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 الصحة والمرض
 

 ان الصحة عبارة عن حالة التوازن :) عرف نيومان الصحة

النسبي لوظائف الجسم وان حالة التوازن هذه تنتج عن تكيف 

 (.الجسم مع العوامل الضارة التي يتعرض لها

 

 عرفت هيئة الصحة العالمية الصحة على انها السالمة

والكفاية البدنية والعقلية واالجتماعية الكاملة وليس مجرد 

الخلو من المرض او العجز وهذا التعريف يعتبر هدفا اكثر من 

 .كونه تعريف

  مع أخذه بعين االعتبار ثالثة جوانب وهي: 



فالجسم يتكون من مجموعات : الجانب البدني او الجسماني1.

كثيرة من الخاليا المتخصصة مثل الخاليا العصبية والخاليا 

 ......العضلية والخاليا الجلدية الخ

فإن االنسان تميز عن سائر مخلوقات : الجانب النفسي والعقلي2.

هللا بتطور الجهاز العصبي ونموه بحيث تمكن االنسان من 

القيام بقدرات ذهنية وعقلية ال يتمكن من ادائها أي كائن اخر 

 .وان يميز بين ما ينفعه وما يضره

االنسان بطبيعته يعيش في مجتمع محيط :الجانب االجتماعي3.

به يؤثر فيه ويتأثر به من االصابة ببعض االمراض او 

 .اكتساب بعض العادات الصحية السليمة 



 الصحة المرض

 يمكن تعريف الصحة من ناحية درجتها على انها مدرج قياسي

احد طرفية الصحة المثالية والطرف االخر هو انعدام الصحة 

وبين الطرفين درجات متفاوتة من الصحة وعلى ذلك ( الموت)

 -:تكون درجات الصحة

هي درجة التكامل والمثالية عند اكتمال الجوانب  :الصحة المثالية1.

البدنية والنفسية واالجتماعية وهذا وضع نظري ونادر ما يتوفر 

 .في الطبيعة

تتوفر طاقة صحية ايجابية وتؤدي االجهزة  :الصحة  االيجابية2.

واألعضاء الوظائف الخاصة بها بكفاءة عالية تمكن الفرد او 

المجتمع من مواجهة المشاكل والمؤثرات البدنية والنفسية 

 .واالجتماعية



 الصحة والمرض

ال تتوفر طاقة ايجابية من الصحة ولكن يؤدي  :سالمة متوسطة3.

 .الجسم الوظائف ويقاوم المرض تحت الظروف الطبيعية

ال يشكو المريض من اعراض ظاهرة  :المرض غير الظاهر4.

للمرض ولكن يمكن في هذه الحالة التعرف او اكتشاف المرض عن 

 .طريق الفحص الطبي او اختبارات خاصة

يشكو المريض من اعراض يحس بها او عالمات : المرض الظاهر5.

 .مرضية ظاهرة

وفي هذا المستوى تسوء الحالة الصحية الى حد  :مستوى االحتضار6.

 .بعيد يصعب معه على المريض ان يستعيد صحته

 .وفيه تنتهي الحياة :الموت7.

 



 الشخصيةمستويات الصّحة 

 مدّرج افتراضي لدرجات

تكامل )الّصحة ما بين المثالي 

(    المكونات األساسّية للصّحة

وانعدام الصّحة من االحتضار 

 .ثم الموت



 حاالت المرض

   قد يكون المرض

 احتضار. 3ظاهر    . 2غير ظاهر    1.



 خطوات التاريخ الطبيعي لظهور المرض
فترة حضانة المرض تليها  ←التعّرض للعامل الممرض 

 .إصابة حاّدةأو  (مناعة قوّية)إصابة غير سريرّية ←



 تعريف المرض

انه حالة  التغير في الوظيفة او الشكل لعضو ما يكون 1.

 .الشفاء منه صعب أو مستحيال بدون عالج

انه مجموعة انعكاسات ناجمة عن اضطراب في الجسم او 2.

