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أهداف الجلسة التدريبية
الهدف العام
إكساب الطالب المعارف والسلوكيات التي ينبغي ممارستها للمحافظة على الصحة الشخصية.

األهداف الخاصة
عزيزي الطالب في نهاية الدرس سوف تكون قادرا ً على أن:
❖ تستنتج مفهوم الصحة والتعبير عنه بلغتك الخاصة.
❖ تحدد عناصر الرعاية الصحية األولية.
❖ تستنتج أهمية التثقيف الصحي لألفراد والجماعات

❖ تتعرف إلى أهمية دورك في الحفاظ على صحتك
❖ تطبيق المهارات الصحية في ضوء مفهوم تعزيز الصحة
❖ تتعرف على المهارات المتعلقة بالممارسات الصحية الشخصية.
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المقدمة
ترى زوجين كبيرين في السن يمشيان بدون عكاز ،ويبدوان بصحة جيدة ،فتتساءل ما سر تمتعهما بصحة مثالية؟ أليست الصحة مرتبطة بالعمر؟ أليس الشبباب هبو الهمبر الخبالي
من األمراض ماذا يجب أن أفعل حتى أحصل على حياة صحية نوعية خالية من األمراض؟

المفاهيم المرتبطة بالصحةConcepts related to health :

a

الصحة
The
Health

a

الصحة العامة
Public Health

الثقافة الصحية
Health
Education
4
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الصحة The Health :
الصحة The Health :

تعددت مفاهيم الصحة تبعًا لتعدد زوايا الرؤية للمفهبوم مبن قببل
ُجمع البباحثون فبي مجبال الصبحة علبى أن الصبحة
الباحثين ،وي ِ
تعني:

عرفت منظمة الصحة العالمية مفهوم الصحة بأنه :
وقد ّ

"سالمة الجسم والعقل وسوية األحاسيس
واالنفعببببباالت بشبببببكل يضبببببمن تحقيبببببق
االستمرار في العيش والحياة".

" حالبببببببة الكفايبببببببة البدنيبببببببة والعقليبببببببة
واالجتماعية الكاملة وليست مجرد الخلو
من األمراض أو العجز".
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الصحة العامة Public Health :
تعرف الصحة العامة بأنها:

"علببم وفببن الوقايببة مببن المببرض وتهيئببة الظببروف طالببة
العمر والنهوض بالصحة من خالل تنظيم جهود وطاقبات

المجتمع نفسه".

من هذا التعريف يتبين لنا التأكيد على أهمية النهوض بالصحة ،وال يكون ذلك إال من خالل المشاركة الفردية والجماعية ،إذ ال يمكن تحقيق هبذا الهبدف بمعبزل عبن الفبرد
ومساهمته في عملية التطور والتقدم والنماء.
وهذا يتفق مع أهداف العملية التربوية في عمادة السنة األولى المشتركة ،التي تسعى إلى إخراج الفرد وبنائه بنا ًء متكامالً عقليًّا وجسديًّا معًا؛ ليقبوم ببدورو وهبو علبى مبنهج

صحي سليم ،يشتمل على معارفه ومعلوماته ،وسلوكياته واتجاهاته .ولكي يدرك معنى كلمة الصحة ويتعرف على مفاهيمها المتعددة ال ب ّد أن يبتعلم تعلي ًمبا صبحيًّا ،وهبو مبا
يسمى بالثقافة الصحية.
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الثقافة الصحيةHealth Education :
تعرف الثقافة الصحية بأنها:
« ترجمة بعض الحقائق العلمية المعروفة ،إلى أنماط سلوكية صحية سليمة على مستوى الفرد والمجتمع ،وذلك بتوظيف األساليب التربوية التوعوية الحديثة التي تهدف إلى
رفع الوعي الصحي للمجتمع ،عن طريق تزويد المتعلم بالمعلومات والخبرات بهدف التأثير في معارفه واتجاهاتبه وسبلوكه ،وإكسبابه عبادات صبحية تسباعدو علبى الحفباظ
على صحته ».

