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 PHC (Primary Health Care ):    الرعاية الصحية األولية

( في اولويات برامجها اهمية الرعاية الصحية  WHOلقد وضعت منظمة الصحة العالمية )
االولية للمجتمع كونها تغطي غالبية احتياجات الفرد الصحية طوال حياته متمثلة بالوقاية والعالج  

 حيث ال يزال نصف سكان العالم يفتقرون الى التغطية الكاملة للخدمات الصحية االولية  
 ينص على أنها :  ( والذي  WHOحسب تعريف منظمة الصحة العالمية)

  
)الخدمات الصحية الشاملة واألساسية الميسرة لجميع األفراد واألسر في جميع المجتمعات،   

والمعتمدة على وسائل وتقنيات صالحة عملياً، وسليمة علمياً، ومقبولة اجتماعياً، وبمشاركة تامة  
 حلة من مراحل التطورمن المجتمع وأفراده، وبتكاليف يمكن للمجتمع والدول توفيرها في كل مر

(.                                                                            
 

تمثل الرعاية الصحية األولية المستوى األول التصال األفراد واألسرة والمجتمع حيث انها   
يمكن  المدخل األساسي للنظام الصحي العالجي والذي يجعل من الرعاية الصحية أقرب ما 

ألماكن معيشة وعمل األفراد، وهي ايضا أول عنصر أساسي لعملية الرعاية الصحية المستمرة، 
وتشمل مجموعة من الخدمات األساسية المقدمة التي توفر عالجاً ذا تكلفة مردودة األثر للمشاكل  

ك الصحية الهامة ألفراد المجتمع باإلضافة إلى الجانب الوقائي من األمراض وتحسين السلو
الصحي بطريقة متكاملة ومقبولة اجتماعياً مع التركيز على مشاركات األفراد والمجتمعات  

 المحلية.

الرعاية الصحية األولية هي نهج للصحة والرفاهة يشمل كل المجتمع ويتمحور حول احتياجات وأولويات  ف
بدنية والنفسية واالجتماعية األفراد واألسر والمجتمعات المحلية . و تتناول الصحة والرفاهة بجوانبهما ال

 الشاملة والمترابطة. 
 

 وضعت منظمة الصحة العالمية تعريفها للرعاية الصحية االولية  الذي يستند إلى ثالثة عناصر وهي: 

تلبية حاجات الناس الصحية من خالل رعاية شاملة إرشادية ووقائية وعالجية وتأهيلية طوال   -1
يجي أولويات المهام األساسية لخدمات الرعاية الصحية التي  فترة الحياة، تحّدد على أساس استرات

تستهدف األفراد واألسر من خالل الرعاية األولية وتستهدف السكان من خالل الصحة العمومية  
 كعناصر مركزية لتقديم الخدمات الصحية المتكاملة؛

ل، كمدافعين  تمكين األفراد واألسر والمجتمعات المحلية من تحسين صحتهم على النحو األمث -2
عن سياسات تعّزز وتحمي الصحة والرفاهة، وكمشاركين في تطوير الخدمات الصحية  

 واالجتماعية، وكمقّدمين للرعاية لذاتهم ولآلخرين. 
التعامل بمنهجية مع المحّددات األوسع للصحة )بما في ذلك الخصائص االجتماعية واالقتصادية   -3

ن خالل سياسات وإجراءات عامة مستندة إلى أدلة  والبيئية، وكذلك خصائص وسلوكيات الناس( م
 في جميع القطاعات؛

 المعهد التقني كوفة  

 قسم تقنيات التمريض 

 المرحلة الثانية 

 مادة الرعاية الصحية االولية 

 1المحاضرة النظرية 

 د. صاحب كاظم مراد 



 اهمية  الرعاية الصحية األولية : 

إن تجديد الرعاية الصحية األولية ووضعها في قلب الجهود الرامية إلى تحسين الصحة والرفاهة أمران 
 أساسيان لثالثة أسباب وهي: 

على االستجابة للتغيّرات االقتصادية والتكنولوجية   ان الرعاية الصحية األولية في وضع جيد يؤّهلها  -1
والديموغرافية السريعة، التي تؤثّر جميعها على الصحة والرفاهة. ويستند نهج الرعاية الصحية األولية 

إلى مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة من أجل دراسة وتغيير السياسات الرامية إلى معالجة 
ية والبيئية والتجارية للصحة والرفاهة. وتُعتبَر معاملة الناس  المحّددات االجتماعية واالقتصاد

والمجتمعات كأطراف فاعلة رئيسية في تحقيق صحتهم ورفاهتهم الذاتية أمًرا بالغ األهمية لفهم تعقيدات 
 عالمنا المتغيّر واالستجابة لها. 

جة األسباب والمخاطر الرئيسية  أثبتت الرعاية الصحية األولية أنها وسيلة بالغة الفعالية والكفاءة لمعال -2
لسوء الصحة والرفاهة اليوم، فضالً عن التعامل مع التحديات الناشئة التي تهّدد الصحة والرفاهة غداً.  
كما تَبَيََّن أنها استثمار ذو قيمة جيّدة، بالنظر إلى الشواهد الدالّة على أن الرعاية الصحية األولية الجيدة  

ن الكفاءة من خالل تقليل حاالت دخول المستشفيات.  تحّد من إجمالي تكاليف الر  عاية الصحية وتحّسِّ
أن تقوية الرعاية الصحية األولية أمر جوهري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة   -3

والتغطية الصحية الشاملة. وسوف يسهم ذلك في بلوغ أهداف أخرى تتجاوز نطاق هدف الصحة الجيدة 
الثالث من أهداف التنمية المستدامة(، بما فيها تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر، والقضاء  والرفاه )الهدف 

التام على الجوع، والتعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والمياه النظيفة والنظافة الصحية، والعمل 
 الالئق ونمو االقتصاد، والحّد من أوجه عدم المساواة، والعمل المناخي. 

 شروط خدمات الرعاية الصحية األولية : 

)اي بمعنى عدم اقتصارها على خدمة دون غيرها فالمراكز الصحية تقدم   الشمولية -1 
خدماتها للمواطن لما يزيد على اكثر من عشرين خدمة صحية وال يقتصر عملها على المدينة  

   دون الريف فهنالك فرق الزائر الصحي التي تصل خدماته الى ابعد نقطة في البلد (

دون توقف لذلك نرى البرامج الصحية في تجدد دائم   ) اي استمرارية العملاالستمرارية -2 
   ومواكبا لألساليب الصحية المتطورة (

)تعتمد الرعاية الصحية االولية على على التربية الصحية والتثقيف الصحي في  التوعية -3
تطبيق الجانب الوقائي وبمشاركة كوادرها الصحية او من خالل تعاون الجانب المدني من  

حمالت التوعية وخصوصا في المناطق الريفية التي التزال العادات الصحية الخاطئة خالل 
 هي السائدة فيها ( 

)ان التوزيع الصحيح للمراكز الصحية ضمن الرقعة الجغرافية الي مدينة او   عدالة التوزيع -4
نسمة منطقة يعتمد على النسبة السكانية فيجن ان يكون هناك مركز صحي واحد لكل عشرة االف 

وليس وجود مراكز متعددة في منطقة قليلة السكان وحرمان اخرى دون مراعاة مبدا التوزيع  
 العادل لتلك المراكز الصحية (

     صفات الرعاية األولية الصحية :



) اي بمعنى ان تكون سهل الوصول اليها ووصول  إن تكون ميسرة لكافة أفراد المجتمع . -1 
               جتمع وبكل فئاته (خدماتها الى كافة افراد الم

) هنا يكمن سر نجاح  أن تعتمد على وسائل وتقنيات صالحة علميا و مقبولة اجتماعيا  -2 
الرعاية الصحية االولية وديمومتها باعتمادها على وسائل وتقنيات تساير التقدم العلمي بما  

.يتماشى مع العادات والتقاليد لذلك المجتمع (  

)بمعنى مشاركة فئات المجتمع المختلفة  مشاركة تامة من المجتمع وأفراده  أن تعتمد على -3 
ألجل انجاح البرامج الصحية من خالل حمالت التطوع افراد المجتمع في حمالت التلقيح او  

.التوعية الصحية عن طريق التثقيف الصحي (  

لمجتمع أن تكون جزء ال يتجزأ من التنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة ل -4  

منطقة الشمول : هي المنطقة الجغرافية المشمولة بتقديم الخدمات الصحية لألفراد واالسر التي  
 تقع ضمن حدود المركز الصحي  

 حيث توجد خارطة عند مدخل كل  المركز الصحي يبين منطقة الشمول لذلك المركز  

  منطقة الشمول والذي يتطلب تحديدها : 

مسح المنطقة الجغرافية التي يخدمها المركز وذلك لتحديد :   -1   

)من خالل احصائيات خاصة يبين فيها نوعية  )ا( عدد البيوت المشمولة وتحديد نوعيتها .  
   البيوت ومدى صالحية السكن فيها ومدى توفر الشروط الصحية الالزمة للمسكن الصحي (

                   

 أطفال),للخطورة كان وفقا للفئات العمرية والجنس وتحديد المعرضين )ب( التعرف على الس
, حوامل، مسنين(ويتم ذلك من خالل فحص جميع السكان في منطقة الشمول لتشخيص  

    , المصابين باألمراض المعدية او المزمنة .

)ج( فحص جميع السكان في المنطقة لتشخيص المصابين باألمراض المزمنة .   

صحي لكل عائلة يشمل كل فرد يحدد فيه األمراض المصاب بها الشخص )د( فتح سجل 
 الموجود في منطقة الشمول . 

) البد من التعرف على البنى  التعرف على جغرافية المنطقة وخدماتها بشكل أساسي  -2
التحية متمثلة بالشوارع وتبليطها وشبكات الكهرباء وشبكات الماء الصالح للشرب وشبكات  

. لها من تأثير مباشر على صحة االنسان المجاري لما   

( وتقديم اإلحصائيات الشهرية لكي  1تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها في الفقرة ) -3
 تسهل عملية تحديد األولويات. 

  )خدمات الرعاية الصحية األولية )عناصر الرعاية الصحية األولية

وذلك عن طريق الكشف العام والكشف الدوري  االكتشاف المبكر للعديد من األمراض  -1  
عالج األمراض والمشاكل الشائعة بين كل أفراد العائلة رجاالً ونساًء    و لبعض الفئات

 وأطفال..



المسح الطبي الميداني حسب أهمية المشكلة الصحية الموجودة أو المتوقعة.  - 2  

العناية باألم، قبل وأثناء الحمل، وأثناء وبعد الوالدة، لتحقيق المعادلة الصحية المرجوة. -3  

العناية بالطفل.. متابعة نموه وتطوره من خالل الزيارات المنتظمة وتسجيل المالحظات  -4
ة الطفل السليم، مع تقديم التطعيمات األساسية للطفل.في بطاقة متابع  

إحالة الحاالت التي تحتاج إلى عناية خاصة إلى تخصصها المناسب.  -5  

التوعية والتثقيف الصحي وهذه من أهم واجبات طبيب األسرة خاصة في مجال التعريف   -6
 بأسلوب الغذاء الصحي المتوازن. 

عيادات طب األسرة.  -7  

لخدمات العالجية.  الطوارئ وا -8  

األساسية.  لقيحاتخدمات مكافحة األمراض المعدية والت -9  

رعاية كبار السن.  -01  

المتابعة المنزلية وفق األنظمة المتبعة.  -11  

عيادات السكري وهشاشة العظام والربو وغيرها من األمراض المزمنة.  -21  

تعزيز الصحة لجميع الفئات العمرية. -31  

عيادات اإلقالع عن التدخين و - سنان صحة الفم واأل -41  

.خدمات التثقيف الصحي والغذائي المصاحبة لعيادات طب األسرة -51  
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   Maternal and Child health:األمومة والطفولةرعاية 
 

أن برنامج العناية بالحامل والطفل هي جزء ال يتجزأ  من برامج صحة المجتمع المتعددة وان  
العناية بصحة الحامل والطفل هي من األمور المهمة التي اهتمت بها الدول المتطورة والنامية في  

طبية وفنية ووفرت احدث التقنيات التي لها دور   العالم وخصصت لها مؤسسات مزودة بمالكات
 . مهم في الكشف والعالج المبكر للحاالت المرضية

 
 أسباب االهتمام بصحة األم والطفل: 

لقد أعطت الدول المتقدمة والنامية اهتماماً متزايداً ببرامج رعاية األمومة والطفولة وجعلته في  
 قائمة األولويات لألسباب التالية: 

سنة حوالي نصف مجموع السكان في الدول   14طفال تحت سن يشكل األ -1
  - 15النامية. وإذا أضفنا إلى هذه النسبة عدد األمهات في سن اإلنجاب أي من )

 ( سنة فيشكل مجموع هاتين الفئتين حوالي ثلثي مجموع السكان. 45
 

األطفال هم مستقبل األمة. وقد وعت كثير من دول العالم على واقع وهي أن   -2
العناية بصحة الطفل تضمن للبلد جيالً سليماً قادراً على اإلنتاج ويمكن االعتماد  
 علية. أن أطفالنا اليوم هم رجال المستقبل وهذا ما يوجب رعايتهم والعناية بهم. 

 
أن األطفال يتعرضون بسهولة لإلصابة بأمراض عديدة قد تؤدي بحياتهم نظراً  -3

تمتعهم بالمناعة المناسبة. ومن الممكن منع  لتأثر صحتهم بعوامل البيئة أو لعدم 
حدوث اإلصابة فيها والسيطرة عليها وفي الحقيقة فان تقدم أي دولة يقاس بنسبة  

 الوفيات التي تحدث بين مجاميع األعمار المختلفة.  
 

أن العديد من األمراض التي ترافق الحمل والوالدة يمكن منعها أو اإلقالل من   -4
 ية المستمرة للمرأة الحامل. أخطارها عن طريق الرعا

 
أن األطفال يتعرضون للحوادث والمخاطر بسبب نقصان الوعي واإلدراك  -5

السليم, مما يستلزم األشراف المستمر عليهم لتدارك ما قد يصيبهم من عاهات  
 وعوق دائم مع عبئها الجسدي والعقلي واالجتماعي على الطفل وعائلته. 

 
األطفال وبصورة خاصة في الدول النامية   أن أمراض سوء التغذية منتشر بين -6

 وهي من احد المخاطر الصحية بين األطفال. 
 

أن خدمات رعاية األمومة والطفولة تساعد في تقليل نسبة الوفيات بين األطفال   -7
 دون عمر الخامسة.



 
 أهداف برامج رعاية األمومة والطفولة:  
  

والكفاية البدنية والنفسية واالجتماعية لالم  تهدف هذه البرامج بصفة عامة إلى رفع مستوى السالمة 
 والطفل وبصفة خاصة تهدف إلى :  

 
 بإرشادها ومساعدتها على ما يلي:  :رعاية األم 

 أن تحتفظ كل حامل أو مرضعة بصحة جيدة.  .1
 أن تتعلم فن رعاية الطفل. .2
 أن تلد والدة طبيعية.  .3
 أن تلد طفالً سليماً.  .4

 
 بتوفير ما يأتي له:  : رعاية الطفل

 أن يعيش وينمو وسط أسرة متماسكة.  -1
 أن يتمتع بالحب والطمأنينة.  -2
 أن يعيش في  وسط صحي.  -3
 أن يحصل على التغذية الكافية.  -4
 أن يحصل على الرعاية الطبية الجيدة.  -5
 أن يتعلم مبادئ الحياة الصحية.  -6

 
 الفئات المشمولة بهذه الخدمات فهي: 

 األمهات: 
 فترة الحمل والوالدة والنفاس. األمهات في  .1
 األمهات األكثر تعرضاً لمخاطر الوالدة وهن:  .2
 سنة.   35سنة وأكثر من  17األمهات في عمر اقل من  -أ
 كغم  85كغم واكثر من 45االمهات ذوات الوزن اقل من  -ب
 سم   145االمهات ذوات الطول اقصر من  -ت
نقص الوزن, أو فقر  األمهات المصابات بأمراض سوء التغذية كالسمنة المفرطة, أو   -ث

 الدم بسبب العادات الغذائية السيئة والتي تتعلق بكمية الغذاء المتناولة أو نوعيته. 
 األمهات المصابات بأمراض القلب أو الكلية أو مرض داء السكري.  -ج
 األمهات المتعددات الوالدة.  -ح
الجنين,    -خ موت  النزف,  مثل  سابقة  والدة  لمضاعفات  تعرضن  اللواتي  األمهات 

 اض, تسمم الحمل, الوالدة القيصرية وغيرها اإلجه
 

 األطفال: 
 األطفال الخدج ) والدة غير كاملة(. .1
 الطفل الذي كانت والدته عسرة.  .2
 الطفل الذي تعرض ألذى أثناء الوالدة   .3



 الطفل المعرض لتخلف في النمو والتطور.  .4
 أطفال األمهات المصابات بأمراض القلب, والكلية, والسكري. .5
األلمانية,  أطفال   .6 الحصبة  مثل  الفيروسات  تسببها  التي  بأمراض  المصابات  األمهات 

 األنفلونزا وغيرها. 
ير طبيعية كبطء النبض أو بطء التنفس  غ األطفال الذين تظهر عليهم عند والدتهم عالمات   .7

 أو عدم وجود فتحة المخرج وغيرها. 
 

 Maternal care:رعاية األمومة 
 
 األمومة إلى عدة مراحل:يمكن تقسيم رعاية  

 أو الرعاية قبل الزواج. Preconception الرعاية قبل الحمل .1
 تعد هذه المرحلة بداية منهاج رعاية األمومة ويفضل أن تبدأ في مرحلة المراهقة, وتشمل:

ووظائف  *   األنثوي,  التناسلي  الجهاز  حول  الدارس  في  صحياً  وعيهن  وزيادة  الفتيات  تثقيف 
وانسب سن  أعضائه, وأخطار   للزواج,  المناسب  والسن  الشخصية  والصحة  التناسلية,  األمراض 

بين   ما  وهو  حمل  التي    35  -20ألول  والمضاعفات  االختالطات  أن  آذ  األم,  عمر  من  سنة 
 تصاحب الحمل والوالدة تزداد في الفترة التي تسبق أو تلي هذا العمر.

 
 وإعطائهن التلقيحات مثل لقاح الحصبة األلمانية. االهتمام بصحة الفتيات في المدارس  *    

الفحوصات السريرية الالزمة, يتم أجراء الفحص الطبي الشامل على الراغبين في الزواج  *
لبيان أهليتهم وسالمتهم, ويهدف إلى كشف الحاالت المرضية والوراثية مثل داء السكر وغيرها  

 والتي يحتمل انتقالها إلى األطفال 
      

وهي جميعها للموافقة على الزواج، أال  اجرائها الفحوصات الطبيّة هذه إلى ثالثة أقسام يجبتقّسم   

 أوالّ: فحوصات األمراض الوراثيّة

 ثانياً: فحوصات لمعرفة القدرة على اإلنجاب 

 ً  ثالثاً: فحوصات لألمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الجماع أو العيش معا

 :ما قبل الزواج الفحوصات المختبرية  فوائد

لحد من انتشار األمراض المعدية والوراثية بين أفراد المجتمع؛ ألّن إنجاب أطفال مصابين  ل -1

 بأمراض وراثية أو معدية سيؤدي إلى ضعف بنية المجتمع

الوقاية من اإلصابة باألنيميا المنجلية والثالسيميا -2  

مستقر لكافة األفراد عند خضوعهم للفحص قبل الزواجإتاحة فرصة الزواج اآلمن وال -3  



إيجاد جيل جديد قادر على قيادة المجتمع، ونشر العلم والثقافة فيه ألنّه سيكون خاٍل من   -4
 األمراض الوراثية

الحد أو التقليل من المشاكل االجتماعية والنفسية للعائالت التي يُعاني أطفالها من أمراض  -5
  وراثية أو معدية 

 ما هو الفحص الطبي قبل الزواج 
تشمل فحوصات ما قبل الزواج أيًضا اختبار الزهري والسيالن واألمراض األخرى المنقولة  .

 جنسيًا  وفصيلة الدم  ، وعامل اإلنعاش ، وتحليل السائل المنوي وكذلك:  
الثالسيميا: هو أحد أمراض الدم الوراثية التي  تجعل الجسم ينتج  خاليا  دم حمراء أقل من الطبيعي  

 ومستويات هيموجلوبين أقل من الطبيعي )الهيموغلوبين  هو  بروتين  يحمل األكسجين( . 
  

فقر الدم  المنجلي  :هو مرض دم  وراثي آخر.  وهو  شائع أيًضا  في الشرق األوسط حيث  تتراوح  
معدالت صفات  الخاليا المنجلية )حامل الخاليا المنجلية( )خاليا الدم الحمراء المنجلية الشكل تسد 
األوعية الدموية الشعرية وتمنع تدفق الدم إلى العضو المستهدف  مما يؤدي إلى آالم  نقص تروية  

 الدم(
  

التهاب الكبد ب:عدوى فيروسية تصيب الكبد مسببة  أمراًضا حادة ومزمنة. ينتقل عن طريق  
سوائل الجسم )الدم واللعاب والسوائل المنوية  والمهبلية( لذلك  ، فإن االنتقال الجنسي للمرض 

ممكن فيجب على الزوج / الشريك  اآلخر أخذ اللقاح )عادة ما  يتم إعطاؤه  بثالث جرعات( قبل  
 إتمام زواجهما. 

 
فيروس نقص المناعة  البشرية / اإليدز: مرض ينتقل عن طريق الدم  والجنس ؛ وين تقل أيًضا من  

 األم إلى الطفل أثناء الحمل والوالدة والرضاعة 
 

 فحص الكشف عن مرض السكري  
فحص وازرمان للتحري عن  مرض  السفلس , أيًضا  اختبار والسيالن  واألمراض األخرى المنقولة 

  جنسيًا  وفصيلة الدم  ، وتحليل السائل المنوي. 
 

 الفحص الطبي لزواج  االقارب:
  

يعتبر زواج األقارب من  األقارب أمًرا شائعًا في  البلدان العربية ، على الرغم من أن  اإلسالم ال  
عالقة له بهذا التقليد الراسخ منذ  فترة طويلة. كونك   جزًءا من ثقافة الشرق األوسط ، فليس من  

السهل تغيير وجهات نظرهم  حول هذا النوع من الزيجات. إن  زيادة  الوعي حول آثار زواج  
األقارب على الصحة العامة عملية تستغرق وقتًا طويالً. ومع  ذلك  ، من المهم معالجة هذه المشكلة 
من خالل فحص ما قبل الزواج والذي يهدف  إلى تقديم المشورة لألزواج )أبناء العمومة على وجه  

الخصوص( الذين يخططون للزواج قريبًا  بشأن احتمالية نقل مجموعة من  األمراض إلى الزوج 
 اآلخر ، أو إلى أطفالهم ، وتزويد األزواج بالخيارات التي تساعدهم  على التخطيط ألسرة صحية 

 



 

  



 
 
 
 
 

 .Antenatal careالرعاية أثناء الحمل 
 

تعد فترة الحمل أهم فترة يهتم بها منهاج رعاية األمومة الن األم خاللها تكون معرضة لبعض  
مضاعفات الحمل التي يمكن الوقاية من حدوثها, أو اإلقالل من أخطارها, وذلك بالرعاية  

والطفولة أو في  المستمرة في هذه الفترة سواء قدمت هذه الرعاية في مركز رعاية األمومة 
المستشفيات أو بواسطة األطباء المتخصصين. ويجب أن تدرك األم الحامل بان الزيارة  

للمركز أو المستشفى تعد في غاية األهمية وحسب نظام معين كما هو موضح في الجدول  
 التالي : 

 جدول زيارات االم للمركز الصحي. 

 مدة الحمل  الزيارات

 الستة األولى. خالل األشهر   شهرياً 

 خالل الشهر السابع والثامن. كل أسبوعين

 خالل الشهر التاسع.  أسبوعياً 

  زيارات اضطرارية  

 
تعتبر رعاية الحوامل في المراكز الصحية طوال فترة الحمل من األمور الهامة لضمان صحة 

األم والطفل، فالزيارات المتكررة للمراكز الصحية تسمح بمتابعة تقدم نمو الطفل، كما تمنح تلك 
ئلة  الزيارات األم واألب وأفراد العائلة المهتمين قبل الوالدة فرصة للتحدث مع الطبيب عن أي أس 

 أو مخاوف تتعلق بالحمل أو الوالدة.  
أول زيارة للمراكز الصحية أثناء الحمل يتم فيها إجراء فحوصات عامة واكتشاف أي عوامل 

 خطر قد تؤثر على الحمل، وتهدف الزيارة األولى إلى:  
  فتح ملف )اضبارة ( للحامل يدون فيها المعلومات الضرورية للحصول على خدمة ذات جودة -

 عالية 
 تحديد موعد الوالدة التقريبي.  

 معرفة التاريخ الصحي لألم، وإذا كانت تتناول أي أدوية. استكشاف التاريخ الطبي ألفراد األسرة.  
تحديد ما إذا كانت هناك أي عوامل خطر متعلقة بالحمل على أساس العمر، والصحة العامة،  

 والتاريخ الصحي الشخصي والعائلي.  
 لصحية والتحقق من وجود أي مشاكل أو أمراض مزمنة. تقييم الحالة ا

سوف يتم السؤال عن حاالت الحمل السابقة والعمليات الجراحية، والظروف الطبية، والتعرض  
 ألية أمراض معدية. 

 المعهد التقني كوفة  

 قسم تقنيات التمريض 

 المرحلة الثانية 

 مادة الرعاية الصحية االولية  

 3النظرية المحاضرة  

 د. صاحب كاظم مراد 



 األسئلة التي ينبغي طرحها أثناء زيارة المراكز الصحية خالل الحمل؟ 
 ما هو تاريخ الوالدة؟   تشمل

 ؟  ما هو حجم الرحم
 هل األعراض التي تعاني منها طبيعية؟ 

 هل من الطبيعي عدم التعرض ألعراض معينة؟   
 ما هي التوصيات المحددة المتعلقة بزيادة الوزن والتمارين والتغذية؟  

 ما األنشطة واألطعمة والمواد التي يجب تجنبها؟  
 ما هي التمارين اآلمنة أثناء الحمل وتلك التي يجب علي تجنبها؟  

 لذي يجب معرفته عن الجنس أثناء الحمل؟ ما ا
 ما هي األعراض التي يجب التوجه على الفور للطبيب فور حدوثها؟ 

 ما هو تعريف الحمل عالي الخطورة؟  
الفحص البدني الشامل أثناء زيارة المراكز الصحية أثناء الحمل الفحص البدني الشامل هو جزء  

أثناء الحمل، ويتم فيها وزن األم وفحص ضغط الدم، والقلب،  من الزيارة األولى للمراكز الصحية 
والرئتين، والثديين، كما تتضمن الزيارة األولى أيًضا فحًصا للحوض. خالل اختبار الحوض يتم  
أخذ مسحة عنق الرحم للكشف عن سرطان عنق الرحم، ويتم أخذ العينات للكشف عن األمراض 

ديا، باإلضافة إلى ذلك ، سيتم إجراء فحص داخلي لتحديد  والكالمي المنقولة جنسيا مثل السيالن،
حجم الرحم والحوض، وسيتحقق هذا االختبار أيًضا من أي تشوهات في الرحم أو المبيض أو  

 قناتي فالوب. قد يستمع الطبيب إلى نبضات قلب الطفل باستخدام أداة خاصة تسمى الدوبلر
Doppler ،ولكن ال يستطيع الدوبلر عاًدة الكشف عن  ، والتي تستخدم الموجات الفوق صوتية

 أسبوع من الحمل.  12إلى  10ضربات قلب الجنين قبل 
لفحص مشاكل الدم مثل فقر الدم.    (CBC)اجراء الفحوصات المختبرية مثل صورة الدم الكاملة

تحليل البول    .Bفحص مرض الحصبة األلمانية للحامل. اختبارات لفحص التهاب الكبد اختبار 
فحوصات   و  .Rhأمراض الكلى أو عدوى المثانة. اختبار تحديد نوع فصيلة الدم وعامل لفحص

 الحمل المطلوبة أثناء الحمل والوقت المناسب إلجرائها . 

 

 العالمات المنذرة بالخطر اثناء الحمل : 
يجب على الحامل التوجه فورا الى المؤسسة الصحية )ليال ام نهارا ( بدون أي تاخير اذا كانت  

 لحامل تشكو من : ا
  

 نزف مهبلي -1
 اختالجات / نوبات صرع   -2

 صداع شديد مع تغيم في الرؤيا  -3
 سرعة او صعوبة في التنفس  -4
 تورم االصابع والوجه والساقين  -5
 حمى مع ضعف شديد يمنع من النهوض من الفراش -6

 
 اسباب محبذة للوالدة في المستشفى : 

 



 يمكن ان تطرأ مضاعفات ال يمكن التنبؤ بها اثناء الوالدة -1
 المستشفى مجهز بطاقم عمل واجهزة ومعدات وادوية توفر الرعاية المثلى  -2
 تسمح باإلحالة الى مستويات اعلى من الرعاية اذا دعت الحاجة الى ذلك -3

 األم الحامل.وكذلك يجب أن تزور المركز فور ظهور أي أعراض غير طبيعية تطرأ على 
 

هناك بعض الفحوصات الروتينية التي تجرى على األم عند كل زيارة لها لمركز   
 الرعاية والتي تشمل:

 
الفحص السريري: فحص الجسم ومالحظة العالمات الجسمية غير الطبيعية   .1

مثل وجود الورم أو الدوالي في الساقين, وكذلك قياس الوزن والطول وضغط  
 الدم.

 
النسائي: وهي فحوصات خاصة بالحمل وتشمل حجم الرحم وضع  الفحص  .2

الجنين, فحص المهبل للتأكد من وجود نزف وإفرازات, وكذلك نوع الحوض  
 وسعته. 

 الفحوصات المختبرية: فحص اإلدرار العام وقياس هيموغلوبين الدم.  .3
 الكشف عن حالة األسنان وعالجها.  .4
شادات الصحية المقدمة لالم اإلرشاد والتثقيف الصحي للحامل: تختلف اإلر .5

الحامل بما يتالءم وكل مرحلة من مراحل الحمل في التركيز على النظافة  
الشخصية , والراحة والنوم, مالبس الحامل, التلقيحات, العناية بالثديين, العناية  

باألسنان, التمرينات الرياضية, العناية بالطفل, وأتباع التعليمات الصحية  
 المهمة األخرى التي توجب أخذها بنظر االعتبار. الغذائية واألمور 

 
وتقوم مراكز رعاية األمومة والطفولة إضافة إلى الخدمات السابقة بتوفير العالج الالزم في 

   بعض الحاالت المرضية, أما في الحاالت المستعصية فيتم أحالتها إلى المستشفيات
 االستشارية في المستشفى : موجبات احالة الحامل الى العيادة 

 
 تحال حاال :  -1

 
 احتمالية موت الجنين  *

 دقيقة   15* تقلصات رحمية مبكرة منتظمة لفترات اقل من 
 اسبوع فاكثر   41* عمر الحمل 

 * ارتفاع ضغط الدم  
 * تمزق الغشاء الرحمي دون وجود مخاض  

 الرحم )حمل خارج الرحم (* الم البطن في المرحلة االولية عند وجود كتلة في ملحقات 
 * نزف اثناء الحمل 

 * فقر دم شديد  



 
 تحال دائما :  -2

 
 تشوهات ألجنة سابقة   •
 االصابة باألمراض المزمنة ) السكري , الصرع , القلب .........(  •
   زيادة او قلة السائل االمنيوسي  •

 
 تحال لالستشارة :  - 3
 

 عقد ليفية او تشوهات خلقية في الرحم   •
 عملية ربط عنق الرحم سابقة خالل االشهر الثالثة من الحمل  •
  االصابة بالحصبة االلمانية في الفصل االول من الحمل •

 

 تحال عند الوالدة   -4  
 

 سنة   16عمر الحامل اقل من  •
 الوالدة البكر  •
 خمسة والدات فاكثر سابقة   •
 والدة ميتة سابقة او موت الوليد خالل االسبوع االول من الوالدة سابقا   •
 الحمل التؤام  •
 االصابة بالتهاب الكبد الفيروسي )ب(  •
 قة مصحوبة بنزيف حاد او اختالجات والدة ساب •

 

  



 
 
 

 
 
 

 الرعاية أثناء الوالدة :  
تتم عملية الوالدة في مستشفى الوالدة أو في المنزل. ومن المهم تحديد األم الحامل مكان  

الوالدة واختياره عند اقتراب موعد والدتها ولكل من هذه الوالدات تهيئة مسبقة تقوم بها األم  
 بمساعدة  

ية  الممرضة لها. وفي كلتا الحالتين يجب أن تتم الوالدة تحت أشراف كوادر طبية أو صح 
مدربة أما الحاالت الخطرة التي يتم تحديدها قبل الوالدة فيجب أن تتم الوالدة في المستشفى  

 وتحت رعاية مركزة لتفادي االختالطات بالنسبة لالم والطفل.
 واجبات القابلة في صالة الوالدة : 

 تحضير معدات ومستلزمات الوالدة   -1
 وضع الطفل على صدر امه بحيث تتالمس بشرتهما  -2
 تنظيف عينا الطفل بقطعة قماش نظيفة لكل عين   -3
 تدفئة االم والطفل ولف الطفل بما في ذلك راسه  -4
تنشيف الطفل بعد قطع الحبل السري ومسحه جيدا على ان ال يعطى حماما اال بعد مرور   -5
 ساعات  6
 اعة االولى س 24الوقوف بجانب االم وعدم تركها خالل ال -6

  رعاية األم بعد الوالدة )النفاس( : .2
فترة النفاس  : هي الفترة التي تعقب الوالدة بستة أسابيع. ويفضل إقامة األم بعد الوالدة في  

( أيام تقريباً, وذلك لتوفير الرعاية لها الستعادة صحتها وقوتها, وللتعود على  3المستشفى لمدة )
لعناية به. أما في حالة خروج األم من المستشفى قبل مرور المولود الجديد وطريقة أرضاعه وا

هذه الفترة أو في حالة الوالدة في المنزل فيجب أن تزورها المولدة يومياً ولمدة ثالث أيام األولى  
 بعد الوالدة لألشراف على صحتها وعلى الوليد الجديد. 

والحلمة والبطن, وإذا كانت الحالة وخالل الزيارة يجرى لها الفحص الشامل كفحص الثديين  
الصحية العامة جيدة تشجع األم على الحركة والرياضة المناسبة, وكذلك تشجيع األم على  

الرضاعة الطبيعية لما لها من أثار صحية ونفسية لكل من األم والطفل, وكذلك تحصين الطفل 
 ضد األمراض.

أثناء األسبوع الثالث من الوالدة ألجراء  ويجب على األم مراجعة مركز رعاية األمومة والطفولة
الفحص الطبي األول, أما الفحص الطبي الثاني فيتم بعد مرور الستة أسابيع التي تلي الوالدة  
يجرى عليها فحص شامل ودقيق للتأكد من رجوع الرحم إلى حالته الطبيعية وعدم وجود أي  

 دت. عدوى أو مرض ومن ثم معالجة بعض الحاالت المرضية أن وج
 العالمات المنذرة بالخطورة بعد الوالدة : 

 نزف مهبلي متزايد -1
 تديان او حلمتان محمرتان او متورمتان   -2

 مادة الرعاية الصحية االولية  

   4النظرية المحاضرة  

 د. صاحب كاظم مراد 

 المعهد التقني كوفة  

 قسم تقنيات التمريض  

 المرحلة الثانية 



 الم شديد او عدوى في العجان   -3
 افراز مهبلي له رائحة   -4
 عدم اوصعوبة ارضاع الطفل  -5
 وذمة عامة   -6
 حمى النفاس  -7

 دور الممرضة في رعاية األمومة: 
 الخطرة منها خاصة.اكتشاف الحاالت المرضية مبكراً و .1
ترشد الحامل بضرورة مراجعة المركز الصحي, وأهمية أجراء الفحوصات خالل   .2

 الحمل بشكل منتظم لمنع حدوث مضاعفات الحمل.
عند مراجعة األم الحامل أول مرة تنظم لها استمارة خاصة يدون فيها المعلومات   .3

 غير ذلك من المعلومات. الشخصية, التاريخ العائلي والصحي, تاريخ الحمل والوالدة و 
 قياس ضغط الدم, وزن الحامل وطولها.  .4
 إرسالها إلى الطبيبة ألجراء الفحص الطبي الشامل.  .5
إرسالها إلى المختبر ألجراء الفحوصات المختبرية مثل تحليل اإلدرار العام  .6

خاصة المصابات بمرض داء  RBSوFBSلمعرفة نسبة الزالل )األلبومين( و
 و............ HBوفحص  Rhوالعامل الريسي ESR السكر وتحليل 

 تلقيح األم الحامل بلقاح توكسيد الكزاز.  .7
التعرف على المشاكل االجتماعية التي تقع بين أفراد العائلة وخاصة التي لها تأثير   .8

 على األم وجنينها وتقديم الحلول لها. 
 النفسية للحامل, ومحاولة إزالة مخاوفها من الحمل والوالدة. حل المشاكل  .9
 تقديم المعونات الغذائية للعائلة المحتاجة.  .10

 
الزيارات المنزلية للمرأة الحامل التي انقطعت عن مراجعة المركز الصحي لمعرفة    .11

األسباب , ودراسة الحالة االجتماعية لألسرة, وتقديم التوعية الصحية الالزمة 
وتهيئة كل ما يلزم لالم الحامل الراغبة بالوالدة في البيت ومساعدتها في  لألسرة, 

 اختيار المكان المناسب للوضع. 
حفظ المعلومات عن األم والعائلة والتي تساعد الممرضة والقابلة التي تحضر عملية    .12

 الوالدة على التعرف بالمشكالت المتوقعة.
 

ا على شكل فردي أو المحاضرات المنظمة, .   التثقيف الصحي لألمهات والذي يكون أم13
وهو جزء ضروري من منهاج صحة األم حيث يعطى في فترة الحمل وما بعد الوالدة  

 وكذلك في فترة الزيارات التي تخصص لرعاية الطفل ويشمل المواضيع التالية: 

توعية الحامل بتشريح الجهاز التناسلي ووظائفه, وبأدوار نمو الجنين   •
 رحمها. وتطوره في 

التغيرات الطبيعية التي تحدث في جسم الحامل ومنها انقطاع الحيض   •
وتغيرات الثديين, الغثيان والقي صباحاً, تكرر البول, حركة الجنين  

في رحم أمه,  الحدود المطلوبة في زيادة وزن األم أثناء فترة  
 الحمل. 



 أهمية النظافة الشخصية وكيفية القيام بها.  •

 ي وحلمة الثدي أثناء الحمل وبعد الوالدة. أهمية العناية بالثد •

 أهمية الراحة والنوم والترفيه عن النفس.  •

أهمية التمرينات الرياضية المخصصة للحامل أثناء فترة الحمل وبعد  •
 الوالدة وشرح الخطوات لها. 

 أهمية تناول األدوية تحت أشراف الطبيب. •

 كيفية اختيار المالبس المالئمة لالم الحامل.  •

ليم األم الحامل ما يحتاج الطفل وما تحتاجه هي بعد  ضرورة تع •
 الوالدة. 

 أسس رعاية الطفل.  •

 أهمية الرضاعة الطبيعية بالنسبة للطفل. •

 أهداف رعاية الطفولة  

لتطوير صحة الطفل وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعالجية له من خالل االشراف  
ين صحيا للعناية به بصورة صحيحة  الطبي المستمر على الطفل ومن خالل تثقيف الوالد

 منذ والدته الى سن دخوله المدرسة 

 خدمات رعاية الطفولة : 

أخذ التاريخ الصحي والمرضي للطفل وعائلته .  -1  

فحص الطفل جسميا ويشمل فحص الراس واالسنان والرقبة والصدر والبطن   -2
 واالطراف. 