 .احد اجزائه جوابا لتنبيه قد يحدث مرضا

والمرض عملية متطورة منذ بدئ السبب وحتى ظهور  

 المضاعفات،  

 



 أنواع المرض

المرض قد يحدث على األشكال التالية: 

حدوث مفاجئ لمرض في عدد كبير من الناس : (EPIDEMIC)الوباء 1.

وفي مجتمع لم يسبق له اإلصابة بهذا المرض ، أو كان المرض 

 .مستوطنا ثم ارتفع معدل إصابته ارتفاعا ملحوظا وبشكل مفاجئ

يشير الى وجود وبقاء المرض باستمرار : (ENDEMIC)المستوطن 2.

 .في مجتمع معين ولكن بشكل غير وبائي

وتعني حدوث حاالت انفرادية :  (SPORADIC)المرض االنفرادي 3.

على فترات منقطعة وليس باستمرار كما هي الحالة في االمراض 

 .المستوطنة وإنما تصيب فردا أو آخر من آن الى آخر



 التاريخ الطبيعي للمرض

يقسم التاريخ الطبيعي ألي مرض إلى مرحلتين: 

المرحلة األولى: 

وهي مرحلة ماقبل وصول المسبب المرضي إلى جسم االنسان أو    
ماقبل تفاعله مع أنسجة الجسم، ويطلق عليها مرحلة ما قبل المرض 

 :والعوامل التالية تقوم بالدور الرئيسي للمرض وهي تشمل

وتساعد على الوصول الى االنسان : (AGENT) عوامل المسبب1.
واالستقرار فيه، او العوامل التي تساعد المسبب على إحداث تغيرات 

 .مرضية باألنسجة

أو االنسان، وهي العوامل التي تساعد أو : (HOST) عوامل المضيف2.
 .تقاوم وصول المسبب إلى اإلنسان أو االستقرار فيه اذا ما وصل إليه

وهي التي تتحكم في العالقة بين :  (ENVIROMENT) عوامل البيئة3.
 .المسبب والمضيف



 التاريخ الطبيعي للمرض

 المسبب والمضيف والبيئة يسمى بالثالوث الوبائي وبدراسة العوامل

التي تتحكم وتؤثر في العالقة بين الزوايا الثالث لهذا الثالوث بفرض 

التدخل في تسلسل العالقة بين هذه العوامل، ويهدف منع حدوث 

     .المرض

     

 

                                                                          

 

 

 



 التاريخ الطبيعي للمرض

المرحلة الثانية  : 

وهي مرحلة المرض وتبدأ مع بدئ التفاعل بين المسبب وجسم   
 :االنسان وما يعقب ذلك من مرض ونتائجه وتتضمن

وتتضمن التغيرات الفسيولوجية : مرحلة الحضانة أو المرحلة الساكنة1.
والمرضية التي تبدأ باستقرار المسبب المرضي اإلحيائي بأنسجة الجسم 

 .أو بابتداء تفاعل العامل المسبب للمرض مع االنسجة

وهنا تظهر : المرحلة السريرية األولى ثم مرحلة المرض المتقدم2.
 .االعراض والعالمات المميزة للمرض

 :وتكون النتيجة النهائية للمرض: مرحلة النقاهة أو نهاية المرض3.

شفاء تام. 

األزمان. 

شفاء مع تخلف وعجز أو عاهة. 

وفاة 



 المرض( أنواع)تصنيف 
تصنف األمراض بشكل عام إلى األنواع التالية:- 

وهي األمراض التي تصيب الطفل أثناء وجوده داخل  (:والدية)أمراض خلقية 1.
 رحم األم مثل الخلع الوركي الوالدي

وهي األمراض التي تنتقل من اآلباء إلى األبناء وال أمل في : أمراض وراثية2.
 .شفائها مثل المنغولية

وهي األمراض التي تنتقل من شخص إلى آخر، وقد  :أمراض معدية وسارية3.
 .تكون بكتيرية مثل الكوليرا أو فيروسية مثل الحصبة، أو فطرية مثل القراع 

وهي االمراض التي ال تنتقل من شخص إلى آخر مثل  : أمراض غيرمعدية4.
 .االمراض العضوية كقرحة المعدة والسرطان

وهي االمراض الخاصة بظروف العمال كالمناجم والمطابع  :أمراض مهنية5.
 وغيرها 

 .مثل القلق: أمراض إجتماعية ونفسية6.

