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 مفههم الرحة 
 

 
 
 
حة العقمية رض أو داء، وىي تذِسل الخَ ندان دون أي مألنيا حالة ابأحة رالرحة:  تعخف ال 

دالمة بخ عذيحي لالدميع ىػ ا فاالندانيع؛ دمقال العقل الدميع في الجدع اليواالجتساعية والبجنية، فكسا 
ج، يذكل جبجتسع سمعالع ويتعامل مع أفخاد اللة يفيػ إندان ذو َنطخة واقع اا اجتساعي  مبجنو وجدجه، أ

ض سخ ىاب الذوثانييسا  لعملالمة مغ جسيع األمخاض وادسا الليحة عمى أمخيغ أو رل مفيػم السذتيو 
 .فاء مشو بعج حمػلوالذ  وا
 

 مفههم الرحة العامة
مغ األمخاض، إشالة الحياة واالرتقاء بالرحة مغ خالل الجيػد السشطسة واالختيارات  عمع وفغ الػقاية

االستعالمية لمسجتسع، السشطسات، السجتسعات الخاصة والعامة واألفخاد . فيػ ذلظ العمع السيتع بالتيجيجات 
إلحرائيات التي تػاجييا الرحة القائسة عمى تحميل صحة الدكان. ويذسل عمع الرحة عمع األمخاض، ا

الحيػية وكحلظ الخعاية الرحية. كسا تعتبخ كٌل مغ الرحة البيئية ، صحة السجتسع ، الرحة الدمػكية 
 وكحلظ الرحة السيشية مجاالٍت أخخى فخعية ييتع عمع الرحة العسػمية بيا.
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الػقاية والعالج و يتسثل محػر اىتسام تجخل الرحة العسػمية في تحديغ الرحة وجػدة الحياة مغ خالل 
 مغ األمخاض وضخوف الرحة العقمية والجدجية األخخى.

تعتبخ الرحة العامة أحج فخوع العمػم التي تجرس كيفية تصػيخ وتخقية الحياة الصبيعية لإلندان سػاء   
ومدبباتيا وشخق انتقاليا وكيفية الػقاية مشيا أو ما يتعمق بشذخ الػعي الرحي االمخاض مغ ناحية دارسة 

االىتسام برحة البيئة ومكافحة األخصار الرحية ومعالجتيا, كسا أن الرحة العامة تعتبخ عمع اجتساعي و 
 السجتسع. خاديخبط الصب بالشػاحي االجتساعية ويعتشي بالخعاية الرحية ألف

 
 تتسثل ب:الرحة العامة       
 صحة البيئة.  -1

 الرحة الفخدية الذخرية.  -2

 ج الػقائي. والعال لالمخاضالتذخيز السبكخ  -3

 السعجية.  لالمخاضمكافحة  -4

 تصػيخ الحياة االجتساعية.  -5

السجتسع الحرػل عمى حقو في الرحة والحياة, ومغ ذلظ يتبيغ أن  خادمغ أجل أن يتسكغ كل فخد مغ أف
مفيػم الرحة العامة يتزسغ كل السجاالت الرحية الستسثمة بالرحة الذخرية واالجتساعية والبيئية 

 والػقائية... الخ. 
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 مكهنات الرحة العامة 

التعخف  ل وضائفو بغخضسجدع اإلندان وتخكيبو والتعخف عمى ع بجراسةتختبط الرحة العامة         
عمى العالقة بيشيا والتػصل إلى تذخيز الحاالت السخضية ومحاولة معالجتيا. وتػجج عجة مكػنات 

 لمرحة العامة تسثل بسا يأتي: 

 الرحة البيئية: -1

و التي تعشى بجسيع  الرحة العامة فخوعىي عالقة البيئة برحة االندان وىي فخع مغ  لرحة البيئيةا
العشاصخ البيئية سػاء الصبيعية او السشذأة والتي تؤثخ عمى صحة اإلندان. ومغ السرصمحات األخخى 