وقوة العضالت .مالحظة عالمات النمو وتشمل الوزن والطول   -3  

الفحص المختبري ويشمل البول والبراز والدم .  -4  

اعطاء التلقيحات الالزمة . -5  

ارشاد االم حول الغذاء المطلوب للطفل حسب عمره ونموه .  -6  

مالحظة ومناقشة تصرفات الطفل مع امه وارشادها حول السبل الصحيحة لمعاملة  -7
 الطفل . 

عند مالحظة مرض معين عنده أو مشكلة معينة يتعذر عليها   صحيهالجهات الاحالة الطفل الى -8
.حلها  

 



  

 الرعاية الصحية االولية لألطفال حديثي الوالدة :  

تهدف الرعاية الصحية االولية لألطفال حديثي الوالدة الى توفير الرعاية وتطبيق برامج الفحص 
للوالدة وذلك الكتشاف االمراض والمشاكل الشائعة مبكرا  الطبي الشامل للمولود منذ اليوم االول 

 وعالجها بجانب تقديم المشورة واالرشاد المناسبين للوالدين . 

 الخدمات الصحية المتوفرة ضمن الرعاية الصحية لحديثي الوالدة  

اجراء فحص كامل للطفل من قبل اخصائية االطفال . -1  

دة . قياس وزن الرضيع ومقارنته بوزن الوال  -2  

تقييم كفاءة عملية الرضاعة ومراقبة صحة المولود وتغذيته  .  -3  

فحص مستوى البليروبين ) اليرقان ( عن طريق الجلد ومدى احتياج الطفل للعالج   -4
 الضوئي  

التواصل المباشر مع استشاري حديثي الوالدة عند القلق على سالمة الطفل -5  

 رعاية االطفال في دور الحضانة :  

دف االساسي من دور الحضانة هو : ان اله  

ايجاد الجو االسري السار للطفل . -1  

توفير البديل االفضل للحياة العائلية .  -2  

توفير الرعاية الصحية المتكاملة و النشأة االجتماعية السليمة .  -3  

ان الرعاية الصحية المتكاملة في مرحلة الطفولة المبكرة عمال صعبا وشاقا ويتطلب  
الرغبة الصادقة واالمومة الواعية والفهم الصحيح لحاجات الطفل االساسية لذا يجب ان  

تكون المربية في دور الحضانة أما متصفة بالحنان والعطف وحب الطفولة ومدركة 
 بطرق التعامل مع الطفل في نشاطاته اليومية . 

خصص قاعة  يتم في دور الحضانة توزيع االطفال بشكل مجاميع حسب اعمارهم حيث ت
 لكل فئة من الفئات العمرية التالية من : 

( سنة   4-3( سنة ، )  3-2( سنة ، )  2-1( شهر ، )  1-12)   

 في مرحلة الحضانة تظهر مشاكل خاصة بالطفل هي:



المشاكل النفسية . -1  

مشاكل التغذية .  -2  

تعرض الطفل لألمراض المعدية ) كالخناق , السعال الديكي ، الحصبة ، .........(   -3  

تعرض الطفل الى االمراض الشائعة كالتهاب اللوزتين والتهاب القصبات والزكام   -4  

تعرض الطفل للحوادث كالسقوط والجروح والكسور .  -5  

.  الطفيليات  تعرض الطفل لإلصابة باألمراض المسببة عن -6  

تعرض الطفل ألمراض االسنان -7  

  :الحضانة   واجبات الممرض / الممرضة المسؤولة في  دور

االشراف على االطفال من الناحية الصحية والغذائية  -1  

ملء استمارات الخاصة بالكشف الصحي بشكل تفصيلي وتثبت به كافة التوصيات والمقترحات فيها  -2
. 

تمارة الطفل عند دخوله الحضانة ألول مرة وتسجل كافة  ملء البطاقة الصحية وهي مماثلة الس-3
 المعلومات بصورة دورية . 

فحص االطفال بشكل دوري بما في ذلك السمع والنطق  والبصر  -4  

احالة االطفال الذين يشتبه بإصابتهم بأمراض الى المركز الصحي  -5  

الرعاية الخاصة لهم بالتعاون مع  االهتمام باألطفال المعوقين بصورة دورية والعمل على توفير -6
 الجهات المختصة .

االشراف في توفير اللقاحات في مراحل العمر المختلفة -7
. 

اتخاذ االجراءات الالزمة لمنع انتشار االمراض المعدية عند حدوث اصابة لهذه االمراض  -8
 واخبار الجهات الصحية بذلك 

يجب اخضاع العامالت كافة الى دورات بغية الحفاظ على صحة االطفال في دور الحضانة   -9
تنشيطية تشمل الجوانب الصحية واعطائهم المعلومات التي تمكن من رعاية الطفل صحيا ونفسيا  
 وكذلك اخضاع العاملين كافة الى فحوص طبية قبل تعيينهم فيها على ان يتم هذا الفحص عند جهة  

 صحية حكومية 
 

 



 

 

 التحصينات )اللقاحات( 
 التحصين )التلقيح(:

التحصين هو حجر األساس للصحة العامة، وهي وسيلة يتم بواسطتها حماية الشخص من  
.اإلصابة باألمراض المعدية  

 اللقاح:
إحداث   على  القدرة  تملك  ال  )بحيث  ضعيفة  أو  ميتة  فيروسات  أو  بكتيريا  على  اللقاح  يحتوي 
وإنتاج   عليهم،  للتعرف  الجسم  في  المناعي  الجهاز  تحفّز  بحيث  للشخص  إعطاؤها  ويتم  المرض(، 
مرة   الجسم  دخل  إذا  بمحاربته  يقوم  وبالتالي  مبكر،  بشكل  الميكروب  على  تتعرف  مضادة  أجسام 

 وتؤدي اللقاحات      خرى ويمنع حدوث المرض أ
مفعولها في تكوين االجسام المضادة بعد عدة شهور ولكن مفعولها يدوم لفترة طويلة قد تكون مدى  

 الحياة . 
         

اللقاح  من  حيث    والهدف  االجسام  انتاج مضادات  تحفيزه على  للجسم عن طريق  مناعة  تحقق  هو 
الميكروب عند  الفوري على  للقضاء  الجسم مستعد  يكون  وبالتالي  للجسم  المناعية  الذاكرة  تبقى في 

 . دخوله الجسم 
 

 الفئات المستهدفة)المشمولة بالتلقيحات(

األطفال/  الرضع  

 النساء الحوامل 

المصابون بأمراض مزمنة /كبار السن  

 المصابون بضعف في الجهاز المناعي بسبب الخضوع لعالج السرطان

المسافرون لمناطق موبوءة/   الحجاج  

 أهمية أخذ اللقاحات: 

إعطاء المواليد فرصة للنمو بصحة جيدة وتحسين فرصة الحياة لديهم  -1  

الماضي، أو التي تسبب مضاعفات شديدة  القضاء على األمراض المعدية التي كانت شائعة في  -2
 أو الموت

 3-اللقاحات ال تحمي األفراد فحسب؛ بل المجتمعات بأكملها

المساهمة في خفض معدالت الوفيات  -4  

 المعهد التقني كوفة  

 قسم تقنيات التمريض  

 المرحلة الثانية  

 االولية المادة : الرعاية الصحية 

 5المحاضرة النظرية 

 صاحب كاظم مراد    د.

 



الوقاية من اإلصابة باألمراض المعدية -5  

منع تطور مقاومة المضادات الحيوية من خالل التقليل من استخدامها  -6  

والتنقل المريح السفر اآلمن  -7  

أهميته االقتصادية تكمن في توفير تكاليف عالج األمراض  -8  

 
 أنواع اللقاحات: 

  تصنف اللقاحات حسب المادة التي تحضر منها الى انواع مختلفة ، منها
  1- لقاح الميكروبات الحية المضعفة

ويكون محتويا" على اجسام جراثيم او فيروسات حية زرعت او عوملت تحت ظروف معينة  
بحيث فقدت قدرتها المرضية واحتفظت بقدرتها على تكوين مناعة فعالة وعادة ما يتم اضعافه  

 بالحرارة

  :ومن امثلتها  

  )ا( الفيروسية الحية المضعفة مثل :
  لقاح شلل االطفال الفموي ، لقاح الحصبة المنفردة

  )ب( لقاحات جرثومية مضعفة مثل لقاح السل الرئوي
  **** محاسن اللقاح المضعف 

 . قليل التكلفة 
  . يعطي مناعة سريعة 

  **** مساوئ اللقاح المضعف 
 . حدوث الطفرات و من ثم العودة إلحداث المرض

 . عدم فعاليته في المناطق االستوائية 
 . ال يمكن استعماله في االشخاص المصابون باإليدز

 2- لقاح الميكروبات الميتة  
عبارة عن معلق من الجراثيم او الفايروسات بكل جسمها ولكن بعد قتلها تماما" بوسائل كيميائية  
  او فيزيائية كالحرارة واالشعة مع المحافظة على بناء جسمها واهم هذه اللقاحات المستعملة هي :

 ) أ( لقاحات فيروسية ميتة مثل لقاح شلل االطفال الزرقي
 ) ب( لقاحات جرثومية ميتة مثل لقاح التيفوئيد 

   ****محاسن استخدام اللقاحات الميتة
 . يعطي مناعة كافية 

 . ال يمكن حدوث انعكاس وتسبب المرض 
 . يمكن استخدامه في مرضى االيدز 

  **** مساوئ استخدام اللقاحات الميتة
 . يمكن ان ال تعطي مناعة



 . يجب اعطاء لقاح معزز
 . تكلفته عالية 

 3- لقاحات تستخدم اجزاء معينة من الميكروبات 
بدال" من استخدام الميكروبات نفسها تفصل اجزاء هامة من الميكروبات وتستعمل كعوامل لقاحية 

 مثالها: 

  لقاح التهاب السحايا 
  4- السموم المختزنة 

يحضر اللقاح من السموم الخارجية التي تفرزها الميكروبات مثل سموم الكزاز والدفتريا والتي  
تعامل بمواد بحيث تفقد سميتها وتبقى قدرتها في حث الجهاز المناعي إلنتاج اجسام مضادة قوية  

وهذا اللقاح يعطى باكثر من جرعة  ليكون مناعة فعالة جرعة اولى ثم جرعة ثانية وقد تعقبها  
 جرعة معززة ومن أمثلتها لقاح الخناق ولقاح الكزاز

 

 ما لفرق بين المصل  واللقاح :

االنسان يأخذ االجسام المضادة جاهزة , حيث يتم تحضيرها مسبقا بأخذ الميكروب  المصل :يعني أن 

 وحقنه. 

ثم يقوم الباحثون بأخذ هذه االجسام واجراء عمليات تنقية لها وتحضيرها مختبريا ليتم اعطاؤها بعد   

  .ذلك لألنسان  بصورة حقن

الجسام المضادة حيث يأخذ االنسان  بينما اللقاح  : فان جسم االنسان نفسه هو المصنع الذي ينتج ا

 .الميكروب أو الفيروس أو البكتيريا , أما في صورة ميتة أو ضعيفة جدا

عندما يحقن االنسان بالميكروب الضعيف يبدأ الجسم في تكوين أجسام مضادة تختلف في التكوين  

ا يصبح  حسب قدرة الجهاز المناعي لكل أنسان و تستغرق هذه العملية حوالي أسبوعين بعده

ً اللقاح فعاال على عكس المصل الذي يقوم بمقاومة الميكروب بمجرد دخوله جسم االنسان    وغالبا

  األجسام  ألن  ، لمدة يستمر  اإليجابي التحصين  أن إال العدوى، من  فورية حماية المصل  يعطي ما

ً  تتالشى المضادة   يتم لم التي األمراض من األشخاص لحماية األمصال األطباء ويستخدم تدريجيا

 لها.  لقاحات تطوير

 
 ما يمكن توقعه عند إعطاء اللقاح للطفل ألول مرة 

 
 قبل أخذ اللقاح 



يجب تذكر أخذ بطاقة تلقيحات الطفل عند زيارة المركز الصحي، وإذا لم يكن لم يمتلك الطفل 
 سجل، فيجب التأكد من سؤال مقدم الرعاية الصحية 

 
 أثناء أخذ اللقاح 

قد يسأل الطبيب أو الممرضة بعض األسئلة حول صحة الطفل، مثل إذا كان لديه حساسية أو  
 مشاكل صحية، وهنالك نصائح لمساعدة الطفل أثناء أخذه اللقاح:  

االسترخاء: حيث يتفاعل الطفل مع عواطف أبوية عند االسترخاء ويبقى بشكل إيجابي، وسوف  
 يكون أكثر سعادة أيًضا 

الدالل: ينصح باحتضان الطفل والتحدث إليه أثناء أخذه اللقاح، فقد وجدت الدراسات أن األطفال  
 الذين يتم احتضانهم يحدثون صرخة أقل أثناء الحقن 

 الرضاعة الطبيعية: إن إرضاع الطفل قبل أو أثناء أو بعد أخذ اللقاح سيكون مريًحا له 

صرف االنتباه: صوت لطيف أو لمسة هادئة يمكن أن تسا عد على تهدئة الطفل؛ حيث يمكنك  
 إعطاؤه لعبة مفضلة أو إسماعه قصة 

 بعد أخذ اللقاح 

 قبل الذهاب إلى المنزل يجب تذكر حجز الموعد المقبل

قد تبدأ الجرعة األولى من التحصين عند الوالدة؛ ولكن بالتأكيد هناك جرعة في سن شهرين، 
في الموعد األول وسوف يتم استالم سجل تطعيم الطفل )بطاقة التطعيم(  

تذكير مقدم الرعاية الصحية إذا نسي إعطاء السجل لتدوين وقت الموعد المقبل في الهاتف  
ل تطعيم الطفل في الخلوي أو تقويم المنزل في أقرب وقت ممكن قبل نسيانها الحتفاظ بسج

 مكان آمن، للعثور عليه عند الحاجة 

للتأكد من تحديثه في كل مرة يتلقى فيها الطفل إحضار بطاقة التلقيحات في كل موعد؛ 
 اللقاح

إن اللقاحات هي جزء من روتين العناية باألطفال؛ لذلك يجب المحافظة على مواعيدها  
 لحماية صحتهم 

 إرشادات بعد أخذ اللقاح 

بعض األعراض الجانبية مثل فقدان الشهية وصعوبة النوم ال تحتاج إلى عالج وستختفي   -1
أو يومين في غضون يوم   

قد يحتاج بعض األطفال إلى المزيد من الراحة بعد أخذ اللقاح  -2  



يمكن استخدام أدوية الباراسيتامول )أو البنادول( عند ارتفاع درجة الحرارة واتباع   -3
 إرشادات استخدام الدواء

تجنب إعطاء األسبرين لألطفال -4  

بشكل منتظم  تحريك الذراع أو الساق التي تحتوي على موقع الحقن  -5   

وضع كمادات باردة ورطبة ونظيفة على مكان الحقن لتخفيف االحمرار وتورم مكان   -6
 الحقن

 
 هل اللقاح أكثر أمانًا من اإلصابة بالمرض الحقيقي؟

 

نعم، حيث إن نظام المناعة الطبيعي للطفل يستطيع التعامل مع الجراثيم المضعفة أو الميتة 
 في اللقاح

الطفل غير الملقح بالمرض الحقيقي، فإن النتيجة يمكن أن تكون خطيرة أو  أما إذا أصيب 
حتى مميتة، وذلك ألن الميكروبات النشطة تتكاثر بسرعة، والجهاز المناعي للطفل ليس  

 مستعًدا للدفاع عن نفسه 

لقاح بي سي جي (  BCG   ( Bacillus Chalmette Guerin 

مجفف بالتبريد وقبل اعطائه البد من تخفيفه بمحلول التخفيف يحتوي هذا اللقاح على ميكروب موهن 
ساعة   24قبل االستعمال مباشرة ويفقد فاعليته بسرعة بعد تخفيفه لهذا يتلف المتبقي منه بعد مرور 

على أكثر تقدير . يعطى هذا اللقاح في االسبوع االول من الوالدة للوقاية من مرض التدرن الرئوي  
مل في الجلد في االطفال حديثي   0.5ثالث االشهر االولى من الوالدة وبجرعة  ) السل ( أو خالل ال

الوالدة وبجرعة مضاعفة  في الجلد لألطفال الكبار ويحقن داخل طبقات الجلد فوق عضلة الكتف  
االيسر الن هذا الموضع له أقل اتصال بالجهاز اللمفاوي ومن ثم ال يسبب أي أضرار أو مضاعفات  

 خطيرة

 ولضمان ح قنه يجب توافر الشروط التالية : 

درجة .   15ان ال تزيد الزاوية بين سن االبرة وسطح الجسم عن   -1  

وجود مقاومة اثناء الحقن .  -2  

ظهور تورم بعد حقن الجرعة مباشرة .  -3  

 ظواهر نجاح عملية التلقيح 

ظهور وذمة ) ندبة ( في موضع الزرق . -1  



ابيضاض الجلد في موضع الزرق . -2  

هور بثور البصيالت الشعرية في موضع الزرق ظ -3  

 موانع اعطاء اللقاح 

في حالة وجود حساسية الحد مكونات اللقاح .  -1  

وجود ارتفاع درجة حرارة الطفل . -2  

وجود طفح جلدي عام عند الطفل  -3  

في بعض حاالت نقص المناعة عند االطفال .  -4  

في حال كان الطفل يعالج بالكورتيزون .  -5  

ا كان الطفل مصاب باألورام الخبيثة . اذ -6  

االطفال الذين لديهم نتائج ايجابية الختبار التيوبركلين . -7  

كيلو غرام .  2.5اذا كان وزن الطفل اقل من  -8  

اذا كانت والدة بمساعدة وسائل انعاش .  -9  

اذا كان يعاني من تشوهات خلقية .  -10  

 تفاعالت اللقاح 

: ويحدث اذا اعطي الطفل الجرعة الصحيحة من اللقاح داخل طبقات الجلد وكان   التفاعل الطبيعي
المحقن معقم اذ تتكاثر جراثيم هذا اللقاح ببطيء شديد ويظهر ورم صغير طري أحمر اللون قطره ) 

سم ( في موضع التلقيح وبعد مدة تتراوح بين اسبوعين وثالث يتحول الورم الى خراج صغير   1
ملم (  5سم ( ثم تلتئم القرحة من تلقاء نفسها تاركه ندبة قطرها )  1ها حوالي ) ويصبح قرحه قطر

 وهذه الندبة مفيدة ألنها عالمة على ان الطفل تلقى اللقاح بنجاح . 

: في بعض االحيان يحدث التهاب موضعي شديد أو خراج أكثر عمقا وأحيانا تتورم  التفاعل الشديد 
بط ويحدث ذلك الن الحقنة دخلت تحت الجلد الى أكثر من الالزم عن  العقد اللمفاوية الواقعة قرب اال

طريق الخطأ أو بسبب اعطاء جرعة أكبر مما ينبغي أو الن المحقن لم يكن معقم واذا بقي التفاعل  
موضعيا فال يلزم أي عالج سوى وضع شاش جاف أما اذا تكونت قرحة كبيرة يجب عرض الطفل  

 على الطبيب . 

 المضاعفات : 



تضخم الغدد اللمفاوية تحت االبط .  -1  

حدوث خراج في مكان اعطاء اللقاح . -2  

حدوث ندبة كبيرة تشوه مظهر الجلد على الذراع .  -3  

االصابة بالمرض نفسه نتيجة عدم استخدام جرعة مناسبة من اللقاح   -4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   DPT  :   البكتيري  اللقاح الثالثي  

 
المضعفة الدفتيريا  سموم  هي:  مشتقات،  ثالثة  على  يحتوي  لقاح  ،  Diphtheria toxiod هو 

المضعفة التيتانوس  للسعال  Tetanus toxiod وسموم  حية  غير  وميكروبات   ،
مرات  Pertussisالديكي عدد  تقليل  إلى  إضافة  للّقاح،  أكثر  استجابة  يضمن  التجميع  وهذا   .

ملليليتر" حقناً  0.5الحقـن. ويتلف إذا تعرض للتجميد، أو أشعة الشمس. ويعطـى الطفـل الجرعـة "
 داخل العضلة، في الجزء الخارجي من منتصف الفخذ. 

 
 

ثالث جرعات عند تمام الشهر الثاني والرابع والسادس من العمر، مع لقاح   فيهذا اللّقاح  يعطى  
وفي حالة  سنوات.    4شهراً، و  18. كما تُعطى جرعة منشطة منه عند عمر  الفموي  شلل األطفال

الديكي   السعال  لقاح  مادة  من  حساسية  الثنائي وجود  اللقاح  فقط  أن  DT يُعطى  ثبت  حيث   ،
ال عمر  المضاعفات،  بعد  الديكي،  السعال  لقاح  يسببها  الجهاز    3تي  على  جداً  خطيرة  سنوات، 

 العصبي. 
 

 التفاعالت واآلثار الجانبية:
 ( الحمى1)

وتستمر التلقيح،  يوم  مساء  بتخفيف   24تحدث  ويُنصح  للحرارة،  خافٌض  الطفل  ويعطى  ساعة، 
 قاح.المالبس، وعمل كمادات باردة، إذا لزم األمر، في موضع إعطاء الل

 ( التقرح الموضعي2)
قد يصاب الطفل بآالم وتقرح واحمرار وتورم، في موضع الحقن. فإذا حدث ذلك مبكرا،ً أي في 
اليوم التالي للحقن، فهو ناجم عن اللقاح فقط، وليس األمر خطيراً، وسوف يتوقف بعد ثالثة، أو  

 أربعة أيام. 
 ( الخراج 3)

فقد يكون ذلك بسبب خراج.    -د الحقنة بأسبوع أو أكثرأي بع  -إذا ظهر األلم أو التورم متأخرين
على الطبيب، فقد يحتاج العالج   الحالةوهذا يحدث إذا كانت اإلبرة غير معقمة. ويستلزم عرض  

 إلى شق وتنظيف وتضميد. 
 ( التشنجات 4)

اللقاح، وهو   الديكي في  السعال  إلى جزء  إذا حدث ذلك، فمرده  تفاعل شديد، ولكن  يندر حدوث 
الطفل جرعات أخرى من    أكثر الحالة ال يعطى  العمر. وفي هذه  السادس من  الشهر  بعد  حدوثاً 

 .DT اللقاح الثالثي، ويمكن إكمال تلقيحه باللقاح الثنائي 
 

 موانع التلقيح ضد الثالثي البكتيري: 
 
 درجة   38,5اكثر من   ( االرتفاع الشديد في درجة الحرارة، 1)

 المعهد التقني كوفة  

 قسم تقنيات التمريض 

 المرحلة الثانية  

المادة : الرعاية الصحية  

 االولية 

 6المحاضرة النظرية 

 د. صاحب كاظم مراد  



 ( األنيميا والضعف الشديد والوهن بسبب األمراض.2) 
ساعة   72( وجود تاريخ مرضي باإلصابة باختالل في الجهاز العصبي، أو صدمة، في خالل 3) 

 اللقاح الثنائي. بديال  من آخر تلقيح من اللقاح الثالثي، وفي هذه الحالة يُعطى 

 : DT الثنائي   لقاح ال  

الثنائي هو   لقاحالثالثي ولكن بدون البكتيريا الخاصة بمرض السعال الديكي، أي أن  اللقاحهو نفس 
يتم إعطاءه لألطفال بدال من الثالثي البكتيري في    لقاحضد مرض الكزاز والدفتريا، ولكن هذا ال

 حاالت خاصة جدا، هي: 

الثالثي البكتيري.  لقاحأيام بعد جرعة سابقة من  3حدوث تشنجات خالل  -1   

  لقاحساعة بعد جرعة سابقة من ال 48درجة خالل   539.ارتفاع درجة الحرارة أكثر من  -2 
 الثالثي البكتيري. 

الثالثي البكتيري.   لقاححدوث حساسية شديدة ومهددة لحياة الطفل بعد جرعة سابقة من  -3   

الثالثي   للقاحاأيام بعد جرعة سابقة من  7حدوث اعتالل في الدماغ أو الجهاز العصبي في خالل  -4
البكتيري، مثل حدوث التهاب بالمخ ، حدوث غيبوبة ، نقص درجة الوعي للطفل أو حدوث تشنجات  

 مستمرة. 

:لقاح شلل االطفال     

 Oral polio vaccine) OPV( يُعرف بلقاح شلل األطفال الفموي 

  ةوهو لقاح حي موهن يحتوي على ثالث أنواع فايروسات من عائل (سابن ) ويسمى ايضا لقاح
  فايروس شلل االطفال

يقوم مبدأ عمل هذا اللقاح على تقوية مناعة البطانة المخاطية للجسم، األمر الذي يُفسر قدرة اللقاح 
 على الحّد من انتشار المرض يُعطى على شكل قطرات فموية لألطفال)قطرتان(.

  يحتاج جميع األطفال ألخذ لقاح شلل األطفال، كما يحتاج بعض البالغين أخذ اللقاح أيًضا، وتجدر  

 اإلشارة إلى أّن هذا اللقاح قد يُعطى وحده، أو قد يُعطى إلى جانب لقاحات أخرى في الوقت ذاته. 

 األطفال والرضع يحتاج األطفال ألخذ أربع جرعات من لقاح شلل األطفال على أربع جلسات  
 متفرقة، بحيث تكون الجرعات بحسب التوزيع العمرّي اآلتي: 

 **جرعة الصفر تعطى عند الوالدة  

  **الجرعة األولى تُعطى على عمر شهرين. 



  **الجرعة الثانية تُعطى على عمر أربعة أشهر.

  **الجرعة الثالثة تُعطى خالل الشهر السادس  

 وتعطى الجرعات المنشطة من اللقاح عند عمر السنة ونصف واربع سنوات و خمس سنوات 

  محاذير استخدام لقاح شلل األطفال الفموي:

  يحذر استخدام لقاح شلل األطفال الفموي في بعض الحاالت، نذكر منها ما يأتي: 

  1- حاالت المعاناة من ضعف الجهاز المناعّي. 

  2- الحاجة ألخذ األدوية الستيرويدية لفترة زمنية طويلة.

 3- اإلصابة بعدوى فيروس عوز المناعة البشري أو المراحل المتقدمة منه التي تُعرف بمرض 
  نقص المناعة المكتسب

 4- حساسية تجاه أحد المضادات الحيوية اآلتية: ستربتوميسين  

إذ يُعّد لقاح شلل األطفال الفموّي آمنًا وفعااًل للغاية؛ وال يرتبط استخدام هذا اللقاح في الغالب بظهور  
 آثار جانبية. 

: مميزات اللقاح  

 * سهولة االستخدام ألنه يأخذ عن طريق الفم . 

رخيص الثمن .  *  

.  الحية المضعفة * له قدرة مناعية عالية الحتوائه على ثالث انواع من الفايروسات  

 * يعطي مناعة موضعية للجهاز الهضمي 

 * أقل نسبه مضاعفات . 

 االحتياطات الواجب توافرها عند التلقيح

 * عدم الرضاعة قبل التلقيح وبعده لمدة ساعتين . 

تقيؤ عقب التلقيح . * تكرر الجرعة اذا حدث    

 * ال يعطى اللقاح في حاالت االصابة بعدوى فايروسية اخرى . 

 * يتلف اذا تغير لونه البنفسجي الفاتح الى االصفر الفاتح او عديم اللون . 



 IPV (Inactivated Polio Vaccine ) لقاح شلل األطفال معطل النشاط 

هذا اللقاح يُعطى إما على شكل) حقن في العضل وإّما إبرة تحت الجلد(، وال يصّح إعطاؤه إال من  
قبل مقدمي الرعاية الصحية الذين هم على دراية بطريقة إعطائه، وفي سياق الحديث عن طريقة  
إعطائه يجدر التنويه إلى أنّه قد يُعطى في عضالت الذراع أو الساق، وذلك باالعتماد على عمر  

الشخص المعنّي. وتكمن أهمية هذا اللقاح بتوليد أجسام مضادة في الجسم ضد الفيروسات التي قد  
تُسبب شلل األطفال، وبذلك فإنّها تُهاجم الفيروس في حال التعرض له مستقباًل، وتمنع وصوله إلى  

الجهاز العصبّي، وبالتالي تحول دون تسببه بالشلل، و يُعّد هذا اللقاح فعااًل؛ إذ يُولّد مناعة ممتازة في  
أجسام أغلب الذين يأخذونه، والجدير بالذكر أّن لقاح فيروس شلل األطفال الُمعّطل ال يحتوي على  

 فيروس حّي؛ وبالتالي ال يُسبب شلل األطفال كأحد اآلثار الجانبية الُمحتملة

يحتوي على نوع واحد فقط من الثالث انواع المكونة لعائلة الفايروس   )ميت(لقاح غير حيأي انه 
ويعطى للمرضى الذين يعانون من نقص المناعة وكما يمكن   ويسمى لقاح ) سولك( شلل االطفال

 اعطائه اثناء الحمل 

ال يحتاج أغلب البالغين ألخذ لقاح لشلل األطفال، وذلك ألنّهم قد تلقّوا اللقاحات  الالزمة خالل مرحلة  
الطفولة، ولكن توجد بعض الحاالت التي يمكن للطبيب أن يُعطي فيها لقاح شلل األطفال للبالغين  

 بحسب ما يراه مناسبًا،

  وفيما يأتي إجمال هذه الحاالت: 

 1- السفر إلى المناطق أو الدول التي ينتشر فيها فيروس شلل األطفال؛ وفي مثل هذه الحاالت تجدر  
االستشارة عن الحاجة ألخذ لقاحات شلل األطفال، لتقوية المناعة للفرد والحّد من انتشار عدوى  

 فيروس شلل األطفال إلى المناطق السليمة.

 2- العمل في المختبرات بصورة تُجبر على التعامل مع عينات قد تحتوي على فيروس شلل 
 األطفال.

 3- العمل في مجال الرعاية الصحية بصورة تتطلب التعامل مع المصابين بفيروس شلل األطفال أو  
 التعامل مع األشخاص الذين هم على اتصال مباشر مع المصابين بشلل األطفال. 

 مواعيد إعطاؤه للفئات اعاله : 

 على جرعات ثالث، بحيث تُعطى األولى، ثم تُعطى الجرعة الثانية بعد مرور شهر إلى شهرين  
على وقت إعطاء الجرعة األولى، ثّم تُعطى الجرعة األخيرة بعد مرور ستة إلى اثني عشر شهًرا  

على إعطاء الجرعة الثانية، مع األخذ بعين االعتبار أّن هذا الجدول يتعلق بلقاح شلل األطفال  
 الُمعّطل ال الفمويّ  .  

 محاذير استخدام لقاح شلل األطفال الُمعّطل:  

 عدم إعطاء لقاح شلل األطفال الُمعّطل في حاالت: 



 1- يحذر إعطاء هذا اللقاح ألّي شخص يُعاني من حساسية تجاه أحد مكونات لقاح شلل األطفال  
الُمعطل، بما فيها الحساسية تجاه المضاد الحيوي المعروف بنيوميسين ، وعليه ال بُّد من إخبار  

 الطبيب بوجود نوع من الحساسية تجاه أي مكّون للقاح قبل أخذه. 

2-  يحذر إعطاء لقاح شلل األطفال الُمعطل لمن عانوا من تفاعل تحسسي شديد تجاه حقنة سابقة من  
 هذا اللقاح.

  حاالت تأجيل إعطاء لقاح شلل األطفال لفترة: 

إمهال الشخص المعني فترة من الوقت في حال معاناته من مرض أو مشكلة صحية متوسطة في  
شدتها أو خطيرة، إذ يُنصح بانتظاره الوقت الالزم للتعافي ثّم إعطائه الحقنة، مع األخذ بعين االعتبار  

أّن الرشح والمشاكل الصحية البسيطة تُستثنى من ذلك؛ إذ يمكن إعطاء اللقاح في مثل هذه الحاالت  
 دون تخّوف. 

 اآلثار الجانبية الُمحتملة للقاح شلل األطفال الُمعطل:

 احمرار موضع الحقنة والشعور بألم معتدل في شدته هذا باإلضافة إلى احتمالية المعاناة من االنتفاخ  
 في موضع الحقنة كذلك،

  وقد يبدو على الطفل االنزعاج أو التهيّج بعض الشيء، 

مع احتمالية حدوث ارتفاع في درجات الحرارة قد تصل إلى حّد اإلصابة بالُحّمى، ولكن يجدر  
التذكير بأّن هذا اللقاح آمن، وأّن هذه األعراض الجانبية محتملة وبسيطة، وإّن الفوائد المجنيّة من  

أخذ اللقاح تفوق كثيًرا خطورة اآلثار الجانبية التي يُحتمل ظهورها، هذا وتجدر اإلشارة إلى أّن  
أغلب هذه اآلثار الجانبية تختفي خالل يوم أو يومين كحّد أقصى من أخذ هذه الحقن، وفي هذا السياق  

 يجدر التنويه إلى كيفية التعامل مع هذه اآل ثار الجانبية بتقديم النصائح اآلتية: 

 دواعي مراجعة الطبيب:

 بالرغم من أمان لقاح  شلل األطفال كما سبق بيانه، إال أّن بعض األفراد قد يُعانون من حساسية  
تجاهه وخاصة لقاح شلل األطفال الُمعّطل، وفي مثل هذه الحاالت تظهر أعراض تستدعي التدخل  

الطبي الفورّي، وفيما يأتي بيان هذه األعراض صعوبة التنفس. زيادة سرعة ضربات القلب. الشرى 
 أو الطفح الجلدي. الدوخة. بحة الصوت أو الصفير المصاحب لصوت النفس. الشعور بالضعف العام

 Measles Vaccine فردة لقاح الحصبة المن

الجاف   اللقاح  يخلط  االستعمال  وعند  بالتجميد  ومجفف  مضعفة  حية  ميكروبات  على  يحتوي  اللقاح 
بمحلول التخفيف الخاص ويتلف بسرعة اذا تعرض للحرارة ويعطى للطفل الذي أكمل تسعة أشهر 

وبجرعة   عمره  الطفل    0.5من  تكسب  قد:  الجرعة  وهذه  بالعضلة  زرقا  مرض مل  ضد  مناعة 
 الحصبة طوال حياته وال يعطى قبل



هذا العمر الكتساب الطفل المناعة من امه اثناء الحمل ، له اثار جانبية قد تظهر الحمى لمدة تتراوح  
 ( أيام ويعقبه طفح جلدي خفيف .  3-1من ) 

َحْقن  وطريقة اعطائه في الجزء األعلى من الذراع بالَحْقن تحت الجلد ويتوجب تعقيم موضع ال
 واالنتظار حتى يجف اوتنظيفه بالماء الدافي 

ال يُنصح بتلقيح المرأة الحامل بهذا اللقاح، وخاصةً خالل الثلث األول من الحمل. يُفّضل االنتظار 
 ثالثة أشهر، على األقل، بين تلقي هذا اللقاح وبين بدء الحمل 

    MMR الثالثي الفايروسيلقاح 

 
على فيروسات حيَّة  (الحصبة األلمانية    -النُّكاف   - الحصبة (الفيروسي ضد يحتوي اللقاح الثالثي

ردة فعل مناعية لهذه األمراض. يوفّر ، ويُحفِّّز نشاط الجهاز المناعي في الجسم ولخلق     موهنه
 .%98هذا اللقاح حماية مناعية بنسبة 

عمر   في  لألطفال  اللقاح  من  األولى  الجرعة  بإعطاء  عند    15يُنصح  الثانية  والجرعة  شهرا، 
 بلوغهم سن السادسة/السابعة )في مرحلة الصف األول اإلبتدائي(

الجلد تحت  الحقن  بواسطة  اللقاح  إعطاء  العلوي  (Subcutaneous- SC) يتم  الجزء  في 
 .الخارجي من الذراع

أسابيع.   ثالثة  أو  أسبوعين  غضون  في  والنُّكاف  األلمانية  الحصبة  ناجعة ضد  مناعة  تحقيق  يتم 
أيام   ثالثة  ذلك، في غضون  بأسرع من  المنفردة  الحصبة  المناعية ضد  النجاعة  تحقيق  يتم  بينما 

 .حتى ثالثة أسابيع

 المخاطر: 
لألشخاص    ية الحصبة األلمان - النكاف   -: الحصبة  الفيروسيال يجوز إعطاء اللقاح الثالثي    - 1

الذين لديهم حساسية من احد مكونات اللقاح أو لألشخاص الحساسين للمضادات الحيوية من نوع  
هذا   من  سابقة  جرعات  تلقيهم  عند  أرجي  فعل  رد  لديهم  ظهر  الذين  األشخاص  أو  "نيوماسين 

 .اللقاح

  .عند وجود فرط حساسية للبيض، يتوجب إجراء التلقيح مع المراقبة - 2

 (Thrombocytopenia) كان الشخص المرّشح للتلقيح مصاباً بمرض قلة الصفيحاتاذا  - 3
فقد يؤدي إعطاء هذا اللقاح إلى تفاقم الوضع الصحي والتسبب بقابلية شديدة للنزف، لذا يتوجب  

الفوائد المرجّوة من التلقيح بهذا اللقاح مقابل المخاطر التي قد تنجم عنه في    األخذ بعين االعتبار
 .الحالةهذه 

 .أشهر على األقل قبل بدء الحمل 3تُنصح السيدات الالتي تلقين تلقيحا بهذا اللقاح باالنتظار مدة 

https://www.webteb.com/children-health/diseases/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A8%D8%A9
https://www.webteb.com/children-health/diseases/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A8%D8%A9
https://www.webteb.com/children-health/diseases/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A8%D8%A9
https://www.webteb.com/pregnancy-childbirth/diseases/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.webteb.com/pregnancy-childbirth/diseases/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.webteb.com/pregnancy-childbirth/diseases/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9


فيروسات الحصبة والنًّكاف التي يحتوي عليها هذا اللقاح موهنه، وال تنتقل إلى حليب األم. أما  
االت النادرة جداً قد تظهر فيروس الحصبة األلمانية الُمَوهَّن فينتقل إلى حليب األم، وفي بعض الح

 لإلصابة بالحصبة األلمانية.   على الطفل الرضيع أعراض طفيفة

 تأثيرات جانبية: 

احمرار وانتفاخ في موضع الَحْقن. هذا اللقاح ذو ميزة حامضية بعض الشيء، وقد يتسبب   - 1
 .بإحداث شعور بالحرق في موضع الحقن، لكنه يتالشى

يوماً بعد تلقي   12 - 5خالل الفترة الواقعة بين 39̊  ر الحّمى )حتىقد يؤدي التلقيح إلى ظهو - 2
يَّة، وخاصةً لدى األشخاص   التلقيح بهذا اللقاح، وقد تكون هذه الحّمى مصحوبة باختالجات َحَموِّ

 .الحساسين لالختالج و/أو األشخاص ذوي تاريخ مرضي من االختالجات الحموية

 .تلقي التلقيح بهذا اللقاح يوما بعد   12 - 5فترة ما بين  قد تظهر طفوح جلدية عابرة في ال - 3

مات في الغدد الليمفاوية )من كال جانبي العنق وتحت اإلبط( دون   - 4 قد تظهر انتفاخات أو تورُّ
 حصول ضرر، وانتفاخات في الغدد اللعابية )التي تقع أمام األذنين( 

 :اآلثار الجانبية النادرة تشمل

 .الصفيحات الدموية، وقابلية شديدة، مؤقتة، للنزف أ. هبوط في عدد 

 .ب. التهاب الغدد اللعابية والتهاب الخصيتين

مات( في المفاصل وأوجاع في العضالت  .ج. أوجاع وانتفاخات )تورٌّ

 .د. ظهور ردة فعل أرجية شاملة )نادر جداً(، حكة وتوّرم في بشرة الوجه وصعوبات تنفُّسيَّة

 .األذنين، صممهـ. التهاب في 

 

 

 

  



 

 

 

 تلقيح المرأة الحامل :

تلقح األم الحامل روتينياً بلقاح توكسيد الكزاز لحمايتها وحماية طفلها الرضيع من مرض   
 الكزاز, حيث تمر األجسام المضادة للكزاز من األم إلى الطفل عبر المشيمة.

