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  نظرًا ألهمية موضوعاته وما يدرسه من قضايا الصحة  أهم االختصاصات الفرعية في علم االجتماعيعد علم االجتماع الطبي من

 .لتي يعيش فيها اإلنسان والمرض وعالقتهما بالبيئة ا
  إن هنــاك صــلة وثيقــة بــين العوامــل البيولوجيــة والعوامــل االجتماعيــة والحضــارية طالمــا إن الصــحة والمــرض يرجعــان الــى عوامــل

 .اجتماعية تتجسد في البيئة االجتماعية التي يعيش فيها اإلنسان والطبقة التي ينتمي إليها والصراع االجتماعي مع اآلخرين 
  

  
  الصناعي الحضري  –االقتصادي ( ال يختلف علم االجتماع الطبي عن فروع علم االجتماع األخرى- (.... 
   : العلم الذي يدرس الجذور االجتماعية  للصحة والمرض وأثرهما في البناء

 . االجتماعي 
 جتماعية للمرض والصحة لعل أهمها يتضح مما سبق إن هناك جذورًا ا: 

 .وكيفية تفادي المرض ) ٣والجهل بأسباب المرض         ) ٢اإلجهاد اليومي الذي يتعرض له الفرد      )١
 

 
  .لنفع على المجتمع الصحة تساعد الفرد على العمل والفاعلية وهذا العمل يعود با )١
  .الصحة تشجع الفرد على التفاعل مع اآلخرين وتكوين العالقات االيجابية مما يساعد على تماسك المجتمع  )٢
  .الصحة تمكن الدولة من تقليص نفقاتها في شراء األدوية واألجهزة الطبية  )٣
  . الصحة تساعد اإلنسان فى تطوير إمكاناته وتحقيق األهداف التي يصبو إليها  )٤
الصحة والحيوية والفاعلية تمكن المجتمع من زيادة أفراده بالتكاثر السـكاني  ولهـذا التكـاثر اثـر ايجـابي فـي تنميـة المجتمـع  )٥

  .وتحقيق الرفاهية 
  .الصحة تعنى قدرة المجتمع على الدفاع عن أرضه وسكانه ومقدساته  )٦
  

 
  .ان النشاط مما يؤثر سلبا على أوضاعه المادية المرض يؤدى إلى توقف اإلنسان عن العمل وفقد )١
  .الوفاة الناجمة عن المرض تسبب تناقص السكان وفقدان القوة العاملة  الالزمة للبناء والتنمية  )٢
  .المرض والوفاة يسببان زيادة النفقات التي تخصصها الدولة لمعالجة المرض والتصدي له  )٣
  .ماعات التقليدية في المجتمع مما يؤثر على تنمية المجتمع وتطويره   المرض والوفاة يسببان تفكك األسرة والج )٤
  .شيوع اإلمراض في المجتمع وزيادة الوفيات يعوق المجتمع عن تحقيق أهدافه  )٥
  .المرض والوفاة يعوقان قدرة المجتمع على الدفاع عن أرضه وسكانه وحماية مقدساته  )٦
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 منزلته العلمية بالنسبة للعلوم اإلنسانية والعلوم الطبيعية: ( بيعة علم االجتماع الطبي المقصود بط . ( 
 العشرينات والثالثينات من القرن العشرين( في  ظهر علم االجتماع الطبي . ( 
  علم يجمع بين العلمية و اإلنسانية( علم االجتماع الطبي ليس علما وليس أدبا ، بل أنه . ( 
  

 
انه علم نظري يتكون من منظومـة مـن الفرضـيات والنظريـات ؛ كنظريـات الطبقـة االجتماعيـة والمـرض ونظريـات طبيعـة البيئـة  )١

  .االجتماعية ونظرية الخصائص االجتماعية 
  .ر ، ولذا تعد نظرياته نسبية وليست ثابتة على مر العصور انه  تراكمي ؛ قابل للزيادة والتحول من طور الى آخ )٢
  .انه موضوع تجريبي ؛ بمعنى أنه تجرى على موضوعاته دراسات ميدانية للتأكد من صحتها  )٣
  .انه علم ال يهتم بالتقييم واإلحكام القيمية ، بل يهتم بما هو كائن  )٤

 
 ويشتق منه حقائقه"  كوحدة بحث "يدرس اإلنسان  إنه: ( السمات التي يتسم بها علم االجتماع الطبي  ومن ( 
  هكذا ال يمكن اعتبار علم االجتماع الطبي علما صرفا شبيها بالرياضيات والفيزياء لسببين هما: 

 .كثرة الحقائق والمعلومات التي يمكن أن تدخل في الظاهرة االجتماعية الطبية  )١
ثيــر مــن الحقـــائق الموجــودة فـــي منطقــة األنـــا الســفلى وال يكشـــف إخفــاء اإلنســان الـــذي يدرســه علـــم االجتمــاع الطبـــي الك )٢

 . الموجود في العقل الباطن 
  
   ) :    مـن خـواص وبـين مـا      العلـم يتسم بطبيعة تجمع مـا يتميـز بـه

  )  األدبيتميز به 
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الموضوعات التي يدرسها العلم ويتخصص بها ، وتوجد بالكتب والمؤلفات المنهجية  (أبعاد علم االجتماع الطبي نعني بمجال أو 

  ) . لعلم االجتماع الطبي
  

 
  .مفاهيم علم االجتماع الطبي وأهدافه ومشكالته وأبعاده ومناهجه  )١
  .تاريخ علم االجتماع الطبي وأشهر رواده ؛ كإبن رشد وأميل دور كايم  )٢
  .عالقة علم االجتماع الطبي بعلم االجتماع وبعلم الطب  )٣
  التحليل الوظيفي البنيوي للمؤسسة الطبية كالمستشفى مثال )٤
  .األمراض النفسية والعقلية والعصبية  )٥
  .العالقة اإلنسانية بين الممرضة والمريض  )٦
  .القة اإلنسانية بين الطبيب والمريض الع )٧
  .العوامل االجتماعية المؤثرة في الصحة وطول العمر  )٨
  العوامل االجتماعية المؤثرة في المرض والوفاة )٩

  .أسبابها ونتائجها : األمراض االجتماعية الشائعة  )١٠
  طبيعتها ووظائفها وأهدافها ومشكالتها: العيادة االجتماعية  )١١
  .سرة مع إشارة الى أمراض المجتمع واألسرة وكيفية معالجتها طب المجتمع وطب األ )١٢
ظهور علم االجتماع الطبي كعلم مستقل عن علم االجتماع والطـب وعـن الفـروع التخصصـية لعلـم االجتمـاع كعلـم اجتمـاع  )١٣

عن علم االجتمـاع  الخ مع دراسة العوامل التي أدت الى استقاللية علم االجتماع الطبي.......المعرفة والسياسي والريفي 
  .العام والطب 

  

 
  :لعلم االجتماع الطبي نوعين من األهداف هما 

  .واألهداف العلمية والمنهجية  )٢  .األهداف العملية والبراجماتية  )١
  

 
  سانية للنشاط الطبي كالفحص والتشخيصدراسة وفحص األسس االجتماعية واإلن )١
  .تحديد األمراض االجتماعية وتمييزها عن األمراض الجسمية واألمراض النفسية والعصبية  )٢
  .دراسة البيئة االجتماعية ودورها في ظهور األمراض االجتماعية والنفسية  )٣
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اة االجتماعية في المرض النفسي ، وأثـر األخيـر فـي التعرف على أثر االيكولوجيا االجتماعية والطبيعية ، وأثر المجتمع والحي )٤
  .األمراض الجسمية 

  .إنشاء فكرة العيادة االجتماعية التي يعالج فيها األخصائي االجتماعي األمراض االجتماعية  )٥
  .فهم طبيعة العالقات االجتماعية التي تأخذ مكانها في المؤسسات الصحية وأسبابها وآثارها )٦
  .فعيل المؤسسات الصحية من خالل دراسة بنائها ووظائفها وعالقاتهاالتعرف على كيفية ت )٧

  

 
  .زيادة عدد باحثيه واساتذته لكي يستطيعوا تطوير بحوث االختصاص  )١
  .تراكم األبحاث العلمية الخاصة بحقل االجتماع الطبي  )٢
  .قل علم االجتماع الطبي على المشكالت االجتماعية والطبية التي تواجه المجتمع واإلنسان تطبيق األبحاث العلمية في ح )٣
  تثبيت الحدود العلمية بين علم االجتماع الطبي وعلم االجتماع والطب مما يقود الى استقاللية علم االجتماع الطبي ونضوجه )٤
  .تنمية نظريات علم االجتماع الطبي ومناهجه الدراسية  )٥
قسام علمية فـي علـم االجتمـاع الطبـي وطـب المجتمـع تكـون ملحقـة بأقسـام الطـب االجتمـاعي وأقسـام  علـم االجتمـاع فتح أ )٦

  .وعلم النفس لتنمية المتخصصين فى علم االجتماع الطبي وطب المجتمع 
  

 
  :عل أهمها يعاني علم االجتماع الطبي من عدة مشكالت علمية ومنهجية ودراسية ل

عدم وجود الحدود الفاصلة بين اختصاص الطب وعلم االجتماع الطبي من جهة ، وبين علم االجتماع وعلم االجتماع الطبي  )١
  .من جهة أخرى 

حساسـية الموضـوعات التـي يدرسـها علــم االجتمـاع الطبـي كموضـوع دور القـيم االجتماعيــة فـي الوقايـة والعـالج مـن األمــراض  )٢
  .المزمنة 

  .دد المتخصصين في ميدان علم االجتماع الطبي بسبب حداثة العلم وصعوبته وقلة العائد المادي ألساتذته قلة ع )٣
قلة األبحاث العلمية المنشورة في ميدان علم االجتماع الطبي وطب المجتمع وطب األسرة مما يجعل العلم غيـر قـادر علـى  )٤

  .تفسير المظاهر الطبية الجسمية 
ث العلميــة فــي ميــدان علــم االجتمــاع الطبــي تجعلــه غيــر قــادر علــى تفســير وتحليــل ظــواهره االجتماعيــة قلــة المصــادر واألبحــا )٥

  .والطبية 
ينبغــي أن يكــون المتخصــص فــي علــم االجتمــاع الطبــي متمرســا فــي مــادتي علــم االجتمــاع والطــب والــربط بينهمــا  ربطــا علميــا  )٦

فــرده أو الطــب بمفــرده ، وهــذا يفســر قلــة المتخصصــين فــي جــدليا ، وهــذه الدراســة أصــعب بكثيــر مــن دراســة االجتمــاع بم
  .االجتماع الطبي
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  في بداية الخمسينيات من القرن العشرين كان علم االجتماع الطبي متناثرًا ومشتتًا وكانت موضوعاته العلمية موزعة بين علمي

 .الطب واالجتماع 
 علم االجتماع العام لدراسـة الصـحة والمـرض دفـع لقيـام لعلـم االجتمـاع  إن إهمال الطب للخلفية االجتماعية للمرض وإهمال

 .الطبي 
  ونظرًا لعدم اهتمام  علم االجتماع بدراسة الظواهر الصحية والمرضية فى المجتمع 
  ونظرًا إلهمال علم الطب للخلفية االجتماعية للصحة والمرض.  
  ة ونظرًا النتشار اإلمراض التي ترجع إلى عوامل اجتماعي.  
 علم االجتماع الطبي:  فقد كان لزامًا ظهور علم جديد يدرس الطب فى المجتمع ويدرس المجتمع فى الطب وهو  . 

  

 
  :وقد ظهر علم االجتماع الطبي ليؤدى الوظائف التالية 

  . على المجتمعتحليل اثار الصحة والمرض  )٢  .تفسير األساس االجتماعي للصحة والمرض )١

ربط معطيات الواقع االجتماعي باإلمراض النفسية وأثر  )٤  .دراسة العالقة بين الواقع ومكوناته واإلمراض السائدة )٣
  .األمراض النفسية على  األمراض الجسدية

  .تشخيص أسباب اإلمراض االجتماعية )٦  .دراسة العالقات االجتماعية فى المؤسسات الطبية )٥
  .الجتماعية التي يتخصص بدراستها علم االجتماع الطبيتحديد ماهية اإلمراض ا )٧

  

 
  :أهم العوامل المسئولة عن استقاللية علم االجتماع الطبي 

  .والعالجية ، والوقائية ، والمرضية ، فشل كل من علم االجتماع وعلم الطب فى دراسة كل من الظواهر الطبية  )١
  .بأس به من علماء االجتماع الطبي  الذين ينحدرون من تخصص علم االجتماع أو من الطب  الظهور عدد  )٢

 

  
  
 من أشهر علماء االجتماع ومن رواد النظرية الوظيفية .  
  الصــحة والمــرض واهــتم  فــيالمجتمــع ودور األســرة  فــيالمــريض ومــن أهــم مؤلفاتــه كتــاب النظــام االجتمــاعي ويــدرس فيــه دور

  . بدراسة العالقة بين الطبقة والوفيات 
  وهــو دور قــائم علــى التــزام المــريض بحقوقــه وواجباتــه ، األســرة والمجتمــع  فــيوفــى كتابــه دور المــريض تنــاول دور المــريض ،

 .مدة مؤقتة اإلعفاء من واجباته والتزاماته ل فيفدور المريض  يمنحه الحق 
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               الجتماع الطبي و من أهم مؤلفاتهدرس الطب وتخصص بعدها فى علم االجتماع الطبي ونشر ثالثة كتب فى طب المجتمع وعلم ا

  الطبيعلم االجتماع ) طب األسرة                         ج) طب المجتمع                          ب) أ
  

 
   الصحة والمرض والسلوك المنحرف.   الرؤية العامة للصحة والمرض  
  العدوى والمرض والعوامل المؤثرة فى الوفاة والمرض.   التفاعل بين الطبيب والمريض  
 الروئ المنهجية في دراسة عمليات المرض    بالمرضاإلجهاد واإلعياء االجتماعي وعالقته  

  

  
وألـف كتـب ، وألـف كتـاب المـرض االجتمـاعي واألمـراض المزمنـة ، تبنى ما يعرف بنظرية الوصم بعد تخليـه عـن االتجـاه الـوظيفي  

  .ودور العوامل االجتماعية والحضارية فى المرض  ،أخرى فى اإلجهاد واألمراض المزمنة 
  

 
 مفهوم المرض االجتماعي األولى والثانوي وأثارهما .     التعاطي ( األمراض االجتماعية األولية(  
 أسباب األمراض االجتماعية     العالقة بين المرض االجتماعي والعضوي  

  

  
واألســس ،والمــرض والوفــاة ، والتكــاثر الســكاني ، نتحــار ونشــر دوركــايم العديــد مــن الكتــب فــى علــم االجتمــاع الطبــي أهمهــا اال

  . االجتماعية للتكاثر السكاني وتقسيم العمل 
  

 
 عيةويذهب إلي أن االنتحار مهما كان نمطه يرجع إلي عوامل اجتما .  
 إن الحوادث االجتماعية السيئة تعرض الفرد للمرض النفسي .  
 جسمي-يتحول المرض النفسي إلى مرض نفسي .  

