الفصل الثاني الصحـة المدرسيـة
أوال :تاريخ نشأة وتطورنظام الصحة المدرسية

1

تطور أنظمة الصحٌة المدرسٌة -:
 )1بدأت الصحة المدرسٌة بداٌة عالجٌة من حٌث الهدف والمحتوى .
 )2بدأت فً التحول إلى توفٌر الخدمات الوقائٌة مثل مكافحة العدوى و إعطاء
التطعٌمات وإجراءات التعامل مع األمراض المعدٌة .
 ) 3انتقلت إلى من االعتماد على األطباء وهٌئة التمرٌض السرٌري إلى فئات
متخصصة ولكنها أقل تأهٌالً مثل المشرف الصحً والزائر الصحً والمثقف
الصحً وممرض الصحة المدرسٌة وفنً صحة الفم واألسنان .
 )4تزاٌد االهتمام بتقدٌم خدمات تعزٌز الصحة والوقاٌة األولٌة من األمراض
المنتشرة فً المجتمع  )5 .تحولت الخدمات المقدمة فً الصحة المدرسٌة من
التعامل مع المشكالت الجسدٌة إلى المشكالت السلوكٌة ومحاولة الحٌلولة دون
اكتساب الطالب السلوكٌات الصحٌة السلبٌة كالتدخٌن وإدمان المخدرات
والممارسات الجنسٌة المحرمة .
 )6انتقلت أعمال الصحة المدرسٌة من العٌادات والمستشفٌات إلى داخل المؤسسات
التعلٌمٌة والتربوٌة وإلى المدرسة .
 )7تحولت خدمات الصحة المدرسٌة من االقتصار على كونها وظٌفة لألطباء
والممرضٌن والطاقم السرٌري لٌشترك فً مهامها أفراد األسرة التربوٌة مع التركٌز
بالذات على دور المعلم .
 )8تحولت الصحة المدرسٌة من كونها مسؤولٌة مؤسسة أو إدارة واحدة إلى عمل
تنسٌقً تتضافر فٌه الجهود بٌن كل الجهات المعنٌة  ،وهذا توجه متنامً على
مستوى العالم ،إال أنه أكثر تبلوراً فً الدول المتقدمة صناعٌا ً  ،فقد عقدت الجمعٌة
األمرٌكٌة للصحة المدرسٌة مؤتمرها السنوي الثالث والسبعٌن تحت شعار "\ :
التعاون  :الكلمة المختارة للقرن الواحد والعشرٌن \" .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1غازي الطعامنة :مبادئ فً الصحة والسالمة العامة ،عناء للنشر والتوزٌع،عمان ،األردن  ،2007،ص .30
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 -.ظهور و نشأة الصحة بالمؤسسات التعميمية في الجزائر لعل أول منشور

وزاري مشترك ممضى من طرف أربعة و ازرات و الذي صدر في  1983/11/21و
الذي يؤكد عمى ضرورة االلتفاف إلى صحة الطفل و إلى الوسط المدرسي الذي
يتربي فيياالعتناء بيما جنباإلى جنب . -ثم يأتي المنشور الوزاري رقم  05المؤرخ في
 22جانفي  1985ليؤكد عمى ضرورة التكفل باألمراض المكتشفة من طرف
ي و ضرورة التنسيق بين مختمف
المصالح المختصة في الصحة مع متابعة العملة
القطاعــات الميتمــةبالميدان مثل البمديــة،القطاع الصحــي والواليـ ــة والو ازرات و خاصة
ي . -كذلــك القرار الوزاري المشتـ ــرك المؤرخ في  21جوان  1987و
و ازرة التربة
المتعمق بشــروط العــزل و الحماية الصحية في حالة اإلصابة بمرض معدي في
ي
ي المشتركة رقم  175و المتضمنة إلجبار ة
ي . -التعليمة الوزار ة
ية
المؤسسات التعلم
ي . -التعليمة 176
ي بالوال ة
ية
تكوين مجمس صحي عمى مستوى كل مؤسسة تعلم
ي في جانفي  1989و المتضمنة ضرورة وضع سجل
الصادرة عن ممتقى بجا ة
صحي عمى مستوى كل مؤسسة . -ممتقى سيدي فرج المنعقد أيام  20و  21و 22
ي الصحة في الوسط المدرسي .1 -المنشور
أفريل  1994و المتضمن ألنشطة حما ة
ي
الوزاري رقم  01المؤرخ في  06أفريل  1994و المتضمن مخطط إعادة تنظ م
ي
الصحة المدرسة