 الجرعة وطريقة اإلعطاء: 
 

,  الكزاز لالم على خمس جرع, جرعتين أثناء الحمل وثالثة بعد الوالدة توكسيد يعطى لقاح 
الجرعة األولى في نهاية الشهر الرابع من الحمل والثانية بعد مرور أربعة أسابيع على الجرعة  

األولى )في نهاية الشهر الخامس من الحمل(, الجرعة الثالثة بعد مرور ستة أشهر من أخذها  
الجرعة الثانية والجرعة الرابعة تعطى بعد مرور سنة من أخذها الجرعة الثالثة, والجرعة  

خامسة تعطى بعد مرور سنة من أخذها الجرعة الرابعة, ومقدار الجرعة في كل مرة تكون  ال
 سي سي من لقاح توكسيد الكزاز يزرق تحت الجلد في أعلى الذراع.   0,5

 اآلثار الجانبية للقاح الكزاز:
يحدث الم واحمرار وتورم في مكان الزرق يستمر لبضعة أيام وتزول هذه األعراض من تلقاء  

 ها وبدون حاجة للعالج.نفس
وباء   كحدوث  الضرورية  الحاالت  في  الحامل  لالم  تعطى  أن  يمكن  أخرى  لقاحات  هناك 
بالمرض وهذه اللقاحات هي لقاح شلل األطفال ولقاح الكوليرا بعد أن يقرر الطبيب من عدم  

 . خطورة التلقيح على األم الحامل وجنينها  

 

 Rota virus- Rotarix) التلقيح ضد فيروس الروتا:) 

     
 الجرعة

 مدة المناعة   نسبة المناعة  والجرعة التالية الفترة بين كل جرعة  

 صفر صفر ) بعد الثالثة أشهر من الحمل (  1ج     

 سنوات  3 % 80 بعد مرور أربعة أسابيع من الجرعة االولى  2ج

 سنوات  5 % 95 شهر بعد الجرعة الثانية )أو في الحمل التالي( 6 3ج

 سنوات  10 % 99 التالي(سنة بعد الجرعة الثالثة )أو في الحمل  1 4ج

 مناعة مدى الحياة  % 99 سنة بعد الجرعة الرابعة )أو في الحمل التالي( 1 5ج

 المعهد التقني /كوفة  

 قسم تقنيات التمريض

 المرحلة الثانية  

المادة : الرعاية الصحية  

 االولية  

 7محاضرة النظري 

 د.صاحب كاظم مراد 



روتا فيروس، تسبب التهابات حادة في األمعاء ومؤدية إلى تدهور سريع في صحة الطفل، نظراً 

السوائل واألمالح من الجسم ووصوله إلى حالة الجفاف الحاد، مع ما يتبع  لخسارة كمية كبيرة من 

ذلك من مخالطات على وظائف الجسم األساسية )الدماغ، القلب، الكلى( والخطر المحدق بحياة  

الطفل المصاب يعطى اللقاح ابتداء من عمر ستة أسابيع من خالل جرعات )اثنتان أو ثالث( عن  

مل (قبل بلوغ الطفل عمر الثمانية أشهر1ن )طريق الفم)كمعلق(بوجبتي  

 الجرعات: 

اسابيع على ان تكون   4يؤخذ على جرعتين ) المدة بين الجرعة األولى والثانية ما ال يقل عن   *
 أشهر من العمر( 6الجرعة الثانية قبل ان يتم الطفل 

فضل الفصل بينه  ال يتعارض اعطاء التلقيح في نفس يوم التلقيحات االجبارية األخرى ولكن ي *
 وبين التلقيح ضد شلل األطفال لمدة ال تقل عن اسبوعين 

 يمكن الرضاعة، أو األكل والشرب قبل و بعد  التلقيح  *

 موانع التلقيح: 

 وجود عيوب خلقية بالجهاز الهضمي واألمعاء -1

 وجود حساسية ألي من مكونات التلقيح أو ظهور األعراض بعد الجرعة األولى  -2

 حالة ارتفاع في درجة الحرارة، القئ، أو اسهال يؤجل التلقيح لحين زوال العرض في  -3

 األعراض المصاحبة للتلقيح

 فقدان للشهية ، انتفاخات، قئ، اسهال، ارتفاع في درجة الحرارة، احساس بالوهن أو التوتر 

 تنبيهات: 

 ي هذا التلقيح ال يعطي مناعة ضد األمراض المعدية األخرى للجهاز الهضم -

% من حاالت االسهال الحادة التي تشير إلى اإلصابة  70يحمي هذا اللقاح األطفال بنسبة 

 الجرثومية الحادة في األمعاء 

 Hepatitis B Vaccineلقاح الكبدي الوبائي "ب":       

اللقاح محضر بطريقة الهندسة الوراثية على خاليا الخميرة، وهو اللقاح المستعمل في أكثر بلدان         



 
 
 
 
 
 
  

  العالم. 

 الجرعات: 

 (6,  2يؤخذ على ثالث جرعات )عند أشهر: صفر, -

 (2,6,12جرعات )عند أشهر: صفر,  4ولألشخاص االكثر عرضة لالصابة بالمرض  -

 موانع التلقيح: 

 ن مكونات التلقيح وجود حساسية اليٍ م -1

 في حالة وجود ارتفاع في درجة الحرارة يؤجل التلقيح لحين انخفاضها  -2

 األعراض المصاحبة للتلقيح

ساعة من التلقيح قد يحدث ألم أو احمرار أو تورم في موضع الحقن يزول   24في خالل  -1
 ً  تلقائيا

 رجة الحرارة.صداع، احساس بالوهن، فقدان للشهية ، غثيان، قئ، ارتفاع في د -2

ميللتر حقناً داخل العضل، في الجزء الخارجي من منتصف  0,5يعطى الطفل جرعة مقدارها 
الفخذ األيمن ال توجد للقاح االلتهاب الكبدي الوبائي "ب" أي آثار جانبـية، وال يتعارض إعطاؤه  

 مع إعطـاء اللقاحات األخرى. 

  Chicken pox)التلقيح ضد الجديرى المائى:)

 الجرعات: 

 عام(: جرعة واحدة  12 -أشهر 9األطفال ) *

 اسابيع( 10الى  6عام فأكبر: جرعتان)يفصل بينهما من  13*

 موانع التلقيح: 

 وجود حساسية للنيوميسين  -1

 اثناء الحمل- -2

 مرضى منقوصي المناعة  -3

 في حالة ارتفاع في درجة الحرارة يؤجل التلقيح لحين انخفاضها  -4



 المصاحبة للتلقيحاألعراض 

ساعة من التلقيح قد يحدث ألم أو احمرار أو تورم في موضع الحقن يزول   24في خالل  -1
 ً  تلقائيا

 طفح جلدي، ارتفاع في درجة الحرارة  -2

  لقاح التيفوئيد : 

بالتجميد او عند تعرضه   يتلف  يتكون من ثالث انواع من ميكروبات السالمونيال الميتة حيث 
، يعطى هذا اللقاح لألشخاص الذين يتعرضون لهذه الميكروبات عن طريق  الى اشعة الشمس  

مهنهم مثل االطباء والعاملين في الصحة او العاملين في مشاريع الماء والمجاري او العاملين في  
تحضير وتقديم المواد الغذائية والمشتركين في المسابح وغيرهم ويعطى كذلك لألطفال الذين هم 

مل ويعطى بجرعة  مضاعفة  لمن هم في    0.5ة سنوات بجرعة مقدارها  في عمر اقل من عشر
جرعة   كل  بين  جرع  ثالث  على  ويكون  الذراع  بأعلى  يزرق  سنوات   عشرة  من  اكثر  عمر 

 واخرى أربعة اسابيع وتعطي جرعة منشطة كل سنه

لقاح مستدمية األنفلونزا .  (Haemophilus influenzae) 

مستدمية األنفلونزا أو المستديمة النزلية وهي من فصيلة البكتيريا، ليس  هذه الجرثومة التي تسمى 
 لها أية عالقة بجرثومة األنفلونزا التي تنتمي إلى عائلة الفيروسات 

تصيب هذه البكتيريا االغلفة  السحائية )التي تشكل أغشية الدماغ( بنوع من االلتهاب، ما يؤدي إلى  
 عالمات مرضية عصبية.  

 الجرعات: 

ثم الجرعة الرابعة عند   7,5,3أو    6,4,2أشهر: )عند األشهر:    6أسابيع ـــــ    6لرضع ما بين  *ا
 عمر سنتين(

واكثر من   * أقل من عام  الثالثة عند    6األطفال  الجرعة  ثم  بينهما شهر  يفصل  اشهر: جرعتان 
 عمر سنتين 

 سنوات: جرعة واحدة  5-1األطفال  *

سنوات وحيث   3العالية للحاالت تسّجل، إجماالً، قبل عمر )ليس له تنشيط فيما بعد، ألن النسبة 
يكون الطفل قد حصل على  المناعة التي تحميه ضد هذا النمط من التهاب السحايا، وذلك من  

 (خالل الحقن األربع التي أعطيت له(



 دور الممرض في التحصين ضد االمراض:      
 

 المحافظة على اللقاحات من التلف من وصولها الى وحدة اللقاحات حتى تلقيح االطفال بها   -1       
 حفظ اللقاحات في درجة البرودة الصحيحة داخل ثالجة المركز الصحي   - 2       
 لمطلوبة اعطاء اللقاحات بالطريقة الصحيحة والجرعة ا -3       
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                                                                                               : المدرسية الصحة

والخدمات التي تقدم لتعزيز صحة الطالب  واألنظمةهي مجموعه من المفاهيم والمبادئ 

 المجتمع.بالتالي و

 

 اهمية الصحة المدرسية : 

 

 بالمدرسة( تعويد المجتمع علي السلوك الصحي)الن جميع فئات المجتمع تمر  -1 

 لفئه هامه من المجتمع وهي االطفال الصحية الرعايةتوفير  -2 

 عامل مهم يساعد الطالب علي التركيز والتعلم الصحة -3 

 في المجتمع  ىتقليل انتشار العدو -4 

 واالجتماعية  النفسيةمعالجة المشاكل  -5 

  

 أهداف الصحة المدرسية:

 اً. توفير البيئة الصحية السليمة الالزمة لنمو التلميذ بدنياً وعقلياً واجتماعي -أ

توفير الخدمات الصحية المختلفة الطبية, والتمريضية, والتأهيلية للتالميذ وذلك  -ب

 عن طريق أجراء الفحوص الدورية حسبما تقتضي الظروف. 

االكتشاف المبكر للحاالت المرضية والعاهات أو العوق والعمل على معالجتها  -ت

 كانت بدنية أم نفسية.  سواء

 للتالميذ المعوقين وذوي االختالطات الصحية.توفير العناية الخاصة  -ث

 اكتساب التالميذ العادات الصحية السليمة ورفع مستوى ثقافتهم الصحية.  -ج

 وقاية التالميذ من األمراض المعدية والمتوطنة. -ح

 

 الرعاية الصحية للتالميذ وهيئة المدرسة: 

 

ي المدرسة للرفع من الحالة  أن الخدمات الصحية المدرسية هي الجهود المبذولة للرعاية الصحية ف

 الصحية للتالميذ وهيئة المدرسة وحماية صحتهم وتشمل ما يأتي: 

 

 تقويم صحة التالميذ:  .1

 

والمقصود بالتقويم قياس مستوى صحة التالميذ ومعدالت نموهم وتطورهم من جميع الوجوه  

بدنياً ونفسياً واجتماعياً وما يصيبهم من أمراض أو مشاكل صحية وهي عملية مستمرة بسبب  

التغيرات التي تطرأ على صحة التالميذ. وتقع مسؤولية تقويم صحة التالميذ على أدارة المدرسة 

 ويتم ذلك كما يلي: صحة المدرسية في المركز الصحيوفريق ال

 

 الفحص االبتدائي.   -أ

 المعهد التقني كوفة  

 قسم تقنيات التمريض  

 المرحلة الثانية  

 المادة : الرعاية الصحية االولية  

 8المحاضرة النظرية 

 د. صاحب كاظم مراد 



الفحص االبتدائي هو جزء من تقويم صحة التالميذ فعند دخول التالميذ إلى المدرسة 

يجري لهم كشف طبي ابتدائي شامل يتضمن فحص البصر والسمع والفحوصات الطبية 

 أو االنحراف.  األخرى لغرض كشف الحاالت المرضية وحاالت النقص

 التاريخ الصحي للتالميذ. -ب

وهذا يعني تدوين المعلومات الصحية للتلميذ فيما يتعلق باألمراض أو اإلصابات السابقة  

والعمليات الجراحية التي أجريت له سابقاً    أن وجدت, والتلقيحات السابقة, وتاريخها,

في البطاقة الصحية   كذلك األمراض الوراثية في العائلة. ويتم تثبيت المعلومات

 المدرسية للتلميذ.

 المالحظة اليومية للتالميذ. -ت

وتشمل المالحظات اليومية للتالميذ من قبل المدرسين والمتخصصين االجتماعيين ألنهم  

يقضون وقتاً طويالً مع التالميذ ومن السهل عليهم اكتشاف الحاالت المرضية بصورة 

التي تطرأ عليهم والتغيرات في سلوكهم أو   مبكرة من خالل العالمات غير الطبيعية

 مظهرهم.

 الفحص الطبي الدوري الشامل.  -ث

ويهدف هذا إلى اكتشاف الحاالت المرضية واالنحرافات الصحية والعمل على منع 

  حدوث انحرافات جديدة, لذا يستوجب أجراء فحوصات طبية شاملة لجميع التالميذ ويتم 

 :  كاألتي

واألنف والحنجرة, وقياس الوزن والطول ويجري مرة واحدة  فحص العينين واألذنين  

خالل السنة ومن المفضل أن يقاس مرتين لمعرفة نمو الطفل. أجراء الفحوصات 

المختبرية مثل فحص اإلدرار والبراز وفحص الدم )الهيموكلوبين(, الفحص ألشعاعي 

 للصدر لغرض اكتشاف تدرن الصدر, والفحص الشامل ألسنانهم 

جراءات وقائية ومنها تنظيف األسنان وتقديم المحاضرات الخاصة بصحة  ويتضمن إ

األسنان وبث الوعي بينهم لرعاية أسنانهم ووقايتها من األمراض وإجراءات عالجية 

 وتشمل حشوه األسنان وقلعها وعالج اللثة وغيرها. 

 االختبارات النفسية.  -ج    

وتجرى لغرض اختبار مستوى ذكاء التالميذ وقياسه وتوفير معلومات عن تكيفهم   

النفسي وسلوكهم, وتحديد المشكالت التي يعاني منها التالميذ وتعد من مسؤولية الطبيب  

 المختص.  

 

 وقاية التالميذ من األمراض المعدية ومكافحتها. .2

المدرسية هو وقاية التالميذ من األمراض المعدية  جبات األساسية في برنامج الصحة امن الو

 ومكافحتها ويتم ذلك عن طريق:

 تلقيح التالميذ ضد األمراض المعدية وحسب أعمارهم.  -أ

توفير البيئة الصحية المدرسية السليمة من ناحية التهوية واإلضاءة ومياه صالحة للشرب  -ب

لحشرات والقوارض وغيرها وطعام جيد ومرافق صحية بعدد يناسب عدد الطلبة ومكافحة ا

 للقضاء على مسببات المرض وطرق انتقاله.



اتخاذ اإلجراءات األزمة لمكافحة األمراض المعدية, وفي حالة إصابة احد التالميذ أو   -ت

المدرسين أو أي فرد يعمل في المدرسة يجب عزلة عن بقية األشخاص ومنعه من دخول  

 ض الذي أصيب به  المدرسة لفترة زمنية معينة على وفق نوع المر

 

 اإلسعافات األولية في حالة الطوارئ. .3

أن تقديم اإلسعافات األولية تعتبر من أهم المسؤوليات التي تقع على أدارة المدرسة والمدرسين 

وكل فرد من أفراد الصحة المدرسية. وينبغي على ممرضة الصحة المدرسية أن تتفق مع أدارة 

دة صغيرة لتقدم فيها اإلسعافات األولية للتالميذ عند  المدرسة على تخصيص غرفة لتتخذها عيا

إحساسهم بأي أعراض غير طبيعية أو أثناء حدوث إصابة ال تتطلب نقلها إلى المستشفى ويجب  

أن تجهز هذه الغرفة بدوالب إسعاف )صيدلية( تحتوي على األدوات الالزمة واألدوية  

 والمعقمات والمطهرات الضرورية 

فادة من المدرس المتدرب على اإلسعافات األولية في حالة غياب الممرضة ومن الممكن االست 

ويمكن تدريب بعض التالميذ المشتركين في اللجان الصحية وأفراد الكشافة على اإلسعافات 

األولية أيضاً. ويجب مراعاة االتصال بأولياء أمور التالميذ وأخبارهم عن حدوث أي إصابة  

 المستشفى حسب نوع اإلصابة. ونقل المصاب إلى المنزل أو 

 

 رعاية التالميذ المعوقين.   .4

التلميذ المعوق هو التلميذ المصاب بعاهة مستديمة أو علل خلقية والتي تعطل أو تؤخر تكوينه  

ونموه االجتماعي والتعليمي. وتتم هذه الرعاية بفتح دورات خاصة أو مدارس خاصة لهم  

 تهم للتعلم وذلك لالستفادة من مواهبهم وقدراتهم. لتعليمهم مع مراعاة إمكانياتهم واستعدادا

 :لصحة المدرسية ل العالجية والوقائية خدماتال

 -الخدمات العالجية : وتشمل :

 الكشف االولي على الطالب المستجدين . -1

 .المرضيةاعطاء وتصديق االجازات  -2

 المرضى وعالجهم .التالميذ  والطلبة الكشف عن  -3

 االمتحانات .  التالميذ والطلبة اثناءاالشراف الصحي على  -4

 االشراف الصحي على االنشطة والمناسبات والتجمعات الرياضية والكشفية للطالب . -5

 -الخدمات الوقائية وتشمل : ▪

 مراقبة المقاصف الصحية ومتابعة الشروط الصحية فيها .  -1

 مراقبة البيئة المدرسية . -2



 طة التوعوية من محاضرات ونشرات صحية وبرامج . تقديم االنش -3

 االشراف على جماعات الهالل االحمر والصحة المدرسية . -4

 .  متابعة اعطاء اللقاحات سواء ضمن الجدول التلقيحي او خارجه -5

 

 

 المكونات الثمانية للصحة المدرسية. ▪

 أوال : التربية الصحية  

درسية في اطار واضح بهدف تغيير ثالث جوانب  تعني مجموعة االنشطة التي تقدم بطريقة م 

في الفئة المستهدفة ) المعرفة ، االتجاه ، السلوك ( وللتربية الصحية المثالية مواصفات تركز 

 : على 

 الظروف والسلوكيات التي تعزز الصحة وكذلك التي تعيق الصحة . ▪

 المهارات الالزمة لتطوير السلوك الصحي وايجاد مناخ معزز للصحة .  ▪

 المعرفة واالستعداد والمعتقدات والقيم المرتبطة بالسلوك الصحي وتدعيمه .  ▪

 تقديم القدوة في ممارسة المهارات والسلوكيات الصحيحة .  ▪

 ثانيا : البيئة المدرسية 

ال تنفصل البيئة المدرسية عن بيئة المجتمع الموجودة فيه فالبيئة المدرسية لها دورها المؤثر   ▪

حة الطالب وفي جعلهم يفعلون كل قدراتهم الكافية حيث من الصعب سلبا أو ايجابا  في ص

تربية الطالب على مبادئ التربية الصحية في المدرسة بصورة فعالة في بيئة مدرسية غير  

 صحيحة .

 تنقسم البيئة المدرسية الى :  ▪

البيئة الحسية : تشمل الموقع والمباني المدرسية والمرافق الرياضية والمياه والصرف   ▪

 صحي وغير ذلك .ال

البيئة المعنوية تشمل التكوين االجتماعي والنفسي للمدرسة كمنظور تعزز الصحة لدى   ▪

الطالب ويشمل ذلك التخطيط الجيد لليوم الدراسي والعالقات االنسانية بين الطالب فيما 

 بينهم وبين الطالب من جهة ومعلميهم من جهة اخرى .

 ثالثا : الخدمات الصحية :  

 يقصد بها الخدمات المتعلقة بالصحة والمرض وتنقسم الى :  ▪

والعزل الصحي (    تلقيحاتالوقاية من المشكالت الصحية الشاملة في المجتمع المدرسي ) الت ▪

وتقديم االسعافات االولية عند الضرورة وخدمات االكتشاف المبكر للمشكالت الصحية  

االت الممكن عالجها واحالتها الى المراكز المختصة وكذلك تشمل  والتدخل المبكر للح



الكشف الطبي عن المصابين بامراض حادة أو مزمنة وعالجهم ويتمثل ذلك بالفحص الطبي 

االبتدائي عند تسجيل التالميذ في المدرسة ويشمل فحص البصر والسمع والنطق واكتشاف  

 حـــاالت النقص أو العوق . 

وقياس   ENTص الطبي الشامل والدوري ويشمل فحص العينين وفحص وكذلك اجراء الفح ▪

وفحص االسنان  HB  ،GUE  ،GSEالطول والوزن واجراء الفحوص المختبرية مثل 

 والفحص الشعاعي وتدوين ذلك في البطاقة المدرسية لكل طالب  

  رابعا : الصحة النفسية واالرشاد  

د من التعامل مع التحديات اليومية بالشكل هي امتالك القدرات والمهارات التي تمكن الفر ▪

 المناسب .

وتشمل كل الخدمات والبرامج المنفذة في المدرسة في جانب الوقاية واالكتشاف المبكر   ▪

للمشكالت النفسية الشائعة في السن المدرسية ينبغي ان ال تقتصر مثل هذه الخدمات على  

ير التعليم في المدرسة بل ينبغي ان  الحاالت السلوكية التي تؤثر على تحصيل الطالب أو س

 تشمل كل الطالب وبفعالية يشترك فيها أكبر عدد ممكن من المعلمين ان لم يكن كلهم 

 خامسا : االهتمام بصحة العاملين  

تكتمل الشمولية المطلوبة في تعزيز الصحة في المدارس عندما تشمل صحة العاملين في  ▪

فللكادر المدرسي خصوصية في نوعية  المدارس من معلمين ومسؤولين واداريين 

 المشكالت الصحية التي ينبغي االهتمام بها مقارنة بالمشكالت الصحية لدى الطالب

ومن أهم المشكالت : االمراض المزمنة مثل داء السكري ، السمنة ، ارتفاع ضغط الدم ،   ▪

نان ......  اختالل دهون الدم ، دوالي الساقين ، بعض أمراض العيون ، أمراض الفم واالس

 وغيرها . 

تشمل الخدمات الصحية للعاملين الوقاية من المشكالت الصحية ذات االولوية لهذه الفئة   ▪

 العمرية والتدخل المبكر واالحالة للمراكز العالجية ومراعاة الظروف الصحية الخاصة 

 سادسا : التغذية وسالمة الغذاء  

المدرسي  حانوت اعتقادا مفاده ان التعتقد بعض االوساط التربوية وبعض اولياء االمور  ▪

يجب ان يقدم وجبة غذائية متكاملة وهذا يتنافى مع اسس التغذية السليمة حيث ان وجبة  

 االفطار ذات أهمية كبيرة جدا وان مكانها الطبيعي هو البيت وليس المدرسة .

تقديم بديل  المدرسي كمكان لتقديم وجبة تكميلية خفيفة وليس مكانا ل حانوتلذا ينظر الى ال ▪

 عن وجبة االفطار البيتية . 

 ينبغي ان تشمل التغذية المدرسية التدابير الصحية الغذائية بالمدرسة بما يلي :   ▪

المدرسي من حيث البناية والمحتوى ومراقبة صحة العاملين في تحضير  حانوتمراقبة ال ▪

 الطعام وتداوله. 

مراقبة مايباع الى الطالب من أطعمة داخل المدرسة أو خارجها من قبل الباعة الجوالين   ▪

 والوقاية من التسمم الغذائي . 



أولياء  رفع مستوى الوعي الغذائي في المجتمع المدرسي وتوصيل الرسائل الصحية الى ▪

 أمور الطالب واسرهم 

 سابعا : التربية البدنية الترفيهية  

التربية البدنية ليست ترفا ولكنها ضرورة تربوية وصحية ) نفسية وجسدية واجتماعية ( ،  ▪

 فهناك ارتباط وثيق بين التربية البدنية والتحصيل الدراسي .

 ثامنا : االهتمام بصحة المجتمع المجاور 

المتعلقة بالصحة المدرسية  عن المجتمع فيجب النظر الى المدرسة كفرصة   ال تنفصل القضايا

لتعميق االنتماء الى المجتمع لدى الطالب وكأداة للتغيير في المجتمع ومنها تنطلق الخدمات    

 واالنشطة المتعلقة بالصحة ألحداث التغيير االيجابي في صحة المجتمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 الصحة المدرسية :

المبنى المدرسي : ه و إحدى المؤسسات التي تجمع العديد من التالميذ او الطالب بمختلف 

 أعمارهم، هدفها تزو يدهم بالعلم في مختلف المجاالت؛ مما ينشئ أجياالً واعية ومثقفة. 

  مواصفات المبنى المدرسي  

 1- مالئمة تصميم المبنى المدرسي لطبيعة المناخ وتقلبات الطقس كما يجب أن يكون ذا تصميم  

 بسيط وواضح المعالم.  

 2- توفر احتياجات البنية األساسية؛ كالكهرباء، والصرف الصحي، والماء. توفر النواحي  

 الجمالية؛ كاستخدام األلوان الجميلة والمريحة للرؤية.

 3- مالئمة المبنى للعملية التعليمية. مالئمته لعدد الطالب. مالئمته لشروط األمان، بحيث يجب  

 أن يكون بعيداً عن مصادر الخطر؛ كالحرائق، والحوادث ويكون على طريق معبد . 

4-  ابتعاد المبنى عن مصادر التلوث؛ كالضوضاء. ابتعاد المبنى عن المسطحات المائية لتجنب  

 الرطوبة.

  5- توفر األشجار والنباتات لزيادة جمال المبنى)الحديقة المدرسية( . 

  6- توفر الغرف الخاصة بالمختبرات العملية، ومختبرات الحواسيب. 

 7-  توفر المكتبة في مبنى المدرسة مع توفر غرفة خاصة باإلذاعة المدرسية.  

 8- توفر طرق مخصصة للمشاة بجوانب المدرسة. 

  9- توفر أسوار آمنة حول المبنى المدرسي.  

 10-  أن يكون المبنى مواجهاً للشمس والرياح. 

  11- توفر ممرات النجاة في حاالت الطوارئ مع توفر الرموز والدالالت الموضحة لالتجاهات. 

 12-  توفر أرضية غير ملساء لتجنب تعثر الطالب.

13-  توفر اإلضاءة الجيدة المريحة للنظر. توفر المقاعد المالئمة للطالب من حيث ارتفاعها،  

 باإلضافة إلى مالئمتها للتكوين البدني. 

14-  توفر ساحة للتجمع الصباحي تالئم تقلبات الطقس، حيث يجب أن تحمي الطالب من أشعة 

 الشمس الحارقة واألمطار. 

 15- توفر الساحة الرياضية والمالعب . 

 المعهد التقني كوفة  

 قسم تقنيات التمريض 

 المرحلة الثانية  

 المادة : الرعاية الصحية االولية  

 9المحاضرة النظرية 

 د. صاحب كاظم مراد 



يراعي في اختيار األرض أن تكون مساحتها كبيرة ويخصص بصفة عامة ما بين عشرة    -  61
 أمتار إلى خمسة عشر متراً لكل تلميذ.  

 

 : المجموعة الصحية 
 وتشمل على: 

 . المجهز للمدرسة المورد المائي .1
يكون عادة من مشروع إسالة الماء مباشرة كما هو الحال في المدن الكبيرة, أما القرى 

 على أن يراعى شروط التعقيم قبل استعماله. )خزان(فيؤخذ الماء من مورد خاص 
 المرافق الصحية : .2

ومقعد واحد لكل   تلميذأن المعايير عليها بصورة عامة هي مرحاض واحد لكل خمسين 
االهتمام الشديد بنظافتها ويراعى فيها جميع الشروط الصحية من   ثالثين بنت, ويجب

إضاءة وتهوية واستعمال المعقمات لمنع تكاثر الذباب باإلضافة إلى هذا تعويد التالميذ  
 على حسن استعمالها. 

 تصريف الفضالت اآلدمية والقمامة.  .3
ف في  يجب مراعاة تصريف الفضالت بربطها بالمجاري العمومية أن وجدت أو تصر

خزان مغلق مناسب الحجم مستوفي للشروط الصحية لمنع الحشرات والقوارض من 
 التكاثر فيها وتجنب الروائح الكريهة ويراقب في حالة الحاجة إلى تفريغه. 

 الغسيل. حنفيات مياه الشرب و .4
يفضل أن يشرب التلميذ من حنفية فتحتها لألعلى على شكل نافورة لمنع التلوث ويجب  

طالب أما   50أن يكون عددها مناسباً لمجموع تالميذ المدرسة فتكون حنفية واحدة لكل 
الغسيل يجب أن تكون قريبة من المراحيض وأماكن األكل وتكون على ارتفاع   حنفيات
 مجهزة بمواد التعقيم .  مناسب

 الحانوت او المطعم الطالبي:    .5
يجب أن يكون في حدود الشروط الصحية الالزمة كتوفير مياه صالحة للشرب 

واإلضاءة والتهوية الكافية وجمع وتصريف الفضالت بطرق صحيحة ومنع دخول  
 عدد الطلبة في المدرسة.  الحانوت الحشرات والذباب ويراعى في اتساع المطعم أو 

 دراسي النموذجي قاعة الدراسة/ الصف ال
 

يقضي التلميذ عدة ساعات يومياً ولعدة سنوات من حياته في الصف وبما أن صحة التلميذ  
تتأثر كثيًر بالمستوى الصحي في الوسط الذي يعيش فيه لذا يجب أن تتوفر الشروط الصحية  

 اآلتية: 
  8و)أمتار عرض(  6يفضل أن تكون على شكل مستطيل واألبعاد المناسبة للصف هي ) .1

أمتار ارتفاع(. ويخصص لكل تلميذ في المرحلة االبتدائية مساحة تبلغ   4أمتار طول( و)
 حوالي متر مربع وفي المرحلة المتوسطة والثانوية متر ونصف.

أن تكون التهوية جيدة وتتم أما بالطريقة الطبيعية وذلك بفتح النوافذ وأما بالطريقة   .2
 أجهزة التبريد. الصناعية باستخدام المراوح والساحبات و

أن تكون اإلضاءة جيدة أما بالطريقة الطبيعية بفتح النوافذ لدخول ضوء الشمس ,   .3
ويرعى أن تكون النوافذ في الجزء الخلفي وعلى الجانبين حتى يقلل من انعكاس الضوء  



على السبورة ولمعانها, وأما بالطريقة الصناعية كاستعمال المصابيح الكهربائية ويفضل  
ر متوهجة حتى ال تجهد العين مع مراعاة العناية بنظافة زجاج النوافذ  أن تكون غي

 والمصابيح الكهربائية كي ال تؤثر األتربة واألوساخ في درجة اإلضاءة. 
منتصف الحائط المواجه للتالميذ وعلى ارتفاع مناسب, ويترك  في أن توضع السبورة  .4

 اً. بينها وبين الصف األول للتالميذ متر ونصف المتر تقريب
أن تكون مقاعد الصف مريحة وذات ارتفاع مناسب يوفر استقامة الظهر ويراعى في   .5

سم( ليتسنى لهم الحركة,  60- 50ترتيب األدراج أن يفصل بين صفين من األدراج )
سم( مع ترك ممر آخر بين  75وان يترك بين الصف الجانبي والجدار ممر بعرض)

حد ( وعند تحديد أماكن الجلوس للتلميذ  الصف األخير والجدار الخلفي بعرض )متر وا
  تعطى األولوية في الصفوف األمامية للتالميذ المصابين بضعف البصر وضعف السمع.

 التربية الصحية المدرسية:
تزويد التلميذ بالمعلومات والخبرات الصحية األساسية الهادفة إلى   :تقصد بالتربية الصحية

في معتقداته وعاداته واتجاهاته مما يجعل التلميذ يسلك  غرس العادات الصحية السليمة بالتأثير
 . السلوك السليم فيما يخص العناية بصحته الشخصية وصحة المجتمع الذي يعيش فيه

 
والتربية الصحية المدرسية ال تقدم للتالميذ فقط وإنما لإلباء واألمهات وكذلك الهيئة التدريسية   

الممرضة تنظيم مناهج خاصة للتربية الصحية,   وإدارة المدرسة والعاملين فيها وتستطيع
 .ويشترك في تنفيذ هذه المناهج جميع أعضاء الفريق الصحي باإلضافة إلى أدارة المدرسة 

وعلى الممرضة أن تستخدم كل الطرق في تقديم التوعية الصحية أما  عن طريق مناقشتهم في  
اء المحاضرات الخاصة بالمشكالت قاعة الدرس أو جمع التالميذ والعاملين في المدرسة وإلق

الصحية وأساليب الوقاية منها أو استعمال المشاريع الصحية وتقديم األمثلة اإليضاحية وتوفير  
وسائل اإليضاح األزمة كذلك من صور وأفالم صحية تتناسب ومستوى التالميذ الذين تعمل  

بمرض ما أو بإصابتهم  معهم وتستطيع توجيه المعلومات لكل تلميذ على حدة خالل أصابتهم 
 بحاالت طارئة مثل الجروح. 

ولممرضة المدرسة نشاط صحي أخر تمارسه خالل الزيارات المنزلية لبيوت التالميذ لتتعرف 
وعاداتهم   تالميذعلى األسباب المؤثرة في انتشار األمراض وتتعرف على البيئة التي يعيشها ال

وتقاليدهم وهذه فرصة لممارسة التربية الصحية بإعطائها المعلومات واإلرشادات كافة  
 بموجب المشاكل الصحية الموجودة. 

 

 البطاقة المدرسية و أهميتها لدى الطالب 

 
هوية   عنالبيانات التي تعتبر  اخذ  سؤال يراود أذهان الكثيرين ممن ليس لهم دراية بأهمية 

والتي ترافقه مراحل حياته الدراسية منذ دخوله المدرسة وصوال إلى المرحلة الجامعية,  التلميذ
 فهي المعين الذي يعتمد عليه المعلم أو المدرس في دراسة سلوكه لمختلف جوانب حياته. 

أعد من قبل وزارة التربية العراقية  صفحة 20: هي كراسة تتكون من   قة المدرسية البطا
يحتوي على المعلومات الخاصة بالتلميذ وعائلته في الصفحة االولى وعالقته باألسرة التي يعيش  

كالطول والوزن    فيها وعدد االخوة وترتيبه بين اخوته , اما الصفحات الباقية فهي خاصة بالتلميذ
والتقرير   والدرجات التي يحصل عليها والنتيجة النهائية     اط والميول والوضع الصحيوالنش



 النهائي بعد نهاية كل مرحلة دراسية . 
تحتوي على مجموعة بيانات وأسئلة عامة تعني بحياة الطالب الصحية والنفسية واالجتماعية   

واالقتصادية ..وما لهذه البطاقة من أهمية قصوى للتلميذ, فقد كان استخدامها في الماضي من  
القواعد األساسية التي تعتمدها المدارس كافة لمتابعة سلوكه والوقوف على ابرز المشاكل التي  

عاني منها إليجاد الحلول المناسبة لها كذلك إيجاد قدراته وطاقاته المختزلة بغية تفجيرها ودعمه  ي
في تنميتها من اجل خلق جيل فعال قادرا على إدارة عجلة التقدم والنهوض ببلد يستغيث كل 

 اإلبداعات والطاقات الممكنة . 
بطاقة مجرد بيانات شكلية ألسئلة  ولكن وبكل أسف بدأ دورها يضمر يوما بعد يوم حتى باتت ال 

ال تشكل أهمية للمرشد أو المعلم وبإجابات متكررة واجتهادية من المعلم لمجرد أداء واجب من  
واجباته دون مراعاة ما تخلفه تلك اإلجابات من سلبيات قد تؤدي إلى تفاقم حالة التلميذ لجميع  

غلب المدارس مليء هذه البطاقة  جوانب حياته والسيما النفسية حيث أصبح من السهل وفي ا
بمعلومات تكاد تكون بعيدة كل البعد عن الواقع الذي يعيشه التلميذ أو الحالة التي يمر بها أو حتى  

ابسط تلك البيانات كالطول أو الوزن أو العاهات التي يعاني منها والوضع الصحي له ,فهي  
لمتابعة لما يكتب فيها عن دقة  مخالفة عن وضعه الحقيقي وهذا يعود إلى عدم االهتمام وا

المعلومات مما يوضح فشل دور المرشد أو المعلم في مسيرته التربوية والمهنية ألنه سيكون  
المسئول الوحيد في حالة الرجوع إليها إذا ما حصلت هناك مشكلة في المدرسة للتعرف عن  

 شخصيته وسلوكه الذي دونه بنفسه كونه القريب منه باستمرار.
دور هذه الدعامة األساسية في تقويم الطالب والوقوع على نقاط الضعف والقوة لديه. لذا  وألهمية 

 . على  كل المرشدين والمعلمين تفعيل دورها بشكل جدي 
  

 

 :  عن البطاقة المدرسيةمالحظات 
 ال يوجد مقياس او معيار لقياس الرغبات والميول بشكل دقيق او حقيقي .  -1
 والبيانات دون الرجوع الى التلميذ او بقية المعلمين . تمأل الحقول  -2
رسمي لقبول الطلبة في الجامعة لكنها تهمل ولم نسمع مــرة ان احد   البطاقة مستمسك  -3

 الطلبة تم تدوين معلوماته لغرض البطاقة المدرسية .
بتوضيح مدى   يجب تفعيل دور االسرة من خالل وسائل االعالم واالعالم التربوي  -4

 هذه المعلومات في حياة التلميذ وزمالؤه .  اهمية
 دور الممرضة في برنامج الصحة المدرسية:

أن مسؤوليات الممرضة عديدة ومتنوعة وهي تقوم على وفق المناهج الصحية المدرسية سواء  
 كانت داخل المدرسة أو في منازل التالميذ حيث تشمل الجوانب اآلتية: 

 ة: مسؤوليات الممرضة في المدرس  -أوالً 
اكتشاف الحاالت المرضية بين التالميذ في وقت مبكر وأحالتهم إلى المؤسسات   .1

 الصحية ألجراء الفحص الطبي لهم ومعالجتهم.  
مساعدة الطبيب في الفحص الطبي الدوري للتالميذ كقياس الوزن والطول وقياس   .2

 السمع والبصر وتدوين جميع النتائج في البطاقة الصحية للتلميذ. 
يق الصحي بجمع العينات المختبرية من التالميذ كجمع عينة الدم,  مساعدة الفر .3

 والبول والبراز وكذلك التصوير الشعاعي للصدر. 