وهي االمراض التي تصيب عددا من أفراد العائلة الواحدة مثل  :أمراض عائلية7.
 السكري



 مخرجات المرض
 ويعنى بها نتائج المرض ومن الصعب تحديد مخرجات لألمراض بشكل

 :عام اذ لكل مرض نتائج تختلف عن اآلخر ومن هذه المخرجات

 وهذا الناتج خاص باألمراض المعدية : الشفاء1.

فمن المعروف أن األورام الخبيثة تنتشر في جسم االنسان عن : االنتشار2.
 (.االنتشار الموضعي)طريق الدم او اللمف او بالطريقة المباشرة 

وهي خاصة بكل مرض ومن الصعب حصرها، وسنكتفي : المضاعفات3.
 :ببعض االمثلة 

التهاب اللوزتين قد يؤدي إلى الحمى الرئوية. 

تشمع الكبد قد يؤدي إلى دوالي المرئ. 

السكري قد يؤدي إلى نزيف الشبكية والعمى. 

الفتق قد يؤدي إلى عدم ارتداده وانسداده وانتفاخه 

 الخ........ 



 السببية في حدوث المرض

 العوامل التي لها عالقة باحتمال حدوث المرض في
 -:االنسان تقسم إلى

 :العوامل المتعلقة بالمسببات النوعية لألمراض: أوالا  

يعرف المسبب النوعي بأنه العنصراو المادة او القوة  
والتي في وجودها او ( سواء كانت حية او غير حية)

 .غيابها قد تبدأ او تستمر عملية مرضية

 :والمسببات النوعية تنقسم إلى عدة أقسام منها  

 .كالجراثيم والفيروسات والطفيليات  :المسببات الحيوية1.

والتي تؤدي قلتها او زيادتها إلى ظهور  :المسببات الغذائية2.
 .بعض االمراض

كالحرارة والرطوبة والبرد  (:الفيزيائية)المسببات الطبيعية 3.
 .والضوء والضوضاء والكهرباء واالشعاعات



مثل الحرائق والحوادث في الطرقات  :مسببات ميكانيكية4.
 .والمصانع والفيضانات والزالزل واالعاصير

وتكن اما خارجية من البيئة مثل التسمم  :مسببات كيميائية5.
بالرصاص في مصانع البطاريات أو الزرنيخ، أو تكون 

 (.البولينا)داخلية مثل التسمم البولي 

كاختالل الهرمونات التي تفرزها الغدد  :مسببات وظيفية6.
الصماء داخل الجسم مثل نقصان األنسولين الذي يؤدي إلى 

 .السكري

مثل الضغط العاطفي ،  :المسببات النفسية واالجتماعية 7.
وضغط الحياة الحديثة ، وااإلحساس بالمسؤولية ، وعدم 
األمان في العمل واإلدمان على المخدرات والمشروبات 

 .  الروحية
 



 السببية في حدوث األمراض

 (العائل المضيف) العوامل المتعلقة باالنسان :ثانياا 

هناك مجموعة من العوامل التي تلعب دورا هاما في تحديد درجة  

الصحة وتعتمد هذه العوامل على مقاومة المسببات النوعية وهي تتكون 

 :من عناصر كثيره منها

بعض االمراض تنحصر او يزداد حدوثها عند االطفال كالكساح : السن1.

 .وبعض االمراض يصاب بها المسنون مثل ارتفاع ضغط الدم 

فبعض االمراض مقصور على االناث مثل سرطان الثدي : النوع2.

 .  وبعضها مقصور على الذكور مثل مرض البروستات

تختص بعض االجناس البشرية ببعض االمراض ( العنصر)الجنس 3.

 .فبعض انواع التخلف العقلي وفقر الدم في الجنس اليهودي مثال

 



(  عبر الجينات) هناك بعض االمراض تنتقل بالوراثة : عوامل وراثية4.

 ( .الهيموفيليا)مثل عمى الليل ، ومرض الناعور 

وهي تؤثر على تطور ونمو شخصية الطفل، وهي إما : العوامل العقلية5.

