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ل٣ض أ٦ضث ٖضًض الضعاؾاث الٗلمُت اإلاهخمت بالكأن الهخي، أن مٟهىمي 

 ومً اإلاُاصًً ناعا مً اإلاٟاهُم اإلاخدغ٦ت واإلا٣ٗضة واإلادكٗبت ألابٗاص، الصحت واإلاغى،

ت والىٟؿُت والث٣اُٞت جخضازل اإلاخٗضصة الجىاهب، ل٩ىن الٗضًض مً الٗىامل الاحخماُٖ

ب أن الٓغوٝ الاحخماُٖت والث٣اُٞت، لها أزغ باعػ في صحت  وجخد٨م في جُىعهما،والٍع

ىامل مؿاٖضة ٖلى اهدكاع ألامغاى التي حٗترى اإلاؿحرة الحُاجُت  ؤلاوؿان،ٖو

لإلوؿان.وبهظا ٞإن البِئت التي ٌِٗكها ؤلاوؿان،أو الجماٖت ) ا٩ًىلىحُت، احخماُٖت، 

ت ٞحز   في الحالت الصحُت لإلوؿان،ما اؾخىحب مٗٞغ
ً
 ٦بحرا

ً
٣ًُت( باجذ جلٗب صوعا

والٗمل  الٗال٢ت بحن ؤلاوؿان وبُئخه،بُٛت الخهٝغ والخضزل في هظه البِئت مً حهت،

 ٖلى حٗضًل ؾلى٥ ؤلاوؿان مً أحل جدؿحن قغوٍ خُاجه وصحخه مً حهت أزغي.

 ؛اإلاثؤزغاث الاحخماُٖت ؛ثؤزغاث الث٣اُٞتاإلا ؛ؤلاوؿان ؛الصحت؛ اإلاغى الكلماث اإلافخاحيت:

 اإلاجخم٘.
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Abstract: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 ملدمت:

ٌٗخبر اإلاٟهىم الاحخماعي للصحت الٗامت اإلاٟهىم الحضًث لها، خُث ًًٟل 

 ٖلى الهلت 
ً
ال٨ثحرون مً الٗلماء حؿمُت الصحت الٗامت بالصحت الاحخماُٖت جأ٦ُضا

الىز٣ُت بحن الصحت والٓغوٝ الاحخماُٖت، بل ًثؤ٦ض الٗلماء ٖلى أهمُت صعاؾت الٗلىم 

٦أؾاؽ يغوعي لضعاؾت ٖلم الصحت الٗامت، ومً هىا ال ًم٨ً أن جد٤٣ الاحخماُٖت 

  بغامج الصحت أهضاٞها.

إال مً زال٫ صعاؾت الٗامت أو الىاؽ، خُث أن هىا٥ ٖال٢ت بحن اإلاكا٧ل 

 الصحُت والٓغوٝ الاحخماُٖت لإلوؿان.

٦ما أن هىا٥ ٖال٢ت بحن الصحت والىٓم الاحخماُٖت، ٞهظا اإلاىٓىع ٌٗجى     

ُل ألاؾالُب ال٨ُُٟت التي حؿخسضم بها الصحت إلاٗالجت اإلاك٨الث اإلاىحىصة في بخدل

  اإلاجاالث

        Many health-related scientific studies have confirmed 

that health and disease concepts have become changing, complex 

and multidimensional, since several sociological and cultural 

factors interfere and control their evolution.There is no doubt that 

social and cultural conditions have an important impact on human 

health. They are also factors that help spread diseases that obstruct 

the course of human life. 

Consequently, the environment in which man, or the group 

(ecological, social, physical), lives, now plays a major role in the 

state of human health. This forces us to discover the relationship 

between man and his environment, in order to act and interfere in 

this environment on the one hand, and strive to modify human 

behaviorin order to improve his living and health conditions on the 

other hand. 
Keywords: Illness ; Health ; Human ; Cultural effects ; Social effects ; 

Society. 

 

 

https://context.reverso.net/traduction/anglais-francais/Consequently
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ضا مً اإلاىٓىعاث  ألازغي لليكاٍ الاحخماعي، وهظا اإلاىٓىع اإلاجخمعي أ٦ثر ججٍغ

ألازغي، ولظل٪ هجض آن الٟلؿٟت الحضًثت للصحت الٗامت ٢ض جدىلذ مً الاهخمام 

 بالٟغص إلى الاهخمام باإلاجخم٘.

ىا٥ ال٨ثحر مً اإلاكا٧ل الصحُت ال ًم٨ً ٖالحها إال باإلاكاع٦ت ؤلاًجابُت مً وه

حاهب ٖامت الىاؽ، مثل أمغاى ؾىء الخٛظًت وألامغاى الُُٟلُت ٞإنها جخُلب ججاوب 

الىاؽ م٘ الٗاصاث الٛظائُت الؿلُمت والؿلى٥ الهخي الؿلُم ُٞما ًخٗل٤ بكغب 

 .إلخ.واؾخٗما٫ اإلاُاه الى٣ُت أو ٢ًاء الحاحت..

مخحن بؿم هلل الغخمً الغخُم العىامل اإلاؤزسة في الصحت:  )   واهُال٢ا مً آلاًخحن ال٨ٍغ
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ً
ٞإن هىا٥ ال٨ثحر مً ألاؾباب ٚحر الُبُت و ال٨ثحر مً اإلاكا٧ل الصحُت، ؾىاءا

٣ت مباقغة أو ٚحر مباقغة مً ٖاصاث وج٣الُض وز٣اٞت احخماُٖت، خُث جثؤزغ  ٧اهذ بٍُغ

ت ال٨ثحر مً اإلاكا٧ل الصحُت، ومً أهم هظه الٗىامل:  هظه الٗىامل ٖلى اؾخمغاٍع

  ي مِٗكت اإلاىاَىحن، خُث ًدبٗه ه٣و في الخٛظًت ال٣ٟغ واهسٟاى مؿخى

ضم وحىص إم٩اهُاث للى٢اًت والٗالج مً  واٞخ٣اع قغوٍ اإلاؿ٨ً الهخي، ٖو

ُاث بحن الىاؽ بهٟت ٖامت  اصة مٗضالث الٞى ألامغاى، مما ًترجب ٖلُه ٍػ

ٟا٫ بهٟت زانت.  وألَا

 ً خٗل٤ اهدكاع الجهل وألامُت وما ًدبٗه مً ٖضم وعي أولُاء ألامىع ُٞما

غ١ الى٢اًت مً ألامغاى أو أهمُت الٗالج اإلاب٨غ.  بالكثؤون الصحُت َو

  اإلاٗخ٣ضاث الخاَئت ُٞما ًخٗل٤ بال٣ًاء وال٣ضع والخىا٧ل بحجت أن ما ٦خبه هللا

ه الٗحن". ٞهىا٥  ٖلى ؤلاوؿان البض وان ًغاه "اإلا٨خىب ٖلى الجبحن الػم حكٞى

ت ٖلى يغوعة اإلاداٞٓت ٞهم زاَئ للضًً، خُث جدث حمُ٘ الضًاهاث الؿما ٍو

ٖلى الىٟـ " ٞاإلاثؤمً ال٣ىي زحر مً اإلاثؤمً ال٠ًُٗ" )خضًث قٍغ٠( أو 

ٟا٫ الظًً ًمىجىن في ؾً مب٨غة ٣ًىمىن بسضمت  اٖخ٣اص البٌٗ بأن ألَا
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والضيهم والدكٟ٘ لهم في آلازغة، ٖالوة ٖلى أنهم ًضزلىن الجىت، مما ًجٗلهم 

 يهملىن في الى٢اًت والٗالج.

 ٨ثحر مً ألامغاى بؿبب ٖىامل وأؾباب ٚحر َبُت مثل مغى اهدكاع ال

 ، ٟا٫ ٌؿخدمىن في التٕر غح٘ إلى الجهل بأؾبابها، وطل٪ بتر٥ ألَا البلهاعؾُا، ٍو

 ، غ الىعي الهخي، ٣ُٞىم البٌٗ بالخبى٫ والخبرػ في مُاه التٕر وهدُجت لٗضم جٞى

عثمان  ) شلىي  ٞخيخ٣ل الٗضوي مً اإلاهابحن إلى ألاشخام ٚحر اإلاهابحن.