أجراء التلقيحات المطلوبة ضمن منهاج خاص باللقاحات التي تعطى خالل العام   .4
 الدراسي.

  تعريف هيئة المدرسة وعوائل التالميذ بالمشكالت الصحية للتالميذ ونتائج الفحص .5
 التخاذ اإلجراءات الالزمة وااللتزام بتوصيات الطبيب فيما يتعلق بصحة التلميذ. 

عقد اجتماعات أو ندوات دورية مع هيئة المدرسة لمناقشة المشاكل الصحية  .6
الخاصة بالتالميذ بما فيها النفسية واالجتماعية وتقديم النصائح واإلرشادات وتعليم  

 أثناء وجودهم في الصفوف. المدرسين مالحظة تالميذهم باستمرار 
التعليم المستمر لهيئة المدرسة وتدريب أحدى المدرسات أو احد المدرسين لتشكيل   .7

 فريق طالبي وتدريب أعضاء الفريق وتأهيلهم للقيام بأعمال اإلسعافات األولية. 
القيام باإلسعافات األولية للحاالت الطارئة التي تحدث في المدرسة وعمل الضماد   .8

 الج.وتوزيع الع
تقوم بمراقبة العمال الذين يشتغلون في مطعم المدرسة ومالحظة األغذية التي تقدم   .9

 للتالميذ وتقديم اإلرشادات والتوجيهات حول كيفية أتباع العادات الصحية السليمة.
 . تقوم بمراقبة بيئة المدرسة وتبلغ اإلدارة عن السلبيات والظواهر 10

 غير الصحية الموجودة في المدرسة لتالفيها.        
تدوين كافة المعلومات التي لها عالقة ببيئة المدرسة وصحة                                                      -11

 مسئولة ومتابعتها لغرض تحسينها وتطويرها. التالميذ وتقدمها للجهات الصحية ال
 مسؤوليات الممرضة داخل بيوت التالميذ: ثانياً:  
تقديم الرعاية الصحية الكاملة للتلميذ وألفراد عائلته في البيت وإرشادهم على جميع   .1

 المؤسسات الصحية الموجودة لالستفادة منها حسب حاجتهم وإمكانياتهم. 
الطبيب وتعليماته للعائلة وتوضيح أهمية االلتزام بها وأتباعها  التأكيد على توصيات  .2

 لشفاء التلميذ ووقايته من مضاعفات المرض.
التأكيد على الوالدين بتوعية أبنائهم حول تطبيق العادات الصحية الجيدة والسلوك  .3

 السليم.
طفل المريض تعليم احد أفراد العائلة الذي يملك القابلية والقدرة على كيفية العناية بال .4

 وحماية األطفال اآلخرين من العدوى. 
تدوين جميع المعلومات والمالحظات حول التلميذ وعائلته وعن النشاطات بصورة   .5

 منتظمة وكاملة وعلى شكل تقرير. 
 تعمل كحلقة وصل بين المدرسة والعائلة في إيصال المعلومات من و إلى المدرسة.  .6

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 التغذية المدرسية :       

على أنه عدم توازن في مدخول الطاقة :  سوء التغذية( WHOمنظمة الصحة العالمية ) تعّرف 
وفيها يعاني  )، سوء التغذيةلدى الشخص. يؤدي عدم التوازن هذا إلى حالتين هما  غذية أو اال

يفرط الشخص في استهالك   )، وفيهاالسمنة أو (الدقيقة غذية الشخص من عوز أو نقص اال 
التقزم، نقص الوزن(،  ، في جميع أشكاله، نقص التغذية )الهزال، التغذيةسوء ويشمل (  .غذيةاال

 .    وفرط الوزن، والسمنة  ونقص الفيتامينات أو المعادن،

وله تأثير عميق وطويل األجل في جوانب  يؤثر سوء التغذية على األشخاص في جميع البلدان، 
الصحة والحياة. فسوء التغذية مسؤول عن اعتالل الصحة أكثر من أي سبب آخر، وهو مشكلة 

 اجتماعية واقتصادية تعرقل التنمية في جميع أنحاء العالم.

.  لتحسين نتائجهم التعليمية  تحسين الوضع الغذائي لألطفال في سن المدرسة استثمار فاعالان 
طريق برامج التغذية   أن توفير الوجبات الغذائية المدرسية والحصص الغذائية المنزلية عن حيث

ويزيد من قدرة األطفال على التركيز والتعليم وأداء  المدرسية يخفف من حدة الجوع قصير األجل 
تجذب المزيد من األطفال للمدارس وتوفر تدابير  وقد ثبت أن برامج التغذية المدرسية   مهام محددة

والتي   منخفضة الدخلمناطق والسيما في ال رس،ادعم اجتماعي تساعد في إبقاء األطفال في المد
 .  تعاني من انعدام األمن الغذائي بدرجة كبيرة

 
سلوك الغذائي الصحي المناسب، وبنظرة خاصة إلى  وتعد المدرسة أنسب وأفضل مكان لتعليم ال

طالب المدارس نجد انتشار السمنة أو النحافة  بينهم، والعادات غير الصحية التي يمارسونها  
كامتناعهم عن شرب الحليب، كل ذلك يسبب لهم مخاطر صحية كبيرة في المستقبل مثل تسوس  

السنان، داء السكري، البدانة وغيرها الكثير من ال مراض والمشاكل الصحية، ومن هنا تبرز أهمية  
للحصول على سلوك صحي جيد وتعلميهم كيفية التعامل الصحيح مع الغذاء  الصحية التربية

لالستفادة بشكل جيد ومفيد من الغذاء. وكذلك ال يحتاج الطالب إلى احتياجات خاصة من الطعمة أو 
 مختلفة عن احتياجات الكبار، بل يحتاجون إلى العناصر الغذائية نفسها ولكن بمقادير مختلفة 

الصحية التي تواجه طالب المدارس ومن أهم المشكالت  
 

: يعد من أهم المشكالت التي تواجه طالب المدراس وخاصة البنات، وذلك بسبب عدم  فقر الدم 
ها من تناول اإلكثارتناول كميات كافية من الغذية الغنية بالحديد، لذلك يجب   

 
 

 

 المعهد التقني كوفة  

 قسم تقنيات التمريض  

 المرحلة الثانية  

 المادة: الرعاية الصحية االولية  

 10المحاضرة النظرية 

 د. صاحب كاظم مراد 

https://www.who.int/features/qa/malnutrition/en/
https://www.who.int/features/qa/malnutrition/en/
https://www.who.int/features/qa/malnutrition/en/
https://www.who.int/features/qa/malnutrition/en/
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition
https://www.who.int/nutrition/topics/nutrition_friendly_schools_initiative/en/
http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1334777272566/Results2012-SB-HDN-Update-SchoolFeeding.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1334777272566/Results2012-SB-HDN-Update-SchoolFeeding.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1334777272566/Results2012-SB-HDN-Update-SchoolFeeding.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1334777272566/Results2012-SB-HDN-Update-SchoolFeeding.pdf


ي تتعلق بتسوس  % من طالب المدراس من مشكالت الت 90% إلى  60: يعاني تسوس األسنان 
السنان، ومن أخطر العوامل التي تسبب تسوس السنان عدم اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن  

. وعدم العناية بالفم والسنان  
 

األطفال  لدى  السمنة  الصحية  انتشار ظاهرة  الغذائية غير  والعادات  هناك ،  ان  رابطا    حيث وجد 

بين الوجبات المدرسية غير الصحية وارتفاع معدالت السمنة لدى األطفال فضال عن السكري من 

بانتظام   المدرسية  الغذاء  وجبات  يتناولون  الذين  األطفال  أن  حديثة  دراسة  ووجدت  الثاني.  النوع 

 للسمنة من أقرانهم الذين أحضروا وجباتهم من المنزل. 29كانوا أكثر عرضة بنسبة %
 

  البرنامج التربوي الغذائي في المجتمع:

 من أهداف البرنامج التربوي الغذائي في المجتمع: 

 تشخيص وقياس العادات والسلوك والمشاكل الغذائية في المجتمع. .1

 التخطيط لحل المشاكل الغذائية في المجتمع باالشتراك مع المجتمع.  .2

 مشاكل الغذائية في المجتمع.التنسيق والتعاون مع جميع المؤسسات والمنظمات في حل ال .3

 

 البرنامج التربوي الغذائي المدرسي: 

 

 أن الهدف في البرنامج الغذائي المدرسي:

 تطبيق برامج التربية الغذائية فيما يتعلق بعادات غذائية سليمة. -أ

 التعرف على األمراض المتعلقة بالغذاء. -ب

 قياس درجات النمو والتطور في هذه المرحلة. -ت

 بالمسوح الغذائية للتعرف على المشاكل الغذائية في المدرسة.القيام  -ث

المساعدة على تكوين مهارات في كيفية أنتاج وخزن واختيار وحفظ وتحضير األطعمة التي  -ج

 تساعدهم على تكوين الغذاء الصحيح.

 تعلم قيم ومفاهيم غذائية صحيحة مثال تعليمهم كيفية تخصيص ميزانية للغذاء. -ح

 د الطلبة نحو الغذاء وتعويدهم على تقبل بعض األطعمة المغذية.خلق شعور صحيح عن -خ

 

 العادات الغذائية في المدرسة:

 على الطالب أن يتعلم اآلتي ويعمل به: 

 

 .  تناول قدراً كافياً من السوائل حسب السن والحالة الجوية .1

 . تناول أنواع مختلفة من الطعام بما يتالءم وعمر الطالب .2

 

 الغذائي السليلوز لمنع أالمساك. أن يدخل في البرنامج .3

     وجبات اساسية ووجبتين خفيفتين وان  3تناول  أن يتناول وجبات مناسبة وبصورة منتظمة .4

 . تكون غنية بالعناصر الغذائية المهمة للنمو 

 عدم اإلكثار من تناول الحلوى وخاصة بين الوجبات. .5

 الهدوء في األكل والمضغ الجيد للطعام. .6



 بشكل جيد قبل األكل. والفاكهة غسل الخضروات  .7

  غسل اليدين قبل األكل وبعده. .8
تشجيع الطفل على الحركة والنشاط البدني وممارسة الرياضة سواء في المنزل أو        -9

  المدرسة
 االبتعاد قدر اإلمكان عن الوجبات السريعة     -10
 الحرص على تناول وجبة اإلفطار -11
 اول الغذاء المنوع وعدم االعتماد على نوع واحد الحرص على تن  -12

 

 مسؤوليات وواجبات المرشد الغذائي:

 نقل وتوصيل التوعية الغذائية للمجتمع على ضوء أولويات المشاكل الصحية والغذائية.  -أ

 اختيار األسلوب والموضوع المالئم للتوعية الغذائية. -ب

 أولويات المشاكل.التخطيط لبرامج التربية الغذائية حسب  -ت

 تطبيق مناهج التوعية الغذائية في المجتمع.  -ث

 تقويم التربية الغذائية.  -ج

من  -ح رسمية  والشبه  الرسمية  والمؤسسات  والمنظمات  األنشطة  كافة  مع  والتعاون  التنسيق 

 تحقيق برامج التوعية الغذائية.    اجل 

 القيام بالبحوث االستقصائية.  -خ

 األعالم.  نشر مواضيع التغذية في كافة وسائل -د

 المساعدة في أنتاج الوسائل المعينة لبرامج التوعية الغذائية.  -ذ

 

إن وجبة الفطور الصحية تعتبر أهم وجبة خاصة لألطفال في سن المدرسة إذ تعتبر الوجبة 

في تحسين التركيز األساسية والمصدر األساسي للطاقة على مدار اليوم. كما أثبت علمياً دورها  

دراسي لألطفال، ولكن ما وجبة الفطور األفضل وما مواصفاتها؟ واألداء والتحصيل ال . 

إن األهم في وجبة الفطور هو وقت تناولها إذ يجب أن يبتدئ الطفل يومه بها، وذلك بتناولها بعد 

 االستيقاظ بما ال يتجاوز ساعة إلى ساعتين للحصول على الطاقة الالزمة للتركيز في المدرسة

الصحيةاضرار التغذية غير    

على نمو الطفل  ة يتبنى بعض األطفال واألهالي سلوكيات تغذوية غير صحية تعتبر مؤثر 

وتحصيله، ومن هذه السلوكيات إلغاء وجبة الفطور ليبدأ الطفل يومه خامالً فاقداً للتركيز بانتظار 

زها الطفل غير متنوعة. وعادة ما يتجاو غير ملبية للحاجة و الوجبة المدرسية التي غالباً ما تكون 

المتوفرة في محيط مدرسته من شيبس وعصائر مصنعة وغيرها مما   اكوالت  منطلقاً نحو الم

 يؤثر عليه سلباً ويكسبه كّماً كبيراً من الملونات والمواد الحافظة بدالً من الفيتامينات والمعادن

إلى نظام غذائي   من السلوكيات التي اجتاحت المجتمع في اآلونة األخيرة أن يتجه النظام العائلي

يتكون من وجبة أو وجبتين فقط، وهو يعتبر نظاماً غير صحي، فقد اتجهت الدراسات الحديثة 



نحو النظام األفضل الذي يتكون من خمس وجبات، يومية وهي الفطور والغداء والعشاء ووجبة 

الجوع   خفيفة بين الوجبات إلبقاء طاقة الجسم في مستوى ثابت وللحفاظ على الجسم من ضربات

 والشبع غير الصحية

خالل  التركيز  عدم  إلى  يؤدي  النه  الطالب،  على  السلبية  بظالله  اإلفطار  وجبة  إهمال  يلقي  وقد 

 الصف الدراسي والشعور بالتعب وعدم االنتباه وقلة المشاركة والتفاعل.
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 التربية الصحية:

عرفت من خالل تحديد الهدف حسب ما أقرته منظمة الصحة العالمية ) هو أقناع أفراد         

لتغير عاداتهم وسلوكياتهم في الحياة اليومية نحو العادات الصحية واستخدام الخدمات  المجتمع 

 الصحية المتاحة لهم لتحسين حالة الصحة(.

تعديل سلوك األفراد واتجاهاتهم فيما يتعلق بصحتهم. وذلك عن طريق تزويدهم   )اوهي

 .  (الحديثة والمناسب بالمعلومات الصحية المناسبة. ويتم ذلك بإتباع األساليب التربوية 

 كما عرفها عدد من الباحثين بأنها :

 عملية تعليم المجتمع كيفية حماية نفسه من األمراض والمشاكل الصحية .  -1

 عملية تغيير أفكار وأحاسيس وسلوك الناس فيما يتعلق بصحتهم .  -2

معلوماتهم واتجاهاتهم  عملية تزويد أفراد المجتمع بالخبرات الالزمة بهدف التأثير في  -3

 وممارستهم فيما يتعلق بالصحة ، تأثيرا" حميدا" . 

عملية ترجمة الحقائق الصحية المعروفة إلى أنماط سلوكية صحية سليمة على مستوى الفرد   -4

 والمجتمع وذلك باستعمال األساليب التربوية الحديثة .

 

 آال وهي: التربية الصحية لها مجالين في إيصال المعلومات للمجتمع 

 المجال المدرسي. 

 المجال االجتماعي. 

أن عملية التربية الصحية تتطلب مهارات عديدة عند االتصال مع الناس والعمل معهم في توصيل  

المعلومات عن الصحة وألجل تغيير سلوكيتهم واتجاهاتهم فهي ليست عملية تلقين وإعطاء  

 معلومات وإنما هي عملية تغير. 

في عملية التربية الصحية علينا التعرف على األفراد المراد تغيير سلوكهم  قبل البدء بأي إجراء 

 من حيث: 

 األفراد الذين يحتاجون للنصيحة.  .1

 مادة الرعاية الصحية االولية  

 11المحاضرة النظرية 

 د. صاحب كاظم مراد 

 المعهد التقني كوفة  

 قسم تقنيات التمريض  

 المرحلة الثانية  



 ما هي ثقافتهم وتعليمهم.  .2

 ما هي معتقداتهم.  .3

 معرفة طريقة معيشتهم. .4

 
 أهداف التربية الصحية: 
 :الهدف العام للتربية الصحية 

المجتمع وتوجيههم نحو تطوير وتحسين حالتهم الصحية للوصول إلى حالة  هو تقويم سلوكيات أفراد 

 الصحة المثالية للفرد وبالتالي المجتمع. 

 أما األهداف الخاصة للتربية الصحية فهي:

تقديم كافة المعارف والمعلومات حول الصحة والمرض وتوضيح ما يمكن توضيحه ألفراد   .1

 المجتمع.

 أفراد المجتمع والعاملين في المراكز الصحية.تقويم واقع الصحة من قبل  .2

 التشجيع لتطوير الخدمات الصحية.  .3

 خلق جيل واعي ومثقف صحياً ليكونوا أفراد ناجحين في المجتمع مستقبالً. .4

العمل على تغيير مفاهيم األفراد فيما يتعلق بالصحة والمرض ومحاولة أن تكون الصحة هدفاً   -5
ى عدة عوامل من بينها النظم االجتماعية القائمة ،ومستوى  لكل منهم ويتوقف تحقيق ذلك عل

التعليم فى هذا المجتمع ، والحالة االقتصادية ،وعلى مدى ارتباط األفراد بوطنهم وحبهم  
له،ويتضح ذلك من خالل مساعدتهم للقائمين على برامج الصحة العامة فى المجتمع ومحاولة 

الح خدمة المجتمعالتعاون معهم فيما يخططون له من برامج لص  

العمل على تغيير اتجاهات وسلوك وعادات األفراد لتحسين مستوى صحة الفرد واألسرة   -6
والمجتمع بشكل عام ، وخاصة فيما يتعلق بصحة األم الحامل والمرضع وصحة الطفل ، وصحة 

وفى حالة  المنزل والعناية بالتغذية السليمة ، وطرق التصرف فى حاالت اإلصابات البسيطة ، 
المرض وجميع األعمال التى يشارك فيها كل أب وأم بطريقة إيجابية من أجل رفع المستوى  

 الصحى فى المجتمع

العمل على تنمية وإنجاح المشروعات الصحية فى المجتمع ،وذلك عن طريق تعاون األفراد مع   -7
عات ، ويتضح ذلك من  المسؤلين وتفهمهم لألهداف التى من أجلها تم إنشاء وتجهيز تلك المشرو

خالل محافظتهم عليها واإلستفادة منها فى العالج واقتراح ما يجدونه مناسباً لتحسين أداء تلك 
 المشروعات



تنمية وعي التالميذ واإلفراد في مواجهة المشكالت الحياتية في البيئة المدرسية والمحلية   -8
0ومشاركتهم في إيجاد الحلول المناسبة لها    

فراد بالمهارات والخبرات التي تساعدهم على تنمية معارفهم واتجاهاتهم وسلوكهم  تزويد اإل -9
 الصحي 

تشجيع االعتماد على النفس وإذكاء رو المبادرة والمشاركة بإشراك الناس في عمليات اتخاذ   -10
0القرارات التي تؤدي إلنجاز البرامج الصحية من خالل التعبئة للمواد المتاحة   

0هب الفرد ورفع كفاءته لضمان إشراك المجتمع بالتنمية الصحية والتخطيط تنمية موا -11  

لمحاور األساسية للتربية الصحية :                                                  ا  

 معالجة حاالت اإلسهال عند األطفال منعا لحدوث الجفاف .  -1

 أهمية الرضاعة الطبيعية .  -2

 الحامل ومعرفة كيفية الفطام . تغذية األم  -3

 أهمية رعاية األم والطفل والتأكيد على التحصين .  -4

 أهمية الوالدة بأيدي قابالت متدربات .  -5

 تعقيم مياه الشرب بالطرق المتبعة في حالة عدم توفر ماء اإلسالة .  -6

 االهتمام باإلصحاح البيئي بشكل عام وكيفية التخلص من الفضالت . -7

 مراض االنتقالية وطرق انتقالها والوقاية منها .  األ - 8

أهمية التقيد باإلجازات اإلجبارية الممنوحة للتالميذ المصابين باألمراض المعدية للحد من   -9
 انتشارها  

 توعية أفراد المجتمع بمضار التدخين .  -10

 معرفة األمراض المزمنة وطرق الوقاية منها . -11

 وية ومضار استخدامها . االستخدام األمثل لألد -12

 الرعاية الصحية العينية .  -13

 الرعاية النفسية   -14

 : التثقيف الصحي



األفراد   لصحة  المعّززة  السلوكيات  تبني  عملية  تُسّهل  التي  الخبرات  من  مجموعة  عن  عبارة 

 والجماعات. 

بتلك السهولة التي يظنّها  وهوعملية مستمرة وُمتّصلة، كما أنّها تراكمية، وكما ورد سابقاً هي ليست  

البعض، ويمكن تشبيه عملية التثقيف الصحي بالمثلث متساوي األضالع، وأضالع هذا المثلث  

المرتبطة   القيم  به غرس  المقصود  واالتجاه  المعلومة،  اكتساب  إلى  تهدف  والتي  المعرفة  هي: 

المعلومات المكتسبة،   بالمعلومة المكتسبة، أّما الضلع األخير فهو السلوك وهو يهدف إلى تطبيق

ّل التثقيف الصحي عملية تغيير السلوكيات، كما يَرفع من قيمة اإلحساس بالمسؤولية اتجاه   ويُسهِّ

 . الصحة عند األفراد، لذلك يُعّد من أهم عناصر الرعاية الصحية

 دور الممرضة في التربية والتثقيف الصحي :

عادات المجتمع وطرق معيشتهم وتطوير  حفظ سجالت شهرية يبين فيها التغيرات في   .1

 الخدمات الصحية في حل المشاكل الصحية.

وضع الخطط مع المجتمع في حل المشاكل وإيجاد طرق تغير العادات والسلوكيات غير   .2

 الصحية لتحسين حالة الصحة.

 وضع المخطط للزيارات المنزلية وخاصة ألولئك الذين يحتاجون المساعدة.  .3

ة في عمل الزيارات المنزلية وتسجيل كافة المعلومات المتعلقة  تدريب الكوادر الصحي .4

 بالصحة لغرض التوعية واإلرشاد. 

 مناقشة المشاكل الصحية مع قادة المجتمع لحل مشاكلهم. .5

 وضع برامج التربية الصحية حسب أولويات المشاكل الصحية. .6

 مالحظة العادات الصحية للناس من خالل التعامل مع المجتمع. .7

 

 

  



 

 

 

المنزلية: ) برنامج الزائر الصحي (  الصحيةالزيارة    

المجتمع لتقديم  هي االتصال المهني الذي تقوم بها الممرضة أو أحد العاملين في صحة 
 الرعاية الصحية في المنزل وبمشاركة االم واالسرة في حل المشاكل الصحية .

 مواصفات الزائر / الزائرة الصحية :  

له / لها شخصية مؤثرة ولها القدرة على تنسيق العمل مع االخرين . -1  

له / لها تحصيل دراسي ومتواصلة مع التطور العلمي . -2  

ة على التخطيط والتنفيذ والتقويم والمتابعة له / لها القابلي -3  

سلوكه /ها يتصف بالعطف والحنان وتفهم ظروف االسرة . -4  

له / لها سجالتها الخاصة على ان تكون سرية ومحفوظة بأمان .  -5  

ان يكون منظرها ولبسها الئق مع عادات االسرة لتكسب ثقتهم .  -6  

المحافظة على ممتلكات االخرين .  -7  

 الخدمات الصحية المنزلية التي يقدمها فريق الزائر الصحي:

رعاية مرضى القلب والجهاز  الخدمة المنزلية الدورية مثل: متابعة مرضى السكر ، -1
 التنفسي، مداواة الجروح والحفاظ عليها من التلوث 

المعالجات المختلفة مثل: الحقن الوريدي، التغذية الوريدية.   -2  

ن بالحوادث والصدمات رعاية المصابي  -3  

الخدمة الطبية والعالجية -4  

خدمة التغذية  -5  

إعادة التأهيل  -6  

 أهداف الزيارة المنزلية  

 المعهد التقني كوفة 

 قسم تقنيات التمريض 

 المرحلة الثانية  

 المادة : الرعاية الصحية االولية  

 12المحاضرة النظرية 

 د. صاحب كاظم مراد 



مساعدة االسرة في حل مشاكلها الصحية تحقيقا لبرنامج الصحة للجميع .  -1  

تقديم خدمات الرعاية الصحية االولية لألسرة في المنزل . -2  

تعليم بعض المهارات لمساعدة مريضها مثل تحضير محلول االرواء  مساعدة االسرة في  -3
 الفموي ) الدكسترواليت ( واعداد الطعام إلطعام الرضيع . 

الممرضة هي حلقة الوصل بين المركز الصحي والمؤسسات االجتماعية واالسرة لتقديم   -4
 خدماتها للمعوقين أو المسنين . 

تماعية مع الوالدين في حلها . مناقشة بعض المشاكل النفسية و االج  -5  

التعرف على المشاكل البيئية في المنطقة والمساعدة في حلها .  -6  

القيام بالمسوحات االحصائية .  -7  

 التخطيط للزيارة المنزلية:  

يمكن عمل خطة منهجية للزيارة المنزلية تتلخص بما يلي :  -1  

د المناطق عن المركز الصحي  عمل خارطة خاصة منظمة ومرقمة ترقيما مثاليا حسب بع -2
 وهذا يساعد في الوصول الى المنزل بأسرع وقت . 

البدء بحل مشاكل االم ثم الطفل ثم بقية أفراد االسرة لمعرفة االمراض المعدية والمشاكل  -3
 البيئية وحسب االهمية . 

قت  محاولة اشعار االسرة بموعد الزيارة ولتكن الزيارة االولى قصيرة مع اختيار الو -4
 المناسب لها . 

يؤخذ من مواد في الزيارة وحسب الحاجة .   اعداد وتأمين ما -5  

البدء بزيارة االسرة التي تعاني من أمراض معدية وهذا يقلل من احتمالية انتقال العدوى   -6
 من مكان الى اخر . 

التي  تسجيل الزيارة في سجل خاص ) سجل العائلة ( وقيام الممرضة في كتابة االمور  -7
 شاهدتها والتي تود التحدث عنها في سجل الزيارة القادمة 

 طرق االتصال برب األسرة: 
 

كثيرة   طرق  ظهرت  الوسائل  وبتقدم  اليوم  أما  االتصال  وسائل  أقدم  هي  المحاضرة  تعتبر 
لالتصال الفردي أو الجماعي ومنها المخاطبة أو المحاورة ومناقشة المشاكل الصحية مع أفراد 

واألمثلة  آخرين   التوضيحية  الرسوم  مع  المخاطبة  طريقة  استخدام  فيمكنك  األمثلة  وعرض 



والتطبيق العملي وتعتمد المخاطبة على اللياقة والخبرة في الحديث مع قوة المالحظة وهناك  
 بعض المالحظات عند الحديث مع األسرة ومنها: 

 
والسكوت وعدم المقاطعة   إعطاء االنتباه للمتحدث وطريقة التعبير التي تطرأ على الوجه -أ

 لكي تكسب ثقة المتحدث. 
 من خالل الحديث يمكن مالحظة رغبة المتعلم في التعلم. -ب
الحذر عند طرح األسئلة فألسئلة المباشرة غير محبذة فيجب أن يكون السؤال من داخل   -ت

 الحديث. 
اخذ المالحظات أمر ضروري ولكن ما قل ودل, حيث اخذ المالحظات يقلل من أهمية   -ث

 ديث. الح
يكون تسجيل الحديث بعد المقابلة مباشرة لكي تكون المعلومات حديثة ومرسخة في   -ج

 الذاكرة. 
المحافظة على سجل المعلومات بشكل سري وامن وال يطلع عليه غير الطبيب المعالج   -ح

 واألشخاص المعنيين في األسرة. 
 

 أعداد التقارير وكتابتها: 
 

لى المسؤول األعلى لتوضيح األمور وما قمت به من  التقارير هي المعلومات التي تكتب وترسل إ
 عمل خالل فترة معينة والمناقشة لمعرفة السلبيات وااليجابيات في العمل.

أما السجالت فهي ما يحفظ من معلومات عن األسرة وحالة المنزل الصحية ويمكن استخدام هذا 
السجل في رعاية األم والطفل وغيرها, ويعتبر الحفظ الصحيح للسجالت في األعمال األساسية  
حيث ال تعتبر المعلومات المعتمدة على الذاكرة موثوقاً بها وحفظ السجالت يكون حسب نظام  

 وعلى الممرضة االحتفاظ بالسجالت الخاصة في:  المركز 
 

 الوالدات التي أجريت ونوع الجنين مبيناً الوقت وساعة الوالدة ومكانها.  .1
 عدد الوالدات التي أجريت ونتائجها.  .2
 عدد الوفيات األمهات واألطفال وكذلك المضاعفات التي حدثت كحمى النفاس.  .3
إلحاالت من البيت إلى المستشفى  الوالدات التي حدثت في البيت أو المستشفى وا .4

 وأسبابها. 
 
 عدد الزيارات المنزلية التي قامت بها وما هي الخدمات التي قدمت لألسرة  .5

 الصعوبات التي تتعلق بالزيارة المنزلية : 
 

 قد تعتقد المريضة وأقاربها ان ال ضرورة للرعاية بعد الوالدة في المنزل .  •
طفلها خالل فترة ما بعد الوالدة خوفا من العين أو   بعض التقاليد ال تسمح بزيارة االم أو •

السحر مما يصعب معه تقديم الرعاية المطلوبة بعد الوالدة مباشرة واصدار شهادات  
 المواليد او الوفيات . 



ان نسبة كبيرة من العاملين في مجال الزيارة المنزلية ليسوا من أهل المنطقة لذا فقد   •
 المواطنين وبالمقابل ال يتم قبولهم بالمنازل . يجدون صعوبة في التخاطب مع 

قد تكون هناك حاجة لشخص ثالث ليصاحب الممرضة باإلضافة الى السائق وقد يصعب   •
 ان يزور طبيب من عنصر الرجال المنازل 

 
  



 
 
 
 

 
 التربية الغذائية

هي عملية تقديم الخبرات التعليمية عن الغذاء والصحة عن طريق الدفع للمعرفة واالتجاهات  
أولويات  والسلوك الذي يتعلق بالفرد على أن تكون مستندة على أسس علمية وتربوية وحسب 

 المشاكل الغذائية من اجل الوصول إلى الهدف المطلوب. 
 

عند البدء بأعداد أي برنامج غذائي أن كان تربوي أو عالجي يجب أجراء عملية تقيم الحالة  
الغذائية للمجتمع المطلوب أعداد البرنامج له ليتسنى التخطيط واألعداد لخطر البرنامج وتقويمها  

لى نجاح البرنامج والوصول إلى األهداف المرسومة له فعند أجراء  بشكل جيد وبالتالي يؤدي إ
( ألي فرد في المجتمع يجب اإلجابة عن  Nutrition assessmentعملية تقيم الحالة الغذائية )

 سؤالين مهمين هما: 
 

 هل الفرد مصاب بسوء التغذية؟  -
 كم عدد األفراد المصابين بسوء التغذية؟  -

الطفولة والبلوغ مختلفة. ففي الفئة العمرية لألطفال ، والتي تبدأ من سن  في مرحلة عملية النمو 
عاًما ، سيواصل الجسم تجربة النمو والتطور. وفي الوقت نفسه ، بعد بلوغ سن الرشد ،   0-18

 فإن النمو عادة ما يتوقف تدريجيا 

المتوقع أن يكون جسم  ويهدف إلى إعداد الجسم قبل الدخول في عمر البالغين الحقيقي ، حيث من 
عاًما أو نهاية الطفولة ، يبدأ النمو عموًما   18الطفل قد تطور بشكل جيد. فقط عند دخول سن  

 بالتوقف ببطء

غالبًا ما يستخدم حساب مؤشر كتلة  و،  نمونظًرا ألن الجسم في سن األطفال سيستمر في تجربة ال
ستخدامه على األطفالالجسم كمعيار للحالة الغذائية للبالغين ، وال يمكن ا   

:ممؤشر كتلة الجس  (BMI) 

هو تقييم للحالة الغذائية لمرحلة البلوغ ، وذلك بمقارنة وزن الجسم بالكيلوغرامات بالطول   
 باألمتار المربعة. يعتبر حساب مؤشر كتلة الجسم أقل دقة في قياس الحالة الغذائية لألطفال

التغيير بسرعة كبيرة. لذلك ، لتحديد ما إذا كانت   ألن الوزن والطول في عمر األطفال يميلون إلى
حالة الطفل الغذائية تصنف على أنها جيدة أم ال ، يلزم إجراء قياسات خاصة من خالل إشراك  

. العديد من المتغيرات  

 العوامل المؤثرة في قياس الحالة الغذائية لألطفال من خالل معرفة : 

 المعهد التقني كوفة  

 قسم تقنيات التمريض 

 المرحلة الثانية  
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 *الجنس 

  والتطورمن المؤكد أن تقييم الوضع التغذوي لألوالد ليس هو نفسه تقييم الفتيات. وذلك ألن النمو 
 مختلفان ، وعادة ما تنمو الفتيات بشكل أسرع من األوالد 

 لهذا السبب ، عند تقييم الوضع التغذوي لألطفال ، من المهم االنتباه إلى الجنس.  

 *العمر 

ومعرفة ما إذا كانت الحالة الغذائية لطفلك جيدة أم ال. هذا في    عامل العمر مهم للغاية لتحديد
. الواقع يسهل عليك معرفة ما إذا كان الطفل يعاني من نمو طبيعي بالمقارنة مع األطفال في سنه  

 *وزن الجسم 

قادًرا  الوزن هو أحد مؤشرات تقييم الحالة التغذوية لألطفال األكثر استخداًما. يعتبر وزن الجسم 
. على إعطاء فكرة عن مدى كفاية كمية العناصر الغذائية في الجسم  

غالبًا ما يستخدم الوزن لوصف الحالة التغذوية لألطفال اليوم ، أو المعروف أيًضا باسم نمو  لذا
)الجسم(. كتلة األنسجة  

 *الطول أو طول الجسم 

ع خطي تماًما. المعنى الخطي  على عكس الوزن الذي يمكن أن يتغير بسرعة كبيرة ، فإن االرتفا
هنا هو أن التغيرات في االرتفاع ليست بهذه السرعة وتتأثر بأشياء كثيرة من الماضي ، وليس  

 فقط في هذا الوقت 

 *محيط الرأس 

, يجب دائًما قياس محيط الرأس كل شهر حتى يبلغ الطفل عامين  

الطفل في ذلك الوقت. يتم  ألن محيط الرأس يمكن أن يعطي فكرة عن كيفية حجم ونمو دماغ 
.إجراء القياسات عادة باستخدام شريط قياس ملفوف حول رأس الطفل  

 محيط الرأس الصغير جًدا أو الكبير هو عالمة على وجود مشكلة في نمو دماغ الطفل

 تقيم الحالة الغذائية يتم بطريقتين هما: 
 طريقة القياس.  -
 طريقة الفحوصات المختبرية.  -

القياس: هذه الطريقة تستعمل عادة عند األطفال وخصوصاً األطفال تحت الخامسة من  طريقة 
العمر وتستخدم في قياس النمو عند األطفال, وتقسم هذه الطريقة إلى مجموعتين حسب معرفة  

 عمر الطفل أو ال.



 نستخدم طريقة قياس الوزن وطول الطفل. -أذا كان عمر الطفل معلوم -
 Armنستخدم طريقة قياس محيط الذراع ) -معلوم أذا كان عمر الطفل غير -

circumference .أو محيط الصدر والرأس) 
 

 قياس الوزن:
عند معرفة تاريخ والدة الطفل نستطيع أن نقدر درجة نمو الطفل بواسطة الوزن وذلك بواسطة  

ونستطيع أن نحدد  العمر ويسجل الوزن على المخطط  البياني كل شهر  -المخطط البياني للوزن 
 درجة النمو من الخط البياني. 

 % يعتبر طبيعي. 100 -% 80الوزن بين   -
 % يعتبر في درجة الخطر للوصول إلى سوء التغذية. 80 -% 60الوزن بين   -
% من الطبيعي يعتبر الطفل مصاب بسوء التغذية وأكثر األطفال  60الوزن اقل من  -

 يحتاجون إلى دخول المستشفى. 
على الجدول بشكل نقطة ويتم التوصيل بين نقطة وأخرى عند قياس وزن الطفل  يحدد وزن الطفل 

بصورة دورية ومن المفروض أن يكون خط النمو موازي المنحنى واللذان يمثالن الحد األعلى  
 والحد األدنى للنمو,  

 

 
 
 
 
 

وفي حالة وجود توقف في نمو الطفل وعدم حصول زيادة في الوزن لعدة أشهر, نالحظ أن  
نحنى النمو يسير بخط أفقي وهذا إنذار لالم للعناية بطفلها ومعرفة أسباب التوقف قبل أن يتطور  م

 إلى مشكلة صحية, 



في حالة بقاء اإلهمال في العناية بالطفل وغذائه لعدة شهور, نالحظ أن منحنى النمو يتجه نحو  
األسفل نتيجة النقصان في وزن الطفل مع التقدم في عمره ويحتاج إلى عناية طبية سريعة إلنقاذ  

 حياته, الحظ  
 

 قياس الطول:
الطفل وذلك لتدخل عوامل الوراثة أن قياس الطول بالنسبة للعمر ليس بذات أهمية في تحديد نمو 

الطول يمكن االستفادة منها في المسوح الغذائية وخصوصاً في   -بذلك, أن تسجيل نسب الوزن
 المراحل المتقدمة من العمر كاألطفال في عمر المدرسة.

 
 قياس محيط الذراع: 

 وهذه طريقة سهلة وتستخدم في: 
 سنوات(. 5عمره أكثر من سنة واقل من عند عدم معرفة العمر. )يجب أن يكون الطفل  -أ
 عند عدم توفر ميزان لقياس الوزن.  -ب
 يستخدم في المسوح الغذائية وخصوصاً مراجعي العيادات الخارجية.  -ت
 يستخدم في المسوح الغذائية للمجتمع. -ث

 عند القيام بالزيارات المنزلية الحظ الشكل في االسفل.
 

  

 
 

 شكل : قياس محيط الذراع

المشاكل الغذائية عند األطفال؟  بعض من   

التقزم*  

.  همراعماهو اضطراب في نمو وتطور األطفال مما يجعله متوقفًا ، وبالتالي ال يناسب األطفال   



 تشمل أعراض إصابة الطفل بالتقزم

العمر اجسام اقرانهم بنفس  األطفال أقصر من اجسام •  
 انخفاض الوزن لألطفال سنه  •

 توقف نمو العظام  •

 الهزال 

هو نقص التغذية الذي يحدث ألن األطفال ال يحصلون على مدخول الطاقة لفترة طويلة. هذا  
 يتسبب في تصنيف األطفال على أنه حالة غذائية سيئة ويجب عالجهم بسرعة 

 األعراض النموذجية التي تحدث عند األطفال الذين يعانون من المراسم هي 

بسرعة وزن الطفل ينخفض  •  
 تجاعيد الجلد مثل رجل عجوز  •

 صغيرة جدا •
الطفل االحمر                                                                                   

هو سوء التغذية بسبب انخفاض كمية البروتين. في الواقع ، يلعب البروتين دوًرا مهًما كمواد   ، 
 لبناء وإصالح أنسجة الجسم التالفة 

اضعرالأ   

 تلون الجلد  •
 تورم )وذمة( في عدة أجزاء ، مثل القدمين واليدين والمعدة •

(وجه مستدير ومنتفخ )وجه القمر • ) 
 انخفاض كتلة العضالت •

 اإلسهال والضعف •

السمنة *  

وزن الطفل البدين يعني أنه بالفعل أعلى بكثير من المعدل الطبيعي. يمكن أن يحدث هذا بسبب   
الجسم )قليل  ايطلقه تيال طاقةاختالل التوازن بين الطاقة التي تدخل الجسم )أكثر من الالزم( ، وال

(جدً   

بب تراكم  بمعنى آخر ، يمكن تفسير السمنة على أنها زيادة الوزن عند مستوى أكثر حدة بس
. األنسجة الدهنية في جميع أنحاء الجسم  

 
  



 

 
 
 

 :الوقاية من األمراض المعدية
 

انها  )حسب تعريف منظمة الصحة العالمية   infectious diseasesاألمراض المعدية :
االمراض التي تنتج من االصابة بعدوى بعامل مسبب يمكن انتقاله من انسان ألنسان او من  
حيوان ألنسان او من حيوان لحيوان او من البيئة لإلنسان والحيوان بطريقة مباشرة او غير  

 ( مباشرة  
 

 :  Diseaseالمرض
الحالة الطبيعية للجسم مما يؤدي إلى حدوث اضطراب أو اختالف في  يعرف بأنه انحراف في

األعمال الوظيفية لألجهزة. ويحدث المرض أما على شكل حالة وباء, أو قد  يكون مستوطناً أو  
 يظهر على شكل حاالت انفرادية. 