 .موروثة أو مكتسبة

فمنها عادات تتعلق بإعداد الطعام : العوامل االجتماعية والعادات6.

 .بدون غلي أو أكل اللحم الني( الحليب)وتجهيزه مثل  شرب اللبن 

 .مثل اإلجهاد والسهر: العوامل الوظيفية7.

فاألم التي تدخن يكون وليدها أنقص : صحة الوالدين وسلوكهما الصحي8.

 .وزنا من المعتاد

توجد أمراض تعود لعوامل نفسية كالهستيريا واإلسهال : الحالة النفسية9.

 .الذي يصيب األطفال عند االمتحان

 

 السببية في حدوث المرض



 (الناعور)مرض نزف الدم 

 



 طرق األصابه بمرض البروسيال

 شرب حليب غير مغلي1.

 لمس لحم الحيان المصاب2.

 معالجة الحيوانات المصابه3.

 التعرض لعينات الحيوانات4.

 المصابه في المختبرات



 السببية في حدوث المرض

وهي التي يبديها الجسم : المقاومة الطبيعية غير النوعية10.

االنساني ضد أي جسم غريب بدون تحديد نوعية هذا الجسم 

التي يجب على المسبب التغلب عليها قبل أن يواجه المقاومة 

 -:النوعية أو المناعة، ويمكن ايجازها باختصار

وهي العوائق الميكانيكية التي تفصل المسبب : الحواجز التشريحية

 .الجلد واإلغشية المخاطية: والنسيج مثل( العامل المرضي )

وهي التفاعالت والعمليات الفسيولوجية : الحواجز الفسيولوجية

الطبيعية التي تؤثر سلبيا في العامل المرضي مثل اإلفراز المخاطي 

 .وحركة األهداب التنفسية



توجد في الدم بشكل طبيعي مواد : الحواجز الخلطية أو حاجز الدم

ذات أثر قاتل وغير نوعي في العوامل الحية من أهمها المتمم 

 .....والمتداخل وحاالت الخ

وهو اهم اسباب : البلعمة والتفاعل االلتهابي أو الحاجز االلتهابي

دفاع الجسم غير النوعية ضد العامل المرضي الحي حيث نعمل 

على حصر العوامل الحية في مكان دخولها في الجسم ومحاولة 

 .القضاء عليها

وهي العوامل الكيموحيوية داخل النسيج التي يمكن : مقاومة النسيج

أن تؤثر سلبيا أو ايجابيا على العامل المرضي حين وصوله الى 

 .األنسجة المختلفة 

 

 



 السببية في حدوث المرض

وهي ما يكتسبه الجسم من مقاومة (: المناعة)المقاومة النوعية 11.

خاصة ضد مرض معين نتيجة تكوينه أجساما مضادة لعامل أو 

 .مسبب المرضي

 

والمسبب عن هذه المناعة الخاليا اللمفاوية وهي على   

 :نوعين

 الخاليا اللمفاويةB: 

 الخاليا اللمفاويةT:   



 :والمناعة نوعين 

وهي موجودة في الجسم بطبيعة تكوينه  :مناعة طبيعية 

 مناعة مكتسبة وهذه تنقسم إلى: 

 مناعة مكتسبة طبيعياا. 

 مناعة مكتسبة صناعياا. 

 :وكالهما ينقسم إلى   

وتعني أن الجسم شكل بنفسه األجسام المضادة في  :المناعة االيجابية
 .عملية فعالة ضد مولدات معينة

وتعنى ان الجسم قد تلقى األجسام المضادة جاهزة  :المناعة السلبية
 .ولم يصنعها بعملية فعالة

 



 السببية في حدوث المرض

 عوامل تتعلق بالبيئة: ثالثاا: 

البيئة هي كل العوامل الخارجية مجتمعة والتي تحيط باإلنسان وتؤثر   

 (:أقسام البيئة)في حياته ونموه، وهي ثالثة أنواع 

 :التالية( العوامل)وهي تشمل الحاالت (: الفيزيائية)البيئة الطبيعية 1.

