاح شلل األطفال:

 اغلب األحةان أثار جاةنةة ال توجي في 

م حظة: تنصح األم التي ترضم طالها رضاعة طنةعةة تأجة  الرضحاعة لمحية ثح ث سحاعات يإعطحاء الطاح  

 سواا  األم ح يالكلوكون خ   تلك الاترة بيالً من حلةب األمو

 : Measlesلقاح الحصبة -4

ا اللقححاح مجاححف بالتجمةححي يعنححي يصححنم لقححاح الحصححنة مححن المةكريبححات الحةححة )فةريسححات حةححة مضححعاة( ي ححت 

 االستعما  يخلط اللقاح الجاف بمحلو  التخاةف الخا ,ييتلف لقاح الحصنة بسرعة أذا تعرض للحرارةو

 

 الجرعة وطريقة اإلعطاء:

سي سي من لقاح الحصنة بالزرق تححت الجلحي فحي الحتراع 0ي5يعط  الطا  الت  أكم  تسعة شهور من العمر,

ب الطا  مناعة ضي مرض الحصنة طحو  الحةحاة يال تعطح  لقحاح الحصحنة  نح   حتا األيمن ي تا الجرعة تكس



الرعاية الصحية                                                                                                                               
 B.Sc.Nursingعلي كاظم البياتي                                                                    االولية

 
39 

التي تنقلها األم إل    Antibodiesالعمر الكتساب الطا  مناعة من أمه أثناء الحم  عن طريق اةتقا  الضييات 

 جنةنها من خ   دم المشةمةو

 

 اآلثار الجانبية للقاح الحصبة:

أيحام محن التلقحةح ,  10 – 6مية تترايح بةن يوم إل  ث ثة أيام يذلك  بعي ححوالي  ي يصاب الطا  بحم  تستمر 

كما يظهر علةهن أحةاةاً طاح جلي  خاةف يشنه طاح الحصنة, تعالج  تخ الحالة بدعطاء الطا  خحافض للححرارة 

 كالنراستةو  أي األسنرينو

 

 MMR  الثيالفيروسي الث : Measles, Mumps, Rubellaلقاح الحصبة المدتلطة -5

لقاح الحصحنة المختلطحة يتكحون محن )الحصحنة, يالحصحنة األلماةةحة, يالنكحاف( ييحتحو  اللقحاح مجاحف يعنحي 

 االستعما  يخلط اللقاح الجاف بمحلو  التخاةف الخا و

 الجرعة وطريقة اإلعطاء:

سحي سحي  0ي5مقحيار ا يلقح الطا  بلقاح الحصنة المختلطة عني بلوغه خمسة عشر شهراً بجرعة ياححية فقحط 

تزرق تحت الجلي في أعل  التراع, يإذا كان  ي أصةب بأحي  تخ األمحراض فح  محاةم محن تلقةححه كحي يكتسحب 

 مناعة ضي المرضةن اآلخرينو

 اآلثار الجانبية للقاح الحصبة المدتلطة:

الت كدصابة الطاح  ( يوم يذلك الحتما  حييث بعض الحا12 – 5توص  األم بمرا نة طالها بعي التلقةح لمية )

بالحم  العالةة يئهور الطاح الجلي  مم احتما  حييث تشحنجات أي تحورم الغحيد اللمااييحة فحي منطقحة التلقحةح 

 )الغيد اللماايية العنقةة يالقحاةة( يتورم الغيد النكاةة, الن المااص  عني ذلك يحا  الطا  إل  الطنةب لمعالجتهو

  Measles لقاح الحصبة ❖

يتمةز باالرتااع العالي  شييي العييى عن طريق اإلفرانات )السعا ، العطس( ي حاد ي و مرض فةريس

يعقنها برين طارة احمرار داخلةة )العةون، الان، األةف( مم  أيام 7إل   5اترة حضاةة تييم من ل للحرارة

إفرانات، سعا  ةاشف،  لة شهةة للطعام،  مود يتعرض الطا  إلمكاةةة حصو  تشنجات عصنةة ةتةجة 

سن بأكمله من الرأس يحت  األطراف خ   بضعة  يلي ذلك طارة خارجةة جليية تجتاح الج الحرارة المرتاعة

الطا  خ لها بتياعةات سلنةة، ةظراً ليخو  جراثةن أخرى عل  الخط )التهاب في: األذن يمكن أن يصاب  أيام

الوسط ، النلعوم، الحنجرة، األمعاء، الراتان(، أي مضاعاات في اليماغ يالسحايا مم أشكا  سريرية يرافقها 

ةب األطاا  من ييص  مرض عادة في فصلي الشتاء يالربةمةزف حاد يشك  خطراً عل  صحة الطا و ينتشر ال

 .جمةم األعمار يخصوصاً دين الة ث سنوات يبةن السنم يعشر سنوات، مم إمكاةةة اإلصابة ليى الكنار

 تا المرض القات  كان يود  بحةاة المئات من األطاا  في لننان سنوياً، يعشرات اآلالف غةر ن في ب د 

يا اإلعا ات التي كان يخلاها عل  مستوى اليماغ،  تعاةي الاقر، في  ارات آسةا، أفريقةا، أمةركا الجنوبةة؛ ع

 .الجهان العصني يأعصاب الحواس الخمس

ي  15يعط  لقاح الحصنة ليى األطاا  ياأليالد عل  ث ث دفعات: األيل  في سن تسعة أشهر، الةاةةة بعمر 

، حصنة افالنك أ  )حصنة،  (MMR) سنوات ضمن اللقاح الاةريسي الة ثي 6شهراً يالةالةة بعمر  18

ألماةةة(، ييمكن إعطاء  تا اللقاح في أ  سن، إذا لن يحص  علةه الولي من  ن ، حت  في سن الةااعة، الصنا  
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ً )أصحاب المهن التي لها ع  ة بالخيمات الطنةة يالصحة  )الاتاة  ن  الزياج(، الشناب أي ليى الكنار أيضا

 .(عامةً 

 (Mumps)  لقاح النكاف ❖

ييتمةز باةتااخ حاد للغيد اللعابةة تحت يخلف  ييصةب الغيد النكاةة اللعابةة ةوعيسنب المرض فةريس 

األذةةن مم ألن حاد في األذن يارتااع في الحرارة يرافقه حاالت استاراغ يصياع في أغلب األحةان؛ يمن  

مم تسجة  بعض حاالت الضمور في   ( يالننكرياس بااللتهابات الحادةمضاعااته إصابة السحايا )أغشةة اليماغ

إل   5شهراً ييعاد تتكةرخ في سن  15إل   12اللقاح يعط  في سن و  ة يتأثةر ا عل  اإلةجاب فةما بعي الخصة

إذا لن يحص  التلقةح   يمكن أن يعط  في أ  سن من الحةاةعاماً، مم اإلشارة إل  أن  تا اللقاح   14إل   12أي  7

 .  ليى النالغةن يالكنارخ   األعمار المتكورة يحت 

 (German Measles) لقاح الحصبة األلمانية ❖

 ً شح خاةف مم ارتااع معتي  للحرارة يئهور يظهر عل  شك  ر مرض فةريسي يةوعي آخر حمةي عموما

 تتمةز بتمركز ا الخا  في األطراف لتختاي في فترة أيام  لةلة  تشنه بةور الحصنة يلكنها أ   حية طارة جليية

 .يتماث  بعي ا المصاب للشااء دين أية مضاعاات  اللماايية في الر نةبرين اةتااخ معتي  في بعض الغيد يتنعها 

 من  األيل  األشهر في يبخاصة طنعاً( الملقحة )غةر الحام  المرأة أصاب  ما إذا المرض  تا خطورة تكمن

  مم  ، (Embryo)المرحلة  تخ في حمة  يسم  ي و األيل ( الة ثة )األشهر الجنةن تكوين مرحلة أ  الحم ،

  فةما  الطا  حةاة  عل  أثر ا لتطنم ،  يالعةون العظام الكل ، اليماغ، القلب، في: خلقةة تشو ات  حصو  احتما 

 .صحته عل  تياعةات  من يعتريها يما بعي 

 (Hepatitis B)  لقاح التهاب الكبم م  فئة ب -6

 تا العضو الهام في الجسن )الت  يعتنر مم القلب ياليماغ من  ي يصةب الكني مم ضمور حجنمرض فةريس

لصصابة   ديية( إل  جاةب يئاااه األساسةةاألعضاء الننةلة( يخلص الجسن من السموم )المتأتةة من الغتاء ياأل

ً القلب ياليماغو تأتي العييى بهتا ال مرض عن طريق ةق  اليم تياعةات عل  بقةة أعضاء الجسن خصوصا

الحام  للجرثومة، يمن المرأة الحام  إل  الجنةن عن طريق الحن  السر ، أي باستعما  اإلبر أي  الملوث 

األديات الطنةة غةر المعقمةو ي تا ما لن يعي يحيث في عصرةا الحاضر في الحق  الطني بعي يساا  التعقةن 

  .لحييةة لنق  اليميالمرا نة ا تعما  لمرة ياحيةالحييةة، يتوافر اإلبر المعقمة الجا زة ل س

تعط  اليفعة األيل  من  تا اللقاح )حقنة في العض ( في الةوم األي  لوالدة الطا ، ثن الةاةةة بعي فترة شهر من  

 .األيل ، الةالةة بعي شهر أي شهرين، ييمكن تمييي  تخ األخةرة حت  خمسة أشهر

 (Haemophilus influenza ) لقاح ضم جرثومة منتممية األنفلونزا -7

لقاح لةس جييي العهي ةسنةاً، كان يود  بحةاة الم يةن من األطاا  في العالن سنوياً؛ سننه  تخ الجرثومة التي 

تسم  مستيمةة األةالوةزا أي المستييمة النزلةة ي ي من فصةلة النكتةريا لةس لها أية ع  ة بجرثومة األةالوةزا 

  ما  االلتهاب  من بنوع اليماغ( أغشةة  تشك  )التي السحايا ةرياالنكت  تخ تصةب  .التي تنتمي إل  عاالة الاةريسات 
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ً  يتتمة  عصنةة مرضةة ع مات  إل   يؤد    الوطأة  شييي  استاراغ يرافقها للحرارة يخنة   عا  رتااعبا عموما

ً  األيالد  ليى الر نة عض ت  في يتصلب  الطا ، عل   يص   الوعي في ياضطراب  عصنةة تشنجات  خصوصا

  المغطاة  غةر  الجمجمة مقيمة في )المنطقة الطا   يافوخ في  الضغط يارتااع (coma) م ً كا فقياةه حي  إل 

  تقريناً،   السنتةن عمر الطا  بلوغ عني   المنطقة  تخ تختن الجمجمة، داخ  أغشةته بنمو لليماغ تسمح يالتي  بالعظن

  حييةي  األطاا  يىل بخاصة للمرض  سريرية أشكا  يجود  مم  تا اي(النها حجمه بلغ  ي  اليماغ يكون حة  

 الرضاعة،  عني  المص   وة فقيان  )مة ً  أيردةا الت  الشك   تا عن النعي  ك  يبعةيخ مختلاة يالرضم الوالدة

 ع مات  كلها الةافوخ، مستوى تيةي  مود،  نوطها، العكس ب  الحرارة ارتااع عيم  القنةنة، أي الةي  رفض 

 (  األطاا  طنةب  ييقظة  اةتناخ تسترعي مهمة،

ينيأ بدعطاء  تا اللقاح لألطاا  عني بلوغ الشهرين، عل  ث ث دفعات، تاص  بةن الواحية ياألخرى فترة شهر  

 أي شهرين، لةعاد في حقنة تتكةرية بعي مرير عام عل  اليفعة الةال  

  اللقاح  لةصنح ياحية حقنة ضمن( الييكي+خاةوق+كزان شل +السعا  الرباعي اللقاح مم اللقاح  تا يعط 

ً خم   ستة  ضي  يحمي لقاح أييينا بةن متوافراً  أصنح إذ  ب« الكني  »التهاب  لقاح مؤخراً  إلةها أضةف ي ي  اسةا

ً  طنةاً، مهن تطور  ي تا ياحية،  حقنة في vaccine) (hexa أمراض  ً  عملةا  .يا تصاديا

 (Hepatitis A) لقاح ضم التهاب الكبم الوبائي أو اليرقان أ -8

يصةب  ي و مرض فةريسي اةتقالي معي  ح ضي التهاب الكني الوبااي الحاد تن اكتشاف لقا مم تتابم األبحاث 

تحص  العييى بواسطة النران )الت  يلوث المةاخ إما   مةاخ الملوثة يغةر الصالحة للشرب اإلةسان عن طريق ال

الجرثومة سمه يجابه ج خ   بران شخص آخر حام  للجرثومة يلييه مناعة  ويةعن طريق المريض يإما من 

ف  يصاب بالمرض يلكن ينق  الجرثومة إل  غةرخ بواسطة النران(و األطاا   بتكوين أجسام مضادة لها

 .ياأليالد  ن األكةر تعرضاً للعييى

ً  بالظهور المرض  ع مات  تنيأ   ن   الطا  ييعاةي يالجلي  العةون  في ، (Jaundice)االصارار يضوح عني  جلةا

ً  للطعام، شهةة  لة العام، التعب  للمرض  المتقيمة الع مة  تخ  أغلب  للحرارة، معتي  ااعارت مم النطن في آالما

  المرض  حصو  من التأكي  يمكن الةر ان إل  الوصو  ي ن . المرحلة  تخ في استاراغ يصاحنه يتقةؤ األحةان

 ذي  يالنران ( )كالشا  حمراراال ةحو يمة  غامقاً، يصنح الت  المريض  بو  معاينة خ   من المجردة بالعةن

  beige.)بةج الااتح اللون

مةة السواا  ياألم ح التي خسر ا جراء لرفي الجسن بك في حاالته الحادة إل  االستشااء يؤد  المرض 

 .يريح الكني الت  أصةب بالاةريس راحة مم الحماية بنظام غتااي خا  يال االستاراغ يةقص الغتاء

  المةاخ  استعما   إل  مرا نة المةاخ يتعقةمهايذلك عااي باليرجة األيل  ان بشك  ملحوئحالةا خات اإلصابة بالةر

 ً في حا    بالقواعي العامة للنظافة الشخصةة ) نا من المهن لات االةتناخ المعنئة في عنوات معقمة التقةي غالنا

 ذلك باستعما  أديات خاصة للمصاب  ييكون   الو اية يعيم اةتقالها لآلخرينإل  يساا إصابة أحي أفراد العاالة

: استعما  أطناق خاصة بالمريض مم جلةها لوحي ا، مناشف يفوط خاصة، عيم استعما  أغراضه  ةتكر أ مها

الشخصةة، استعما  المعقن في المرحاض، غس  الةيين بساا  معقن بعي مساعية المريض في  ضاء حاجاته  

التقنة ( التةقةف الصحي من  ن  الجسن الطني إل  اللقاح الت  يضم  ةي  يخصوصاً إذا كان طا ً، االمتناع عن

 .التياي  منت سنوات 

 6يمكن الحصو  علةه من خ   إبرتةن )بالعض ( تاص  بةن األيل  يالةاةةة فترة  A لقاح الةر ان من فئة

سنواتو كما ينصح   10حت   7شهراً، ييجر  التتكةر بعي فترة  12أشهر أي سنة، يعط  اللقاح ابتياًء من عمر 
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ةظراً لتواجي   )أفريقةا بخاصة يبعض دي  الخلةج بدعطاء اللقاح إل  المقةمةن في بعض ب د االغتراب 

 (الجرثومة بنسنة أعل  من بقةة النليان

 (Cerebrospinal meningitis)  لقاح النحايا المماغية الشوكية -9

لقاح ضي   يالعمرةسةما في مواسن الحج اةتشار األيبئة ال ت عل  الو اية منيمن اللقاحات التي اكتشات يساعي 

 تسنب ةوعاً من الحم  اليماغةة  (Méningocoque) ةمط من النكتةريا يعشش في بلعوم اإلةسان ي ي بكتةريا

نخاع  يتصةب أغشةة اليماغ يال A ،B ،C تنتمي  تخ الجرثومة إل  عية فئات يمنها تنحير عية س الت 

، يبوشر بدعطاء  تا اللقاح  A  ،C ي ي أمكن في النيء تحضةر لقاح ضي فصةلتي بااللتهابات الحادةألشوكي 

ما ساعي عل  تيةي عيد الضحايا بةن الحجةج بشك  ملموس؛   ةت هللا الحرام منت عشرات السنةنإل  حجاج ب

 .بةنما كاةت اإلصابات تعي باآلالف  ن  يضم اللقاح حةز التناةت 

، ما سمح بحماية  A  ،C  ،W  ،Y :ةلة طرأ تحسن في ةوعةة اللقاح، إذ أصنح يحو  أربم فئات يمنت سنوات  ل

 .يي اية أكةر فعالةة

  كامنة في بلعوم اإلةسان الملقح فهو ال يصاب تنق  ثومة يرغن عملةة التلقةحمن المهن اإلشارة  نا إل  أن الجر

ً لألطاا   ينقلكن يمكن أن  بها ألن لييه مناعة من خ   التلقةح لها إل  غةرخ من خ   التقنة  يخصوصا

و من  نا تنرن أ مةة تلقةح  ؤالء األطاا  ابتياء من عمر السنتةن عي العودة من مناسك الحج يالعمرةب ياأليالد 

 وجب إعادة التتكةر ك  ث ث سنوات للكنار يالصغار عل  السواء ما يست تييم فعالةة اللقاح ث ث سنوات 

قةا ي ن عرضة لصصابة بهتا  ألشخا  التين يسافرين إل  بعض بليان الخلةج العربي أي أفري يضاف إل  ذلك ا

 .ةظراً الرتااع ةسنة تواجي الجرثومة في تلك النليان  الياء

 (Rotavirus)  لقاح ضم فيروس الروتا -10

العالن يبخاصة تحت  ة الم يةن من األطاا  في كان يود  بحةا منت سنوات تن اكتشاف لقاح فعا  ضي مرض 

مسننة التهابات حادة في (  روتافيروس  ) ن عاالة الاةريس يتيع من خ   إصابتهن بجرثومة م  عمر السنتةن

 ح من الجسن  ةظراً لخسارة كمةة كنةرة من السواا  ياألم دية إل  تي ور سريم في صحة الطا األمعاء يمؤ

مم ما يستتنم ذلك من مخالطات عل  يئااف   (acute dehydration)  جااف الحاد ييصوله إل  حالة ال

 .الجسن األساسةة )اليماغ، القلب، الكل ( يالخطر المحيق بحةاة الطا  المصاب 

يعط  اللقاح ابتياء من عمر ستة أسابةم من خ   جرعات )اثنتان أي ث ث( عن طريق الان،  ن  بلوغ الطا  

 .عمر الةماةةة أشهر

سنة سنعةن بالمااة من اإلسهاالت الحادة التي تشةر إل  اإلصابة الجرثومةة الحادة يحمي  تا اللقاح األطاا  بن 

 .في األمعاء

 ... قريباً يتم ادخال اللقاح السداسي لجدول لقاحات االطفال
 توجيهال وحنب الجميمه للقاحال والتهيؤ االعماد تم حيث االطفال لقاحال جمول في النماسي اللقاح ادخال سيتم

 . العامة الصحة قنم طريق ع  الوزارة

 

 , الكزاز , الدناق ) اللقاحال م  انواع 6 على يحتوي مركب هو : vaccine) (hexa النماسي اللقاح

 الزرقي االطفال وشلل B , نمط الفيروسي الكبم التهاب , المنتمميه االفلونزا  , الالخلوي الميكي النعال
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 االينر  الفدذ  عضلة في زرق بشكل يعطى

 جرع  ثالث على يعطى

  .للقاحال الروتيني الجمول ضم  شهر2 عمر في االولى الجرعه تعطى

 .للقاحال الروتيني الجمول ضم  اشهر 4  بعمر الثانية الجرعه تعطى

 .للقاحال الروتيني الجمول ضم  اشهر 6 بعمر الثالثة الجرعه تعطى

 2016/ 1 /24  م  ابتماء اللقاح هذا  باستدما   العمل يبماء

 

