المحاضرة الثالثة

الصحة وعناصرها ،العوامل المؤثرة بﻬا
تمﻬيد

عد أن تم استعراض مفﻬوم الخدمات وعرض التطور التار خي للخدمات الصح ة منذ أن ان اﻻعتماد

على طب اﻷعشاب وق ام الكﻬنة ورجال الدين بدور اﻷط اء إلى ظﻬور التجﻬيزات الطب ة المعقدة وظﻬور

م ادئ اﻹدارة الصح ة وتكنولوج ا المعلومات ،سنتتقل في هذه المحاضرة إلى شرح مفﻬوم الصحة والعوامل
المؤثرة فيﻬا.

.ما هي الصحة؟

عرف دستور منظمة الصحة العالم ة ) (WHOلعام  1948الصحة على النحو التالي:

»الصحة هي حالة من اكتمال السﻼمة بدن اً وعقل اً واجتماع اً ،ول س مجرد انعدام وغ اب المرض أو العجز«
ما عرفها العالم بر نز  Perkinsأنها »حالة التوازن النسبي لوظائف عمل ة إيجاب ة تقوم بها قو الجسم

للمحافظة على توازنه«.

وقد ورد في نص الصحة للجم ع ):(Health for All

الصحة تعني أن حصل جم ع الناس في جم ع أرجاء العالم على درجة عال ة من الرعا ة الصح ة تؤهلهم

لق ادة ح اة اجتماع ة واقتصاد ة منتجة  ...حيث

ون مقدورهم العمل ش ل منتج والمشار ة ش ل فعال

في الح اة اﻻجتماع ة في المجتمع الذ ينتمون إل ه )تصرح ألما_أتا لمنظمة الصحة العالم ةWHO 1978 ,

(Alma Ata Declaration

تعتبر منظمة الصحة العالم ة الصحة حالة مثال ة تهدف إلى تحق قها ولكن )قد( ﻻ ون مقدورها بلوغ ذاك

الهدف.

إن تعرف الصحة يختلف من عقد إلى أخر ومن مجموعة اجتماع ة )أو ثقاف ة( إلى أخر ،و ذلك من
اختصاص طبي إلى أخر.
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أذا ،إن ما عتبر صح ا يتم تحديده وفقا لثقافة المجتمع .و بدو ذلك واضحا في حاﻻت اﻷمراض العقل ة :إن
التصرفات الناجمة عن انفصام الشخص ة مقبولة في عض المجتمعات ومرفوضة في أخر  .ما أن الصحة

ل ست حالة مطلقة :من المم ن أن عاني شخص ما من الز ام أو السعال و شعر في الوقت ذاته أنه في حالة

جيدة .رما أفضل وصف للحالة الصح ة لشخص ما هو ون ذاك الشخص في حالة تتراوح بين ونه في
صحة مثال ة و ين الموت :الصحة ل ست حالة ثابتة.

ونتيجة تأثر المجتمعات الشرق ة المعتقد اﻹسﻼمي ،تعتبر تلك المجتمعات أن المرض ينتج عن اختﻼل توازن
العمل ات الطب ع ة وتعتبر الصحة حصيلة تحق ذاك التوازن.

عرف عض علماء الصحة على
وﻷن تعرف الصحة أمر صعب فإن ق اس الصحة أمر ش ه مستحيل .ولذا َ
أنها خلو الجسد من اﻷمراض واﻹعاقات .وفي الحق قة ،يتم استخدام المرض لق اس الحالة الصح ة.

يتبين مما سب أن الناح ة اﻻجتماع ة م ّون أساسي في تعر ف الصحة وﻻ م ن للعاملين في الصحة
العامة أن حققوا السﻼمة والكفا ة للفرد أو الجماعة ،أو المجتمع ،دون دراسة اﻷوجه اﻻجتماع ة لح اة
اﻹنسان واﻻرتقاء بﻬا ﻬدف أساسي ،بجانب النواحي النفس ة والبدن ة.
 .2ما هي العوامل التي تؤثر في الصحة؟

 .1العوامل البيولوج ة والوراث ة :العمر ،الجنس ،العرق والم ون الوراثي.