وهذه تؤثر في الصحة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة : الحالة الجغرافية

 أو غير مباشرة عن طريق 

وهذا يعني تأثير الموقع الجغرافي لمنطقة ما في نوع : الموقع الجغرافي

 .األمراض التي يمكن أن تشاهد فيها

مثال قلة األوكسجين في المناطق المرتفعة : االرتفاع عن سطح البحر

 .يؤدي إلى أمراض الجهاز التنفسي وقلة وزن الوليد



ان طبيعة التشكل الجيولوجي لمنطقة ما تحدد : الحالة الجيولوجية

عدة عوامل لها تأثير مباشر أو غير مباشرعلى صحة األفراد ومعدل 

 .انتشار العديد من األمراض بينهم

 والمقصود بذلك درجة الحرارة والرطوبة : المناخي( العامل)الحالة

 .النسبية وحركة الرياح ومعدل هبوط االمطار

 

ونقصد بها جميع الكائنات الحية التي (: البيولوجية) الحيوية  البيئة2.

والتي تعمل كمصدر ( من حيوانات ونباتات ) تحيط باإلنسان    

مرض : للطعام وكعوامل وسيطة في نقل األمراض ومثال ذلك 

 .المالريا الذي ال ينتقل إال بوجود بعوضة األنوفلين



 السببية في حدوث المرض
 

وتلعب هذه دوراا في معدل انتشار  :البيئة االجتماعية واالقتصادية3.
 :وحدوث المرض، ومكن ايجاز العوامل المؤثرة لهذه البيئة فيما يلي

سواء كان التوزيع العام بين حضر وريف، : كثافة السكان وتوزيعهم
وازدحام المساكن وغيره، مما يؤدي الى التفاوت في التعرض 

 .لالمراض

ومن المعروف ان عددا كبيرا من االمراض يتأثر : المستوى التعليمي
 .بمستوى التعليم في مجتمع ما 

 إن المستوى االقتصادي يؤثر في (: مستوى الدخل)المستوى االقتصادي
عدد من العوامل ذات الصلة بالصحة فهو يحدد المستوى الغذائي 

وطبيعة السكن واالزدحام ومستوى صحة البيئة في المجتمع، وهذه تؤثر 
 .في الصحة والمرض للفرد والجماعة

 سواء )االستعادات الطبية والصحية ومدى توفرها ومدى االقبال عليها
فإنها تؤثر في ( كان هذا على مستوى التشخيص او الرقابة او العالج

 .  المستوى الصحي في اي مكان

 



 الوقاية من المرض ومستويات الوقاية

 وبتوضيح التداخالت الممكنة ويمكن تحقيق الصحة للفرد أو

ف \المجتمع باستعمال االجراءات الوقائية التالية اعتمادا على اله

 :الوقائي، ومن هذه االجراءات

 : إجراءات وقائية من الدرجة األولى او االساسية: أوالا 

وهذه تهدف إلى منع وقوع الحالة المرضية وذلك باتخاذها   

 .إجراءات الوقاية العامة أو الخاصة لألزمة

االجراءات الوقائية العامة من أجل ترفيه الصحة وتقويتها: 

هي اجراءات وقائية غير مباشرة وغير موجهة لمرض معين   

بل لكل االمراض دون تحديد وهي اعمال تعمل على تقوية 

 :الصحة بصفة عامة وهذه تشمل



 وهي تشمل: خدمات صحية للبيئة1.

 .االشراف الصحي على المياه -  

 .التخلص الصحي من الفضالت  -  

 .مكافحة الحشرات والقوارض من ناقالت العدوى -  

 .منع التلوث الجوي -  

 .  مراقبة المحالت العامة للتأكد من سالمتها الصحية -  

وهي تشمل رعاية االم : خدمات رعاية األمومة والطفولة2.
 .قبل الزواج وعند الحمل واثناء الوالدة

لها فوائد على االنسان وحياته : خدمات التغذية الصحية3.
 .وجب االهتمام بخدمات التغذية للمجتمع والفرد

 

 

 

 



هو عملية ترجمة (: التربية الصحية) خدمات التثقيف الصحي 4.
الحقائق الصحية المعروفة إلى أنماط سلوكية صحية سليمة على 

 .مستوى الفرد والمجتمع

 :  خدمات السالمة االجتماعية ومنها5.