  .التلقيحي جدولهم تابعوا الطفالكم اوسع لحماية
 

 

تلقح األم الحام  في  طرةا ريتةنةاً بلقاح توكسةي الكزان لحمايتها يحماية طالهحا الرضحةم  تلقيحال األ  الحامل:

 من مرض الكزان,حة  تمر األجسام المضادة للكزان من األم إل  الطا  عنر المشةمةو

 

 الجرعة وطريقة اإلعطاء:

, الجرعحة األيلح  فحي ةهايحة يعط  لقاح الكزان ل م عل  خمس جرع,جرعتةن أثناء الحم  يث ثحة بعحي الحوالدة

الشهر الرابم من الحم  يالةاةةة بعي مرير أربعة أسابةم عل  الجرعة األيلح  )فحي ةهايحة الشحهر الخحامس محن 

الحم (, الجرعة الةالةة بعي مرير ستة أشهر من أخت ا الجرعة الةاةةة يالجرعة الرابعة تعط  بعي محرير سحنة 

خامسة تعط  بعي مرير سنة من أخت ا الجرعة الرابعة, يمقيار الجرعحة من أخت ا الجرعة الةالةة, يالجرعة ال

سي سي من لقاح توكسةي الكزان يزرق تحت الجلي في أعل  الحتراع اةظحر جحيي  ر حن  0ي5في ك  مرة تكون 

 (و 3)

 

 اآلثار الجانبية للقاح الكزاز:

 تخ األعحراض محن تلقحاء ةاسحها يبحيين يحيث الن ياحمرار يتورم في مكان الزرق يستمر لنضعة أيام يتزي  

 حاجة للع جو

 ناك لقاحات أخرى يمكن أن تعط  ل م الحام  في الحاالت الضريرية كحييث يباء بالمرض ي تخ اللقاحات 

 ي لقاح شل  األطاا  يلقاح الكولةرا بعي أن يقرر الطنةب من عيم خطورة التلقحةح علح  األم الحامح  يجنةنهحا, 

ي تمنم بصورة  طعةة عل  الحام  يذلك لخطورتها عل  الجنةن فهحي لقحاح الحصحنة المختلطحة أما اللقاحات الت

 يلقاح الحم  الصاراءو

 

Table (3) Immunization for pregnant woman 

 

Tetanus Toxoid TT   

First dose  16 weeks of pregnancy Give no protection 

Second dose 4-6 weeks later Give 3 yrs protection 
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Third dose 6 months later Next 5yrs protection 

Forth dose 1 year later 10 yrs protection 

Fifth dose 1 year later Life protection 

 

 

 :Typhoid, Paratyphoid A and B(TAB)لقاح التيفوئيم 

ي حي سحالموةة   Salmonalla bacteriaلقاح التةاواةي يتكون محن ثح ث أةحواع محن مةكريبحات السحالموةة  

يحتحو    Salmonalla paratyphi A and Bيسالموةة  الناراتحاياود )أ ي ب(  Salmonalla typhiتاياي

  تا اللقاح عل  مةكريبات مةتة بالتجمةي يعني تعرضه ألشعة الشمسو

ةح لألشخا  التين يتعرضون بصورة غةر طنةعةة عن طريق مهنتهن مة  األطنحاء يالممرضحات ييجرى التلق

يالعاملةن في مشاريم الماء يالمجار  يالعاملةن في تهةئحة يتحضحةر يتقحيين المحواد الغتااةحة يالمشحتركةن فحي 

عةشون في المنحاطق المسابح يالمسافرين من منطقة خالةة إل  منطقة موبؤة بالمرض, يكتلك األشخا  التين ي

 التي يتوطن فةها المرض, يم مسي المريض لو ايتهن من المرضو

 

 الجرعة وطريقة اإلعطاء:

 1سحي سحي ييعطح   0ي5سنوات جرعحة مقحيار ا  10يعط  لقاح التةاواةي لألطاا  التين  ن في عمر ا   من 

ييتكحون علح  ثح ث جحرع  سنوات يزرق تحت الجلي في أعل  الحتراع, 10سي سي لمن  ن في عمر أكةر من 

 أسابةم يتعط  جرعة منشطة ياحية ك  سنةو 4بةن ك  جرعة يأخرى 

 

 اآلثار الجانبية للقاح التيفوئيم:

سحاعة محن التلقحةح, توعحك يارتاحاع فحي درجحة  3- 2يحيث عادة الن ياحمرار يتورم في المنطقة الحزرق بحةن 

ع ج  تخ األعراض بدعطحاء األدييحة المسحكنة يالخافضحة ساعة من التلقةح ييمكن  24الحرارة يغةةان خ   

 للحرارة كالنراسةتو  أي األسنرينو

ييمنم أعطحاء  حتا اللقحاح للمرضح  المصحابةن بالتحيرن )السح ( يأمحراض القلحب يأمحراض الكلةحة ياألمهحات 

 الحوام و

 م حظة:

أسنوعةن  ن  يبعي التلقةح بلقاح شحل   ال يعط  لقاح التةاواةي مم لقاح شل  األطاا  يياض  إيقاف تعاطةه باترة

 األطاا و

 

 دور الممرضة في التحصي  ضم األمراض:

أن من مسؤيلةة الممرضة المحافظة عل  اللقاحات من التلف منحت يصحولها إلح  يححية التلقحةح إلح  أن  و1

 تص  إل  الطا  يذلك:

 بحاظها في درجة النريدة الصحةحة داخ  المركز الصحيو -أ

 حات إل  غرفة التلقةح في حاملة اللقاحات بها ثلجويجب أن تحم  اللقا -ب 

 يجب أن توضم اللقاحات أثناء تلقةح الطا  في يعاء به ثلجو -ت 
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 أعطاء اللقاحات بالطريقة الصحةحة يالجرعة المطلوبةو و2

بعي االةتهاء من التلقةح يةنت ةوع اللقاح يموعي الجرعة األخرى ياسن يتو ةم الممرضة القاامة بعملةة  و3

 التلقةح في اليفتر الصحيو يكتلك في بطا ة التلقةحات ثن يختن المركز الصحيو

 أخنار األم لماذا أعط  اللقاح لطالها يالتأكةي عل  موعي الجرعة األخرىو و4

أخنار األم عن اآلثار الجاةنةة التي تحص  للطا  ةتةجة أختخ اللقاح يما  ي اإلجحراءات التحي يجحب أن  و5

 تتخت ا لمعالجة الطا و

أخنار األم حو  المضاعاات التي  حي تحنجن عحن  حتا التلقحةح يفحي  حتخ الحالحة يجحب مراجعحة الطنةحب  و6

 لمعالجتهو

يجب التخلص من اللقاحات المتنقةة بعي االةتهحاء محن التلقحةح باسحتخيام الطحرق الصححةحة لحتلك اةظحر  و7

 (و4جيي  ر ن )
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( اللقاحدال التدي تعطدى لألطفدال فدي الندنة األولدى مد  العمدر فدي العدراق وحندب التعليمدال 4جمول رقدم )

 األكاديمية األمريكية لطب األطفال وهناك بعض الفروق بي  المول وم  فترة زمنية ألخرى. 

 

 

 

 عشر رابعةالمحاضرة ال
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  Cold chain:سلنة التبريم

 الحاائ عل  فعالةة اللقاح من مرحلة اإلةتاج لحةن يصولها إل  المواطنوتعريف سلسلة التنريي:  و ةظام 

 

 :بعض القواعم المهمة لضمان فعالية هذه النلنلة

 توفةر برادات كافةة لخزن اللقاح في المركز الصحيو -أ

 توفةر طلنات اللقاح بشك  منظن كان يكون سنو  أي ةصف سنو  أي شهر و -ب 

 ي يحام ت اللقاح في المراكز الصحةة لغرض ةق  اللقاحوتوفةر عيد كافي من صناديق التنري -ت 

 عيم فتح النراد أي صنييق التنريي أال عني الضريرةو -ث 

 عيم استعما  النراد أي صنييق التنريي إلغراض غةر حاظ اللقاحو -ج

 

 مكونال سلنلة التبريم: ❖

 العاملون في التطعةنو و1

 أجهزة التنريي يمنها: و2

 غرف التنرييو -

 )الة جة(والنراد  -

 صناديق اللقاحو -

 حام  اللقاحو -

 إجراءال سلنلة التبريم: ❖

 توفةر اللقاحو و1

 توفةر األجهزة يصةاةتهاو و2

 المحافظة عل  اللقاح من التلفو و3

 

 منؤولية الممرضة في سلنلة التبريم:

بأةهحا الشحخص أن دير يمسؤيلةة الممرضة الملقحة مهن جياً في فش  يةجحاح سلسحلة التنريحي فالملقححة تعحرف 

المسئو  عن أعطاء اللقاح يحاظة أن كان في المركز الصحي أي في الحمح ت الصححةة يمحن أ حن مسحؤيلةات 

 الممرضة  ي:

 توفير اللقاح -1

تقيير حاجة المركز ييعتمي  تا علح  خنحرة الممرضحة فحي تقحيير  حتخ الحاجحة يحسحب الكةافحة  -

 السكاةةة يمن األفض  توفةر كمةة أكةر من الحاجةو

 التأكي من توفةر األجهزة الكافةة لحاظ اللقاح المطلوبو -

 التأكي من ص حةة اللقاح يان اةتهت مية الص حةة يتن استرجاع اللقاح إل  المركز الراةسيو  -

 حاظ صنييق التنريي في الظ و -

 تعنئة اللقاح بمهارة في صنييق التنرييو -

 إغ ق الصنييق بسرعة عني أخراج اللقاحو -

 على األجهزة وتوفيرها:المحافظة  -2
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يمكن حاظ اللقاح عية أيام بيين تلف يذلك بحاظة بالشك  الصحةح ي ناك ث ث أةواع من أجهحزة حاحظ اللقحاح 

 ي ي:

 صنييق التنرييو -أ

 حام  اللقاحو -ب 

 حافظة اللقاحو -ت 

 تستخيم عنوات الةلج لحاظ اللقاح بارداً في صنييق التنريي يحاظ درجات الحرارة ثابتةو

 

 طريقة استدما  عبوال الثلج:

 تستخيم  تخ العنوات للتنريي, يلغرض االستخيام األفض  يجب:

 تجمةي العنوة تجمةياً كام ًو -أ

 إغ  ها غلقاً محكماًو -ب 

 التأكي من عيم يجود أ  خيش في العنوةو -ت 

( عنحوات فحي ي حت ياححي لكحي ال تسحاعي فحي خاحض الححرارة أكةحر محن اليرجحة 6ال تضم أكةر من ) -ث 

 المحيدةو

 

 المحافظة على اللقاح م  التلف: -3

عني أعطاء اللقاح يكمن دير الممرضة في الحاائ علةه يعيم تعرضه للتلف يخصوصاً عنحي إعطحاءخ لح م 

أي الطا  داخ  غرفة اللقاح, علةك بأخت الحتر في عيم تعرض اللقاح إلح  أشحعة الشحمس أي الححرارة لحتلك 

 علةك مراعاة النقاط اآلتةة:

ةار المكان الم ان في غرفة اللقاح إلعطاء اللقاح بحة  يكون بعةي عن أشحعة الشحمس أي الححرارة , اخت -أ

 أما في الحم ت الصحةة يان لن تتوفر غرفة علةك أعطاء اللقاح في الظ و

عيم فتح الصنييق أي النراد إال عنحي الحاجحة , اسحتعملي لقحاح ياححي لكح  ةحوع فحي المحرة الواححية يال  -ب 

 للقاح الةاةي إال عني الضريرةوتستعملي ا

 التأكي من إغ ق النراد جةياً بعي فتحهو -ت 

 يمكن لف  نةنة اللقاح بالورق الاضي للحاائ علةة من الضوء يالحرارةو -ث 

 عني أخراج  نةنة اللقاح من النراد أي الصنييق يجب يضعها في يعاء حاي  عل  الةلج أي الماء الناردو -ج

 ك إرجاع جمةم اللقاحات إل  الة جة يالتأكي من:عني اةتهاء الييام الرسمي علة -ح

 يضم جمةم اللقاحات الماتوحة في صنييق ب ستةكيو -

عني يجود لقاحات غةر مستعملة ضعي ع مة علةها يأرجعةها إل  النراد يتأكحي  محن  -

 استعما  القناةي المؤشرة في الةوم التاليو

محاً أل ح  محن يحوم ياححي اعملحي التأكي من ص حةة عنوات الةلج فان كاةت  ي ذابحت تما -

 عل :

 تلف جمةم لقاحات الحصنة يشل  األطاا و و1

 ضعي ع مة عل  اللقاح الة ثي يالكزان يالنيو سيو جي ياستعملةه الةوم التاليو و2

 أن ذابت عنوات الةلج ذيباةاً كام ً ي ألكةر من يوم ياحي اتلاي جمةم اللقاحاتو -

النراد أي صنييق التنريي ألكةحر محن ثح ث محرات, يان ال تستعملي اللقاح أن خرج من  -

 كان كتلك اتلاي اللقاح أن كان ماتوحاً أم الو
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 مراحل توزيع اللقاح:

تجر  سلسلة التنريي عل  عية مراح  لنقلة من منطقة إل  أخرى يفي جمةم الحاالت علةك بالحاائ عل  اللقاح 

لخزةحه يحاظحه كحالنراد يصحنييق التنريحي يالسحةارات المنحردة أمحا من التلف لتا يجب توفةر األجهزة الخاصة 

 المراح  التي يمر بها اللقاح من أةتاجه إل  حةن يصوله ل م يالطا   ي:

 المصنم )مكان أةتاج اللقاح(و و1

 المطارو و2

 المخزن اإل لةميو و3

 المخزن المركز و و4

 مخزن المحافظةو و5

 مخزن المنطقةو و6

 المركز الصحيو  و7

 األم يالطا والملقح يمن ثن إل   و8

 

 العناية باللقاحال في ثالجة المركز الصحي:

يجب أبقاء الناب مغلقاً يعني الحاجة لاتحة يجحب أيالً تحييحي العمح  المطلحوب ثحن ياحتح النحاب ييجحرى  -أ

 العم  ثن يغلق الناب بعي ذلك بسرعةو 

 عيم يضم أ  أشةاء خاصة بالطعام في ث جة اللقاحاتو -ب 

 عيم يضم اللقاحات في باب ث جةو -ت 

 يلةس للقاحاتويجب أن تخصص مجمية الة جة فقط لتحضةر أكةاس الةلج  -ث 

 عيم يضم أ   لقاح اةتهت ص حةتهو -ج

يجححب التحقححق مححن درجححة حححرارة الة جححة مححرتةن يومةححاً صححناحاً يمسححاءاً , ييجححب أن تكححون اليرجححة  -ح

درجة مئوية( لتلك يجب التحقق من مقةاس الحرارة داخ  الة جة اةظر جيي  ر حن  8+  -مابةن)صار 

 (و5)

 لة جة ييتول  الشخص المسئو  تييين المعلومات علةهاوتسجة  الحرارة عل  لوحة توضم خارج ا -خ

 

 

 درجة الحرارة التاريخ 

                       م

 الم حظات 

1/1/2010 

 

2/1/2010 

 

 م85م                 35

 

 م 85م                 85

 

 

 طححم التةححار الكهربححااي مححن السححاعة 

 الخامسة يحت  الساعة السادسةو

 يوضح كيفية تنجيل درجة حرارة الثالجة ( 5جمول رقم ) 
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 :دور الممرضة في سلنلة التبريم

 للممرضة دير كنةر في حاظ سلسلة التنريي من التكسر, يذلك بالقةام ياألشراف عل  األعما  اآلتةة:

األشراف عل  طلنةات المركز الصحي من اللقاحات يتوفةر حا حسحب حاجحة المركحز يالتأكحي محن  -أ

 ص حةتهاو

 اخت أ يم اللقاحات أ  التي بقةت في الة جة فترة أطو و -ب 

 فحص الور ة أي اللوحة الملصو ة عل  الة جة للتأكي من درجة حرارة الة جةو  -ت 

 األشراف عل  طريقة أعطاء اللقاح ل م يالطا و -ث 

 األشراف عل  طريقة ةق  اللقاح ييجب أن تتن بالشك  الصحةحو -ج

ي شهر  عن كمةة اللقاحات المستخيمة يطريقحة أعطحاء اللقحاح يتحييين أ  تقيين تقرير أسنوعي أ -ح

 معو ات لمحايلة تجاين ا في المستقن  أ  عم  تقةةن أسنوعي أي شهر و

القةام بتيريب العاملةن في تهةئة يصرف اللقاح  يإعطااه, يعم  النييات المستمرة لعيم كسر تلك  -خ

 الحلقةو

 

 التنجيل:

 ث ث  واان للسج ت ي ي:يجب أن يكون  ناك 

 اامة األطاا  التين يوليين في المجتمم المحلي تحو  عل  أسمااهن يتواريخ محة د ن يعنحايينهن  و1

 يأةواع اللقاح الت  حصلوا علةةو

  اامة بالنساء الحوام  تحو  عل  أسمااهن يالتواريخ المتو عة لوالدتهن يتواريخ اللقاحات السابقةو و2

 تجاين سنهن العام يلن يكملوا اللقاحاتو  اامة باألطاا  التين و3

 

 : المنتدممة لقياس حرارة اللقاحال أنواع المحارير

 المحرار المعمني المائري: -1

م( يله مشحنك  للتعلةحق داخح  الة جحة 505م لغاية + 305 -محرار يؤشر درجات الحرارة فوق يتحت الصار) 

التنريحي يحامح  اللقاححات أيضحاً يالحيرجات الحراريحة األمةنحة مؤشحرة يالمجمية ييمكن استعماله في صحناديق 

 بخطوط خضراء عل  المحرارو

 

 (.V.V. Mمراقب قنينة اللقاح )  -2

ادخ   تا المؤشر حييةاً ي و عنارة عن ةقطة مصنوعة من مادة حساسة, يحالةاً يجهز عل  ك   نةنة لقاح شحل  

لقنةنة اللقاح إل  الحرارة مم الو ت, يكنتةجة للو حت يدرجحة الححرارة, فحان األطاا  لتأشةر التعرض التراكمي 

لون المؤشر يتغةر من اللون األبةض بصورة تيريجةة غةر  ابلة إل  الرجوع, يكلما كاةت درجة الحرارة عالةة 

 اللقاحو كلما تغةر اللون أسرع يأكةر, ييكون  تا المؤشر عل  شك  داارة فةها مربم ابةض يلصق عل   نةنة
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3- Freeze- tag 

يوضم )مقةاس درجة االةجماد( في الة جحة لمرا نحة ححرارة 

اللقاحات حة  يؤشر بع مة الصح أذا كاةت درجحة الححرارة 

لن تص  إل  االةجماد ييؤشر بع مة الخطأ في حالة يصحو  

 سن الحرارة إل  االةجماد ي تا ما يضر باللقاحات يذلك الن 

 (و1من اللقاحات تتلف باةخااض  الحرارة الحظ شك  ر ن )

 

 

 

 

 ( 1شك  ر ن ) 

 (.C.C.Mراصم سلنلة التبريم)  -4

ي و من المحارير الحساسة للو ت يالحرارة يحتوى شحريط 

( يالنافتة األخةرة عل  شك   ر  ميير A,B,Cذي ةوافت )

(D  ي ححي تعتنححر الححيلة و يحتححو   ححتا الشححريط علحح ) مححادة

حساسة للحرارة يتني  لوةها محن اللحون األبحةض إلح  اللحون 

األنرق عني تعرضها إل  الححرارة يتنتشحر  حتخ المحادة فحي 

 النافتة بمرير الزمنو

( جرعة لقاح ييرح  مم 3000يوضم  تا الراصي مم ك  )

شحنة اللقاح ييعتنر يجود الراصحي محن الشحريط األساسحةة 

شحركات المصحنعة يالمجهحزة الييلةة لشحن اللقاح من  ن  ال

 (و2يالنا لة للقاحات شك  ر ن )

 

          

     

 

 

                                                                            

 (و 2شك  ر ن )
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 عشر خامسة والسادسةالمحاضرة ال