 
 :   infectionالعدوى : 

الحيوان وتفاعل الجسم معه وقد يؤدي أو  هي دخول ونمو وتكاثر الميكروب في جسم اإلنسان أو 
 ال يؤدي لحدوث المرض

 
 : Epidemicالوباء

عبارة عن ظهور مفاجئ لمرض معين بين مجموعة كبيرة من الناس في فترة قصيرة في منطقة  
  .أو مجتمع معين لم يسبق له اإلصابة بهذه المرض

 
 :  Pandemicالجائحة :

ينتشر بين البشر في مساحة كبيرة مثل قارة مثال أو قد تتسع لتضم كافة أرجاء العالم  وباء هو
 وبسرعة كبيرة مسببة وفيات اكثر . 

  
 : Endemicالمرض المستوطن 

مستمرة في المجتمع معين ولكن بشكل غير وبائي, كما هي  هو عبارة عن وجود المرض بصورة 
 الحالة للحمى التيفوئيدية والحصبة والمالريا والبلهارزيا.

 
 : Sporadicالمرض الفرادي 

 هو عبارة عن حدوث حاالت مرضية بصورة انفرادية بين وقت وآخر في المجتمع. 
 

  عملية العدوى: 

 المعهد التقني كوفة  

 قسم تقنيات التمريض 

 المرحلة الثانية  

 المادة : الرعاية الصحية االولية  

 14المحاضرة النظرية 

 د. صاحب كاظم مراد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1


البد من توفرها حتى تتم عملية العدوى وإذا أنفقد أي  لحدوث أي مرض معدي ,هناك ستة عوامل 
 من هذه العناصر الستة فان العدوى ال يمكن أن تتم, وهذه العوامل هي: 

 وجود المسبب المرضي. .1
 وجود مصدر أو مستودع العدوى.)انسان ,حيوان , جماد ( .2
 . وجود مخرج. 3
 . وجود وسيلة لنقل العدوى. 4
 . وجود مدخل للعدوى. 5
 لمضيف.) انسان , حيوان ( . وجود ا6

 
 : Causative Agent: المسبب المرضيالعامل االول

 أن المسببات اإلحيائية المرضية هي التي تسبب األمراض المعدية وتوجد بأنواع عديدة منها: 
مثل االميبا, المالريا,    Protozeaمسبب حيواني.وتشمل الطفيليات وحيدة الخلية -أ

  )والطفيليات المتعددة الخاليا مثل ديدان البلهارزيا والديدان المعوية
 مسبب نباتي.  -ب

  , البكتريا المرضيةالمرضية , الفيروسات Fungusوتشمل الفطريات
 

 :  Sourceالمصدر  العامل الثاني:
ات والتربة  نباإلنسان والحيوان والهو المكان الذي يعيش وينمو ويتكاثر فيه المسبب المرضي مثل 

 .وغيرها ويعد اإلنسان أكثر المصادر مالئمة لمعظم المسببات المرضية
 

 :Exit or Escape: مخارج العدوى العامل الثالث
ويمكن أن تخرج المسببات المرضية من المصدر إلى البيئة أما عن طريق الجهاز التنفسي, أو  

, أو من خالل الجلد واألغشية المخاطية حيث تخرج العدوى  الجهاز الهضمي, أو الجهاز البولي
من فتحات الجروح والبثور, كذلك عن طريق المخارج اآللية حيث تخرج العدوى بفعل آلي, كما  

في حالة لدغ البعوضة الحاملة لطفيلي المالريا فتسبب نقلة إلى الشخص السليم عن طريق ثقب  
 قل الدم كما في حاالت التهاب الكبد أو الزرق تحت الجلد. جلده, فينتقل له المرض أو في عمليات ن

 
 : Vehicles of transmission: وسيلة لنقل العدوى العامل الرابع

ويقصد بها العملية التي يتم بواسطتها نقل العدوى )المسبب المرضي( من المصدر إلى المضيف 
 الجديد وتنقل العدوى بطريقتين هما: 

 طريقة مباشرة:  -أ
هذه الحالة تنتقل العدوى بدون وسيط أي يكون اإلنسان هو المضيف الوحيد وتنتشر  وفي 

العدوى من شخص إلى آخر وذلك عن طريق السعال أو التقبيل أو العالقة الجنسية أو بواسطة 
المشيمة ومن األمراض التي تنتقل من األم إلى الجنين مثل السفلس الوراثي والحصبة  

 األلمانية. 
 اشرة: طريقة غير مب -ب



وفي هذه الحالة يخرج المكروب من جسم المصاب إلى الخارج وينقله الوسيط إلى الشخص  
السليم عن طريق الحشرات مثل البعوض , الذباب, البراغيث, أو من خالل وجود واسطة  

 كالشراب الملوث والطعام الملوث, والتربة الملوثة, األدوات الشخصية كالمالبس. 
 

 :  Entryلعدوى: مدخل ا العامل الخامس 
ويقصد بها األماكن التي عن طريقها يدخل المسبب المرضي إلى الجسم المضيف السليم, وتدخل 

 المسببات عادة بأحد المداخل اآلتية: 
 الجهاز التنفسي.  -أ
 الجهاز الهضمي.  -ب
 مالمسة الجلد واألغشية المخاطية.  -ت
لجراحية أو  اختراق الجلد عن طريق وخز الجلد بواسطة الحقن الطبية أو اآلالت ا -ث

 بواسطة ناقل حشري مثل البعوضة في نقل مرض المالريا.
 
 

 
 :  Hostالمضيف العامل السادس :

أن المضيف هو اإلنسان أو الحيوان الذي له استعداد إلصابة بالمرض عند دخول المسبب  
المرضي )الميكروب( إلى جسمه. وبعض األجسام لديها قوة دفاعية ضد األمراض فتتغلب على  
المسبب وتقضي عليه وذلك يعتمد على عوامل متعددة أهمها قوة الميكروب وقدرته على أحداث  
تغيرات مرضية مقاومة الجسم  ودرجة المناعة, العمر, الجنس, العنصر والعادات االجتماعية  

 والتقاليد غير  السليمة 
 

ر المرض وهذه  بعد دخول العامل المسبب إلى الجسم يسير في جملة من التطورات تسمى أطوا
 :  األطوار         تشمل ما يلي

: هذه الفترة تعني المدة الزمنية الالزمة منذ دخول العامل المسبب فترة حضانة المرض -1
للمرض إلى الجسم وحتى ظهور أول العالمات المرضية وهذه الفترة تختلف في طولها حسب  

  .هور أو سنواتالعامل المسبب المرض وربما تكون ساعات أو قد تمتد إلى ش
 
وهذه الفترة هي تلك المدة التي يظهر فيها عالمات   فترة مالمح المرض غير المميزة: -2 

مرضية عامة مثل ارتفاع درجة الحرارة أو الخمول أو فقدان الشهية. وهذه الفترة تختلف كذلك 
 .حسب العامل المسبب وتمتد من ساعات إلى أيام 

 
3- فترة العالمات السريرية المميزة للمرض : وخالل هذه الفترة تظهر العالمات الدالة على 

المرض والتي من خالل يستدل على المرض وقد تستمر هذه الفترة أياما أو قد تطول إلى اشهر    
                                                            

4- فترة الخمود :وهي الفترة التي خاللها تهبط شدة المرض وتبدأ األعراض باالختفاء تدريجيا   
وفي النهاية تختفي األعراض المرضية بشكل كامل. هذه الفترة تعتبر اخطر الفترات بالنسبة لنقل  
المرض حيث يكون العامل المسبب ما زال موجودا ويطرح من الجسم من خالل الطرق المختلفة 



                                                                       
 5- فترة الشفاء: والتي من خالل يتم تشكيل المناعة ضد المرض واختفاء العامل المسبب 

 
 السيطرة على األمراض المعدية:

وهي اإلجراءات التي تتخذ للسيطرة على األمراض المعدية , للحد من انتقال العدوى إلى أقصى  
حدوث مضاعفات, والمبادئ العامة األساسية  درجة ممكنة. وتقليل انتشار المرض أو حدوثه أو  

 لمكافحة األمراض المعدية وتشمل:
 اإلجراءات التي تتخذ تجاه المصدر المرضي )المسبب(. 

 القضاء على المصدر: -1
أن القضاء على مصدر العدوى يطبق فقط في األمراض التي تنتقل العدوى من الحيوان إلى  

تخلص منه. أما اإلنسان فيتم القضاء على العدوى  اإلنسان, حيث يتم القضاء على الحيوان وال
نفسها بإعطاء العالج المناسب, أو أجراء عملية جراحية كاستئصال الجزء المصاب من الجسم  

 مثل استئصال اللوزتين في حامل ميكروب الخناق وينتهي كمصدر للعدوى. 
 تقليل العدوى:   -2

المصاب إلى الشخص السليم يحتاج   لكي ينتقل المسبب المرضي من الشخص المصاب أو الحيوان
إلى فترة معينة تسمى )فترة العدوى( ولكل مرض من األمراض المعدية فترة عدوى تختلف عن  

 المرض األخر ويمكن التقليل من هذه الفترة كاألتي: 
 االكتشاف المبكر للحاالت المرضية. -أ
ت السريعة لمنع التبليغ عن الحاالت المرضية والحاالت المشكوك بها التخاذ اإلجراءا -ب

انتشار المرض, والتمكن من اكتشاف بؤرات العدوى وكذلك توفير اإلحصائيات الدقيقة  
 حول المرض. 

عزل المصابين: وهو فصل اإلنسان أو الحيوان المصاب عن اآلخرين لمنع وصول   -ت
المسبب المرضي أليهم, ويعزل عادة خالل فترة العدوى أما في البيت أو المستشفى حسب  

 رض المصاب به وحسب التعليمات الصحية في البلد. نوع الم
عالج الحاالت المرضية : وذلك بإعطائهم المضادات الحيوية الالزمة واألدوية الوقائية   -ث

حسب حالة المريض الصحية, وتوفير العناية التمريضية الالزمة, وتوفير األغذية  
 الضرورية, ومنع حدوث المضاعفات. 

 
 التطهير: ويكون على نوعين هما :   -3

 التطهير المقترن أو المصاحب : -أ
وهو عملية مستمرة يتم فيها تطهير جميع األدوات الملوثة واإلفرازات مثل القشع 

والصديد, البراز, البول, وكذلك المالبس وأدوات الطعام واألدوات المالمسة للمريض  
 وهو جزء من العناية التمريضية. 

 :  Terminal disinfectionيالتطهير النهائ -ب
ويجرى هذا النوع من التطهير عند شفاء المريض أو انتقاله من مكان إلى أخر أو   

 وفاته, ويشمل تطهير المكان وجميع حاجات المريض التي كان يستعملها.
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م وذلك  وهم األشخاص الحاملين الميكروب وال تظهر عليهم أي أعراض وال يشعرون بحاله
يجعلهم ذو خطورة كبيرة على المجتمع, وتعتبر السيطرة على جميع هؤالء األشخاص من األمور  

الصعبة ولكن الدول تحاول بقدر المستطاع متابعتهم والقيام باإلجراءات الالزمة وحسب الحالة  
 المرضية. 

 
 :  Contactsالمالمسين -5

الشخص المصاب بمرض معد خالل فترة هم األشخاص الذين كانوا على تماس مباشر مع 
الحضانة, والمالمسين أما يكونوا في البيت أو المدرسة أو الحضانة أو رياض األطفال أو المعمل 

 أو المعسكرات التدريبية. 
 

 اإلجراءات التي يجب أن تتخذ تجاه المالمسين هي:
 .اخذ المعلومات الخاصة بهم مثل )االسم, العمر, العنوان,.........الخ( .1
الحجر الصحي للمالمسين: ويعني الحد من حرية حركة األصحاء من األشخاص الذين   .2

 تعرضوا لمرض معد لفترة تساوي فترة حضانة المرض.
أجراء الفحص الطبي يومياً لمعرفة الحالة الصحية العامة لهم ووضعهم تحت المراقبة  .3

 . الطبية لمالحظة العالمات واألعراض المرضية التي قد تظهر عليهم
 أجراء الفحوصات المختبرية الالزمة حسب طبيعة المرض.  .4
 أعطاء اللقاحات.  .5
 أعطاء األدوية الوقائية.  .6
أعطاء جميع اإلرشادات والنصائح الصحية الالزمة حول المرض المعدي أثناء الزيارة   .7

 المنزلية.
 اإلجراءات المتخذة لحماية المجتمع والبيئة هي:

والمجازر واألسواق والمؤسسات المنتجة لألطعمة واكتشاف األشراف على المحالت  .1
 ناقلي المرض وإضافة الكلور للماء كل هذا يساعد في السيطرة على البيئة. 

 توفير العناية الفورية للطوارئ. .2
 عزل المصابين والحجر الصحي السريع للمالمسين. .3
 أعطاء اللقاحات واألدوية الوقائية.  .4
 رض وانتشاره وطرق انتقاله. التعقيب الصحي حول طبيعة الم .5
 أجراء استقصاء وبائي الكتشاف مصدر العدوى وواسطة النقل. .6

 
 الوقاية من األمراض المعدية بشكل عام : 

 
 اإلجراءات الدولية: 

هناك قوانين وأنظمة خاصة لدى الجهات الصحية في كل قطر يجب أتباعها بصورة صحيحة  
وائح الصحية الدولية في أي مدينة أو أي  في حالة حدوث وباء بأحد األمراض الخاضعة لل

 جزء منها لمكافحتها وهذه اإلجراءات تتضمن ما يلي: 
 تقييد حركة تنقل المواطنين داخل المنطقة الموبوءة والدخول اليها أو الخروج منها.  .1



غلق المحالت العامة كدور السينما والمقاهي والمطاعم والفنادق والحمامات وأي محل عام   .2
ة والرقابة الصحية وكذلك المؤسسات التعليمية والمعامل والمشاريع ودوائر  خاضع لألجاز

 الدولة والقطاع االشتراكي والمختلط والخاص. 
او من بلد  منع بيع األغذية والمشروبات والمرطبات والثلج ونقلها من منطقة إلى أخرى  .3

 وأتالف الملوث فيها. الخر
 عزل ومراقبة ونقل الحيوانات والبضائع.  .4
ر تعليمات بشان التدابير الواجب اتخاذها لمكافحة األمراض االنتقالية التي تصيب  إصدا .5

اإلنسان أو اإلنسان والحيوان معاً أو الحد من انتشار أو منع دخولها إلى القطر حسب  
 طبيعتها بالتعاون مع السلطات المختصة األخرى. 

والحيوانات والمواد التي يشتبه بكونها  للجهة الصحية المختصة وضع اليد على النباتات  .6
خازناً لألمراض االنتقالية أو ناقالً لمسبباتها أو لها دور في انتشارها وبعد ثبوت الحالة  

 المشتبه بها يتم أتالفها بإشراف لجنة تشكلها الوزارة لهذا الغرض. 
  على الطبيب المعالج وكل مواطن يشتبه بوجود حالة مرضية من األمراض الخاضعة .7

للوائح الصحية الدولية أو حدوث وفاة بسببها أخبار اقرب مؤسسة صحية تابعة للدولة فوراً  
بذلك وعلى هذه المؤسسة اتخاذ اإلجراءات الفورية الالزمة بما في ذلك أخبار الجهة 

 الصحية المختصة في الوزارة. 
الي أو  للجهة الصحية بموافقة الوزير أو من يخوله, عند علمها بوجود أي مرض انتق .8

متوطن أو االشتباه بوجوده, الحق في دخول دور السكن والمحالت العامة أو أي مكان  
أخر لغرض التفتيش الصحي والكشف على األشخاص للتأكد من خلوهم من المرض ولها  

الحق في اخذ نماذج للتحليل ألمختبري من المالمسين للمريض أو المشتبه بهم ورش  
ياوية بأنواعها داخل الدور والشقق والعمارات السكنية مبيدات اآلفات والمواد الكيم

 وخارجها وأي محل عام أخر. 
عند االشتباه بأي شخص كونه حامالً لمسبب مرض أو انه في دور حضانة احد األمراض  .9

االنتقالية بما فيها األمراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية, فللجهة الصحية الحق في  
مراقبته أو عزله أو حجره لغرض فحصه للتأكد من خلوه من  اتخاذ التدابير الكفيلة ل

الميكروبات المرضية ومعالجته عند ثبوت كونه حامالً لهذه الميكروبات أو مصاباً  
 بالمرض لحين سالمته منها . 

 

 استقصاء األمراض  

هو المراقبة المستمرة والمالحظة الدقيقة لتوزيع وانتشار األمراض والعوامل المتعلقة بذلك 

للوصول ألفضل الوسائل للمكافحة الفعالة" وعلى ذلك يقتضي المفهوم الحالي مالحظة انتشار  

المرض من حيت الوقت "متى؟ " والمكان "أين؟" والشخص "من أصيب؟" ومالحظة كيفية  

 .انتشار المرض وال تقتصر المالحظة على مجرد حدوث المرض

 

 

 : التبليغ -1



 .هو العنصر األول من عناصر مكافحة المرض المعدي 

 .يساعد التبليغ الفوري عن المرض المعدي في نجاح المكافحة بصورة شاملة

 كيفية التبليغ عن األمراض المعدية

   تقسم األمراض بالنسبة للتبليغ إلى قسمين
ي حدوث حالة  ساعة األولى بمجرد االشتباه ف 24( أمراض يتم التبليغ عنها في خالل الـ1)

 :مرضية ألي منها وهي
الكوليرا ، الجمرة الخبيثة ، الحمى المخية الشوكية، شلل األطفال، الخناق، الكزاز الوالدي، 
الحميات الفيروسية)كورونا , السارس ,انفلونزا الطيور , انفلونزا الخنازير ....( ، التسمم  

 .الغذائي، أي مرض يظهر في صورة وبائية
 :التبليغ عنها عن طريق البيان اإلحصائي األسبوعي وهي( أمراض يتم 2)

الحصبة، التيفوئيد، حمى النفاس، الحصبة األلمانية، ، داء الكلب، السعال الديكي، الكزاز ،  
النكاف، الجديري، االلتهاب الكبدي أ، ب، الحمى المالطية، السيالن. الزهري، األمراض الجنسية 

 .االميبي، الحمى الروماتيزميةاألخرى، الزحارالباسيلي. الزحار 
 

 :ا لعزل

 :عزل إجباري  -)ا(

ويتم فيه عزل المريض أو المشتبه فيه عزالً إجبارياً تاماً بأقسام العزل المخصصة ويستمر 

العزل حتى اكتمال شفاء المريض وسلبية النتائج المختبرية وسماح السلطات الصحية له  

 .ل على أمراض القسم األولبمغادرة العزل وينطبق هذا النوع من العز

 :عزل اختياري مشروط - )ب(

ويتم فيه عزل المريض في المنزل متى توافرت فيه الشروط التي تقرها السلطات الصحية  

بالمنطقة أو بأقسام العزل المتاحة بمستشفيات المنطقة إذا كانت حالته تستدعي ذلك. وينطبق  

 هذا النوع من العزل على أمراض القسم الثاني . 

 
 

  



 

 

 

 

 :فيروسات كورونا

هي ساللة واسعة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان واإلنسان. ومن المعروف أن   

عدداً من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر أمراض تنفسية تتراوح حدتها من نزالت البرد  

الشائعة إلى األمراض األشد وخامة مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية )ميرس( والمتالزمة  

 . 19-حادة الوخيمة )سارس(. ويسبب فيروس كورونا الُمكتشف مؤخراً مرض كوفيدالتنفسية ال

خلصت التحريات  وفيروسات كورونا حيوانية المنشأ، أي أنها تنتقل بين الحيوانات والبشر. وقد  

( قد انتقل من قطط الزباد SARS-CoV)المفصلة إلى أن فيروس كورونا المسبب لمرض سارس 

( قد MERS-CoVالمسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية )فيروس كورونا  إلى البشر وأن 

الحيوانات  إلى البشر. وهناك عدة أنواع معروفة من فيروسات كورونا تسري بين  انتقل من اإلبل 

 دون أن تصيب عدواها البشر حتى اآلن.  

روسات كورونا. ولم  هو مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من ساللة في :19-مرض كوفيد

يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية في  

 .              جائحة اآلن إلى  19-. وقد تحّول كوفيد2019كانون األول/ ديسمبر 

 ** يتضمن الغالف الشائك الزيتي للفيروس التحور وراثيًا بسرعة، وهذا يساعده في 

 اكتساب القدرة على التنقل من الحيوان الى البشر أ و العكس، أ و تغيير خصائصه مثل

 قدرته على االنتشار. 

 ** بشكل عام يصيب فيروس “كورونا” البشر والحيوانات على حد سواء.

يوما وهناك     أدلة   27يوًما، او نادرا تصل الى   14** تتراوح فترة الحضانة ما بين يومين و 

 لى أ نه قد يكون معدًي قبل ظهور االعراض.مبدئية ع

القناع   نانومتر ولهذا فان استخدام 500 - 400** حجم الفايروس يعد كبيرا حيث ان قطره هو 

 ممكن ان يمنع دخوله ولو بنسبة . 

** اجهزة البصمة االلكترونية المستخدمة في الدوائر الحكومية تشكل عامل اساسي لنقل العدوى 

 خالل اللمس بالمرض من 

ساعة لذا ينصح بغسل اليدين عند   12** عند سقوط الفيروس على سطح معدني فانه يعيش لمدة 

 مالمسة السطوح المعدنية.

ساعة ومن الممكن القضاء عليه عند   12 - 6** يبقى الفيروس حيا عند سقوطه على االقمشة لمدة 

 غسل االقمشة او عرضها ألشعة الشمس . 

دقائق وهي المدة التي ممكن ان تكون بها قد   10 - 5العيش في يديك لمدة ** بإمكان الفيروس 

 فركت عينيك او مسحت وجهك من دون ان تنتبه. 

 ** الغالبية العظمى من المصابين بالفايروس توفر فيهم احد الشرطان : 

 كان لديهم تاريخ مرضي بالسفر للدول الموبوءة  - 1

 االختالط مع اشخاص  مصابين - 2

 19-مرض كوفيد أعراض

 في:  19-تتمثل األعراض األكثر شيوعاً لمرض كوفيد

 المعهد التقني كوفة  

 قسم تقنيات التمريض 

 المرحلة الثانية  

 المادة : الرعاية الصحية االولية  

 15المحاضرة النظرية 

 د. صاحب كاظم مراد 



والصداع، والتهاب الملتحمة،  الحمى واإلرهاق والسعال الجاف, اآلالم واألوجاع، واحتقان األنف،  

أو تغير لون أصابع  وفقدان حاسة الذوق أو الشم، وظهور طفح جلدي  وألم الحلق، واإلسهال، 

ض الناس  ويصاب بعتكون هذه األعراض خفيفة وتبدأ بشكل تدريجي.  اليدين أو القدمين. وعادة ما  

  بأعراض خفيفة جداً بالعدوى دون أن يشعروا إال 

الحاجة إلى عالج خاص. ولكن األعراض %( من المرض دون 80ويتعافى معظم الناس )نحو 

فيعاني من   19-مصابين بمرض كوفيدأشخاص  5لدى شخص واحد تقريباً من بين كل تشتد  

بين المسنين واألشخاص المصابين  وخيمة  التنفس. وتزداد مخاطر اإلصابة بمضاعفاتصعوبة في  

 أو السكري أو السرطان أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والرئة بمشاكل صحية 

 19-طرق العدوى بمرض كوفيد

من أشخاص آخرين مصابين بالفيروس. وينتشر   19-عدوى كوفيدباألشخاص  يصابيمكن أن 

ريق القُطيرات الصغيرة التي يفرزها الشخص المرض بشكل أساسي من شخص إلى شخص عن ط

من أنفه أو فمه عندما يسعل أو يعطس أو يتكلم. وهذه القطيرات وزنها ثقيل   19-المصاب بكوفيد

نسبياً، فهي ال تنتقل إلى مكان بعيد وإنما تسقط سريعاً على األرض. ويمكن أن يلقط األشخاص  

مصاب بعدوى الفيروس. لذلك من المهم  إذا تنفسوا هذه القُطيرات من شخص 19-مرض كوفيد

أقدام( من اآلخرين. وقد تحط هذه القطيرات على   3الحفاظ على مسافة متر واحد على األقل )

األشياء واألسطح المحيطة بالشخص، مثل الطاوالت ومقابض األبواب و الساللم. ويمكن حينها أن  

  طح ثم لمس أعينهم أو أنفهم أو فمهمعند مالمستهم هذه األشياء أو األس  يصاب الناس بالعدوى

 : فحوصات تشخيص المرض

:PCR فحص "تفاعل البوليميراز المتسلسل   " Polymerase chain reaction '' كن أن  يم 
من أكثر الفحوصات   إيجابية أو سلبية.  (19-)كوفيد تكون نتيجة اختبار تشخيص فيروس

المستخدمة حاليا، وهو الفحص المعتمد بالدرجة األولى من قبل منظمة الصحة العالمية، وكذلك 
 .الصين مهد الوباء

تعني النتيجة اإليجابية أنك مصاب حاليًا بعدوى نشطة بالفيروس المسبب   النتيجة اإليجابية. •
ة بنفسك وتجنب نقل الفيروس إلى  . ولذلك، اتخذ الخطوات المناسبة للعناي19-كوفيد لمرض

ساعة   24اآلخرين. يجب أن تعزل نفسك حتى تتحسن األعراض التي تظهر عليك، وتمر 
 أيام على األقل منذ ظهور األعراض ألول مرة. 10على آخر شعور بالحمى و

(، أو لديك حالة مرضية تضعف قدرتك  19-)كوفيد إذا كنت مصابًا بأعراض حادة لمرض
مرض، فقد ينصحك الطبيب بالبقاء في العزل مدة أطول. وإذا كانت النتيجة  على مقاومة ال

 أيام بعد االختبار.  10إيجابية ولكن دون أن تظهر عليك أي أعراض، فاعزل نفسك لمدة 

.  19-كوفيد تعني النتيجة السلبية أن األرجح أنك لم تكن مصابًا بمرض النتيجة السلبية. •
نتيجة االختبار سلبية بشكل خاطئ، وذلك بناًء على وقت سحب  ولكن من الوارد أن تكون 

 عينة االختبار وجودتها. 

حتى لو كانت نتيجة االختبار سلبية، فقد تصاب بالعدوى في المستقبل، ولذلك من المهم اتباع  
إرشادات التباعد االجتماعي وارتداء الكمامة وغسل اليدين لتجنب فرص انتشار العدوى.  

 يب بتكرار االختبار إذا استمر ظهور األعراض.وقد ينصحك الطب



:CT scan  

:D-dimer 

IgG,IgM : 

 االجراءات الروتينية للحد من انتشار المرض فهي : 

اثناء  -لبس الكمامات في االماكن العامة والمزدحمة يشمل االنف والفم ،تجنب لمس الكمام  - 1

 استخدامه ،ازالة الكمام برفعه  

من خالل الشريط الخاص به وتجنب لمسه ،غسل اليدين بعد ازالة الكمام او في حالة لمسه سهوا ،  

مة ذو استعمال مرة واحدة الكمامة تبدل  استبدل الكمام بواحد اخر جاف، عدم تكرار استخدام الكما

 ساعات.افضل انواع الكمامات هي المستخدمة 4كل 

 في صاالت العمليات الجراحية كونها تحتوي على ثالثة فالتر وتكون الجهة الملونة للخارج  

 -ترك عادة التقبيل في السالم والمصافحة واالكتفاء بالكالم والترحيب فقط  -2

العطاس والسعال  -االنف والفم والعينين قبل غسل اليدين وخصوصا عند  عدم وضع اليد على- 3

واستخدام المناديل النبيذة والتي تس تخدم مرة واحدة واذا لم تتوفر ممكن استخدام الذراع )المرفق  

 المثني(

القاعدة الذهبية : المواظبة على غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون الذي يحتوي على  - 4

 ثانية  20معقمة لمدة اكثر من  مادة

تجنب وضع اليد على السطوح الملساء للمناضد والساللم اثناء الصعود او النزول الن  - 5

 الفايروس يحب السطوح الباردة  

%بمعنى اذا كان القاصر  0,5ويعيش فترة ارول وتعقيمها بقاصر صوديوم هايبوكلورايت مخفف 

5  % 

 ماء عادي يؤخذ كاس قاصر ويخفف بعشر كؤوس 

اخذ الحيطة والحذر عند شراء المنتوجات الغذائية ذات االغطية الملساء واللماعة البالستيكية   - 6

والمعدنية خصوصا الباردة منها مثل المشروبات الغازية وااللبان وغيرها كونها تحتفظ بالفايروس  

 لفترة تزيد على اسبوعين 

متر عن  1حهم باالبتعاد بمسافة ال تقل عن عدم مخالطة ذوي السعال والعطاس عن قرب ونص - 7

 أي شخص يسعل ويعطس والبقاء في البيوت ألخذ قسط من الراحة 

 استخدام المالعق واالواني ذات االستخدام الواحد وخصوصا في االغذية الباردة .  - 8

 %) جل او سبري (لفرك اليدين الن الفيروس يمكن  70 -استخدام كحول ايثانول  - 9

 ذا الكحول . ان يقتل به

يجب تجنب السفر الى المنار التي ينتشر فيها المرض، وعدم مخالطة االشخاص المصابين أ  -10

 و المشتبه بإصابتهم 

 -تناول كميات كافية من الماء وعدم التعرض الى الجفاف  -11

 -يجب تجنب اس تهالك المنتجات الحيوانية الخام أو غير المطهية جيدًا.  -12

مخالطة االشخاص المش تبه بهم لفترة تتجاوز االس بوعين حتى تتأكد من خلوهم من  تجنب  - 13

 المرض 

 اقوى وقاية ضد مرض كورونا فايروس: ** 

 هو تعزيز الجهاز المناعي لجسم االنسان من خالل :

 )االبتعاد عن القتلة الخمسة ( االكتئاب ، الغضب ، االنفعال ، التوتر ، التفكير السلبي  -1



المناعي  هذه الحاالت تزيد من افراز مادة الكورتيزول والتي بدورها تضعف وتكبت الجهاز) الن 

 لدى االنسان. 

 -الصوم او الصوم المتقطع وان لم تستطع فالصوم ثالثة ايًم متتالية حيث بها تتجدد  2

 خاليا الجهاز المناعي وتنشطها

 -سريعة الى الراسخة النوم الصحي فبه تقوى الذاكرة حيث تترسخ الذاكرة من ال 3

 -االكل الصحي : هناك عقل اخر لدى االنسان هو) االمعاء ( ) فالتوتر  4

  واالكل غير الصحي يقضي على البكتريا النافعة في االمعاء مسببة القولون العصبي وبالتالي

 ضعف مناعة الجسم .

ي وتورم الرئتين  متالزمة الضائقة التنفسية الحادة، حيث يحدث االلتهاب الرئو المضاعفات:

ودخول المريض بوذمة رئوية ويجعل من الصعب على الرئتين نقل األوكسجين الى مجرى الدم،  

 الوفاة ما يؤدى الى عجز التنفس والفشل الكلوي ويسبب

 لقاحات للوقاية من مرض كورونا :

 
 

 
  



 

 

 

 : Environmentalصحة البيئة 

هي تكيف اإلنسان لبيئته أو التوازن الذي يجب أن يوجد بين اإلنسان وبيئته ليؤمن لنفسه حياة  

 صحية سليمة.

 أهم مكونات صحة البيئة: 

 الصحي. المسكن 

 صحة المياه.

 صحة الجو.)الهواء( 

 صحة األغذية. 

 تصريف الفضالت على مختلف أنواعها.

 مكافحة الحشرات والقواقع والقوارض. 

 القضاء على الحيوانات التي تعتبر مستودعاً للعدوى.

  :صحة الماء

الماء من عوامل البيئة الحقيقية للفرد وله أثر كبير على حياة اإلنسان والحيوان والنبات ويعتبر  

ضروري جداً إلدامة الحياة على الكرة األرضية وإن أهمية الماء في حياة اإلنسان كبيرة وعظيمة، 

 % من وزنه .  70-60تبلغ كمية الماء في جسم اإلنسان ما يقارب 

%من وزنه وبازدياد العمر  84في الجسم حسب عمر الفرد ففي الوليد تبلغ تختلف كمية الماء 

 تتناقص الكمية.

  

الماء هو حاجة فيزيولوجية ألعضاء الجسم  لم نستطيع أن نستمر بالحياة بدونها علماً أن المقدار 

( لتر و يأتي هذا المقدار عن طريق مياه    3,5-2ساعة هو ) 24المطلوب من الماء للجسم خالل 

في   الشرب و أيضاً عن طريق الطعام الحاوي على الماء أو يكون ناتج عن العمليات الكيميائية

 الجسم. 

  

  :األعراض السريرية لفقدان الماء في الجسم

هبوط في قدرة العمل: نقص الماء في الجسم يؤدي إلى نقص األوكسجين ونقص المواد الغذائية   -1

 .وطرح الفضالت وبالتالي انخفاض في عمل أجهزة الجسم

الجسم عند فقدان   في ظروف ارتفاع حرارة الهواء تظهر أيضاً ارتفاع درجة الحرارة في  -2 

 الماء 

إذا ارتفعت حرارة الجسم وقلت كمية الماء يؤدي ذلك إلى خلل في طرح الحرارة عن طريق 

  .التعرق والتنفس وبالتالي يكون طرح الحرارة بكميات دنيا

اختالل ضغط خاليا األنسجة: عندما تقل نسبة الماء يقل نقل المواد الغذائية من وإلى الخاليا  -3

 باالنتشار 

زيادة عمل القلب: يسبب نقص الماء زيادة في عمل القلب للتعويض، ففي حاالت الحوادث   -4

وذلك ليوصل  130-120والنزوف الشديدة نجد أن النبض متسارع وتكون قيمته مرتفعة حوالي 

  .أكبر كمية من الدم إلى أنحاء الجسم المختلفة

 المعهد التقني كوفة  

 قسم تقنيات التمريض 

 المرحلة الثانية  

 المادة : الرعاية الصحية االولية  
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البول فقط وإنما زيادة في عمل الكليتين الن  زيادة عمل الجهاز البولي:لم يسبب زيادة في طرح  -5 

كمية الماء الواردة إلى الكليتين أقل وبالتالي جهد مضاعف لطرح الفضالت ضمن كمية الماء  

 المحدودة

 الصفات الفيزيائية للماء صفات الماء الطبيعي القابل للشرب:  

أو أكثر من الصفات، ويمكن أن يتحول الماء إلى ماء غير قابل للشرب عند تغير صفة  شفاف :

وتحدد هذه الصفة بأن يكون الماء  )مثل العصير(ويمكن أن يتلون الماء لكن يبقى صالحاً للشرب 

 شفافاً.  

: عند فحص الماء بالمختبر تُحدد درجة التلوث باستخدام محلول كروم كوبالت  ويجب  عديم اللون 

 ؟؟  30 -20أال تزيد درجة التلوث عن 

نقعات تكون ذات لون أصفر، ومياه اآلبار عندما تكون ملونة باللون  علماً أن مياه المست))

األخضر يدل ذلك على ارتفاع نسبة الكالسيوم في المياه )الكالسيوم غير ملوث لكن ارتفاع  

 (( .المياه السطحية المفتوحة شفافية اللون .)نسبته تؤدي إلى تلون المياه باللون األخضر

  

ولكن تلوث المياه يؤدي إلى وجود الطعم والرائحة وهذا التلوث يكون بالمواد   عديم طعم أو رائحة:

 .العضوية طعم المياه يتعلق باحتوائها على األمالح المعدنية وحرارة الماء والغازات المذابة

 إن تغير طعم الماء له أسباب عديدة منها: 

ملغ/ل يعطي  5.0 – 3.0يد بالماء ح الحدال** تغير تركيز بعض األمالح المعدنية فزيادة كمية أم 

 الماء طعم معدني.

  .ملغرام أو أكثر في لتر من الماء 2-1** ويظهر طعم الكلور بالماء عندما تكون نسبته  

  20 – 15** وعند تحديد طعم الماء يجب أن تؤخذ العينة من مصدر للمياه درجة حرارته من )

خن إلى هذه الدرجة، وإن طبيعة تحديد طعم المياه  (وإذا كانت باردة أو ساخنة فيجب أن تبرد أو تس

 مالحة، مرة، حامضة، حلوة، أو أن تكون ذات طعم سمكي، معدني كلوري،  :تقسم إلى

درجة  15والماء الذي درجة حرارته أكثر من مئوية : ( 12-7(أفضل درجة حرارة للماء هي 

 يكون بدون نكهة طيبة 

قوي عمل الغدد اللعابية والمعدية وتبرد الغشاء المخاطي للفم وقد أُثبت علمياً أن المياه المبردة ت

 ؟؟  .والمريء ولهذا باألوقات الحارة يطلب الجسم شرب المياه الباردة

درجات ) يكون خطر على الصحة وله تأثيرات فيزيولوجية سيئة،   5الماء بدرجة حرارة أقل من   

 للوزتين ( ومن الممكن أن يُحدث إصابات معينة كالرشح والتهاب ا

 

  (PH) الرقم الهيدروجيني

، 7. وعندما يكون أقل من 14إلى  0هو رقم يقيس مدى حمضية أو قلوية المواد، على مقياس من 

 ً  فهذا يعني أن الجسم أصبح حمضياً، وعندما يكون  فوق هذا المستوى، يكون الجسم قلويا

PH درجة الأساسي عندما تكون (ويُعتبر الماء قاعدي جداً  : الماء PH 10 يُعتبر الماء  .أو أكثر

 .4أقل من  PH حامض جداً عندما تكون درجة ال

 PH عندما تنخفض 9 )قلوي معتدل أو درجة خفيفة من القلوية( 5,9 – 5,6يجب أن يتراوح بين  

 أو أقل تؤدي إلى تآكل أعناق األسنان،  4الماء إلى 

، وهذا يعني أن السرطانات ال تعيش في  أن جميع أنواع السرطان تحدث بسبب البيئة الحمضية

 البيئة القلوية، وأن السرطان ببساطة ال يستطيع النمو أو البقاء في الجسم القلوي



 

ويعتقد بعض الناس أن المياه القلوية تساعد أجسامنا على استقالب المواد الغذائية، وطرد السموم  

 تحسين الصحة واألداء. بشكل أكثر كفاءة من مياه الحنفية العادية، ما يؤدي إلى

 المياه القلوية ؟ 

المقصود بكلمة القلوية في المياه القلوية هو الرقم الهيدروجيني، ومستوى الرقم الهيدروجيني هو   

، فعلى سبيل المثال، األطعمة  14إلى  0رقم يقيس مدى حمضية أو قلوية المواد على مقياس من 

ي  فهو يعتبر قلوي جدا تحتو 13يعتبر حمضي جدا، أما على رقم  1مع الرقم الهيدروجيني رقم 

المياه القلوية على مستوى أعلى من الرقم الهيدروجيني مقارنة بمياه الشرب العادية، ولذلك يعتقد  

البعض أنه يمكن لهذه المياه تنظيم درجة الحموضة في جسمك، وعادة ما يكون لمياه الشرب 

جيني من  أما المياه القلوية فعادة لها رقم هيدرو 7العادية درجة رقم هيدروجيني محايدة تصل إلى 

 . 9إلى  8

 : فوائد المياه القلوية

تعتبر المياه العادية هي األفضل بالنسبة لمعظم الناس، في دراسة أجريت أظهرت أن شرب المياه  

 قد يساعد:  8.8القلوية ذات الرقم الهيدروجيني 

 ** على تعطيل الببسين، وهو اإلنزيم الرئيسي الذي يسبب ارتداد الحمض. 

للذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، والسكري وارتفاع الكوليسترول ** قد يكون له فوائد 

 **مكافحة الشيخوخة من خالل خصائص مضادات األكسدة. 

 ** خصائص لتطهير القولون. 

 ** دعم الجهاز المناعي. الترطيب، خاصة لصحة الجلد. خسارة الوزن. مقاومة السرطان.

 : أضرار الماء القلوي

اه القلوية تعتبر آمنة للشرب، إال أنه هناك بعض اآلثار الجانبية المحتملة لهذه ** بالرغم من أن المي

خفض أحماض المعدة الطبيعية، التي تساعد على قتل البكتيريا وطرد مسببات   المياه منها،

 األمراض الغير مرغوب فيها من دخول مجرى الدم.