تعشى بالرحة البيئية أو السدتخجمة لإلشارة إلييا الرحة العامة البيئية، والػقاية البيئية. وتعتبخ التي 
البيئية وثيقة الرمة بالعمػم البيئية و الرحة العامة حيث أنيا تعشى بالعػامل السؤثخة عمى صحة  الرحة
 .اإلندان

و اإلحيائية خارج جدع اإلندان، باإلضافة إلى  وتعالج الرحة البيئية كافة العػامل الفيديائية و الكيسيائية
جسيع العػامل التي تؤثخ عمى الدمػك و الترخفات. وتذسل الرحة البيئية تقييع و الديصخة عمى ىحه 

العػامل البيئية التي مغ السحتسل ان تؤثخ عمى الرحة. وتدعى الرحة البيئية نحػ الػقاية مغ األمخاض 
 ة. و خمق بيئة مغ شأنيا دعع الرح

 

 
تسثل الرحة البيئية كل العػامل الخارجية التي تؤثخ بذكل مباشخ أو غيخ مباشخ عمى الفخد, وتختبط و 

 الرحة البيئية بالعػامل االجتساعية حيث تديع في القزاء عمى السذكالت الرحية التي يتعخض ليا 
األغحية والعشاية بسرادر مياه الذخب والعسل عمى ترخيف الفزالت والقزاء  مخاقبةمغ خالل  االفخاد

في البيئة, كحلظ متابعة السحالت والسصاعع والعشاية بالسأكػالت واألشعسة  الحذخاتعمى كافة أنػاع 
 والحفاظ عمييا. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
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يغ نسػه ومدتػى في تحجيج صفات الفخد وفي تبا كبيخاوأن لمرحة البيئية التي تقجم لمفخد دوًار       
 الشزج الحي يتستع بو. 

 
الرحة الفردية:  -2   

يتعمق ىحا السكػن بكل ما يتعمق بالفخد واالىتسام برحتو مغ ناحية الشسػ البجني والحخكي والتغحية        
التحاليل الصبية والكيسيائية, والعسل مغ أجل الػصػل إلى تحقيق الشسػ الستكامل مغ كافة الشػاحي  واجخاء

 لبجنية والحىشية والشفدية والرحية واالجتساعية ,إضافة إلى تحديغ كفاءة الجيازيغ الجوري والتشفدي. ا
 الطب الهقائي للمجتمع: -3

 .مغ األمخاضل الػقاية بيعشى بجراسة وإيجاد وتصبيق س الصب ىػ فخع مغالصب الػقائي :  

جية الصب الػقائي لمسجتسع مختبط بذكل مباشخ بالرحة البيئية مغ جية وبالرحة الفخدية مغ  ويعخف
الرحية مغ عسل خجمات صحية عامة وتفتير صحي إضافة  االجخاءاتمغ خالل الكيام بكافة  أخخى ,

 سػ العالقات االجتساعية. واألنساط الدمػكية والتسدظ بالعادات الرحية الحدشة ون الخبخاتإلى اكتداب 
 الطب الهقائي للفرد:  -4

يختبط الصب الػقائي لمفخد بكل مغ الرحة البيئية والفخدية والصب الػقائي لمسجتسع, مغ خالل        
بأىسية الػقاية والعالج والعسل عمى استخجام الصخق الدميسة لمحاجات اليػمية,  االفخاد التأكيج عمى تػعية 

 كحلظ استخجام األدوية والمقاحات مغ أجل الػقاية والعالج. 
 