 .2العوامل اﻻجتماع ة  :ظروف العمل ،الدخل ،التغذ ة ،نم الح اة ،درجة الغنى ،المساواة ،الحرب ,التعل م,
البيئة....

 .3صناعة الس اسات :س اسات الصحة )مثﻼ المر ز ة ودور المجتمع الدولي(
 .4الخدمات الصح ة

هناك الكثير من النماذج التي تبين العﻼقة بين العناصر المختلفة للصحة ،ونطرح هنا نموذجين:
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تُظهر عدة أمثلة أهم ة معرفة هذه العوامل وفهمها أثناء تخط

ٕوادارة الخدمات الصح ة وخدمات المستشف ات.

إن العوامل اﻻجتماع ة واﻻقتصاد ة والبيئ ة التي تُسبب انحدار الصحة معروفة وواضحة ومن أمثلة ذلك
العﻼقة بين الدخل وسوء التغذ ة والعﻼقة بين المهنة وصحة المزارعين أو عمال البناء.وتعتبر عض اﻷمثلة

اﻷخر جدل ة العﻼقة بين تكنولوج ا اﻻتصاﻻت الحديثة والصحة .أما تأثير الدخل على صحة اﻷطفال فهو
أمر شهد العالم على أهميته في الدول ذات الدخل المتوس والضعيف ،ما أن أثره هام أ ضا في الدول ذات
الدخل المرتفع.

و تعتبر الخط الوطن ة التي تسعى إلى تحسين توزع الخدمات واﻷعمال ،أ أنها تسعى إلى أن تقلل من
نس ة الظلم اﻻجتماعي واﻻقتصاد  ،فعالة في تحسين نس ة وف ات اﻷطفال ومأمول العمر عند

الوﻻدة)(Navaro et al 2006

تقوم اللجنة الدول ة للعناصر اﻻجتماع ة للصحة بجمع دﻻئل اعتماداً على تسع ش ات معرف ة ت حث في

المواض ع اﻵت ة:

 .1العولمة.

 .2أنظمة الصحة.
 .3البيئة الرف ة

 .4ظروف العمل والتوظيف
 .5تنم ة الطفولة الم رة
 .6اﻻست عاد اﻻجتماعي

 .7النساء والتمييز حسب الجنس
 .8الق اس واﻷدلة

 .9أولو ة شرو الصحة العامة.

وقد تم تأس س تلك الش ات المعرف ة لتجمع أدلة حول

 -1عﻼقات سبب ة معقولة

 -2المناط اﻷساس ة التي يجب أن يتم فيها التنفيذ.

 -3ممارسات فعالة تقف في وجه ظواهر الظلم اﻻجتماع ة ف ا يتعل
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الصحة في ل أنحاء العالم.

وهذه العوامل ل ست في اﻻغلب مستقلة ومنفصلة عن عضها .فالتقرر حول الطفولة الم رة ،على سبيل

المثال ،يؤ د على العﻼقة الوطيدة بين الطفولة وعناصر الصحة اﻻجتماع ة اﻷخر وخاصة البيئة

الرف ة،الجنس ،العولمة واﻷنظمة الصح ة )(Irwin et al 2007

الصحة العامة( (Public Health

عرف العالم( )Winslowالصحة العامة أنها علم وفن الوقا ة من المرض ٕواطالة العمر وترق ة الصحة
والكفا ة وذلك مجهودات منظمة المجتمع من اجل صحة البيئة وم افحة اﻷمراض المعد ة وتعل م الفرد

الصحة الشخص ة وتنظ م خدمات الطب والتمرض للعمل على التشخ ص الم ر والعﻼج الوقائي لﻸمراض

وتطو ر الح اة اﻻجتماع ة والمع ش ة ليتم ن ل مواطن من الحصول على حقه المشروع في الصحة والح اة

إن الصحة العامة أو الصحة اﻻجتماع ة في مفهومها الحديث اشمل وأوسع من الصحة الشخص ة أو صحة
البيئة أو الطب الوقائي أو الطب اﻻجتماعي وفي الواقع أن الصحة العامة تشمل ل المفاه م اﻷخر مجتمعة

و ضاف إلى ذلك:

 اﻹج راءات اﻹدارة مثل التخط

 الدراسات اﻻستقصائ ة والو ائ ة.