الثــــقــافـة
الصحيـــــــة

7

الجلسة االولى

عناصر الرعاية الصحية األولية Elements of primary health care :
هي المدخل لبلوغ أعلى مستوى في الصحة  ،وقد تطور مفهوم الرعاية الصحية األولية ،ولم تعد

من مسئوليات الجهاز الطببي فقبط  ،لتشبمل قطاعبات أخبرى مبن المجتمبع التبي تسبهم فبي عمليبة
التنميببة االجتماعيببة والتربويببة واالقتصببادية ل نسببان .فالصببحة حببق أساسببي مببن حقببو ا نسببان
وواجب أيضاً ،إذ من واجبات األفبراد فبي المجتمبع الحفباظ علبى صبحتهم أوال وصبحة ا خبرين
ثانياً ،وتحسين الصحة بكافة ا مكانبات المتاحبة ،ألنهبا مبن أهبم اهتمامبات الفبرد والمجتمبع البذي

يعيش فيه ،بل إن كل مجال من مجاالت الحياة يمت بصبلة البى الصبحة  .ولعلنبا نتفبق جميعبا ً أن
يجب على جميع المؤسسات والمنظمات الصحية العمل على أن تكون الرعاية الصحية األساسية
ميسببرة لجميببع األفببراد واألسببر؛ وذلببك بوسببائل مقبولببة لببديهم ،وبتكبباليف يمكببن للمجتمبع وللدولببة
تحملها  ،ومن ذلك:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

التثقيف حول المشكالت الصحية السائدة وطر الوقاية منها ومكافحتها
تعزيز التغذية وتحسين الموارد الغذائية
تأمين ماء صالح للشرب
رعاية صحة األم الحامل والطفل بما في ذلك تنظيم األسرة.
التطعيم ضد األمراض المعدية
الوقاية من األمراض المتوطنة ومكافحتها.
العالج المالئم لألمراض وا صابات الشائعة.
توفير األدوية األساسية
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عناصر الرعاية الصحية األولية Elements of primary health care :

تأمين ماء صالح للشرب
التثقيف حول المشكالت الصحية السائدة وطر الوقاية منها ومكافحتها،
والتي تعتبر من أهم عناصر الرعاية الصحية األولية ،لما لها من أهمية في تشكيل
أنمبباط صببحية لألفببراد وبالتببالي المجتمعببات ،با ضببافة إلببى محاولتهببا الحببد م بن
األمراض المزمنة .

تعمل الحكومات على تخصيص الموارد المالية وبنباء البنيبة التحتيبة

الالزمببة لتببوفير ميبباو صببالحة للشببرب تتصببف بنظافتهببا وخلوهببا مببن
مواد ضارة أو ميكروبات بهدف المحافظبة علبى الصبحة والحبد مبن
األمراض .

رعاية صحة األم الحامل والطفل بما في ذلك تنظيم األسرة
تعزيز التغذية وتحسين الموارد الغذائية
من خبالل تطبوير الممارسبات التغذويبة التكميليبة واختيبار الوصبفات
الغذائية المتوازنة والمتاحة والمناسبة لدخل األسرة.

تتطلب مرحلة الحمل لكثير من االهتمام والرعايبة؛ فبالمرأة الحامبل
معرضة للكثير مبن المشباكل واالضبطرابات الصبحيّة؛ لبذلك يجبب
االهتمام بها وضرورة المراجعة الدورية للطبية لتفبادي أي مشباكل
صحية لها ولطفلها.
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عناصر الرعاية الصحية األولية Elements of primary health care :

العالج المالئم لألمراض وا صابات الشائعة
تببوفير ا مكانببات البشببرية المتخصصببة واألجهببزة المناسبببة لكافببة
التطعيم ضد األمراض المعدية

تعتبببر التطعيمببات إنجب ً
بازا مه ًمببا فببي مجببال الطببب .فهببي تحمين با مببن
األمبببراض بواسبببطة تبببوفير حمايبببة شخصبببية لمتلقبببي التطعبببيم ومنبببع

األمراض وا صابات الشائعة من حوادث البيت والطر وغيرهبا.
عالوة على توفير العالجات في حالة ا صابات الشائعة من حوادث
البيت والطر وغيرها.

العدوى وانتشار األمراض.