 وسائل تحقيق الرحة 
  يا:قييسكغ تحك

تقجم ىحه االجخاءات لمػقاية مغ مخض معيغ وقبل حجوثو  : االجخاءات الػقائية الخاصة أو الشػعية -1
 -ذسل :وت

بيغ السدبب الشػعي وبيغ االندان الدميع مثل استخجام  فيباعج لتفادي االصابة بالسخض - أ
لمصفل في     D التصعيع ضج شمل االشفال لمػقاية مغ ىحا السخض  أو اعصاء فيتاميغ 

 الدشة االولى لتجشب االصابة بالكداح .
غمي الحميب لمػقاية مغ مخض تػجو ىحه االجخاءات نحػ السدببات الشػعية )االمخاض( مثل  - ب

 التجرن البقخي ، تشكية مياه الذخب لمػقاية مغ مخض الكػليخا والتيفػئيج.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8
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            تػجو ىحه االجخاءات نحػ االندان الدميع )العائل السزيف(مثل االىتسام   -ج 
 بالتصعيع ضج االمخاض، تحديغ العادات الغحائية ،االىتسام بالرحة الذخرية ...الخ 

 تػجو ىحه االجخاءات نحػ البيئة مثل السدتشقعات والبخك . -د 
 .تػجو ىحه االجخاءات نحػ تحديغ السدتػى االقترادي  -ه 

 االكتذاف السبكخ لمسخض  -2
تيجف ىحه االجخاءات الى اكتذاف السخض في أدواره االولى قبل انتذاره في جدع السخيس ومعالجتو حاال 

ومشعشا مزاعفاتو . وبالتالي مشعشا انتذار السخض الى باقي أفخاد  وبيحا نكػن قج سيصخنا عمى السخض
 -السجتسع . ويتع مغ خالل :

 تحميل الجم الكتذاف امخاض مختمفة - أ
 لعسال السرانع الكتذاف حالة التجرن. X-Rayأخح اشعة  - ب
 الكذف الجوري عغ حاالت االورام البديصة والسحتسل تحػليا الى أورام سخشانية خبيثة -ج

  -السخض:عالج  -3
تتع ىحه االجخاءات في السدتذفيات والعيادات الخارجية والسخاكد الرحية حيث يقجم الى السخضى حالة 

 مجيئيع الى ىحه السدتذفيات شمبا لمعالج ويجب االلتدام بشرائح الصبيب واخح العالج بالػقت السحجد.
 -التأىيل: -4

ة وحجوث عاىة أو عجد مغ مخمفات السخض ويقرج بيا االجخاءات التي تتخح بعج عالج الحالة السخضي
 وتذسل رعاية العاجد صحيا" ، نفديا" ، شبيا" ، اجتساعيا" ، وميشيا". 

 
 مجاالت الرحة العامة وميادينها 

يسكغ تقديع خجمات الرحة العامة ومجاالتيا إلى  إن الرحة العامة في مفيػميا الحجيث أشسل وأوسع   
 قدسيغ: 

 أخرى وهي: االدارات الرحية سهاء كانت منفردة أو باالشتارك مع  االداراتتقدمهاأواًل: الخدمات التي 
 تذتمل على : في مجال البيئة:  -أ 

 الدكغ الرحي  -
 تخصيط السجن والقخى   -
 السياه الرالحة لمذخب  واالستعسال اآلدمي  -
 ترخيف الفزالت  -
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 السػاد الخصخة ومخمفات الرشاعة  مخاقبة  -
 الحساية مغ التمػث -
 والقػارض.  الحذخاتكافحة م  -

 
 وتذتمل على ما يأتي:في مجال الرحة الفردية:   -  ب

 رعاية األميات الحػامل  -
 رعاية األشفال  -
 خاىقيغرعاية الس -
 رعاية السدشيغ  -
 رعاية السعاقيغ  -

 ويذتمل على تطهير الرحة وترقيتها والمتمثلة بما يأتي:في المجال العام:   -ج 
 التغحية.  -
 . (عقميًا وبجنياً )التخبية الرحية  -
 التخبية البجنية.  -
 وضع القػانيغ الرحية.  -
 الصبية والرحية.  التجييدات -

 وتذتمل على ما يأتي:في مجال البحهث والدارسات:  -د
 البحػث العمسية األساسية  -
 البحػث التصبيكية  -
 البحػث السختبخية  -