 : Prevention from Communicable diseaseالوقاية م  األمراض المعمية

األمراض المعيية  ي تلك األمراض التي تنتق  من حامله إل  الشخص السلةن بصورة مناشرة أي غةر مناشحرة 

فةولي عنيخ المرض ةاسه, ياألمراض ال تنشأ بتاتها, ب  البي لحييثها من يجود جراثةن تنتق  من المحريض إلح  

 ياألمراض الطاةلةةوسواخ مة  الحمات 

 

 : Diseaseالمرض ❖

يعرف بأةه اةحراف فحي الحالحة الطنةعةحة للجسحن ممحا يحؤد  إلح  ححييث اضحطراب أي اخحت ف فحي األعمحا  

الوئةاةة لألجهزةو ييحيث المرض أما عل  شك  حالة يباء, أي  ي  يكون مستوطناً أي يظهر عل  شك  حاالت 

 اةاراديةو

 

 : Epidemicالوباء ❖

عنارة عن ئهور مااجئ لمرض معةن بةن مجموعة كنةرة من الناس فحي فتحرة  صحةرة فحي منطقحة أي مجتمحم 

معةن لن يسنق له اإلصابة بهتخ المرض, أي كان المحرض مسحتوطناً ثحن ارتاحم معحي  أصحابته ارتااعحاً ملحوئحاً 

 يبشك  مااجئو

 

 : Endemicالمرض المنتوط  ❖

ة في المجتمم معةن يلكن بشك  غةر يبااي, كما  ي الحالة للحم   و عنارة عن يجود المرض بصورة مستمر

 التةاواةيية يالحصنة يالم ريا يالنلهارنياو 

 

 :Sporadicالمرض الفرادي  ❖

  و عنارة عن حييث حاالت مرضةة بصورة اةارادية بةن ي ت يآخر في المجتممو 

 

ظ في السنوات األخةحرة اةخااضحاً ياضححاً فحي بالنظر التخاذ اإلجراءات الو ااةة من األمراض المعيية فقي لوح

 ةسنة حييث األمراض المعيية في كافة األ طار ألسناب عييية أ مها:

 

 تحسةن صحة النةئةو -أ

 ارتااع مستوى المعةشة ألفراد المجتممو -ب 

 ارتااع مستوى الةقافة يتوفةر فر  التعلنو -ت 

 استخيام اللقاحاتو -ث 

 ييية لع ج العييي من األمراضواستخيام المضادات الحةوية,ياكتشاف أديية ج -ج

 تطنةق  واةةن الصحة العامة الحييةةو -ح
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 : Process of infectionعملية العموى

لحييث أ  مرض معي  , ناك ستة عوام  البي محن توفر حا حتح  تحتن عملةحة العحييى يإذا أةاقحي أ  محن  حتخ 

 العناصر الستة فان العييى ال يمكن أن تتن, ي تخ العوام   ي:

 يجود المسنب المرضيو و1

 يجود مصير أي مستودع العييىو و2

 يجود مخرجو و3

 يجود يسةلة لنق  العييىو و4

 يجود ميخ  للعييىو و5

 (و3يجود المضةف اةظر شك  ر ن ) و6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( حلقات سلسلة الحوادث في سةر العييى, يا ن العوام  في ك  3شك  ر ن )

 السلسلةوحلقة في  تخ 

 

 المضةف: 

 ، حةوان إةسان 

 

 المستودع : 

 اةسان ، حةوان ، جماد 

 ميخ  المسنب إل  المضةف: 

 الجهان الهضمي •

 الجهان التناسي  •

 الجهان النولي  •

 الجلي يالغشاء المخاطي •

 بواسطة الحشرات  •

 آالت طنةة 

 مخارج المسنب من المستودع: 

 الجهان التناسي   •

 الهضميالجهان  •

 الجهان النولي  •

 الجلي يالغشاء المخاطي •

 افرانات الغيد •

 المشةمة  •

 عن طريق الحشرات  •

 طرق اةتقا  المسنب من المستودع ال  المضةف 

 اتصا  غةر مناشر بواسطة:  -1               بواسطة :   اتصا  مناشر -1

 الحشرات -                 اللمس                          -   

 الطعام الشراب الهواء -                                   الرذاذ        -   

 التربة ووو الخ                                  المشةمة           -   
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 :  Causative Agentالمنبب المرضي  -1

 أن المسننات اإلحةااةة المرضةة  ي التي تسنب األمراض المعيية يتوجي بأةواع عييية منها: 

مةح  االمةنحا, الم ريحا, يالطاةلةحات   Protozeaمسحنب حةواةيويتشحم  الطاةلةحات يحةحية الخلةحة -أ

يالحشحرات ذات  Intestinal Wors المتعحيدة الخ يحا مةح  ديحيان النلهارنيحا يالييحيان المعويحة

  Vectorsاألرج  الماصلةة

 مسنب ةناتيو  -ب 

 , النكتريا المرضةةPathogenic viruses اي )الحمات( , الاةريسات Fungus يتشم  الاطريات 

Pathogenic Bacteriaالركةتسةا, Rickettesia و 

 

 :  Sourceالمصمر -2

اإلةسحان يالحةحوان يالننحات يالتربحة يغةر حا  و المكان الت  يعةش يينمو ييتكاثر فةه المسنب المرضي مةح  

 ييعي اإلةسان أكةر المصادر م امة لمعظن المسننات المرضةةو

 

 :Exit or Escape مدارج العموى -3

ييمكححن أن تخححرج المسححننات المرضححةة مححن المصححير إلحح  النةئححة أمححا عححن طريححق الجهححان التناسححي, أي الجهححان 

خ   الجلي ياألغشةة المخاطةة حة  تخحرج العحييى محن فتححات الجحريح الهضمي, أي الجهان النولي, أي من 

يالنةور, كتلك عن طريق المخارج اآللةة حة  تخرج العييى باع  آلي, كمحا فحي حالحة لحيغ النعوضحة الحاملحة 

لطاةلي الم ريا فتسنب ةقلة إل  الشخص السلةن عن طريق ثقب جليخ, فةنتق  له المرض أي في عملةات ةق  اليم 

 كما في حاالت التهاب الكني أي الزرق تحت الجليو

 

 : Vehicles of transmissionوسيلة لنقل العموى -4

ييقصي بها العملةة التي يتن بواسطتها ةق  العييى )المسنب المرضي( من المصير إل  المضةف الجييي يتنق   

 العييى بطريقتةن  ما: 

 طريقة مباشرة:  -أ

العييى بيين يسحةط أ  يكحون اإلةسحان  حو المضحةف الوحةحي يتنتشحر العحييى محن يفي  تخ الحالة تنتق  

شخص إل  آخر يذلك عن طريق السعا  أي التقنة  أي الع  ة الجنسةة أي بواسطة المشةمة يمن األمحراض 

 التي تنتق  من األم إل  الجنةن مة  السالس الوراثي يالحصنة األلماةةةو

 

 طريقة غير مباشرة:  -ب

حالة يخرج المكريب من جسن المصاب إل  الخحارج يينقلحه الوسحةط إلح  الشحخص السحلةن عحن يفي  تخ ال

طريق الحشرات مة  النعوض , التباب, النراغة , أي من خ   يجود ياسطة كالشحراب الملحوث يالطعحام 

 الملوث, يالتربة الملوثة, األديات الشخصةة كالم بسو

 

 



الرعاية الصحية                                                                                                                               
 B.Sc.Nursingعلي كاظم البياتي                                                                    االولية

 
55 

 : Entryممخل العموى -5

األماكن التي عن طريقها ييخ  المسنب المرضي إل  الجسن المضةف السلةن, يتيخ  المسننات عادة ييقصي بها  

 بأحي المياخ  اآلتةة:

 الجهان التناسيو -أ

 الجهان الهضميو -ب 

 م مسة الجلي ياألغشةة المخاطةةو -ت 

اختراق الجلي عن طريق يخز الجلي بواسطة الحقحن الطنةحة أي اآلالت الجراحةحة أي بواسحطة ةا ح   -ث 

 حشر  مة  النعوضة في ةق  مرض الم رياو

 

 : Hostالمضيف -6

أن المضححةف  ححو اإلةسححان أي الحةححوان الححت  لححه اسححتعياد إلصححابة بححالمرض عنححي دخححو  المسححنب المرضححي 

)المةكريب( إل  جسمهو يبعض األجسام لييها  وة دفاعةة ضي األمراض فتتغلحب علح  المسحنب يتقضحي علةحه 

دة أ مها  حوة المةكحريب ي يرتحه علح  أححياث تغةحرات مرضحةة مقايمحة الجسحن  يذلك يعتمي عل  عوام  متعي 

 يدرجة المناعة, العمر, الجنس, العنصر يالعادات االجتماعةة يالتقالةي غةر  السلةمةو

 

 : Control of communicable diseaseالنيطرة على األمراض المعمية

يية , للحي من اةتقا  العييى إل  أ ص  درجحة ممكنحةو ي ي اإلجراءات التي تتخت للسةطرة عل  األمراض المع

يتقلة  اةتشار المرض أي حييثه أي حييث مضاعاات, يالمنادئ العامحة األساسحةة لمكافححة األمحراض المعييحة 

 يتشم :

 اإلجراءات التي تتخت تجاخ المصير المرضي )المسنب(و و1

 للعييىو اإلجراءات التي تتخت تجاخ الم مسةن يالقابلةن  و2

 اإلجراءات التي تتخت تجاخ النةئةو  و3

 

 : اه المصمر المرضي )المنبب(اإلجراءال التي تتدذ تج ❖

 القضاء على المصمر: -1

أن القضاء عل  مصير العييى يطنق فقط في األمراض التي تنتق  العييى من الحةوان إل  اإلةسان, حةح  يحتن 

تن القضاء عل  العحييى ةاسحها بدعطحاء العح ج المناسحب,أي القضاء عل  الحةوان يالتخلص منهو أما اإلةسان فة

أجراء عملةة جراحةة كاستئصا  الجزء المصاب من الجسن مة  استئصا  اللونتةن في حام  مةكريب الخنحاق 

 يينتهي كمصير للعييىو

 

 تقليل العموى: -2

ةن يحتحاج إلح  فتحرة لكي ينتق  المسنب المرضي من الشخص المصاب أي الحةوان المصاب إلح  الشحخص السحل

معةنة تسم  )فترة العييى( يلك  مرض من األمراض المعيية فترة عييى تختلف عن المرض األخحر ييمكحن 

 التقلة  من  تخ الاترة كاألتي:
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 االكتشاف المنكر للحاالت المرضةةو -أ

ر المحرض, التنلةغ عن الحاالت المرضةة يالحاالت المشكوك بها التخاذ اإلجراءات السريعة لمنم اةتشا -ب 

 يالتمكن من اكتشاف بؤرات العييى يكتلك توفةر اإلحصااةات الي ةقة حو  المرضو

عز  المصابةن: ي و فص  اإلةسان أي الحةوان المصاب عن اآلخرين لمنم يصو  المسنب المرضحي  -ت 

ألةهن, ييعز  عادة خ   فترة العييى أما فحي النةحت أي المستشحا  حسحب ةحوع المحرض المصحاب بحه 

 تعلةمات الصحةة في النليويحسب ال

ع ج الحاالت المرضةة : يذلك بدعطااهن المضادات الحةوية ال نمحة ياألدييحة الو ااةحة حسحب حالحة  -ث 

المحريض الصححةة, يتحوفةر العنايحة التمريضحةة ال نمحة, يتحوفةر األغتيحة الضحريرية, يمنحم ححييث 

 المضاعااتو

 

 التطهير: ويكون على نوعي  هما : -3

 : Concurrent disinfectionالتطهير المقترن أو المصاحب -أ

ي و عملةة مستمرة يتن فةها تطهةر جمةم األديات الملوثة ياإلفرانات مة  القشم يالصييي, النران, 

النححو , يكححتلك الم بححس يأديات الطعححام ياألديات الم مسححة للمححريض ي ححو جححزء مححن العنايححة 

 التمريضةةو

 

 : Terminal disinfectionالتطهير النهائي -ب 

ييجرى  تا النوع من التطهةر عني شااء المريض أي اةتقاله من مكحان إلح  أخحر أي يفاتحه, ييشحم   

 تطهةر المكان يجمةم حاجات المريض التي كان يستعملهاو

 

 .Carrier حاملي العموى -4

ك يجعلهن ذي خطورة ي ن األشخا  الحاملةن المةكريب يال تظهر علةهن أ  أعراض يال يشعرين بحالهن يذل

كنةرة عل  المجتمم, يتعتنر السةطرة عل  جمةم  ؤالء األشخا  من األمور الصعنة يلكن اليي  تحاي  بقير 

 المستطاع متابعتهن يالقةام باإلجراءات ال نمة يحسب الحالة المرضةةو

 

 اإلجراءال التي تتدذ تجاه المالمني :

 : Contactsالمالمني 

الححتين كححاةوا علحح  تمححاس مناشححر مححم الشححخص المصححاب بمححرض معححي خحح   فتححرة الحضححاةة,  ححن األشححخا  

يالم مسححةن أمححا يكوةححوا فححي النةححت أي الميرسححة أي الحضححاةة أي ريححاض األطاححا  أي المعمحح  أي المعسححكرات 

 التيرينةةو

 

 ياإلجراءات التي يجب أن تتخت تجاخ الم مسةن  ي:

 ن, العمر, العنوان,وووووووووالخ(واخت المعلومات الخاصة بهن مة  )االس و1

الحجر الصحي للم مسةن: ييعني الححي محن حريحة حركحة األصححاء محن األشحخا  الحتين تعرضحوا  و2

 لمرض معي لاترة تساي  فترة حضاةة المرضو

أجراء الاحص الطني يومةاً لمعرفة الحالة الصحةة العامة لهن ييضعهن تحت المرا نة الطنةة لم حظة  و3

 عراض المرضةة التي  ي تظهر علةهنوالع مات ياأل
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 أجراء الاحوصات المختنرية ال نمة حسب طنةعة المرضو و4

 أعطاء اللقاحاتو و5

 أعطاء األديية الو ااةةو و6

 أعطاء جمةم اإلرشادات يالنصااح الصحةة ال نمة حو  المرض المعي  أثناء الزيارة المنزلةةو و7

 

 حمايتها:اإلجراءال التي تتدذ تجاه البيئة م  اجل 

أن سنب نيا  بعض األمراض المعيية في معظن اليي  المتقيمة يعز  إل  اإلجراءات الصححةة المتخحتة لحييها 

لتوفةر المةاخ الصالحة للشرب يالتخلص من الاض ت بالطرق الصحةة يالقضحاء علح  الحشحرات يالحةواةحات 

 الضارة التي تنق  األمراضو 

 

 جتمع والبيئة هي:وم  اإلجراءال المتدذة لحماية الم

األشراف عل  المح ت يالمجانر ياألسواق يالمؤسسات المنتجة لألطعمحة ياكتشحاف ةحا لي المحرض  و1

 يإضافة الكلور للماء ك   تا يساعي في السةطرة عل  النةئةو

 توفةر العناية الاورية للطوارئو و2

 عز  المصابةن يالحجر الصحي السريم للم مسةنو و3

 ياألديية الو ااةةوأعطاء اللقاحات  و4

 التعقةب الصحي حو  طنةعة المرض ياةتشارخ يطرق اةتقالهو و5

 أجراء استقصاء يبااي الكتشاف مصير العييى يياسطة النق و و6

 

 الوقاية م  األمراض النارية:

 ي ي اإلجراءات الو ااةة التي تتخت لمنم حييث أ  مرض معي في أ  مجتمم كان:

 

 ات المرضةة بواسطة:توفةر الحماية للجسن ضي المسنن و1

 أعطاء األديية الو ااةة التي تعطي مناعة مناعلة للو اية لاترة  صةرةو -أ

 أعطاء اللقاحات ال نمةو -ب 

 

 التربةة الصحةةو و2

للتربةة الصحةة أ ياف كةةرة  ي خلق الوعي الصحي الت  يساعي الناس في تحسحةن صححتهن عحن طريحق 

 تحسةن الظريف النةئةة إضافة إل  أعطاء معلومات أساسةة حو  العييى يطرق مكافحتهاو 

 االرتقاء بصحة األفراد يالمجتممو و3

تاء ال نم لمختلف األعمار, يتوفةر من الممكن رفم المستوى الصحي بتوفةر سكن صحي سلةن, يتوفةر الغ

الشريط الصحةة لمح ت العم , يأجراء فحص دير  للكشف المنكر عن األمراض , يتوفةر جو معةشحي 

 مريح يصاحنه تطور اجتماعي عامو

 توفةر بةئة صحةة سلةمةو و4

صححي يذلك بتوفةر المةاخ الصالحة للشرب, يالتخلص من الاض ت بحالطرق الصححةحة يتحوفةر السحكن ال

 السلةن, يالتهوية الكافةة يتوفةر الغتاء الصحي ال نم يالسةطرة عل  الحشرات يالقوارضو
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 إجراءات ي ااةة ديلةةو و5

ي حي إجحراءات يضحعتها منظمححة الصححة الييلةحة تشححيد منحم دخحو  األمحراض المعييححة الححادة محن  طححر 

ناك أةظمة خاصحة لحيى الجهحات ألخر,ي تخ اإلجراءات خاصة بالمسافرين الحجاج ياألمتعة يالنضاام, ي 

 الصحةة في ك   طر ألتناعها بصورة صحةحةو

 

 اإلجراءال المولية:

 ناك  واةةن يأةظمة خاصة ليى الجهات الصحةة في ك   طحر يجحب أتناعهحا بصحورة صححةحة فحي حالحة 

لمكافحتها ي تخ حييث يباء بأحي األمراض الخاضعة للوااح الصحةة الييلةة في أ  ميينة أي أ  جزء منها 

 اإلجراءات تتضمن ما يلي:

 تقةةي حركة تنق  المواطنةن داخ  المنطقة الموبوءة ياليخو  الةها أي الخريج منهاو و1

غلق المح ت العامة كيير السةنما يالمقا ي يالم  ي يالمطاعن يالانادق يالحمامات يأ  محح  عحام  و2

ةمةحة يالمعامح  يالمشحاريم يديااحر الييلحة خاضم لألجانة يالر ابحة الصححةة يكحتلك المؤسسحات التعل

 يالقطاع االشتراكي يالمختلط يالخا و

 منم بةم األغتية يالمشريبات يالمرطنات يالةلج يةقلها من منطقة إل  أخرى يأت ف الملوث فةهاو  و3

 عز  يمرا نة يةق  الحةواةات يالنضاامو و4

اض االةتقالةحة التحي تصحةب اإلةسحان أي إصيار تعلةمات بشان التيابةر الواجب اتخاذ ا لمكافححة األمحر و5

اإلةسان يالحةوان معحاً أي الححي محن اةتشحار أي منحم دخولهحا إلح  القطحر حسحب طنةعتهحا بالتعحاين محم 

 السلطات المختصة األخرىو

للجهحة الصحححةة المختصححة يضحم الةححي علحح  النناتحات يالحةواةححات يالمححواد التحي يشححتنه بكوةهححا خانةححاً  و6

ةا  ً لمسنناتها أي لها دير في اةتشار ا يبعي ثنوت الحالة المشتنه بها يتن أت فها لألمراض االةتقالةة أي 

 بدشراف لجنة تشكلها الونارة لهتا الغرضو

عل  الطنةب المعالج أي المشرح يكح  محواطن يشحتنه بوجحود حالحة مرضحةة محن األمحراض الخاضحعة  و7

سسة صحةة تابعة للييلة فوراً بتلك يعل  للوااح الصحةة الييلةة أي حييث يفاة بسننها أخنار ا رب مؤ

 تخ المؤسسة اتخحاذ اإلجحراءات الاوريحة ال نمحة بمحا فحي ذلحك أخنحار الجهحة الصححةة المختصحة فحي 

 الونارةو

للجهة الصححةة بموافقحة الحونير أي محن يخولحه, عنحي علمهحا بوجحود أ  محرض اةتقحالي أي متحوطن أي  و8