  

  
، من أهم علماء االجتماع الطبي البريطانيين فى تخصص طب المجتمع واألسرة ومن أهم مؤلفاته كتاب المجتمع فى الطب 

والطبقة االجتماعية ، إضافة إلى نشره العديد من األبحاث ومنها الفوارق الطبقية فى وفيات األطفال ، مرض وأسباب الصحة وال
  . والصحة والمرض
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  تعتبــر العوامــل االجتماعيــة مــن العوامــل التــي تحــدد نمــط الحيــاة بــأي مجتمــع ؛ حيــث تحــدد كيفيــة التعامــل مــع قضــايا الصــحة

أوفـى اإلصـابة بهـا أو فـي ، وهى تلعب دورًا كبيرا فى الوقاية من األمـراض أو الحـد منهـا ، لصحية بالمجتمع والمرض والثقافة ا
 .انتشارها عن طريق العدوي 

   األسرة ودورها في قضيتي الصحة والمرض:  
 الصـحة السـلبية أو اإلصـابة األساسـية هـي األسـرة ، و  لألسرة دور إيجابي في الصحة والمرض فالصحة اإليجابية أحـد مسـبباتها

  .بالمرض أحد مسبباتها األسرة 
  وبالتالي يتحدد الحقا وجود الصحة السليمة أو اإلصابة باألمراض وخاصة الوبائية ، فاألسرة هي التي تحدد نمط ثقافة أفرادها

  .منها 
  تحدد األسرة نمط المراجعات الصحية للطب الرسمي أو الشعبي. 
  وخطورتها ا أنواع األمراض ومدى اإلصابة بهباألسرة أيضا تتحدد و.  
  فـي البيئـات المختلفـة تقاليـدها وعاداتهـا المختلفـة نوعـا مـا عـن ) سواء كانـت ريفيـة أم بدويـة أم حضـرية (ولكل أسرة من األسر

 ، ة الخاصـة بهـاوطبقاتها االجتماعيـة ومهنهـا حتـى لباسـها وعاداتهـا الصـحي ، ولها ثقافتها المجتمعية المختلفة ،البعض  بعضها
  . ومن ثم تختلف في نوعية وكمية األمراض التي تصاب بها

   
وعـدم انتظـام حيـاتهم مـع تواجـد أعبـاء جديـدة اسـتثنائية  ) سـواء المصـاب أو مـن حولـه ( اضطراب السلوك الفردي فـي األسـرة  )١

  .كتوفير الرعاية الخاصة للمريض 
   ).نظرا لحالة المريض النفسية والفيزيائية(  دراسية الناحية الاألفراد من  تأثير المرض على )٢
 . بين الفرد الذي في أسرته مريض وبين المجتمع المحلي ما عدم انتظام الوقت والعالقات االجتماعية  )٣
   
قـدرة األسـرة علـى تحملهـا ممـا يخلـق لـديها أزمـة اقتصـادية  األعباء االقتصادية نظرا لتكاليف العالج التي أحيانا مـا تفـوقزيادة  )١

   .خانقة 
للتفرغ لعالج المريض ، وخوف األقارب من وجود مرض  (اضطراب في العالقات االجتماعية بين األسرة واألقارب والمعارف  )٢

 . ) معدي
  .اضطراب وأزمة عالقة بين أفراد األسرة مع بعضهم البعض لسوء الحالة النفسية لهم  )٣
 .اضطرار األسرة إلى التنازل عن بعض مشاريعها وأعمالها وأهدافها  )٤
   
بـرامج الصـحة باألمراض ويعـوق يزيد من احتمالية اإلصابة  ذلك  إذا كانت األسرة غير مثقفة صحيا فإن ثقافة األسرة الصحية  )١

   .العامة وخاصة في الوقاية من األمراض

  



  ]  [KFUNawi1408@ 

يـؤثر فـي قضــية الصـحة والمــرض نـوع األســرة ممتـدة أو نوويــة وعـدد أفـراد األســرة ؛ مـثال فيمــا يتعلـق بالتكــاليف الماديـة لعــالج  )٢
وتكـون احتمـاالت معـدالت اإلصـابة أكبـر ، ولكـن مـن مميـزات ،لإلنفاق على العالج  اً ، فكثرة األفراد يعد عائقًا ماديالمرضى 

  .جهد المبذول لرعاية المريض في األسرة العدد الكبير توزيع العمل وال
  .  تختلف األسر في تأثيرها على قضايا الصحة والمرض حسب البيئة التي تنتمي إليها: البيئة االجتماعية لألسرة  )٣
تــؤثر النــواحي االقتصــادية والقــدرة علــى اإلنفــاق فــي تــأمين عــالج كــاف للمــريض ، فضــال عــن تــأمين وضــع بيئــي وغــذائي ممتــاز  )٤

 .ة من األمراض للوقاي
مما يعوق الخدمة الصحية واالجتماعية ويحملها أعباء ، ورفاق السوء واألمراض االجتماعية ، زواج األقارب واألمراض الوراثية  )٥

  .مادية  ومهنية 
  الطبقة االجتماعية والخدمة الصحية:  

 بهــم مبنــي علــى النــواحي الماديــة أو العوامــل المعنويــة  خاصــاً  هــي مجموعــة مــن أفــراد المجتمــع يمثلــون كيانــاً  الطبقــة االجتماعيــة
تربطهم صفات وعادات وقيم وأهداف وطموحات واحدة ، وقـد تـربطهم عالقـات مهنيـة أو وظيفيـة ، وتختلـف نفسـية وسـمات  

   .كل طبقة عن األخرى في أسلوب حياتها حتى في ثقافتها الصحية 
   
  يجعلنـا نخطـط ) التـي مـن ضـمنها الثقافـة الصـحية (المعرفة بأسلوب واتجاهات وثقافة الطبقـة االجتماعيـة لكـل أفـراد المجتمـع

بشــكل  –الوقائيــة والعالجيـة واإلنشـائية والعــادات الصـحية -لبـرامج صـحة عامــة ناجحـة بحيــث يـتم توزيـع الخــدمات الصـحية 
  .قل التكاليف مع توفير الجهد والمال والوقت عادل على مستحقيها وتوصيلها بأ

  مشـتركة فـي عاداتهـا واتجاهاتهـا ) والتي تندرج تحتهـا معظـم طبقـات المجتمـع(ويالحظ أن البيئة االجتماعية فى الريف والبادية
تحقيــق أهــداف  بينمـا البيئــة الثالثــة الحضـرية مختلفــة نوعــا مـا  فــي ثقافتهــا وتقاليــدها والخـدمات الصــحية التــي تحتاجهـا ومــدى

 : وهو ما يتضح فيما يليالصحة العامة 
تمتلك الطبقة أو البيئة الحضرية رصيد كبيـر ومخـزون كبيـر مـن الثقافـة العامـة وخاصـة الصـحية أكثـر مـن الثقافـة العامـة وخاصـة  ) أ

  .الصحية أكثر من الريف والبادية 
من حيث القدرة على التعامل مع األزمات االقتصادية  إن الوضع االقتصادي واإلنفاق في الحضر أفضل من الريف والبادية ؛ ) ب

 .الناجمة عن األمراض 
  .توافر المنشآت الصحية واألجهزة الطبية في الحضر أكثر من الريف  ) ت
  .توافر الكوادر البشرية  والتخصصية في الحضر أكثر من الريف والبادية  ) ث
  . بيمراجعة الحضريين  للطب الرسمي أكثر من مراجعتهم للطب الشع   ) ج
 . التقنيات والتكنولوجيا الطبية متطورة فى الحضر أكثر من الريف  ) ح
  . التأكيد على الوقاية من األمراض يكون أكثر في الحضر عنه في الريف والبادية  ) خ
لالعتبارات الثقافية المجتمعية فإن عمليات الحجز والعزل وعدم استخدام أدوات المريض يتم بكفاءة عاليـة فـي الحضـر عنـه   ) د

 . الريف والباديةفي 
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 تـأثيرًا علـى قضـايا الصـحة والمـرض ونوعيـة األمـراض التـي تصـيب كـل الجوانـب الطبقيـة الجانـب االقتصـادي مـن أهـم وأكثر د يع

   .التي تكون محصورة في طبقة معينة مع وجود أمراض مشتركة بين الطبقات جميعها  أو،  طبقة
 الصحة والمرض والرعاية الصحية من النقاط التالية  فىح دور الطبقة االجتماعية ويتض:  
انتشــار بعــض األمــراض بــين أفــراد المجتمــع الحضــري لتنــاولهم أنـــواع معينــة مــن األغذيــة التــي تعــد مــن نتــاج الحيــاة الحديثـــة  ) أ

  ) .fast  foods(المتسارعة 
لطبيـــب مباشـــرة قبـــل تفـــاقم رص علـــى عـــزل المصـــابين ومـــراجعتهم لبمعـــدل الوفيـــات أقـــل فـــي الطبقـــة الحضـــرية  بســـبب الحـــ ) ب

 .األمراض
معــدل اإلصــابة بــاألمراض االجتماعيــة أكثــر فــي الحضــر منــه فــي الريــف والباديــة لاللتــزام القــوي بالعــادات والتقاليــد بــالريف  ) ت

  .والبادية 
  .بادية أكثر من الحضر معدل اإلصابة باألمراض الوبائية التي مصدرها البيئة الطبيعية في الريف وال ) ث
والثقافـة ، وزيـادة عـدد أفـراد األسـرة ، نسبة الوبائية وانتقال األمراض بالعدوى أكثر في الريف والبادية نظرا لظروف السـكن   ) ج

   .المجتمعية والصحية 
 االعتمـادقتصـادي و نظـرًا للوضـع اال عدم التزام الطبقة في الريف بوصايا النسق الطبي يؤثر سلبًا على كمية وفتـرة  العـالج ؛  ) ح

  .غالبًا في الريف يكون على العالج المجاني 
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  ويقصد باألمراض المهنية  أنها األمراض التي تصيب بعضًا من أفراد المجتمع الواحـد الـذين يمتهنـون مهنـة واحـدة ؛ فوجـودهم

المهنية الناتجة عن المهنة التي يمتهنوها يجعلهم عرضة  لبعض األمراض  في بيئة طبيعية واحدة وتأثرهم بالمسببات الطبيعية أو
  . الخاصة

 
  :يمكن حصر أسباب اإلصابة باألمراض المهنية في اآلتي 

  ..... لعوامل الطبيعة مثل الحرارة والرطوبةا من  عوامل وتأثيرات البيئة الطبيعية كالتعرض المباشر لكثير )١
  تؤثر على الجلد التي  أو،  سامة المن األبخرة والغازات  ؛مخلفات الصناعة وعمليات اإلنتاج )٢
  .العوامل الحيوية البيولوجية ؛ كعمليات التحلل للمواد والطفيليات والبكتيريا الناجمة عن التصنيع  )٣
  تي تصيب العاملين بأمراض الرئة والتنفسالصناعات التعدينية والتعامل مع األتربة الناتجة عن تعدين الصخور وال )٤
  . الرئةوأمراض  الصناعات العضوية ومخلفاتها التي تصيب العاملين بأمراض العيون  )٥
  مما يصيبه بأمراض نفسية أو عصبية  ؛ وظيفية على العاملالسيكولوجية كوجود ضغوط العوامل  )٦
ممـا يصـيب بـأمراض فسـيولوجية أو .. لساعات طويلـة  الدائم  لوسالعوامل الفيزيائية كالتزام العامل بالوقوف الدائم أو الج )٧

  .فيزيائية مثل آالم العظام 
  

  
  حيث أن نقص الوعي الصحي لدى العاملين وعدم وجود االحتياطات الوقائية لمنع اإلصابة باألمراض.  
 الدورات الصحية لتوعية العمال كل في مجال تخصصه جانب عدم وجود  إلى.  
  