 ثانيًا: الخدمات المداعدة للرحة العامة واالجتماعية وتذمل: 
 الخعاية االجتساعية.  -
 الخعاية الرحية.  -
 رعاية الذباب.  -
 الخجمات الصبية والرحية.   -
 الشقل والسػاصالت.  -
 البمجيات والشطافة.  -
 تشطيع األسخة والدكان.  -
 استغالل السػارد الصبيعية.  -
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 خجمات التخويح والتخفيو.  -
 التربية الرحية                             

ىي تعجيل سمػك األفخاد واتجاىاتيع فيسا يتعمق برحتيع. وذلظ عغ شخيق تدويجىع بالسعمػمات الرحية 
 السشاسبة.ويتع ذلظ بإتباع األساليب التخبػية الحجيثة والسشاسب كسا عخفيا عجد مغ الباحثيغ بأنيا:  

 عسمية تعميع السجتسع كيفية حساية نفدو مغ األمخاض والسذاكل الرحية.   -1
 ية تغييخ أفكار وأحاسيذ وسمػك الشاس فيسا يتعمق برحتيع.  عسم -2
عسمية تدويج أفخاد السجتسع بالخبخات الالزمة بيجف التأثيخ في معمػماتيع واتجاىاتيع ومسارستيع  -3

 فيسا يتعمق بالرحة تأثيخا" حسيجا . 
لفخد عسمية تخجسة الحقائق الرحية السعخوفة إلى أنساط سمػكية صحية سميسة عمى مدتػى ا -4

 والسجتسع وذلظ باستعسال األساليب التخبػية الحجيثة. 
  

 
 الرحية :   التربيةأهداف                             

 أن يجرك األفخاد مدئػليتيع نحػ تحديغ أحػاليع الرحية واالىتسام بيا.  -1
تعجيل اتجاىات وعادات وسمػكيات األفخاد إلى الدمػك الرحي الدميع وإكدابيع االتجاىات  -2

 االيجابية 
 إكداب األفخاد مفاليع ججيجة نحػ الرحة والسخض بسا يتالئع مع االكتذافات الحجيثة.  -3
 تدويج األفخاد بأساليب وشخق تداعجىع في الحفاظ عمى صحتيع.  -4
 العامة. السداىسة في نذخ شخق الػقاية  -5
تبديط السعمػمات والحقائق الستعمقة بالرحة مثل جدع اإلندان ووضائف األعزاء واالحتياجات  -6

 الغحائية. 
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 ميادين التربية الرحية ومجاالتها:  
 الرحة الذخرية : وذلظ فيسا يتعمق بالشطافة والتغحية والشػم والخاحة والخياضة والعشاية بالعيشيغ.   -1

 

 
 
السشدل : وتتييأ بو فخص وعػامل تخبػية كثيخة مثل العادات الرحية لمكبار كقجوة لمرغار ،  -2

وشخيقة معاممة أفخاد االسخة بعزيع لبعس ، واتجاىات االسخة نحػ الرحة واإلجخاءات الرحية ، 
 وميدانية االسخة وشخيقة تػزيعيا بيغ الغحاء والسدكغ والسمبذ.  

ئية أو متػسصة أو إعجادية أو معاىج عميا أو كميات جامعية ، وتتييأ فييا السجرسة : سػاء كانت ابتجا -2
فخص تخبػية كثيخة مغ صحة البيئة والسخافق الرحية ، والتخبية البجنية واأللعاب الخياضية ، ومذاريع 
خجمة السجتسع ، والدمػك الرحي لمسجرسيغ وغيخىع كقجوة لمصالب ، والعالقات العامة بيغ السجرسيغ 

 تالميح وغيخىع مغ ىيئة السجرسة.  وال
السجتسع : تتييأ بو فخص كثيخة تؤثخ في الدمػك الرحي لمذعب مشيا ، الخجمات الرحية والشرائح  -3

التي يحرل عمييا األىالي مغ ىيئات الصب والتسخيس والخجمات السداعجة ، الخبخة في العسل سػاء 
  .كان في الحقل أو السرشع أو الستجخ