تحقيق الظروف المالئمة للتكيف النفسي السليم وتطور  -  
 .الشخصية السوية

االجراءات الكفيلة بتهيئة التكيف االجتماعي او الرعاية  -  
 .األسرية والمشاركة في النشاط االجتماعي

رفع المستوى االقتصادي والتعليمي للفرد واألسرة والمجتمع 6.
لهما دورا هام في تحديد درجة الصحة أو المرض مع تقديم 

 .الخدمات الصحية للمجتمع



 الوقاية من المرض ومستويات الوقاية

االجراءات الوقائية الخاصة أو النوعية: 

وهي الوقاية الموجهة ضد مرض معين قبل أن يحدث وذلك   

فإذا (االنسان)بالحيلولة بين المسبب النوعي له والعائل المضيف 

أتخذت إجراءات محددة للوقاية من اي من هذه األمراض 

النوعية قبل أن تحدث، سميت باإلجراءات الوقائية النوعية ومن 

 :طرقها

وهي اللقاحات المستعملة لوقاية الفرد : التطعيم ضد مرض معين1.

المطاعيم التي تعطى : من أي مرض قبل حدوثه ومثال ذلك

 .لألطفال



فإن كثيراا من األمراض تحتاج : القضاء على العائل الوسيط2.

 .إلى واسطة انتقال سواء كانت حية أو غير حية 

وهو أن تعمد إلى إعطاء األدوية : استخدام أدوية نوعية3.

النوعية المضادة لعوامل المرض لألشخاص الذي نتوقع 

 .إصابتهم بالمرض

وهي : استخدام مالبس واقية وأقنعة خاصة في الصناعة4.

الوسائل المتخذه الواقية ضد العوامل الضارة عند عدم 

 .التمكن من اجراء الوسائل الواقية

وهناك اجراءات أخرى نوعية موجهة نحو المسببات 5.

 .قبل استعماله( الحليب)النوعية لألمراض مثل غلي اللبن 

 



 الوقاية من المرض ومستويات الوقاية

االكتشاف المبكر )إجراءات وقائية من الدرجة الثانية : ثانياا 

 (والعالج الفوري للحاالت المرضية

وهي االجراءات التي تتخذ الكتشاف الحاالت المرضية   

وغالبا ما تكون فير معروفة للمصابين )في ادوارها المبكره 

وللوقاية من مضاعفاته ومنع انتشاره (بها أو لمن حولهم

 لآلخرين إذا كان معديا فمجرد اكتشاف الحاالت تعالج فورا،

 :وهناك طرق عدة لتحقيق ذلك منها 

المخالطين لمرضى بامراض معدية مثل ( مناظرة)مراقبة 1.

 .مخالطي حالة التيفوئيد، السل



إجراء تحاليل مخبرية بقصد الكشف عن مرض ما كإجراء فحص 2.

الدم لدى الحوامل الكتشاف حاالت الزهري أواجراء فحص 

 .التكسوبالزما للحوامل 

استعمال االشعاعات للكشف عن األمراض مثل عمل اشعة إكس 3.

 .لعمال المصانع الكتشاف االمراض المهنية التي تصيب الرئة 

ويقصد به أن يعرض اإلنسان نفسه على طبيب : الكشف الدوري 4.

 .بين الحين واآلخر وحتى لو لم يشعر بالمرض

إجراء الفحوصات للكشف عن االورام البسيطة المحتمل تحويلها 5.

الفحص الجماعي لسرعة ترسب : إلى أورام سرطانية خبيثة مثل 

كريات الدم الحمراء ، وبمجرد اكتشاف الحاالت المرضية يلزم 

 .عالجها فورا حتى يتحقق الهدف الوقائي منها 

 



 الوقاية من المرض ومستويات الوقاية

 :إجراءات وقائية من الدرجة الثالثة: ثالثا

في حال تطور المرض الى مراحل متقدمة وظهور   

 مضاعفات له تتخذ االجراءات الوقائية من الدرجة الثالثة 

 :وتشمل مايلي

.I عالج الحاالت المرضية الظاهرة بهدف الشفاء أو الحد من

عالج المرضى الستعادة )المضاعفات والعجز المرضي 

وهذه تشمل معالجة االحداث المرضية المتقدمة قليال ( صحتهم

أو كثيرا بالطرق العالجية المناسب وتتم هذه االجراءات عن 

 :طريق 



وهي إما عامة تؤدي الخدمة : العالج في العيادات الخارجية1.