 الصحية التي تقدمها المؤسسة الصحية لوقاية العاملين في المهن المختلفة من األمراض المهنية  اتاإلجراءات أو الخدم وتعني

   .مال لمراعاة صحة العامل البدنية والنفسية ؛ كوضع برامج للفحوصات الدورية للع
 

هناك برامج صحية مهنية تستهدف مساعدة العاملين على تجنب اإلصابة باألمراض المهنية ، وهى تعتبر من الخدمات الصحية 
  :لبرامج الصحة العامة وتشمل 

  .ن إصابتهم باألمراض م وقايةامج تثقيف صحي للعاملين للنوضع بر  )١
  .التطعيم الدورية للعمال لوقايتهم من األمراض المهنية  حمالت )٢
  .الفحص الدوري المنتظم للعمال لالكتشاف المبكر لألمراض لسرعة عالجها  )٣
  )أي الئق صحيا لممارسة مهنة معينة ( فحص العمال قبل العمل لبيان سالمة وأهلية العامل لممارسة مهنة معينة  )٤
  .ية تقديم خدمات طوارئ وإسعافات أول )٥
  .التأهيل المهني للعمال المصابين بعجز  )٦

  



  ]  [KFUNawi1408@ 

  عمل دورات في الثقافة الصحية للعمال ليكونوا قادرين على حماية أنفسهم من اإلصابة باألمراض )٧
  تهيئة البيئة الطبيعية لمكان العمل للوقاية من األمراض )٨
  تأمين التغذية الصحية السليمة للعمال للوقاية من األمراض )٩

  

  
وتصريف ، وتوفير الماء الصالح للشرب  ، مالئمتها الكشف الدوري على المصانع والمعامل والمواقع الصناعية لبيان مدى )١

  .والتغذية السليمة  ، الفضالت الصناعية
  .من نواحي فيزيائية مثل التهوية الصحية  مالئمتهاالكشف الدوري على المصانع لبيان  )٢
   .ص الدائم على وقاية العمال من األبخرة والغازات واألتربة الناجمة عن عمليات التصنيع الحر  )٣
  .الترخيص للمصنع أو المنشأة المهنية الصناعية وفقا لشروط معينة و التزام أصحاب المصانع بها  )٤
  .درء المخاطر الناجمة عن عمليات التصنيع  )٥
  .في مجال البيئة الطبيعية  الكشف الدوري على المصانع لمعرفة أي طارئ  )٦

 

  
  المهنة والمرض:  
   ويمكن حصر تأثير المهنة على العامل بالنقاط التالية:  
الفيزيائيــة ارتبــاط بعــض األمــراض بمهنــة معينــة فــاألمراض الوبائيــة تلتصــق بالعــاملين فــي رش المبيــدات الحشــرية ، واألمــراض   ) أ

  .محصورة في مهن ذات طابع مهني ميكانيكي 
 .العاملين في مجال الزراعة عرضة لإلصابة بأمراض حيوية  ) ب
 .العاملين في مجال األتربة والدقيق والمهن المثيرة للغبار عرضة لإلصابة بأمراض صدرية تنفسية  ) ت
  .المتسارعة الحياة  يصاب العاملين في المصانع بالحضر باألمراض النفسية والعصبية لنمط ) ث

  المهنة والخدمة الصحية:  
 ارتباط وثيق بين المهنة والخدمة الصحية ألن األمراض المهنية هي التي أوجدت الحاجة إلنشاء وحدة الصحة المهنية في  هناك

نـامج جيـد لألمـراض المؤسسة الصحية  ، وارتباط بعض األمراض بمهن محددة أثر على خطة وبـرامج الصـحة العامـة وظهـور بر 
  : المهنية وكيفية الوقاية منها والقضاء عليها ويرجع ذلك إلى

  .عدم القضاء على المسببات سواء الطبية منها أو البيولوجية أو الفيزيائية لألمراض  ) أ
رض يكـون أصحاب المنشآت الصحية والعاملين فيها ليس لديهم الخبرة الكافية في األمراض المهنية وبالتالي فإن تفاقم المـ ) ب

  .سريعًا ويصعب القضاء عليه 
  .عدم توفر الخدمات والعالجات لكل األمراض المهنية يجعل من الصعب السيطرة عليها  ) ت
  .الراحة والتزام الفراش جزء من العالج ولكن ظروف العمل تحد من ذلك مما يزيد من تدهور الحالة الصحية  ) ث
م العاملين بقواعد الصحة المهنيـة جـزء رئيسـي إلصـابة العـاملين بـأمراض قصور الثقافة الصحية في الصحة المهنية وعدم التزا ) ج

  .مهنية خطيرة 
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 سلوك المريض وأثره اإليجابي على الخدمة الصحية :  
 ها الفرد أنه سيصاب بمرض ، وأيضا تصرفاته بعد اإلصابة بالمرض وكيفيـة تفكيـره بسلوك المريض الطريقة التي يكتشف  ويعني

   ) .أهي الطب الرسمي أم الطب الشعبي(لمرض ومكان المراجعة الصحية في عالج ا
   وتم رصد المالحظات التالية حول سلوك المريض:   

   .يمكن أن تكون األمراض االجتماعية والنفسية والعصبية ناتجة عن اإلصابة بمرض عضوي ) أ
  .وسرعة لجوئه للعالج  الناحية االقتصادية للمريض تلعب دورا في سلوك المريض عند معرفته بالمرض ) ب
   .تفاقم الحالة الصحية للمريض تجعل عنده سلوك مرضي ) ت
التـــي تحـــدد ســـلوك المـــريض باختيـــار المنشـــأة الصـــحية أو الطبيـــب المعـــالج للحالـــة  هـــينوعيـــة المـــرض البســـيط أو الخطيـــر  ) ث

  .المرضية
 .دية للمريض التكلفة االقتصادية لمعالجة المرض ينتج عنها سلوك مرضي تحدده القدرة االقتصا ) ج
 .الحالة النفسية وشخصية المريض تحدد السلوك المرضي الذي سيتبعه المريض وقت المرض  ) ح
الثقافــة الصــحية لــدى المــريض تحــدد ســلوكه المرضــي ألنــه علــي وعــي بخطــورة المــرض وبــاألعراض وإمكانيــة العــالج والفتــرة  ) خ

   . الزمنية للعالج 
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اهيمالمف : 
  : خدمة اجتماعية في مؤسسة صحية تساعد األفـراد والجماعـات فـي مواجهـة المشـكالت التـي  هي

  .تتطلب المساعدة الفنية للعالج 
   هى كل وحدة أو تنظيم مستقل للخدمات العالجية والوقائية ، وتقدم هذه الخـدمات ألفـراد يقيمـون فـي بيئـة

   .طبقيا  جغرافية أو يتبعون قطاعا مهنيا أو
   مثل المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية.  
   كمراكز األمومة والطفولة والصحة المدرسية ورقابة األمراض....    

 

ؤسسة الطبية الخصائص المميزة لعالقة الخدمة االجتماعية بالم:   
 الخدمة االجتماعية في المستشفى ليست وحدة مستقلة وإنما مكملة لعالج المرضى .  
  أن دور األخصائي االجتماعي الطبي يكمن في أن صحة المريض تتوقف على حالته االجتماعية والنفسية.  
  األخصائي االجتماعي في المستشفى هو المنسق للعالقات الخارجية في المستشفي .  
 ستوجب التوعية بأهمية الخدمة االجتماعية الطبية ي.  
  لتفــرع األقســام وكثــرة التخصصــات فــإن أهميــة الخدمــة االجتماعيــة فــي المستشــفى تســاهم فــي إيجــاد التكامــل والتناســق بــين

  . مختلف الجهود لخدمة المريض وعالجه
  مواجهة ارتفاع نفقات العالجدور الخدمة االجتماعية الطبية هو تذليل الصعوبات التي تعترض المريض في . 

  

 االعتبارات التي تستوجب وجود إدارة الخدمة االجتماعية الطبية: 
 لتساهم في النظم الخاصة بقبول المرضى وحقهم في العالج والدواء .  
  تكميال لمختلف األدوار في الخدمات الطبية كالخدمة الطبية وأقسام التغذية والعالج الطبيعي.  
  في تهيئة البيئة االجتماعية والنفسية للمريض ليساعد.  
  لمساعدة األطباء في شرح المرض والجوانب النفسية لتفرغ األطباء بالناحية التشخيصية والطبية.   
 تصميم البرامج التي تساعد المريض المتواجد لفترات طويلة في المستشفى مثل النشاطات المختلفة .  

كانات ، التجهيزاتالموقع ، النشأة ، اإلم 
   
  إن مستوى االتصال األول في النظام الصحي هو الرعاية الصحية األولية.  
  تشتمل الخدمات الصحية في المدن على مختلف الخدمات الصحية من رعاية صحية أولية وعيادات ومستشفيات.  
  تشتمل الخدمات الصحية في القرى على الوحدات والمراكز الصحية فقط.  
 ن أهم أسس تقديم الخدمات الصحية الموقع ؛ فكلمـا كانـت المؤسسـة قريبـة وسـهل الوصـول إليهـا كلمـا زاد اإلقبـال عليهـا م

  .وحققت الهدف 
  المؤسسات الصحية في المدن تمتاز باهتمام القطاع الصحي بها حيث تتوفر فيها كافة اإلمكانات.  
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  ات عالجية ووقائية ُأنشأ في كل مدينة دائرة للصحة تقدم خدم.  
  م باسم الصحة العامة ١٩٢١أسس أول  تنظيم صحي في المملكة عام.  
 أنشأت المملكة  مراكز لمكافحة األمراض .  
  م تشكلت أول وزارة صحة ١٩٥٠في عام.  
  اتسعت الخدمات لتشتمل على المستشفيات.  
  تطورت الخدمات خالل عقد الثمانينات والتسعينات.  
 الجية متخصصة وزاد التركيز على الخدمات الوقائيةأصبح هناك خدمات ع . 

  

   
  هناك عالقة واضحة بين الصحة والتنمية االقتصادية.  
  اهتم الغرب بدراسة اإلمكانات االقتصادية وتأثيرها على الصحة والعالقة بين التنمية والصحة.  
 ورت المستويات المعيشية ومستوى الخدمات األساسية مما يؤدي بينما في العالم النامي ال زال يعاني من مشاكل الفقر وتده

  .إلى انحدار المستوى الصحي لألفراد 
 تحتاج إلى إمكانات كبيرة جدا ألنهاعتماد الخدمات الصحية المقدمة على مستوى التنمية االقتصادية وخاصة ا . 

  

   
 ة الصحية وباختالف مواقعها تختلف التجهيزات الطبية باختالف طبيعة المؤسس.  
  تعتبر المستشفيات في المدن الكبيرة أكثر اهتماما بالتجهيزات والكوادر الصحية.  
  المستشفيات الكبيرة مجهزة بغرف عمليات ومراكز أشعة متخصصة ومختبرات متخصصة...   
  تجهز المراكز الصحية بتجهيزات متواضعة تماشيا مع نوع الخدمات المقدمة.  
  المستشفيات والمراكز الصحية في القرى إلى التجهيزات والمختبرات تفتقر.  
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  تمتاز العيادات الخارجية بكثرة المترددين عليها وعلى خدماتها المركزية.  
  اكز الصحية وللخدمات في القرى والريف تقل أعداد المراجعين لخدمات المر.  
   
  تمتاز المستشفيات بإمكانياتها الخدمية الكبيرة ؛ حيث تشتمل على أعداد كبيرة من األسرة وأقسامها الداخلية.  
 ظ األدوية وأجهزة التنفس الصناعي تشتمل األقسام الداخلية على تجهيزات ومعدات ووسائل حديثة للتشخيص والتعقيم وحف  
  الوقائية صحية أولية ترتكز على الرعاية أما المراكز الصحية فتقدم خدمات.  
   