الوقاية من األمراض المتوطنة ومكافحتها

توفير األدوية األساسية

تعمببل الحكومببات ممثلببة بمؤسسبباتها الصببحية علببى القضبباء الكامببل

توفير األدوية األساسية لجميع األمراض ولكافبة األعمبار وبأسبعار

علببى األمببراض الوبائيببة والمتوطنببة مببن خببالل محافحتهببا بشببتى

مناسبة يتماشى من دخلهم الشهري.

الطر وتثقيف األفراد بمضاعفاتها وأعراضها.
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محددات الصحة Health Determinants

هناك عوامل كثيرة لها تأثير على صحة األفراد والمجتمعات ،فتحديد ما إذا كان األشخاص بصحة جيدة أم ال ،يتحبدد حسبب ظبروفهم وبيئبتهم ،وإن عوامبل مثبل :المكبان البذي
نعيش فيه ،وحالة بيئتنا ،وجيناتنا ،ومستوى دخلنا ومستوى تعليمنا ،وعالقاتنا مع األهل واألصدقاء جميعها لها آثار كبيرة على الصحة.
إن محددات الصحة األساسية تشمل ما يلي:

البيئة االجتماعية واالقتصادية  .تتمثل المحددات االجتماعية واالقتصادية للصحة في الظروف االقتصادية واالجتماعية والتي يعيش األفراد تحتهبا والتبي تحبدد صبحتهم .فهبي
عبارة عن "ظروف الخطورة االجتماعية واالقتصادية" ،بدالً من كونها عوامل فردية للمخاطرة والتي قد تتسبب إما في زيادة أو نقصان مخباطر ا صبابة بمبرض مبا ،والتبي
منها على سبيل المثال أمراض القلب الوعائية أو سكري النمط الثاني.
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محددات الصحة Health Determinants

تلبوث الهبواء المنزلبي
البيئة المحيطة (مكان السكن).تتمثل بمكان السكن في البيئات التي تكثر فيها المصانع مثالً أو يكثبر فيهبا اسبتخدام المبيبدات الحشبرية والتبي تبؤثر علبى ّ
والهواء المحيط وأحوال السكن من تراكم المواد السامة والنفايات.
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محددات الصحة Health Determinants

الخصائص والسلوكيات الشخصية .يصاب ا نسان باالعتالل والمرض أو قد يتمتع بالصحة التامة نتيجبة سبلوكه الفبردي وتصبرفاته الشخصبية ،ومبدى التزامبه بأنمباط الحيباة
الصحية التي تتضمن ممارسات ومهارات صحية ووقائية.
فالبيئة االجتماعية واالقتصادية والمحيط الذي نعيش فيه ،غالبا ً ال يمكن تغييرو أو اختيارو ،أما سلوكياتنا وخصائصنا الشخصية؛ فيمكن تعديلها وتغييرها وتقييمها ولها أثر فبي
رفع مستوى صحتنا.
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مجتمع سعودي حيوي صحي « رؤية المملكة »2030

ركزت رؤية المملكة ( )2030في محورها األول (مجتمع حيوي) على تحقيق سعادة المواطنين والمقيمين على رأس األولويات ،وسعادتهم ال تتم دون اكتمال صحتهم
البدنية والنفسية واالجتماعية ،وهنا تكمن أهمية رؤية ( )2030في بناء مجتمع ينعم أفرادو بنمط حياة ص ّحي ،ومحيط يتيح العيش في بيئة إيجابية وجاذبة.
إن الناظر ألهداف مقرر اللياقة والثقافة الصحية الذي يدرس لطالب السنة األولى المشتركة ،ليجد ارتبا ً
طا وثيقًا بين أهدافه وأهداف رؤية المملكة( )2030ويتواكب معها،

ذلك ألن كل واحد منا يحتاج إلى أربعة أمور كي يعيش حياة صحية سليمة ،وهي على النحو ا تي :

الوقايبببة مبببن األمبببراض بمبببا ال يحققبببه
سببلوك نمببط الحيبباة الصببحي الببذي
يشمل الغذاء والرياضة والمحافظبة
على الوزن.