في مشاكل للجهاز الهضمي، وتهيج ** قد يسبب اإلفراط في النسب القلوية في الجسم في التسبب 

الجلد، كما أن الكثير من القلويات يمكن أن يسبب التأثير على درجة حموضة الجسم الطبيعية، مما  

و ارتعاش العضالت. وخز في   يؤدي إلى الى األعراض التالية: غثيان وقئ. ارتعاش اليد.

الكالسيوم والذي بدوره يؤثر األطراف أو الوجه. ارتباك وتشوش. وكذلك يمكن أن يسبب انخفاض 

 على صحة العظام. 

** المياه القلوية آمنة بشكل عام ألنها تحتوي على المعادن الطبيعية، ومع ذلك يجب توخي الحذر  

من المياه القلوية االصطناعية التي تحتوي على قدر أقل من المعادن مقارنة بارتفاع درجة  

 ي جسمك. الحموضة فيه، فاإلفراط يسبب نقص المعادن ف

  30-20يقوم بدور تعقيمي حيث تكون أيونات الكلور في المياه عادة بنسبة عالية من  الكلور:

ملغرام في لتر الماء لوجدنا  500-350ملغرام في لتر الماء وإن زادت هذه النسبة ووصلت إلى 

كلور في  عندما تصل نسبة ال .أن طعم الماء تغير وأصبح مالحاً وبذلك يؤثر على إفرازات المعدة

 ملغرام في لتر تظهر رائحة الكلور وطعمه لكنها تُعتبر نسبة طبيعية  100مياه الشرب لحوالي 
  

 

 
  



 
 
 
 
 
 

 : صحة الجو
 الهواء:

يعتبر الهواء من أهم المستلزمات الضرورية إلدامة الحياة لإلنسان والحيوان والنبات, والهواء 
خليط من عدة غازات أهمها األوكسجين, النتروجين, غاز ثاني اوكسيد الكاربون, ونسبة من بخار  

لهواء النقي  الماء إضافة إلى بعض العناصر والمركبات األخرى التي توجد بنسب ضئيلة جداً, وا
 عادة يكون عديم الرائحة والهواء الصحي المناسب لإلنسان هو الذي تتوفر فيه الشروط اآلتية: 

 أن يكون غني باألوكسجين وكمية كافية لإلنسان.  .1
أن تكون درجة حرارته اقل من درجة حرارة جسم اإلنسان حتى يسمح للجسم بفقد   .2

 حرارته.
 أن تكون نسبة رطوبته مناسبة.  .3
 خالياً من الميكروبات. أن يكون  .4
 أن يكون خالياً من األتربة, الغازات الضارة, ومن الروائح. .5
 أن يكون متحركاً.  .6

 التهوية: 
فات  لمخاو يقصد بالتهوية استبدال الهواء الفاسد نتيجة للتنفس أو االحتراق أو التعفن 

 هوية إلى: الصناعات بهواء نقي لتهيئة الجو المناسب والمريح لإلنسان. وتقسم أنواع الت
 

 التهوية الطبيعية.  -أ
 التهوية االصطناعية.  -ب

 
   :تلوث الهواء 

تغير خصائص   إلى  تؤدي  أو صلبة  أو سائلة،  أنه وجود مواد غازية،  الهواء على  تلّوث  يعرف 
   .الهواء وبالتالي إلحاق الضرر بالبيئة، واإلنسان، والحيوان

 :مصادر تلوث الهواء

 عود تلوث الهواء إلى مصدرين هما:  ي 

 المصادر الطبيعيّة:

الطبيعة وتكون أضرارها   بفعل  اإلنسان، أي  تدخل  دون  الهواء  تؤثر على  التي  المصادر  وهي 
 بسيطة.  

 المعهد التقني كوفة  

 قسم تقنيات التمريض  

 المرحلة الثانية 

 المادة: الرعاية الصحية االولية  

 17المحاضرة النظرية 

 د. صاحب كاظم مراد 



 المصادر غير الطبيعية: 

المحيطة   والبيئة  تأثير قوي وضاّر على اإلنسان،  ولها  لنشاط اإلنسان،  نتيجة  التي تحدث  وهي 
تحدث بشكل موسع، وتنوعت أسبابها وتتمثل في: استعمال الوقود إلنتاج الطاقة. النشاط   وأصبحت

الصناعي والغازات والدخان اللذان يخرجان من المصانع. اإلشعاعات التي تنتج عن الصناعات  
الكيميائيّة. مخلّفات المنازل من مواد صلبة، وسائلة، وغازية، وعدم وضعها في حاويات النفاية  

عمليات  الخاصّ  في  كبير  بشكٍل  الكيماوية  والمواد  واألسمدة،  الحشرية،  المبيدات  استخدام  بها.  ة 
ينتج عنها غازات واحتراق غير كامل للوقود، باإلضافة  المختلفة  الزراعة. وسائل النقل   ، حيث 

 إلى قيام مركبات النقل البحرّي برمي النفط في البحار مّما يزيد من تلّوث الهواء. 

 : ت األساسية للهواء الملّوثا

 غاز أّول أكسيد الكربون:  

هو الغاز الذي ينتج عن االحتراق غير الكامل للوقود، ويكون بال رائحة أو لون، ومصدره عوادم  
السيارات ومدافئ الحطب، وهو من أخطر أنواع الغازات الساّمة. غاز ثاني أكسيد الكربون: وهو  

مّر  الغاز الذي ينتج عن احتراق المواد العضويّة كالورق، والحطب، والفحم، وهو في ازدياد مست
 بسبب اإلسراف في استخدام الوقود وقطع األشجار، ويعتبر ضاراً جداّ لإلنسان والبيئة.  

 غاز كبريتيد الهيدروجين:  

له رائحة تشبه رائحة البيض الفاسد، وينتج بسبب تحلّل المواد العضوية كمياه الصرف الصحي، 
 ويعتبر أيضاً من الغازات الساّمة والقاتلة.  

 بريت:  غاز ثاني أكسيد الك

وهو غاز حمضي ينتج عن احتراق الوقود، وغازات البترول، وعن البراكين، وهو أحد مكّونات  
 األمطار. 

 غاز ثاني أكسيد النيتروجين:  

ينتج عن احتراق المركبات العضوية وعوادم السيارات، ووصوله إلى طبقة األوزون يحدث فيها  
 أضراراً.  

  الرصاص: 

وقود   في  موجوداً  المدن  ويكون  في  خاّصة  الهواء  ويلّوث  عوادمها  من  ويخرج  المركبات، 
 المزدحمة بمركبات القيادة. 

 : تأثير تلّوث الهواء على اإلنسان والبيئة  

 الضرر في القلب واألوعية الدموية. 



 تسمم في العديد من األعضاء واألنسجة.   

 أمراض في الرئة، والتهاب القصبات الهوائية، وضيق في التنفس.  

 ارتفاع معدل الوفيات المبّكرة. تهيج في العيون.  

 تشوهات في الجنين في حال تأثر المرأة الحامل بهذا الهواء.  

 مشاكل في الجهاز العصبي.

 أضرار مؤثرة على طبقة األوزون.   

 وفاة العديد من الحيوانات وتسممها. 

 . ضغط الدم والسكري  ب ارتفاعا فييسب

الحياة في أنحاء العالم، بما يقرب من ثالث سنوات في المتوسط،  " أن تلوث الهواء يقصر أمد 
 ماليين حالة وفاة مبكرة سنويا.  8.8ويؤدي إلى 

يمكن أن يؤدي إلى فقدان كتلة العظام من خالل اإلجهاد  حيث  يؤثر سلباً على صحة العظام
 التأكسدي وااللتهابات الناجمة عن تلوث الهواء

. اإلصابة بسرطان الرئة، والسكتة الدماغيةخطر    

 :طرق الوقاية من تلوث الهواء

 وضع قوانين للمصانع تلزم باستخدام فالتر لمخلفاتها الغازية. -1
 تقليل استخدام الرصاص في الوقود.   -2
 التأّكد من احتراق الوقود في المركبة بالشكل الصحيح.   -3
 استخدام المبيدات العضوية واالبتعاد عن الكيماويات.  -4
 إقامة المصانع بعيداً عن مناطق السكن  -5

 النفايات   / الفضالت
تعد الفضالت والتخلص منها من أهم مشاكل الصحة العامة للمجتمع ومن أهم ما يشغل منظمة 

العالمية بما تقدمة من دراسات وبحوث وتخطيط لمعرفة مسار هذه المشكلة حيث دلت  الصحة 
سنوياً واحتمال تزايد هذا  طن سنويا ( –بنصف  )إحصائياتها بان معدل ما يرميه كل فرد يقدر

% من سكان األرياف فقط يملكون الطرق الصحية لتصريف الفضالت 15المعدل سنوياً, وان 
ن من سكان العالم يعانون من مشكلة تصريف الفضالت وما يسببه من  مليو 1350ولكن الزال 

أضرار بالصحة, ألنها تتركب من مواد عضوية سريعة التعفن والتخمير وتتصاعد منها غازات  
 كريهة, كما أنها تحتوي على الجراثيم المرضية المتنوعة والطفيليات,  

والحشرات األخرى التي قد تصل إلى   وتكون وسطاً جيداً لتوليد الذباب والقوارض, كالجرذان
 اإلنسان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مسببه إصابة فردية أو وبائية. 



 
 توجد أنواع عديدة، أهمها:   :أنواع النفايات

 النفايات الصلبة
هي النفايات التي تنتج عن مخلفات المنازل، والمصانع، والمتاجر، والعمليات الزراعيّة، 

 الناتج عن عمليات البناء والهدم والركام 
 النفايات السَّائلة 

وتشمل مياه الصرف الصحي، والمياه الناتجة عن المصانع، وعمليّات التعدين واألسمدة،  
ومحاليل مبيدات اآلفات، باإلضافة إلى السوائل التي ترشح من الفضالت، وقد تحتوي هذه  

 ة وغير سامة  الفضالت على مواد عضويّة ساّمة، أو مواد غير عضويّ
 النفايات الغازيّة:

وهي الغازات التي تنتج عن أنشطة البشر المختلفة، وتشمل النفايات الغازيّة أول أكسيد   
 الكربون وثاني أكسيد الكربون، وأكاسيد النيتروجين، وأكاسيد الكبريت، والميثان وغيرها  

 النفايات الخطرة 
 و البيئة، وذلك إما ألنها قابلة وهي النفايات التي قد تسبب الضرر لإلنسان أ 
 لالشتعال، أو لكونها ساّمة، أو ألنها قد تسبب الضرر عند تفاعلها مع مواد أخرى  

 طرق التخلص من النفايات :
 الحرق  -1

وهي عملية حرق المواد العضويّة في النفايات الّصلبة وتحويلها إلى رماد، وغاز، وحرارة،  
ويُستفاد من الحرارة الناتجة عن الحرق في إنتاج الطاقة الكهربائيّة. من مزايا ترميد النفايات أنّها  

 ال تلّوث  
مقابل فإن المحارق ُمكلفة المياه الجوفيّة، وأنَّ المحارق ال تشغل حيزاً كبيراً من األرض، في ال

ث البيئة، وتخلِّّف ما يقرب من ) %( من النفايات التي ال يمكن حرقها،  10نوعاً ما، كما أنها تلوِّّ
 والتي يجب التخلص منها بطريقة أخرى. 

 الدفن  -2
 من طرق التخلّص من النفايات الّصلبة بطرحها في مدافن، أو ُحفَر يتم تجهيزها لهذا 

                            ذ تُبطَّن الحفر بالطين والبالستيك لضمان عدم وصول السَّوائل التي ترشح من الغرض، إ          
ث مصادر المياه،   النفايات إلى التربة، وتُجمع المواد الراشحة، وتُعالج بمواد كيميائيّة حتى ال تلوِّّ

يد الكربون فيتم إطالقها في  الغازات الناتجة عن تحلل النفايات مثل الميثان، وثاني أكس  أما 
الغالف الجوّي. عند امتالء هذه الحفر تُغطى بطبقة من التربة والطين لمنع وصول مياه األمطار  

 إليها.
 إعادة التدوير  -3
أي إعادة استخدام المخلّفات إلنتاج مواد جديدة، ومن مميزات هذه الطريقة أنها تقلل من   

لطاقة الالزمة إلعادة تدوير المواد تكون أقل من الطاقة الحاجة إلى موارد جديدة، كما أنَّ ا
الالزمة إلنتاج منتج باستخدام مواد جديدة، واألهم من ذلك كله أنَّ إعادة التدوير تقلل من كميّة  

النفايات التي تتطلب التخلّص منها بالحرق، أو الدفن. من أهم المواد التي يمكن إعادة  
 ق والبالستيك تدويرها، المعادن والزجاج والور

  تحويل النفايات العضوية الصلبة إلى غاز حيويّ  -4



عند تحلل الفضالت التي تحتوي على مواد عضوية بتأثير البكتيريا الالهوائية، فإنها تنتج  
 الغاز الحيوّي الذي يتكّون من غاَزي الميثان، وثاني أكسيد الكربون: 

 تحويل النفايات إلى أسمدة عضويّة:  -5 
تعتمد هذه الطريقة على تجميع بقايا فضالت المطبخ، وتركها مكشوفة لتبدأ البكتيريا الهوائيّة،  

والحشرات، والديدان، والفطريات بتحليل المواد العضويّة فيها، مع الحرص على تقليب  
الفضالت حتى ال تلجأ البكتيريا   الفضالت بين فترة وأخرى للسماح لألكسجين بالتخلُّل بين

للتحلّل الالهوائي الذي يُنتج غاز الميثان، وغازات أخرى تسبب رائحة غير محببة. عند انتهاء  
يمكن خلطه  -يُسمى أحياناً الذهب األسود -عملية التحلل تتحّول الفضالت إلى سماد حيوي 

 بالتربة، أو وضعه حول النباتات 
 ي النفايات االشعاعية كما فالقذف في البحار :  -6
  

 طرق التخلص من الفضالت السائلة:
 الطريقة الجافة (1)

 وتستعمل هذه الطريقة في القرى والمدن التي لم ترتبط بعد بمجاري عامة  
 الطريقة المائية (2)

تستعمل هذه الطريقة في المدن حيث تحمل الفضالت بوساطة المياه من جميع المساكن إلى  
المجاري عبارة عن قنوات تحت األرض وتمتد إلى خارج المدينة حتى  المجاري العامة, وهذه 

تصل إلى عمليات التنقية حيث يتم معالجتها والتخلص منها بطرق متعددة, كأحواض الترسيب,  
 المرشحات الرشاشة, أو كاستعمالها في ري احد المزارع أو تصريفها إلى داخل البحر وغيرها. 

 
 فضالت اآلدمية:  األمراض التي تنتقل عن طريق ال

تعد األمراض التي تنتقل عن طريق الفضالت الخطيرة ومن أهمها  التيفوئيد, الكوليرا, التهاب  
 , الزحار, التهابات معوية وأمراض الديدان المعوية. نوع )ا( الكبد

 
 
 
 

 
  



 

 

 
 خدمات الصحة المهنية: 

لقد وضعت كل من منظمتي العمل الدولية والصحة العالمية تعريف للصحة المهنية بأنها: هو علم  
تماعي للعمال وفن يؤدي تنفيذه إلى إدامة الحياة وتحسين الصحة الجسمية والعقلية والرفاه االج

 كافة وفي جميع المهن وهو ليس مجرد الوقاية من األمراض والمحاذير والعاهات. 
 ويمكن تعريف تمريض الصحة المهنية بما يأتي: 

عملية تنفيذ جميع اإلجراءات والمبادئ األساسية للتمريض من اجل تحسين صحة العمال  
 .والوصول إلى أعلى مستوى صحي في محل العمل

 الصحة المهنية:أهداف 
 التأكد من أن طبيعة العمل الذي يقوم به العامل تالءم قابليته وقدرته البدنية والنفسية والعقلية.  .1
وقاية العمال من األمراض التي تسببها ظروف العمل, ذلك باتخاذ اإلجراءات واألساليب   .2

 الوقائية في محيط العمل للمحافظة على صحة العامل.
والعالج من الفور للعلل واألمراض التي تصيب العامل أثناء قيامة بعمله  االكتشاف المبكر  .3

 وتوفير العناية الكافية. 
 توفير العناية الكافية والعالج لألمراض غير المتسببة عن بيئة العمل. .4

و لو حققنا هذه األهداف التي ذكرت أعاله ألوصلتنا بالنتيجة إلى جملة فوائد ومحاسن للعامل 
 مل وأهمها:والى صاحب الع

 تحفظ للعامل صحته وحياته.  .1
 تحفظ للعامل قدرته على الكسب واإلنتاج.  .2
 تقلل نسبة الغياب واالنقطاع عن العمل. .3
 تزيد اإلنتاج.  .4
 تحافظ على العمال الماهرين وتساعدهم في تطوير مهاراتهم في اإلنتاج.  .5
ئاً ثقيالً على  تزيد من قدرة العامل في االعتماد على نفسه في كسب العيش وعدم كونه عب .6

 غيره. 
 العوامل المهنية التي تؤثر في صحة العمال داخل المعامل: 

يتعرض العاملون في محيط عملهم إلى عوامل مهنية كثيرة قد تؤثر في صحتهم تأثيراً سيئاً واهم  
 هذه العوامل هي:

 العوامل الطبيعية )الفيزيائية(:  .1
 الحرارة.  -أ

لمعامل مثل معمل الحديد, والصلب,  ويتعرض لها عمال بعض ا -الحرارة العالية
والزجاج, والحرارة العالية تؤثر في العاملين فتسبب فقدان كمية كبيرة من األمالح 
والماء, وفقدان األمالح يسبب تقلصات عضلية في عضالت الجسم واألمعاء ويفقد  

 الجسم كذلك قدرته على التنظيم الحراري.

 المعهد التقني كوفة  

 قسم تقنيات التمريض 

 المرحلة الثانية  
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ذين يتطلب عملهم الوجود داخل الثالجات  ويتعرض لها العمال ال -الحرارة المنخفضة
في معامل حفظ اللحوم, وتجميد المواد الغذائية, وغرف التجارب, أن انخفاض الحرارة 

الشديد في هذه اإلمكان قد يؤدي إلى تجمد األطراف واألذنين واألنف وذلك بسبب  
أما  ( Gangreneانقطاع الدم عنها وينتج عن ذلك موت األنسجة وحدوث الغنغرينا )

البرودة الجزئية فتصيب الفرد بألم وتنمل في منطقة التعرض ويحدث كذلك تشقق  
 وتقشر في الجلد باإلضافة إلى ذلك يسبب انخفاض درجة الحرارة ارتعاش الجسم.

 اختالف الضغط الجوي. -ب
ويتعرض له الذين يعملون في ارتفاعات عالية فوق قمم الجبال   -ضغط جوي منخفض

ل إلى اإلصابة )بمرض االرتفاع( ويطلق علية في معظم األحوال مثالً, ويؤدي بالعما
 نقص األوكسجين. 
ويتعرض له الذين يعملون في مناطق منخفضة كالغواصين,   -ضغط جوي عالي

وعمال اإلنفاق البحرية, وعمال المناجم, ويؤدي بالعامل إلى اإلصابة بمرض خطير 
الضغط الواطئ, إذ يؤدي ذلك إلى   ينشأ نتيجة االنتقال السريع من الضغط العالي إلى

انطالق فقاقيع غاز النتروجين في أنسجة الجسم وسوائله ويسبب هذا الغاز انسداد  
 الشعيرات الدموية فيقطع الدم عن أجزاء مختلفة في الجسم.  

 الضوضاء. -ت
الضوضاء العالية موجودة في بعض المعامل مثل معمل الغزل والنسيج وكذلك 

والضوضاء تؤثر في العاملين فتسبب الشعور بالضيق فضالً عما تحدثه من  المطابع, 
 ضعف تدريجي في قوة السمع ربما ينتهي إلى الصمم الكامل.

االهتزازات.تعرض العاملون لالهتزازات في عمليات تخريم الصخور وآالت   -ث
الحفر في الشوارع والطرق الصلبة, وقد تودي االهتزازات إلى تيبس الشرايين  

 وردة في الجزء القريب من اآللة, أو حدوث شلل في هذا الجزء أحياناً. واأل
 اإلضاءة. -ج

مثل ذلك عمال معامل اللحام واالنصهار, فينتج عنها عتمة عدسة   -اإلضاءة العالية
 العين. 
الظلمة القوية كما هو حاصل في المناجم فينتج عنها حوادث مختلفة كالتعثر   -اإلضاءة الضعيفة

يرها زيادة على تأثيرها المباشر في العين مسببة التعب فيها,ويؤدي العمل في مكان  واالصطدام وغ 
 إضاءته ضعيفة ضعف األبصار ورعشة العين. 

 اإلشعاع. -ح
ويتعرض لها عمال أقسام األشعة وفنيوها في المستشفيات, ومعاهد الطب الذري,  

اإلشعاعات قد تكون بالغة  غيرها من المؤسسات التي تتعامل باإلشعاعات, وبعض هذه 
( وأشعة )كاما( في حين أن  Xالخطورة بعد التعرض لها لمدة قصيرة مثل األشعة )

بعضها اآلخر مثل األشعة فوق البنفسجية يمكن أن تسبب هيجان وحروق شديدة بعد  
 التعرض لها لمدة متوسطة.

 
 العوامل الكيمياوية:  .2

 األتربة.  -أ



ليات الصناعية الميكانيكية كالطحن, والطرق, عبارة عن جسيمات صلبة ناتجة عن العم
الغربلة, والنسيج, وغيرها مثل أتربة الصخور, والرمال, واألسمدة, والمبيدات,  
والسكر والدقيق, والخشب, وزغب القطن, والصوف, والمعادن, والفحم, ومن  

لربو( األمراض المهنية الناشئة عنها أمراض الغبار الرئوي, والتسمم العام, الحساسية)ا
 والسرطان كذلك.

 
 األدخنة.  -ب

أن األدخنة لها تأثير مباشر في الجهاز التنفسي والجهاز العصبي واألجهزة األخرى 
والعينين وبخاصة أذا كانت من المواد السامة والناتجة عن بعض التفاعالت الكيمياوية,  

لة, أو تعمل إذ يمكن أن تولد تخريباً في األجهزة التنفسية نتيجة استنشاقها لفترة طوي
 كتأثير خانق أو أحياناً تؤثر كتأثير سام. 

 األبخرة. -ت
األبخرة التي تتصاعد من الصناعات, ومن خواص األبخرة أنها تنتشر وتعد أبخرة  

 الزئبق والمواد المذيبة من اكبر مخاطر المهنة نظراً لتأثيرها السام. 
 الغازات. -ث

ربون, وسيانيد الهايدروجين,  ومن الغازات ذات الخطورة الصناعية أول أوكسيد الكا
واكاسيد النتروجين واالوزون, وتأثيرها في الصحة هو تخديش لألجهزة التنفسية ولها  

 كذلك تأثير خانق وتسممي. 
 الضباب.  -ج

ويشمل ضباب حامض الكروميك الناتج عن عملية الطالء, وضباب الحامض القاعدي  
 الناتج عن عملية الدباغة وغيرها. 

 
 الحياتية )البايولوجية(: العوامل  .3

وتشمل جميع مسببات األمراض التي قد يتعرض لها العامل في محيط عمله نتيجة ألصابته  
بالبكتريا والطفيليات والفطريات والحمات )الفيروسات( والمثال لذلك ما يصاب به عمال  

ع  المجازر, والدواجن, والمزارع, والمختبرات, والمطاعم, والطب العدلي, ويكون جمي
 العاملين في المستشفى معرضين لإلصابة بهذه المسببات المرضية.

 العوامل الميكانيكية:  .4
ويقصد بها مواصفات اآلالت واألجهزة والمعدات التي تستعمل من العاملين في المعمل, ولها 

مؤثرات كثيرة تؤثر في صحة العامل في محيط العمل, وهناك شرطان أساسيان يجب أن  
 تتوفر بهذا الصدد: 

سالمة اآللة من العطب أو الخلل, وان يكون العمل أميناً ومريحاً للعامل لتالفي  -أ
 الكثير من الحوادث التي قد تؤدي إلى الوفاة. 

اإللمام الكامل باستعمال اآللة, ويتم تدريب العامل وتأهيله تأهيالً كامالً قبل البدء   -ب
ع العامل المناسب في  بالعمل, وأجراء الفحص الطبي االبتدائي عليه, وبذلك يتم وض

 المكان المناسب.
 

 العوامل االجتماعية واإلدارية:  .5



وهذه تشمل العالقة بين العمال بعضهم ببعض, وكذلك العالقة بين إدارات المعامل  والعمال 
)بين الرئيس والمرؤوس( ومثال لذلك نظام العمل في المعمل, مواعيد الدخول والخروج,  

 م األكل, وصرف األجور, والمستلزمات الترفيهية األخرى. الخفارات, وفترات الراحة, نظا
 العوامل الشخصية والنفسية:  .6

وتتعلق بطريقة أداء العامل لعمله )وقوفه, حركته, وعالقته باآللة وتشغيلها( ومدى تحمله 
للمسؤوليات الملقاة عليه, كذلك قدراته وقابلياته الشخصية, وميوله, وقناعاته بالعمل الذي 

 اه عنه, وعالقاته في محيط العمل.يؤديه, ورض
 

 صفات البيئة الصحية في المعمل وشروطها: 
 أن يكون المصنع بعيد عن المناطق السكنية والمدارس والطرق الرئيسية.  -أ
 أن يكون المعمل مزوداً بمصادر المياه الصالحة للشرب. -ب
 توفير طريقة لتصريف الفضالت بطريقة صحية سليمة. -ت
العوامل المهنية الخطرة على صحة العمال, عن طريق االنتباه إلى  االهتمام بجميع  -ث

 الحرارة, والرطوبة, واإلضاءة داخل المعمل, وكذلك التهوية الجيدة. 
 االهتمام بالنظافة التامة لبيئة المصنع.   -ج
تصميم بناية المصنع وآالته ومعداته بالشكل الذي يحافظ على صحة العامل من   -ح

 عمل. المخاطر الصناعية في الم
منع الضوضاء واإلشعاعات الضارة أو الحد منها قدر اإلمكان, وذلك بعزل اآللة,  -خ

وحفظها في مكان خاص مستقل, أو استعمال األلبسة واألجهزة الواقية التي تخفف  
 من شدة الصوت على العامل.

منع األتربة والغازات واألدخنة والمواد الكيمياوية الناتجة من عملية اإلنتاج   -د
أو تقليلها إلى الحدود المسموح بها, وذلك بعزل اآللة واستعمال األلبسة وغيرها 

واألجهزة الواقية, كالكمامات الخاصة, والنظارات الواقية, والخوذ, واألحذية,  
 والقفازات, وبدالت العمل.

 وضع المواد السامة وحفظها في أماكن خاصة وبعيدة عن متناول أيدي العمال.  -ذ
مكافحة الحريق, وأجهزة الطوارئ في أرجاء المصنع توفير منافذ  توفير أجهزة  -ر

 الدخول والخروج لجميع العاملين عند نشوب الحريق.
توفير الرقابة الصحية على بيئة المعمل, وآالته, ومعداته, لدراسة ما يطرأ علية من   -ز

 ا.  تغيرات بيئية, ومدى عالقتها وتأثيرها في صحة العمال لتالفيها من فور اكتشافه
 

 

 

 

 
  



 

 

 

 
  األمراض المهنية

 
 هي األمراض التي تنشأ بسبب المهنة والتي تظهر أثناء فترة العمل  

كما يُعرف المرض المهني بأنه المرض الذي ينشأ بسبب التعرض لعوامل البيئة المصاحبة للعمل   
مثل العوامل الفيزيائية أو الكيميائية الخطرة أو المضرة بالصحة وبمستويات ولفترات تعرض 

ها مما قد يؤدى إلى الوفاة أو اإلصابة بمرض مزمن ويعتبر في هذه  تزيد عن الحدود المسموح ب
 الحالة مرضا مهنيا

silicosis تسمم الرئتين:     

هو مرض ينشأ من األنشطة المهنية وعادة ما يحدث في الناس الذين ترتبط الصناعات المعدنية،  
ء مع الغبار التي  الخزف والتعدين يحدث هذا المرض عند العمل لفترة طويلة  حيث تنفس الهوا

تحتوي على جسيمات ثاني أكسيد السيليكون. مما تسبب المرض والتليف. شدة األعراض التي  
تظهر ومزيد من التعقيدات المرتبطة مباشرة لكمية من السيليكون التي دخلت الرئتين اإلنسان. إذا  

استنشاق الغبار، لم يرتدي  العامل مالبس واقية ويجب أن نعرف في هذا الوقت تم تجاوز معدل 
 مثل هذا الشخص بعد ثالثة سنوات. 

 asbestosisمرض 

مرًضا مزمنًا رئويًا يحدث بسبب استنشاق ألياف الحرير الصخري.)االسبست( ويؤدي التعرض 
الطويل لهذه األلياف إلى إصابة أنسجة الرئة بالندبات وضيق التنفس. يمكن أن تتراوح أعراض  

 والحادة وال تظهر عادةً إال بعد عدة سنوات من التعرضمرض بين الخفيفة ال

 قد تشمل العالمات واألعراض األخرى لألسبستوس ما يلي: 

 ضيق النفس •

 السعال الجاف والمزمن  •

 مع فقد الشهية وفقدان الوزن  •

مات األصابع والقدََمين بشكٍل أكبر وأكثر استِّدارة عن الُمعتاد )تعّجر األظافر( •  ظهور ُمقدِّّ

 ضيق الصدر   •

 التهاب الجلد المهني:

 المعهد التقني كوفة  

 قسم تقنيات التمريض 

 المرحلة الثانية  
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هو المكان الذي يحدث فيه االلتهاب الجلدي عن طريق مالمسة مادة كيميائية أو مادة ضارة، أو   

للجلد.   حتى األلياف الموجودة بالمالبس أو مستحضرات التجميل   

    
 الجمرة الخبيثة :  

عصيات الجمرة الخبيثة )العصوية  مرض نادر وخطير، تسببه بكتيريا مكّونة لألبواغ تسمى 
الجمرية(. وتهدد الجمرة الخبيثة في األغلب الماشية و الطرائد البرية. ويصاب البشر بالعَدوى  

 عن طريق االتصال المباشر أو غير المباشر بالحيوانات المصابة. 

حات   ويمكن أن تتضمن مؤشرات المرض وأعراضه، والتي تتوقف على طريقة العدوى، على تقرُّ
الجلد والقيء والصدمة. ومن الممكن أن ينجح العالج الفوري بالمضادات الحيوية في شفاء معظم  

حاالت العَدوى بالجمرة الخبيثة. وتكون الجمرة الخبيثة المنقولة عبر االستنشاق أصعب في  
 المعالجة، وقد تكون قاتلة. 

  الصمم المهنى:
العمال لتأثير الضوضاء أو الكيماويات التى  العمل فى الصناعات أو األعمال التى يتعرض فيها  

.تؤثر على السمع  

 

 : سرطان القصبات والرئة
 عمليات إنتاج الكروم وتصنعيه والطالء به
 واستعماالته، العمل في األستلين ، صناعة 

 البطاريات، صناعة الزجاج والخزف والسجاد البالستيكي 
  

 وسائل الوقاية من األمراض المهنية: 

 :يمكن حصر اإلجراءات الوقائية من األمراض المهنية في االستراتيجيات اآلتية

 :االستراتيجية الهندسية: وتتمثل في اإلجراءات التالية

تغيير طريقة العمل أو إحالل مادة بأخرى: وذلك باستبدال مادة خطرة بأخرى آمنة، وتحقق   -1

المطلوب المعادن    القرض  صقل  عملية  في  الرمال  من  بدال  الصلب  من  حبات  استعمال  مثل 

 .وذلك لوقاية العمال من مرض تحجر الرئة الذي ينشأ من استنشاق ذرات الرمل

حرارة   -2 فيها  التي  كالمواقع  مرضية  حاالت  تسبب  التي  العمل  مواقع  بعزل  وذلك  العزل: 

 .عالية، ضوضاء مرتفعة ومزعجة

ا العمليات  حصر  المواد  و  وضع  بذلك  ويقصد  الحصينة:  األسوار  من  إطار  داخل  لضارة 

والعزل   الحصر  استعمال  ويمكن  وحيطة  بحذر  معها  التعامل  ويتم  محددة،  أماكن  في  الخطرة 

 .مجتمعين للوقاية من بعض المخاطر المختلفة مثل الوقاية من الضوضاء

 .لملوثاتالتهوية: وذلك بخلق بيئة عمل أمنة وتخفيض فرص التعرض ل  -3

الضارة  األتربة  من  التخلص  يجب  وهنا  العمل  بيئة  في  الخطرة  المواد  انتشار  تحديد  وكذلك 

 .بطريقة سليمة



التقليل من انتشار األمراض المهنية فمثال عند تطاير ذرات من    -4 بها  النظافة العامة: يقصد 

أخرى أماكن  إلى  باإلضافة  فيه  سقطت  الذي  المكان  تلوث  سوف  فإنها  ولهذا    الزئبق  بعيدة، 

 .فالنظافة العامة مهمة جدا خاصة في حالة التعرض لإلشعاعات الذرية

 :االستراتيجية الطبية: وتتمثل في اإلجراءات التالية

الكشف الطبي االبتدائي ومن أهم فوائده وقاية العمال من توظيفهم في األعمال التي تلقي بهم   -1

ي االبتدائي  الطبي  فالكشف  الخطر،  مواطن  على  في  منه خطر  يكون  ال  عمل  في  العامل  ضع 

والشخص   المتربة،  األماكن  في  يعمل  أال  يجب  الرئة  بداء  المصاب  الشخص  فمثال  صحته، 

 .المصاب بفقر الدم ال ينبغي أن يتعرض للبترول حتى ال تزيد حالته سوء

طار  الكشف الطبي الدوري: يقع على فترات دورية ومن فوائده أنه يجنب العامل من األخ  -2

التي سوف يقع فيها، إضافة إال أنه يساعد على اكتشاف المرض المهني في أولى مراحله قبل  

بالطبيب  للعامل لالتصال  يعطي فرصة  فإنه  ذلك  إلى  باإلضافة  وتعظم خطورته،  يستفحل  أن 

 .قصد التدقيق الصحي في حالته

وم  -3 بطبيعة عمله  العامل ومعرفته  إلمام  به  يقصد  العمالي:  التي التثقيف  المواد  دى خطورة 

 .يتعرض لهاء وكيف تصل هذه المواد إلى جسمه والطرق الكفيلة بحمايته من المخاطر

وأخرى،   -4 فترة  بين  يكون  الذي  الروتيني  الفحص  وهو   : والخاص  العام  الطبي  الفحص 

ويهدف إلى الرغبة في تكليف شخص بعمل جديد يستدعي التأكد من لياقته البدنية لممارسة ذلك 

 .لعملا

الفحص الطبي عند الضرورة ، وخاصة في مهن معينة وذلك قصد التأكد من مدى تأثيرها    -5

 .السلبي على العامل

تأمين وسائل وقائية: ويعني ذلك توفير وسائل وقائية واسعافات أولية وتدريب العمال عليها    -6

 .ةالستعمالها بكفاءة لمعالجة الحاالت الطارئة قبل نقلها للمراكز الطبي

 االستراتيجية الشخصية:  

 وتتمثل في ضرورة استعمال الفرد العامل لوسائل األمن الفردية والمتمثلة في: 

يستنشقها  -1 والتي  األبخرة  أو  األتربة  مخاطر  من  العمال  لحماية  وتستعمل  التنفس:  أجهزة 

 :العمال أثناء عملهم، ويمكن استعمال أحد األجهزة التالية

 .تحتوي على كمية من الهواء أو األكسجين الالزم للجسمأجهزة تنفس  -

 .و أجهزة تنفس تمد الجسم باألكسجين خارج المكان الذي يعمل فيه العامل

 .أجهزة تنفس تنقي المكان -

 :المالبس الواقية: تستعمل لتحفظ الجسم من األخطار المحيطة به ويشترط فيها ما يلي -2

 .ي الجو والتي استعملت هاته المالبس للوقاية منهاال تسمح بنفاذ المادة الموجودة ف -

 .أن تغطي أجزاء الجسم المعروضة للخطر المحيط بها وأن تكون مطابقة لكل عامل-

 .أن تبقى في حالة جيدة نظيفة وجافة-

األجهزة الشخصية الدالة على مقدار الخطر المحيط: وتستعمل هذه األجهزة في حالة تعرض  -3

 :عات وتشمل ما يليالعمال لخطر اإلشعا

 .مقياس إشعاعي يسجل مقدار اإلشعاع الذي يتعرض له العامل -

 أهمية الصحة النفسية للعامل: 

للصحة النفسية للعامل صلة وثيقة بكفايته اإلنتاجية وعالقاته االجتماعية بزمالئه في العمل    •

له   وتحمسه  عمله  على  بمثابرته  وقويا  وثيقا  ارتباطا  ترتبط  فهي  ومرؤوسيه،  ورؤسائه 



والقلق   االضطراب  نواة  المعتلة  النفسية  الصحة  فذوو  للحوادث،  وتعرضه  فيه  واستقراره 

والصناعي كما أن شكواهم ال نهاية لها، إن الصحة النفسية ليست مجرد  والصراع النفسي  

 خلو الفرد من االعتالل النفسي بل هي حالة تتميز بعالمات ايجابية ومن أهمها:  

توفيقا    - • المتصارعة  دوافعه  بين  التوفيق  على  العامل  قدرة  به  ويقصد  الذاتي:  التوافق 

هذا ال   أن  الفرد من يرضيها جميعا إرضاء متزنا غير  تعني خلو  النفسية  الصحة  أن  يفيد 

 .الصراعات النفسية

وحيويته    - • ذكائه  حدود  في  المعقول  اإلنتاج  على  العامل  قدرة  به  ويقصد  المالئم:  اإلنتاج 

 .واستعداداته

الشعور بالرضا: ومن عالماته استمتاع العامل بالحياة، بعمله وأسرته وشعوره بالطمأنينة - •

م والسعادة، عامل  يجد  وكل  فال  الشخصية  معتل  أما  نفسي.  توتر  أو  عابر  لضيق  عرض 

نفسية   توترات  من  يعانيه  ما  فرط  من  وذلك  يكابدها  بل  حياته  يعيش  وال  طعما  للحياة 

 .مستمرة

 
  



. 