   تقدم المراكز الصحية الخدمات الصحية والعالج لكثير من األمراض ، أما األمراض الشديدة فتحول إلى

  .ز الشاملة والمستشفيات المراك
   وتشــرف علــى رعايـــة األم والطفــل والصــحة المدرســـية ، تقــدم الخــدمات الوقائيـــة فــي المراكــز الصـــحية

  .والجانب   الصحي البيئي كمراقبة مياه الشرب 
  
 ساعده فـي عالجـه مسـتعينا فـي ذلـك بالوسـائل العلميـة الطبيـة ، ومـن ثـم الطبيب هو الشخص الذي يلجأ إليه المريض لكي ي

  .فإن إعداد الطبيب من المسائل التي تهتم بها الهيئات العلمية والطبية والسياسية في كل المجتمعات 
  ال علـى دور الطبيب هو دور محدد مهنيا ألن العالقات بين األطباء والمرضى تتركز حول صحة المرضى ومشـاكلهم الصـحية

   .أية مشكالت شخصية من أي نوع آخر ،وهو دور ايجابي ومحايد كما إنه دور يحكمه اتجاه لتقدير القيم الجماعية
   يتضــمن دور الطبيــب األيديولوجيــة المرتبطــة بمهنــة الطــب والتــي تــرى أن تحقيــق مصــلحة المــريض أهــم مــن تحقيــق مصــلحة

  .الطبيب 
  

  :وينظر علماء االجتماع إلى النظام الطبي  
  على أنه نظام من العالقات االجتماعية ، فالمرض ظاهرة اجتماعية وليس فقط حالة بيولوجية.  
  تتضمن عدة جوانب أعمـق ممـا تتضـمنه النظريـة العلميـة  -التي تعتبر المهمة األساسية للطبيب –وعملية التشخيص والعالج

  .للمرض 
  محـاوالت لمعـاونتهم علـى التوافـق بطريقـة أفضـل مـع  قيقـةفـي الح هـيمـن الخـدمات الطبيـة التـي تقـدم للمرضـى إن جزء كبير

  .ظروفهم االجتماعية أكثر منها عالجا ألمراض عضوية 
  وللمــريض دور اجتمــاعي وكــذلك للطبيــب دور اجتمــاعي ، ويحــدد المجتمــع لشــاغل كــل دور مــن هــذه األدوار مجموعــة مــن

  .ات الحقوق والواجب
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  ويهـتم علـم االجتمـاع الطبــي بدراسـة دور الطبيـب لمحاولـة الكشــف عـن مكونـات هـذا الــدور ودراسـة االحتكـاك بـين الطبيــب
  . والمريض

 :تصور بارسونز لدور المريض ودور الطبيب  
  

 

 
 ختلفةلديه الكثير من المهارات والخبرات التي تفيد في عالج األمراض الم .  
 يعمل على تحقيق مصلحة المريض والمجتمع أكثر مما يعمل على تحقيق مصالح خاصة .  
 عليه أن يكون موضوعيا ؛ أي ال يحكم على سلوك المريض بناء على اتجاهات خاصة به ، وال يتورط  عاطفيا مع المرضى   
 عليه أن يلتزم بقواعد وقرارات ممارسة مهنة الطب .  

 

  
 

 
 حق الطبيب أن يفحص جسم المريض ويستجوب المريض عن خصوصياته الجسمية والمعنوية  من.  
 ُمنح الطبيب قدر أكبر من السلطة في عمله   .ي
 يتحلى الطبيب بقدر من القوة والنفوذ في عالقته مع المريض.  
 توقـ ُ ع مـنهم أن يسـتخدموا خبـراتهم ومهـاراتهم المتخصصـة فـي خدمـة وبما أن المرضى ينبغي أن يتعاونوا مع األطبـاء الـذين ي

  .المرضى الذين غالبا ما يجرون الفحوص الطبية ويدلون بمعلومات عن أجسامهم وحياتهم الخاصة
 لذا يجب على األطباء االلتزام بالمحافظة على أسرار المرضى.  

 

  
  

  
 ب في الشفاء بأسرع وقتيجب على المريض أن يرغ .  
 وعليه أن يبحث عن عالج طبي لمرضه وأن يتعاون مع الطبيب .  
  لبعض الوقت ( من حقه أن يسمح له بالتخلي عن بعض مسؤولياته كالعمل(.  
 ينظر إلى المريض إلى أنه في حاجة إلى مساندة ورعاية.  
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  .في المجتمع مما يستدعي معرفتها وكيفية التعامل معها  تغير نوعية األمراض السائدة ) أ
  .إن تغير نوعية األمراض السائدة في المجتمعات الحديثة صاحبه تغير في النظرة الى أهم العوامل المسببة لألمراض ) ب
 عوامـل المسـببة لألمـراض العصـرية ، وهـو مـا أصبح من الواضح أن العوامل البيئيـة والضـغوط االجتماعيـة والنفسـية هـى أهـم ال

  .أضاف بعدا جديدا لدور الطبيب 
 لم تعد األمراض اآلن قابلة للحصر والتوصيف بنفس الطريقة التي كانت سائدة في الماضي.  
  الرعاية الشاملة للمريض"ولم يعد العالج نمطيا ، وأصبح االتجاه الحديث في الطب ما يطلق عليه "  
  االهتمام بالمريض كوحدة متكاملة جسمية واجتماعية ونفسية ومراعاة كافة الظروف المحيطـة بـه لمـا لهـا مـن : والمقصود بها

  .تأثير في حالته الصحية 
  : إن دور الطبيب مكمال لدور المريض  ) ت
 قد يحدث تغير دور المريض يؤدي إلى تغير دور الطبيب.  
 إلى تغير نظرة المرضى إلى األمراض واألطباء وزيادة الثقافة الصحية والطبية لدى الناس والمرضى أدى.  
   من مظاهر هذا التغير في أدوار المرضى واألطباء انتشار ظاهرة أزمة الثقة في المجال الطبي .  
  تجارب عالجية غير مضمونة النتائج هيفقد قلت ثقة المريض في الطبيب وأصبحت العملية العالجية في نظر الكثيرين   
شخص آخر يتعرض في أدائه لدوره لصراع األدوار سواء في دوره كطبيب أو في دوره األسري أو في شأن الطبيب شأن أي  ) ث

  .  دوره في هيئات ومؤسسات اجتماعية مختلفة أو دوره مع زمالئه في المهنة
  

  

  : يواجه الطبيب عند ممارسة دوره بعض الصراعات منها  
أو ال يشرف على مريض واحد وإنما على عدد من المرضى ، وهنا يظهر صراع بين حاجة المريض  أن الطبيب عادة ال يعالج )١

   . الواحد الذي هو بحاجة إلى الطبيب قبل اآلخرين وحاجة المرضى جميعا ، وأيهما أسبق مصلحة الفرد أم مصلحة الجماعة
شباع حاجاتهم جميعا ، وهنا يتعين على الطبيب أن في حالة تعدد المرضى قد ال تكون الوسائل المتاحة لرعايتهم كافية آل )٢

  .يفاضل بين المرضى بموضوعية دون تحيز 
  .صراعات الدور عند األطباء  )٣
  .حاجة الطبيب إلى موازنة مصالح المريض في أي فترة من الوقت مع مصلحة نفس المريض في المستقبل  )٤
  . هاهتمام الطبيب بمصالح المريض في مقابل اهتمام الطبيب بأسرت )٥
إن دور الطبيب يوجب عليه أن يسارع إلى عالج المريض الذي يلجأ إليه ، ولكن يجد الطبيب نفسه غير قادر في بعض  )٦

 .ت في متناول الطبيبالمواقف على مساعدة المريض إما ألن المرض غير قابل للعالج ،إما ألن المريض يطلب حاجة ليس
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  يمثل األطباء القاعدة الرئيسية لتقديم الخدمات الصحية للمجتمع. 
   وإمكانيــات التــدريب ،والــدورات التدريبيــة التــي اجتازهــا ، و يتوقــف مســتوى الخــدمات علــى مــدى التأهيــل العلمــي للطبيــب

  .الطبي بالمؤسسة الصحية التي يعمل بها ؛لتحديث معارفه العلمية وتوسيع خبراته 
  والمهارة الطبية والتأهيل العلمي وتدريب الطبيب ال جدوى منها فـي رفـع مسـتوى األداء للخدمـة الصـحية إال بمراعـاة الوضـع

  . االجتماعي للطبيب في المجتمع
    
 يــدة إال مــن خــالل الدراســات العليــا التــي كثيــر مــن األطبــاء أن الحيــاة المهنيــة بعــد التخــرج ال تقــدم خبــرات علميــة جد  يــري

وفـي معرفـة التقنيـة الحديثـة للفحـص ، تكسبهم المعرفة الجديدة واألساليب الطبية الجديدة في العالج والتشخيص والوقاية 
 . الطبي

والمالحظ أن التأهيل العلمي للطبيب يعتبر مشكلة ملحة لكثير من األطباء لعدم قدرتهم على  
  :عليا بسبب إكمال الدراسات ال

  ظروفهم االقتصادية.  
 قلة عدد المستشفيات المَؤهلة للدراسات العليا . 
 عدم قدرة المستشفيات المَؤهلة للدراسات العليا على استيعاب أعداد كبيرة من األطباء . 
  جديـدة ، هذا باإلضافة إلى أن معظم األطباء في الوحدات الصحية وكذلك المراكز الصـحية ال يكتسـبون معرفـة علميـة

  . وال  يقرأون كتبًا طبية حديثة مما يؤدي إلى نسيان معظم ما تعلموه في كلية الطب
   
  تقوم وزارات الصحة بعقد دورات تدريبية لألطباء العاملين بها لرفع مستوى كفاءتهم وأدائهم من خالل تنمية معلوماتهم الفنية

   .ما يناسب مفهوم الرعاية الصحية األولية وتنمية المجتمع باستمرار وتطوير مفاهيمهم ب
  المالحظة على هذه البـرامج التدريبيـة أنهـا ال تفيـد الطبيـب بقـدر مـا يفيـده الواقـع العملـي و العلمـي ذاتـه فضـال عـن أن بعـض

  . األطباء ال يهتمون بها ، وقد يتهرب البعض من التدريب وال يبالون به
    

وهو يعتمد على التعلـيم األساسـي مـن البدايـة وحتـى الدراسـة الجامعيـة ويمكـن أن يـتم التعلـيم الطبـي المسـتمر  مـن  خـالل عقـد 
 . دورات تدريبية دورية ومتكررة لألطباء في األقسام المتخصصة في المستشفيات المَؤهلة

    
 حظ أن الطبيب إذا أحس بوضع اجتماعي متميز وبمقومات اقتصادية تدعم هذا الوضع ، يتحسن أداؤه المهنيمن المال .  
  أما تدني وضعه يوجهه للبحث عما يحسن دخله ويرفع وضعه االجتماعي لمواجهة أعباء المعيشة.  
  وبالتالي فلن يبالي بتقديم الخدمة الصحية في المؤسسة على أكمل وجه.  
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هــو علــم وفــن يــتم مــن خاللــه تقــديم الخــدمات الصــحية للمجتمــع ؛ فهــو علــم ألنــه يعتمــد علــى كثيــر مــن العلــوم األساســية كعلــم 
   .مع اإلخالص  واألداءالتشريح ووظائف األعضاء ، وهو فن ومهارة ألنه يتطلب دقة في العمل وسرعة في البديهة 

   
  هو الشخص الذي استوعب البرامج أو المتطلبات األساسية األخالقية والعلمية والعملية لعلم التمـريض ، فأصـبح قـادرا علـى

  .ممارسة عمله بعد أن أصبحت لديه المعرفة الكافية لتقديم أفضل الخدمات الصحية 
 ي المؤسســات الصـحية لـذلك يــزداد الطلـب علـيهم فــي يعتبـر الممـرض أو الممرضـة الضــلع الثـاني لمثلـث الخدمــة الصـحية فـ

  . المؤسسات العامة والخاصة
 

   طبيعة العمل الشاق التي تستلزم ساعات طويلة من العمل.  
 لممرضون والممرضاتنقص المردود المادي بالنسبة للمجهود الذي يؤديه ا .  
   خاصـة بعـد ، رفـض بعـض األهـالي لمهنـة التمـريض وهـو مـا يرجـع غالبـًا إلـى طبيعـة تقاليـد بعـض األسـر أو لغايـات اجتماعيـة

  . زواج الممرضة
  

   
كيـــف الممـــرض الـــراغبين فيهـــا حتـــى يكــون العطـــاء أكثـــر ، ومهنـــة التمـــريض مـــن أكثــر المهـــن التـــي تتطلـــب ت لكــل مهنـــة أفرادهـــا

  :والممرضة مع ظروف العمل الشاق بعالقاته المختلفة كما يلي 
   :يجب أن تكون بمنتهى المودة والعناية ، وأن يقدم له العالج والراحة بعالقة أخوية وإرشادية . 
   ويجب أن تقوم على االحترام المتبادل والزمالة لمصلحة المريض. 

  فالتمريض مسئول عن تنفيذ خطة الطبيب للعالج.  
  وعليه مرافقة الطبيب أثناء زيارته للمرضى وإسعاف المريض، وإبالغ الطبيب باستجابة المريض للعالج. 

  أو الوحدة الطبيـة ، ويجـب أن تكـون  ويقصد بالزمالء الممرضون والفنيون وجميع العاملين في المستشفى
   :قة بينهم على النحو التاليالعال

  عالقة احترام متبادل.  
  طاعة المسئول واحترام الصغير(عالقة العمل( .  
 أن يحاول الممرض تعليم الممرضين الجدد ما يخص المهنة .  
  تجنب االصطدام واألمور الشخصية ما أمكن.  
 التعاون بما يخدم مصلحة المريض .  
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 مساعدة المريض على القيام بوظائفه الفيزيولوجية   تقديم الغذاء والعالج الالزم لتنفيذ خطة الطبيب  
 توفير الراحة النفسية وبث الطمأنينة   لنهوض بالرعاية الصحيةالتنسيق مع أعضاء الفريق الطبي ل  
  وأخـذ العينـات المطلوبـة لـه وإرسـالها إلـى ) ضغط ، نبض ، حرارة(اإلشراف على قياس ومعرفة العالمات الحيوية للمريض ،

  المختبر
 

  
 

  
 حيـث يشـرحن لهـن طـرق الوقايـة مـن بعـض األمـراض  في المراكز الصحية تقـوم الممرضـة عـادة بـإجراء لقـاءات مـع األمهـات

  ...وأهمية التطعيم 
  في عيادات الحوامل تقوم الممرضة بمساعدة الطبيب والعائالت بشرح بعض أمراض الحمل وأهمية مراجعة   طبيب النساء

  . والوالدة في المستشفيات
 بهم على بعض األعمال التمريضية اإلسعافيةوتدري، زيارة التجمعات السكانية كمدارس الطالبات والطالب واألندية .  
 المشاركة في االستقصاء الوبائي .  
 المشاركة في عمليات اإلحصاء لمعرفة أسباب الوفيات ومعدل بعض األمراض .  