 .لقطاع معين او تكون عيادة خاصة

وهذه اما مراكز صحية : العالج في عيادات االختصاص2.

متخصصة تقوم بتقديم خدمة صحية في مجال معين بعضها 

 .حكومي والبعض اآلخر تديرها هيئات اجتماعية مختلفة

وهي المراكز التي تقدم للمريض : العالج في المستشفيات3.

مهما كانت علته الرعاية الصحية الشاملة بما فيها 

التشخيص والعالج والتأهيل والخدمة التمريضية، ويخدم 

 :المستشفى المرضى من خالل ثالث وحدات اساسية

 

 

 



 الوقاية من المرض ومستويات الوقاية

حيث يتم التشخيص والعالج خارج : وحدة العيادات الخارجية

 .المستشفى ويدعى المريض آنذاك المريض الخارجي

ويتم فيها تشخيص المرضى : وحدة االقسام والشعب الداخلية

وعالجهم ضمن المستشفى ويدعى المريض آنذاك المريض 

 .الداخلي

وهذه تستقبل الحاالت االسعافية على مدار : وحدة االسعاف

اليوم لتقديم الخدمة الضرورية سواء كانت آنية أو مستمرة 

 .ويدعى المريض حينذاك المريض االسعافي

 

 

 

 



 الوقاية من المرض ومستويات الوقاية

 

.IIوهو عملية مساعدة األفراد المصابين بإعاقة ما : التأهيل

فيزيائيا وعقليا واجتماعيا واقتصاديا كي يدركوا طاقاتهم 

ويحفظوا أهدافهم المشروعة في الحياة ، واالجراءات التي 

تتخذ بعد عالج الحالة المرضية وثبوت الحالة التشريحية 

والوظيفية، مثل فقد أحد األطراف نتيجة حادث، أو فقد قوة 

 .االبصار نتيجة إصابة العين بالرمد الصديدي

 :ومن هذه االجراءات وأهدافها  



ويقصد بها اإلشراف الصحي العام على : رعاية العاجز صحياا 1.

المعوق بغض النظر عن طبيعة العجز الذي أصيب به،وتهدف هذه 

 :الرعاية على

 تكملة سالمة وتقوية صحة المعوق سواء كانت بدنية أو نفسية أو

 .اجتماعية 

الوقاية النوعية من األمراض سواء كانت معدية أو غير ذلك. 

عالج ومتابعة الحاالت المرضية أيا كان هذا المرض. 

 :رعاية العاجز اجتماعياا وذلك بسبب2.

عدم تقبل األسرة لبرنامج العالج والرعاية. 

عدم تناسب بيئة المعوق االجتماعية الستقباله بعد اصابته بالعجز. 

عدم استعداد األسرة للمشاركة في تأهيل المعوق. 

النواحي االقتصادية التي قد تستفحل نتيجة لطول برنامج الرعاية. 

 



وهذه تعني تدريب المعاق على مهنة : رعاية العاجز مهنيا3.
بحيث يراعي أن يكون التوجيه المهني للمعوق )معينة 

، (واقعيا في أهدافه ومبنياا على قدراته واستعداداته الحقيقية
حتى يتمكن العاجز من االعتماد على نفسه في تصريف 
شؤونه واكتساب رزقه مع استغالل الباقي من طاقاته أو 

 .استعداداته أفضل استغالل

:  خدمات األطراف الصناعية واألجهزة الطبية المساعدة4.
وتقوم بهذا مراكز تأهيلية متخصصة، كتقديم أطراف 

صناعية عند فقدان أحد األطراف نتيجة حادث ما أو تقديم 
سماعات لفاقدي السمع أو تزويد المدارس المتخصصة 

 .بكتب ذات حروف بارزة لفاقدي البصر

 

 