  (19-19 911الصدًلي : 

  ومً ألامغاى ألازغي التي جىدكغ ألؾباب ٚحر َبُت مغى "الاه٩لؿخىما"، خُث

الخبرػ في الح٣ى٫، ٞخ٣ٟـ "الاه٩لؿخىما" ٞخث٣ب حلض ال٣ضم إطا ماؾغها خٟاة 

ألا٢ضام، إلى صازل الجؿم مؿببت اإلاغى، ولظل٪ جغح٘ ؤلانابت بهظا اإلاغى إلى 

 اصاث ٚحر الصحُت.ال٣ٟغ والجهل والٗ

٦ما ٌٗخبر "الغمض الحبُبي" مً ألامغاى التي جغح٘ ألؾباب ٚحر َبُت خُث 

اإلاٗخ٣ضاث الخاَئت في أهمُت حٗل٤ُ الخغػة الؼع٢اء ٖلى حبهت الُٟل، ختى جمى٘ 

 الحؿض، ول٨ً م٘ جلىر هظه الخغػة حؿاٖض ٖلى ه٣ل الٗضوي إلى ُٖجي الُٟل.

 ؤلانابت بهظا اإلاغى، وال ؾُما ٦ما أن الجهل بسُىعة الظباب ٢ض ٌ
ً
ؿبب أًًا

ُٟحن حؿاٖض ٖلى اهدكاع الظباب بهىعة مغيُت.  أن الٓغوٝ الؿ٨ىُت والا٢خهاصًت للٍغ

الج اإلاكا٧ل الصحُت، ٞمً هظه  اإلاٗخ٣ضاث وألاؾالُب ٚحر الٗلمُت في جٟؿحر أؾباب ٖو

خ٣اص الؿائض بحن الٗامت بخأزحر الٗحن الحاؾضة ٦ؿبب أؾ اؽ ل٨ثحر مً ألاؾالُب الٖا

ألامغاى، وال ؾُما أمغاى الُٟىلت، ٦ما أن الٗالج بال٩ي لبٌٗ ألاوعام والغوماجحزم ٢ض 

ثؤصي إلى مًاٖٟاث ٦ثحرة.   ًثؤصي إلى جلىر الجغح الىاجج ًٖ ال٩ي، ٍو

هظه ألامثلت مً اإلاٗخ٣ضاث والٗاصاث ٧اهذ جىدكغ بضعحت ٦بحرة بحن ال٨ثحر مً 

وبحن ٚحر اإلاخٗلمحن، و٢ض ًلجأ إليها بٌٗ اإلاخٗلمحن  الٟئاث والؾُما الٟئاث اإلاخسلٟت

ٗت للٗالج بالُغ١ الٗلمُت الحضًثت.  وزانت ٖىض ٖضم ْهىع هخائج ؾَغ
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ومما ال ق٪ ُٞه أن لهظه الٗىامل أزغ ٦بحر في الخسل٠ الهخي للمجخم٘، ٦ما أن 

الاعج٣اء بالصحت الٗامت في اإلاجخم٘ ٌؿخلؼم إخضار حُٛحراث أؾاؾُت في بٌٗ 

  لى٦ُاثالؿ

ومً بحن هظه  (19، 9111شلىي عثمان الصدًلي :  لألٞغاص والجماٖاث،)

 اإلاك٨الث الصحُت، والتي لها ٖال٢ت بالٓغوٝ الاحخماُٖت هسخو ما ًلي:

 هماذج مً ألامساض ذاث الصبغت ؤلاحخماعيت:

هىا٥ الٗضًض مً ألامغاى طاث الهبٛت الاحخماُٖت هظ٦غ منها ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ 

 لخالُت:ألامغاى ا

اة، وأهم الدزن:  -9 ٌٗخبر "الضعن" مً ألامغاى اإلاٗضًت التي جثؤصي إلى العجؼ اإلاؼمً والٞى

مهاصع الٗضوي الغئخحن والكُٗباث الهىائُت لإلوؿان اإلاهاب بمغى الضعن، وجسغج 

باؾُالث الضعن م٘ إٞغاػاث الجهاػ الخىٟس ي ٖىض الؿٗا٫، والُٗـ وال٨الم، أو أي 

٤ٍ ألاه٠ والٟم، و٢ض حؿخيك٤ هظه اإلا٨ُغوباث مباقغة ٖلى ق٩ل مجهىص جىٟس ي ًٖ َغ 

٤ ألاًضي اإلالىزت مً  م٨ً أن جلخه٤ بظعاث الٛباع، و٢ض جخم الٗضوي ًٖ ٍَغ عطاط، ٍو

٤ مباقغ إلى الٟم، ٦خلىر الُٗام أو أصواث ألا٧ل أو قغب اللبن  ؤلاٞغاػاث، وجيخ٣ل بٍُغ

  (.919 3009مىد حصً صالح،)عبد اإلاحي محاإلالىر مً خُىان مٍغٌ بالضعن. 

دضر الضعن في  ثؤصي إلى هخائج احخماُٖت وا٢خهاصًت أٍو ٚلب بالص الٗالم، ٍو

وزُمت ألهه ًهِب ؤلاوؿان في ؾً الٗمالت وؤلاهخاج، وهى ًهِب اإلاجخمٗاث التي حِٗل 

ٗخبر مضي اهدكاعه اخض م٣اًِـ اإلاؿخىي  في ْغوٝ مىسًٟت وبحن الٟئاث ال٣ٟحرة، َو

اًت الاحخماُٖت في اإلاجخم٘، ومما ًثؤ٦ض طل٪ أن مٗض٫ ؤلانابت ٢ض الاحخماعي وا لٖغ

 لخدؿحن اإلاؿ٨ً 
ً
 زانا

ً
 في اإلاجخمٗاث التي أولذ اهخماما

ً
 واضحا

ً
اهسٌٟ اهسٟايا

غوٝ الٗمل واإلاؿخىي الٗام إلاِٗكت الؿ٩ان.  والخٛظًت ْو

كمل ٖالج الضعن مصحاث الضعن والٗالج اإلاجزلي والٗالج الجغاحي والٗالج  َو

اًت  حر اإلاؿخىنٟاث، والٖغ ٤ الخث٠ُ٣ الهخي وجٞى بال٣ٗا٢حر، وجخم الى٢اًت مىه ًٖ ٍَغ
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٩اٞذ بالخبلُٜ ًٖ الحاالث و الٗالج الٟىعي، وجُهحر البها١  اإلاجزلُت وال٨ك٠ الضوعي، ٍو

 وجدهحن اإلاسالُحن.

ت، ؤلاخؿاؽ باإلحهاص، ه٣و الىػن، اعجٟإ  أعساطه: جطخم ملحّى في الٛضص اللُمٟاٍو

لحغاعة، الٗغ١ الكضًض، الؿٗا٫ م٘ البها١، آالم في الهضع، بدت في الهىث، جهلب ا

حر.  الغئت أو ٞجىاث ٞيها، أنىاث هاٖمت م٘ الٞؼ

  طسق الىكاًت واإلاكافحت: 

 في اإلاجخمٗاث  الفحص باألشعت: -
ً
لل٨ك٠ اإلاب٨غ ًٖ ؤلانابت بهىعة صوعٍت، زهىنا

غى، و٦ظل٪ في ألاوؾاٍ والخجمٗاث طاث طاث الٓغوٝ البُئُت اإلاىاؾبت إلهدكاع اإلا

لبت الجامٗاث...إلخ.  الٓغوٝ الخانت ٦ٗما٫ بٌٗ الهىاٖاث وجالمُظ اإلاضاعؽ َو

باإلاؿ٨ً الهخي والٛظاء الهخي اإلاخ٩امل وججىب الاػصخام وججىب  الخىعيت الصحيت: -

 ؤلاعها١ اإلاؿخمغ في الٗمل، و الابخٗاص ًٖ اإلاسضعاث واإلاؿ٨غاث.