ثانيا :أهمية وأهداف الصحة المدرسية .تُعد التنمية الصحية الشاممة في جميع
المجاالت أمرا ميما في تحقيق مستوى عال من الصحة في المجتمع ،من ىذا
المنطمق نؤكد أىمية التنمية الصحية في المدارس من خبلل أنشطة وبرامج تستيدف
التبلميذ والمعممين وأولياء األمور.

فالصحة المدرسية تمعب دو ار ميما في المجاالت الوقائية والعبلجية ،وذلك من خبلل

مجموعة متكاممة من البرامج والخدمات والمفاىيم والمبادئ واألنظمة التي تيدف
بمجمميا إلى تعزيز الوضع الصحي في المدارس ،وبالتالي في المجتمع من خبلل
التركيز عمى تحقيق األىداف ،ومنيا تفعيل مشاركة التبلميذ في التخطيط والتنفيذ
1

مرجع نفسه

32

الفصل الثاني الصحـة المدرسيـة
والمتابعة لؤلنشطة والبرامج الصحية ،ورفع مستوى الوعي الصحي والبيئي لمتبلميذ
والمعممين ،ورفع مستوى النظافة الشخصية والعامة في المدارس وتحسين الوضع
الصحي والغذائي لمتبلميذ والمعممين ومراقبة ذلك من خبلل مؤشرات صحية والعمل
عمى تحسين خدمات الصحة المدرسية.
 - 2أهمية الصحة المدرسية :
تُعتبر الرعاية الصحية ىي الركيزة األساسية لبناء أجيال المستقبل ألي مجتمع،
ولذلك حرص المشرفون في التعميم عمى توفير الصحة المدرسية لتكون في خدمة
المجتمع المدرسي من تبلميذ وأعضاء ىيئة التدريس والعاممين فييا ،وتقوم
الوحدات الصحية المدرسية ،بتنفيذ العديد من البرامج الصحية.
ففي مجال الوقاية تقوم الوحدات الصحية المدرسية بفحص التبلميذ المستجدين؛
حيث تقدم ليم التطعيمات البلزمة ضد األمراض المعدية ،كما تقوم بمراقبة البيئة
المدرسية التي تشمل م باني المدرسية والمرافق الصحية والمطعم ،حتى تتأكد من

توافر العوامل الصحية السميمة في البيئة المدرسية.1

أما في مجال الخدمات العبلجية فالوحدات الصحية المدرسية تقوم بعبلج التبلميذ
من األمراض المختمفة ،وتقدم ليم الدواء البلزم لكل مرض؛ كما تقوم بتحويل بعض
الحاالت المرضية التي تحتاج إلى فحوصات كثيرة أو عمميات خاصة إلى
المستشفيات الستكمال بقية مراحل العبلج.
في حين في ميدان التثقيف الصحي فالوحدة الصحية المدرسية في رفع
المستوى الصحي لمتبلميذ ،وكذلك بقية أفراد المجتمع عن طريق العديد من الوسائل
مثل المحاضرات والندوات ،وعرض األفبلم العممية والتدريب عمى عمميات

اإلسعافات األولية.2

والمدرس لو دور ىام في الصحة المدرسية ،حيث يمكنو اكتشاف التبلميذ الذين
يبدو عمييم المرض أثناء اصطفافيم أو داخل القسم؛ حيث يقوم بتحويل ىؤالء
 -1غازي الطعامنة :مبادئ في الصحة والسبلمة العامة ،عناء لمنشر والتوزيع،عمان ،األردن  ،2007،ص .98
 -2غازي الطعامنة :المرجع السابق :ص . 212
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التبلميذ إلى طبيب المدرسة أو إلى الوحدة الصحية المدرسية إلعطائيم العبلج
البلزم أو عزليم بالمنزل أو المستشفى إذا كان بيم أمراض معدية .كما يستطيع
المدرس غرس العادات الصحية في التبلميذ وذلك بتعميميم طرق النظافة الشخصية
مثل :غسل اليدين قبل األكل وبعده والعناية بنظافة العينين ،الفم ،األسنان ،الشعر،
األظافر والقدمين ،وكذلك يقوم المدرس بتعريف التبلميذ بأىمية المواد الغذائية،