سببببلوك نمببببط الحيبببباة الصببببحي وحببببدو
كاالمتنببببببال عببببببن التببببببدخين وتعبببببباطي
المخببدرات واتبببال وسببائل السببالمة مببن

الوقاية من الضغوط النفسية وكيفية

الحوادث والعدوى وا صابة باألمراض

التعامل معها.

فببي المنببزل والشببارل والعمببل وأمبباكن
الترفيه والسفر.

تببببوفير نظببببام صببببحي ووسببببائل
ترفيهيبببة وثقافيبببة يهبببدف ألسبببرة
ناجحة وسعيدة.
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المخاطر التي تهدد أفراد المجتمع؟
قبل ا جابة يجب أن نذكر بعض المخاطر التي تهدد صحة البشر )  ) Risks that threaten human healthوهي على النحو ا تي:

 .1األمببببراض المعديببببة  .التببببي تسببببببها

 .2األمببراض غيبببر المعديبببة  .كالضبببغط

 .3قلببة النشبباط الجسببدي  .عببدم ممارسببة

البكتيريبببببببا والفيروسبببببببات والفطريبببببببات

والسكري وأمراض القلب

األنشببببطة الرياضببببية واالعتمبببباد علببببى

والديببدان واألميبببا ،والتببي قببد تببدخل إل بى

وسببائل المواصببالت فببي التنقببل وقض باء

الجسببم إمببا ببباللمس وإمببا عببن طريببق الفببم

الحاجيات بشكل مستمر ،والبدانة الناتجة

وإما عن طريق التنفس.

مبببببن تنببببباول وجببببببات غنيبببببة بالبببببدهون

والكربوهيدرات بصورة مستمرة.

األمراض المعدية

األمراض غير المعدية

قلة النشاط الجسدي
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المخاطر التي تهدد أفراد المجتمع؟
 .4الكائنبببات غيبببر الحيبببة  .إن تنببباول أو

 .5الكببببببوارث الطبيعيببببببة  .كالطوفبببببببان

 .6العوامببببل البيئيببببة التببببي مببببن صببببنع

مالمسبببة أو استنشبببا المبببواد كالجببباز أو

والهزات األرضية والعواصف قد تسببب

ا نسبببان  .كإشبببعال الحرائبببق وازدحبببام

السموم المعدة خصيصا ً لمكافحة حشرات

إصبببابات وإعاقبببات ووفيبببات ،ممبببا يلبببزم

المنببببازل والبيببببوت واألقنيببببة المفتوحببببة

النبببات أو الغبباز والسببماد والرصبباص أو

التنبببه بهببا وأخببذ كافببة االحتياطببات قبببل

والنفايببات المتراكمببة والشببوارل الض بيقة

األحمببباض؛ كلهبببا تتلبببف جسبببم ا نسبببان

وقوعها.

المزدحمببة واألبنيببة غيببر الصببحية .كببل

وتببببببدمرو .كببببببذلك تنبببببباول المشببببببروبات

ذلببببك يببببؤدي إلببببى الحببببوادث وحببببدوث

الكحولية وا دمان على العقباقير ألسبباب

أمراض وإصابات.

غيبببر طبيبببة حتبببى األدويبببة ( إذا أخبببذت

بطريقة غير صحيحة ) كل هذا قد يسبب
االعتالل النفسي والعقلي والجسدي .

الكائنات غير الحية

الكوارث الطبيعية

العوامل البيئية
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المخاطر التي تهدد أفراد المجتمع؟
 .7العوامل النفسية .الضغط االجتمباعي

 .8الوراثببة  .مببرض فقببر الببدم المنجلببي

فببي العمببل وفببي العائلببة ممببا يببؤدي إلببى

ومبرض السبكري وبعبض أنبوال ا عاقبة

االعتالل النفسي والجسدي.

العقلية يمكن توارثها بين األجيال من األم
أو األب أو معا ً إلى األوالد واألحفاد.