  (990، 901، 9111شلىي عثمان الصدًلي :  جي. ،) -س ي -اح ا٫ بيبل٣ الخطعيم: -

كُت اإلاساَُت، للمؿال٪ الجرام:  -3 وهى مغى مؼمً ًهِب أؾاؾا الجلض وألٚا

ُت، ومهضع الٗضوي ؤلاوؿان اإلاٍغٌ، خُث  هاب الُٞغ الخىٟؿُت الٗلُا، وبٌٗ ألٖا

ىامل اإلاؿاٖضة ٖلى ًسغج الباؾُل م٘ إٞغاػاث ؤلانابت الجلضًت اإلاساَُت، ومً الٗ

ٗالج باؾخسضام ال٣ٗا٢حر، وججغي الى٢اًت مىه  الٗضوي الاػصخام، و٦ثرة لضٙ الحكغاث، َو

ٟا٫ ًٖ اإلاهابحن، والخث٠ُ٣ الهخي، وجخم م٩اٞدخه بالخبلُٜ ًٖ الحاالث  بٟهل ألَا

ؼلهم و٦ك٠ خاالث اإلاسالُحن. ) و ( 973 979، 9111حصين عبد الحميد زشىان، ٖو

ان صعوي هبي. هى هٖى  ٖو

 أعساض اإلاسض:

 ( أوعام نٛحرة ٖلى الجلض وزانت الىحه .1

 ( ججٗض الجلض وجطخمه .2

 ( ْهىع ب٣٘ ٖلى ؾُذ الجلض مسخلٟت في لىنها ًٖ لىن الجلض.3
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 ( ٣ٞضان خاؾت اللمـ والكٗىع بالىسؼ.4

ًاء مثل ألاناب٘ والُضًً وال٣ضمحن وألاه٠.5  ( ٢ض ًدضر يمىع في بٌٗ ألٖا

 كائيت والعالحيت:ؤلاحساءاث الى 

ٟا٫ ًٖ آلاباء اإلاغض ى. .1  ٞهل ألَا

ُت الصحُت والخث٣ُُٟت الٗامت للمجخم٘ بسُىعة اإلاغى  .2 الخٖى

 وأؾبابه وأٖغايه وأهمُت الابخٗاص ًٖ اإلاٍغٌ.

٘ ًٖ الحاالث اإلاهابت للمهالح الصحُت اإلاؿثؤولت. .3  الخبلُٜ الؿَغ

 ٖؼ٫ الحاالث اإلاٍغًت بمٗاػ٫ زانت بهم. .4

 الالػمت لألصواث أزىاء الٗالج أو بٗض الٗؼ٫.إحغاءاث الخُهحر  .5

 مالخٓت اإلاسالُحن وجدب٘ خاالتهم. .6

 ؤلاهخمام بأؾغ اإلاغض ى. .7

8. .
ً
 جأهُل اإلاغض ى جأهُال مهىُا واحخماُٖا

الٗالج الىٟس ي والاحخماعي للمغض ى، هٓغا إلاا ًتر٦ه اإلاغى مً  .1

حكىهاث وآزاع ؾلبُت ٖلى اإلآهغ الخاعجي وبالخالي الحالت الىٟؿُت 

 (3002/3002،27.22.)فظيلت صدزاحي،ٟغص واإلاٍغٌ وأؾغجهلل

 أمساض اللرازة )جلىر البيئت(: -9

وهي حٗخبر مً ألامغاى ؤلاحخماُٖت، خُث جغجبِ بالٓغوٝ البُئُت اإلادُُت مثل 

ظًت،  ضم اؾخٗما٫ اإلاُاه الهالحت، وصحت ألٚا الخهٍغ٠ الهخي للًٟالث آلاصمُت ٖو

ضم مغاٖاة الكغوٍ الصحُت الصخ هُت ُٞما ًخٗل٤ بىٓاٞت ألا٧ل والكغب واإلاؿ٨ً ٖو

وأما٦ً ؤلا٢امت والبِئت الخاعحُت اإلادُُت باإلوؿان، ومً أهم هظه ألامغاى هظ٦غ ما 

 ًلي:
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ا-9-9 ان:الدوشيخاٍز  : وهي هٖى

ا الباشليت: -** مغى مٗضي ٌٗخبر مً أؾٕغ ألامغاى ٖضوي، وهى ًهِب  الدوشيخاٍز

 ألامٗاء.

ا.الؿبب الىىعي: هى ب -  اؾُالث الضوؾيخاٍع

 مؿخىصٕ الٗضوي: هى ؤلاوؿان. -

مهضعها: بغاػ الصخو اإلاٍغٌ أو خامل الباؾُالث، وجيخ٣ل الٗضوي باإلاالمؿت  -

٣ت ٚحر مباقغة، وطل٪ باألقُاء التي لىزذ بالبراػ أو  اإلاباقغة مً البراػ للٟم، أو بٍُغ

 الظباب.بالُٗام اإلالىر، أو اإلااء أو اللبن اإلالىر، و٦ظا بىاؾُت 

ًخمحز هظا اإلاغى باإلؾها٫، م٘ اعجٟإ صعحت الحغاعة، ج٣لو في ألامٗاء،  ألاعساض: -

 بالضم اإلاساٍ.
ً
 ما ٩ًىن ؤلاؾها٫ مصحىبا

ً
البا  قيء ٚو

ً
 وأخُاها

 ًخأ٦ض بٗؼ٫ اإلاؿبب الىىعي في البراػ. الدشخيص: -

اص فترة الحظاهت: - ة أعبٗت أًام في جتراوح ٞترة الحًاهت بحن ًىم واخض وؾبٗت أًام ٖو

اإلاخىؾِ، والٟترة اإلاٗضًت جبضأ م٘ بضء اإلاغى، وحؿخمغ إلى أن جسخٟي الباؾُالث مً 

 للم٨ُغوباث إلاضة 
ً
 ٢ض ٌؿخمغ اإلاٍغٌ خامال

ً
٩ىن هظا في أؾابُ٘ ٢لُلت، و أخُاها البراػ، ٍو

ٟا٫، و٢ض جخ٨غع  جتراوح بحن ؾىت أو ؾيخحن، وال٣ابلُت للمغى ٖامت، وزانت بحن ألَا

نابت باإلاغى. م٘ الٗلم أن الٟغص اإلاهاب بهظا اإلاغى ال ٨ًدؿب مىاٖت يض هظا ؤلا 

 اإلاغى.

ا الباشيليت(:  -  العالج )الدوشيخاٍز

ٌ الؿىائل وألامالح، وحؿخٗمل ال٣ٗا٢حر اإلاًاصة للم٨ُغوباث التي  ًغاعى حٍٗى

 
ً
ا خؿاؾا  لها.  ٩ًىن باؾُل الضوؾيخاٍع
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 إحساءاث الىكاًت: -

 ماًتها مً الخلىر.جى٣ُت اإلاُاه وخ .1

 الخهٍغ٠ الهخي للًٟالث آلاصمُت. .2

 م٩اٞدت الظباب. .3

 صحت اللبن ومىخجاجه. .4

ظًت. .5  صحت ألٚا

 الغ٢ابت ٖلى ألاؾما٥ الهضُٞت. .6

الخث٠ُ٣ لألهالي ُٞما ًخٗل٤ بالٗضوي والىٓاٞت الصخهُت وجهٍغ٠  .7

 الًٟالث...الخ.