السحكن يالمحح ت العامحة أي أ  مكحان أخحر لغحرض التاتحةش االشتناخ بوجودخ, الححق فحي دخحو  دير 

الصحي يالكشف عل  األشخا  للتأكي من خلحو ن محن المحرض يلهحا الححق فحي اخحت ةمحاذج للتحلةح  

ألمختنر  من الم مسةن للمريض أي المشتنه بهحن يرش منةحيات اآلفحات يالمحواد الكةمةاييحة بأةواعهحا 

 يخارجها يأ  مح  عام أخرو داخ  اليير يالشقق يالعمارات السكنةة

عني االشتناخ بأ  شخص كوةه حام ً لمسنب مرض أي اةه في دير حضاةة احي األمراض االةتقالةة بما  و9

فةها األمحراض الخاضحعة للحوااح الصححةة الييلةحة, فللجهحة الصححةة الححق فحي اتخحاذ التحيابةر الكاةلحة 

ن المةكريبحات المرضحةة يمعالجتحه عنحي لمرا نته أي عزله أي حجرخ لغرض فحصه للتأكي من خلحوخ مح 

  (و6ثنوت كوةه حام ً لهتخ المةكريبات أي مصاباً بالمرض لحةن س مته منها اةظر جيي  ر ن )
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المجموعدددة االولدددى: يجدددب االخبدددار عددد  

 ساعة م  اكتشافة 24المرض خالل 

المجموعة الثانية: يجب 

االخبدددار عددد  المدددرض 

خدددددالل اسدددددبوع مددددد  

 اكتشافة

ة الثالثددة: يجددب االخبددار المجموعدد 

عدددد  المددددرض خددددالل شددددهرم  

 اكتشافة

اوالا: االمراض الداضعة للوائح الصحية 

 المولية

 التهاب الكبم الفيروسي بانواعه المالريا الحميمة

 اللشمانيا الجلمية)حبة بغماد( الدناق الطاعون

 الحمى النوداء, حمى مالطا النعال الميكي الكوليرا

 الزحار االميبي, الزحار الباسيلي  التهاب النحايا الصفراءالحمى 

ثانياا:االمراض الداضعة للرقابة الصحية  

 الوطنية 

جمري الماء, االكياس  الكزاز الوالدي

 المائية,البلهارزيا 

 النفلس, النيالن الكزاز شلل الرخوالحاد وشلل االطفال

 الجرب, الجذا  الحصبة االيمز 

التهاب النحايا الجرثومي   داء الكلب المنقول بالقمل التيفوس 

 والفيروسي 

 التمرن الرئوي, التمرن خرج الرئة  التيفوس المتوط   الحمى النزفية 

التايفوئيم, النكاف, الحصبة  الجمرة الدبيثة  الحمى الراجعة

 االلمانية 

 الكانكري  الغازي, داء المقوسال المالرياالدبيثة 

 

 تعليمال تحميم االمراض االنتقالية ( 6جمول رقم ) 

 

, اصمرل التعليمال المبينة في 1981( لننة 89( م  قانون الصحة العامة رقم )45استنادأ الى احكا  المادة)

ا او 1997( لننة 3) الجمول اعاله والمرقمة . يجب على كل عضو م  اعضاء الهيئة الصدحية االخبدار هاتفيدا

االنتقالية في قنم الرعاية الصحية االولية لمائرة صحة المحافظة ومركدز  باية وسيلة اتصال بشعبة االمراض

ا للمجموعدة الثانيدة,  وشدهرياا 24النيطرة على االمراض االنتقالية خالل ساعة للمجوعدة االولدى,  وسدبوعيا

 للمجموعة الثالثة.
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 عشر سابعة والثامنةالمحاضرة ال

 الصحة المهنية 

 المهنية:خممال الصحة 

لقي يضعت ك  من منظمتي العم  الييلةة يالصحة العالمةة تعريف للصحة المهنةة بأةها:  حو علحن يفحن يحؤد  

تناةتخ إل  إدامة الحةاة يتحسةن الصحة الجسمةة يالعقلةة يالرفاخ االجتماعي للعما  كافة يفي جمةم المهن ي حو 

 لةس مجرد الو اية من األمراض يالمحاذير يالعا اتو

 يمكن تعريف تمريض الصحة المهنةة بما يأتي:ي

عملةة تناةت جمةم اإلجراءات يالمنادئ األساسةة للتمريض من اج  تحسةن صحة العما  يالوصو  إلح  أعلح  

 مستوى صحي في مح  العم و

 

 أهماف الصحة المهنية: ❖

 النيةةة يالناسةة يالعقلةةوالتأكي من أن طنةعة العم  الت  يقوم به العام  ت ءم  ابلةته ي يرته  و1

ي اية العما  من األمراض التي تسننها ئريف العم , ذلك باتخاذ اإلجحراءات ياألسحالةب الو ااةحة فحي  و2

 محةط العم  للمحافظة عل  صحة العام و

االكتشاف المنكر يالع ج من الاور للعل  ياألمراض التحي تصحةب العامح  أثنحاء  ةامحة بعملحه يتحوفةر  و3

 فةةوالعناية الكا

 توفةر العناية الكافةة يالع ج لألمراض غةر المتسننة عن بةئة العم و و4

 

ي لو حققنا  تخ األ ياف التي ذكرت أع خ أليصلتنا بالنتةجة إل  جملحة فوااحي يمحاسحن للعامح  يالح  صحاحب 

 العم  يأ مها:

 تحاظ للعام  صحته يحةاتهو و1

 تحاظ للعام   يرته عل  الكسب ياإلةتاجو و2

 لغةاب ياالةقطاع عن العم وتقل  ةسنة ا و3

 تزيي اإلةتاجو و4

 تحافظ عل  العما  الما رين يتساعي ن في تطوير مهاراتهن في اإلةتاجو و5

 تزيي من  يرة العام  في االعتماد عل  ةاسه في كسب العةش يعيم كوةه عنئاً ثقة ً عل  غةرخو و6

 

 العوامل المهنية التي تؤثر في صحة العمال داخل المعامل:

املون في محةط عملهن إل  عوام  مهنةة كةةرة  ي تؤثر في صحتهن تأثةراً سةئاً يا حن  حتخ العوامح  يتعرض الع

  ي:

 العوامل الطبيعية )الفيزيائية(: .1

 الحرارة. -أ

ييتعححرض لهحا عمححا  بعحض المعامح  مةحح  معمح  الحييححي, يالصحلب, يالزجححاج,  -الححرارة العالةحة

يالحرارة العالةة تؤثر في العاملةن فتسنب فقيان كمةة كنةرة من األمح ح يالمحاء, يفقحيان األمح ح 
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يسنب تقلصحات عضحلةة فحي عضح ت الجسحن ياألمعحاء يياقحي الجسحن كحتلك  يرتحه علح  التنظحةن 

 الحرار و

ييتعرض لها العما  التين يتطلب عملهن الوجود داخح  الة جحات فحي معامح   -الحرارة المنخاضة

حاظ اللححوم, يتجمةحي المحواد الغتااةحة, يغحرف التجحارب, أن اةخاحاض الححرارة الشحييي فحي  حتخ 

اإلمكان  ي يؤد  إل  تجمي األطراف ياألذةةن ياألةف يذلك بسنب اةقطحاع الحيم عنهحا يينحتج عحن 

( أما النريدة الجزاةة فتصةب الارد بألن يتنمح  Gangreneوت األةسجة يحييث الغنغرينا )ذلك م

في منطقة التعرض ييحيث كتلك تشقق يتقشر في الجلي باإلضافة إل  ذلك يسنب اةخاحاض درجحة 

 الحرارة ارتعاش الجسنو

 اختالف الضغط الجوي. -ب

ارتااعحات عالةحة فحوق  محن الجنحا  محة ً, ييتعرض لحه الحتين يعملحون فحي  -ضغط جو  منخاض 

 ييؤد  بالعما  إل  اإلصابة )بمرض االرتااع( ييطلق علةة في معظن األحوا  ةقص األيكسجةنو

ييتعرض له التين يعملون في مناطق منخاضحة كالغواصحةن, يعمحا  اإلةاحاق  -ضغط جو  عالي

ةر ينشحأ ةتةجحة االةتقحا  السحريم النحرية, يعما  المناجن, ييؤد  بالعام  إل  اإلصابة بمرض خط

من الضغط العالي إل  الضغط الواطئ, إذ يؤد  ذلك إل  اةط ق فقا ةم غان النتريجةن في أةسجة 

الجسن يسوااله ييسنب  تا الغحان اةسحياد الشحعةرات اليمويحة فةقطحم الحيم عحن أجحزاء مختلاحة فحي 

 الجسنو 

 الضوضاء. -ل

مةحح  معمحح  الغححز  يالنسححةج يكححتلك المطححابم, الضوضححاء العالةححة موجححودة فححي بعححض المعامحح  

يالضوضاء تؤثر في العاملةن فتسنب الشعور بالضةق فض ً عما تحيثه محن ضحعف تحيريجي فحي 

  وة السمم ربما ينتهي إل  الصمن الكام و

تعححرض العححاملون ل  تححزانات فححي عملةححات تخححرين الصححخور يآالت الحاححر فححي االهتددزازال. -ث

تحود  اال تحزانات إلح  تةحنس الشحرايةن ياأليردة فحي الجحزء  الشوارع يالطرق الصلنة, ي ي 

 القريب من اآللة, أي حييث شل  في  تا الجزء أحةاةاًو

 اإلضاءة. -ج 

 مة  ذلك عما  معام  اللحام ياالةصهار, فةنتج عنها عتمة عيسة العةنو  -اإلضاءة العالةة

عنهحا ححوادث مختلاحة كحالتعةر الظلمة القوية كما  و حاص  في المنحاجن فةنحتج  -اإلضاءة الضعةاة

ياالصطيام يغةر ا نيادة عل  تأثةر ا المناشر في العةن مسننة التعب فةها,ييؤد  العم  في مكان 

 إضاءته ضعةاة ضعف األبصار يرعشة العةنو

 اإلشعاع. -ح 

ييتعرض لها عما  أ سحام األشحعة يفنةو حا فحي المستشحاةات, يمعا حي الطحب الحتر , غةر حا محن 

تتعام  باإلشعاعات, يبعض  تخ اإلشعاعات  ي تكون بالغة الخطورة بعي التعرض المؤسسات التي  

( يأشحعة )كامحا( فحي ححةن أن بعضحها اآلخحر مةح  األشحعة فحوق Xلها لمية  صةرة مةح  األشحعة )

 النناسجةة يمكن أن تسنب  ةجان يحريق شييية بعي التعرض لها لمية متوسطةو
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 العوامل الكيمياوية: .2

 األتربة. -أ

عنارة عن جسةمات صلنة ةاتجة عن العملةات الصناعةة المةكاةةكةحة كحالطحن, يالطحرق, الغربلحة, 

يالنسةج, يغةر ا مة  أتربة الصخور, يالرما , ياألسمية, يالمنةيات, يالسكر يالي ةق, يالخشحب, 

 ينغب القطن, يالصوف, يالمعادن, يالاحن, يمن األمراض المهنةة الناشئة عنهحا أمحراض الغنحار

 الراو , يالتسمن العام, الحساسةة)الربو( يالسرطان كتلكو

 األدخنة. -ب

أن األدخنة لها تأثةر مناشحر فحي الجهحان التناسحي يالجهحان العصحني ياألجهحزة األخحرى يالعةنحةن 

يبخاصة أذا كاةت من المواد السامة يالناتجة عحن بعحض التاحاع ت الكةمةاييحة, إذ يمكحن أن تولحي 

لتناسةة ةتةجة استنشا ها لاترة طويلحة, أي تعمح  كتحأثةر خحاةق أي أحةاةحاً تحؤثر تخريناً في األجهزة ا

 كتأثةر سامو

 األبدرة. -ل

األبخرة التي تتصاعي من الصناعات, يمن خوا  األبخرة أةها تنتشر يتعي أبخرة الزانق يالمحواد 

 المتينة من اكنر مخاطر المهنة ةظراً لتأثةر ا السامو

 الغازال. -ث

الخطحورة الصحناعةة أي  أيكسحةي الكحاربون, يسحةاةةي الهايحيريجةن, ياكاسحةي  يمن الغحانات ذات 

النتريجةن ياالينين, يتأثةر ا في الصحة  و تخييش لألجهزة التناسحةة يلهحا كحتلك تحأثةر خحاةق 

 يتسمميو

 الضباب. -ج 

ييشم  ضناب حامض الكريمةك الناتج عن عملةة الط ء, يضناب الحامض القاعحي  النحاتج عحن 

 ليباغة يغةر اوعملةة ا

 

 العوامل الحياتية )البايولوجية(: .3

يتشم  جمةم مسننات األمراض التي  حي يتعحرض لهحا العامح  فحي مححةط عملحه ةتةجحة ألصحابته بالنكتريحا 

يالطاةلةات يالاطريات يالحمات )الاةريسحات( يالمةحا  لحتلك محا يصحاب بحه عمحا  المجحانر, يالحيياجن, 

يالطححب العححيلي, ييكححون جمةححم العححاملةن فححي المستشححا  معرضححةن  يالمححزارع, يالمختنححرات, يالمطححاعن,

 لصصابة بهتخ المسننات المرضةةو

 العوامل الميكانيكية: .4

ييقصي بها مواصاات اآلالت ياألجهزة يالمعيات التي تسحتعم  محن العحاملةن فحي المعمح , يلهحا محؤثرات 

 يجب أن تتوفر بهتا الصيد:كةةرة تؤثر في صحة العام  في محةط العم , ي ناك شرطان أساسةان 

س مة اآللة من العطب أي الخل , يان يكحون العمح  أمةنحاً يمريححاً للعامح  لت فحي الكةةحر محن  -أ

 الحوادث التي  ي تؤد  إل  الوفاةو

اإللمام الكام  باستعما  اآللة, ييحتن تحيريب العامح  يتأ ةلحه تحأ ة ً كحام ً  نح  النحيء بالعمح ,  -ب

 االبتيااي علةه, يبتلك يتن يضم العام  المناسب في المكان المناسبويأجراء الاحص الطني 
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 العوامل االجتماعية واإلدارية: .5

ي تخ تشم  الع  ة بةن العما  بعضهن بنعض, يكتلك الع  ة بةن إدارات المعام   يالعمحا  )بحةن الحراةس 

يالخحريج, الخاحارات, يفتحرات الراححة, يالمرؤيس( يمةا  لتلك ةظام العم  في المعم , مواعةي الحيخو  

 ةظام األك , يصرف األجور, يالمستلزمات الترفةهةة األخرىو

 العوامل الشدصية والنفنية: .6

يتتعلق بطريقة أداء العام  لعمله )ي وفحه, حركتحه, يع  تحه باآللحة يتشحغةلها( يمحيى تحملحه للمسحؤيلةات 

ةوله, ي ناعاته بالعم  الت  يؤديه, يرضاخ عنه, يع  اتحه الملقاة علةه, كتلك  يراته ي ابلةاته الشخصةة, يم

 في محةط العم و

 

 صفال البيئة الصحية في المعمل وشروطها:

 يجب أن يكون المصنم بعةي عن المناطق السكنةة يالميارس يالطرق الراةسةةو -أ

 يجب أن يكون المعم  مزيداً بمصادر المةاخ الصالحة للشربو -ب 

 لاض ت بطريقة صحةة سلةمةويجب توفةر طريقة لتصريف ا -ت 

يجب اال تمام بجمةم العوام  المهنةحة الخطحرة علح  صححة العمحا , عحن طريحق االةتنحاخ إلح   -ث 

 الحرارة, يالرطوبة, ياإلضاءة داخ  المعم , يكتلك التهوية الجةيةو

 يجب اال تمام بالنظافة التامة لنةئة المصنمو  -ج

بالشك  الت  يحافظ عل  صحة العام  من المخاطر يجب تصمةن بناية المصنم يآالته يمعياته  -ح

 الصناعةة في المعم و

يجب منحم الضوضحاء ياإلشحعاعات الضحارة أي الححي منهحا  حير اإلمكحان, يذلحك بعحز  اآللحة,  -خ

يحاظها في مكان خا  مستق , أي استعما  األلنسة ياألجهحزة الوا ةحة التحي تخاحف محن شحية 

 الصوت عل  العام و

لغانات ياألدخنة يالمواد الكةمةايية الناتجة من عملةة اإلةتحاج يغةر حا أي يجب منم األتربة يا -د 

تقلةلهححا إلحح  الحححييد المسححموح بها,يذلححك بعححز  اآللححة ياسححتعما  األلنسححة ياألجهححزة الوا ةححة, 

 كالكمامات الخاصة, يالنظارات الوا ةة, يالخوذ, ياألحتية, يالقاانات, يبيالت العم و

 اظها في أماكن خاصة يبعةية عن متناي  أيي  العما ويجب يضم المواد السامة يح -ذ 

يجب توفةر أجهزة مكافحة الحريق, يأجهزة الطوارئ في أرجاء المصنم توفةر منافحت الحيخو   -ر

 يالخريج لجمةم العاملةن عني ةشوب الحريقو

يجب توفةر الر ابة الصحةة عل  بةئة المعمح , يآالتحه, يمعياتحه, ليراسحة محا يطحرأ علةحة محن  -ن

 ات بةئةة, يميى ع  تها يتأثةر ا في صحة العما  لت فةها من فور اكتشافهاو تغةر

 

 منهاج الرعاية الصحية للعمال:

 

يالغحرض محن  حتا الاححص التةنحت محن  : الفحص الطبي االبتمائي )الفحص قبل بدمء العمدل( .1

س مة العام  جسمةاً يعقلةاً يلةا ته للقةحام بنحوع األعمحا  التحي تنسحب لحه, ي حتا ال يعنحي بحان 

 العام  المعوق سةطرد من العم  ب  سةعةن في عم  مناسب لقيرته ي ابلةاته الجسمةة يالعقلةةو
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ة مقحررة للعمحا  الحتين يمكحن يتجرى  تخ الاحو  في فترات ديري : الفحص الطبي الموري .2

أن يؤثر عملهن في بعض أجهزة الجسن يأعضااه ةتةجة تعرضهن إل  بعض المخاطر المهنةحة, 

يمةا  لحتلك تعرضحهن لمحواد الرصحا , أي الحزرةةخ, أي الزانحق, أي الننحزين, أي اإلشحعاعات 

 النويية يغةر او

ض المهنحي, يتقحيين العح ج يان الهيف من  تخ الاحو  الييرية  و االكتشحاف المنكحر للمحر

 المنكر للعام , أي أبعادخ عن الخطر في الو ت المناسبو

 

ييحتن  حتا النحوع فحي مححةط  ي حوع  : تقميم إجدراءال الطدوارئ واإلسدعافال األوليدة للعمدال .3

الحادث أي اإلصابة بمرض طارئ لنعض العمحا  فحي مححةط عملهحن, محم النحح  عحن السحنب 

 الحادث عل  عام  آخرو لتهةئة المناسنة يلمنم تكرار

 

ا أو غير مهني. .4  عالج المرضى م  العمال سواء أكان مرضهم مهنيا

 تلقيح العمال م  األمراض المعمية. .5

 توفير التغذية الصحية النليمة للعاملي . .6

 

لةتمكن العاملون من معرفة المشاك  الصحةة التي  التربية الصحية العمالية )التثقيف الصحي( .7

تجابههن داخ  معحاملهن يخارجهاويكحتلك مسحاعيتهن علح  اإللمحام الكامح  باسحتعما  األجهحزة 

ياآلالت, يمعرفة طنةعة العم , يميى خطورة المواد التي يتعرضون لهحا, يكةحف تصح   حتخ 

الكاةلحة بحمحايتهن محن  حتخ  المواد إل  أجسامهن, يكةحف تحؤثر فحي صححتهن, يمحا  حي الطحرق

 المخاطرو

 

 مهمة الممرضة في الصحة المهنية:

 دراسة طنةعة يئريف العم  الت  تعم  فةه يئريفه يتشم   تخ اليراسة: -أ

 تعرف طنةعة األجهزة ياآلالت يما يتوفر فةها من شريط تساعي في المحافظة عل  صحة العاملةنو و1