العوامل النفسية

الوراثة

كل هذو المخاطر التي تم ذكرها تهدد الصحة ،ويأتي دورنا إذا أردنا المحافظة على صحتنا وصحة أسرنا أن نتعرف على كيفية مواجهة هذو المخاطر ،وكيفية التعامل معها،
وذلك من خالل السير على نمط حياة صحي وسليم ،يجعلنا نعيش حياة ً خاليةً من األمراض ،وتحمينا من تبعات كثيرة نحن في غنى عنها ،والحياة الصحية ال يمكن تحقيقها
في يوم وليلة ،بل يجب وضع نظام نلتزم به قدر ا مكان؛ ّ
ألن االلتزام والعيش بنظام صحي ،يعود بالنفع على الصحة الجسدية والنفسية ،ويغنينا عن مراجعة األطباء ،فكما
يقولون« :درهم وقاية ،خير من قنطار عالج».
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فوائد االلتزام بنمط حياة صحي :

أعزائي الطلبة:
هناك فوائد عديدة اللتزامكم بنمط حياة صحي ،ومن هذو الفوائد:
 -1يجعلكم أقل عرضة ل صابة باألمراض :فحالة المرض تحدث عندما يكون الجسم ضعيفًا إما بسبب

الغذاء أو قلة الحركة أو بسبب الضغط النفسي.
 -2تكونون أكثر حيوية وطاقة :فإن الجسم يكون في طاقته المثلى عندما توفر له األساسيات الصحية ،مثل
نول الطعام وأشعة الشمس والماء والحركة ،وسوف تجدون أنفسكم في أحسن مستويات الطاقة مما
سينعكس على تحصيلكم ونجاحكم في كل مجاالت الحياة.

 -3تكونون أكثر سعادة:

وذلك بمقاومة االكتئاب ،فبنمط الحياة الصحي ستوفرون أسلحة لمقاومة

االكتئاب ،من خالل :الغذاء والنوم والحركة.
 -4تكونون أكثر رضا عن ذاتكم ،وعن أجسامكم ،وعن شعوركم الداخلي و مظهركم الخارجي.
 -5إن مجمل هذو الفوائد لها عالقة بنوعية الحياة لدى ا نسان ،فإن األعمار بيد هللا عز وجل ،ولكن اتبال

نمط حياة صحي يساعد على إطالة العمر وخلو الجسد من األمراض والعجز بإذن هللا.
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المهارات والممارسات الصحية الشخصية:
يصاب ا نسان باالعتالل والمرض ،أو قد يتمتع بالصحة التامة نتيجة سلوكه الفردي وتصرفاته الشخصية .وتغييرك للسلوك الصحي وتحسينه يعود عليك حاضرا ً ومستقبالً .ولكن
من الضروري البدء بتغيير عاداتك وسلوكياتك الصحية في عمر الشباب؛ حتى تتمكن من حصد فوائدها في الكبر.
في مقرر اللياقة والثقافة الصحية سنتعلم كيف نكون أكثر صحة ،وما هي أهم المشاكل الصحية التي يمكن أن تواجهنا ،وهنا سنستعرض لكم أعزائي الطلبة بعض السلوكيات
الصحية الفردية التي يجب الحرص على اكتسابها وجعلها من ممارساتكم الحياتية ،فالوعي والمعرفة بهذو السلوكيات يشكل الدرل الواقي من العديد من المخاطر واألمراض التي
تهدد صحة ا نسان ،وهذا ما سيتم تدريسه خالل جلسات المقرر ،وهي على النحو ا تي:
أوالً :النظافة الشخصية:
النظافة الشخصية هي مجموعة من العادات والسلوكيات التي يتبعها الفرد ليحافظ على صحته وحيويته ومظهرو
العام .وقد حثنا ديننا الحنيف عليه ،وينعكس ذلك في تأكيدو على أهمية الوضوء والطهارة واالغتسال .فكيف
تحافظ على نظافتك الشخصية؟

❖ احرص على غسل يديك جيدًا بعد وقبل األكل ،وبعد استخدام دورة المياو ،وبعد الخروج من المنزل .فإن
اليدين قد تحمل و تنقل العديد من الجراثيم والبكتيريا.
❖ احرص على االستحمام واالغتسال بالماء والصابون بشكل دوري ،وال يقل عن ثالثة أيام في األسبول.
❖ احرص على غسل مالبسك باستمرار وعدم لبس المالبس المتسخة.

