المحاضرة الثان ة

تمﻬيد

التطور التار خي للخدمات الصح ة

لقد تعرفنا في المحاضرة السا قة على مفﻬوم الخدمات وأهميتﻬا وتصن فﻬا .ما تعرفنا على الفرق بين

الخدمات والسلع وماذا ميز الخدمات عن السلع .وفي هذه المحاضرة سننتقل إلى عرض للتطور التار خي
لتطور الخدمات.




البدا ات من 4000حتى  3000قبل الم ﻼد
ان المرض واﻷمراض عقاب من اﻵلهة

انت القبل ة هي السائدة حيث ان اﻷط اء عالج اﻷمراض عن طر الشعوذة والشعائر الدين ة.

 استخدمت اﻷعشاب والن اتات أدو ة للعﻼج


ان متوس العمر  20سنة.



ان اﻷط اء هم الكهنة



ان متوس العمر من  20إلى  30سنة



انت المعتقدات ضرورة معالجة الجسم له شفاء الروح وتغذ ة الجسم

من  3000إلى  300قبل الم ﻼد )المصر ين القدماء(

 استخدمت الحجامة عﻼج طبي

من  1700قبل الم ﻼد إلى  220م ﻼد ة( الصين ة القد مة(

 تم إنشاء سجل لﻸدو ة التي تعتمد أساسا على استخدام اﻷعشاب
 تم استخدم طرق للعﻼج الوخز اﻹبر

 تم البدء ال حث عن اﻷس اب الطب ة للمرض
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ان متوس العمر من  20إلى  30سنة

من 1200قبل الم ﻼد – 200قبل الم ﻼد )اليونان ة القد مة(

 قادت عمل ة البدء مراق ة جسم اﻹنسان وأثار المرض إلى العلوم الطب ة الحديثة
 اﻻعتقاد أن اﻷمراض هي نتيجة ﻷس اب طب ع ة

 استخدام طرق للعﻼج مثل التدل ك والعﻼج عن طر الفن ،والعﻼج اﻷعشاب
 اﻻعتماد على النظام الغذائي والتمارن الراض ة طرق للوقا ة من اﻷمراض


ان متوس العمر من  25إلى  35سنة

من  753قبل الم ﻼد  410-م ﻼد )الرومان ة القد مة(

 تم البدء بتنظ م الرعا ة الطب ة عن طر تقد م العﻼج للجنود الجرحى


انت أحدث المستشف ات هي المؤسسات الدين ة والخيرة في اﻷديرة والكنائس

 ظهرت بدا ة اﻻهتمام الصحة العامة والعنا ة الصح ة عن طر بناء ش ات الصرف الصحي والقنوات
المائ ة

 بنى الينوس اﻻعتقاد أن جسم اﻹنسان ينظم عن طر أرع ط اع للجسم :الدم ،والبلغم ،والسوداء


والصفراء،

ان متوس العمر من  25إلى  35سنة

من  400إلى  800م ﻼد ة( العصور المظلمة(

 حظر التر يز على إنقاذ الروح ودراسة الطب

 استخدمت الصﻼة والتضرع اﻹلهي لمعالجة السقم واﻷمراض.
 قدم الره ان والكهنة الرعا ة الوصائ ة للناس المرضى



انت اﻷدو ة مصنوعة ش ل أساسي من خﻼئ اﻷعشاب

ان متوس العمر من  20إلى  30سنة

من  800إلى  1400م ﻼد ة )العصور الوسطى(

 إعادة تجديد اﻻهتمام الممارسات الطب ة للرومان واليونانيين
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 ظهور الطاعون وقتله  %75من س ان أورا وأس ا

 تضمنت اﻷمراض الرئ س ة الجدر والخناق والسل والت فوئيد والمﻼرا
 بدأ العرب بإعداد اﻷط اء ٕواجراء الفحوص والحصول على شهادات


ان متوس العمر من  20إلى  35سنة

من  1350إلى  1650م ﻼد ة )عصر النﻬضة(

 أد تشرح الجسم إلى زادة فهم علم التشرح وعلم وظائف اﻷعضاء
 سمح اختراع دور الط اعة انتشار المعارف الطب ة

