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الحلذًم وألاطش اإلاشحػُة واللاهىهُة
مفهىم الصحة اإلاذسظُة وألامً ؤلاوعاوي
ؤَذاف البرامج الصحُة
ؤَمُة الصحة اإلاذسظُة وألامً ؤلاوعاوي
إلاارا جػطى الصحة اإلاذسظُة ؤَمُة خاصة
مجاالت الصحة اإلاذسظُة وألامً ؤلاوعاوي
البُئُة اإلاذسظُة الىمىرحُة ألمً وظالمة اإلاحػلمين
الحذابير اإلاحبػة لىكاًة الحالمُز مً ألامشاض
ؤَم الفدىصات الطبُة للىشف الطبي للحالمُز
ألاطفاٌ روو الاخحُاحات الخاصة
اإلاشاول الصحُة ألاهثر شُىغا غىذ الحالمُز
معاولُات ؤطش اإلاذسظة في الػىاًة بصحة اإلاحػلمين
خاثمة
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ثلذًم
ٌػحبر ثىفير الظشوف الصحُة والاححماغُة والىفعُة اإلاالئمة مً بين
اإلادذدات الشئِعُة
لحدعين مشدودًة الحػلم .ومً َزا اإلاىطلم ،ثم بدماج التربُة الصحُة
طمً ؤوشطة مىاد الحذسَغ
مؼ جػضٍضَا في ؤوشطة الحفحذ والذغم والحىحُه ،غبر ثذابير ثىغىٍة
وكائُة ،ماطشة
بششاهة فػالة ومىظمة مؼ الجهات الصحُة وألاطش ؤلاداسٍة والتربىٍة
واإلاحػلمين داخل اإلااظعات.
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وجععى ألاوشطة الصحُة بلى طمان صحة حعمُة
وهفعُة وغللُة ظلُمة للمحػلمات واإلاحػلمين ،ثمىً مً
خلم ظشوف ؤمثل لحخبؼ جػلُمهم وثشبُتهم ،مً خالٌ ثخبؼ
صحتهم وثلذًم خذمات صحُة لهم داخل اإلااظعة ؤو
في مشافم صحُة خاسحُة ،باإلطافة بلى بهجاص بشامج
ثشبىٍة تهذف بلى ثىمُة وغيهم بإَمُة الصحة وظبل
اإلادافظة غليها ،ووكاًتهم مً ألامشاض وآلافات؛ ول رلً
مؼ حػلهم وشُطين ومعاَمين فػلُين في ثىمُة الىعي
الصحي لضمالئهم وغائالتهم
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ألاطش اإلاشحػُة والحىظُمُة للصحة اإلاذسظُة وألامً ؤلاوعاوي