والتنظ م وجمع اﻹحصاءات الصح ة والحيو ة.

 التفت ش الصحي.

 التر ة الصح ة للشعب.

 خدمات الصحة العامة المعمل ة.

 إدارة الوحدات الصح ة والمستوصفات والمستشف ات
مجاﻻت الصحة العامة وم ادينﻬا

م ن تقس م خدمات الصحة العامة ومجاﻻتها إلى قسمين:

القسم اﻷول  :الخدمات التي تقدمﻬا اﻹدارات الصح ة سواء انت منفردة أو اﻻشتراك مع ﻏيرها.

 أوﻻً :مجال صحة البيئة و شمل:

 المس ن الصحي.
 تخط

المدن والقر .

 الم اه الصالحة للشرب واﻻستعمال ال شر .
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 جمع وتصرف الفضﻼت ال شرة.
 جمع وترحيل القمامة.

 حما ة اﻷنهار والترع من التلوث.
 م افحة الحشرات والفئران.

 مراق ة المواد الخطرة ومخلفات الصناعة.
 حما ة الجو من التلوث.

 ثان اً :مجال الصحة الفرد ة واﻻجتماع ة وتشمل:

 الشخص السل م :رعا ة( الحوامل -اﻷطفال – ال الغين – المسنين(

 رعا ة المعوقين :ذو العاهات من )اﻷطفال – ال الغين – المسنين(
 رعا ة المرضى:

 الحاﻻت المرض ة المتعلقة الحمل والوﻻدة.
 اﻷمراض الحادة.

 اﻷمراض المزمنة.

 اﻷمراض المعد ة.
 اﻷمراض المهن ة.

 ثالثاً :مجال م افحة اﻷمراض المعد ة و شمل:
 الحجر الصحي

 اﻹجراءات الو ائ ة العامة وتشمل التحصين والعزل والتطهير
ار عاً :المجال العام و شمل:

 تقو ة بناء الصحة وترقيتها
 و شتمل هذا على:
 التغذ ة

 التر ة البدن ة
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 التر ة الصح ة )عقل اً و دن اً(
 المجال التنظ مي و شمل:

 سن القوانين في المجال الصحي.

 توحيد المعايير والمستو ات الصح ة.
 اشتراطات الطعام واﻷدو ة.

 مجال اﻹمدادات والتجهيزات )طب ة – صح ة(
 مجال التسجيل والتحليل و شمل:
 اﻹحصاءات والسجﻼت.

 المسح الصحي وتحديد المشاكل.
 تحديد وق اس الخدمات.
 ق اس النتائج.

 خامساً :مجال التعل م المهني و شمل:
 على مستو المعاهد والكل ات.
 الدراسات العل ا

 الدراسات التنش ط ة قبل الخدمة وأثناء الخدمة.
 سادساً :مجال اﻷ حاث وتشمل:
 ال حوث اﻷساس ة.
 حوث التشغيل.

 ال حوث التطب ق ة.
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القسم الثاني :الخدمات اﻷخر التي تساعد على اﻻرتقاء المستو الصحي.
 الرعا ة اﻻجتماع ة ٕواجراءات الضمان اﻻجتماعي.
 التعل م.

 إنتاج وتوزع الطعام.

 استصﻼح اﻷ راضي.

 خدمات الطب الب طر .

 إدارات العمل :تحديد ساعات العمل المناس ة للصحة واﻷجور وظروف العمل.
 خدمات الترو ح والترف ه.
 النقل والمواصﻼت.
 رعا ة الش اب.

 خدمات الر والصرف الصحي والنظافة والبلد ات.
 استغﻼل الموارد الطب ع ة.
 تنظ م اﻷسرة والس ان.

إضافات مدرس المقرر
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