ظًت، البدث ًٖ خاملي اإلا٨ُغوب وؤلاقغاٝ ٖليهم و مىٗهم مً أ-8    ي ٖمل مخٗل٤ باأٚل

لت. ت إلاضة ٍَى  و٢ض ٌٗالج اإلا٨ُغوب باإلاًاصاث الحٍُى

ُٗى في خ٣ىخحن، بُنهما ٖضة أؾابُ٘، وزانت إلاً -9    الخدهحن بالل٣اح الخام، َو

ً اإلاغى، أو إطا ٧اهذ صحت البِئت  ًخٗغيىن للٗضوي في ٖملهم، أو الؿٟغ إلى أما٦ً جَى

ت للحهاهت ٧ل  .زالر ؾىىاث. ؾِئت وحُٗى خ٣ىت م٣ٍى

 إحساءاث اإلاكافحت: -

ا. .1  جدهحن يض الضوؾيخاٍع

 الخبلُٜ ًٖ الحاالث إحباعي. .2

جىػ أن ٩ًىن الٗؼ٫ باإلاىاػ٫ بكٍغ مغاٖاة  .3 ٖؼ٫ اإلاغض ى باإلاؿدكُٟاث، ٍو

ؿخمغ ٖؼ٫ اإلاٍغٌ إلى أن جهبذ الىخائج  الكغوٍ الصحُت لظل٪، َو

ها زالر أًام زالُت مً مً البى٫ والبراػ بحن ٧ل من     لثالر ُٖىاث مخخالُت

بضأ ازظ الُٗىت ألاولى بٗض هبٍى الحغاعة إلى الضعحت الٗاصًت.  الباؾُل، ٍو
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الخُهحر اإلاهاخب للبراػ والبى٫، وألاقُاء اإلالىزت بها، و٦ظل٪ الخُهحر  .4

 النهائي للمالبـ واإلاٟغوقاث.

، م٘ ٖضم اؾخسضامهم في إٖضاص  .5
ً
مغا٢بت اإلاسالُحن إلاضة أعبٗت ٖكغ ًىما

ا.الُٗ  ام، إلى أن ًثبذ زلى البراػ مً م٨ُغوباث الضوؾيخاٍع

 البدث ًٖ اإلاسالُحن، ومهاصع الٗضوي ٚحر اإلابلٜ ٖنهم. .6

 الٗالج الُبي الىىعي إلاضة أعبٗت ٖكغ ًىما. .7

ا الاميبيت:-** وهى مغى ًهِب ال٣ىلىن والامُبُا خُىان َُٟلي وخُض  الدوشيخاٍز

ا وهى الهؿخىلُد٩ُا، ومؿخىي الٗضوي الخلُت، ومنها هٕى هى الظي ٌؿبب الضوؾيخا ٍع

هالث في البراػ  الٗاصي هى اإلاغى اإلاؼمً ال ًبضو ٖلُه أٖغاى، ومهضع الٗضوي هى الحٍى

ا الباؾُلُت. ٤ اإلاباقغ، أو ٚحر اإلاباقغ ٦ما في الضوؾيخاٍع  .وجيخ٣ل الٗضوي بالٍُغ

جب جمُحز الحالت اإلاصبب الىىعي للمسض: - ًٖ خاالث  هى َُٟل الامُبا الخام ، ٍو

ا الباؾُلُت أو التهاب الؼائضة الضوصًت، أو التهاب ال٣ىلىن اإلاٟخىح.  الضوؾيخاٍع

٢ض ٩ًىن صون أٖغاى، أو جٓهغ ٖلُه أٖغاى ٧اإلؾها٫ اإلاؼمً اإلاصحىب  ألاعساض: -

ا خاصة مصحىبت بضم ومساٍ، و٢ض جمخض الٗضوي  بمساٍ و٢لُل مً الضم، أو صوؾيخاٍع

 ال٨بض الامُبي أو زغاج ال٨بض أو الغئت أو اإلاش.صازلُا ٞخثؤصي إلى التهاب 

 ًخأ٦ض مً وحىص اإلاؿبب الىىعي في البراػ بىاؾُت الخدالُل.الدشخيص:  -

ت  العالج: - جب جدب٘ طل٪ بأخض ألاصٍو ا الحاصة بالختراؾ٩ُلحن، وألامُىحن، ٍو الضوؾيخاٍع

 (303-3009،309) عبد اإلاحي محمىد حصً صالح،ال٣اجلت لالمُبا.

ً، زم ٢ض أما ا لتهاب ال٨بض الامُبي، وزغاج ال٨بض، ُٞبضأ ٖالحها بال٩لىعص٧ٍى

ت  جب إُٖاء ٖالج إيافي بأخض اإلاًاصاث الحٍُى ًدخاج الخغاج لكِٟ بٗض طل٪، ٍو

ت. ت زاهٍى  اإلادؿٗت اإلاجا٫، ٣ٞض ٩ًىن هىا٥ ٖضوي ب٨خحًر

ا البا الىكاًت واإلاكافحت: -  ؾُلُت.هٟـ الى٢اًت واإلا٩اٞدت الخانت بالضوؾيخاٍع



 الصحت واإلاسض : )زؤٍت بصيكى شىشيىلىحيت(

 

67 

 

كمل الخيفىئيد:  -9-3 ت الحاصة التي جهِب ألامٗاء الض٣ُ٢ت َو وهي ألامغاى اإلاٍٗى

والخُٟىئُض مً ألامغاى التي  الخُٟىئُض والباعاجُٟىص، وهظا ألازحر هى ا٢ل زًُغا مً ألاو٫.

 جهِب الُٟىلت اإلاخأزغة والكباب وؾببها هى باؾُل الخُٟىئُض.

  مً أعساض الخيفىئيد:  -

 بىع ألاول:في ألاش

 نضإ وزمى٫. .1

 ٣ٞض الكهُت. .2

 إمؿا٥ قضًض. .3

 هٍؼ٠ اهٟي. .4

 اعجٟإ قضًض في صعحت الحغاعة. .5

 بُثؤ في الىبٌ. .6

 في ألاشبىع الثاوي:

 هظًان وهلىؾت وتهُج ٖهبي. .1

 اؾخمغاع خالت ؤلامؿا٥ وجخدى٫ إلى إؾها٫. .2

 ْهىع ه٣ِ وعصًت خلمُت ٢لُلت ٖلى البًُ والهضع. .3

 في ألاشبىع الثالث:

 ظًان.هلىؾت وه .1

 هٍؼ٠ واهث٣اب عئىي. .2

 التهاب عئىي ٖهبي. .3

 هبٍى ال٣لب. .4

 الخجلِ الضمىي في ألاوعصة. .5
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 التهاب الٗٓام. .6

ؤلاوؿان هى اإلاهضع ألاؾاس ي للٗضوي، ؾىاء ٧ان مٍغًا أو خامال  مصادز العدوي:

٤ البراػ و البى٫ لألشخام اإلاٗضًحن.  للم٨ُغوب، وطل٪ ًٖ ٍَغ

غة م٘ اإلاٍغٌ أو خامل اإلا٨ُغوب، أو ٚحر و٢ض ج٩ىن الٗضوي باإلاالمؿت اإلاباق

ٗمت ٚحر اإلاُهُت، ٦ما  ٤ اإلااء و الُٗام واللبن وألاؾما٥ الهضُٞت أو ألَا مباقغة ًٖ ٍَغ

- 931 9111)شلىي عثمان الصدًلي، ًلٗب الظباب صوعا أؾاؾُا في ه٣ل الٗضوي 

بت ٚحر .وال٣ابلُت لإلنابت باإلاغى ٖامت ووؿبت ٦بحرة ج٨دؿب مىاٖت مً ؤلانا (999

. .ً ٣ل مٗض٫ ؤلانابت بٗض ؾً الٗكٍغ  الٓاهغة ٍو

ا. * أهم أشاليب الىكاًت واإلاكافحت:  وهي جمازل إحغاءاث و٢اًت وم٩اٞدت الضوؾيخاٍع

ىت في حمهىعٍت  البلهازشيا:  -9-9 وهى مغى َُٟلي مؼمً، ٌٗخبر مً أهم ألامغاى اإلاخَى

ت، حِٗل في أوعصة مهغ الٗغبُت و الؿبب ألاؾاؽ صًضان البلهاعؾُا، وهي  صًضان صمٍى

خمحز منها زالر أهىإ جهِب ؤلاوؿان هي بلهاعؾُا هُماجىبُىم، وهي جهِب  اإلا٠ًُ، ٍو

  الجهاػ البىلي ٚالبا، والبلهاعؾُا ماهىوي، وجهِب ألامٗاء في

الٛالب و٦الهما مىحىص في مهغ، أما الىٕى الثالث وهى البلهاعؾُا الُاباهُت وجهِب 

 مً الظ٦غ، وحِٗل في ٢ىاة ألامٗاء وصًضان ا
ً
٘ ؾم٩ا لبلهاعؾُا ط٧ىع وإهار وألاهثى اٞع

  زانت في حؿم الظ٦غ.