❖ ودائ ًما انتبه لرائحة جسمك ،ومظهرك الخارجي الذي يعكس شخصيتك واحترامك لذاتك.
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المهارات والممارسات الصحية الشخصية:
ثانيًا :صحة الفم واألسنان:
صحة الفم من األمور الضرورية للحفاظ على الصحة عمو ًما ،وعلى نوعية الحياة .وتعرفها منظمة الصحة العالمية
بأنها « :السالمة من ا الم التي تصيب الفم والوجه ،ومن السرطان الذي يصيب الفم والحلق ،ومن التقرحات التي
تسوس األسنان وفقدانها ،وغير ذلك من األمراض
تصيب الفم ،ومن األمراض التي تصيب اللثّة ،ومن
ّ
واالضطرابات التي تح ّد من قدرة الفرد على المضغ واالبتسامة ،وما لها من تأثير على النفسية االجتماعية .فكيف
تحافظ عليها ؟
تسوس األسنان وفقدانها في مراحل مب ّكرة من العمر.
 -1ا قالل من تناول السكاكر وضمان تغذية متوازنة لتجنّب ّ
 -2تناول الخضراوات والفواكه التي تسهم في الحماية من سرطان الفم.
 -3ا قالل عن التدخين للحد من مخاطر ا صابة بسرطانات الفم واألمراض التي تصيب اللثة ومن مخاطر فقدان
األسنان.
 -4ضمان مستوى مناسب من نظافة الفم عن طريق المداومة على تنظيف األسنان بالفرشاة والمعجون والسواك.
 -5استخدام معدات الحماية الالزمة لدى ممارسة الرياضة وقيادة المركبات للحد من مخاطر إصابات الوجه.
 -6التزامنا بقواعد السير يجنبنا الوقول في الحوادث التي تفقدنا صحتنا وتؤثر على مظهرنا
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المهارات والممارسات الصحية الشخصية:
ثالثًا :استخدام التكنولوجيا واألجهزة المحمولة:
نعلم جميعًا عن فوائد التكنولوجيا في حياتنا ،وعن مدى أهميتها في أعمالنا ونشاطاتنا ،حيث أصبح استخدام التكنولوجيا من العادات اليومية التي يكاد ال يخلو أي إنسان
كبيرا على صحتنا .فما تلك األخطار و كيف نتجنبها؟
منها .ولكن االستخدام الخاطئ لها قد يشكل
خطرا ً
ً

 -1خطر الموجات الكهرومغناطيسية على وظائف الدماغ :أثبتت الدراسات أن االستخدام المطول لألجهزة
المحمولة ،يعرض ا نسان لنسب عالية من الموجات الكهرومغناطيسية ،التي يحتمل أن تشكل خطرا ً على نشاط
ووظيفة الدماغ .فقد ينتج عنها صدال وضعف في التركيز كما أنها يحتمل أن تزيد عرضة ا صابة بالسرطانات إلى
حين تأكيد الدراسات واألبحاث عكس ذلك ونفيه تماما ً وهذا ما نتمناو  .والواجب علينا أن نقلل من ساعات استخدامنا
لألجهزة المحمولة ،وكذلك إطفاء أجهزتنا قبل النوم ،وال نستخدم الجهاز ألكثر من ( )30دقيقة متواصلة.
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المهارات والممارسات الصحية الشخصية:
ثالثًا :استخدام التكنولوجيا واألجهزة المحمولة:

 -2الخطر على صحة األطراف العلوية وعضالت الرقبة :أظهرت الدراسات أن هناك عالقة بين استخدام األجهزة
ا لكترونية وصحة ا نسان ،حيث إن حاالت الصدال المزمن وتنميل وتشنجات األطراف كانت أكثر انتشارا ً بين
مستخدمي األجهزة ا لكترونية ألوقات طويلة .كما أنه أثبتت الدراسات أن انحناء الرأس إلى األمام عند استخدام األجهزة
يشكل ضغ ً
كبيرا على فقرات العمود الفقري ،مما يسبب العديد من ا الم المتعلقة بالظهر والرقبة .فالواجب علينا أخذ
طا
ً

فترات راحة عند استخدام األجهزة ،والقيام بتمارين ا طالة لعضالت األطراف والرقبة.