 

  
 ينةقد يشغل الممرض أو الممرضة وظيفة إدارية كأن تكون الممرضة مديرة للتمريض في وزارة الصحة أو في مستشفى مع.  

  
  
 يعتمد الطب الرسمي على الفنيين في أدائه المهني للخدمة. 
  الفنيون هم فني األشعة وفني المختبر ويقومون بإجراء التحاليل واألشعة والفحوص الالزمة للمريض.  
  يعتمد التشخيص الطبي السليم عل جودة األشعة والفحوصات والتحاليل.  
 والتي تختلف باختالف مكان العمل ( ثير من الصعوبات تواجه الفنيين ك(.  
 تواجه الفنيين كثير من المشكالت المرتبطة بطبيعة العمل .  
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 يشير مفهوم الثقافة إلى مجموعة من العادات والتقاليد والقيم واألعراف والموضات التي يكتسبها اإلنسان في المجتمع 
  كـل مـا اكتسـبه اإلنسـان بوصـفه عضـوًا ، و ذلك الكل المركب من القيم والعادات والتقاليد والعرف والفنون والثقافة أيضًا ه

 .في المجتمع 
  

 
  . للثقافة دور كبير في الوقاية من األمراض وكيفية التعامل معها من خالل المعلومات والمعرفة بقضايا الصحة والمرض )١
   .نظرًا لجهل بعض األفراد بالثقافة الصحية فان برامج الصحة العامة تركز على هذه الفئة وتضعهم ضمن أولوياتها وأهدافها )٢
  . للثقافة دور كبير في عدم انتشار األمراض المعدية والوبائية )٣
  .سهولة تعامل النسق الطبي مع المثقفين صحيًا  )٤
  .ت والجهد والمال للثقافة الصحية دور كبير في توفير الوق )٥
  . للثقافة الصحية دور كبير في تحديد نمط سلوك المريض )٦

  

  
  كل تصرف أو فعل أو إجراء أو فعالية يقوم بها الفرد للتعبير عن شخصيته وثقافته وأهدافه:  السلوك هو . 

 

 
  ويكون في المجتمع المتمدن، الفرد صمن الجماعة  والذي يسلكه .  
    الذي يسلكه الفرد خارج ثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده.  

  

          
  . االستشفاء باللجوء إلى الطب الشعبي )١
  . ب الشعبي في العالج وظهور األعراض المتقدمة وتفاقم المرضاللجوء للطب الرسمي بعد فشل الط )٢
  . ويعتبر الشكوى من ضعف الشخصية، يتصف المريض في الريف بكبرياء النفس وعدم الشكوى  )٣
طيع ودمث األخالق في تعامله مع النسق الطبي )٤   المريض مُ
  .ي مطيع للتعليمات وينفذها كما ه )٥
  . ألال يسأل كثيرًا ويسمع أكثر مما يس )٦

  

          
  . يلجأ للطب الرسمي حينما يشعر بأعراض المرض )١
  . الخوف واالضطراب أثناء المرض )٢
  . كثير السؤال غير ملتزم بالتعليمات الطبية )٣
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  . كثير الشكوى والتذمر من أعراض المرض )٤
  . )التغذية ( ات المرافقة كثير الشكوى والتذمر من الخدمات الطبية والخدم )٥
  . يتباهى بمعرفة األطباء والنسق الطبي ويتباهى بوجود عالقات مع الطبيب )٦
  . يهتم بمكان العالج واألخصائيين المعالجين أكثر من اهتمامه  بنجاح العالج )٧
  . ال يتمسك بثقافته المجتمعية ويشعر بالتخلف إذا مارسها )٨
  

 
  الذكر:  

  . أكثر استجابة لنصائح األطباء )٢  . يلتزم بتوصيات النسق الطبي )١
  . عدم التألم من المرض لكونه رجالً  )٤  . أكثر احترامًا للنسق الطبي )٣
  . ثقافته النوعية تمنحه التحمل والصبر )٦  . االلتزام بالمواعيد الطبية والعالجية )٥
  نظر لألمور والقضايا الجانبية األخرىاالهتمام بمرضه دون ال )٨  .ال يتكلم كثيرًا عن مرضه  )٧
    . ال يناقش النسق الطبي في عملهم أو تعليماتهم )٩
 األنثى :  

  . تناقش النسق الطبي في كل صغيرة وكبيرة )٢  . االستجابة لنصائح األطباء قليلة نسبيا عن الرجال )١
  . كثيرة الشكوى واألنين من المرض )٤  . عدم االلتزام بأوقات تناول األدوية )٣
خل فـــي قضـــايا العـــالج والســـؤال المتكـــرر عـــن التـــد )٥

  . أعرض المرض والعالج
الحديث  الكثير عـن المـرض والعـالج للمحيطـين مـن مرضـى  )٦

  . وزوار
  

  
، واألفكار واألسـاليب واألعمـال التـي يمارسـها الفـرد، كل ما تعود الفرد أو األفراد على ممارسته واالقتناع بهي  العادات ه

  . صبح نظامًا لديهمأو ت
  

 
  وهو سلوك ناتج عن الشخصية الفردية ومستوى تفكيره .  
  وممارسات جماعية تتسم بها المجتمعات وتصبح خاصة بها .  

  

 
  . كثيرة ومتنوعة األساليب )٢  . عفوية )١
  يحتاج المجتمع إلى التمسك بها  )٤  جب على كل فرد االلتزام بها ي )٣

وتؤثر سلبًا أو إيجابـًا علـى ، تؤثر على الصحة والمرض يوأهميتها للمجتمع فه، ونظرًا لهذه الخصائص التي تتمتع بها العادات
  .سلوك المريض 
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وهى ممارسات دائمة ومستمرة في كـل ، وتعتبر التقاليد عنوان من عناوين المجتمع  الممارسة العملية  لقوانين القيم يالتقاليد ه

  .مكان وزمان وتتضمن المراسم واالحتفاالت والمناسبات العامة والرموز والحركات التي تعارف عليها أفراد المجتمع 
  

 
لمة من البيئة االجتماعية وليست متوارثة )١   ر المجتمع عبر ثقافته المجتمعية على التمسك بها يص )٢  . التقاليد متعَ
إيجابية األفراد في تمسكهم بالتقاليد تعد جواز سفر لهم  )٣

  للشعور باألمن  واألمان الالزمين لالستقرار االجتماعي 
ممارســـة التقاليـــد دون النظـــر إلـــى أنهـــا مالئمـــة أو غيـــر  )٤

  )يعني التقليد األعمى(مالئمة 
وتؤثر سلبًا أو إيجابـًا علـى ، تؤثر على الصحة والمرض يوأهميتها للمجتمع فه، ي تتمتع بها العاداتونظرًا لهذه الخصائص الت

  .سلوك المريض 
  

  
 يكثر التداوي بالطب الشعبي في الدول النامية ويرتبط بثقافة المجتمع. 
  الحمل والوالدة والعقممن الحاالت التي يكثر عالجها من خالل الطب الشعبي حاالت الكسور وحاالت.  
 يلجأ المرضى في الريف أكثر من الحضر للتداوي بالطب الشعبي.  
   أحيانــًا يمكــن نجــاح بعــض أســاليب الطــب الشــعبي فــي عــالج بعــض األمــراض ألن الكثيــر مــن المعــالجين لــديهم الخبــرة نظــرًا

  .لتوارثهم المهنة 
  
 وفعاليات بقوم بها أفراد من المجتمع غير دارسين أو متخصصين في المجال الطبي ، جراءات وإ،  عبارة عن ممارسات يه ،

بل أن بعضهم قـد تخصـص فـي موضـوع جزئـي  مـن العـالج ، وال يعالجون بالطرق العلمية والتقنية الطبية وإنما توارثوا المهنة 
 .غير الرسمي 

 المتالك الممارسين لهذه المهنة الخبرة الكافية عبر زمن طويل وكثرة  وتختلف الرعاية الصحية غير الرسمية عن الطب الشعبي
 . الممارسات ونجاحها أحياناً 

  

 
  . عالج الحاالت العصبية )٣  .العالج بالتجبير  )٢  . العالج بالمواد واألعشاب الطبية )١

  

 
  .رسات أساس علمي طبي ليس للمما )١
  . يمكن إن يكون لها مخاطر صحية وتؤدي إلى تطور المرض )٢
  .يمكن أن يؤثر على أعضاء في الجسم غير التي يتم عالجها  )٣
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  فـة األسـنان ونظا، وبعـده األكـلالطهـارة وغسـل األيـدي قبـل ، اهتم اإلسالم بالنظافـة فـي المواقـف المتعـددة ومنهـا ؛ الوضـوء

 .باستخدام السواك في مواقف متعددة 
  حث اإلسالم على نظافة الرأس وتكريم الشعر والعناية به.  
   ومن فوائد اللباس النظيف حفظ الصحة، حث اإلسالم على لبس الثياب النظيف واالهتمام بزينة المسلم . 
 ملهأباح اإلسالم لإلنسان الغذاء الذي يفيده في بناء جسمه والقيام بع. 
  أباح اهللا سبحانه وتعالى لإلنسان أن يأكل من طيبات الرزق التي أحلها  اهللا لعباده.  
 حرم اهللا سبحانه وتعالى بعض المأكوالت والمشروبات التي فيها أضرار جسدية ونفسية.  
 لـب باالعتـدال فـي نهى اهللا سبحانه وتعالى عن اإلسراف فـي تنـاول الطعـام والشـراب الحـالل وقايـة للمسـلم مـن األمـراض وطا

  .المأكل ويدخل ذلك في باب الصحة الوقائية 
  عالج اإلسالم ظهور األمراض المعدية من خالل ما يعرف اآلن بالحجر الصحي المرض فظهور المرض المعـدي فـي

 :منطقة من المناطق يستلزم القيام بأمرين
 قـل العـدوى مـن المنطقـة الموبـوءة إلـي المنـاطق منع الخروج من المنطقة الموبوءة إلي منطقة أخـري حتـى ال تنت:  األول

 .األخرى فينتشر المرض
 منع الدخول إلي المنطقة الموبوءة حتى ال تنتقل ألعدوي و ينتشر المرض خارجها  : الثاني. 
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 ينها في عالم اليوم تقف دراسة الخريطة االجتماعية وقفة متأنية أمام انتشار بعض األمراض في مناطق جغرافية بع 
  وتعنـي الخريطــة االجتماعيــة للصــحة والمـرض األبعــاد االجتماعيــة والثقافيــة المتصــلة بالصـحة والمــرض لــدى شــرائح اجتماعيــة

  . معينة في مناطق بعينها
الخريطة االجتماعية والمرض : 
  يرتبط المرض بالعديد من األبعاد االجتماعية والثقافية. 
  بط بين األوضاع البيئية والخريطة االجتماعية النتشار المرض جديرة بجذب االهتمام في عالم اليومتبدو محاولة الر .  
  تعد البيئة الفقيرة بؤرة مناسبة لنمو العديد من األمراض التي تصيب الكبار والصغار واإلناث والذكور على حد سواء.  
 لشديد على المساكن والخدمات إلى انهيار النسيج الحضري ففي أغلب المناطق الحضرية في الدول النامية يؤدي الضغط ا

 .، فالكثير من المساكن التي يستخدمها الفقراء مساكن متداعية 
  وتعاني البنية األساسية في بعض دول العالم الثالث من صور التدني الواضح نتيجة لشدة الزحام ، ويلحق ذلك بالمواصـالت

 .ت الصرف الصحي المتهالكة العامة والشوارع وشبكات المياه وشبكا
  ويتضح أن نسبة كبيرة من سكان المدن في العالم الثالث تحرم عادة من توفر المياه النقية والخدمات الصحية الالزمة.  
    ويؤدي ذلك في العالم الثالث إلى تزايد اإلصابة بأمراض يعود معظمها إلى أسباب تتعلق بالبيئة.  
  والجهــاز الهضــمي نتيجــة لتلــوث ميــاه ،  ؛ أمــراض الجهــاز التنفســي فــي دول العــالم الثالــثومــن أمثلــة األمــراض التــي تنتشــر

الشرب واختالطه بمياه الصرف الصـحي ، وهـي مـن األسـباب الرئيسـية لتـدهور الصـحة والوفـاة والسـيما بـين األطفـال ، وفـي 
 .األحياء التي يسكنها الفقراء يزداد احتمال وفاة األم والطفل  

  خي في مراعاة الشروط الصحية الضرورية في المـدن الصـناعية إلـى مشـكالت عديـدة نتيجـة لتلـوث الهـواء والمـاء يؤدي الترا
  . والتلوث بالضوضاء والنفايات الصلبة والحوادث الصناعية وحوادث الطرق

الخريطة االجتماعية للمرض في العالم الثالث : 
 األســباب التـي تقـف وراء تـردي األحــوال فـي المنـاطق الحضــرية والريفيـة فـي العــالم  ميـةيـورد تقريـر اللجنـة العالميــة للبيئـة والتن