ؤلاوؿان هى اإلاؿخىصٕ ألاؾاس ي للٗضوي في البلهاعؾُا، اإلاهضع  * اإلاصخىدع ألاشاس ي:

ا التي جسغج مً  اإلاباقغ للٗضوي هى اإلااء اإلالىر بالُىع اإلاٗضي لإلوؿان وهى الؿغ٧اٍع

 ٢ىا٢٘ زانت بها.

 وجيخ٣ل الٗضوي باألؾلىب الخالي:

ًاث البلهاعؾُا  ًاث "هيماجىبيىن" جسغج بٍى ٖاصة م٘ البى٫، وجسغج بٍى

ًاث  البلهاعؾُا ماهىوي ٖاصة م٘ البراػ إلى اإلااء، والبض مً وحىص اإلااء ختى ًخم ٣ٞو البٍى

د عبد اإلاحي محمى وجسغج منها أحىت مداَت بأهضاب حؿبذ في اإلااء، وجبدث ًٖ ال٣ىا٢٘)

 32-16الخانت بها وجمىث إن لم ججض هظه ال٣ىا٢٘ زال٫  (309، 3009حصً صالح، 
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ا" وجسغج  ؾاٖت وفي ال٣ى٢٘ جخ٩ازغ، وجخُىع وجسغج ٖلى ق٩ل الُىع اإلاٗضي " الؿغ٧اٍع

 أًام مً زغوحها. 3-2إلى اإلااء، وجمىث إن لم جهل إلى ؤلاوؿان زال٫ 

٤ ازترا١ حلضه أز ت أو وجخم الٗضوي لإلوؿان ًٖ ٍَغ ىاء اؾخدمامه في التٖر

ا إلى الضوعة  الىيىء، أو الؿحر في اإلااء أزىاء ٖملُت الغي وزال٫ ؾاٖاث جهل الؿغ٧اٍع

ت الىعٍضًت، ومنها إلى ال٣لب زم الغئت زم إلى ال٣لب مغة زاهُت، زم قغاًحن البًُ  الضمٍى

الٛت في خىالي زم الضوعة البابُت إلى ال٨بض، خُث جخٛظي ٖلى الضم وجىمى إلى أن جهبذ ب

قهغ زم جتر٥ ال٨بض إلى أوعصة الحىى في اججاه ٨ٖـ جُاع الضم، وجهل البلهاعؾُا 

الهُماجىبُىم إلى قب٨ت ألاوعصة في الجهاػ البىلي واإلاثاهت، وجهل البلهاعؾُا ماهىوي إلى 

، وحؿبذ الضًضان في زىائُاث إلى أن جهل إلى 
ً
قب٨ت ألاوعصة في ألامٗاء الٛلُٓت ٚالبا

٠٣ الظ٦غ لُدض مً جُاع الضم، ألاو  عصة ال٣ًُت، ٞخخ٣ضم ألاهثى إلى ألاوعصة ال٣ًُت ٍو

ًاث إلى صازل اإلاثاهت وجسغج  وجً٘ ألاهثى بًُها في ألاوعصة الؿُدُت، وجهل هظه البٍى

 م٘ البى٫ أو إلى صازل ألامٗاء الٛلُٓت وجسغج م٘ البراػ.

حٗخمض إحغاءاث اإلا٩اٞدت ٖلى ٢ُ٘ ؾلؿلت الٗضوي  * إحساءاث مكافحت البلهازشيا:

ألاؾاؾُت، وأهم م٩ىهاتها وهي مؿخىصٕ الٗضوي)ؤلاوؿان اإلاٍغٌ(، والٗائل الىؾُِ 

جغي هظا ٖلى الىدى الخالي:   )ال٣ى٢٘( واإلا٠ًُ الجضًض ال٣ابل للٗضوي، ٍو

جغي الخسلو مً مؿخىصٕ الٗضوي بالٗالج الكا * مصخىدع العدوي )ؤلاوصان(: مل ٍو

ُت. ت الىٖى ؿخٗمل في طل٪ ألاصٍو  للمٍغٌ، َو

جغي الخسلو منها بإحغاءاث آلُت وجُهحر ال٣ىىاث مً الىباجاث  *العائل الىشيط: ٍو

حره مً الُُىع التي جخٛظي  وال٣ىا٢٘ باؾخسضام الُغ١ البُىلىحُت مثل جغبُت البِ، ٚو

خاث الىداؽ وخ ت مثل ٦بًر امٌ ٧لىعُٞىاث ٖلى ال٣ىا٢٘، أو ٢خلها بالُغ١ ال٨ُماٍو

 .الهىصًىم.

٤ صحت البِئت مً  * اإلاظيف العائل الجدًد اللابل للعدوي: وججغي و٢اًخه ًٖ ٍَغ

ُت ُٞما ًخٗل٤ بى٣ل الٗضوي و٢ًاء  حاهب، ومً حاهب آزغ الخث٠ُ٣ الهخي والخٖى

الحاحت واؾخسضام اإلاغاخٌُ الصحُت، واؾخٗما٫ اإلاُاه الى٣ُت، م٘ ٖضم الاؾخدمام في 

ضم اؾخٗمالها في ٚؿل ألاواوي واإلاالبـ، إلاا يهُثؤه التٕر وال٣ ٟا٫، ٖو ىىاث وزانت ألَا
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ا، و٦ظل٪ جدؿحن وؾائل الغي  ٧ل هظا مً جىاحض اإلا٠ًُ في اإلااء خُث جىحض الؿغ٧اٍع

.)فظيلت والؼعاٖت باؾخٗما٫ الُغ١ الحضًثت التي ججىب الٟالح الخىى في اإلااء

  (73، 3002-3002صدزاحي،

اث زانت، وهى اللساع:  -9-9 مً أزُغ ألامغاى الجلضًت التي جيكأ مً الٗضوي بٍُٟغ

اث  كىفيخىن(واإلاؿبب ألانلي للمغى هى أهىإ مً ٍُٞغ   Trichophyton )التًر

 . Microsporumاإلايكسوشبىزم و

مهضع الٗضوي ٢ض ٩ًىن ؤلاوؿان أو الحُىان، وزانت ال٨الب  مصادز العدوي: -

٤ مباقغ أو ٚحر مباقغ، وحؿخمغ الٗضوي وال٣ُِ واإلااقُت، و٢ض جيخ٣ل الٗضو  ي بٍُغ

 َىا٫ ٞترة ؤلانابت أو ٖلى ألاصواث، وال ًأزظ الٟغص خهاهت بٗض الكٟاء مً اإلاغى.

ماع، وهى مٗضي الجسب:  -9-2 وهى مغى حلضي ًهِب حمُ٘ ألاٞغاص في مسخل٠ ألٖا

 واإلاؿبب الىىعي هى أهثى َُٟلي الجغب، خُث ج٣ىم بٗمل زىاص١ نٛحرة ف
ً
ي الجلض، حضا

هالث نٛحرة. ٓهغ خىلها خلماث وخٍى  ٍو

إنابت ْهغ الُضًً بحن ألاناب٘ و بحن الٟسظًً وفي ؤلابِ، ٌكٗغ  أعساض الجسب:

.
ً
ؼصاص الهغف لُال  اإلاٍغٌ بمُل لح٪ الجلض ٍو

ؤلاوؿان هى اإلاهضع ألاؾاس ي للٗضوي وجيخ٣ل الٗضوي باإلاالمؿت  مصادز العدوي:

ُُ ) عبد اإلاحي ت اإلالىزت، وهى مٗض حضا ختى في صعحت الكٟاء. اإلاباقغة أو باإلاالبـ وألٚا

  (.919، 3009محمىد حصً صالح: 

 جصييف ألامساض:

لِـ مً الؿهل وي٘ جهي٠ُ مبؿِ ل٩ل ألامغاى التي جهِب ؤلاوؿان ألنها  

، ٞالبٌٗ ًهى٠ ألامغاى  ٦ثحرة. ولظا ٣ٞض ازخلٟذ آعاء الباخثحن بكأن هظا اإلاىيٕى

٣ؿمها إلى ٞئخحن  : ألامغاى اإلاٗضًت وألامغاى ٚحر اإلاٗضًت.ٍو

وهىا٥ جهي٠ُ آزغ لألمغاى ًغ٦ؼ ٖلى جهي٠ُ ألامغاى طاث الهبٛت 

 الاحخماُٖت ومً هظه ألامغاى:
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ت مً ألامغاى حؿببها م٨ُغوباث أو َُٟلُاث، وجىدكغ  ألامساض اإلاعدًت: -9 وهي مجمٖى

ؿُُغة ٖلى الٗضًض مً ب٨ثرة إطا جىاحضث الٓغوٝ البُئُت اإلاىاؾبت. و٢ض أم٨ً ال

ألامغاى اإلاٗضًت والُُٟلُت في الى٢ذ الحايغ، إال أنها ًم٨ً أن جٓهغ بهىعة جثؤزغ ٖلى 

 الصحت الٗامت، وهىا٥ ٖىامل ٖضًضة حؿاٖض ٖلى اهدكاع ألامغاى اإلاٗضًت منها:

 وحىص مؿبب للمغى مثل اإلا٨ُغوباث أو الٟحروؾاث. -1

 .وحىص مهضع للٗضوي ٧اإلوؿان والحُىان -2

٦ما ٌٗخبر الحُىان مهضع آزغ للٗضوي واهدكاع ألامغاى اإلاٗضًت، خُث أن هظه 

ألامغاى جىدكغ هدُجت جىاو٫ اإلاٍغٌ بٌٗ مىخجاث الحُىاهاث، مثل اللبن واللحم أو 

إؾخٗما٫ مىخجاجه مثل الجلض أو الكٗغ، أو ًٖ ٍَغ٤ الازخالٍ بالحُىان مباقغة...إلخ، 

٤ الحكغاث الىا٢لت للٗ أو ضوي مثل مغى الُاٖىن الظي ًيخ٣ل لإلوؿان مً ًٖ ٍَغ

ىر.  الٟئران بىاؾُت خكغة البٚر

٤ اٞغاػاث الجهاػ الخىٟس ي مً عطاط وبها١  ٦ما ٢ض جىدكغ ألامغاى ًٖ ٍَغ

٤ الهىاء، أو أصواث اإلاٍغٌ ٧اإلاىضًل...إلخ.  ولٗاب ، أو الؿٗا٫ أو الُٗـ، ؾىاء ًٖ ٍَغ

ًاث  ٦ما جيخ٣ل الٗضوي بالُٗام، والكغاب، خُث جسغج اإلا٨ُغوباث أو بٍى

اٞغ، وجيخ٣ل إلى  ٤ البراػ أو الخ٣ؿُماث اإلاىحىصة ٖلى الجلض وفي ألْا الُُٟلُاث ًٖ ٍَغ

 الصخو الؿلُم.

ًم٨ً ال٣ى٫ أن ألامغاى التي جيكأ ًٖ ؾىء الخٛظًت ٖىض  أمساض شىء الخغرًت:-3

ً ٖضم حىصة ال٣ٟحر مسالٟت جماما إلاا جهِب الٛجي، ٞاألمغاى جيكأ ٖىض ال٣ٟحر م

ىدبه اإلاغء إليها ُٞٗمل  ت ٍو الُٗام، واٞخ٣اعه لبٌٗ الٗىانغ الٛظائُت، وهي جٓهغ بؿٖغ

ٟا٫   أهه في ألاخُاء ال٣ٟحرة ًهاب ألَا
ً
ٖلى ٖالحها بالخٛظًت الصحُدت، ٣ٞض لىخٔ مثال

 بال٨ؿاح ولحن الٗٓام لٗضم خهىلهم ٖلى م٣ضاع ٧اٝ مً اللبن.

 ظًت جيخج مً ٖضة ٖىامل هظ٦غ منها:ومً هىا هغي أن أمغاى ؾىء الخٛ

غة مً الُٗام، وهى ًيخج مً ٖضم خهى٫ الٟغص ٖلى ٦ٟاًخه  وال:أ ه٣و ال٨مُاث اإلاخٞى

 مً الُٗام.
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ُُٟت ٦ما في خاالث الحمل، خُث جدخاج ألام إلى الٗىانغ  زاهيا:  اصة الحاحُاث الْى ٍػ

 الٛظائُت أ٦ثر مً اإلاٗخاص.

ت وهي ألامغا زالثا:   ى واإلاكا٧ل الصحُت التي حٗى١ ٖملُت الهًم.ٖىامل زاهٍى

 ه٣و الىعي الٛظائي، أو إوٗضام الث٣اٞت الصحُت. زابعا:  

 إهدكاع الٗاصاث الٛظائُت الًاعة مثل إهما٫ وحبت ؤلاُٞاع. خامصا: 

اهسٟاى الضزل الظي ًثؤزغ ٖلى ال٣ضعة الكغائُت، ٞمثال ًًُغ الٟالح  شادشا: 

 اللبن والبٌُ والضواحً لِكتري الٍغ٠ إلى بُ٘ ما  لضًه م  في
ً
ً زحراث زهىنا

هادًت الحبىب التي ًهى٘ منها الخبز، والظي ٌٗخمض ٖلُه الٟالح اٖخماصا ٦بحرا في خُاجه. )

 (372. 379، 3009محمد الصيد عمس: 

ٟه في ٖىهغ ألاؾباب ٚحر الُبُت للمكا٧ل الصحُت، و٢ض جبحن  الصل: -9 و٢ض ؾب٤ حٍٗغ

ٗخبر مضي إهدكاعه أهه ًهِب اإلاجخمٗاث ا لتي حِٗل جدذ ْغوٝ مِٗكُت مىسًٟت، َو

أخض م٣اًِـ اإلاؿخىي الاحخماعي، ولهظا هجضه ٢ض اهسٌٟ في اإلاجخمٗاث التي أولذ 

غوٝ الٗمل، واإلاؿخىي الٗام للمِٗكت.  لخدؿحن اإلاؿ٨ً والخٛظًت ْو
ً
 زانا

ً
 اهخماما

كُت اإلاساَُت للمؿال الجرام: 9 ٪ الخىٟؿُت الٗلُا، مغى ًهِب أؾاًؾا الجلض وألٚا

ا في حمُ٘  ًُ ىحض خال ُت، و٢ض اهدكغ الجظام في حمُ٘ الٗهىع، ٍو هاب الُٞغ وبٌٗ ألٖا

أهداء الٗالم، والؿبب الغئِس ي للمغى هى باؾُل الجظام، الظي ًىمى ببِء في أ٢ضام 

سغج الباؾُل م٘ إٞغاػاث ؤلاناباث  الٟئران، ومهضع الٗضوي هى ؤلاوؿان اإلاٍغٌ، ٍو

إلاساَُت، ومً الٗىامل اإلاؿاٖضة ٖلى الٗضوي الاػصخام، و٦ثرة لضٙ الحكغاث، الجلضًت وا

 . والظ٧ىع أ٦ثر اؾخٗضاًصا للمغى مً ؤلاهار.