22

الجلسة االولى

المهارات والممارسات الصحية الشخصية:
ثالثًا :استخدام التكنولوجيا واألجهزة المحمولة:
 -3الخطر على صحة العين :االستمرار في النظر لشاشات األجهزة لفترات طويلة؛ يسبب جفاف العين مما يسبب
لها التهابات ومخاطر أخرى ،كما أن التركيز المطول يضعف العين ويؤثر سلبًا على قوة النظر .فالواجب علينا
القيام بتمارين للعين للمحافظة على سالمتها كتمرين التركيز والومض .فالتركيز :محاولة تركيز النظر على نقطة
بعيدة ،ومن بعدها على نقطة قريبة ،حيث يتم التركيز من القريب إلى البعيد كل بضع ثوان .والومض :االبتعاد عن
األجهزة ،والبدء بالتركيز على ومض العينين (إغال وفتح) لبضع ثوان .فإن الحرص على الومض يخفف من
الجفاف ويدعم صحة العين.

 -4الخطر من حوادث السير :أثبتت الدراسات أن األجهزة ا لكترونية والهواتف المحمولة؛ هي السبب في نسبة
كبيرة من الحوادث المرورية؛ لذا يجب التحذير من استخدامها وحث الجميع على تجنب استخدامها أثناء القيادة.
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المهارات والممارسات الصحية الشخصية:
رابعا ً :االلتزام بنظام غذائي متوازن:
يجب أن يحتوي النظام الغذائي الذي نتناوله على العناصر الغذائية الكاملة من الفيتامينات ،واألمالح المعدنية ،والكربوهيدرات ،والدهون ،والماء ،وعدم ا سراف في
تناول مجموعة غذائية دون األخرى.

خامسا ً :أخذ قسط كاف من النوم:
النوم يريح الجسم ،ويجدد الطاقة والحيوية ،ويعطي الجسم فرصة لتجديد الخاليا الميتة ،ويحافظ على شباب البشرة والجسم.
سادسا ً :إقامة عالقات اجتماعية وصداقات:
مشاركة الناس أفراحهم وأحزانهم ،وإجراء الحوارات معهم ،يمد الجسم بالطاقة ،ويحسن الصحة النفسية التي تنعكس على الجسد والصحة بشكل عام ،فسمال آراء
الناس ّ
سن المزاج.
ي ويقضي على مشاعر القلق والتوتر ويح ّ
يعزز الخبرة ويو ّ
ي والمعنو ّ
سع األفق ،ويوفر الدعم الماد ّ
سابعا ً :ممارسة الرياضة بشكل منتظم:

صا رياضة المشي ،فهي تطرد المشاعر السلبية ،وتحمي من أمراض القلب والشرايين ،وتقي من ا صابة بارتفال
الرياضة مهمة جدًّا للصحة النفسية والجسدية ،وخصو ً
ضغط الدم ،وأمراض السكري ،وتعزز اللياقة البدنية ،وتحافظ على الرشاقة ،وتزيد النشاط ،وتحسن عملية التنفس.
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المهارات والممارسات الصحية الشخصية:

ثامنا ً :االمتنال عن التدخين وتجنب المسكرات والمخدرات:
التدخين سبب رئيس في أمراض القلب والشرايين وأمراض الجهاز التنفسي ،وللتمتع بنظام معيشة صحي ،يجب التوقف عن التدخين وتجنب تعاطي المسكرات

والمخدرات

تاسعا ً :ممارسة الهوايات:
ّ
وتعزز المناعة؛ ّ
ألن تحسن الطاقة النفسية ينعكس إيجابًا على جهاز المناعة في الجسم.
\ممارسة الهوايات المحببة ،تمد الجسم بالطاقة ا يجابية ،وتجعله مقبالً على الحياة،

عاشرا ً :األمن والسالمة:
اتبال وسائل السالمة من الحوادث والعدوى ،وا صابة باألمراض في المنزل والشارل والعمل وأماكن الترفيه والسفر.
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األمراض المعدية وطر تجنبها :
األمراض المعدية هي :األمراض التي يكون سببها البكتيريا ،والفيروسات،
والطفيليات والفطريات .وتنتقل بشكل مباشر أو غير مباشر من شخص خر أو