  : الثالث حيث يذكر التقرير
والهجــرة الريفيـة للحضـر ممــا يزيـد مــن ، أن االمتـداد العشـوائي للمــدن يـؤدي إلـى مشــكالت عديـدة للنمــو السـكاني المتزايـد  - 

دمات البنيــة األساســية لســكان المنــاطق الحضــرية ، حيــث تنتشــر صــعوبة تــوفير الســكن والخــدمات الصــحية وغيرهــا مــن خــ
  .األمراض الناجمة عن التلوث وسوء التغذية 

 . حيث يضطرون لقطع األشجار، أما في البيئات الريفية الفقيرة فإن الفقراء والجياع غالبا ما يدمرون بيئاتهم  - 
  . ويستنزفون أراضيهم كما تنُهك ماشيتهم المراعي القائمة - 
جـز الــزراع عــن مقاومــة اآلفــات الزراعيـة ويلجــأون الســتخدام األســمدة والمبيــدات الرخيصـة فــي المســاحات الصــغيرة التــي ويع - 

  .يملكونها 
  .ويزداد خطر تلوث المياه مما يعرضهم للعديد من األمراض المتوطنة  - 
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 .ر الدم وغيرها بالنسبة لإلناث واألطفال إلى التعرض لإلصابة بأمراض مختلفة كفق سوء التغذية ويؤدي - 
حيــث تعــاني األرامــل والمطلقــات بصــفة خاصــة مــن ضــيق العــيش والعجــز مــن  تأنيــث الفقــرفــي العــالم الثالــث ظــاهرة  ويظهــر - 

  . الحصول على ما يكفي إلشباع احتياجاتهن مع أطفالهن
عاملـة للتـدريب المهنـي إلى تدني الخصائص االجتماعيـة للسـكان ، حيـث ترتفـع معـدالت األميـة وتفتقـر القـوة ال الفقر ويؤدي - 

  .والوعي مما يؤدي ذلك النتشار األمراض بين هذه الشرائح الفقيرة التي همشها النظام االجتماعي ، الالزم
الخريطة االجتماعية ووفيات األطفال في العالم : 
 تكمن المشكالت البيئية وراء انتشار أمراض األطفال في العالم ، إذ أن : 

 نتيجة لظروف الوالدة المتعسرة ، العالم يموتونمن أطفال % ٢٠  - 
 ، الحادة في الجهاز التنفسي  لاللتهاباتيموتون نتيجة % ١٨و - 
 يموتون نتيجة اإلسهال ، % ١٧و - 
 . المال ريانتيجة لمرض % ٧و - 

 تفــع نســبة معــدالت وفيــات األطفــال الرضــع فــي البلــدان التــي يقــل فيهــا االهتمــام بالطــب الوقــائي والعالجــي ، حيــث تر  تــزداد
السكان الذين يحرمون من خدمات البنية األساسية عموما والخدمات الصحية بصفة خاصة في البلدان النامية نتيجة ؛ لعدم 

  .وعدم توفر الخدمات ، ونقص الدخل، الوعي
الخريطة االجتماعية واألخطار البيئية : 
 بيئة الطبيعية التي تشمل األوضاع الجغرافية ، والنواحي البيولوجية وإذا كانت البيئة تشمل كل ما يحيط باإلنسان حيث تضم ال

 .فضال عن النواحي االجتماعية والثقافية 
 تعني أيضًا الخصائص الطبيعية لإلقليم الذي تسكنه مجموعة من الناس أي الموارد الطبيعية المتاحة فعليا  يفه.  
 والمــؤثرات ، ا وهكــذا تضــم البيئــة بهــذا المعنــى جميــع الظــروففضــال عــن الســمات الجغرافيــة التــي يكيــف النــاس أنفســهم لهــ

 .الخارجية التي تؤثر في اإلنسان 
  وتعد المشكالت البيئية دون شك من صنع اإلنسان وهى مشكالت تعاني منها الـدول الصـناعية المتقدمـة والـدول الناميـة- 

 .على حد سواء  -الئم التي أخذت حديثا بالتصنيع دون أن تستعين بوسائل األمن الصناعي الم
  وزيــادة اســتهالك الوقــود ألغــراض التدفئــة والتبريــد والنقــل بالســيارات  وتوليــد الكهربــاء وتشــغيل المصــانع ومــا يصــاحبها مــن

، يؤثر ما سبق علـى صـحة اإلنسـان. معدالت عالية من التلوث خالل النصف الثاني من القرن العشرين في المناطق الصناعية
   . حيوان والنباتويؤثر أيضا على ال

الفقر والخريطة االجتماعية للمرض : 
  : تربط العديد من الدراسات بين الفقر والهامشية وسوء األوضاع الصحية  
 وتفتقـر للمهـارات الفنيـة، فالجماعات الهامشية تشكل بدورها الفئات التي تعمل فـي القطـاع غيـر الرسـمي فـي الـدول الناميـة ،

وتضم الحشود النازحة من الريـف للمـدن ، والنسـاء الالتـي يعملـن نظيـر أجـور ، حياء المتخلفة في المدنوتعيش عادة في األ
 .) كجمع القمامة( منخفضة إلعالة أسرهن ، وقد تمتهن هذه الشرائح بعض المهن الشاقة 
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 المختلفـة نتيجـة لإلقامـة فـي ظروف العمل وتدني األوضاع البيئية في بعض دول العالم الثالث إلـى اإلصـابة بـاألمراض  وتؤدي
منــاطق فقيــرة تفتقــر بــدورها ألبســط الخــدمات اآلدميــة ، حيــث يعــيش الفقــراء فــي أكــواخ وعشــش تفتقــر بــدورها للخــدمات 

 .الصحية األساسية وتنتشر بينهم األمراض 
 وسوء األوضاع السكنية  ،ونقص الرعاية الصحية، يؤدي التدهور في خدمات البنية األساسية في األحياء التي يسكنها الفقراء

 .إلى تَعرُض السكان للعديد من األمراض 
  وهناك عالقة بين ارتفاع معدل الوفيات في الدول الناميـة وارتفـاع معـدل السـكان الـذين تعجـز دخـولهم عـن الوفـاء بحاجـاتهم

   . الضرورية
وفيات األمهات: 

 لمعبـرة عـن الخلـل فـي األوضـاع االجتماعيـة والصـحية والبيئيـة تعد معدالت وفيات األمهـات بسـبب الحمـل أحـد المؤشـرات ا
 .المواتية التي تكفل أن يتوافر للمرأة اإلمكانيات المناسبة للتغذية السليمة والوالدة 

 ونقص اإلشراف الطبي إبان الحمل والوالدة ، إذ أن ارتفاع معدالت وفيات األمهات بسبب الحمل يرجع بدوره نقص التغذية
  .عادات والتقاليد التي تجبر األم على الخضوع للوصفات الشعبية وانتشار ال

التلوث مشكلة العصر: 
  :ي سية للوفاة في البلدان النامية هم بأن األسباب الرئي١٩٩٤يشير تقرير التنمية البشرية لعام 

 لوثة األمراض المعدية والطفيلية ، ومعظم هذه الوفيات مرتبطة بسوء التغذية والمياه الم. 
  الدورة الدموية ويليها السرطان  ية فإن األسباب الرئيسية للوفاة هأما في البلدان الصناعي.  
  عدم توافر المياه النقية لنسبة كبيرة من سكان الريف في العالم الثالث.  
 فيها  أما في البلدان المتقدمة صناعيا فإن األقليات الفقيرة تتعرض ألخطار التلوث في األحياء التي تعيش.  
  
  هكذا ترتبط مسألة الخريطة االجتماعية بقضية البيئة بمعناها الواسع التي تشمل كذلك الوعي االجتماعي. 
 وكفالة الرعاية الصحية واالجتماعية في ، كما أن القضية أصبحت تستوجب تدخل الهيئات األهلية والتطوعية لترسيخ العدالة

  . ضوء التنمية البشرية المتواصلة
  إن الخريطة االجتماعية للصحة والمرض ال ترتبط بالجغرافيا وال بالخصائص االجتماعية والسكانية كالسـن والنـوع والمسـتوى

التعليمي والمهنـي والمسـتوى االجتمـاعي االقتصـادي للسـكان فحسـب ، بـل إنهـا تثيـر كـذلك قضـية المشـكالت البيئيـة التـي 
  .أو عجزه عن حساب مصاحبات التلوث البيئي وتبعاته المختلفة ،  يتسبب فيها اإلنسان نتيجة لنقص وعيه
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 مجموعة األنظمة الطبيعية واالجتماعية التي تعيش فيها الكائنات الحية والتي تستمد منها حاجاتها وتؤدي :  تعرف البيئة بأنها

 .فيها نشاطاتها 
  وعلــم البيئــةEcology الكــائن الحــي فــي أمــاكن اســتيطانه الطبيعيــة ، وتــأثره بمجموعــة العوامــل الــذي يهــتم بدراســة :  هــو

 . هما معاً الحيوية والطبيعية والكيميائية ، وما نتج عنها من عالقات سلبية أو ايجابية أو كال
  

 
   طوبةوالتي تشمل التهوية واإلنارة والحرارة والماء والمسكن والصوت والر .  
  وتشمل الكائنات الحية في المملكتين الحيوانية والنباتية وكذلك األحياء الدقيقة .  
  وتشمل التعليم والثقافة والتربية واالقتصاد والعالقات األسرية واالجتماعية .  

  

   
 أو التربــة نتيجــة اختالطهــا بــالمواد الضــارة التــي قــد تســبب ، فــي نقــاوة المــاء أو الهــواء يعــرف التلــوث بشــكل عــام بأنــه التغيــر

 . وبكتيري، وكيميائي، طبيعي؛والملوثات البيئية ثالثة أنواع ، الضرر
 

 
   ألنهارأنواع التلوث خطرا ويتسبب عنه أمراض معدية مثل تلوث مياه ا أشدوهو.  
  ويحدث بسبب وجود مواد سامة مثل المبيدات الحشرية .  

 

  
  

  
 

  .عفن المواد العضوية التخمر واحتراق وت )٢  الغازات الناتجة عن تنفس اإلنسان والحيوان والنبات  )١
  .بقايا االحتراق من وسائل الموصالت  )٤   . مخلفات المصانع من أبخرة وغازات ضارة )٣
  .وجود الميكروبات والفطريات المسببة لألمراض المعدية التي تنتقل عن طريق التنفس  )٥

  
  

   خلو الجو أو تطهيره من الميكروبات الضارة )٢   تكون أقل من درجة حرارة  الجسم درجة الحرارة )١
  يجب أن يكون الهواء نقيا خاليا من األتربة والغازات الضارة  )٤  يجب أن يكون الهواء متحركا وليس ساكنا  )٣
  . جب أن يكون بالهواء نسبة رطوبة معتدلة أي ليس جافا وال رطب )٥
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من أصل معدني  ما هو ومنها ،من أصل حجري مثل الرمل ما هو وهى متعددة المصادر منها

كذلك يؤثر الغبار بشكل مباشر في الحالة و مما يؤثر على وضوح الرؤية ،  ؛مثل الحديد
  . النفسية عند اإلنسان فيشعر باالنقباض النفسي وعدم الرغبة في العمل

 بين عمال المناجم والمصانع باألمراض الزئبق ، وتكثر اإلصابات و يليوم ر مثل الرصاص والب
  . ، وهى تصنف في خانة األمراض المهنية االتي تتعامل به

 بون والهيدروجين وهى تعتبر من مسببات األمراض الخبيثةر مركبات من الك ىه .  

   غازات ومركبات مختلفة تلوث  مما ينتج تنبعث من االحتراق غير الكامل للوقودوالتي
  . الهواء

  

منها المبيدات الزراعية والحشرية وهى مركبات سامة خاصة تلك المحتوية على عنصر و 
تشكل في إال أنها ، يلالكلور ، وهذه المركبات على الرغم أنها تفيد في زيادة إنتاج المحاص

التربة مركبات سامة تنتقل إلى اإلنسان والحيوان ، كما أنها تتسرب إلى المياه الجوفية 
  . واألنهار والبحار وتسممها

   من جيل إلى آخر وهذه من أخطر أشكال التلوث ذات التأثير العالمي وتسبب أمراضا تنتقل
  تلتشوهافي امتمثلة 

  

  
   :ويمكن تصنيف مصادر التلوث الهوائي إلى مصادر طبيعية وأخرى صناعية 

  
  تعتبر البراكين من أهم المصـادر الطبيعيـة النبعـاث الجسـيمات والغـازات ، وتعـد الحرائـق الكبيـرة  المصـدر الرئيسـي النبعـاث

 .النيتروجين  أول أكسيد الكربون وأكاسيد
  الجو  ىلالعديد من الغازات إ انبعاثوتلعب المستنقعات دورا مهما في.  
  وتلعب النباتات واألشجار دورًا مهمًا في توازن غازات الجو خاصة األكسجين وثاني أكسيد الكربون.  
 ةتفوق كمية الملوثات الرئيسية المنبعثة من مصادر طبيعية تلك المنبعثة من األنشطة الصناعي .  
  