ودورىا في نمو الجسم ووقايتو من األم ارض.1

ليذه األسباب تُعد الصحة المدرسية وسيمة اقتصادية ومجدية لرفع مستوى
صحة المجتمع  ،ومقياسيا يتمثل في نتاجيا النيائي ،ذلك الناتج الذي ينبغي أن
يكون صحة أولئك الصغار  ،وقد أشرفوا عمى إحراز الكمال في قدارتيم البدنية
والعقمية والعاطفية ويعيشون مطمئنين ومستعدين لمواجية الكثير من المصاعب
الصحية في مسيرة حياتيم ،لذلك
فاالهتمام بالصحة المدرسية يعود لألسباب التالية - :األعداد الكبيرة :حيث
يشكل التبلميذ قطاعا كبي ار من السكان ويصل تعدادىم إلى حوالي ثمث السكان
بأغمب األقطار العربية ،لذا يستوجب توفير قدر كبير من اإلمكانات الصحية
والعناية بأحواليم الصحية وقائيا وعبلجيا.
1

-فترة النمو :تعد فترة الطفولة فترة النمو والتطور السريع بدنيا وعقميا

واجتماعيا لذا فإن لمعناية الصحية في مختمف صورىا وأوجييا أىمية خاصة في
كافة مراحل حياتو.
2

-االكتشاف المبكر لؤلمراض :األطفال معرضون لئلصابة بكثير من

األمراض السارية والمدرسة تتيح فرصة ممتازة لممسح واالكتشاف المبكر ليذه
األمراض.
3

-الحياة الجماعية :المدرسة ىي أول مكان لممارسة الحياة االجتماعية خارج

المنزل وفييا يتعرض الطفل خاصة في مراحل دارستو األولى إلى كثير من
المشكبلت والضغوط االجتماعية والنفسية وبالمدرسة يكون التقاء األطفال من
 -1المرجع نفسو :ص .99
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بيئات مختمفة يعرضيم لمخاطر كثيرة ومنيا األمراض المعدية  ،وتفرض عميو
ألوانا جديدة من المجيودات العقمية والبدنية ،لذلك تأتي أىمية الخدمات الصحية
لئلشراف عميو و توجييو صحيا.
4

-جميور منظم :يكون التبلميذ في المدرسة جميو ار منظما ،وىذا يعني أنيم

منتمون إلى مجموعة عمرية معينة ،ويمكن االتصال بيم بسيولة األمر الذي يسيل
تنفيذ وتقييم البرامج الصحية بينيم ٕ ٕواجراء المسوحات الصحية.
-5في السن المدرسي وما قبمو يكون الفرد أشد حاجة من غيره لمدعاية
الصحية ،ولذلك اعتبرت ىذه الفئةمن السكان ضمن الفئات الحساسة التي تتأثر
صحتيا ببعض العوامل االجتماعية كالفقر وسوء التغذية أو ببعض العوامل البيئية
كسوء المسكن وازدحامو بسكانو.
5

-فرصة تعميمية :فرص التربية والتوجيو في المدرسة أفضل؛ حيث أن الذين

يقومون عمى رعاية التبلميذ وتوجيييم في المدرسة مجموعات من المتخصصين
في األمور التربوية ،وىو ما ال يتوافر في كثير من المنازل ومواقع العمل.
6

-في الرعاية الصحية المدرسة حماية لمتبلميذ من اإلجياد المدرسي من

الناحية الجسمية والعقمية ألنيا توجب توفير البيئة الصحية المناسبة في المدرسة.
7

-ويرى "أندرسون" ( )Andersonأن البرامج الرياضية المنتظمة واإلمكانات

الحديثة لمنشاط البدني داخل المدرسة تعمل عمى تكامل النمو البدني والعقمي
والنفسي عند الطفل وتزيد من امكانياتو في تحمل مجيود اليوم الدراسي.
--9تمتع التمميذ بالصحة الجيدة عامل ىام يساعده عمى التعميم واكتساب الخبرات،
فمكي يتمكن التمميذ من القيام بواجباتو المدرسية خير قيام ينبغي أن يكون متمتعا