من مجموعة ألخرى ،ويمكن انتقالها من الحيوانات إلى ا نسان أو عن طريق
األطعمة الملوثة ،أو من خالل الهواء ،أوعن طريق السوائل الجسدية ( الدم
واللعاب).
تختلف أعراض األمراض المعدية من مرض

خر ،ولكن غالبيتها تمتاز

باألعراض ا تية( :ارتفال حرارة الجسم  -فقدان الشهية  -الضعف والوهن  -آالم
في العضالت).
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السلوكيات والممارسات التي ينصح بها لمقاومة العدوى وا صابة باألمراض المعدية:
هناك سلوكيات وممارسات كثيرة نقوم بها تجنبنا الوقول في األمراض المعدية ،وهي على النحو ا تي:

❖ الحرص على النظافة العامة،

وغسل

اليدين

بطريقة

❖ الحرص على نظافة الطعام و

❖ اجتناب الممارسات الجنسية

معرفة مصدرو.

المحرمة ،واتبال تعاليم الدين

صحيحة ،باألخص قبل تناول

ا سالمي الحنيف ،الذي يجنبنا

الطعام وبعد إعداد الطعام،

ا صابة باألمراض الجنسية

وعند مالمسة مصابين ،وبعد

والزهري

استخدام دورات المياو.

❖ أخذ اللقاحات الموصى بها
لألطفال والكبار.

المعدية

وغيرها.

كا يدز

❖ أخذ اللقاحات الموصى بها

قبل السفر ألي دولة .

❖ الحد من تجنب االختالط عند
ا صابة
الحذر

❖ استخدام المضادات الحيوية حسب وصفة الطبيب ،وااللتزام بتعليمات أخذ الدواء؛ ألن

بالمرض،
عند

التعامل

األشخاص المصابين.

االستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية ينتج عنه بما يسمى بمقاومة األمراض الحيوية،
وخاصة عندما تكون المضادات الحيوية غير فعالة في محاربة أنوال معينة من
انتشارا لعدوى بكتيرية خطيرة ال عالج لها.
البكتيريا ،مما قد يسبب
ً
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األنشطة المعززة للصحة Health-promoting activities :

هي مجمل البرامج واألنشطة التثقيفية الصحية المخطط لها ،التي تم ّكن جميع أفراد المجتمع من

األنشطة المعززة
للصحة

التعرف إلى الصحة ،واتخاذ تغييرات سلوكية طوعية ،وتتضمن هذو البرامج إعطاء المعلومات،
والتعرف إلى المواقف والقيم ،والتمكين من المهارات الحياتية الصحية بهدف تسهيل عملية تغيير
السلوك.
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الملخص
تتناول هذو الجلسة الممارسات الصحية الشخصية بدءا ً بالمفاهيم المرتبطة بالصحة ،وتحديد عناصر الرعاية الصحية األوليبة ومعرفبة محبددات الصبحة وكيبف أن تسبهم رؤيبة
المملكة ( )2030في تحسين صحة الفرد والمجتمع ؟ وكذلك المخاطر التي تهدد صحة البشر وبا ضبافة إلبى فوائبد االلتبزام ببنمط حيباة صبحي و أهبم المهبارات والممارسبات
الصحية الشخصية .واألمراض المعدية وطر تجنبها ،وأهم السلوكيات والممارسات التي ينصح بها لمقاومة العدوى واالصابة باألمراض المعدية ،وأخيبرا ً األنشبطة المعبززة
للصحة.
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المصطلحات

الصحة

The Health

الصحة العامة

Public Health

الثقافة الصحية

Health Education

النظافة الشخصية

Personal Hygiene

األنشطة المعززة للصحة
عناصر الرعاية الصحية األولية
األمراض المعدية

Health- promoting activities
Elements of primary health care
Infectious Diseases
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كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

اللياقة والثقافة الصحية ( 1202فجب)

عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة
Health - related physical Fitness
تم التطوير بوحدة تطوير المحتوى الرقمي
عمادة التعامالت ا لكترونية واالتصاالت
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