 المستعملة في المعم ومعرفة الوساا  ياألديات المعيات الو ااةة  و2

 االط ع عل  القواةةن يالتشريعات الخاصة بالعما  يالسةاسات المعتميةو و3

معرفححة أةححواع العمحح , يتونيححم العمححا  المححا رين يغةححر المححا رين علحح  يفححق لقححابلةتهن يإعححياد ن  و4

 يأجناسهن يأعمار ن لكي يوضم العام  المناسب في العم  المناسب, ي تا يسحاعي علح  تقلةح  ةسحنة

 الحوادث يالمخاطر التي يتعرض لها العام و

 معرفة الع  ات المهنةة الضريرية بةن العما و و5

االط ع عل  حركة اإلةتاج يمختلحف الائحات الموجحودة محن محيير المعمح , الخنحراء, المستشحارين,  و6

 العما  جمةعهنو

 

 يتشم : خطة للعناية التمريضية على وفق للحاجال الصحيةيضم   -ب 

 

العناية بالحاالت الطاراةو يتشم  تقيين اإلسعافات األيلةة لصصابة التي تصةب العام  بشك  مسحتمر  و1

يتحييي خطورة الحوادث, يتيريب العاملةن عل  اإلسحعافات األيلةحة يتشحكة  فحرق اإلسحعافات محن 

علح  الممرضحة العاملةن أةاسهن, يالتأكةي من أن الرعاية يالع ج متوفر دااماً خ   أي ات العمح , ي
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أن تتعرف عل  طنةعة حوادث العم  يأصحابتها يذلحك محن خح   مراجعتهحا للححوادث ياإلصحابات 

 السابقة المسجلةو

 

 العناية بالحاالت غةر الطاراةو و2

 االكتشاف المنكر لألمراض المهنةةو -

اكتشاف الائات المعةنحة محن العمحا  المعرضحة لصصحابات كالعامح  المسحن, المحرأة الحامح   -

 نويغةر 

 العناية بالحاالت المرضةة غةر المهنةة التي يتعرض لها العما و -

 

 التوعةة يالتةقةف الصحيو و3

تقححيين منححا ج تةقةاةححة لتوعةححة العمححا  حححو  ئححريف عملهححن يالمخححاطر المعرضححةن لهححا  -

يضريرة استعما  الو اية من مخاطر العمح  يأمراضحه, مةح  اسحتعما  األ نعحة الوا ةحة, 

 يالم بس الوا ةة للجسن يغةر اوأغطةة الرأس 

 أرشاد العما  حو  يجود الخيمات الصحةة يالع ج المتوفر في المصنم يمو عهاو -

 توعةة العما  بضريرة االلتزام بالاحص اليير  لهن للكشف عن األمراض يمعالجتهاو -

عقي النييات للتوعةة الصحةة يإرشاد العام ت بشك  خحا  إلح  كةاةحة المحافظحة علح   -

 هن خ   الحم   يالنااسوصحت

األشراف عل  يضم المعلقات الجيارية يمختلف التعلةمات فحي المصحنم لتوجةحه العمحا   -

 إل  الحتر من إصابات العم  يأمراضه ييساا  الو اية منهاو

 المشاركة في تخطةط منا ج التربةة يالتوعةة الصحةة للعما و -

 

 الرعاية الو ااةةو و4

 ةعةة يالنايولوجةة ياالجتماعةة يالناسةة الخاصة منها بالعم والتأكي من س مة النةئة الطن -

أجححراء الاحححص الححيير  حسححب ةظححام المعمحح  أي فلسححاة العمحح , يمحايلححة الكشححف عححن  -

 األمراض الخاصة بالمهنة المعةنةو

تقيين اللقاحات الضريرية للعما  يالتي توافق طنةعة عملهن ييحتن  حتا علح  يفحق جحيي   -

 خا  بتلكو

الت المرضةة يالتي تتسحنب عحن ئحريف العمح  كاإلسحها , يتضحرر القابلةحة تحييي الحا -

 النصرية أي السمعةة, ارتااع ضغط اليم, يفقيان الوننوووووالخو

 

 تنظةن السج ت الصحةة يحاظهاو و5

يمن ياجنات الممرضة العم  عل  تنظةن السج ت الصحةة لجمةم العاملةن في المصحنم يحاظهحا يتكحون  حتخ 

 ةوعةن:السج ت عل  

سج ت الطوارئ يتشم  الحوادث, يسنابها, يمختلف اإلصابات التحي تصحةب العامح ,  -أ

ياإلسعافات األيلةة المقيمة, يمتابعحة الححاالت بعحي العح ج, يتعحرف ةتحااج اإلسحعافات 

 األيلةةو

 سج ت الغةاب: ي تخ تشةر إل  طنةعة الغةاب يأسنابه يي تهو -ب 

 يحاظهاوتنظةن النطا ات الصحةة للعما   -ت 
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يك   تا يساعي الممرضة فحي تحييحي المشحك ت الصححةة الحالةحة التحي يعحاةي منهحا العمحا , كحتلك المشحك ت 

الصحةة التي يمكن أن تظهر في المستقن , ييساعي ن أيضاً في تحييي منهاج الخحيمات الصححةة التحي يجحب أن 

 تقيم للعما  حسب الجنس يالعمر يعل  يفق لظريف العم و

 

 مم اإلداريةنوالتعاين  و6

عل  الممرضة أن تتعاين مم أدارة المعم  يالجهات الصححةة فحي يضحم التعلةمحات ياأليامحر الخاصحة 

باإلسعافات األيلةة يأسالةب الو اية من مخاطر العم  يأمراضه يالوساا  ياألديات المستخيمة في ذلحك 

متطلنحات الحاحائ علح  سح مة لك   سن من األ سام في المعم  المعةن, يعل  يفق لظريف العم  فةحه ي

 العاملةن يصحتهنو

 المشاركة في تخطةط منا ج التغتية للعما و و7

نيارة العاملةن في بةوتهن, يبخاصة الحتين يعحاةون محن أمحراض معةنحة ي حن بحاجحة إلح  توجةهحات  و8

 صحةة يأشراف مستمرو

 م  الاعلةةوتقيين الخيمات الصحةة للعما  عل  يفق جيي  نمني معةن ال يتعارض مم فترة الع و9
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 والعشرون عشر تاسعةالمحاضرة ال

 ئة دصحة البي
 

أن صحة أفراد المجتمم ترتنط بصورة مناشرة بأيضاع النةئة التي يعةشون فةها, فالنةئة الصحةة تشك  الركةزة 

المتقيمة ياليي  النامةة بالنرامج يالمشحاريم األساسةة في المجتممو يان أدراك  تخ الحقةقة  ي أثار ا تمام اليي  

ياإلجراءات الموجهة للنهوض بصحة النةئة يح  مشك تهاو يأصنح االعتناء بالنةئة موضم ا تمام اليي  ةظراً 

لتزايي التأثةرات السلنةة في النةئة اإلحةااةحة )النايولوجةحة( يالنةئحة الاةزياييحة يالكةمةاييحة الناجمحة عحن الزيحادة 

مرة في المشحاريم الصحناعةة يكةحرة مخلااتهحا ييسحااط النقح و يتكةةحف اسحتخيام الكةمةاييحات ألغحراض المست

متعحيدةو يتزايححي الاضحح ت يالناايححات المتنوعححة, ممححا تسححنب فححي حححييث ياةتشححار كةةححر مححن األمححراض يمنهححا 

 األمراض المعييةو

 

 ئة:ددديدالب

 و الوسط الحت  يولحي اإلةسحان ييعحةش يينشحأ فةحه يتشحم  كح  محا يححةط بحه محن عوامح  طنةعةحة ياجتماعةحة 

(و يتشم  1973يا تصادية يك  ما يؤثر عل  اإلةسان بطريقة مناشرة أي غةر مناشرة) منظمة الصحة العالمةة 

 , الرطوبحة , الححرارة , الضحوء صحوت , ال , القمامحة الاضح ت , , الطعام المسكن, ,الماء الهواء البيئة الطبيعية

فتشم  جمةم الكاانحات الحةحة   البيولوجيةالبيئة , يأماكن الترفةهو أما  , يساا  النق  , الميرسة , المعم  ,النةت 

الحةواةةة يالنناتةة يالعوام  التي تساعي عل  حةاة  تخ الكااناتو أما النةئة االجتماعةة فتشحم  ع  حات اإلةسحان 

( العوامح  التحي يجحب 1973أفراد المجتمحم, عحاداتهن, تقالةحي نو ي حي ححيدت منظمحة الصححة العالمةحة )يبا ي 

 اال تمام بها لتوفةر بةئة صحةة سلةمة خالةة من ك  ما يؤثر عل  تطور اإلةسان يصحته يحةاته يالتي تشم :

 مكافحة تلوث الجو من جمةم العوام  الضرة عل  حةاة اإلةسانو و1

 لمةاخ من التلوثوحماية مصادر ا و2

 تهةئة مسكن صحي تتوفر فةه كافة الشريط الصحةة ال نمةو و3

 أيجاد الوساا  الصحةة المناسنة للتخلص من الاض ت اآلدمةةو و4

 مكافحة جمةم الحشرات يالقوا م يالقوارضو و5

 أتناع الطرق الصحةة في تحضةر األغتية, يخزةها, يتونيعهاو و6

 عل  التمسك بقواعي الصحة العامة يالنظافة الشخصةةو ةشر الوعي الصحي بةن المواطنةن يحةهن و7

مرا نة المح ت العامة, الميارس, يالمصاةم, يالطر ات, يالشوارع, للتأكي محن خلو حا محن األضحرار  و8

 الصحةةو

 

 : Environmentalصحة البيئة 

 حةاة صحةة سلةمةو  ي تكةف اإلةسان لنةئته أي التوانن الت  يجب أن يوجي بةن اإلةسان يبةئته لةؤمن لناسه

 

 أهم مكونال صحة البيئة: ❖

 المسكن الصحيو و1

 صحة المةاخو و2
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 صحة الجوو و3

 صحة األغتيةو و4

 تصريف الاض ت عل  مختلف أةواعهاو و5

 مكافحة الحشرات يالقوا م يالقوارضو و6

 القضاء عل  الحةواةات التي تعتنر مستودعاً للعييىو و7

 

 : Health housingالمنك  الصحي -أوالا 

المسكن الصحي من أ ن دعاان الصحة لصةسان, ألةه يقضحي معظحن أي حات حةاتحه محم أفحراد آسحرتهو ي حو يعي 

المكان الت  يأي  الةه بعي إةهااه أعماله الةومةة لةرتاح فةه, ي ي عرفت منظمة الصحة العالمةة المسكن الصحي 

 ( بما يلي:1975في عام )

ان يأسرته يينعن بالراحة يالطمأةةنة يالهييء يالس مة النيةةة المسكن الصحي  و المكان الت  يعةش فةه اإلةس

يالعقلةحة يالحت  يمكحن أن يححؤد  فةحه يئحااف الجسححن الاسحةولوجي يتتحوافر فةحه الشححريط الصححةة فةتقحي شححر 

 األمراض المعيية يالحوادث عل  اخت ف مسنناتها يالت  يتناسب مم العادات يالتقالةي االجتماعةة يالةقافةةو

لت اليراسات أن ةسب الجراان يالجنح يالحوادث تحزداد فحي األمحاكن الضحةقة يالمزدحمحة بالسحكان يفحي ي ي د 

 المناطق الرياةة يباإلضافة إل  ذلك ةرى أن األمراض المعيية تنتشر بصورة كنةرةو

 شريط المسكن الصحي:

 أن يكون في مو م  ادئ بعةي عن الضوضاءو و1

 اعمة يسقاه ضي الرطوبةوأن يكون بناءة  وياً يمتةناً يارض ة و2

 أن يكون عيد الغرف ياتساعها  مناسناً مم عيد أفراد األسرةو و3

 مزيد بمطنخ صحي لخزن يطنخ الطعامو و4

 توفةر حمام صحي ل ستحمامو و5

 توفةر المةاخ الصالحة للشربو و6

 توفةر إضاءة يتهوية جةية ييصو  الشمس إل  داخلهو و7

 توفةر التيفئة الصحةة الجةيةو و8

 أن تتوفر فةه يساا  صحةة لتصريف الاض تو  و9

 و ي اية المسكن من الحشرات يالائرانو10

 و أن تتوفر فةه الخلوة األسريةو11

 و يجود إجراءات ي ااةة لمنم حييث الحوادث في المنز و12

 

  Water hygieneثانياا: صحة المياه

% 70ةوان أي ةناتو ي و يكون حوالي أي حيعي الماء ضريرة من ضريرات الحةاة لجمةم الكاانات من إةسان 

من بناء جسن اإلةسان ييستخيم الماء في أغحراض كةةحرة منهحا للشحرب يالنظافحة ياالسحتحمام يالطحنخ يلغسح  

الم بس ياألياةي يتنظةف المنحان  يغسح  الشحوارع ير  الححيااق يكحتلك لألغحراض الترييحةحة كالسحناحة 

 لزراعة يالصناعة يالتنق  من مكان إل  أخرويالتنزخ يرياضة صةي األسماك يألغراض ا

 احتياج اإلننان م  الماء: ❖
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يحتاج اإلةسان ةحو ث ثة التار من الماء يومةاً, ييتناي   سماً منها في شرابه يالنا ي عن طريق ما يتنايلحه محن 

منطقحة إلح   األطعمة, يلكن االحتةاجات من الماء تختلف تنعاً للجو يالنشاط يكتلك من ديلحة إلح  أخحرى يمحن

لتر( يفي القرية يكون ما يحتاجه الشخص في 160أخرى فقي يحتاج الشخص الواحي يومةاً في المين ما يعاد  )

 لتر(و25الةوم الواحي )

 

 مواصفال الماء الصالح: ❖

 رااق لخلوخ من المواد المعلقة أ  من الطمي يالطةنو و1

 مقنو  الطعنو و2

 خا  من المواد الكةمةاييةو و3

 يخا  من مسننات األمراض التي تنتق  بالمةاخوغةر ملوث  و4

 

 تلوث المياه: ❖

يمكن أن تتلوث مصادر المةاخ بطرق عية يتصنح ضارة بالصحة يغةر صالحة ل سته ك مسننة لنا األمراض 

 الخطةرة يالمعيية, يمن أ ن أةواع التلوث  و:

 

 التلوث الطبيعي. -أ

تغةر لوةه فةكون غةر رااحق بسحنب يجحود المحواد ي و ةوع يسنب تلوث خصااص الماء الطنةعةة من حة  

 المعلقة أ  الطمي يالطةن يغةر ا, ييتغةر متا ه فةكون غةر مستساغ يتكون رااحته كريهةو

 

 التلوث الكيمياوي. -ب 

 ي تتلوث المةاخ عنيما تيخ  فةها مواد كةمةايية سامة مة  مركنات الرصا  يالزرةةخ يمنةيات الحشرات 

ة يمحتا اً كحريهةن مةح  النتحري  يمخلااتحه يمعظمهحا ةحاتج محن فضح ت المصحاةم ممحا يعطحي للمحاء رااحح 

الكةمةاييحة أي ةتةجحة لمححرير المحاء فحي األةابةححب الرصاصحةة القييمححة أي التالاحة ي حي تتلححوث المةحاخ بححالمواد 

 اإلشعاعةةو

 

 التلوث الجرثومي. -ت 

اثةن المرضةة )المةكريبات( مة  النكتريا ييعتنر   تا النوع من اخطر أةواع التلوث, فقي تتلوث المةاخ بالجر

يالاةريسات يالطاةلةات يالتي تسنب مختلف األمراض المعيية, يمصير  تا النوع من التلوث  و اإلةسان 

 أي الحةواةات المصابةو

 األمراض التي تنتقل ع  طريق الماء:  ❖

يحؤد  إلح  التسحمن الكةمةحاي  أي ةقحص يعي الماء الملوث من اخطر الوساا  لنق  األمراض المعييحة أي  حي 

 بعض العناصر, يمن أ ن األمراض ما يأتي:

أمراض متسحننة عحن النكتريحا مةح : التةاواةحي, النراتةاواةحي, الكحولةرا, الزححار الناسحةلي, اإلسحها   و1

 الصةاي, النزالت المعوية, التهاب العةن ياألذن يالجلي, 

 , التهاب الكني الوبحااي, يبعحض أةحواع النحزالت أمراض متسننة عن الاةريسات مة : شل  األطاا و2

 المعوية عني األطاا و
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أمححراض متسححننة عححن الطاةلةححات مةحح  الزحححار األمةنححي, النلهارنيححا, يبعححض الييححيان المعويححة  و3

 كاإلسكارس ياالةكلستوماو

 أمراض ةاتجة عن تغةر الكمةات الكةمةايية في الماء: و4

 ماءوتضخن الغية الير ةة بسنب  لة الةود في ال -أ

 ملغن في اللتر(و0ي5تسوس األسنان بسنب  لة الالورييات في الماء عن المقيار الطنةعي ) -ب 

 ملغن في اللتر(و 1ي5تنقم األسنان بسنب نيادة الالورييات بمةاخ الشرب عن ) -ت 

 أمراض أخرى ةاتجة عن نيادة عسرة الماء أي تسمن بالرصا  يغةرخ من المعادنو و5

 

 ع  طريق الماء بوساطة:وتنتقل األمراض إلى اإلننان 

 مةاخ الشرب الملوثةو و1

 االستحمام في المةاخ الملوثة كاالستحمام في األةهار يالنرك يحمامات السناحة الملوثةو و2

 ر  المزريعات بماء ملوث يالتي تؤك  دين طنخها أي غسلهاو و3

 يضم الةلج المصنوع من ماء ملوث في المشريبات لتنريي او و4

 الملوث في غس  األياةي يتحضةر المأكوالتواستعما  الماء  و5

 

 تنقية المياه:

تعي معظن المصادر الطنةعةة للماء غةحر صحالحة للشحرب كمةحاخ األةهحار يالتحرع ياآلبحار, يال يمكحن اسحتعمالها 

ألغراض أخرى كتحضةر الطعحام لكوةهحا معرضحة للتلحوث يتنقح  األمحراض, ييمكحن معالجحة مصحادر المةحاخ 

 حة للشرب عن طريق الغلةان أي التعقةن أي الترشةح يالترسةبويجعلها أمةنة يصال

 

ا   : صحة الجو ثالثا

 يتشم  صحة الجو: الهواء, التهوية, التيفئة, اإلضاءة, الضوضاء, اإلشعاعو

 

 الهواء: ❖

يعتنر الهواء من أ ن المستلزمات الضريرية إلدامة الحةاة لصةسان يالحةوان يالننات, يالهحواء خلحةط محن عحية 

نات أ مها األيكسجةن,النتريجةن, غان ثاةي ايكسةي الكحاربون, يةسحنة محن بخحار المحاء إضحافة إلح  بعحض غا

العناصر يالمركنات األخرى التي توجي بنسب ضئةلة جحياً, يالهحواء النقحي عحادة يكحون عحيين اللحون يالرااححة 

 يالهواء الصحي المناسب لصةسان  و الت  تتوفر فةه الشريط اآلتةة:

 ن غني باأليكسجةن يكمةة كافةة لصةسانوأن يكو و1

 أن تكون درجة حرارته ا   من درجة حرارة جسن اإلةسان حت  يسمح للجسن باقي حرارتهو و2

 أن تكون ةسنة رطوبته مناسنةو و3

 أن يكون خالةاً من المةكريباتو و4

 أن يكون خالةاً من األتربة, الغانات الضارة, يمن الريااحو و5

 أن يكون متحركاًو و6

 الجو:تلوث  ❖

 :مصادر كثيرة أهمهايعي تلوث الجو احي مشاك  صحة النةئة يبصورة عامة يتلوث الهواء أي الجو من 
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 التلوث م  المنازل. .1

يتضن أةواع الو ود المستخيمة للتيفئة أي التسخةن أي اإلضاءة مة  الاحن يالخشب يالناط يالغحان يالننحزين 

لتلوث في الجحو منهحا الححرارة تزيحي ححرارة الجحو, ييحزداد يالشمم حة  تسنب ةواتج احترا ها العييي من ا