بالصحة الجيدة ىذا إذا ما توفرت لو الخدمات الصحية المدرسية:1.
 2ولقد و ِ
ضعت تمك األسباب
ُ

 -1المرجع نفسو :ص .08
 -2غايزي الطعامنة :مرجع سابق ،ص .92
35

الفصل الثاني الصحـة المدرسيـة
لتحقيق األهداف التالية:
خمق الوسط المناسب ،والبيئة الصحية البلزمة لمنمو البدني والعقمي واالنفعالي.ي لمتبلميذ في سن المدرسة ،وذلك عن
الحصول عمى صورة واقعية لؤلصول الصح ةطريق الفحوصات الطبية في بدء المرحمة التعميمية ،وعن طريق الفحوصات الدورية
حسبما تقتضي الضرورة.
ي سواء كانت بدنية أو نفسية ثم العمل عمى معالجتيا.
اكتشاف االنحرافات الصح ةالعناية الخاصة بالتبلميذ من ذوي االحتياجات الخاصة.تعويد التبلميذ عمى العادات الصحية السميمة و رفع مستوى ثقافتيم .1وألجل تحقيق ىذه األىداف البد من توافر مجموعة من األولويات لتحقيقيا وىي:
الرعاية الطبية :بإجراء الفحوص الطبية الشاممة عند دخول المدرسة وبعد ذلك.الوقاية من األخطار الصحية :الحوادث واالضطرابات النفسية وغيرىا من األمراض.نشر الوعي الصحي بين التبلميذ.توفير البيئة المدرسية الصحية.االىتمام بتغذية األطفال.توفير كتاب في الصحة المدرسية يتناول مختمف نواحي الصحة المدرسية.القدوة الحسنة من إدارة المدرسة وىيئتيا التدريسية.-إجراء البحوث والدراسات في الصحة المدرسية ومجاالتيا.

2

ثالثا :مجاالت الصحة المدرسية:
لمصحة المدرسية مجموعة من االىتمامات وقد تمثمت في المجاالت التالية:
 1مجال الخدمات الصحية:
تقدم الصحة المدرسية الرعاية الطبية لمتبلميذ وتوفر العبلج المطموب لكل حالة
مرضية ،كما تعمل عمى اكتشاف أي مرض أو وباء يظير بين التبلميذ ،وتعمل عمى
 -1عبد اﷲ عبد العزيز المعايطة :مرجع سابق ،ص .213
 -2غسان أحمد مقداد عثمان :مرجع سابق ،ص .9
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عزل الحاالت المصابة وعبلجيا أو تقوم بتحويميا إلى المستشفى ،وكذلك تقوم
الصحة المدرسية بتوفير األدوية واألدوات البلزمة إلسعاف الحاالت الطارئة وتنقسم
1 .الى
أ  -الخدمات العالجٌة -:
·

الكشف المبدئً على الطالب المستجدٌن .

·

إعطاء وتصدٌق اإلجازات .

·

الكشف على المرضى وعالجهم .

·

اإلشراف الصحً على لجان االمتحانات .

اإلشراف الصحً على األنشطة والمناسبات والتجمعات الرٌاضٌة
·
والكشفٌة للطالب .
ب -الخدمات الوقائٌة -:
· التطعٌمات التنشٌطٌة والموسمٌة وعند دخول المدارس .
· مراقبة المقاصف المدرسٌة ومتابعة االشتراطات الصحٌة فٌها .
· مراقبة البٌئة المدرسٌة .
· تقدٌم األنشطة التوعوٌة من محاضرات ونشرات الصحٌة وبرامج .
· اإلشراف على جماعات الهالل األحمر والصحة المدرسٌة .
· المشاركة فً المناسبات الصحٌة الدولٌة واإلقلٌمٌة والمحلٌة  .ومن
خالل ماسبق تتفرع المجاالت الى......
 3مجال التثقيف الصحي :حيث تقوم بتوعية التبلميذ بأنواع المواد الغذائية
وفوائدىا وأمراض سوء التغذية ،ونشر الوعي الصحي الخاص بأنواع الغذاء
والطرق الصحية لتناولو ،وتجنب األمراض التي تنتج عن التغذية غير السميمة أو

األمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء المموث.2

 -1أمان محمد أسعد :مرجع سابق ،ص .15
 -2غازي الطعامنة :مرجع سابق ،ص .94
37

الفصل الثاني الصحـة المدرسيـة
كما تقوم الصحة المدرسية بتقديم المعمومات والبيانات والحقائق التي ترتبط باألم
ارض التي تصيب التبلميذ ،وتشج يع التبلميذ عمى التخمص من السموك والعادات
واألعمال التي تضر بصحة الفرد وصحة اآلخرين.
كما يمكن أن يتم التثقيف الصحي عن طريق اإلذاعة المدرسية ،مجبلت الحائط،
لوحات اإليضاح النشرات الصغيرة ،المحاضرات

 :4التربية الصحية :
التربية الصحية ىي عممية ترجمة الحقائق الصحية المعروفة إلى أنماط سموكية
صحية سميمة عمى مستوى الفرد والمجتمع باستخدام األساليب التربوية
الحديثة.والتربية الصحيحة كما يتضح من التعريف السابق ىيعممية تعميمية ال تكتفي
بتقديم المعمومات النظرية التي يمكن أن تنسى أو تيمل  ،ولكنيا تيدف إلى تحويميا
إلى اتجاه وسموك سميم فيما يتعمق بالصحة  ،عمى أن يتم ذلك بصورة تثير اىتمام
األفراد وتجاوبيم  ،كما ترتبط بحياتيم العممية مما يدفعيم إلى المشاركة في األنشطة
الصحية بصورة إيجابية ومستمرة.
 5البيئة الصحية ىي عمم وفن ييدف إلى الوقاية من األمراض واألوبئة المعدية
وتعزيز الصحة العامة وتطويرىاوتشمل :
 - 1رصد األمراض المعدية والوقاية منيا
 - 2تشديد الرقابة عمى األغذية في منافذ البيع والمنشآت المصنعة ليا وفرض
الشروط المناسبة لمطابقة إنتاجيا المواصفات العالمية
 - 3تأمين مصادر نظيفة لمياه الشرب وحماية ىذه المصادر من التموث
 - 4مكافحة الحشرات والقوارض
 - 5تصريف الفضبلت السائمة و الجافة بطرق آمنة وسميمة صحيا بعيدا عن
األماكن المأىولة بالسكان
 - 6اإلشراف عمى جميع المطاعم و المحال التجارية وعمل حمبلت تفتيش ومراقبة
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ميدانية
 - 7اعتماد خطة عمل خاصة بالتثقيف الصحي والتوعية البيئية واستيداف األفراد
والمؤسسات بدون استثناء ٕواشراك المؤسسات التعميمية في ىذه الخطة وبعض الدول
في الشرق األوسط أعدت مشروع جعل

 - 1الوقاية من األمراض المعدية
ىي الميمة الرئيسية لمطب الوقائي من خبلل
اتخاذ التدابير الوقائية البلزمة عمى كافة شرائح المجتمع بإجراء الفحص الطبي
الدوري لمعاممين باألغذية(المصنعين والمسوقين ) والصحة و عزل المرضى وتقديم
الرعاية الطبية العبلجية المناسبة
وتقديم الرعاية الطبية المبلئمة لممخالطين من خبلل التحصين لوقايتيم بالتطعيم
يعطى في الطب الوقائي ومراكز األمومة والطفولة
العمل عمى رصد وتأمين مصدر نظيف وصحي وضمن المواصفات القياسية
العالمية لمياه الشرب
 - 2شروط المياه الصالحة لمشرب:
تصنف مياه الشرب عمى حسب محتواىا من المواد الصمبة الذائبةالكمية (TDS
(Total DissolvedSalts
ممتازة :الشوائب فييا أقل من  003جزء في المميون
جيدة :الشوائب فييا بين  600-300جزء في المميون
مقبولة :الشوائب فييا بين 900 - 600جزء في المميون
رديئة :الشوائب فييا بين 1200 - 900جزء في المميون
غير مقبولة :الشوائب فييا من  1200جزء في المميون فما فوق
كما أن مياه الشرب التي تكون المواد الصمبة الذائبة الكمية بيا منخفضة جداً قد
تكون غير مقبولة بسبب عدم وجود طعم ،ولحاجة جسم اإلنسان إلى تعويض
األمبلح المعدنية التي يفقدىا نتيجة العرق خاصة في األجواء الحرة .
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 - 3مراقبة األغذية
 .1يجب أن يكون الغذاء نظيف وصحيمن حيث جودة المادة األساسية
 .2اإلشراف عمى مواقع إعداده وتخزينو وتوفير أسبابحفظ الصبلحية من تبريد
ونظافة ألماكن التخزين
.3يجب أن تكون عمب الحفظ غير قابمة لمتفاعل مع المواد الغذائية
وتوافر النشرة الغذائية بالمحتويات ٕوارشادات الحفظ وطريقة االستعمال لتبين طرق
التعامل مع المادة كالغمي مثبل (المعمبات والمحفوظات بكافة أنواعيا) وتوضيح