 طسق إهدشاز ألامساض:

و٢ا٫ أن ألامغاى جىدكغ  "هيروفيىس"٧ان إهدكاع ألامغاى مؿألت أهمذ 

مالبؿه بىاؾُت حؼئُاث ص٣ُ٢ت خُت، ًدملها شخو إلى آزغ، بىاؾُت لىاػمه، ٦

وألاقُاء التي ًخضاولها أهاؽ ٦ثحرون، مثل أصواث الُٗام والكغاب وأمخٗت اإلاجز٫، ومً 

 هظه ألامغاى هظ٦غ:
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ا: -9    ا ا٦دكاٝ حغزىمت في صم اإلاٍغٌ إهدشاز اإلاالٍز ٧ان أو٫ ٖىن ٖلى خل لٛؼ اإلاالٍع

ا، و٦ُُٟت ا، وجم زاللها إحغاء ٖضة صعاؾاث وأبدار ٖلى مغى اإلاالٍع اهدكاعه إلى  باإلاالٍع

 ٤ ا ًٖ ٍَغ أن جىنلىا إلى أن البٗىى ًدهل في البضاًت ٖلى م٣ضاع مً ٖضوي اإلاالٍع

٣ت إلى     امخهام صم اإلاهابحن مً بجي ؤلاوؿان، زم ًى٣لها بىٟـ الٍُغ

ا، أبُضث أما٦ً جىالض البٗىى،  إوؿان حضًض وفي الحغب التي بضأث يض اإلاالٍع

جىحض ًغ٢اث البٗىى في اإلاُاه الغا٦ضة، وعصم  وطل٪ بخدؿحن وؾائل نٝغ اإلاُاه، خُث

.) هادًت محمد الصيد البر٥ واإلاؿدى٣ٗاث والجحىع التي ًدخمل أن ًخجم٘ ٞيها اإلااء

 .(377 3009عمس: 

٢ض جيخ٣ل هظه الٟحروؾاث ٖبر الهىاء ٧األهٟلىهؼا ،و٢ض  إهدشاز ألامساض الفيروشيت:-3

٤ الحُىاهاث مباقغة ،وطل٪ باإلخ ٤ جىدكغ ًٖ ٍَغ خ٩ا٥ اإلاباقغ مٗها ،أو ًٖ ٍَغ

 الحكغاث الالصٚت.

ا٦دك٠ أن البٗىى هى اإلاؿئى٫ ًٖ ه٣ل مغى الحمى  إهدشاز الحمى الصفساء:-9

 الهٟغاء.

إن صوعة الحىاصر التي ج٣٘ في بٌٗ ألامغاى الُُٟلُت  إهدشاز ألامساض الطفيليت:-9

ا أخؿً مثا٫ ٖلى ا٣ٖض مً جل٪ التي جىحض في أمغاى الٟحروؾاث، ومغى البلهاعؾُ

٣ُا، والٗالمت الغئِؿُت لهظا اإلاغى  طل٪، وهى مغى جى٣له صوصة حِٗل في أنهاع إٍٞغ

٣ي الىاؾ٘ ؤلاهدكاع هي التهاب مثؤلم مؿخمغ في اإلاثاهت، ًصحبه هؼو٫ الضم في   ؤلاٍٞغ

غاى اإلاثؤإلات وحىص ٖضص ٦بحر مً البٌُ الكائ٪ لضوصة  ؿبب هظه ألٖا البى٫، َو

ت في البى٫ وفي مغخلت ؾاب٣ت ٌؿخ٣غ ط٦غ الضوصة وأهثاها في الىعٍض البابي البلهاعؾُا البالٛ

٣هما إلى الٟغوٕ ألانٛغ، زم ًهالن في النهاًت إلى ألاوعصة  للمٍغٌ، زم ٌك٣ان ٍَغ

الهٛغي في حضعان اإلاثاهت وألامٗاء، وهىا٥ جبٌُ أهثى صوصة البلهاعؾُا ٖضص ٦بحر مً 

ٟٙغ في البى٫ أو البراػ.البٌُ الظي ًستر١ الٛكاء اإلاساَي ل    لمثاهت وألامٗاء ٍو

 آلازاز الىفصيت و ؤلاحخماعيت للمسض :
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ٌٗخبر اإلاغى ججغبت مً ججاعب الحُاة التي ًمغ بها الٟغص ، و ل٨ً ًسخل٠ مٗجى 

ت مً الٗىامل اإلاخضازلت التي جخهل  اإلاغى مً ٞغص إلى أزغ، و ًغجبِ طل٪ بمجمٖى

البُئُت و الٓغوٝ ؤلاحخماُٖت ، ومٗىاه ٦ظل٪ بالجيـ، و همى الصخهُت و الًٍٛى 

 ًغجبِ بجملت ما ًسلٟه مً آزاع هٟؿُت و احخماُٖت ٞما هي هظه آلازاع؟ .

ع:-9 إطا ٧ان مغى الصخو لٟترة ٢هحرة ج٩ىن مك٨الث أزس اإلاسض أو العجز على اإلاٍس

  اإلاغى ٖاصة يئُلت، أما إطا َالذ ٞترة اإلاغى، ٞإن اإلاٍغٌ

الم الجؿمُت، بل ٣ًاس ى ٦ظل٪ مً الكٗىع باإلخباٍ و ال ٌٗاوي ٣ِٞ مً آلا

ت، و أٚلب خاالث ؾىء الخ٠ُ٨ جٓهغ بىيىح في خاالث ألامغاى  جضهىع خالخه اإلاٗىٍى

م مً اؾخجاباث اإلاغض ى والتي جتراوح بحن الاوسحاب و الؿلبُت مً حاهب  اإلاؼمىت. و بالٚغ

ب آزغ ٞإن الاؾخجابت اإلاباقغة و ؤلاخؿاؽ بال٣ل٤ و مٓاهغ ؤلاج٩الُت، و الٗضوان مً حاه

للٟغص هدى اإلاغى جخمثل بهٟت زانت في الخٝى مً اإلاجهى٫ و الخٝى مً اإلاىث، 

حر الٛظاء  باء إلى أن ٖالج اإلاٍغٌ ال ٩ًىن ٣ِٞ بالجغاخت أو جٞى ولظل٪ هبه ال٨ثحر مً ألَا

 و الضواء، بل مؿاٖضجه ٖلى الخ٠ُ٨ الاحخماعي و إٖاصة ز٣خه بىٟؿه.

إن اإلاغى اإلاؼمً ٢ض ًدٌمل ألاؾغة أٖباًءا و أيغاًعا بالٛت ض على ألاشسة : أزس اإلاس  -3

جى٨ٗـ ٖلى ٧ل ًٖى في حماٖت ألاؾغة ، ًُُٞغب هٓام الحُاة الُىمُت ، و ٢ض جثؤصي 

)فظيلت أيغاع ألامغاى اإلاٗضًت إلى ايُغاب أ٦بر و ٢ل٤ قضًض ٖىض باقي أٞغاص ألاؾغة.

 (3002/3002،77صدزاحي،

بُبُٗت الحا٫ و ٦ىدُجت َبُُٗت ٖىض إنابت عب ألاؾغة ض على زب ألاشسة : أزس اإلاس  - 9

ًخى٠٢ الضزل و بالخالي حٗاوي ألاؾغة مً آزاع الحغمان و هىا ٌكٗغ الٗائل بالٟكل في 

ؿت لل٣ل٤ خى٫ مهحر أؾغجه،و في ٦ثحر  ال٣ُام بىاحباجه هدى إٖالت أؾغجه، مما ًى٢ٗه َٞغ

وفي ُٚابها ٣ًىم   ج للٗمل ختى حؿخُُ٘ إٖالت ألاؾغة،مً ألاخُان جًُغ ألام إلى الخغو 

اًت الهٛاع ، و إطا ٧ان عب ألاؾغة اإلاٍغٌ  ا بخدمل اإلاؿثؤولُت و ٖع ًُ ألابىاء ال٨باع وؿب

ٌٗالج في البِذ ، ٞإهه ٌُٗل اليكاٍ التروٍخي ألبىائه الهٛاع ، ٞخخدى٫ هٓغتهم إلُه 

الهادي اإلاليحي، شلىي عثمان إبساهيم عبد ) باٖخباعه ٣ٖبت في ؾبُل ؾٗاصتهم .

 ( 999، 3009الصدًلي:
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ًجلب اإلاغى الظي ًهِب عبت البِذ ٦ثحًرا مً اإلاك٨الث ، ٞٗلى أزس اإلاسض على ألام :  -9

م مً ٢ُام ألاب ببٌٗ اإلاؿثؤولُاث إال أهه ٌكٗغ بال٣ل٤ خى٫ خالتها و عجؼه ًٖ  الٚغ

  ا و ٢ضجضبحر أمىع ألاؾغة ، و ًيخاب ألام ال٤ًُ و الحؼن لعجؼه

جًُغ الابىت ال٨بري الخسلي ًٖ صعاؾتها لترعى أزىتها و أمها، و ٖلُه جخٗغى هي 

  ألازغي إلى ؤلاخباٍ و الُأؽ بؿبب هظا الىي٘ .