   :ويمكن إجمالي هذه المصادر باآلتي 
  عوادم وسائل النقل المختلفة.  
  والجديـة فـي ، وتختلف هذه الملوثات الصناعية تبعًا لنوع الصناعة ومراحل التصنيع ونوعيـة اآلالت المسـتخدمة: الصناعات

  .تطبيق القوانين المتعلقة بمنع التلوث 
 إن توليد الطاقة الكهربائية في معظم بلدان العـالم مـازال يـأتي فـي معظمـه مـن حـرق الفحـم :  قة الكهربائيةمحطات توليد الطا

 . ومشتقات البترول والغاز الطبيعي
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 والملوثات المنبعثة من هذا المصدر مرتبطة ، سواء كان ذلك في المنزل أو مكان العمل:  حرق الوقود للحصول على التدفئة
 .مستخدم بنوعية الوقود ال

  حرق النفايات الصلبة.  
 الملوثات العضوية الناتجة عن تحلل النباتات ، الغبار المتطاير من سطح األرض ، تدخين :  مصادر إضافية للملوثات الهوائية

 .التبغ 
 

  
  
 مخبريـة أن المصــدر األساسـي لكثيــر مـن األمـراض التــي يعـاني منهــا اإلنسـان فــي ال لقـد أثبـت الكثيــر مـن الدراســات الوبائيـة و

 .من التلوث الهوائي  –كأمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب   –النصف الثاني من القرن العشرين 
 ي من أخطر فالضباب الدخاني يؤدي إلى تهيج العيون والصداع وأمراض الصدر وضيق التنفس ، وتعتبر أمراض الجهاز التنفس

  .آثار التلوث الهوائي وأكثرها شيوعا 
  وشــهد العــالم كــوارث حقيقيــة بســبب التلــوث وخاصــة بعــد الثــورة الصــناعية إذ رافــق ارتفــاع معــدالت التلــوث الهــوائي وفيــات

 .فجائية
   

    
  :ومنها. تعرضهم للهواء الملوث  هناك العديد من األسباب التي تجعلنا قلقين على األطفال أكثر من غيرهم بسبب

 يتنفس األطفال حجما من الهواء أكثر من البالغين مقارنة مع أنسجة الرئة لكل منهم .  
  األطفــال أكثــر نشــاطا وبالتــالي يحتــاجون إلــى استنشــاق مزيــد مــن الهــواء وهــذا يعنــي دخــول مزيــد مــن الملوثــات إلــى جهــازهم

  .التنفسي 
 كبيرًا من أ ً   .وقاتهم خارج المنزل خاصة خالل الصيفيقضي األطفال جزء
  الجهاز التنفسي عند األطفال أكثر حساسية لملوثات الهواء مقارنة مع البالغين.  
  يرتبط تلوث الهواء بشكل دقيق بالعديد من أمراض األطفال كالربو. 

  

   
ثــة للهـواء ، ولقــد اســتحدثت طـرق كثيــرة الســتخدام اســتجابة النبـات أكثــر حساســية مـن الحيــوان بالنســبة لكثيـر مــن المــواد الملو 

  . النبات في قياس وتحديد المواد الملوثة
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 لنوعية الهواء سن القوانين والتشريعات الخاصة بنوعية الهواء وضبط تلك النوعية ووضع مواصفات . 
  ، نشـر الــوعي البيئــي الخــاص بــالتلوث بــين فئــات المجتمــع المختلفـة وإشــراكهم فــي اتخــاذ القــرارات حــول الحــد مــن التلــوث

  .ومنع التلوث ، وحفزهم على العمل على حماية البيئة
  هالك الوقودمثل الطاقة الشمسية والرياح والمد والجزر ، والحد من است: استغالل مصادر الطاقة البديلة .  
   تخطيط المدن بصورة أفضل ومراقبة النمو السكاني واالقتصادي والصناعي.  
  وهذا يؤدي إلى خفض كمية الملوثات الناتجة عن حرق الوقود: تخفيض استهالك الوقود . 
  إبعاد المصانع عن المدن.  
  إقامة حزمة من األشجار حول المصانع وحول المدن.  
 حة التلوث تشكيل لجان متخصصة لمكاف.  
 وقف التجارب النووية .   
  تدوير الفضالت.  
  تحسين تقنية صناعة المبيدات الكيميائية. 
  تخطيط علمي مدروس عند إنشاء أي صناعة.  
  دخالت التلوث والذي يعالج المشكلة قبل حدوثها   .السيطرة على مُ
 ة بدل الخاصة مكافحة التلوث الهوائي من وسائل النقل من خالل استعمال الموصالت العام.  
  السيطرة على مخرجات التلوث من خالل استعمال الفالتر للمداخن.  
 مكافحة التلوث الهوائي من المصادر المتحركة كالمركبات .  

  

  
  ويمكن تلخيص دور الغطاء النباتي في تنقية الهواء بما يلي:  

  .تمتص األشجار قسمًا من الملوثات والغبار   ) أ
  .جار الهواء باألكسجين وتنقيه من ثاني أكسيد الكربون تغذي األش ) ب
  .تحفظ األشجار رطوبة التربة والجو  ) ت
  .تنخفض حرارة الهواء بين األشجار  ) ث
  .تصد األشجار سرعة الرياح مما يساعد على ترسيب الغبار  ) ج
  . تخفف األشجار من التلوث بالضجيج ) ح

  

 والحشــرات بمــا تفــرزه مــن مــواد مختلفــة  ، والفيروســات، يموتقضــي علــى الجــراث، وتقتــل، وبــذلك تعقــم األشــجار الهــواء
ولهــذا الســبب تقــل نســبة الجــراثيم فــي هــواء الغابــة كثيــرا مقارنــة بــالهواء فــي .. كــالمواد الطيــارة مــن أشــجار الصــنوبر 

  .المدن 
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 ة ، وقد تجمع النـاس حـول مصـادر الميـاه ، ولقـد قامـت الحضـارات القديمـة علـي الماء مصدر للحياة لجميع الكائنات الحي

ضفاف األنهار ، كما لوحظ إن هناك عالقة بين تلوث المياه وانتشار األمراض ، لـذا عمـد اإلنسـان علـي حسـن اختيـار مـوارد 
 .، وهناك عمليات لتنقية الماء  و كذلك تم وضع مواصفات ومعايير للماء الصالح للشرب المياه ، وفحصها حسيا ومخبرياً 

 وأحيـاء دقيقـة ، ومـواد كيماويـة لـذلك فهـو ال يصـلح لالسـتهالك البشــرى ، المـاء الملـوث هـو مـاء قـد يحتـوى علـي ميكروبـات
  . وينتج عنه عديد من اإلمراض والمخاطر

  طبيعيينبأنه الماء اآلمن للشرب واالستهالك البشرى وذو مذاق وطعم ورائحة : ويعرف الماء الصحي        .  
  

 

  وأن يكون طعمه مقبوالً، وأن يكون رائقا من المواد العالقة، هو الماء الذي ال لون له وال رائحة  

 
تجعله يذوب المعادن مثل الرصاص  يجب أال يكون تفاعل الماء حمضيا ، الن حامضية الماء

  .ويتسبب عن ذلك التسمم 
 يجب أن ال تحتوى المياه علي مسببات حيوية لألمراض  

 

  
 :من األمراض التي قد تتنقل عن طريق الماء الملوث األمراض اآلتية

 والكوليرا التيفود ،: أمراض تنقل بواسطة البكتريا مثل.  
  أمراض تنقل بواسطة الفيروسات.  
  البلهارسيا: أمراض تنقل بواسطة طفيليات مثل .  
  ولألسباب السابقة كلها  يجب تعقيم الماء بمختلف الوسائل ونتيجـة لتلـوث المـاء يتعكـر ويتغيـر لونـه ، وتظهـر المـواد

عفن ويظهر غاز كبريتيد الهيـدروجين وثـاني أكسـيد  العالقة به ، ويختفي األكسجين  الذائب في الماء ، وتبدأ عملية الت
  . الكربون واالمونيا على شكل فقاقيع علي سطح الماء  وتنعدم الحياة في الماء إال من األحياء الدقيقة

   وبتلوث المياه تتلوث النباتات والحيوانات وأطعمـة اإلنسـان لـذلك يراعـي تقليـل مصـادر التلـوث للمحافظـة علـي بيئـة
  .ة للحياةنقية صالح

  
 ومن المواد التي قد يكون لها تأثيرات بعيدة المدى بعض المركبات المسببة لألمراض الخبيثة . 
  وذلـك ، وفصلها من المصدر، استعمال المياه أكثر شيوعا ازدادت أهمية تحديد المواد الضارة  إعادةوكلما أصبحت

 . بمعالجة المياه 
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  هو الصوت المزعج المتـآلف مـن خلـيط متنـافر مـن األصـوات غيـر المرغوبـة وللضوضـاء مصـادر متعـددة مثـل اآلالت وخاصـة

 .الثقيلة منها 
  ديسيبل ٩٠مقدر ب(وللضوضاء تأثير سيئ على الصحة ويبدأ عند مستوى معين(  
   كلما قل الزمن الممكن التعرض له  وكلما زادت شدة الصوت.  

 
  . التوسع العمراني والصناعي )٢  . الزيادة في الكثافة السكانية )١
  . زيادة حركة المرور )٤  . ازدياد الطلب على الطاقة )٣

  

 
  مثل المصانع ووسائل النقل .  
  األنشطة اإلنسانية المتعمدة كالموسيقي الصاخبة وأآلت التنبيه وغيرها مثل .  
  

 
 

  هبوط جسمي وذهني بعد انتهاء ساعات العمال )٣  . طنين في األذن )٢  . عام بالتوتر إحساس )١
  
  
 

  

 
  الزيادة الكبيرة في وسائل النقل والمواصالت.   زيادة كثافة المرور  
 سرعة وسائل النقل والمواصالت .   األصوات التي تصدرها الشاحنات الكبيرة .  

  

  
 وللضوضـاء المهنـي أثـار ، غيل الماكينـات وتشـ، ويعتبر من أهم مصادر الضوضاء وهو الضوضاء الناتج عـن العمليـات المهنيـة

 .سلبية على العاملين خصوصًا من يعملون بالمصانع التي تصدر عنها أصوات عالية 
  
 وهي الضوضاء الناتجة عـن األصـوات المرتفعـة لألجهـزة المنزليـة ؛ مثـل التلفزيـون وأدوات المطـبخ وأجهـزة التكييـف وغيرهـا ،

  .وقد تكون من النواحي االجتماعية السلبية للجيرة ، عامة الناس وتؤثر على حياتهم المنزلية وتسبب إزعاجًا كبيرًا ل
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تقليل مصادر الضوضاء وخفض أصوات األجهزة المنزلية  )١

  تحديد ساعات محددة للعمل )٢  التي يستطيع اإلنسان التحكم فيها

  أبعاد المصانع والورش عن األحياء السكنية )٤  بب الضوضاءوقف التصريحات لألماكن التي تس )٣
  

 
  مستوى الضوضاء وشدتها    نوع الضوضاء  
  مدة التعرض للضوضاء    عدد مرات التعرض للضوضاء  
  حساسية الشخص وحالته النفسية    
  

 
  نقص نشاط المعدة.   زيادة توتر العضالت .  
 الزيادة المؤقتة في ضغط الدم .   تغير في نشاط الغدد  
 ضعف الدورة الدموية .    
  

 
 السلبية على البصر اآلثار .   اآلم الصدر .   ضعف الدورة الدموية .  
 فقدان السمع   ى النومعدم القدرة عل .   زيادة نسبة الحوادث  
 التأثير السلبي على الكفاءة وحسن األداء    

 

  
  األسلوب المباشر: 
  وذلــك بالحــد مــن الضــجيج مــن المصــدر نفســه  ، الــذي يهــدف إلــى مكافحــة الضــجيج فــي مصــدره كالمصــانع ووســائل النقــل

 . ووضع قيود على األصوات التي تصدرها تلك األماكن
 سلوب غير المباشر ويتمثل في األ: 
 الحماية الشخصية عن طريق حماية األذنين بالوسائل المتاحة.  
  إقامة الحواجز الصوتية لمنع انتشار الضجيج.  
  استعمال الزجاج العازل في المنازل.  
   تشجير الطرق والشوارع للحد من تلك األصوات.  
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  وهـى ، مبكـرة وبشـراهة ، فلـوحظ أن هنـاك واحـدًا علـى األقـل مـن كـل عشـرة يـدخنيقبل بعض الشباب على التدخين في سن

 .نسبة عالية جدا 
  ضـًا ، وبعـدها يـزداد مـا يـدخن مـن السـجائر كلمـا تقـدم فـي وعادة التدخين عند الشباب تبدأ بأن يدخن في البداية سيجارة عرَ

أبويـه منخفضـًا واندماجـه فـي الحيـاة الرياضـية واالجتماعيـة مدرسته من الصف األول إلى الثاني إلى الثالـث ، وإذا كـان تعلـيم 
  .أقل كان إقباله على التدخين أكبر ، وأحيانا قد يكون أحد الوالدين يدخن فيقلده الولد 

  إن الكشف عن خطورة التدخين على صحة اإلنسان وعالقته باألمراض غالبا ما يكون سببا من أسباب تراجـع هـؤالء الشـباب
  .دخين عن ممارسة الت

  
  ال يقتصر ضرر التدخين على جزء واحد من أجزاء الجسم بل يمتد إلى جميع أجزاء الجسم. 
  هناك آالفا من المواد الكيماوية الضارة التي تحتويها السيجارة ، وتدخل هذه السـموم جميعهـا جسـم اإلنسـان ، ومـن حكمـة

وقـد يبقـى جـزء مـن هـذه ، جسم اإلنسـان تعمـل لقتـل هـذه السـموم والـتخلص منهـا اهللا سبحانه وتعالى أن جعل جميع أجهزة 
 . السموم داخل جسم اإلنسان ويصيبه بأضرار جسيمة

  

  
 من أكبر السموم بطشا وسرعة في التأثير .   تُفقد جسم اإلنسان المناعة .  
 لغثيان والدوارتؤدي إلى ا .   ويعوق النيكوتين انقسام الخاليا عند األطفال .  
 يؤثر على الحوامل .    