المصدر والكمية وتاريخ الصبلحية واالنتياء وطريقة الحفظ وبأي درجة من الح اررة
وصبلحية بعض األغذية لمفئات العمرية كمشروبات الطاقة مثبل والمحتويات
 - 4مكافحة الحشرات والقوارض
الحشرات الناقمة لؤلمراض ىي :
الذباب والبعوض الذي يعد أكبر خطر عمى الصحة العامة وسمي بالقاتل الخفي
والقوارض مثل الفئران التي قد تتسبب بمرض الطاعون
التدابير الواجب اتخاذىا:
قتل اليرقات باستخدام المبيدات الحشرية
وعمل برنامج وطني لمكافحة ىذه الحشرات في جميع المرافق العامة
والخاصةوالمجمعات السكنية
 - 5تصريف القمامة والفضالت
التصريف التام لمفضبلت السائمة تمك المياه الناتجة عن الحماماتوالمراحيضباستخدام
المجاري العامة النظامية شبكات الصرف الصحي و يكون مصبيا بعيدا عن مياه
الشرب والمزروعات
=التخمص من الفضبلت الجافةالعضوية منيا وغير العضوية
يجب وضع الفضبلت في أكياس الفضبلت الخاصة بيا ٕواقفاليا بإحكام ووضعيا في
أوعية بأغطية محكمة تصرف القمامة بانتظام إلى مجمعات القمامة وتحرق بأماكن
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بعيدة عن المناطق المأىولة بالسكان والحيوان وبعيدة عن التيارات اليوائية المقابمة
لممناطق السكنية
 - 6المحالت التجارية والمطاعم :
يجب أن تتوافر الشروط المبلئمة في مبنى المطعم أو الكافيتيريا أو المحبلت
التجاريةوتستوفي الشروط البلزمة من حيث التيوية واإلضاءة الطبيعية منيا
والصناعية وىناك مواصفات يجب أن تنطبق عمى العاممين بيا :
.1إن يحصل العاممين عمى شيادة المياقة الصحية
.2ارتداء لباس موحد بين العاممين ومراعاة النظافة
.3إجراء فحوص طبية دورية لمعاممين

رابعا:البرامج المعنمدة في الصحة المدرسية
تتسع برامج التربية الصحية لتشمل العديد من الموضوعات التي قد تختمف من
مجتمع إلى آخر تبعا الحتياجاتو  ،ومن أىم ىذه الموضوعات :
 -1النظافة الشخصية.
 -2التغذية وأمراض سوء التغذية الشائعة.
 -3العادات الصحية السميمة.
 -4نظام الحياة الصحي ويشمل :ممارسة الرياضة بانتظام – الترويح – تجنب
السيو واإلجياد والتوتر – تنظيم ساعات النوم والراحة.

1

 -5محاربة العادات الضارة :التدخين – اإلدمان – االستحمام في المياه الراكدة .
 -6إجراءات األمان والحماية من الحوادث في البيت والمدرسة والعمل والطرق.
 -7اإلسعافات األولية.
1كتب التربية الصحية :سمسمة قضايا التربية  1989يتعمق بتنسيق أنشطة الحماية الصحية . 12 .ر رقم175 :
مؤرخ في1989 / 12/17 :
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 -8األمراض الشائعة في المجتمع وكيفية الوقاية والعبلج.
 -9إرشاد المواطنين إلى مراكز تقديم الخدمات الصحية ،وتشجيعيم عمى االستفادة

منيا .