 
  



 
 
 
 
 

 :بذوي االحتياجات الخاصة خدمات التأهيل والعناية 

 
:عرف اإلعاقة بصفة عامةت  

على أنها إصابة بدنية أو عقلية أو نفسية تسبّب ضرراً لنمو الفرد البدني أو العقلي أو كالهما،  
النفسية وفي تطّور تعليمه وتدريبه، وبذلك يصبح الفرد أو الطفل من ذوي  وقد تؤثر في حالته 

االحتياجات الخاصة ألنه أقل من رفقائه أو أقرانه من نفس العُمر في الوظائف البدنية أو اإلدراك 
 أو كالهما

اً  واإلعاقة ليست مرضاً ولكنها حالة من االنحراف أو التأّخر الملحوظ في النمو الذي يُعتبر عادي
. من الناحية الجسمية والحّسية والعقلية والسلوكية واللغوية والتعليمية  

 المعوق :
أو عجز جزئي أو كلي يفقده القدرة على العمل االعتيادي,   هو الشخص المصاب بعاهة مستديمة,  

 وال يستطيع تامين حاجاته األساسية بشكل كامل أو جزئي أو حاجاته االجتماعية كذلك. 
 

   :العوق اسباب
اثناء الحملأسباب  -1 

 وقد تنتج عن أمراض أصيبت بها األم أثناء الحمل أو نتيجة لـ تنافر وراثي بين األبوين 
أثناء الوالدة أسباب -2 

وقد تنتج عن طول مدة نقص األكسجين أو انسداد الجهاز التنفسي أو تلف المخ أثناء الوالدة )مثل  
المالقط( أو ميالد الطفل مبكًرا أن يكون نتيجة سوء االستخدام الخطأ لـ   

 3-أسباب بعد الوالدة
تشمل:  اإلعاقات المكتسبة بعد الوالدة  

 الحوادث بمختلف أنواعها.  .1
 األمراض الجسمية مثل األمراض المزمنة, واألمراض المعدية. .2
 األمراض النفسية أو العقلية. .3
 األمراض الوراثية. .4
 الحروب. .5
 كبر السن. .6

 
 أنواع اإلعاقات 

 1-اإلعاقة العقلية )الذهنية(:

 المعهد التقني كوفة  

 قسم تقنيات التمريض 

 المرحلة الثانية  

 المادة : الرعاية الصحية االولية  

 20المحاضرة النظرية 

 د. صاحب كاظم مراد 



وهي اإلعاقة الناتجة من خلل في الوظائف العليا للدماغ كالتركيز والذاكرة واالتصال مع   
اآلخرين، والتي تنتج منها إعاقات تعليمية أو صعوبات تعلّم أو خلل في التصّرفات والسلوك العام  

: تيةللفرد، كما ويمكن تصنيف اإلعاقات العقلية إلى الفئات اآل  

التخلّف العقلي:  -أ  

والذي يظهر قبل سن الثامنة عشرة، وهو حالة تشير إلى جوانب قصور ملموسة في األداء 
الوظيفي الحالي للفرد، ويكون ذلك بانخفاض ملحوظ في مستوى القدرات العامة )درجة الذكاء  

م القدرة على  درجة باستخدام أحد مقاييس الذكاء( وعجز في السلوك التكيّفي وعد  70تقل عن  
 األداء المستقل أو تحّمل المسؤولية المتوقّعة ممن هم في نفس العُمر 

صعوبات التعلّم:  -ب  

اإلدراك( الالزمة   –التفكير   –التذّكر  –األساسية )االنتباه  الذهنية   وهو اضطراب في العمليات  
ساليب التربوية العادية، أي  الستخدام اللغة أو فهمها وتعلّم القراءة والكتابة وغيرها من خالل األ

هي اضطرابات في واحد أو أكثر من العمليات األساسية التي تتضّمن فهم واستخدام اللغة 
  المكتوبة أو المنطوقة، والتي تظهر في اضطرابات االستماع والتفكير والكالم والقراءة

          والكتابة

، ومن مظاهره  سنوات3وغه سن  اضطراب التوّحد: وهو اضطراب يحدث لدى الطفل قبل بل -ج
األساسية اإلخفاق في تنمية القدرة على الكالم والتحّدث وعدم القدرة على استخدام ما تعلّمه وما  

هو موجود لديه أصالً للتواصل الطبيعي مع اآلخرين مع وجود سلوكيات نمطية غير هادفة  
ة على تكوين عالقات عادية  ومتكّررة بشكل واضح، إضافة إلى االنطواء واالنعزال وعدم المقدر

           مع اآلخرين

 اإلعاقة الحركية )الجسمية – البدنية(: 

أو المفاصل، والتي   وهي اإلعاقة الناتجة من خلل وظيفي في األعصاب أو العضالت أو العظام  
ضمور   -تؤّدي إلى فقدان القدرة الحركية بشكل عادي للجسم نتيجة )إصابات العمود الفقري 

البتر(، ما يستدعي توفير خدمات   -الروماتيزم  –ارتخاء العضالت وموتها  -العضالت 
وتشمل:  د الُمصابمتخّصصة للفر  

 بتر اليدين والرجلين معاً.  -أ
 بتر اليدين.  -ب
 بتر الرجلين فقط.  -ت
 بتر يد ورجل.  -ث
 فقدان كف القدم أو كف اليد.  -ج
 ضمور في احد الطرفين أو كليهما من األطراف العليا أو السفلى.  -ح

 
 اإلعاقة الحسيّة: 



اللسان(،   –األذن   – وهي اإلعاقة الناتجة من إصابة األعصاب الرأسية لألعضاء الحسية )العين 
 والتي تنتج منها اإلعاقات الحسية التالية 

اإلعاقة البصرية: -أ  

حتى بعد تصحيح الوضع جراحياً أو بالعدسات، ما يحد من قدرة الفرد على   :ضعف بصري شديد
التعلّم عبر حاسة البصر باألساليب التعليمية العادية، ومن مظاهر اإلعاقة البصرية حاالت قصر 

: النظر وطول النظر وصعوبة تركيز النظر، والتصنيفات الرئيسية لهذه الفئات هي  

متراً    60/  6ّدة إبصاره بأقوى العينين بعد التصحيح عن الكفيف: وهو الشخص الذي تقل ح   

متراً بأقوى العينين   6/60و  6/24ضعيف البصر: وهو الشخص الذي تتراوح حّدة إبصاره بين  
 بعد إجراء التصحيحات الممكنة

اإلعاقة السمعية:   -ب  

للتواصل مع   وهي فقدان سمعي يؤثر بشكل ملحوظ على قدرة الفرد الستخدام حاسة السمع لديه
: اآلخرين والتعلّم من خالل األساليب التربوية العادية، ويمكن تقسيم اإلعاقة السمعية إلى  

ديسبل فأكثر بعد استخدام المعينات   70األصّم: وهو الفرد الذي يعاني من فقدان سمعي يبدأ بـ  -
 السمعية، ما يحول دون اعتماده على حاسة السمع في فهم الكالم

ديسيبل بعد    69و   30: وهو الشخص الذي يعاني من فقدان سمعي يتراوح بين ضعيف السمع -
استخدام المعينات السمعية، ما يجعله يواجه صعوبة في فهم الكالم باالعتماد على حاسة السمع  

 فقط

اضطرابات الكالم واللغة )التواصل(: وهي اضطرابات ملحوظة في النطق والصوت أو   -ج
تطّور اللغة التعبيرية  الطالقة الكالمية أو عدم , 

اضطرابات الكالم: وهي خلل في الصوت أو لفظ األصوات الكالمية أو في الطالقة النطقية، -د
وهذا الخلل يالحظ في إرسال واستخدام الرموز اللفظية، وتصنّف اضطرابات الكالم إلى: 

( اضطرابات الطالقة –اضطرابات النطق  –  )اضطرابات الصوت  

اإلعاقة )النفسية(: وهي اإلعاقة الناتجة من أمراض نفسية أو أمراض وراثية أو شلل دماغي  
نتيجة لنقص األوكسجين أو نتيجة ألمراض جينية أو كل ما يعيق العقل عن القيام بوظائفه العادية  

 المعروفة، ما يؤدي إلى حدوث آثار ظاهرة واضطرابات سلوكية 

تكراره أو مدته أو شّدته أو شكله عما يعتبر سلوكاً عادياً مثل   تؤدي إلى انحراف السلوك من حيث
القلق(، ما يجعل الفرد بحاجة إلى أساليب تربوية خاصة  –االنفصام  -)االنطواء   



اإلعاقة المرّكبة: وهي عبارة عن مجموعة من اإلعاقات المختلفة لدى الشخص الواحد، كما   -6
ٍر أخرى، فمثالً قد يعاني المتخلّف عقلياً من نوعٍ أو  وأن بعض اإلعاقات قد تصاحبها نواحي قصو

أكثر من نواحي القصور في السمع أو الحركة أو التخاطب...إلخ، بحيث ال يمكن التعامل معها من  
 .خالل البرامج التربوية الُمعّدة خصيصاً لنوع واحد من أنواع اإلعاقة

 :  جتماعيةاإلعاقة اال
أن أسباب حاالت االجتماعي تنتج عادة بسبب اإلصابة بأية حالة من حاالت العوق السابقة إذ ال  

يستطيع المعوق أن يتكيف اجتماعياً بسبب عوقه, فال يستطيع العمل مثال بمهنة معينة, أو ال  
اعل  يتمكن من تدبير حاجاته اليومية الضرورية بمفردة, أو ال يستطيع التعاون مع اآلخرين والتف 

مع أفراد المجتمع. وتشمل حاالت العوق االجتماعي أيضاً الحاالت التي تظهر بشكل انحرافات  
 سلوكية,  

تبدو أعراضها بشكل االضطراب, واالنفعال, والسلوك المنحرف, مثل العدوان, والتخريب,  
 والهروب, والسرقة.

 
 التأهيل: 

وضع ممكن جسمياً وعقلياً  ويعني مساعدة المعوق أو الذي عنده عاهة ليصل إلى أفضل 
 واجتماعياً واقتصادياً. 

 
 أهداف التأهيل:

 تقليل تأثير العاهة أو العجز الموجود إلى أقصى حد ممكن. .1
 تحسين النتائج الوظيفية في الجسم لمنع حدوث عاهة جسمية قدر المستطاع.  .2
3.  ً ومنتجا,   إرجاع المعوق إلى قابليته الجسدية وقدراته قدر المستطاع ليكون مواطن نافعا

قادراً على العيش في المجتمع بعاهته معتمداً على نفسه قدر المستطاع بتنمية قوته  
 وقدرته ورفع معنوياته ومساعدته لتقبل عاهته.  

            
 مسؤولية  الممرض في مجال التأهيل: 

 
وضع خطة متكاملة للعناية بالمريض, والعمل على تحسين حالته الصحية, وذلك بعد دراسة   -أ

 عية المريض دراسة جيدة وتقويم حالته الصحية.وض
 

كون الممرض ملمة الماماً جيداً بالتقنية الحديثة لفنون التأهيل هذه  كمعرفة أنواع يوجوب أن  -ب
الحركات العضلية والرياضية المطلوبة مثالً, أو تنقل المريض باستعمال الكرسي المتحرك 

 ......وغيرها. وتدريبه على كيفية الجلوس 
 
وجوب تنفيذ الممرض تعليمات الطبيب فيما يخص التغذية, والعناية بالجلد, والنظافة   -ت

 والرياضة, والراحة, وتقديم الخدمات التمريضية المطلوبة بمهارة. 
 
معنوي  اليحتاج إلى الدعم  هتم الممرض بحل المشاكل النفسية للمعوق, فهويوجوب أن  -ث

 كيف مع بيئته. ورعاية نفسية تساعده في الت



 
وجوب أشعار المريض بأنه عضو مهم في المجتمع له كيانه الخاص وتقديره وله أهميته   -ج

 الخاصة في المجتمع.
 

 وجوب مساعدة الممرض للمريض وأسرته في تقبل عجزه.  -ح
 
وجوب مساعدة المريض على استغالل إمكاناته البدنية والعقلية إلى أقصى طاقة ممكنه وجعله   -خ

 قدر اإلمكان.  يعتمد على نفسه
 
قوم الممرض بالزيارات المنزلية للمريض بعد رجوعه إلى أسرته لتتعرف إلى البيئة التي  ي -د

 يعيش فيها والحالة االجتماعي واالقتصادية التي يعيش فيها وتقديم العناية السريرية  
 
فية  للمريض في الفترة األولى وفي الوقت نفسه تقوم بتعليم أفراد األسرة وتدريبهم على كي -ذ

 العناية به حسب نوعية العجز. 
 
 

  



 
 

 
 الرعاية الصحية االولية للمسنين :

 : تعريف الُمسن
عام فأكثر، وال يُقصد بالمسّن ذلك اإلنسان الذي دخل في فترة   60هو الفرد الذي يبلغ عمره  

الشيخوخة ، فهناك عدد كبير من المسنين مّمن يتمتعون بصحة جسدية، وعقلية، ونفسية سليمة،  
ي  بعكس بعض األفراد الذين ال يتمتعون بهذه الصحة السليمة، وال يقدرون على تنفيذ أي أداء جسد

 وهم لم يتجاوزوا عمر المسنين. 
 : أعراض كبر السن  

تظهر العديد من األعراض على كبار السن والتي تدل على تقدُّم أعمارهم وحاجتهم للرعاية متمثلة  
حدوث هشاشة في العظام وسرعة تكسرها؛ ناجمة عن عدم إمكانية العظام على تجديد   -1بما يلي: 

 أكثر األجزاءوالعنق  الفخذ كلس في العظام، ويعد كّل من الكلس، باإلضافة إلى تدني تراكم ال
 السن.  المعرضة للكسر عند كبار

نقصان في كل من طول ووزن الُمسن؛ نتيجة لحدوث ضمور في العضالت وتدني نسبة   -2 
 الخاليا واألنسجة في الجسد، وعدم القدرة على تجديدها مع التقدم في العمر.

د نسبة الشحوم المتراكمة في جسد الُمسّن مع تقدمه في العمر، وقلة  البدانة الناجمة عن ازديا   -3
 حركته، وقلة استعماله للطاقة؛ األمر الذي يسبّب الكثير من األمراض التي يتعّرض لها المسنّون.  

اإلصابة بالجفاف خصوصاً عند التواجد في مكان ترتفع فيه درجات الحرارة، أو عند اإلصابة   -4
%؛ حيث تتناقص نسبة  60-50% إلى 70لتدني نسبة المياه في جسد المسن من باإلسهال؛ نتيجة 
% من بنية الجسد مع تقدم اإلنسان في العمر؛ لذا يُنصح بإعطاء الُمسّن كميات  70المياه التي تشكل 

كثرة التجاعيد وجفاف جلد المسن؛ األمر الذي يستدعي استعمال   -5كبيرة من الماء والسوائل. 
 ب. كريمات الترطي

حدوث تغيرات عديدة على الجسد، كتدني مرونة جدران األوعية الدموية؛ األمر الذي يسبّب    -6
ارتفاع في ضغط الدم، باإلضافة إلى تدني حاستي النظر والسمع، وعدم قدرته على الشعور 

 بالحرارة، لذا يشعر المسن بالبرد بشكل أكبر من غيره.
 
 
 
 : المسنينرعاية  

المسنين تقديم جميع الخدمات االجتماعية، والنفسية، واالقتصادية، والصحية التي  يُقصد برعاية 
تتّصف بصبغتها الوقائية أو العالجية للمسنين من قِّبَل المؤسسات المعنية والميادين المحيطة بهم  

 سواء أكانت الميادين التي يعيشون فيها أو يعملون فيها، وتكون رعاية المسنين بطريقتين: 
ية: ويكون ذلك بالتعامل مع األمراض المصاب بها الُمسن وتخليصه منها قدر المستطاع  عالج** 

 قدرته الضعيفة على التحمل وضعف جسده على امتصاص األدوية.  االعتبارمع األخذ بعين 
وقائية: ويتم من خالل اتّباع نظام غذائي مناسب لصحة المسّن، واجتناب أكل المأكوالت  ** 

 افة إلى ممارسة الرياضة بشكل يتناسب مع قدراته الجسدية وبشكل روتيني. المضّرة له، باإلض
 :تغذية المسنين 

 المعهد التقني كوفة  

 قسم تقنيات التمريض 

 المرحلة الثانية  
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تحدُث الكثيُر من التّغيُّرات لجسم اإلنسان خالل مرحلة الشيخوخة؛ مما قد يزيد من احتمالية   
  اإلصابة باألمراض، وألجلِّ الحفاظ على صّحة جيدة وجسم سليم، فإنّه يجُب اتّباع نظام غذائيّ 

 ُمحّدد 
يجُب االهتماُم بنوعيّة غذاء الُمسّن؛ حيُث يجب أن يحتوي الغذاء على ُمختلف العناصر الغذائية  ف 

كالفيتامينات والمعادن؛ وذلك كي ال يُعاني من نقصها؛ إذ يكون اإلنساُن في هذا السّن بحاجٍة  
بالعوامل التي يُمكن أن تؤثِّّر على أداء  كبيرة للفيتامينات والمعادن بشكٍل خاص. يجُب االهتماُم 

،وفقر الّدم، واالكتئاب؛ وذلك عبر تقديم طعاٍم متوازن متنّوع   B12ذاكرة الُمسّن؛ كنقص فيتامين
ذي قيمة غذائية مرتفعة، مع مراعاة إضافة األعشاب الطبيعية التي تفيد الذّاكرة كالكركم 

الفيتامينات التي تُقّدم للُمسّن، ويُفّضل اختيار  والميرمية وإكليل الجبل. يجُب االهتمام بصيغة 
، كما يجُب الحرُص على   Bالفيتامينات التي تحتوي على مضادات األكسدة منها من المجموعة
 تقديم األطعمة التي تحتوي على الحبوب الكاملة واأللبان واللحوم. 

  : األمراض الشائعة لدى المسنين  
 ها ما يلي: تشيع عدة أمراض عن كبار السن أبرز

 االضطرابات الّسلوكية:  -1

تُعّد االضطرابات الّسلوكية من أكثر األمراض شهرةً وشيوعاً لدى كبار السّن؛ إذ ال يكون منشؤها  
 . نفسياً في كّل الحاالت

ارتفاع أو انخفاض في مستوى الّسكر في الدم، وحدوث خلل في عمليات األيض في    -2

 أجسامهم، وانخفاض مستوى األمالح لديهم، واإلفراط أو النّقص في نشاط غّدتهم الدرقية. 

ّل أن تصيب   -3 احتشاء عضلة القلب: يُعتبر هذا المرض أحد أكثر األمراض التي من المؤهِّ

 . ب األول لوفاتهم، وتُعّد إصابة النّساء به أكثر من الّرجالالمسنّين، كما أنّها المسب

 عطب األوعية الّدموية في شبكيّة العين؛ مّما قد يؤّدي للعمى إن أُهمل تقديم العالج لهم. -4

 هشاشة العظام.    -5

الزهايمر: يواجه العديد من كبار السن مشاكل في الذاكرة؛ حيُث إّن احتمالية اإلصابة بمرض   -6

الّزهايمر تكون أعلى عند سّن الخامسة والّستين، ويُعّد هذا المرُض مرضاً خطيراً يُقوم  

بمهاجمة خاليا الُمّخ، ومن الممكن أن يُسبّب العديد من األعراض كفقدان الذّاكرة والقدرات  

 المعرفية. 

في التّوازن   فقدان الّشهية: يُمكن أن يُصاب المسنّون بمرض فقدان الشهية الذي يُسبب لهم خلالً  -7

بين حاجاتهم من الغذاء واستهالكهم له؛ األمر الذي يؤّدي لخلٍل وظيفي ويؤثِّّر على عمليات  

األيض، باإلضافة للتقليل من كتلة أجسامهم، وقد يؤثِّّر ذلك بشكٍل سلبّي على مقدرة أجسادهم  

ّفاء من األمراض.  على الشِّ

 أمراض حادة مثل االلتهاب الرئوي  -8

 

 



 

قدم، فيجب أن يكون هناك ترابط بين حلقات الرعاية الصحية، التي يتنقل بناء على ما ت

 المسن بينها. ويمكن اختصار هذه الحلقات إلى:

 حلقة الرعاية الحادة، وتقدم في المستشفى تحت رعاية طبيب متخصص في أمراض المسنين. - 1

التنقل إلى مكان الخدمة. إن  حلقة الرعاية المزمنة، وتقدم في مكانين بحسب قدرة المسن على  - 2
كان يستطيع التنقل، فسيتابع حالته الصحية في عيادات طب المسنين. وإن كان ال يستطيع التنقل،  

 فستقدم له الرعاية في المنزل. 

إن كان طريح الفراش، وكانت لديه عائلة، فإن أفضل مكان لرعايته هو المنزل، بشرط أن يتم   - 3
يناسب حالته، وسيكون ممن يستفيدون من نظام الرعاية الصحية  دعمه صحيا في المنزل، بما 

 بالمنزل.

أما إن كان بال أهل، فال بد في هذه الحالة، من إيجاد دور التمريض، التي يقوم دورها أساسا   - 4
 على تقديم الرعاية التمريضية، والتي تقدم للمسن التغذية، والعناية الشخصية. 

       تعزيز صحة المسنين:
 
  الصحي والوعي الطبية العلوم لتقدم نتيجة المسنين أعداد تزايد ظاهرة الدول معظم أدركت دلق

  واالجتماعية الصحية خططها بتطوير فأخذت  المعيشة، ومستوى الصحية الرعاية وتحسين

 .  وراحتهم صحتهم لضمان المتزايدة المسنين  احتياجات وتلبية الظاهرة هذه لمواجهة واالقتصادية
ً  ليس لعمرا في قدمالت وألن   البسيطة وبالرعاية تجنبها يمكن  ال طبيعية بيولوجية عملية ولكنه مرضا

 واإلعاقة الضعف  أنواع من كثير تأخير أو تجنب يمكن

 

 :  الصحية المراكز ضمن  المسنين رعاية عيادات تقدمها التي الخدمات أهم

 

 .  للمسنين الرعاية ولمقدمي  للمسنين والنصائح اإلرشادات تقديم •

 

 .  الشيخوخة أمراض عن المبكر والكشف  للمسنين الدوري الطبي الفحص •

 

 .  المرضى المسنين معالجة •

 

 … والسكري والضغط القلبية األمراض مثل المرضية الحاالت بعض متابعة •

 

  ، الشعاعي والتصوير المخبرية والتحاليل  االختصاصية االستشارات على للحصول اإلحالة •

 .  المساعدة التأهيل ووسائل

 

 . للمسنين المتكاملة الصحية الرعاية لتأمين المركز وخارج داخل المختلفة العيادات مع التنسيق •

 

 . المركز يراجعون الذين للمسنين الرعاية ولمقدمي للمسنين صحي تثقيف  برامج  تنفيذ •

 



 .  كمرافقين أو الخاصة الحتياجاتهم يهإل يحضرون الذين المسنين لجميع المركز في الرعاية تقديم •

 

 .  أمكن ما قدر المسنين عن والعجز الضعف  تخفيف  أو ومنع الشيخوخة أمراض من الوقاية •

 

 تكون محافظة  كل في المختارة المناطق مراكز في بالمسنين  خاصة نموذجية عيادات تأسيس •

  الصحي المركز مع للمسن األول التماس

 الضرورية  المستلزمات  كافة  العيادات  هذه  تحوي  أن  ويجب  الالزمة الخدمات  تقديم  خاللها  من  ويتم

  للعيادة

 

  

 المسنين: صحة وتعزيز لحفظ الوطني البرنامج مهام

 المسنين.  صحة مجال في المناسبة الصحية والنظم واالستراتيجيات السياسات إعداد .1

 

  والوقائية   والغذائية  العالجية  الصحية  البرامج  وتطوير  وضع  في  المتخصصة  الجهات  مع  االشتراك  .2

 العلمي  التطور  مع   بالتزامن  والبيئية  واالقتصادية  االجتماعية  الظروف   مع  تتناسب   التي

 والتكنولوجي. 

 

  وتدريب  تأهيل في والمساهمة المسنين صحة مجال في للعاملين تدريب وخطط برامج وتطوير إعداد .3

 المسنين.  رعاية مجال في الصحيين العاملين

 

  للبالغين   المتكاملة  الصحية  الرعاية  تحقيق  إلى  الهادفة  الصحية  البرامج  هذه تنفيذ  على  الفني  اإلشراف  .4

 بالمحافظات.  الخدمات هذه  تقديم على واإلشراف  بالمحافظات والكبار

 

  عن   الدورية   التقارير  وإعداد   المسنين  بصحة  المتعلقة  والمعلومات  البيانات  توفير  في  المساهمة .5

 الرسمية. الجهات تطلبها  التي والبيانات  التقارير وإعداد وتقييمها البرامج
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

رضاعة الطبيعية والصناعية: متى وكيف؟ ال  

 فوائد الرضاعة الطبيعية لصحة الطفل 

غني بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل خالل األشهر   -1

فتركيبته متناسبة بشكل تام مع حاجيات الطفل الغذائية   الستة األولى

 فهذا التركيب يتغير مع تقدم الطفل بالعمر 

نزالت البرد في  يحتوي على مجموعة من العوامل التي تحمي الطفل، خاصة من  -2

غني جداً  فهو أيام الوالدة األولى، في ظل أن الجهاز المناعي ما زال يتطور

بالمركبات المناعية التي تساعد الطفل على مقاومة األمراض اإلنتانية )رشح،  

( إنتانات تنفسية وصدرية  

يساعد الطفل على مقاومة العدوى والمرض، حتى في وقت الحق من الحياة ألن  -3

إن تركيب حليب األم يساعد أمعاء الطفل على تشكيل عصية  طويلة األجل فوائده

الشديدة  طبية مفيدة وهي )العصية الرقيقة( وهذه تقضي على الجراثيم المرضية

من حاالت االسهال الشديدة لتحمي الطفل والمؤذية      

يقلل من خطر السمنة على المدى البعيد -4  

بناء االسنان والعظامتساعد الرضاعة الطبيعية على  -5  

على  الطفل تشتد وتقوى، وسوف يتعرف ين االم والطفلالعاطفية ب ةعالقال ان -6

هاورائحة حليب هاوكذلك على رائحة جسد هاوعلى صوت امه ذراعي  

األطفال الذين تمتعوا برضاعة طبيعية في طفولتهم يحققون نتائج   -7

اختبارات الذكاءأفضل في   

 فوائد الرضاعة الطبيعة لصحة األم 

. الوالدة بشكل أسرع  حاالت النساء الالتي يرضعن من الثدي أكثر ميال للتعافي من. 1   

 المعهد التقني /كوفة 

 قسم تقنيات التمريض 

 المرحلة الثانية  
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 2.تقلل الرضاعة الطبيعية من خطر اإلصابة بسرطاني المبيض والثدي

الروماتويديتقلل من فرص اإلصابة بهشاشة العظام والتهاب المفاصل  .3 

أشهر وتعمل بمثابة وسيلة تحديد نسل طبيعية 6 -3تؤخر الدورة الشهرية من  .4 

تقلل من خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم .5

 والسكري 

والمحافظة على قوام جسمها . تساعد األم في التخلص من السمنة -6  

الغدة   حلمة الثدي يتم إفراز هرمونات من أثناء الرضاعة وبضغط الرضيع على -7

تساعد على تقلص الرحم وعودته لحجمه الطبيعي، وبذلك يصغر حجم    النخامية تعمل

 البطن المتضخم بعد الحمل

 مزايا الرضاعة الطبيعة للصحة النفسية 

. تسهم في خلق عالقة حميمية قوية بين األم والطفل وإشعاره بالحنان والدفء  -1   

أول عملية احتواء حقيقي للطفل بعد الميالد، فاألم تحيط وليدها بذراعيها وتضمه  -2

 لصدرها لتمنحه شعورا بالحب واألمان

خالل  الرضاعة عملية انتقالية تدريجية تؤهل الطفل للتعرف على العالم المحيط من  -3

 األم واالندماج فيه

تساعد الطفل على تقبل ذاته، ألن األم تشعره أنها تتقبله وتلبي نداءه وتشبع حاجته   -4

 أثناء الرضاعة، ونحن نتقبل أنفسنا من خالل تقبل اآلخرين لنا 

للرضاعة الطبيعية أثر إيجابي على سلوكيات الطفل في المستقبل، إذ تقلل من   -5

إصابته بأمراض نفسية أو أن يصبح عدوانيا وصعب الترويض احتماالت   

رضاعة الصناعية ال  
رغم أنه قراٌر صعب، فإن كثيراً من األمهات يلجأن إلى الرضاعة الصناعية ألطفالهن،  

 إذ إن هناك أسباباً كثيرة تدفعهن إلى ذلك 

 أسباب اللجوء إلى الرضاعة الصناعية 



تناولها أدوية محددة، فيمنعها ذلك من إرضاع طفلها بشكل  إصابة األم بمرض ما أو  -1

 طبيعي؛ حتى ال تصيبه بالعدوى أو تنقل له تأثيرات األدوية 

ضعف إدرار الحليب بشكل جيد  -2  

وجود عدوى أو التهابات أو جروح في حلمات األم، سبب كاٍف لعدم إرضاع الطفل   -3

 لمدة طويلة

والدة، إذ تصاحب هذا األمر حالةٌ نفسيةٌ سيئةٌ لألم معاناة األم من اكتئاب ما بعد ال -4

 تؤثر على قدرتها الجسدية أيضاً؛ ومن ثم لن تتحمل ضغوط إرضاع طفلها 

أن تكون المرأة قد ولدت توأماً؛ ومن ثم فإن حليبها الطبيعي لن يكون كافياً لتلبية   -5

ضاعهما حليباً صناعياً؛  حاجات الطفلين، وهو قد يكون سبباً كافياً ألن تلجأ األم إلى إر

 من أجل تعويضهما 

قد يصاب بالحساسية من الحليب؛ ومن ثم فإن الطريقة الوحيدة هي اللجوء إلى   -6

 بعض أنواع الحليب التي تكون خاصة لتجنُّب الحساسية

 فوائد الرضاعة الصناعية 

إرضاع الطفل في األماكن العامة باالمكان -1  

عة الصناعية سهلة، خاصة إذا جاع طفلك وأنتِّ  عكس الرضاعة الطبيعية فإن الرضا 

 في مكان عام، بكل بساطة بإمكانك إعطاؤه زجاجة الحليب وهو تحت مراقبتك 

حساب الكمية التي يشربها الطفل  -2  

رضاعة  االم هطفل عندما ترضعالليس من السهل معرفة كمية الحليب التي يشربها 

رفة كمية حليب التي يشربها يومياً طبيعية، لكن الرضاعة الصناعية ستمّكن من مع  

بإمكان أي أحٍد إطعام الرضيع  -3  



من فوائد الرضاعة الصناعية أنه بإمكان اآلباء وأفراد األسرى أيضاً المشاركة في  

.إرضاع الطفل  

 أضرار الرضاعة الصناعية 

  الطفلصحيح أن الحليب الصناعي يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها 

 للنمو والتطور، لكنها قد تزيد من خطر السمنة في الطفولة المبكرة 

الرضاعة الصناعية قد تٌضعف جهاز مناعة الطفل -1  

ن طفل، لكالتُظهر الدراسات أن حليب األم الطبيعي يطور ويحّسن جهاز المناعة لدى 

الحليب الصناعي ليس كذلك ، لكون هناك عديد من األمراض التي قد تصيب الطفل  

 الحقاً، مثل التهاب الصدر، والتهاب األذن، والتهاب البول أو اإلسهال

2-  ً إعداد الحليب الصناعي يحتاج وقتا  

عكس الرضاعة الطبيعية فإن الرضاعة الصناعية تحتاج وقتاً للتجهيز، خاصةً إذا كانت  

طفل الالزجاجة غير نظيفة وبحاجة للتعقيم، كما أن التعقيم غير الجيد قد يعّرض صحة 

 للخطر

تكلفة إضافية  -3  

طعم الحليب غير مناسب -4  

لجميعها طعم واحد، فأول شيء عليكِّ  هناك مئات األنواع من الحليب الصناعي، وليس 

 فعله هو شراء أحد األنواع الجيدة، وبإمكانك استشارة طبيب بشأن هذا الموضوع

 الرضاعة المختلطة:  

تٌعد الرضاعة الطبيعية مغذية للرضع وكافية لنموهم وتطورهم الجسدي والعقلي، إذ أنه 

ا من العمر، وتعتمد  شهرً  12ينصح بمتابعة الرضاعة الطبيعية إلى ما ال يقل عن 

   إمكانية االستمرار بالرضاعة الطبيعية بعد ذلك حسب الرغبة

 الرضاعة المختلطة: متى يتم استخدامها؟



والدة التوائم -1  
إن تزويد التوائم بالرضاعة الطبيعية قد يكون صعبًا؛ للحاجة إلى كمية كبيرة من الحليب 

ن، فيتم إضافة الرضاعة الصناعية  والحاجة إلى رضاعة التوائم في كثير من األحيا

 لتسهيل األمر على األم 

عدم كفاية الرضاعة الطبيعية -2  
قد يتأثر إنتاج حليب األم بعدة عوامل مثل بعض األمراض أو الخضوع إلى عملية  

جراحية في الثدي سابقًا، مما يؤدي إلى عدم اكتفاء الطفل من الرضاعة الطبيعية،  

الصناعية وازدياد الحاجة إلى الرضاعة   

ترك الطفل -3  

قد تضطر األم إلى ترك طفلها في بعض األوقات، مما يجعل الرضاعة الطبيعية  

 مستحيلة؛ لذلك يتم استخدام الرضاعة الصناعية

 الرضاعة المختلطة: ما األمور التي يجب توقعها؟

بسبب تغير نمط الرضاعة ونوعها على الطفل، هناك بعض األمور التي من الممكن  

 توقعها بشكل مؤقت عند بداية القيام بالرضاعة المختلطة، مثل

عدم تقبل الزجاجة -1  
  قد يجد بعض األطفال صعوبة في تقبل الزجاجة لعدة أسباب، منها الرغبة في شرب

للحليبالصناعي    حليب أو عدم القدرة على التعامل مع الزجاجة االم    

ازدياد الوقت بين كل رضعة وأخرى  -2  
الرضعات؛ إذ أن الحليب الصناعي يحتاج إلى وقت أطول كي يتم قد يزداد الوقت بين 

 هضمه مما يزيد من الشعور بالشبع عند الطفل لفترات أطول

تغير حركة األمعاء -3  
قد تتغير كاًل من طبيعة حركة األمعاء وطبيعة البراز، إذ أنه من الممكن أن تقل حركة  

كثر وأكثر قساوة وذو رائحة أقوى األمعاء عند الطفل مما يجعل لون البراز داكنًا أ  
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 :  Family medicine' (FM)طب األسرة
الرعاية   يهتم بالرعاية الصحية لألشخاص في جميع األعمار. وهو أحد أشكال تخصص طبي  هو

األولية واألجناس،  الصحية  األعمار،  لجميع  األسرة  أفراد  لجميع  الشاملة  الرعاية  توفر  والتي 
و األسرة  سياق  في  بالمريض  الكاملة  المعرفة  على  علىوتعتمد  وتركز  من   المجتمع  الوقاية 

الصحة األمراض الشاملة     . وتحسين  الصحية  الرعاية  توفير  هو  األسرة  طب  من  الهدف  فإن 
 . المجتمعلألسرة و

 
أن خدمات الرعاية الصحية األولية ترتكز على مفهوم طب األسرة وهي تتميز بالشمولية بمعنى  

أنها خدمات وقائية وعالجية وتطورية وتأهيلية، هذا من حيث نوعية الخدمة، أما من ناحية  
د  البع -الممارسة فإن طبيب العائلة هو الشخص الوحيد الذي يناظر مريضه من أبعاد ثالثة 

العضوي أو الجسدي والبعد النفسي والبعد االجتماعي؛ ومما ال شك فيه أن الحالة النفسية والوضع  
االجتماعي يلعبان دوراً كبيراً في تشكيل أمراض هذا العصر، كما أن طبيب العائلة يشكل حلقة  

جعل الوصل التي تنظم العالقة بين الجهاز الصحي )المقدم للخدمة(، والمجتمع )المتلقي( وي
  الخدمة الصحية المقدمة قائمة على أسس واضحة المعالم محددة األهداف 

 
 طبيب األسرة : 

النظر عن   أفراد األسرة، بغض  يقدم الرعاية الصحية األولية والشاملة لكافة  هو الشخص الذي 
جنسهم، وعمرهم، وطبيعة حالتهم المرضية، سواء كانت سلوكية، أو نفسية، أو عضوية، بهدف 
صحتهم،   على  يحافظ  مما  األمراض،  من  بالعديد  إصابتهم  من  والوقاية  العائلة،  صحة  تعزيز 

 تمع من اإلصابة بالعديد من األمراض. ويحمي المج
يتميّز طب األسرة بنجاحه وانتشاره، بسبب رفعه لشعار المريض أوالً، حيث يلبّي كافّة احتياجات  
المالئم  والعالج  التشخيص،  يقدم  كما  والعيادة،  والمستشفى،  الطوارئ،  في  وراحتهم  المرضى، 

 للمرضى. 
 