 بخار الماء ييق  األيكسجةن, ييزيي ثاةي ايكسةي الكاربون, يكتلك أي  ايكسةي الكاربون يينتج اليخانو

 

 التلوث م  المصانع.  .2

يالتنحغ, يتشم  المخلاات الناتجة من عملةات التصنةم كاألتربة المتطايرة ياألبخرة الضارة يغنار القطحن, 

 ييضاف إل  ذلك التلوثات اإلشعاعةة الناتجة من عملةات النشاطات النويية لتولةي الطا ةو

 

 التلوث م  األنشطة الزراعية. .3

 يحيث ةتةجة استعما  المنةيات ي ات  الحشرات يحرق األعشابو

 

 التلوث م  وسائل المواصالل. .4

هحزة التحي تقحوم بتشحغة  المركنحات, يعربحات يحيث ةتةجة اةنعحاث الغحانات أي األدخنحة محن اآلالت ياألج

 القطارات, الطاارات يالنواخرو

 

 التلوث م  تدمير المواد العضوية وتعفنها.  .5

 يتشم  الاض ت مة  المواد النرانية, اإلدرار, يرحن الحةواةات )جة  الحةواةات المةتة(و

 

 األمراض التي تنتقل بواسطة الهواء: ❖

, السحعا   , الخنحاق , الحم  القرمزية , الحم  الريماتزمةة , تهاب الحنجرة الراة, ذات  , األةالوةزا الزكام

 و , التهاب السحايا ألييكي

كتلك التهاب القصنات المزمن يسرطان الراة, يلكن لةس  ناك أدلة  اطعة عل  ذلك, أمحا محيمني التحيخةن 

ة تركةحز اي  ايكسحةي الكربحون فحي فتظهر علةهن أعراض حكة في العةن يآلن في الرأس يذلك يسننها نيحاد 

جو الميخنةن, ي ناك الكةةر من األشخا  يعاةون من الحساسةة ةتةجة لوجود الغنار أي حنةنات الطلحم فحي 

 الجوو

 

 التهوية: ❖

يقصي بالتهوية استنيا  الهواء الااسي ةتةجة للتناس أي االحتراق أي التعان مخالاحات الصحناعات بهحواء ةقحي 

 ب يالمريح لصةسانو يتقسن أةواع التهوية إل :لتهةئة الجو المناس

 

 التهوية الدارجية. .1

 ييقصي بها توفةر الحيااق, يالمةادين, يالشوارع الواسعة في المين لضمان توفر الهواء للمناةيو

 التهوية الماخلية. .2
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أي  ييقصححي بهححا أيجححاد الوسححاا  لححيخو  الهححواء النقححي يخححريج الهححواء الااسححي مححن المسححاكن, أي المححيارس,

 المصاةم, يالمنشآت ي ي عل  ةوعةن:

 التهوية الطبيعية. -أ

يتتنم عية يساا  لعم  التهوية الطنةعةة, كتوفةر النوافت, ياألبواب يالاتحات الصغةرة في الجيران 

 أي في األسقف لسحب  واء الغرفةو

 والتهوية االصطناعية -ب 

اسحتعما  محرايح كهربااةحة دافعحة تناح  تعتمي فةها الوساا  الصناعةة للحصو  عل  الهواء مةح : 

الهواء من الخارج إل  الياخ  أي مرايح ساحنة ) يالساحنات( تقوم بسحب الهواء الااسي من داخح  

المنن  إل  خارجه أي المرايح اليافعة يالساحنة معاً, حة  سحب الهواء الااسي يدفم الهحواء النقحي 

 يتستعم   تخ الطريقة في المصاةم الكنةرةو

 

 تمفئة:ال ❖

توجي عية طرق للتيفئة منها المياف ء التي يحرق فةها الناط أي الغان أي الميفئ الكهربااةة أي أيجاد المسحتو يات 

 ذات المياخن يحرق فةها الاحن, الخشبو

 

 اإلضاءة: ❖

 اإلضاءة الصحةة تساعي الارد عل  رؤية ما يريي بوضوح, يتوجي طريقتان لصضاءة:

 اإلضاءة االصطناعية. -أ

استعما  الكهربحاء : ييعحي محن أفضح  الطحرق لعحيم تلويةهحا الهحواء سحوى أححياثها لقلةح  محن  -

 الحرارةو

اسححتعما  المححواد الغانيححة: يأ مهححا غححان االستصححناح, ييسححتعم  فححي إضححاءة بعححض الشححوارع  -

 يالطرق يلكنة يؤد  إل  تلوث الهواءو

)الكةريسةن( يلكنه يحؤدى إلح  تلحوث استعما  المواد الساالة: يأ مها الزيوت مة  نيت الكان  -

 الهواءو

 استعما  المواد الصلنة: يأ مها الشموع يتكون ماسية للهواءو

 

 اإلضاءة الطبيعية. -ب

يتتن اإلضاءة الطنةعةحة أليحة غرفحة باسحتخيام النوافحت التحي تسحمح بحيخو  الضحوء الطنةعحي, ييجحب أن 

 تتعرض ك  جهات المنز  ألشعة الشمسو

 الضوضاء: ❖

المرتاححم المننعحح  مححن مختلححف المصححادر كأصححوات السححةارات يالطححاارات النااثححة, القححاطرات,  ي ححي الصححوت 

اليرجات النخارية, دي  األجهزة الصناعةة يآالت الحار يشق الطرق ياآلالت الزراعةة, الحاح ت الصحاحنة, 

 أصوات المتياع يالتلاانو

 

 

 تأثير الضوضاء:
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 تحيث الضوضاء أضرار كةةرة لصةسان منها:

 تخاض اإلةتاج كماً يةوعاًو و1

 تعرضه للحوادث المختلاةو و2

 تسنب له القلق يالتعب يعيم الراحةو و3

 تؤد  إل  الصياع الياانو و4

 تسنب الطنةن في األذنو و5

 تسنب االضطراب في النوم يارتااع ضغط اليمو و6

 تحيث الصن المؤ ت أي الياانو و7

 

ا   : صحة األغذية رابعا

لألك , يالتي تيخ  إل  الجسن يتزيييخ بالطا ة الحرارية, يتسحاعيخ علح  النمحو الغتاء  ي تلك المواد الصالحة 

 السلةن, يبناء األةسجة, يتعويض الخ يا التالاة, يإدامة حةاة اإلةسانو

يمكوةات الغتاء الصحي  ي النريتةنات, الكربو ةيرات, يالاةتامةنات, يالحي نةات, يالمعحادن, ياألمح حو يان 

سحعرة حراريحةو كحتلك تحتحاج المحرأة  2750سعرة حراريحة يالرجح   2250لحرارية للمرأة االحتةاج للسعرة ا

 الحام  يالمرضعات إل  سعرات حرارية أكةر من األيام العاديةو

األطاا  يالشناب يالمرا قةن يحتاجون للسعرات الحرارية أكةر من المسنةن علماً أن عحيد السحعرات الحراريحة 

م  الت  يقوم به اإلةسان فكلما كان المجهحود الجسحماةي أكةحر يحتحاج لزيحادة الطا حة يعتمي أيضاً عل  طنةعة الع

 الحرارية, كتلك الشخص الت  يعم  في درجات حرارية منخاضةو

يتوجي في بعض المجتمعات عحادات غتااةحة سحةئة متنعحة فحي اختةحار الطعحام أي تحضحةرخ بصحورة مخطحوءة, 

سحنب فحي الكةةحر محن األمحراض, يكحان ماهحوم النحاس للوجنحة يحاظة بطريقة غةر صححةحة يتونيعحه ممحا يت

المتكاملة  ي سي جوع اإلةسان  يلكن  تخ الماا ةن تغةرات ةتةجة التجارب ياليراسحات التحي أكحيت أن الوجنحة 

الكاملة يجب أن ال تقتصر عل  توفر السعرات الحرارية ب  يجب اال تمام أيضا بالتركةز عل  ةوعةة الوجنة ال 

 ها فقط ي ي أصنحت الاةتامةنات  ي محور الوجنات الغتااةة أل مةتهاوعل  كمةت

 

 تلوث الطعا : ❖

 ي يؤد  الطعام أما إل  تسممه ةتةجة تاسخه بسنب إفحرانات الجحراثةن السحامة أي إلح  ةقح  األمحراض المعييحة, 

 ييتلوث الطعام بعية طرق منها:

 صحةحةويتلوث الطعام خ   ةقلة, أي حاظه بطريقة غةر  و1

يتلححوث الطعححام بواسححطة العححاملةن فححي تحضححةرخ يحاظححه يبةعححه, أذا كححان العامحح  مريضححاً أي حححام ً  و2

 للمةكريبات المرضةةو

 يتلوث الطعام باستعما  األياةي ياآلالت ياألديات الملوثةو و3

 يتلوث الطعام خ   ةموخ في يسط ملوث مة  ةمو األسماك يالمحارات في المةاخ الملوثةو و4

 عام بواسطة الحشرات كالتباب يالحةواةات التي يمكنها الوصو  ألةهويتلوث الط و5

 

 

 األمراض الناجمة ع  تلوث األغذية: ❖
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 األمراض المعمية مثل: -أ

 التةاواةي يالناراتةاواةيو -أ

 التيرن غةر الراو  )كيرن األمعاء يالعظام يالغيد(و -ب 

 الهةضة )الكولةرا(و  -ت 

 التهاب األمعاءو -ث 

 يالناسةليو الزحار األمةني  -ج

 اإلسها  الصةاي لألطاا و  -ح

 األكةاس المااةةو  -خ

 اليييان المعويةو  -د 

 الحم  القرمزيةو  -ذ 

 الحم  المتموجةو  -ر

 حم  مالطاو  -ن

 الخناقو  -س

 

 التنمم بالطعا  مثل: -ب

 التسمن الغتااي السالموةةلي: ييحيث ةتةجة تلوث الطعام بأةواع من جراثةن السالموةة و و1

التسمن الغتااي بالسن الجرثومي: ييحيث ةتةجة إفران بعض الجراثةن سماً في الغتاء فن  تنايلحه مةح   و2

 و(Staphylococcus aureus)المكور العنقود  

 

ا   : تصريف الفضالل خامنا

العالمةحة تعي الاض ت يالتخلص منها من أ ن مشاك  الصحة العامة للمجتمم يمن أ ن ما يشغ  منظمة الصحة 

بما تقيمة من دراسات يبحوث يتخطةط لمعرفة مسار  تخ المشكلة حة  دلت إحصااةاتها بان معي  محا يرمةحه 

% من سكان األريحاف فقحط يملكحون 15ك  فرد يقير بنصف طن سنوياً ياحتما  تزايي  تا المعي  سنوياً, يان 

العحالن يعحاةون محن مشحكلة تصحريف ملةون من سحكان  1350الطرق الصحةة لتصريف الاض ت يلكن النا  

الاض ت يما يسننه من أضرار بالصحة, ألةها تتركب من مواد عضحوية سحريعة الحتعان يالتخمةحر يتتصحاعي 

منها غانات كريهة, كما أةها تحتو  عل  الجراثةن المرضةة المتنوعة يالطاةلةات, يتكحون يسحطاً جةحياً لتولةحي 

ألخرى التي  ي تص  إل  اإلةسان بطريقحة مناشحرة أي غةحر مناشحرة التباب يالقوارض, كالجرذان يالحشرات ا

 مسننه إصابة فردية أي يبااةةو

 والفضالل بصورة عامة تقنم إلى قنمي  هما:

 الاض ت الجافة )القمامة(و و1

 الاض ت الساالة )الاض ت اآلدمةة(و و2

 الفضالل الجافة )القمامة(. ❖

 ياألسواقومخلاات المنان  يالانادق يالمطاعن  و1

مخلاات المصاةم يالمح ت التجارية يمنهحا الحورق ي طحم الزجحاج يالنسحةج يمحواد الننحاء يالصحاااح  و2

 الاارغةو
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 الحةواةات )جة  الحةواةات المةتة المتاسخة كالقطط يالك ب(و و3

 الاض ت الحةواةةة ) مخلاات اإلسطن ت يحظاار الحةواةات(و و4

 راق الشجار ياأليراق يحطام السةارات المستهلكةوكناسة الشوارع يالتي تحو  األتربة يأي و5

 

 جمع الفضالل

تجمم الاض ت يالناايات داخ  أيعةة معيةةة أي لياانةة )ب ستةكةة( يياض  أن تكون اسطواةةة الشك   و1

لكي ال تترك بعض الاض ت في أركاةها بعي تاريغها يان تكون سحهلة التنظةحف يذات أغطةحة محكمحة 

أن تاتح يتغلق  تخ األغطةة بواسطة القيم بحيالً محن الةحي يان يححو  دين تسحرب  لمنم التباب, يياض 

 الماء منها, يتوضم  تخ األيعةة في مواضم بعةية عن مصادر الطعامو

يتن تخصةص حايية ةاايات كنةرة توضم في مكان مناسحب فحي اححي أركحان الطريحق لجمحم الاضح ت  و2

 ساعةو 24خ   

خاصة حييةة يذاتةة )أيتوماتةكةة(, يذات أبواب محكمحة تمنحم تسحرب  يتن ةق   تخ الاض ت بسةارات  و3

 الاض ت منها أثناء السةر إل  المراكز الراةسةةو

 

 طرق التدلص م  الفضالل:

 توجي عية طرق للتخلص من القمامة منها:

 اليفنو و1

 الردم الصحيو و2

 القتف في النحرو و3

 الحرقو و4

 تحوي  القمامة إل  سمادو و5

 االختزا و و6

 

 الفضالل النائلة )الفضالل اآلدمية( وتشمل: ❖

 المواد النرانيةو -أ

 اإلدرارو  -ب 

 مةاخ الحمامات يالمطابخو  -ت 

 المةاخ المتخلاة من المصاةمو  -ث 

 مةاخ غس  الشوارعو  -ج

 مةاخ األمطارو  -ح

 

 

 طرق التدلص م  الفضالل النائلة:

 الطريقة الجافةو  -أ

 الطريقة الساالةو  -ب 

 

 الطريقة الجافة



الرعاية الصحية                                                                                                                               
 B.Sc.Nursingعلي كاظم البياتي                                                                    االولية

 
76 

 الطريقة في القرى يالمين التي لن ترتنط بعي بمجار  عامة يا ن أةواعها:يتستعم   تخ 

 مرحاض الحارة الصغةرةو و1

 مرحاض الحارة الكنةرةو و2

 مرحاض الحارة المنزليو و3

 مرحاض الخزان األصنو و4

 مرحاض ذي الجرد و و5

 المرحاض الكةمةاي و و6

 المرحاض المزديج ذي الخزاةةنو و7

 

 الطريقة المائية

ي المين حة  تحم  الاض ت بوساطة المةاخ من جمةحم المسحاكن إلح  المجحار  العامحة, تستعم   تخ الطريقة ف

ي تخ المجار  عنارة عن  نوات تحت األرض يتمتي إل  خارج الميينة حت  تص  إل  عملةات التنقةة حة  يتن 

ر  اححي  معالجتها يالتخلص منها بطرق متعيدة, كأحواض الترسةب, المرشحات الرشاشحة, أي كاسحتعمالها فحي

 المزارع أي تصرياها إل  داخ  النحر يغةر او

 

 األمراض التي تنتقل ع  طريق الفضالل اآلدمية:   ❖

تعي األمراض التي تنتق  عن طريق الاض ت الخطةرة يمن أ مها  التةاواةي, الكولةرا, التهحاب الكنحي, الزححار, 

 التهابات معوية يأمراض اليييان المعويةو

 صحة البيئة:دور الممرضة في 

تسححا ن ممرضححة صحححة المجتمححم إلحح  جاةححب الطنةححب يالمختصححةن اآلخححرين فححي طريححق الصحححة العامححة مةحح  

األخصااي في صحة النةئة يالمهنيس الصحي يالمرا ب الصحي في السةطرة عل  مخحاطر النةئحة التحي تضحر 

م فحي النةحت يالميرسحة بصحة الارد يالمجتمم, فاةه يترتحب علح  الممرضحة أن تححةط علمحا بقطاعحات المجتمح 

يالمعمح  يالمرافحق االجتماعةحة يغةر حا يان تكحون  حادرة علحح  االتصحا  يالتعامح  محم مةح   حتخ القطاعححات 

يالمشاركة في تقيين المعلومات يالخيمات التي تحتاجها ييمكن أيجان مسؤيلةات الممرضة في المحافظحة علح  

 الصحة العامة بما يأتي:

ريضةة بأفض  الصور الممكنة لألشخا  يالعواا  يالجماعات يالمجتمم تقيين الخيمات الصحةة يالتم و1

كك , ييتطلب ذلك أن تكون الممرضة ملمحة بالتحيرينات المهنةحة الخاصحة بتحوفةر الخحيمات لقطاعحات 

المجتمححم المختلاححة سححواء فححي القريححة أي الميينححة, يتشححم   ححتخ الخححيمات األمححور الطنةححة يالتمريضححةة 

 لتعلةمات الصحةة يالةقافةة الصحةةوياالستشارات الصحةة يا

المشاركة في معالجة المشاك  الصحةة مة  منم الحوادث, يتأثةر األشعة عل  الصحة, يفي الكشحوفات  و2

 الوبااةة لألمراض المعيية يغةر المعييةو

المشاركة الاعلةة في تنظةن خيمات التمريض في المجتمم يتوفةر اإلجراءات األنمة لتلنةة االحتةاجحات  و3

 لصحةة للارد يالمجتمموا

التةقةف الصحي لقطاعات المجتمم فةما يتعلق باستعما  الخيمات بحكمة يفي السةطرة أي القضاء عل   و4

ك  مخاطر النةئة يالتأثةرات الجاةنةة التي توثر علح  صححة الاحرد يسحعادة المجتمحم, ييعتنحر التةقةحف 

   تغةةر ممارسات النحاس يماحا ةمهن الصحي من أ ن اإلجراءات المساعية في تطوير المجتمم من خ
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الخاطئححة يتطنةححق مححا  ححو سححلةن لصحححتهن يكةاةححة المحافظححة علحح  صحححة النةححت يالنةئححة يالو ايححة مححن 

 األمراضو

كتابة التقارير إل  المسئولةن عن أيضاع الصحة العامة يفةما يتعلق بسلنةات النةوت الاقةرة التي تتمةز  و5

صريف المةحاخ القحترة ياأليسحاخ يضحةق المكحان يغةحر ذلحك محن بالرطوبة يالنريدة يسوء التهوية يت

الظريف السةئة المسننة للمرض يالتي تضر بصححة أفحراد العاالحة, يمنهحا محا يتعلحق بنةئحة العمح  فحي 

اليياار يالمعام  يالمصاةم يئريفها المؤثرة سلنةاً في صححة العحاملةن فةهحا, كحتلك محا يتعلحق بكةاةحة 

ةة يكةاةة خزةها يتسويقها خاصة المكشحوفة منهحا يبةئحة األسحواق يأيضحاعها التعام  مم المواد الغتاا

غةر الصحةة المؤدية إل  التلوث ييشم  ذلك أيضحاً النةئحة الميرسحةة يالظحريف السحلنةة التحي تعةشحها 

بعض الميارس من حة  المةاخ المستعملة للشرب يطرق تصريف المةاخ يالاض ت يالعوام  الطنةعةة 

رطوبة يالنريدة ياندحام الطلنة في صاوف صغةرة يأيضاع الحواةةت الميرسةة يغةحر كالحرارة يال

ذلك من المخاطر الضارة يالعوام  المساعية في اةتشحار األمحراض بحةن الحشحي المحزدحن محن الطلنحة, 

يعلحح  الممرضححة أن تقححيم توصححةاتها يمقترحاتهححا إلحح  الجهححات المعنةححة بتطححوير صحححة النةئححة يدرء 

 مخاطر او  

لزيارات المةياةةة للمنان  يالمصاةم يالميارس يالمح ت العامة يتقيين خيمات في التوعةة ياإلرشاد ا و6

