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 الوحاضرة االولى 

هي حالة السالمة والكفاية البدنية واالجتماعية الكاممة وليستت مجت د  -*هفهىم الصحة :
 الخمو من الم ض او العجز . 

أن أهت  وامتمت تع يتل لم تحة العامتة ولتعل العتال   -*هفهىم الصحة العاهةة :
  -( وهو ان :0991وينسموا )سنة 

عم  وفن الوقايتة متن المت ض وأطالتة العمت  وت قيتة ال تحة والكفايتة  -:*الصحة العاهة 
االجتماعيتتة بمجدتتودات منظمتتة لممجتمتت  متتن اجتتت  تتحة البيرتتة ومكافحتتة االمتت اض المعديتتة وتعمتتي  
ال حة المخ ية وتنظي  خدمات الطب والتم يض لمعمت عمى التمخيص المبك  والعالج الوقتاري 

اعية والمعيمية وأليفت أخيت ًا ال تحة النفستية ليتتمكن كتت متواطن لألم اض وتطوي  الحياة االجتم
 من الح وت عمى حقل المم وع في ال حة والحياة . 

هة : صحة العا نات ال صحة  -*هكى نات ال خيص هكى كن تل يو

  -العاهة بوا يلي :

  حة البيرة .  -9ال حة المخ ية )الف دية( .                       -0
 ال حة االجتماعية .  -4عمى مستوى الف د والمجتم  .      الطب الوقاري  -3 
وتع ل عمى أندا تقوية  حة الفت د وللتع عتن ط يته االهتمتا  بمتا يمتي  -ال حة المخ ية : -0
:-  
          ال يالتتتتتتتتتتتتتتة           -5ال احتتتتتتتتتتتتتتة     -4النتتتتتتتتتتتتتتو      -3النظافتتتتتتتتتتتتتتة المخ تتتتتتتتتتتتتتية    -9التغليتتتتتتتتتتتتتتة    -0
 العناية بالممبس  -8الت ويح عن النفس    -7ة    أوقات العمت وأوقات ال اح -6
 العناية بأعلاء الجس  من عينين وألنين وف  وأسنان .  -9
وتع ل  حة البيرة عمى أندا مفدو  عم  وفن حفظ وتحسين البيرة التي تؤث   - حة البيرة : -9

  -:في المجتمعات مثت 
 القمامة وكيفية التخمص مندا   -3ت  يل الفلالت    -9الم ب    مياة -
االلتتتاءة فتتتتي  -7التدويتتتة    -6تختتتتزين الطعتتتا    -5 تتتحة الحميتتتب والطعتتتا  والمطتتتاع     -4 

 -9                          مكافحتة الحمت ات   -9نظافة المتوا ع والمتنزهتات   -8المساكن   
  ها من عوامت البيرة . من  اللولاء والغازات اللا ة وغي

وهو عم  وفن الوقاية من االم اض واطالتة العمت  وتقويتة ال تحة ستواء كتان  -الطب الوقاري : -3
هتتلا المستتتوى الفتت دي أو مستتتوى المجتمتت  و والطتتب الوقتتاري عمتتى المستتتوى الفتت دي بمفدتتو  ال تتحة 

اليدتتا استتتعمات الم كبتتات  المخ تتية ) التغليتتة و النظافتتة و ال يالتتة و ال احتتة و ... التت  ( ملتتافاً 
 الحيوية مثت ) المقاحات واألدوية وكللع العالج المبك ( . 
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أمتتتا الطتتتب الوقتتتاري عمتتتى مستتتتوى المجتمتتت  فيمتتتبل فتتتي مفدومتتتل العتتتا  الطتتتب الوقتتتاري عمتتتى        
المستتتوى الفتت دي إال أنتتل ي كتتتز أهتمامتتل عمتتى المجتمتتت  بتتدت متتن الفتتت د ويمتتمت ال تتحة المخ تتتية 

البيرتتتة ( ملتتتال اليتتل الطتتتب الوقتتتاري الفتتت اد المجتمتت  ومتتتا يمتتتممل متتتن استتتتعمات  لممجتمتت  )  تتتحة
 م كبات حيوية لكت ف د في المجتم  يق د وقاية المجتم  من االم اض المعدية وانتما ها . 

  -أن الطب االجتماعي يعتمد عمى عدة أسس وهي : -الطب االجتماعي : -4
 ى عاته المجتم  . أن  حة الناس تعتب  مسؤولية مبام ة عم -أ

 أن العوامت االجتماعية واالقت ادية لدا آثا  هامة عمى ال حة والم ض .  -ب
أن االجتت اءات التتتي يقتتو  بدتتا المجتمتت  لال تفتتاع بالمستتتوى ال تتحي يستتتمز  باللتت و ة االعتمتتاد -ج

ن عمتتى اال تفتتاع بالمستتتوى االجتمتتاعي لمنتتاس حيتتث أن ال عايتتة الطبيتتة التكفتتي وحتتدها بتتت يجتتب أ
 تسي  جنبًا إلى جنب م  ال اعية االجتماعية . 

بمعنتتى آختت  أن مفدتتو  الطتتب االجتمتتاعي ومفدتتو  ال تتحة االجتماعيتتة يؤكتتد ا تبتتاط ال تتحة      
 والم ض بالحياة االجتماعية بمعنى إندا تؤث  فيدا وتتأث  بدا . 
يوكن تقسين خذهات  -* هجاالت الصحة العاهة وهيادينها :

 االتها الى قسوين الصحة العاهة وهج

 الخدمات التي تقدمدا االدا ة ال حية سواء كانت منف دة أو باالمت اع م  االدا ات االخ ى . -0
 الخدمات التي تقو  بدا االدا ات االخ ى والتي تساعد اال تفاع بالمستوى ال حي .  -9

 الدا ات االخ ى* الخدمات ال حية التي تقدمدا االدا ات ال حية منف دة أو باالمت اع م  ا
جمتتتت   –تنقيتتتتة الميتتتتا   –تخطتتتتيط المتتتتدن والقتتتت ى  –المستتتتكن  -مجتتتتات  تتتتحة البيرتتتتة وتمتتتتمت : -0

 –حمايتتتة االندتتتا  والتتتت ب متتتن التمتتتوث  –جمتتت  وت تتت يل القمامتتتة  –وت تت يل الفلتتتالت االدميتتتة 
 حماية الجو من التموث .  –م اقبة المواد الخط ة ومخمفات ال ناعة  –مكافحة الحم ات والفر ان 

وتقدي  لالف اد اال تحاء متثال م كتز  عايتة االمومتة  -مجاالت ال حة الف دية او االجتماعية : -9
 .المستمفيات والعيادات الخا جية  –والطفولة أو لمم يض 