ً، و أزس اإلاسض على ألاطفال:  -2 غ ٞيها الاجؼان الىٟس ي بحن ألابٍى إن ألاؾغة التي ًخٞى

ض جدضر ألخض ألابىاء الهٛاع لً ججض ًخ٠ُ٨ أٞغاصها م٘ اإلاىا٠٢ اإلاغيُت الُاعئت التي ٢

ا، ٖلى ال٨ٗـ مً طل٪ في ألاؾغة التي جخجه هدى جضلُل أَٟالها اإلاغض ى،  ًٟ إال مك٨ال َُٟ

باتهم ججٗل الُٟل ٌؿخٛل هظا الىي٘ في إقبإ أٚغايه، مما  و طل٪ بإقبإ حمُ٘ ٚع

ً ًٖ إقبإ اخخُاحاتهم ِٞكٗغون بال٤ًُ و الًٛ ب، و ٌٗى١ أٞغاص ألاؾغة آلازٍغ

  ًخجهىن بٗضاونهم هدى ألار اإلاٍغٌ، و إٖا٢ت قٟائه باججاهاتهم الؿلبُت.

ت ٚحر ٢اصع ٖلى الاهٟها٫ ًٖ ألاؾغة، إطا       و ٢ض ٩ًىن الُٟل اإلاٗخاص ٖلى مالػمت أبٍى

ا مما ًدى٫  ًُ ا و ٖهب ًُ ب ٖالحه صزىله إلى اإلاؿدكٟى، و بالخالي ؾ٩ُىن ؾلى٦ه ٖضواه
ٌ
جُل

٨ٗـ جماما ٞظل٪ الُٟل الظي ٌٗاوي مً ؤلاهما٫ ٞإن الجهىص التي صون قٟائه. و ٖلى ال

جىحه هدى إقبإ ٧اٞت خاحاجه في اإلاثؤؾؿت الُبُت ٢ض جثؤصي ٚلى اؾخمغاع اإلاغى، ألهه 

بت في الكٟاء الظي ًخًمً الٗىصة إلى البِذ ٚحر  لِـ مً اإلا٣ٗى٫ أن جخى٢٘ مىه الٚغ

ىب ُٞه.   اإلاٚغ

ٌكٗغ اإلاؿىىن باإلاهاهت هدُجت ؤلاهما٫ الٟٗلي أو اإلاخسُل  ٢ضأزس اإلاسض على اإلاصىين :  -2

اًت َبُت ٢لُلت ال٣ُمت  مً حاهب أبىائهم، ٞخ٠ًٗ خىاٞؼهم للخدؿً و جهبذ ٧ل ٖع

 في قٟائهم.

ت :  -7 ٢ض حؿاٖض ألاؾغة اإلاٍغٌ الى٢ٕى في خاالث ال٣ل٤ أزس اإلاسض على العالكاث ألاشٍس

اعجه ًى٣لىا له ألازباع اإلاؼعجت   و طل٪ بأن  أو ال٨ٗـ، و ٢ض تهخم به و بٍؼ
ً
ًٖ مغيه مثال

ض مً مأؾاجه ٖىض مىا٢كتهم  إطا اهخ٣ل إلى اإلاؿدكٟى مً و٢ذ آلزغ، أو ٢ض ًٍؼ

للمك٨الث التي حاءث هدُجت اه٣ُإ مىاعص ألاؾغة، و الخ٩ال٠ُ اإلاالُت التي جخدملها 
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ٍغٌ إلى ؤلاج٩الُت، ٦ما ألاؾغة في الٗالج، و ًثؤصي هظا إلى إؾغاٝ ألاؾغة في اهخمامها باإلا

 ًثؤصي ؤلاهما٫ إلى هٟـ آلازاع الًاعة إط أهه ٌٗى١ و ًثؤزغ قٟائه .

اإلاغى ٌؿبب اه٣ُإ اإلاٍغٌ ًٖ الٗمل و  أزس اإلاسض على الحالت ؤلاكخصادًت: -8

باء الىٟؿُت التي  اصة ألٖا اصة اإلاهاٍع٠، و بالخالي ٍػ بالخالي اه٣ُإ الضزل، إياٞت إلى ٍػ

 ي الٗالج مً حاهب آزغ.حٗغ٢ل ج٣ضمه ف

 خاجمت    

ُضة و اإلاخٟاٖلت بحن  إن أهم ما ٌؿخسلو مً هظه اإلاضازلت هى إبغاػ الٗال٢ت الَى

ىلىحُا  الصحت و اإلاجخم٘، مً زال٫ جدؿحن مؿخىي صحت اإلاجخم٘ ، والخدى٫ إلى ؾٍى

 الصحت، أي الخدى٫ قِئا ٞكِئا مً ًٞ الٗالج، و الكٟاء مً ألامغاى إلى ًٞ الى٢اًت،

 و اإلاداٞٓت ٖلى الصحت لضي ألاصحاء.

ومً هىا ٧ان للتربُت الصحُت صوعا باعػا في هظا اإلاُضان مً زال٫ جؼوٍض الىاؽ  

باإلاٗاٝع الالػمت و الخ٣ىُاث الٗلمُت مً أحل الى٢اًت و اإلاداٞٓت ٖلى الحالت الصحُت 

حي البضهُت الجُضة. التي مىدذ الخىاػن بحن ؤلاوؿان والىؾِ الظي ٌِٗل ُٞه مً الىىا

ت و الؿلى٦ُت و الىٟؿُت و الُبُت...إلخ.  و التربٍى

 اإلاساحع واإلاصادز:كائمت  

م9  / اللسان الكٍس

 / الحدًث الىبىي الشٍسف3

الخدمت الاحخماعيت (، 2884/ ابغاهُم ٖبض الهاصي اإلالُجي، ؾلىي ٖثمان الهض٣ًي )3

ت )مهغ(.في اإلاجال الطبي ت الجامُٗت الاؾ٨ىضٍع  ، صاع اإلاٗٞغ

، دوز اإلاخغيراث الاحخماعيت في الطب وألامساض(، 1999/ خؿً ٖبض الحمُض عقىان )4

ت )مهغ(.  اإلا٨خب الجامعي للحضًث، الاؾ٨ىضٍع

والسعاًت الصحيت   مدخل في الصحت العامت(، 1999/ ؾلىي ٖثمان الهض٣ًي )5

ت )مهغ(.والاحخماعيت  ، اإلا٨خب الجامعي الحضًث، الاؾ٨ىضٍع
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الصحت العامت والسعاًت (، ٣ً2884ي، الؿُض عمًان )/ ؾلىي ٖثمان الهض6

ت )مهغ(.الصحيت ت الجامُٗت، الاؾ٨ىضٍع  ، صاع اإلاٗٞغ

، الصحت بين البعدًً الاحخماعي والثلافي(، 2883/ ٖبض اإلاخي مدمىص خؿً نالح )7

ت )مهغ(. ت الجامُٗت الاؾ٨ىضٍع  صاع اإلاٗٞغ

يت والثلافيت والبيئيت للصحت اإلاخغيراث الاحخماع(،  2885/2886/ ًُٞلت نضعاحي )8

ت ٚحر ميكىعة م٨ملت لىُل قهاصة واإلاسض داخل اإلاجخمع اإلاحلي ، مظ٦غة مسَُى

 اإلااحؿخحر في ٖلم الاحخمإ، حامٗت مدمض زًُغ بؿ٨غة )الجؼائغ(.

، صاع علم الاحخماع الطبي )اإلافهىم واإلاجاالث((، 2883/ هاصًت مدمض الؿُض ٖمغ)9

ت الجامُٗت ت ) مهغ(.الاؾ٨ى  اإلاٗٞغ  ضٍع

 

 