الصحي ييشم  ذلك النظافة يأتناع الطرق الصحةة فحي الحتخلص محن الناايحات يتصحريف الاضح ت, 

الححوادث, يفي استعما  المنةيات الحشرية يمكافحة القوارض يالعناية بالطعام يحاظحه, يالو ايحة محن 

 يمصادر المرض, يالعناية بالنةئة يالمحافظة عل  الصحة العامةو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحد وعشرونالمحاضرة 
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 التغذية الصحية  
 التربية الغذائية

ي ي عملةة تقيين الخنرات التعلةمةة عن الغتاء يالصحة عن طريق اليفم للمعرفة ياالتجا حات يالسحلوك الحت  

عل  أن تكون مسحتنية علح  أسحس علمةحة يتربويحة يحسحب أيلويحات المشحاك  الغتااةحة محن اجح  يتعلق بالارد 

 الوصو  إل  الهيف المطلوبو

لقي ثنت أن الناحةة الغتااةة للارد تتأثر تأثراً كنةر بالنواحي االجتماعةحة يالمعتقحيات التحي ةشحأ الاحرد فحي ئلهحا 

ر يصعب تغةر ا في الكنحر لحتا كحان اال تمحام بالتربةحة الغتااةحة فالتقالةي يالعادات الغتااةة الت  تتكون في الصغ

يةشر الوعي الغتااي من األمور التي يجب أن تعط  أ مةة بالغة في المراحح  األيلح  محن الحةحاة عحن طريحق 

التعام  بةن النةحت يالميرسحة يالمجتمحمو علح  ذلحك يكحون  حي آن األيان لنقح  اال تمحام ةححو التربةحة الصححةة 

منادئ علن الغتاء يالتغتية إلسراء المشورة العلمةة بشأن تغتية األسر يرعايتها يعل  األخص األسر  ياستخيام

ذيات اليخ  المحييد يالنةئة الغةر صححةة ييكحون اتجحاخ التربةحة الغتااةحة ةححو تقةحةن يتصحنةف أةمحاط الشحراء 

ية يضحارة يحةاديحة لةتسحن  للعامح  يطرااق الطهي يأسالةب التغتية يتصنةف العادات الغتااةة إل  عادات ماة

الصحي يضم سلسلة من الخطوط يالنحرامج اإلرشحادية لتشحجةم يتعزيحز األسحالةب الماةحية يتعحيي  األسحالةب 

الضارة يإدخا  عناصر جييية مستحنه, فاي جمةم الحاالت يجب احترام عادات يتقالةي المجتمم يعحيم الطعحن 

 ي اإل ناع ياإلرشاد لتغةر ما يجب تغةرخ من عادات غتااةة ضارةوبها ياستخيام األسالةب يالطرق الصحةحة ف

 

 أن للغذاء فؤاد كثيرة أهمها: ❖

 مساعية الارد عل  العم و و1

 مقايمة الجسن لألمراضو و2

 مساعية المرأة عل  الحم  يالوالدةو و3

 مساعية الطا  النالغ عل  النمو يالتطورو و4

 اليم, يغةر اوالو اية من األمراض أ مها ةقص التغتية, فقر  و5

 

 العوامل المؤثرة في تغذية المجتمع:

أن النقص في التغتية  ي أحيى المشحاك  االجتماعةحة ياال تصحادية ي حي تحؤثر بشحك  مناشحر علح  المسحتوى 

 الصحي في المجتمم يخصوصا في ةمو األطاا و

 منها:أن المهن  و معرفة أسناب عيم الحصو  عل  الغتاء الصحي الجةي, فهناك عية أسناب ي

 وفرة الزراعة. .1

 التربةة الجةية يالو ت الم ان للزراعةو -

 نراعة المحاصة  الجةيةو -

 الخزن الجةي بعي الحصادو -

 ةق  المحاصة  إل  جمةم أةحاء القطر بشك  صحةحو -

 االقتصاد. .2

 رصي األموا  ليعن الغتاءو -

 دعن الزراعة لتحسةن اال تصادو -

 يفرة األيي  العاملةو -
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 للمواد الغتااةةوالتونيم العاد   -

 البيئة الصحية. .3

 توفةر المةاخ الصالحة للشربو -

 توفةر الو ودو -

 تحسةن الحالة الصحةة للسكنو -

 السةطرة عل  األمراض التي تنتق  عن طريق الغتاءو -

 التربية الصحية. .4

 ةشر الوعي الصحي حو  الغتاء عن طريق الميارس يالمنظمات الجما ةريةو -

 يالعادات الغتااةة الغةر الصحةة يذلك بوضم النرامج التربويةوتغةر السلوك  -

 الحالة االجتماعية لألسرة. .5

 تنظةن األسرةو -

 اليخ  الماد  لألسرةو -

 العناية باألطاا  عني األسر ذي  المشاك  االجتماعةةو -

 الوقاية والنيطرة على األمراض. .6

 أعطاء اللقاحاتو -

 التوعةة الصحةةو -

 المختنريةوالاحوصات  -

 

 البرنامج التربوي الغذائي:

ي و النرةامج الت  يهيف إل  تنةن غرس العادات يالسحلوك الغحتااي الصححي عنحي األفحراد يالمجتمحم يحسحب 

أيلويات المشاك  الغتااةحة بمحا يتحوفر محن إمكاةةحات يبالتحالي يضحم الحلحو  المناسحنة بالمشحاركة الجما ةريحة 

 يالمجتممويبمساعية األفراد 

 الحالة الغذائية للمجتمدع عملية تقيمعني النيء بأعياد أ  برةامج غتااي أن كان تربو  أي ع جي يجب أجراء 

المطلوب أعياد النرةامج له لةتسن  التخطةط ياألعياد لخطر النرةامج يتقويمها بشك  جةي يبالتحالي يحؤد  إلح  

 Nutritionفعنحي أجحراء عملةحة تقحةن الحالحة الغتااةحة )ةجاح النرةامج يالوصو  إلح  األ حياف المرسحومة لحه 

assessment:أل  فرد في المجتمم يجب اإلجابة عن سؤالةن مهمةن  ما ) 

 

 هل الفرد مصاب بنوء التغذية؟ -

 كم عمد األفراد المصابي  بنوء التغذية؟ -

 

 تقيم الحالة الغذائية يتم بطريقتي  هما:

 طريقة القياس. -

 ية.طريقة الفحوصال المدتبر -

 

 

 طريقة القياس: 
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 تخ الطريقة تستعم  عادة عني األطاا  يخصوصاً األطاا  تحت الخامسة من العمر يتستخيم فحي  ةحاس النمحو 

 عني األطاا , يتقسن  تخ الطريقة إل  مجموعتةن حسب معرفة عمر الطا  أي الو

 

 ةستخيم طريقة  ةاس الونن يطو  الطا و -أذا كان عمر الطا  معلوم -

 Armةسحححتخيم طريقحححة  ةحححاس مححححةط الحححتراع ) -كحححان عمحححر الطاححح  غةحححر معلحححومأذا  -

circumferenceأي محةط الصير يالرأسو) 

 

 قياس الوزن:

عني معرفة تاريخ يالدة الطا  ةستطةم أن ةقير درجة ةمو الطا  بواسطة الونن يذلك بواسطة المخطط النةاةي 

 النةاةي ك  شهر يةستطةم أن ةحيد درجة النمو من الخط النةاةيوالعمر ييسج  الونن عل  المخطط   -للونن 

 % يعتنر طنةعيو100 -% 80الونن بةن  -

 % يعتنر في درجة الخطر للوصو  إل  سوء التغتيةو80 -% 60الونن بةن  -

% من الطنةعي يعتنر الطا  مصاب بسوء التغتيحة يأكةحر األطاحا  يحتحاجون 60الونن ا   من  -

 إل  دخو  المستشا و

يحيد ينن الطا  عل  الجيي  بشك  ةقطة ييتن التوصة  بحةن ةقطحة يأخحرى عنحي  ةحاس ينن الطاح  بصحورة 

ديرية يمن الماريض أن يكون خط النمو موان  المنحن  ياللتان يمحة ن الححي األعلح  يالححي األدةح  للنمحو, 

 (و4الحظ شك  ر ن )

 

 
 ( 4شك  ر ن )

صو  نيادة في الونن لعية أشهر, ة حظ أن منحن  النمحو يسحةر يفي حالة يجود تو ف في ةمو الطا  يعيم ح

بخط أفقي ي تا إةتار ل م للعناية بطالها يمعرفة أسناب التو ف  ن  أن يتطور إل  مشكلة صححةة, الححظ شحك  

 (و5ر ن )
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 ( 5شك  ر ن )

 

يتجحه ةححو األسحا  ةتةجحة في حالة بقاء اإل ما  في العناية بالطا  يغتااه لعية شهور, ة حظ أن منحن  النمحو 

 (و6النقصان في ينن الطا  مم التقيم في عمرخ ييحتاج إل  عناية طنةة سريعة إلةقاذ حةاته, الحظ شك  ر ن )

 

 
 ( 6شك  ر ن )

 

 قياس الطول:
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أن  ةاس الطو  بالنسنة للعمر لةس بتات أ مةة في تحييحي ةمحو الطاح  يذلحك لتحيخ  عوامح  الوراثحة بحتلك, أن 

الطو  يمكن االستاادة منها فحي المسحوح الغتااةحة يخصوصحاً فحي المراحح  المتقيمحة محن  -ةسب الوننتسجة  

 العمر كاألطاا  في عمر الميرسةو

 

 قياس محيط الذراع:

 وهذه طريقة سهلة وتنتدم  في:

 سنوات(و 5عني عيم معرفة العمرو )يجب أن يكون الطا  عمرخ أكةر من سنة يا   من  -أ

 ان لقةاس الوننوعني عيم توفر مةز -ب 

 يستخيم في المسوح الغتااةة يخصوصاً مراجعي العةادات الخارجةةو -ت 

 يستخيم في المسوح الغتااةة للمجتممو -ث 

 (و7عني القةام بالزيارات المنزلةة الحظ شك  ر ن )

 

  

 
 

 ( قياس محيط الذراع7شكل رقم ) 

 

How does this measurement detect growth failure? Normally there is little 

change in child's arm circumference between 1 and 5 years of age. During this 

time the grows in length but does not get fatter. 

• At birth the mid-arm circumference average is 11cm. 

• By 1 year the average is 16 cm, ie.a gain of 5 cm. 

• By 5  year the average is 17 cm, ie.a gain of 1 cm. 

 

 البرنامج التربوي الغذائي في المجتمع:
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 م  أهماف البرنامج التربوي الغذائي في المجتمع:

 تشخةص ي ةاس العادات يالسلوك يالمشاك  الغتااةة في المجتممو و1

 المجتمم باالشتراك مم المجتمموالتخطةط لح  المشاك  الغتااةة في  و2

 التنسةق يالتعاين مم جمةم المؤسسات يالمنظمات في ح  المشاك  الغتااةة في المجتممو و3

 مراحل التدطيط للبرامج الغذائية:

 تقةةن الحالة الغتااةة في المجتممو -أ

 تحييي أيلويات المشاك  الغتااةةو -ب 

 تحييي السلوك الغتااي الواجب تغةرخو -ت 

 يشترك بالنرةامج ييجب أشراك أفراد المجتمم في تخطةط كافة فمالةات النرةامجوتحييي ممن سوف  -ث 

 تصمةن لكةاةة االتصا  مم الناس يمكوةات الرسالة بصورة ياضحة يمحيدةو -ج

 تحييي مح  يي ت أعطاء المعلوماتو -ح

 استخيام الوساا  التعلةمةة الم امة للمجتممو -خ

 تقوين النرةامجو -د 

 

 الغذائي الممرسي:البرنامج التربوي 

 أن الهيف في النرةامج الغتااي الميرسي:

 تطنةق برامج التربةة الغتااةة فةما يتعلق بعادات غتااةة سلةمةو -أ

 التعرف عل  األمراض المتعلقة بالغتاءو -ب 

  ةاس درجات النمو يالتطور في  تخ المرحلةو -ت 

 الميرسةوالقةام بالمسوح الغتااةة للتعرف عل  المشاك  الغتااةة في  -ث 

المساعية عل  تكوين مهارات في كةاةة أةتاج يخزن ياختةار يحاظ يتحضةر األطعمة التحي تسحاعي ن  -ج

 عل  تكوين الغتاء الصحةحو

 تعلن  ةن يماا ةن غتااةة صحةحة مة  تعلةمهن كةاةة تخصةص مةزاةةة للغتاءو -ح

 ة المغتيةوخلق شعور صحةح عني الطلنة ةحو الغتاء يتعويي ن عل  تقن  بعض األطعم -خ

 العادال الغذائية في الممرسة:

 عل  الطالب أن يتعلن اآلتي ييعم  به:

 تناي   يراً كافةاً من السواا  حسب السن يالحالة الجويةو و1

 تناي  أةواع مختلاة من الطعام بما يت ءم يعمر الطالبو و2

 أن ييخ  في النرةامج الغتااي السلةلون لمنم أالمساكو و3

 مناسنة يبصورة منتظمةوأن يتناي  يجنات  و4

 عيم اإلكةار من تناي  الحلوى يخاصة بةن الوجناتو و5

 الهييء في األك  يالمضغ الجةي للطعامو و6

 حاظ الطعام بشك  صحي بعةي عن التباب يالغنارو و7

 غس  الخضريات بشك  جةي  ن  األك و و8

 غس  الةيين  ن  األك  يبعيخو و9

 البرنامج الغذائي لال  الحامل:
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كغن  12تهتن بتغتيتها لها فرصة في تنشئة طا  صحي, فاي فترة الحم  يزداد ينن األم حوالي أن الحام  التي 

 يتحتاج الحام  إل :

ً  200نيادة  و1  سعرة يومةا

 غن بريتةن يومةاًو 20تحتاج الحام  إل  نيادة  و2

 تحتاج الحام  إل  نيادة في الاةتامةنات يالحيييو و3

 

 البرنامج الغذائي للطفل في س  الحضانة:

أن عيم اال تمام بتغتية الطا  في  تخ المرحلة يؤد  إل  سوء التغتية مما يسحنب اإلصحابة بحاألمراض المعييحة 

 يبالتالي إل  نيادة ةسنة يفةات األطاا و

 أن حاجة الطا  في  تخ المرحلة:

 سعرة يومةاًو 1700 – 1300 -

 غن بريتةن يومةاًو 50 – 40 -

 ا غن كالسةوم يومةاًو -

 حييي يومةاًوملغن  8 – 7 -

 

 منؤوليال وواجبال المرشم الغذائي:

 ةق  يتوصة  التوعةة الغتااةة للمجتمم عل  ضوء أيلويات المشاك  الصحةة يالغتااةةو -أ

 اختةار األسلوب يالموضوع الم ان للتوعةة الغتااةةو -ب 

 التخطةط لنرامج التربةة الغتااةة حسب أيلويات المشاك و -ت 

 في المجتممو تطنةق منا ج التوعةة الغتااةة -ث 

 تقوين التربةة الغتااةةو -ج

التنسةق يالتعاين مم كافة األةشطة يالمنظمات يالمؤسسات الرسمةة يالشحنه رسحمةة محن اجح  تحقةحق  -ح

 برامج التوعةة الغتااةةو

 القةام بالنحوث االستقصااةةو -خ

 ةشر مواضةم التغتية في كافة يساا  األع مو -د 

 مج التوعةة الغتااةةوالمساعية في أةتاج الوساا  المعةنة لنرا -ذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اثنان وعشرونالمحاضرة 
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 الصحة الريفية

% من أبناء مجتمعنا يعةشون في األرياف, المجتمم الرياي يعةش مشك ت صحةة تختلف بأيلوياتها عن 70أن 

 أفراد المجتمم الميةي لما لهن من عادات يسلوكةات ي ةن يتقالةي تختلف عن المجتمم الميةيو

دراسة المشاك  الصحةة في الريف يتطلب عم  المسوح الصحةة لتحييي أيلويات  تخ المشاك  باالشحتراك فعني 

 مم أبناء المجتمم, يباإلمكاةةات المتوفرة لييهنو

 

 خممال الرعاية الصحية األولية في الريف:

 التربةة الصحةةو و1

 التغتية الصحةةو و2

 رعاية األم يالطا و و3

 الو اية من األمراض المعييةو و4

 التحصةن ضي األمراضو و5

 صحة النةئةو و6

 الصحة الميرسةةو و7

 الخيمات الع جةةو و8

 

 أهم المشاكل الصحية التي يتعرض له المجتمع الريفي:

اةخااض مستوى التعلةن يالجه  بأمور تتعلق بالصحة يذلك يتطلب جهوداً أضحافةة فحي مجحا   -أ

 الرياي لتحقةق التعلن بأمور الصحةوالتربةة الصحةة يأتناع يساا  تربوية ت ءم المجتمم 

اةخااض المستوى الةقافي ي تا يعني تأثةر العادات يالقةن يالتقالةي السااية في المجتمحم الرياحي  -ب 

عل  الصحة فهناك عادات تؤثر تأثةر مناشر عل  الصحة كاعتقاد ن مة  الت اب إل  الشةخ أي 

كز الصحي أي اعتقحاد األم بحالوالدة علح  السةي لح  المشاك  الصحةة بيال من الت اب إل  المر

أيي   اب ت غةر مأذيةات بي  الت اب إل  المستشا  يغةر حا محن العحادات التحي تحؤثر علح  

 مستوى الصحة في الريفو

صعوبة المواص ت حة  أن أكةحر القحوى فحي الريحف تتحونع بشحك  منعةحر يعلح  مسحاحات  -ت 

لح  المركحز الصححي أي المستشحا  فحي ياسعة يلتلك يجي ابن الريف الصعوبة فحي الوصحو  إ

 حالة اإلحالةو

اةتشار األمراض المعييحة يذلحك بسحنب جهح  أالم بطحرق الو ايحة يالتحصحةن ضحي األمحراض  -ث 

 يالمحافظة عل  األطاا  عني يجود مرض معيو

مشاك  بةئةحة فحي ةاحةحة السحكن يسحوء التهويحة ياإلةحارة ييجحود النحرك يالمسحتنقعات يعحيم  -ج

 شك  جةي يعيم يجود المجار  يالتخلص من الاض ت بشك  صحيواستعما  المراحةض ب

اةتشار أمحراض سحوء التغتيحة يفقحر الحيم يالكسحاح يذلحك ةتةجحة كةحرة الموالةحي ياةشحغا  األم  -ح

 بالزراعةو

 

 الرعاية الصحية األولية في المراكز الصحية في الريف:
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ةراً عن الرعاية الصحةة األيلةة ألبناء الميينحة أال أن الرعاية الصحةة األيلةة المقيمة ألبناء الريف ال تختلف كة

 في تحييي األيلويات للمشاك  الصحةةو

يجب التعحرف علح  أيلويحات المشحاك  الصححةة فحي الريحف بشحك  د ةحق محن خح   القةحام بالمسحوح الصححةة 

المجتمحم  يالنحوث ياالستقصاء عن أ ن المشاك  الصحةة الموجودة فحي المنطقحة محن خح   التعحاين محم  حادة

يالمنظمات الجما ةرية يالتنسةق مم المؤسسات ذات الع  ةو أما خيمات الرعاية الصحةة األيلةحة التحي تقحيمها 

 المراكز الصحةة في الريف فهي:

 

 التربية الصحية. .1

أن مسؤيلةة التربةة الصحةة في الريف ال تقم عل  عاتق الممرضة يحي ا ب   ي مسؤيلةة جمةم العحاملةن 

 طاع الصححة ي حادة المجتمحم يالمنظمحات الجما ةريحة يتتطلحب التربةحة جهحوداً أضحافةة فحي المنحاطق في 

 الرياةةو

يا ن ما يتطلب من الممرضة أي المةقف الصحي من معرفة العادات يالقةن المضرة بالصحة ياألفراد التين 

وية يمكن من خ لها تغةحر بعحض لهن تأثةراً مناشراً عل  المجتمم لكي ةستطةم ان ةرسن الخطط لنرامج ترب

 السلوكةات الخاطئة بطرق مقنولة لي  المجتمم الريايو

 