 

  
يصبح الجسم في حاجة مستمرة إلى هذا النيكوتين ، وهذا مثله بالضبط مثل اإلدمان في المخدرات ، وفي حالة امتناع المدخن 

  .ه مشاعر بالحاجة إليه عن التدخين فسوف يشعر بأعراض تراجعية وتنتاب
   

يعتقد معظم الناس أن عملية التدخين تجعلهم يشعرون بالراحة واالسترخاء ، بينما يعتقد آخرون أنه يثير فيهم الحيوية والنشاط ، 
  .وهذه في الواقع تأثيرات متناقضة، والحقيقة إنها تأثيرات وهمية 

   
قــد يقلــع الوالــدان عــن التــدخين عنــدما يعلمــان أن تلــك العــادة يمكــن أن تُعــرض أطفــالهم لــبعض المشــكالت المرتبطــة بتــدخين 

  .وااللتهاب الرئوي  ، الوالدان فقد أظهرت البحوث والدراسات أن أطفال المدخنين عرضة لإلصابة بأمراض الجهاز التنفسي  
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وإذا ، خطرا على النساء المدخنات منـه علـى الرجـال ، فـالمرأة المدخنـة قـد تقـع فريسـة لـبعض األمـراض النسـائية التدخين أكثر 

  .لبعض األمراض  وعرضه، أنجبت فان المولود يكون قليل الوزن 
  

 
 زالت الشعبيةمرضى الن   مرضى الحموضة الزائدة   مرضى قرحة المعدة  
 مرضى ضعف الدورة الدموية   والنساء الحوامل    

 

  من الواجب أن يشارك الجميع في حمالت التوعية بالخطب والندوات على أضرار التدخين. 
  

  
 أخطار النفسية: 
 ب والجنوح لحاالت عصبية واإلخفاق في تحمل المسئولية القلق والمزاج المتقل. 
 وأنهم مع التدخين أقدر على حل المشكالت وسرعة التعلم، يظن البعض أن للتدخين تأثيرا إيجابيا على النشاط الذهني   
 وانقيـادا  ،ى شخصـية المـدخن؛ ضـعفاعندما يتحول التـدخين إلـى عـادة تـتحكم فـي السـلوك ويـؤدي فـي النهايـة إلـى التـأثير علـ

  .واضطرابا 
 األخطار االجتماعية:  

  وهذا عدوان على سالمة اآلخرين  ، يؤدي إلى تلوث الهواء النقي. 
  أن رائحة فم المدخن ورائحة الهواء المحيط به تكون مصدر إزعاج.  
  حوادث الطرق والتكاليف الباهظة التي يتكلفها الدخل القومي وتعطل العمل واإلنتاج.  
 دة المرضى ونفقات العالج لرعاية المرضى العاجزين بسبب أمراض التدخين زيا.  
  زيادة معدالت الموت المبكر نتيجة لإلصابة باألمراض الناتجة عن التدخين.  
  الحرائق في المنازل والغابات والمصانع.  
  واإلنفـاق علـى عـالج ، علـى التـدخين األضرار االقتصادية الواقعة علـى المجتمـع نتيجـة هـدر المـوارد االقتصـادية فـي اإلنفـاق

 .األمراض المترتبة على التدخين 
  

  
 الدعاية الماكرة المغرضة الواسعة والمتنوعة التي تغري الشباب بالتدخين .  
 أثر القدوة في حياة الشباب ؛ مثل المدرس بين تالميذه والطبيب بين مرضاه .  
 والمسـتويات األقـل تحضـرا ً والتفـوق فـي الدراسـة ، وبارتفـاع مسـتوى المعيشـة، التـدخين يكـون أكثـر فـي الفئـات األقـل ذكـاء

  .ينخفض اإلقبال على التدخين
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  :يدخن الشباب ألسباب كثيرة ومنها ما يلي 

 السلوك الُمَقلد   فقد يقلد الشباب من يحبونهم بغض النظر عن،  التقليد األعمى. 
  يمارس المبتدئون التدخين ظنا منهم أنه داللة على سعة األفق والثقافة.  
  هناك فئة أخرى من الشباب يظهر عليهم حب الظهور وجذب االنتباه.  
  ظهر التدخين بين الفتيات العتقادهن بأنه رمزًا للنجاح االجتماعي ومظهرا لمساواة المرأة بالرجل.  
  في المناسبات واألفراح والمآتم كوسيلة لتأدية الواجبكثيرا ما يقدم . 
  

  يمكن تكثيف الجهود لمقاومة التدخين في اتجاهين متوازنين وهما : 
 االتجاه العالجي ) ٢                    االتجاه الوقائي )١

  
 التوعية بأضرار التدخين .    شباع حاجات المراهقين إ.   تجنب رفقاء السوء .  

 تنويع عبارات التحذير .    القدوة الطيبة التي يتـأثر بهـا األبنـاء فـي المنـزل والمدرسـة والمؤسسـات االجتماعيـة
  ضمانا لتربية صالحة 

  

 
  التوقف المباشر.   التوقف التدريجي   النضمام إلى جماعة تمنع التدخينا .  
  استخدام بدائل من الحلوى.    االسترخاء وممارسة الرياضة.    العالج الجماعي.  
  األدوية والعقاقير    

 

  
  ًعملية التشخيص  مبكرا وعالجه( كيف نكتشف التدخين مبكرا( . 

 

  
 االنطوائية .   اإلهمال في المواد الدراسية .    فقدان الشهية  
 اللجوء إلى الكذب للحصول على المال   إهمال الهوايات والرياضة واألنشطة   زيادة الصرف  
 شحوب الوجه والكسل   تقلب المزاج والعصبية    اإلهمال وعدم االهتمام بالتغذية والمظهر السيئ  

 

 

  
 

  

  
  المشاكل األسرية   عدم الثقة في النفس .   والفشل الدراسي، عدم وجود حافز .  
 عدم احترام التقاليد في األسرة   القلق واالكتئاب النفسي عند بعض أفراد األسرة .  
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 والتــي تُحــدث تــأثيرات مباشــرة وســيئة علــى ، تلــك األمــراض المالزمــة لإلنســان فتــرة طويلــة مــن حياتــه :  األمــراض المزمنــة هــي

، وتسبب له مشاكل صحية واجتماعية واقتصادية ألن المريض ال يستطيع القيام بأعمالـه المعتـادة كمـا يجـب ،  صحته العامة
 . ولكنه مريض يعيش مشكلة دائمة تقريباً ، مريضًا عاديًا  والمصاب بالمرض المزمن ليس

  لـذا نجـد أصـحابها ، واألمراض المزمنة تصيب اإلنسان بصورة تدريجية دون شعور باأللم أو عدم االرتياح في مراحلـه األولـى
  .يتأخرون في طلب المعونة الطبية وطلب الرعاية لحماية أنفسهم 

 دثه من تأثيرات سلبية على الوظيفة اإلنتاجية للمصاب  وتتضح خطورة هذا األمراض فيما تح.  
  
  لألمراض المزمنة أثار متعددة على المريض من الناحية النفسية واالجتماعية. 
 وانــب االجتماعيــة والثقافيــة ألنهــا تــرتبط فــي أســاليب المواجهــة الخاصــة بهــا بالج،  مســمى األمــراض االجتماعيــةهــا يويطلـق عل

  .وبيئته االجتماعية التي يعيش فيها ، للمريض وأسرته 
 وتؤدي اإلصابة بهذه األمراض إلى  : 

   . فرض قيود على نمط حياة المريض العادية - 
  .العزلة االجتماعية  - 
   . ضعف الثقة بالنفس - 
  . لوسوف نتناول تلك اآلثار بالتفصيإحداث إجهاد ومشقة للمحيطين بالمريض  - 

  
 وهذه القيود تشمل،  تحت قيود محددة  ويعيش هؤالء المرضى في ظروف تختلف عن غيرهم من األصحاء : 

 قيود خاصة بنوعية األغذية والمشروبات .  
  قيود خاصة بممارسة األنشطة والهوايات.  
 قيود خاصة باستعمال أنواع معينة من العالج .    

 والفيتامينـــات والســـوائل ، والســـعرات الحراريـــة ، وكميـــات البـــروتين  ، م التغذيـــة ويصـــبح تركيـــز المـــريض منصـــب حـــول نظـــا
  .وتحسب الكميات التي يجب تناولها بدقة ، والمعادن

  
  حيث تقل مشاركتهم في األنشطة المتعلقة ، الشعور بالعزلة هو أحد المشكالت التي يعاني منها المصابون باألمراض المزمنة

كمــا أن أصــدقائهم القــدامى ال يبــادلونهم المشــاعر الســابقة للمــرض وال يقومــون ، وعــدم االســتمتاع بوقــت الفــراغ ، عمــل بال
  .ف باإلضافة إلى ما يواجهونه من إهمال األقارب والمعار ، بزيارتهم 

  
 باإلضافة إلى ، م المحيط به أصبحت هامشية ينتج ضعف الثقة بالنفس عند المريض من شعور المريض بأن مشاركته في العال

  . نظرة الدونية والعطف التي يراها في عيون اآلخرين مما يؤدي إلى شعور المريض بأنه مسلوب اإلرادة
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 هامًا في تأكيد ذلك من خالل ما تقوم بـه مـن المبالغـة فـي االهتمـام برعايتـ ً أو حينمـا ال تتقبـل ، ه وتعتبر اتجاهات األسرة جزء

وتسـتمر فـي توقعاتهـا فـي أن يقـوم المـريض بـنفس األعمـال التـي كـان يقـوم بهـا قبـل ، نواحي النقص التي يعـاني منهـا المـريض 
  . المرض

  
  إحـداث وأنـه يتسـبب فـي ، وأنه يسبب لألسرة وللمحيطين به إجهـادًا نفسـيا واقتصـادياً ، حيث يرى المريض بأنه مقيد الحركة

 .مشاكل كثيرة لألسرة والمرتبطة بتحمل مخاطر العالج والمسئوليات المترتبة عليه 
  ومــن ثــم فهــم يشــعرون بصــراع مــابين احتياجــاتهم ، وممــا يســاعد هــذه الــنمط مــن االعتماديــة القيــود المفروضــة علــى المرضــى

  . مضاعفات طبية للمرضمما يؤدي على شعورهم بالعجز ويؤدي ذلك إلى ظهور ، وتوقعات اآلخرين منهم 
  
  
 إلنسان كما يصيب بعض الحيوانـات وهو مرض يصيب الكبار والصغار على السواء وهو يرجع إلى ميكروب عضوي يصيب ا

 .ويؤدي هذا الميكروب إلى تدرن أعضاء كثيرة من الجسم 
 

 
  اإلنسان المريض.   ريضة الحيوانات الم.  

  

 
  الرذاذ   الجهاز الهضمي   الذباب  

 

  
 

 
  رفع المستوى الصحي للبيئة والمسكن.   الرعاية الطبية البيطرية للماشية .  
 ذبح الحيوانات في المذابح المعدة لذلك .   تعقيم الحليب .  
  ًغسل الخضروات الطازجة جيدا    
  

 
 العالج المبكر لألمراض .    التحصين ضد المرض.    الكشف الدوري.  
 المحافظة على الصحة الشخصية بالتغذية الجيدة توفير السكن الصحي .    

 

  
  زيـادة المالحظـة ويزيد من خطورة هذا المـرض ال، وتحتل أمراض القلب مركزًا متقدما كسبب للوفيات في معظم بلدان العالم

 .في اآلونة األخيرة في نسبة إصابة الشباب بهذا المرض 
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  ارتفاع مستوى الدهون والكولسترول في الدم. 
  البداية في سن مبكرة ( التدخين( .  
 زمة لمرض السكر مرض السكر حيث ترتفع اإلصابة  بأمراض القلب بين مرضى السكر إذا لم تُتخذ االحتياطات الال.  
 ويزيـد مـن ، وانتشارها بين معظـم الفئـات العمريـة ، ومن المالحظ انتشار السمنة في مختلف دول العالم ،  السمنة أو البدانة

 . خطورة السمنة ارتباطها بمرض السكر
 وقـد ، والجهـاز التنفسـي  قلة النشاط البدني ويؤدي إلى انخفاض مستوى اللياقة البدنية ممـا يـؤثر علـى كفـاءة الـدورة الدمويـة

  .  لوحظ انتشار أمراض القلب بين األشخاص الذين ال يبذلون مجهودا عضلياً 
 التوتر والضغوط النفسية والتي تؤدي إلى اإلصابة بأمراض القلب . 
   العادات الغذائية السيئة والتي تتسبب في اإلصابة بكثير من األمراض ذات الصلة بأمراض القلب.  
  
  
  
  
  
  

  ..حمد والمنة تم االنتهاء من إعداد الملزمة وهللا ال
  ..كل الدعوات لكم بالتوفيق بآعلى الدرجات 

  وال تنسوني من صالح دعواتكم 
  

 
 

 