 أّلف أول تاب تشرح من قبل أندراس فيزاليوس )(1514-1564


ان متوس العمر من  30إلى  40سنة

القرن السادس عشر والقرن السا ع عشر

 قيت أس اب اﻷمراض غير معروفة  -موت الناس من اﻷخماج.
 سمح اختراع المجهر لﻸط اء برؤ ة الكائنات المسب ة للمرض.
 قام الص ادلة اﻷوائل صناعة ووصف و ع اﻷدو ة

 استخدم أمبرواز ار ) ،(1510-1590الج راح الفرنسي المعروف بـ"اﻷب للجراحة الحديثة المنشأة" ر ا
اﻷ َْو ِع َ ِة ال ﱠد َم ِوﱠة لوقف النزف)(ligatures


ان متوس العمر من  35إلى  45سنة

القرن الثامن عشر

 اخترع ابريل فهرنهايت ) (1686-1736أول مق اس ح اررة زئ قي

 أنشأ جون هنتر ) (1728-1793اﻹجراءات الجراح ة العلم ة وأدخل أنبوب التغذ ة
النظارات ِ
 اخترع بن امين فران لين ﱠ
ثنائ ة البؤرة


ان متوس العمر من  40إلى  50سنة

القرن التاسع عشر

 التطور السرع سبب اﻻكتشافات من اﻷح اء الدق قة والتخدير واللقاحات
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 تطور الس طرة على العدو متى انت اﻷح اء الدق قة مرت طة المرض
 بدأ التدر ب الرسمي للتمرض

 أص حت النساء عنص اًر فاعﻼً ونشطاً في الرعا ة الصح ة


ان متوس العمر من  40إلى  60سنة

القرن العشرون

 زادة المعرفة حول دور الدم في الجسم
 اكتشاف الزمر الدمو ة )(ABO

 اكتشاف ف ة دفاع خﻼ ا الدم الب ضاء ضد المرض
 تم تطو ر أدو ة جديدة :

 اكتشاف اﻷنسولين واستخدامه لمعالجة الس ر

 تطو ر الصادات الحيو ة للقضاء على اﻻنتانات
 تطو ر اللقاحات

 تطو ر أجهزة طب ة جديدة :
 أجهزة غسيل الكل ة

 جهاز القلب والرئة الصناعي

 تطو ر تقن ات التشخ ص والجراحة لعﻼج الحاﻻت الحرجة والصع ة
 نقل اﻷعضاء

 اخت ار طفل اﻷنبوب

 زرع أول قلب صناعي

 تطو ر خط الرعا ة الصح ة للمساعدة في تغط ة نفقات العﻼج

دل إنشاء برنامج الرعا ة الطب ة لذو الدخل المحدود والمساعدة الطب ة للمسنين ) (Medicare and
ّ 
 Medicaidعلى أول تدخل في مجال الرعا ة الصح ة
 قدمت منظمات المحافظة على الصحة ) (HMOsبدائل للتأمين الخاص.
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 بدء تنظ م المستشف ات وتطبي علم اﻹدارة على المشافي
القرن الواحد والعشرون

 وضع أول قلب صناعي قابل للزرع ش ل امل في جسم مرض مدينة لو زفيل في عام 2001
 أص حت هولندا أول بلد في العالم قونن الموت الرح م ) (euthanasiaفي عام 2002

 مشروع الجينوم ال شر ) (Human Genome Projectلتحديد جم ع الجينات الموجودة عند اﻹنسان
تقر ا من  20,000إلى  25,000جين.

 زادة اﻻهتمام اﻹدارة الصح ة وأدواتها

 تعمي مفاه م جودة العﻼج ٕوادارة الجودة الشاملة واﻻعتماد ة
 تطبي م اد الس احة الطب ة

 استخدمت الخﻼ ا الجذع ة في عﻼج المرض في أوائل أعوام الـ 2000و قادت إلى زادة اﻷ حاث في
معالجة السرطان وأمراض أخر

 أعلنت مؤسسة تكنولوج ا الخﻼ ا المتقدمة استنساخ جنين شر في عام  2001ولكن الجنين لم عش
 عﻼج اﻹيدز ،والسرطان ،وأمراض القلب
 تحو ر الجينات لمنع اﻷمراض الوراث ة

 إعادة تجديد اﻷعصاب في المخ والنخاع الشو ي لمنع الشلل

 تطو ر الصادات الحيو ة التي ﻻ تسمح لمسب ات اﻷمراض بزادة المقاومة
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إضافات مدرس المقرر

16