 التغذية الصحية. .2

أن مقةاس المستوى الغتااي في المجتمم الرياي مهن جياً لما له من تأثةر عل  المستوى الصحي فهو مقةاس 

األفراد يدراسحة الحونن بالنسحنة  كااية الغتاء يميى ما حققه من مستوى غتااي للارد ييتن  تا بالكشف عن

للعمر ليراسة درجات النمو يتطورخ عني األطاا  يالمرا قةن يالنساء في المجتمم الرياي, ي تا اليراسحات 

تيلنا عن يجود أ  خل  في المسحتوى الغحتااي للمجتمحم الرياحي, ي نحاك بعحض المشحاك  التحي تحؤثر علح  

 المستوى الغتااي بشك  مناشر أال ي ي:

 السكان يكةرة اإلةجاب عني العاالة الواحيةوكةافة  و1

 اةخااض المستوى الزراعيو و2

 الاقر يالجه و و3

 العادات الغتااةة الخاطئةو و4

 نيادة الحاجات الوئةاةة مة  الحم  ياإلرضاعو و5

 يجود األمراض المعييةو و6

 

 أهم الدممال التي تقم  في المركز الصحي: ❖

 التركةز عل  برامج التربةة الغتااةةو و1

 المشاك  الصحةة مة  األمراض المعيية يالمتوطنةوع ج  و2

  ةاس الونن يالطو  لمرا نة مراح  النموو و3

 القةام بالنحوث يالمسوح الغتااةة للتعرف عل  أ ن المشاك  الغتااةة في المنطقةو و4

ع ج بعض العادات الخاطئة في السلوك الغتااي يتعلةن األم عل  أ ن المنتجات الزراعةحة  و5

 يالحةواةةة التي تتوفر فةها القةن الغتااةة يبأرخص ثمنو

 

 رعاية األ  والطفل. .3
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من خيمات الرعاية الصحةة األيلةة في الريف  ي رعاية األم يالطا  لما تحملحه  حتخ الرعايحة محن أ مةحة 

 بالغة في رعاية المجتمم الرياي يتشم  :

 التنجيل. -أ

لألطاا  تضحن جمةحم المعلومحات عحن األم  نح  يذلك باستعما  استمارات خاصة لألمهات يأخرى 

الحم  يخ   فترة الحم  يبعي الوالدة يعن الطا  يالعاالة ي ي تقوم الممرضة بتسجة  المعلومات 

الصحةة ييعقنها الطنةب بالاحص السرير  سواء ل م يالطاح  يتحزيد األم بنطا حة للمراجعحة بهحا 

 ر ن األسرة يتسجة  تاريخ المراجعةو

 مل.فحص الحوا -ب

يقوم بحتلك طنةحب أي طنةنحة متخصصحة ييحتن تقسحةن العمح  يتحوفةر الكحوادر الطنةحة حسحب كةافحة 

 المنطقةو

 فحص األطفال. -ل

يقوم بتلك أيضاً طنةب متخصص ييحتن تسحجة  ينن يطحو  الطاح  عنحي المراجعحة لمرا نحة ةمحوخ 

 يتطورخو

 أعطاء اللقاحال. -ث

يقوم بها فريحق متكامح  كمحا يحتن يضحم خطحط يتن توفةر اللقاح ل م يالطا  حسب أرشاد الطنةب ي

 لحم ت التلقةح للقرى التي لن تستطةم مراجعة المراكزو

 التغذية. -ج 

يتن بأخت األينان يأطوا  األطاحا  لمعرفحة درجحة النمحو يالتطحور كحتلك القةحام بالمسحوح الغتااةحة 

 ياإلرشاد يالتأ ة  الغتااي يحسب حالة الطا  الصحةةو

 التربية الصحية. -ح 

تخ الخيمات عل  عاتق جمةم العاملةن في المركز الصحي كما يتن يضم الخطط التربوية لعقي تقم  

النييات يالييرات التطويرية للمجتمم الرياي يالعاملةن في الاريق الصحي يذلك بالمشاركة التامة 

ة مم أفراد المجتمم يالتعاين يالتنسةق مم المنظمات الجما ةرية يحسب أيلويات المشاك  الصححة

 في المجتمم الريايو

 الزيارال المنزلية. -خ 

تقوم بها الممرضة الناحةة الصحةة حسب جيي  يومي يةنت فةها أسماء العواا  يعنايينهن يحسب 

 الحاجة ياأليلويات يتسجة  المعلومات بعي ك  نيارة يتحاظ في ملف العاالةو

 الفحوصال المدتبرية. -د

 

 

 

 التحصي  ضم األمراض. .4
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الو اية من األمراض المعيية  ي التحصةن ضي األمراض, يبسنب اةتشار األمراض المعيية من أ ن طرق 

في المجتمعات الرياةة يتطلب التركةز عل  حم ت التطعةن في  تخ المناطق, يتقحيم المراكحز الصححةة فحي 

 الريف اللقاحات يبشحك  مجحاةي للو ايحة محن األمحراض يخصوصحا األمحراض السحتة المسحتهيفة أال ي حي

)التيرن, شل  األطاا , الخناق,السعا  ألييكي, الكزان, الحصنة(,كما يجب الحاائ عل   حتخ اللقاححات عنحي 

ةقلها من الميينة إل  الريف لضمان فعالةتها يمن الضرير  أن تجرى التحصةنات لألطاا  بشحك  منحرمج 

ةة لتحأثةر بعحض المعتقحيات يأصولي يحسب التسلس  الزمني ي تا يتطلب جهوداً أضافةة في المناطق الريا

الخاطئة عن اللقاحات يالمصو  لتا يتطلب اشتراك أفراد المجتمم عني القةام بحم ت التحصةن لجلب اكنحر 

 عيد من األطاا  يتقلة  ةسب األشخا  غةر الملقحةنو

 

 مكافحة األمراض المعمية والمتوطنة. .5

ية يالمتوطنة يذلك لكةحرة  حتخ األمحراض من أ ن الخيمات الصحةة في الريف  ي مكافحة األمراض المعي 

في المناطق الرياةة ي تا ما أثنتته اإلحصاءات يالنحوث يالمسوح الصحةة يلتا يجب التوجه بشك  صحةح 

للو اية من  تخ األمراض من خ   برامج المكافحة يالو اية, يمن أ ن الطرق الو ايحة محن  حتخ األمحراض 

 ي ي:

 توفةر المةاخ الصالحة للشربو و1

 صحة النةئة يتشم  التخلص من الاض ت الساالة يالصلنة, بشك  صحي يالعناية بالسكن الريايو و2

 التحصةن ضي األمراض المعيية من خ   حم ت التحصةنو و3

 االكتشاف المنكر للمرض من خ   حم ت التحر  عن األمراض الوبااةةو و4

اية منها في جمةم مجاالت المجتمحم التوعةة يالقةام بنرامج التةقةف عن أعراض األمراض يطرق الو  و5

 الريايو

 اال تمام بالتغتيةو و6

 تقيين الع ج بشك  مةسر إل  أفراد المجتممو و7

 تسهة  إجراءات التنلةغ عن المرضو و8

 أجراء الاحوصات المختنرية الجماعةة للتحر  عن المرضو و9

 

 اإلصحاح البيئي في الريف. .6

 اإلصحاح النةئي في الريف  ي:من أ ن الخيمات التي تقيم في مجا   -أ

 التخطةط لتوفةر المةاخ الصالحة للشربو -ب 

 طرق التخلص من الاض ت الساالة يالصلنةو -ت 

 مكافحة القوارض يالحشراتو -ث 

 طرق المحافظة عل  س مة الغتاء من التلوثو -ج

 األشراف عل  النةئة الصحةة للسكنو -ح

 توفير المياه الصالحة للشرب. -أ

 المةاخ  ي:من أ ن طرق تعقةن 

 استخيام الكلورو -استعما  المواد الكةمةايية -الترشةح -الغلي

 طرق التدلص م  الفضالل النائلة والجافة. -ب 

 :أن طرق التدلص م  الفضالل النائلة هي
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الطريقة الجافة: ي ي عم  حارة صغةرة في االرض ثن تردم بعي امت اها ييجب ان تكون  و1

 الحارة خارج المنز و

 العمةقةو مرحاض الحارة و2

 الخزان االصنو و3

 المرحاض الكةمةاي و و4

 مرحاض الجرد و و5

 

 الفضالل الصلبة فيمك  التدلص منها بواسطة: أما       

 اليفنو و1

 الردمو و2

 الحرقو و3

 تحوي  الناايات إل  أسميةو و4

 

 مكافحة الحشرال والقوارض. -ت 

 ردم النرك يالمستنقعاتو و1

 سي مخانن المةاخ سياً محكماًو و2

 المنةيات الكةمةاييةواستعما   و3

 استخيام ةسةج شنكي عل  النوافتو و4

 رش المستنقعات بالمواد الكةمةايية لمكافحة األطوار المااةة للنعوضو و5

 العناية بنظافة السكنو و6

 

 المحافظة على سالمة الغذاء م  التلوث. -ث 

 المحافظة عل  طرق ةق  الغتاء يخزةهو و1

 األشراف عل  طرق تعقةن الحلةب يخزةةو و2

 عل  طرق ذبح الحةواةات يخزن اللحومو األشراف  و3

 األشراف عل  طرق جني الخضريات يالمحاصة  الزراعةةو و4

 النك  الصحي. -ج

 م  شروط النك  الصحي في الريف:

 يجب أن يكون المسكن جافاًو و1

 القةام بأجراء التصلةحات ال نمةو و2

 توفةر التهوية في جمةم غرف المنز و و3

 توفةر المةاخ الصالحة للشربو و4

 توفةر غرفة خاصة للطنخ يخزن الغتاءو و5

 حظةرة الحةواةات يجب أن تكون ماصولة عن سكن العاالةو و6

 توفةر التيفئة يالتنريي بشك  صحيو و7

 توفةر مكان للتخلص من الاض ت الساالة يالصلنةو و8

 الصحة الممرسية. .7
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راح  اليراسةة فحسب أن اال تمام بخيمات الصحة الميرسةة في الريف لةس لمرا نة ةمو األطاا  خ   الم

يإةما لغرض التوعةة يالتةقةف يأتناع السلوك الصحي في حةاتهن ي تا يتن من خ   مرا نة النةئة الصحةة 

الميرسححةة يالصحححة الشخصححةة يالتربةححة الصحححةة يالو ايححة مححن األمححراض المعييححة يغةر ححا مححن النححرامج 

 الصحةة, أن النةئة الصحةة الميرسةة تتطلب الشريط التالةة:

 توفةر المقاعي اليراسةة بشك  يتناسب مم أعياد الطلنةو و1

 توفةر األبنةة الميرسةة بما يت ءم مم أعياد الطلنةو و2

 توفةر غرف خاصة للمكتنة يللهةئة التعلةمةة ياإلدارة يساحات اللعبو و3

غرف الصف يجب أن تكون كنةرة بما يتناسب مم عيد الطلنة يتتوفر فةه كافحة الشحريط الصححةة محن  و4

 إةارة يتهوية يتيفئة يغةر او

 توفةر المةاخ الصالحة للشربو و5

 توفةر عيد من المرافق الصحةةو و6

 توفةر غرفة خاصة للتغتية الميرسةة أي الحاةوت الميرسيو و7

 التخلص من الناايات يجب أن يكون بشك  صحيو و8

 الدممال العالجية. .8

 متكام  لتقيين كافة الخيمات الع جةة يمنها:تقيين الخيمات الع جةة ألبناء الريف يتن من  ن  فريق صحي 

 الاحص ألسرير و -

 الع ج الناطنيو -

 القةام بالعملةات الصغرىو -

 تقيين اإلسعافات األيلةة عني الطوارئو -

 توفةر اليياء يبأسعار ن ةيةو -

 . اإلحصاء الصحي والحياتي.9    

يمنها اإلحصاءات السحكاةةة يتحونيعهن بالنسحنة للسحن يالعمحر يالتعلحةن يالمهحن يسحج  الموالةحي يالوفةحات     

يتاريخ يأسناب الوفاة يحساب معي  الوفةحات لألطاحا  الرضحم يححييةي الحوالدة ييفةحات األمحراض المعييحة 

 يغةر ا شهرياً يسنوياًو

 دور الممرضة في الصحة الريفية:

 ط للنرامج الصحةة كافة يالمشاركة بالتناةت يالتقوينوالقةام بالتخطة و1

 القةام بالزيارات المنزلةة لمعرفة أ ن المشاك  الصحةة التي تعاةي منها أفراد المجتمم الريايو و2

 تقيين الرعاية التمريضةة سواء في المراكز الصحي أي من خ   الزيارات المنزلةةو و3

 ي األمراضوالمشاركة ياألشراف عل  الحم ت التحصةن ض و4

 تيريب العاملةن في الصحة يتنمةة  يراتهن يمهاراتهنو و5

 تقيين خيمات اإلسعاف األيلي لسكان الريف عني الطوارئو و6

 تقوم بعض النييات يالييرات باالشتراك مم المنظمات الجما ةريةو و7

 تنظةن السج ت الخاصة ألفراد ألسر الرياةةو و8

 المشاركة في عملةات المسح الصحيو و9

 األشراف عل  طرق حاظ يخزن اللقاح في المركز الصحيوو 10

 ثالثة وعشرونالمحاضرة ال
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 واالتصال  االدارةالصحيةو  لدممال العالجيةا
 

 الدممال العالجية: 

تعرف الخيمات الع جةة بأةها الخيمات التي تقيم في جمةم المراكز الصحةة يالمستشاةات للمواطنةن من اجح  

األمراض ياالكتشاف المنكر للمرض يتامةن الع ج ال نم يتأ ة  المصابةن بالعوق في تعزيز الصحة يع ج  

جمةم مستويات التخطةط الصحيو تتماشي  تخ الخحيمات فحي مجحرى ماهحوم الرعايحة الصححةة األيلةحة يالحت  

 في ألما_ اتاو 1978اتاقت علةة جمةم اليي  في المؤتمر الييلي لمنظمة الصحة العالمةة عام 

الخيمات الع جةة  ي مستوى من مستويات  الرعاية الصحةة األيلةة الواجب توفر حا علح  مسحتوى الاحرد أن 

يالعاالة لتقلة  اةتشار األمراض المعيية يمنم اإلصابة بالمضاعااتو لتا يجحب تحوفةر الكحوادر الصححةة الجةحية 

 يالكاوءة يعل  مستوى عالي من الخنرة ياتخاذ القرارو

 

 األساسية: الدممال الصحية

 أن التخطةط الصحي في العراق يتمة  في أربم مستويات أال ي ي :

 منتوى الرعاية الذاتية: .1

ي و المستوى الت  يتحم  الارد رعاية ةاسه من خ   خنرتحه يثقافتحه الصححةة فهنحاك بعحض الححاالت يمكحن 

طحورة يتقح  فحي المجتمعحات للارد أن يح  مشاكله بناسهو ي تا النوع محن الخحيمات تكةحر فحي المجتمعحات المت

 النامةةو

 منتوى الرعاية الصحية األولية: .2

 تا النوع يقيم خيمات الرعاية الصحةة األيلةة كاملة )ي ااةة يع جةة( يعل  ةوعةن األي   و مراجعة الاحرد 

للمؤسسات الصحةة يالةاةي  و ةق  الخيمات الصحةة إل  الارد في مناطق سحكناخ كمحا فحي الحمح ت الصححةة, 

 ي تا يمة  أيسم الخيمات الصحةة يتعم  الكوادر الصحةة كاريق صحي متكام و

 منتوى الرعاية الصحية المتدصصة: .3

ي و مستوى أحالة المرض  المصابةن من المراكز الصحةة )المستوى الةاةي(عني احتةاجهن إل  ةوع خا  من 

 العناية الطنةة كجراحة القلب يأمراض العةون يغةر ا من الاريعو

 توى الدممال الصحية المتطورة:من و4

 ي ي الخيمات التي تقيم إل  األفراد التين يعاةون من ةوع معةن من األمراض النادرة كالقلب ياليماغ يغةر او

فالرعاية الصحةة األيلةة  ي أيسم الخيمات اةتشاراً, يتقيم الخيمات الو ااةة يالع جةة في آن ياحي, يمونعحة 

 كةافة السكان, ييجب أن يكون التونيم عادالً داخ  المين يالقرىوتونيعاً جغرافةاً تنعاً ل

يمن أ ن يساا  ةجاح  تا النظام  و التنظةن الجةي يتحت  ةكح  أدار  متحرابط يمتماسحك بصحاات ةجحاح  حتا 

 النظامو

 

 

 اإلدارة الصحية:
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 تعريف اإلدارة:

اآلخحرين أي يصح  عحن طريحق اإلدارة إلح  أداء يتعني الخيمة عل  أساس أن يعم  باإلدارة يقحوم علح  خيمحة 

 الخيمةو

 ياإلدارة بمعنا ا العام تعني توفةر ةوع من التعاين يالتنسةق بةن الجهود النشرية من اج  تحقةق  يف معةنو

يمكن تعريف اإلدارة بأةها علن يفن خيمة اآلخرين عن طريق التنظةن يالتخطةط يالتناةت يالتقوين للوصو  إل  

 و يف معةن

 

 المنئول اإلداري:

 و الشخص المسئو  عن التنظةن يالتخطةط يالتناةت يالتقوين ييعود اآلخرين باتجاخ اةجان  يف معةن بواسحطة 

 تضافر الجهود لمختلف األفرادو

 الشريط الواجب توفر ا في الشخص اإلدار :

 احترام التات ياآلخرين ياحترام المكان الت  يعم  بهو و1

 اإليمان بالعم و و2

 ة القابلةة في اتخاذ القراروليي و3

 العم  مم اآلخرين ال بصاة راةس يمرؤيس يإةما بصاة التعاين يالتنسةقو و4

 لييه القابلةة عل  تطوير الكااءةو و5

 ليية القابلةة عل  عقي االجتماعات مم العاملةنو و6

 ليية القابلةة في يضم الخطط ياألشراف عل  التنظةن يالتناةتو و7

 التقوينوليية القابلةة عل   و8

 منتويال اإلدارة

 إعماد األنظمة:

 وPolicy  Matchingيضم السةاسة  و1

 وPlanning and controllingالتخطةط العام يالسةطرة و2

 و Managementاإلدارة و3

 

  leadership.القيادة

يتعحايةوا ي ي عرفت القةادة بأةها مجموعة الصاات الشخصةة التي تمكن الارد محن التحأثةر علح  اآلخحرين لكحي 

لتحقةق  يف معةن يإةها القيرة عل  التأثةر في ةشاط اآلخرين يالتعحاين يالتنسحةق للوصحو  إلح   حيف معحةن 

 ي ناك عناصر يجب توفر ا لكي تكون القةادة جةيةو

 ييكون ذي كااءة لنلوغ  يف معةنو -القااي  و1

 األفرادو و2

 المكان أي الياارة التي تعم  فةها المجموعةو و3

 . Type of leadershipأنواع القيادة

 القيادة المكتاتورية.

 القيادة الميمقراطية.

 القيادة الحرة أو المتناهلة.

 . Communicationاالتصال
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 ي عملةة تناد  األفكار ياآلراء يةق  المعلومات من شخص إل  أخر يالت  ييع  بالمرس  يالمستلن أما المادة 

 بالرسالةوأي المعلومات التي تنق  فتيع  

 

 أنواع االتصال ❖

 و Direct Communicationاالتصا  المناشر

 Indirect Communication. االتصا  غةر المناشر 

 

 طرق االتصال اإلداري ❖

 . Direct Communicationاالتصال المباشر

 الطريقة الشاهةةو  -أ

 عقي االجتماعاتو -1

 عقي النيياتو -2

 الحلقات اليراسةة )السةمنارات(و -3

 هأً لوجه )الارد (و اللقاء يج -4

 اإلصغاء ياالستماعو -ب 

 الطريقة الكتابةةو  -ت 

 استعما  الهاتفو -ث 

 

 Indirect Communication. االتصال غير المباشر 

 الصحفو و1

 لوحة اإلع ةاتو  و2

 كتةنات أي كراسات ملخصة للعاملةنو  و3
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