 -10رعاية الحوامل ورعاية األطفال حديثي الوالدة والرضع والتطعيمات .
 -11األمراض المينية .
مكونات برامج التربية الصحية:
القائمون عمى تقديم البرنامج :وىم حجر الزاوية لنجاح أي مشروع  ،وينبغي أن
يتحموا بالصبر والحماس واالقتناع بأىمية التربية الصحية  ،واإللمام بالمواضيع التي
يتناولونيا مع القدرة عمى التأثير واإلقناع  ،كما أنيم القدوة الحسنة لآلخرين  .وأهم
الفئات التي تقوم بعممية التربية الصحية هم  -1العاممون في المجال
الطبي :كاألطباء والممرضات والمثقفات الصحيات  .وىم عادة يحظون بثقة وتقدير
المترددين عمى المستشفيات والمراكز الصحية مما ييسر عمييم اإلرشاد والتوجيو .
-2المدرسون والعاممون في مجال التعميم  :كالباحثات االجتماعيات :ويقضي
الطبلب الجزء األكبر من يوميم في المدرسة  ،كما يرتبطون بمدرسيو م ويقتدون
بسموكيم واتجاىاتيم  ،ومن الضروري أن تتسع رسالة المدرسة لتشمل إكساب
العادات الصحية السميمة  ،وقواعد التغذية السميمة ومكافحة األمراض  .ومن الميم
أن تمتد رسالة المدرسة عبر طبلبيا العاممين بيا إلى المجتمع المحيط بيا .1
 -3الوالدان  :ومنيما يكتسب الطفل معموماتو األساسية  ،كما يقمدىما في
اتجاىاتيما وسموكيما  ،وعادة ما يستجيب األطفال لمتوجيو بسيولة في السنين
األولى من أعمارىم  ،كما يتأثرون بصورة تمقائية ببيئة المنزل وعاداتو ونظامو

1القرار المشترك المؤرخ في 21 :ز  06. 1987يتعمق بشروط العزل والحمايةالصحية
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الغذائي ومدى مراعاة القواعد الصحية كالنظافة الشخصية وممارسة الرياضة
ومكافحة الحشرات.1
المتمقون:وىم سائر أفراد المجتمع  ،أما عمى ىيئة أفراد كمترددين عمى المستشفيات
أو العيادات  ،أو جماعات كما يحدث في الندوات و المحاضرات التي تنظميا
المدارس
الموضوع :ينبغي أن تكون الرسالة الموجية لممتمقين واضحة و مفيومة و بسيطة ،
كما تعرض بأسموب شيق و جذاب  ،و بصورة لبقة ال تتصادم مع مشاعر المتمقين .
كما ينبغي أن يكون محور الرسالة متعمق بمواضيع تيم المتمقين و قابمة لمتنفيذ
بصورة واقعية .

1كتيب مجموعة النصوص الخاصة بالخدمات االجتماعية 1994يتضمن إعادة مخطط  04 .وزاري مشترك
رقم 01 :مؤرخ في06. 04 :
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خالصة الفصل
من كل ما سبق تقديمو جاءت ضرورة االىتمام بالصحة والسبلمة المدرسية
كونيا المدخل لجزء كبير من أطفال المجتمع وىي شريحةالتبلميذ الذين يقضون
ساعات يومية طويمو داخميا ولسنوات عديدة؛ لذلك وجب عمى المسؤولين عند
اعداد برامج الخدمات الصحية أن يراعوا ضرورة توفير أسباب الصحة والسبلمة
من خدمات طبية أو تثقيف صحي ،وذلك لتحقيق نمو عقمي وبدني ونفسي
بيئ صحية سميمة بعيدة عن أي مموثات
واجتماعي سميم وكذا الحفاظ عمى ة
وتوفير الماء والغذاء واليواء النقي ،ومتابعة نموىم بانتظام واتباعأساليبالوقاية
من األمراض والمشاكل واألخطار واالىتمام بشخصيتيم.
فتوفير الصحة المدرسية ىو استثمار حقيقي ،إذ أصبحت مسألة ميمة
تضع ليا الدول الخطط والبرامج واالستراتيجيات طويمة المدى خاصة مع زيادة
األمراض المزمنة وازديادالتحديات والمؤث رات المعاصرة لمنيوض واالرتقاء
بالجيل القادم.
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