 :ما يلي مجاالت عمل طبيب األسرة هي متعددة وتشمل 

وقاية أفراد األسرة من األمراض بالتطعيم والفحص السريري الدوري وإجراء الفحوصات  -1 

العامة ومنها فحص السرطان المبكر والفحص العام الدوري الذي يتضمن فحص الكوليسترول  

 وفحص الفيتامينات بالدم وغيرها من الفحوصات 

ل إصابات الجهاز التنفسي والعظمي والبولي  عالج األمراض الحادة السريرية والجراحية مث -2 

 وأمراض الجلد والجراحات البسيطة لعالج الجروح والحروق

بشكل مستمر االختصاصالمزمنة والمتابعة مع ذوي  ضاألمراعالج  -3   

 المعهد التقني كوفة  

 قسم تقنيات التمريض 

 المرحلة الثانية 

 مادة الرعاية الصحية االولية 

 23المحاضرة النظرية 

 د. صاحب كاظم مراد 
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الرئوي وأمراض السكري وارتفاع ضغط الدم    واالنتفاخوتشمل أمراض الجهاز التنفسي والربو   :

وأمراض القلب والمفاصل ومشاكل الجهاز البولي وإجراء الفحوصات الدورية كل ثالثة أشهر 

 لهذه األمراض 

متابعة صحة العين وفحص الشريان البصري والشبكية للحفاظ على سالمة العين  -4   

عملية تخطيط األسرةبصحة األم والمرأة الحامل واإلرشاد في  االهتمام  -5   

مميزات طب األسرة   :  

يرفع طب االسرة شعار المريض أوالً، مما يعطيه التمييز عن باقي التخصصات حيث يلبي كافة  
، والمستشفى أو العيادة، باإلضافة إلى تقديم العالج الطوارئالمريض وراحته سواء في  احتياجات

فيما يلي: المناسب للمريض، وتتركز وظيفة طبيب األسرة   

يساعد أفراد األسرة  في الحصول على الرعاية الصحية بكل سهولة -1  

عالج أغلب المشاكل الصحية التي يعاني منها أفراد العائلة، مثل أمراض الجهاز التنفسي  -2
 والبولي وكذلك األمراض الجلدية

تحويل المريض إلى الطبيب المختص في حال كان يحتاج المزيد من الفحوصات  -3  

تفّهم الحالة النفسية للمريض، والعوامل المؤثرة عليه، مما يسهل الوصول للتشخيص   -4
 المبكر 

االحتفاظ بالسجالت الطبية الخاصة بكل مريض، والتي يكون فيها ملخص حالته   -5
 الصحية، وتاريخه الطبي 

المحافظة على خصوصية المريض، وعدم البوح بأسراره ألي   -6
 شخص

رة والدورية لحالة المريضالمتابعة المستم -7  

تقديم النصائح ألفراد العائلة إلتباع نظام صحي، وممارسة الرياضة وكذلك تعليمهم طرق  -8
 الوقاية من األمراض المختلفة

التنسيق مع أخصائي العالج الطبيعّي، وهيئة التمريض، واألطباء النفسانيين  -9  

للوقاية من العديد من األمراض، والقيام بالفحص السريري،تزويد العائلة بالتطعيمات الالزمة  -10  

والفحوصات الالزمة مثل فحص الدم والكولسترول   



عالج األمراض المزمنة، مثل الربو، ومرض السكري، وضغط الدم، وأمراض القلب  -11  

    (Family Record) بطاقة األسرة   
ي حل جميع المشاكل الصحية ويشجع  التسجيل الجيد في بطاقة األسرة يساعد الفريق الصحي ف

العاملين في معرفة المعلومات الدقيقة عن األسرة للتوصل إلى حل المشاكل بشكل علمي وسريع 
 ومن أهم أهداف تسجيل وحفظ بطاقة األسرة هي: 

 التعرف على األسرة من خالل المعلومات المستخدمة في البطاقة.  .1
 ل فرد من أفراد األسرة.التعرف على تاريخ األمراض التي يشكو منها ك .2
 لصحية.إعطاء المعلومات للتوصل إلى الحل الجذري  والتقويم الشامل لكافة المشاكل ا .3

 عيادات طب األسرة : 
األمور   ومناقشة  أسابيع،  بستة  الوالدة  بعد  وأّمه  الطفل  صحة  فحص  فيها  يتّم  األطفال:  عيادة 
المتعلّقة بالتوعية الصحية لألم، باإلضافة إلى تقييم نمّو الطفل بعد ستة أسابيع من الوالدة، ووضع  

 جدول التحصين من األمراض بعد مرور ثالثة أشهر من الوالدة.  
يتم م الحوامل:  الوعي الصحي  عيادة  الحوامل، وزيادة  الخدمات لألمهات  تقديم أفضل  ن خاللها 

األمهات.    لدى 
 

باقي   عن  األسرة  طبيب  جميع    االختصاصاتيختلف  عالج  في  متمرساً  يكون  أن  يجب  بأنه 
  .األمراض الحادة والمزمنة لكافة أجهزة الجسم

  
وظائف طب األسرة  :  

يرفع طب االسرة شعار المريض أوالً، مما يعطيه التمييز عن باقي التخصصات حيث يلبي كافة  
، والمستشفى أو العيادة، باإلضافة إلى تقديم العالج الطوارئالمريض وراحته سواء في  احتياجات

 المناسب للمريض، وتتركز وظيفة طبيب األسرة فيما يلي: 

ى الرعاية الصحية بكل سهولةيساعد أفراد األسرة في الحصول عل -1  

عالج أغلب المشاكل الصحية التي يعاني منها أفراد العائلة، مثل أمراض الجهاز التنفسي  -2
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 طرق االتصال برب األسرة: 
تعتبر المحاضرة هي أقدم وسائل االتصال أما اليوم وبتقدم الوسائل ظهرت طرق كثيرة 

لالتصال الفردي أو الجماعي ومنها المخاطبة أو المحاورة ومناقشة المشاكل الصحية مع أفراد 
التوضيحية واألمثلة  آخرين وعرض األمثلة فيمكنك استخدام طريقة المخاطبة مع الرسوم 

والتطبيق العملي وتعتمد المخاطبة على اللياقة والخبرة في الحديث مع قوة المالحظة وهناك  
 بعض المالحظات عند الحديث مع األسرة ومنها: 

أعطاء االنتباه للمتحدث وطريقة التعبير التي تطرأ على الوجه والسكوت وعدم المقاطعة   -خ
 لكي تكسب ثقة المتحدث. 

 لحديث يمكن مالحظة رغبة المتعلم في التعلم.من خالل ا -د
الحذر عند طرح األسئلة فألسئلة المباشرة غير محبذة فيجب أن يكون السؤال من داخل   -ذ

 الحديث. 
اخذ المالحظات أمر ضروري ولكن ما قل ودل, حيث اخذ المالحظات يقلل من أهمية   -ر

 الحديث. 
معلومات حديثة ومرسخة في  يكون تسجيل الحديث بعد المقابلة مباشرة لكي تكون ال -ز

 الذاكرة. 
المحافظة على سجل المعلومات بشكل سري وامن وال يطلع عليه غير الطبيب المعالج   -س

 واألشخاص المعنيين في األسرة. 
 أعداد التقارير وكتابتها: 

التقارير هي المعلومات التي تكتب وترسل إلى المسؤول األعلى لتوضيح األمور وما قمت به من  
 خالل فترة معينة والمناقشة لمعرفة السلبيات وااليجابيات في العمل.عمل 

أما السجالت فهي ما يحفظ من معلومات عن األسرة وحالة المنزل الصحية ويمكن استخدام هذا 
 السجل في رعاية األم والطفل وغيرها, ويعتبر الحفظ الصحيح للسجالت في األعمال  

معتمدة على الذاكرة موثوقاً بها وحفظ السجالت يكون حسب  األساسية حيث ال تعتبر المعلومات ال
 نظام المركز وعلى الممرضة االحتفاظ بالسجالت الخاصة في:  

 الوالدات التي أجريت ونوع الجنين مبيناً الوقت وساعة الوالدة ومكانها.  .6
 عدد الوالدات التي أجريت ونتائجها.  .7
 لتي حدثت كحمى النفاس. عدد الوفيات األمهات واألطفال وكذلك المضاعفات ا .8
 الوالدات التي حدثت في البيت أو المستشفى واإلحاالت من البيت إلى المستشفى وأسبابها.  .9

 عدد الزيارات المنزلية التي قامت بها وما هي الخدمات التي قدمت لألسرة . .10
 واجبات الممرضة في كتابة السجالت وحفظها: 

 تدوين البيانات:  .1
 يكتب بطريقة واضحة. 

 المعهد التقني /كوفة 

 قسم تقنيات التمريض 

 المرحلة الثانية  

 المادة : الرعاية الصحية االولية  

 24محاضرة النظري 

 د. صاحب كاظم مراد 



 البيانات دقيقة وكاملة. أن تكون
 أن تكون مباشرة عقب الزيارة. 

 تحفظ بطريقة يسهل الرجوع إليها. 
 ويمكن كتابة مذكرات مختصرة عن كل زيارة ويذكر فيها:

 سبب الزيارة. 
 أهم المالحظات أثناء الزيارة. 
 الخدمات المقدمة أثناء الزيارة. 

 سلوك األم تجاه الممرضة.
 التالية. موعد الزيارة 

 اإلحالة إلى طبيب أو مستشفى.  
 التبليغات:  .2

على الممرضة التبليغ عن كل المواليد والوفيات التي تحدث في مجتمعها إلى السلطة 
 الصحية.

 التسجيل: .3
 تقديم كافة التسهيالت لألسرة عند التسجيل. 

 اإلحصاء: .4
وية أو  نتنظيم سجالت خاصة لإلحصاء الحيوي وعمل اإلحصاءات الشهرية أو نصف س

 سنوية وحسب نظام المركز.
 

  Community Assessmentتقييم المجتمع
يعرف المجتمع بأنه مجموعة من األفراد يعيشون في مكان واحدة كأن تكون مدينة أو قرية         

 والمشاكل التي يعاني منها المجتمع.   ويشتركون في المبادئ االجتماعية 
 التعرف على المجتمع 

لكي نتعرف على المجتمع ونفهم عادات وتقاليد المجتمع التي تؤثر على أفراده من الناحية        
لصحية فيجب جمع كافة المعلومات عن أفراد المجتمع والتي تشمل العمر, الجنس, األمراض ا

 الشائعة, المراكز الصحية, قادة المجتمع والهيئة التعليمية........الخ. 
 تقسم العادات والتقاليد من ناحية تأثيرها على الصحة إلى:

 عادات مشجعة للصحة.  .1
 .عادات تؤثر بشكل سلبي وتسبب األمراض .2
 عادات ليس لها تأثير على الصحة.  .3

 مراحل التخطيط للبرامج الصحية:
 جمع المعلومات. .1
 تقييم احتياجات المجتمع وتحديد األهداف.  .2
 تحليل العوامل التي تؤثر على عمل البرنامج.  .3
 وضع خطة وجدول للعمل. .4
 القيام بالتنفيذ.  .5
 التقويم.  .6

 جمع المعلومات: .1



جمع كافة المعلومات المتعلقة بالمشاكل من خالل أقامة  يقوم الفريق الصحي بالعمل على       
العالقات والمالحظة والمقابالت الشخصية ومراجعة اإلحصائيات المتوفرة في جميع المراكز  

 الصحية واهم اإلمكانيات المتوفرة في المجتمع والتي تساعد في العمل.
 . تقييم احتياجات المجتمع وتحديد األهداف: 2

 المشاكل الصحية.مراجعة  -أ
 عمل دراسية صحية.  -ب
 عمل إحصائيات كاملة للدراسة. -ت
 تحديد طرق وأداة هذه الدراسة. -ث
 اختيار العينة.  -ج
 عمل اختبار أولي.  -ح
 تحليل العينات.  -خ
 دراسة النتائج ومناقشتها.  -د

من خالل هذه الدراسة نستطيع تقييم احتياجات المجتمع ودراستها بشكل جدي, ويمكن تحديد  
 األهداف من خالل النتائج ومناقشتها. 

 . تحليل العوامل التي تؤثر على عمل البرنامج: 3
تحديد العوامل المؤثرة من مصادر وإمكانيات تتيح للفريق الصحي تحدي الصعوبات التي          

تواجه البرنامج والمعوقات التي تسبب التلكؤ في العمل وبالتالي فشل البرنامج فيجب التأكد من  
 ض النقاط والتي هي: بع

 هل هذه المشاكل من مشاكل المجتمع؟
 هل هذه المشاكل من أولويات المشاكل في المجتمع؟

 هل توجد إمكانيات متوفرة لعمل البرنامج لحل هذه المشكلة؟ 
 هل توجد تكنولوجيا متوفرة لعمل البرنامج؟

 . وضع خطة وجدول للعمل: 4
أهداف البرنامج في حل المشكلة الصحية يمكن وضع   في هذه المرحلة وبعد التعرف على         

 جدول تحدد فيه: 
 من يقوم بالعمل.

 كيف ينظم البرنامج. 
 الجدول الزمني.

 المكان.
 كم كلفة العمل. 

 عدد المشاركين. 
 . التنفيذ: 5

يتم التنفيذ على أساس العمل الجاد واأليمان والتعاون بين أفراد الفريق الصحي وإقامة         
ت الوثيقة مع أفراد المجتمع واختيار انسب األوقات وبمشاركتهم في تنظيم الجداول وتنفيذ  العالقا

 العمل كل حسب اختصاصه مع عدم تناسي المرونة في العمل.
 . التقويم: 6

وهي عملية تحديد مخرجات ا لبرنامج وهل توصل إلى األهداف المرسومة أم ال. ومن أهم        
تحسين حالة الصحة وتقليل اإلصابة باألمراض وهذه ليست من  أهداف البرنامج الصحي هو  



السهل قياسها ولكن على الفريق الصحي أن يحاول قياس النتائج كلما أتيحت فرصة للقياس.  
ويمكن القياس بواسطة المالحظة والتسجيل مثال على ذلك الدراسة بين فترة وأخرى وتحليل  

ر الحاصل, والطريقة المفضلة في التقويم هي المقارنة  النتائج لنتمكن من خاللها على معرفة التطو
 كما أن التقويم يقيس نشاط الفريق الصحي في المنطقة.

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
  



 
 الصحة الريفية: 

 
إن دراسة موضوع الواقع الصحي في الريف العراقي يحتاج الى جملة من المعطيات الهامة  

والتي في أي حال من األحوال ال يمكن أن تكون بمعزل عن معطيات الواقع االقتصادي  
واالجتماعي والبيئي والتربوي والتعليمي والثقافي للريف نفسه بشكل خاص وللبالد بشكل عام هذا  

المناخ العشائري والذي يعيشه الريف تحكمه عادات وتقاليد خاصة تدعونا الى أن  إضافة الى أن 
                 ننظر إليها بأنها أحد أسباب سمات الصورة التي نراها اليوم في الريف                                                              

ين من واقع متخلف وفي بعض األحيان مأساوي حيث  فالمواطن الريفي العراقي يعاني األمرَ       
تكون حياته مرتبطة بواقع تقوده ظروف تئن تحت وطأة التخلف الحضاري والصحي. وفي حقيقة  

األمر فإن الريف يعاني من صعوبات حياتية أملتها وسببتها السياسات الخاطئة التي انتهجتها  
صحي متخلف بل في الكثير من األحيان  الحكومات المتعاقبة هذه الصعوبات أفضت الى واقع 

يكون هو بؤرة لتفشي العديد من األمراض وخصوصاً تلك التي تنتقل بالعدوى المباشرة أو غير  
المباشرة. ولكن ألجل أن نكون منصفين يجب أن ال نغفل بعض اإلجراءات التي تتخذها الجهات  

ل المنعكسة عن الواقع أكبر من  الصحية هنا أو هناك رغم محدودية هذه اإلجراءات ألن المشاك
  حدود إمكانيات تلك الجهات

 
فباإلضافة الى األمراض المنتشرة بين أبناء الريف نجد الجهل وعدم الدراية والمعرفة باإلرشادات  
الصحية حول مختلف النواحي الصحية هو العامل المشترك بين غالبية سكان األرياف هذا إضافة  

وسيطرة الشعوذة وأساليب الدجل التي تتخذ منها بعض الوجوه مهنة   الى سيادة األعراف المتخلفة
 . يسترزقوا بها على حساب صحة المساكين والمتاجرة بأمراضهم

 
أن قلّة بل ندرة المراكز الصحية المتخصصة في األرياف وفقدان الكادر الطبي والصحي  

الختانين و..الخ   المأذونات،المتخصص ـ الكفء فيها قد ساعد على ظهور أو تواجد القابالت غير 
إحترامنا    ورغم وكذلك ساعد على سيادة المضمدين والممرضات في تلك المناطق،  من العناوين،

يجوز تعدادهم ضمن الكادر الطبي المتخصص وإنما ضمن الكادر   وتقديرنا لهؤالء الممتهنين ال
أنهم المرجع الطبي والصحي  يجوز النظر إليهم وك وال  المساعد أو المعاون للطبيب أو الطبيبة،

في هذه المنطقة الريفية أو تلك، ثم ومرة أخرى وبسبب قلة هذه المراكز وكادرها وكذلك بسبب  
هبوط مستوى الوعي الصحي وتفشي الجهل واألمية بين سكان األرياف قد ساعد الى حٍد ما على  

تماماً عن العلم وعن واقع   سيطرة األساليب المتخلفة بالتعامل مع األمراض وسيادة مفاهيم بعيدة
لقد خضع أبناء القرى واألماكن النائية والزراعية منها وكذلك  الحال الصحي والمرضي للناس،

ذات الطابع البدوي الى العديد من األوهام الجاهلية والتي أصبحت الى حٍد ما قناعات  
بة العلم والم عرفة العداء واإلستهزاء  التتزعزع،بل وصلت الى حد اإليمان الراسخ وبالتالي مناصِّ

 بهما
لقد راح ضحية هذه األعراف والتقاليد واألوهام واألفكار المشّوهة العديد من المرضى وخصوصاً  

   األطفال منهم والنساء.
  : يسعنا هنا إالّ أن نسوق بعض األمثلة والتي نوردها ليس لحصر وإحصاء األمراض وال

حالة الحمى السوداء ـ يعالجونها بإرضاع   لمريض،حالة الصرع ـ يقولون إن جنيّاً دخل رأس ا

 المعهد التقني كوفة  

 قسم تقنيات التمريض 

 المرحلة الثانية  

 المادة : الرعاية الصحية االولية  

 25المحاضرة النظرية 

 د. صاحب كاظم مراد 



إلتهاب العين وإنسداد األنف لدى الرّضع  الصغير المصاب من حليب أنثى الحمار أو الماعز،
حالة اإلسقاطات المتكررة لدى   يعالجونها بوضع قطرات من حليب األم في عين أو أنف الرضيع،

حر للمصابة فيبد أون بأخذ الوصفات من بعض المشعوذين  بعض المتزوجات يعدّونها عمل سِّ
حالة إلتهاب عرق النَسا   والذين قسماً منهم يتخذون من الدين ستاراً يوارون به أفعالهم الشنيعة،

في حين وكما هو معروف وشائع إن آخر الدواء هو   يعمدون مباشرةً الى طريقة الكي في العالج،
تجدهم يطلقون عليه مصطلح عجيب غريب أال  وحالة المغص المعوي الشديد وألي سبب  الكي،

وهو ـ )صرته مشلوعة( ـ فما المقصود؟ النعرف ! وحاالت إسهال األطفال المنتشرة باألرياف  
يسمونه ـ) الطفل كارف( ـ وهذا مصطلح أخر عجيب غريب أما حاالت تعسر الوالدة والتي  

ة وسببت الكثير من المآسي، هذا عدا  أسبابها عديدة جداً ـ سنتناولها بالتفصيل ـ فهي األخرى عديد
حاالت الطوارئ التي يتعرض لها أهالي األرياف كالسقوط من علو، عضة كلب،شّدة خارجية من  

 إحدى الدواب، لسعات الحشرات..الخ 
فاألمثلة عديدة جداً والمواضيع منوعة والسؤال الذي يطرح نفسه هو متى يتسنى للمواطن الريفي  

تقدم العلمي والتطور الطبي والثورة التكنولوجية خصوصاً ونحن نعيش  أن ينعم ويستفيد من ال
  القرن الواحد والعشرين؟

 
  يمكن إجمال المعطيات العامة لما تواجهه المرأة في الريف من أمور تهم صحتها بما يلي :ـ

 
  أوالً ـ الجهل واألمية :ـ

الجهل واألمية المتفشية والتي  فبسبب  من وجهة نظرنا فإن تحت هذا العنوان تقبع علّة العلل،
تفشت بشكل ملفت للنظر)وخصوصاً( خالل العقدين األخيرين إنتعشت المفاهيم المتخلفة رغم إنها  

إضافة الى الشعوذة والدجل وأصبحت هذه المفاهيم )الرجعية والغيبية( هي السائدة   موجودة أصالً،
يتخذها ممتهنو الطبابة )وخصوصاً  على كل القرارات التي يتخذها أهل المريضة أو تلك التي 

 الطبابة الفطرية ـ إن صح التعبير (،وبالتالي وكنتيجة حتمية ستكون المريضة ضحية هذا الجهل.
وكمثال نذكر أن الكثير جداً من الحوامل لم يسجلّن في قسم رعاية الحوامل بل يجهلن وجوده رغم  

اية طبية في غاية األهمية حيث  إنه ركن أساس من عمل كل مركز صحي وبالتالي سيخسرن رع
إن هذه الرعاية توفر اللقاحات الخاصة بالحوامل وأهمها لقاح ضد مرض الكُّزاز وهو من  

األمراض المتوطنة في العراق وبالريف بالذات ،وكذلك فإن الرعاية تراقب صحة الحامل بشكل 
ذي إرتفاعه يسبب  عام وتحدد المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها كالضغط الدموي )وال

حالة تُعرف بـ/ تسمم الحمل / حيث يؤدي في حالة عدم خضوعه للسيطرة الطبية المباشرة الى  
تعرض األم التي تلد لحالة الصرع وربما الى وفاة الوليد أو حتى وفاته في رحمها وفي حاالت  

  نمو الجنين، عديدة تم تسجيل وفاة األم نفسها (،وكذلك السكري وفقر الدم إضافة الى مراقبة
مستندين   يعترفون بها أحياناً، وبشكل عام تجد أهلنا في الريف يجهلون حقيقة هذه الخدمات بل وال

 .في ذلك الى إن كل نسائهم أيام زمان لم يراجعن طبيب ولم يأخذن لقاح
 

وهي حالة في غاية الخطورة وتودي بحياة المصابة فيما لو لم   ومثال آخرـ حالة حمى النفاس،
حيث يفسر أهل الريف حصولها الى إّن النفساء   الج ألنها متسببة عن نوع من أنواع البكتيريا،تُع

خصوصاً إذا كانت تلك النفساء قد ولدت وليداً   قد زارتها إحدى العاقرات أو إحدى الحسودات،
  ذكراً 



ب أن  ويسبق كل هذا مثال آخر يتعلق بالمعرفة والوعي الصحيين وهو الفحوصات التي من الواج
يجريها أي خطيبين قبل اإلقدام على الزواج ألن في ذلك أهمية بالغة في تحديد صنف دم كل  

منهما وتحديد اإلجراءات التي أحياناً يجب إتخاذها في حالة وجود إختالفات تؤدي )مستقبالً( الى 
  إسقاطات أو مشاكل بالحمل

أي   هي المسؤولة عن جنس الجنين،ومن األمور الشائعة أيضاً هو األعتقاد السائد إن المرأة 
وحقيقة األمر إن الرجل هو المسؤول عن    يعتقدون أن هناك نساًء يلدن ذكوراً وأخريات يلدن إناثاً،

واي( بينما في   جنس المولود ألن خلية الرجل الجنسية فيها نوعان من الكروموسومات )إكس،
(،فإذا أعطى الرجل لزوجته أثناء  خلية المرأة الجنسية نوع واحد من الكروموسومات وهو )إكس

  هذه حقيقة علمية ال أما إذا أعطاها واي فإن الحمل يكون ذكراً، اإلقتران إكس كان الحمل أنثى،
جدال فيها وبذلك فإن هذه الحقيقة ستسقط الحجة من يد الرجل الذي يسعى الى الزواج من إمرأة 

  أخرى لتلد له ذكوراً 
 ثانيا :الفقر والحرمان  

 ثالثا :كثرة االنجاب  
 رابعا : تفشي االوبئه واالمراض 

 
  الخدمات الواجب توفيرها للناس في الريف )خدمات الرعاية الصحيه االوليه ( تشمل:

 :  الخدمات الصحية -1
إضافة الى  والتي تشمل بناء وتأسيس أعداد من المراكز الصحية العمومية والمتخصصة،

واإلبتعاد عن أسلوب بناء مركز صحي   ، وحسب الرقعة الجغرافية والكثافة السكانية مستشفى
إن الريف والواقع البيئي الزراعي يبدوان أحوج الى   بسيط يكون إسناداً طبياً ألقضية ومدن بعيدة

الخدمات الطبية والصحية من غيرهما وذلك بسبب الطبيعة البنيوية للريف المتمثلة بالتعايش مع  
لذا فإن اإلهتمام   زروعات والحيوانات وما ينتج عن ذلك من أمراض مشتركة مع اإلنسان،الم

البيطري يُعد في غاية األهمية، وإنشاء المستشفيات البيطرية أهم .إن المعطيات الطبية المتوفرة 
إلتهاب  البلهارزيا،  التدرن، عن الريف العراقي تشير الى توطن بعض األمراض مثل الكوليرا،

، الديدان   الديزنتري األكياس المائية، داء القطط، الحمى السوداء، الكّزاز، كبد الفيروسي،ال
 وغيرها  المعوية،

   
 :خدمات المياه الصالحة للشرب  -2

في الريف  إنعدام مد شبكة المياه الصالحة للشرب أو في أحسن األحوال إن وجدت فهي متآكلة،
دوراً مؤلماً بل مأساوياً في إنتشار األمراض ومنها تلك التي تنتقل بواسطتها، مثل الكوليرا 

  وإلتهاب الكبد الفيروسي واألمراض المعوية والجلدية المختلفة 
    :خدمات الصرف الصحي -3

وهي ذات المشكلة الخاصة بالمياه الصالحة للشرب فهما صنوان ال يفترقان فما دام هناك شبكة  
للمياه الصالحة للشرب واإلستعمال فيجب أن تتوفر شبكة الصرف الصحي والمطلوب إدامة هذه  

الشبكات، فقد دلت نتائج تحاليل األمراض التي تعصف بالقرى الى إن إنعدام أو تآكل شبكة  
 لصحي)إن وجدت( تقف وراء الغالبية العظمى لتلك االمراض .  الصرف ا 

  :المدارس التعليمية  -4
األمية باتت من معوقات التقدم العلمي بكل االتجاهات والمجاالت. ففقدان المدارس في الرقع 



الجغرافية الريفية مترامية األطراف أو بُعد القليل الموجود منها قد ساعد أو باألحرى أدى الى  
رة ظهور أعداد كبيرة جداً من األميين وخصوصاً بين الشباب والشابات هذا من جانب ومن  ظاه

جانب أخر فالنظرة الضيقة والمتأخرة عن ركب الحضارة والمتمثلة بمنع البنت من التعليم أو في  
أحسن األحوال من مواصلة تعليمها ووفق مختلف التبريرات والحجج والتي تتراوح)بين أن البنت  

لنهاية لها زوجها وبيتها فال داعي وال فائدة من العلم ومن التعليم وبين إدخال مفهوم ذهاب  في ا
البنت الى المدرسة ضمن األعراف والعرض والشرف وغير ذلك ،والنتيجة تفشي األمراض  

  .اإلنتقالية وغير اإلنتقالية بين كل أفراد المجتمع الريفي ذي السمات اإلجتماعية والبيئية الخاصة
  :منظمات المجتمع المدني   -5

مما هو معروف إن تلك المنظمات تلعب دوراً إيجابياً استثنائيا في المناطق الريفية ذات  
الخصوصية الخاصة هذا الدور يتجسد كقّوة ساندة للجهات الصحية ـ الطبية والبيطرية. إن غياب  

ريفيات قابعات بعزلتهن عن  فعل وجهود هذه المنظمات قد ساعد الى حٍد ما الى بقاء النساء ال
   الحضارة وعن العلم وبالتالي ال يوجد ما يحّرك الساكن

 
  أهم أسباب االلتهابات والحاالت الخاصة  لدى النساء الريفيات ما يلي :

  .استخدام وسائل بدائية وغير حضارية وال صحية أثناء حصول الدورة الشهرية -1 
  .االقتران الجنسي التخلف الصحي من قبل الرجل أثناء -2 

  .( عاماً 45ـ  15كثرة مرات الحمل أثناء سن اإلنجاب ) -3
  .المستوى الهابط في النظافة العامة وبشكل عمومي  -4
تعدد وسائل نقل العدوى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بما فيها طرائق تُستعمل يومياً   -5

  .كالماء مثالً 
  .إهمال جوانب الصحة العامة  -6
  .إتباع مفاهيم ال صحية تفرضها قناعات الجهل والتخلف   -7
  توطن العديد من األمراض في الريف بشكل عام  -8
 

هذا إضافة الى بعض األسباب األخرى والتي إما أن تدخل بشكل مباشر أو غير مباشر ضمن  
ل الحاالت  قائمة مسببات االلتهابات النسائية. إن الخجل والخوف يلعبان دوراً أساسياً في تحوّ 

  - المرضية الى مزمنة وربما تتفاقم الى أصعب من ذلك 
  ما يخص نتائج تطبيق واستخدام المفاهيم والتقاليد يمكن أن نشّخص الظواهر السلبية التالية :ـ

ّدة لتوليد الحامل ورغم التطور البطيء الحاصل بأهلية )الجدات( للقيام بهذه   -1 االستعانة بالجِّ
ّدات علماً إنه من  المهمة الخطيرة إ ال إن العوائل الريفية الزالت تفّضل توليد النساء لدى الجِّ

الناحية الطبية ال يوجد ما يمنع من االعتماد على الجدات بتوليد النساء إالً إن هناك ضوابط غاية  
  في األهمية يجب االحتكام إليها خوفاً على الوليد وأمه

مع بعض ما يعترض وضع الرضيع مثال ذلك استخدام أساليب غير صحية وال صحيحة  -2
حينما يكون أنف الرضيع محتقناً )مسدود( يعمدون الى تنقيط بعض قطرات حليب األم في أنفه !  

  وضع الكحل في عيني الطفل استخدام دهن الطبخ لحاالت جلدية...الخ
 
فالغالبية في الريف ال  النظرة غير الصحية في التعامل مع حاالت اإلسهال التي تنتاب الطفل  -3

يعتقدون بوجود الجراثيم أو االلتهابات وإنما يعتقدون بأن الرضيع قد تَنَفَس رائحة إحدى  



  الحيوانات مثل القنفذ !! أو إنهم يستخدمون الـ ))كي(( على بطن الطفل
  العادات والسلوكيات التي يعتادها الطفل والتي تؤثر عليه سلباً :ـ

 صحة العامة وانسحاب المعتقدات الريفية عليه من حيث يدري أو ال يدري عدم االهتمام بال -1
إهمال النظافة الشخصية وعدم إيالء جانب الوقاية من األمراض المشتركة أهميتها الخاصة  -2

ومثال ذلك : عدم االهتمام بنظافة وتعقيم بعض المنتوجات الزراعية فيتناولها مباشرة على اعتبار  
جة وال تحتاج الى التعقيم متناسياً إن العديد من األمراض الطفيلية تنتقل عن  إن هذه المواد طاز

  طريق المأكوالت الزراعية غير المعقمة أو المغسولة
عدم االكتراث باألمراض التي من الممكن أن تنتقل بواسطة ممارسات خاطئة كالسباحة   -3

  بالترع والسواقي ومثال ذلك البلهارسيا
بما يتناسب مع ما يجري من تطور حضاري وتقدم تكنولوجي إضافة الى   عدم نشأة الطفل -4

  عدم االستفادة من قابلياته الذهنية والعقلية وتنمية مواهبه
 

 دور الممرض / الممرضة في الصحة الريفية  
 
القيام بالتخطيط للبرامج الصحية كافة والمشاركة بالتنفيذ والتقويم .  -1  

لمعرفة أهم المشاكل الصحية التي يعاني منها أفراد المجتمع الريفي . القيام بالزيارات المنزلية   
تقديم الرعاية التمريضية سواء بالمراكز الصحية أو من خالل الزيارات المنزلية  -2  
المشاركة واالشراف على حمالت التحصين ضد االمراض المعدية . -3  
تدريب العاملين في الصحة وتنمية قدراتهم ومهاراتهم . -4  
تقديم خدمات االسعاف االولي لسكان الريف عند الطوارئ . -5  
تنظيم السجالت الخاصة ألفراد االسرة الريفية .  -6  
المشاركة في عمليات المسح الصحي .  -7  
االشراف على طرق حفظ وخزن اللقاحات في المراكز الصحية . -8  
 

  



 

 

 

 

 
 

 

:  الخدمات العالجية  

  

   بأنها الخدمات التي تقدم في جميع المراكز الصحية والمستشفيات : تعرف الخدمات العالجية

 

للمواطنين من أجل تعزيز الصحة وعالج االمراض واالكتشاف المبكر للمرض وتأمين   

 

  .العالج الالزم وتأهيل المصابين بالعوق في جميع مستويات التخطيط الصحي 

 

هي مستوى من مستويات الرعاية الصحية االولية الواجب توفرها على  وتعرف ايضا :  

 

االمراض المعدية ومنع االصابة بالمضاعفات لذا يجب  مستوى الفرد والعائلة لتقليل انتشار   

  

 توفير الكوادر الصحية الجيدة والكفؤة وعلى مستوى عالي من الخبرة واتخاذ القرار

 

  

 التخطيط الصحي في العراق يتمثل في أربعة مستويات هي : 

 

من  مستوى الرعاية الصحية الذاتية : وهو المستوى الذي يتحمل الفرد رعاية نفسه -1  

 

خالل خبرته وثقافته الصحية بنفسه وهذا النوع من الخدمات تكثر نسبته في المجمعات    

 

المتطورة وتقل في المجتمعات النامية   

  

مستوى الرعاية الصحية االولية : هذا النوع يقدم خدمات الرعاية الصحية االولية  -2  

 

فرد للمؤسسات الصحيةكاملة ) وقائية وعالجية ( وعلى نوعين االول هو مراجعة ال   

 

والثاني هو نقل الخدمات الصحية الى الفرد في مناطق سكناه وهذا يمثل أوسع    

 

.الخدمات الصحية حيث تعمل الكوادر الصحية كفريق صحي متكامل   

  

مستوى الرعاية الصحية المتخصصة : وهو مستوى إحالة المرضى المصابين من -3  

 

 المعهد التقني كوفة 

 قسم تقنيات التمريض

 الثانية المرحلة  

 المادة : الرعاية الصحية االولية  

 26المحاضرة النظرية 

 د. صاحب كاظم مراد 



المراكز الصحية ) المستوى الثاني ( عند احتياجهم الى نوع خاص من العناية الطبية    

 

كجراحة القلب وأمراض العيون وغيرها من الفروع الطبية .   

  

مستوى الخدمات الصحية المتطورة : وهي الخدمات التي تقدم لألفراد الذين  -4  

 

يعانون من نوع معين من االمراض في المستشفيات المتخصصة بأمراض القلب أو    

 

المتخصصة بجراحة الجملة العصبية وغيرها     

 

 وأخيرا ان الرعاية الصحية االولية هي أوسع الخدمات انتشارا وتقدم خدماتها الوقائية 

 

مستندة بتنظيم والعالجية في ان واحد وموزعة توزيعا جغرافيا تبعا لكثافة السكان    

 

جيد وهيكل اداري مترابط ومتماسك غرضه انجاح هذا النظام     

 

                             

 اإلدارة الصحية:

  

 يمكن تعريف اإلدارة بأنها علم وفن خدمة اآلخرين عن طريق التنظيم والتخطيط والتنفيذ والتقويم 

 

 للوصول إلى هدف معين. 

 
 : ىالصحية بشكل عام التهدف دراسة االدارة 

 

التعريف بمبادئها العامة التي تساعد في:   -1  

و األدوار االدارية  وتفهم وظائف ونشاطات العملية االدارية تفهم المحيط الذي نعمل فيه** 

 المختلفة التي يمكن أن نقوم بها في المستقبل 

التعريف بالنظام الصحي و مكوناته والسياسة الصحية الوطنية  **   

من العلوم اإلدارية والصحية المتميزة وهي علم تطبيقي   متخصصا فرعاتعتبر اإلدارة الصحية 

 اجتماعي 

:    يضم مزيج من عدة علوم  

علوم إدارة األعمال واإلدارة العامة  -  

العلوم الطبية والصحة العامة والوبائيات   -  



م األنظمة الصحيةعل -  

إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الصحية -  

عدد الخبرات والمهارات وعدم    بسبب النظام الصحي من أعقد األنظمة  اعتبار 

 2-تجانسها 

في التكنولوجيا   يالدراماتيكاإلدارة الصحية في تغير وتطور مستمر ناتج عن التغير  -3

 الطبية، وتدريب وتعليم القوى الصحية العاملة وازدياد تكاليف الخدمات الصحية ايضا 

تميز اإلدارة الصحية ينبع من خصوصيات القطاع الصحي وخصوصية مؤسساته كأكبر واعقد   -4

  .قطاع بالمقارنة مع القطاعات األخرى في اي مجتمع كان

ا يلي:الخصائص المميزة للقطاع الصحي م  

الطبيعة الفردية للخدمة الصحية  -1  

بمعنى انه البد من تكييف الخدمة الصحية وتخطيطها وتقديمها وفقا لحاجة كل فرد على  

 حدة

فالخدمة الصحية ال يمكن إخضاعها لمفهوم اإلنتاج الكبير ومن ثم بيعها كما هو الحال  

 في السلع المادية

الصحية مختلف ومتشعب وبالتالي غير خاضع إال  هذا يجعل العمل اليومي للمؤسسة 

للقليل من التنميط، إضافة الى أن الجزء األعظم من العمل في المؤسسة الصحية يتم 

 بواسطة اإلنسان وليس اآللة 

الدرجة العالية من التمهن والتخصص في القطاع الصحي -2  

انب األطباء كأكبر واكثر  إذ يعتبر هذا القطاع من اكبر القطاعات مهنية في المجتمع فالي ج

العناصر العاملة في المؤسسة الصحية مهنية واكثرهم علما وتخصصا هنالك الصيادلة  

 والممرضين بتخصصاتهم المختلفة وأصحاب المهن الطبية المساندة وغيرهم 

هذا يعطي هؤالء المهنيين وخاصة األطباء نفوذا وسلطة كبيرة تجعل بقية 

اية المرضى مسؤولون امامهم الفئات األخرى المرتبطة برع  

هذا يصعب معه إدارة وتنظيم هؤالء من خالل التشريعات واألنظمة الرسمية المعروفة في  

 المؤسسات األخرى ويؤدي إلى االحتكاك واالختالف مع اإلدارة 

في  تعدد المؤسسات الصحية والجهات التي تقدم خدمات الرعاية الصحية داخل البلد الواحد -3  



عاية األولية كالمراكز الصحية الصغيرة )المستوصفات(مؤسسات الر  

المستشفيات والمراكز الطبية الكبيرة الحجم وما بين ذلك من مستشفيات عامة  

 ومتخصصة تعود في إدارتها وملكيتها لجهات متعددة

هذا باإلضافة إلى المؤسسات الصحية األخرى المعنية بتقديم خدمات الرعاية  

العامة وصحة البينة والصحة الوقائية وغيرها الصحية كمؤسسات الصحة   

ان هذا التعدد الكبير في المؤسسات الصحية والجهات المسؤولة عن تقديم هذه الخدمات  

 يتطلب مداخل إدارية مختلفة ومتعددة ال يوجد مثيال لها في القطاعات األخرى 

التطور الحضاري إن الطلب على الخدمة الصحية والحاجة لها يزداد بزيادة درجة 

 ألي مجتمع 

 فكلما زادت درجة التحضر والتقدم زاد الطلب على الخدمة الصحية

وبالتالي زاد عدد ونوع المؤسسات الصحية المطلوبة ويأتي دور اإلدارة الصحية في ابراز  

 األولويات وإعادة ترتيبها على ضوء االحتياجات 

عدم خضوع الخدمة الصحية لقانون العرض والطلب -4  

من المعروف ان العرض في القطاع الصحي يولد المزيد من الطلب، والطلب ف

 على الخدمات الصحية يبقي دائما اكثر من المعروض منها

كما ان الطلب على الخدمة الصحية ذا طبيعة طارئة او ملحة عمومأ وال يمكن  

 تأجيله كما هو الحال في الخدمات األخرى 

ته اآلنفة الذكر فان افضل طريقة لتوضيح العالقة  نظرا لتعقيدات القطاع الصحي وخصوصي 

بين اإلدارة الصحية وبين المكونات العديدة األخرى للنظام الصحي هي النظر إلى الوظائف 

. اإلدارية داخل النظام الصحي باستعمال نظرية النظم العامة  
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