اإلایثاق الىطني للتربیة و الحىىیً
 البرهامج ؤلاظحعجالي خاصة اإلاششوع E1.P13دلیل الحیاة اإلاذسظیة 2008
اإلازهشة  89في 29مایى 1991الىھىض بمیذان الصحة اإلاذسظیة والجامػیة
مزهشة 06الذفتر الصحي اإلاذسس ي والفدىصات الطبیة اإلاىحظمة.
اإلازهشة سكم  807/99الصادسة بحاسیخ  23شخىبر  1999الذاغیة بلى هبذ الػىف
مزهشة 89جػضیض ششوط امً الثاهىیات
اإلازهشة سكم 163بحاسیخ 25هىفمبر 2009بشإن بسظاء الیلظة التربىیة باإلااظعات الحػلیمیة
اإلازهشة سكم 130بحاسیخ 09شخىبر 2009في شإن ؤلاحشاءات الىكائیة إلاىاحھة ؤهفلىهضا )
اإلازهشة سكم  16بحاسیخ 28فبرایش  2008خىٌ ثىظیم ؤوشطة في الصحة ؤلاهجابیة..
الذلیل اإلاشحعي إلابادسات الششاهة بلطاع التربیة الىطىیة -مذیشیة الشاون اللاهىهیة واإلاىاصغات
مزهشة 83الششاهـة بين اإلااظعات الحػلیمیة الػمىمیة والخصىصیة.
مزهشة 59خىٌ مبادسات الششاهة.
اإلازهشة سكم  67بحاسیخ  17ؤبشیل  2007بشإن ثفػیل اثفاكیة الششاهة مؼ الجمػیات اإلاھىیة التربىیة
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مفهىم الصحة اإلاذسظُة
 َ ـ ــى رل ـ ــً الف ـ ــشع م ـ ــً ف ـ ــشوع الص ـ ــحة الػام ـ ــة ال ـ ــزي ه ـ ــحم بص ـ ــحة
اإلاحػلمين
 َ ـ ـ ــى غل ـ ـ ــم وف ـ ـ ــً الىكاً ـ ـ ــة م ـ ـ ــً اإلا ـ ـ ــشض والاسثل ـ ـ ــاء بص ـ ـ ــحة ثالمُ ـ ـ ــز
اإلااظعات.
 وَــى مجمــىع اللىاغــذ واإلابــاد التــي ثدىــم صــحة ألاطفــاٌ فــي ظــً
الحمــذسط وغالكتهــا بالبِملــة اإلاذسظ ـُة  ،بهــه مجمــىع الحــذابير الشامُــة
بلــى الحفــاى غحــى صــحتهم ودغمهــا والىكاًــة مــً ألامــشاض الجعــذًة
والىفع ــُة وث ــىفير الع ــبل اإلاثح ــى واإلامىى ــة لحط ــىٍش وجػضٍ ــض الػملُ ــات
الحػلُمُة والتربىٍة.
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مفهىم ألامً ؤلاوعاوي
،
ألامــً مــً الحاحــات ألاظاظــُة للــىفغ ،وبمفهىمــه الػــام
َــى الاطمملىــان الــزي ًيــحج غــً الثلــة وؤمــً ؤلاوعــان مــً
الفلـ ــش والحشمـ ــان والخـ ــىف والػىـ ــف ،وغحـ ــى الـ ـ ،ـشؾم مـ ــً
،
،
ؤَمُــة مفهــىم ؤمــً الذولــة بال ؤهــه ال ًىفــي لحدلُــم ؤمــً
،
ألاف ــشاد؛ ل ــزلً فل ــذ ثط ــىس مفه ــىم ألام ــً ؤلاوع ــاوي هظ ــشا
،
لحط ـ ـ ـ ـ ــىس اإلاجحمػ ـ ـ ـ ـ ــات وثضاً ـ ـ ـ ـ ــذ التهذً ـ ـ ـ ـ ــذات الذاخلُ ـ ـ ـ ـ ــة
،
ب
ب
،
والخاسحُــة ،ممــا ثطل ـ ثشهيــًا واَحمامــا باإلوعــان هفــشد
،
فاغل ومارش في اإلاجحمؼ
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ؤَذاف البرامج الصحُة اإلاذسظُة
 -1ثإمين البِملة الصحُة اإلاشٍدة وآلامىة التي جعمذ
بحطىس بمياهُات الطفل الػللُة والاححماغُة
 -2ثلذم الخذمات الصحُة التي تهذف بلى جػضٍض
الصحة وهشف اإلاشاول الصحُة إلاػالجتها
 -3الترهيً غحى التربُة الصحُة الزي ًىفش للطالب
فشصة لحػلم العلىن الصحي اللىٍم
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 -4ثمىـ ـ ــين اإلاحػلمـ ـ ــين مـ ـ ــً اهخعـ ـ ــاب رلافـ ـ ــة
صــحُة ،وثىمُــة مهــاساتهم الحُاثُــة اإلاحػللــة
بالصحة
 -5بشــشاههم فــي وشــش مبــاد التربُــة الصــحُة
داخل اإلااظعة وألاظشة واإلاجحمؼ
 -6جػضٍ ـ ـ ــض خم ـ ـ ــاًتهم م ـ ـ ــً م حل ـ ـ ــف آلاف ـ ـ ــات
والاخحالالت التي ثادي بلى فلذان صحتهم
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ؤَمُة الصحة اإلاذسظُة وألامً ؤلاوعاوي :
ً -1مثل ألاطفاٌ في َزٍ اإلاشخلة الػمشٍة ( الذساظة ) وعبة َامة
مً اإلاجحمؼ ،وثىفش اإلاذسظة فشصة هبري للػىاًة بالصحة لهزٍ
الفملة .
ً -2مش ول ؤفشاد اإلاجحمؼ بيل فملاثه باإلاذسظة  ،خُث ثحىفش الفشصة
للحإرير فيهم وبهعابهم اإلاػلىمات وجػىٍذَم غحى العلىن الصحي
َ -3زٍ اإلاشخلة مً الػمش مشخلة همى للطفل وثطىس وهطج وثدذذ
خاللها الىثير مً الحؿيرات الجعمُة والػللُة والاححماغُة
والػاطفُة والبذ ؤن ثحىفش للطال في َزٍ العً اإلاارشات اليافُة
لحذوذ َزٍ الحؿيرات في خذودَا الطبُػُة .
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 -4في ظشوف اإلاذاسط وفي العً اإلاذسظُة ًىىن
ألاطفاٌ ؤهثر غشطة لإلصابة باألمشاض هما ؤنهم
ؤهثر غشطة لإلصابات والحىادذ .
 -5في العً اإلاذسظُة ًىخع ألاطفاٌ العلىهُات
ب
اإلاحػللة بالحُاة غمىما وبالصحة بصفة خاصة
وٍدحاحىن بلى حى ثشبىي ٌعاغذ غحى اهخعاب َزٍ
ب
ب
الػادات ،هما ثىفش اإلاذسظة حىا مىاظبا لحػذًل
العلىهُات الخاطملة .
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إلاارا جػطى الصحة اإلاذسظُة ؤَمُة خاصة ؟؟








12

ب
ب
ب
ًمض ي الطفل صمىا طىٍال مً وكحه في اإلاذسظة مػشطا للػذًذ مً
الػىامل البُئُة اإلا حلفة
ب
ألن ؤطفاٌ اإلاذسظة ٌشيلىن ششٍدة واظػة حذا في اإلاجحمؼ
ً ظؼ ؤطفاٌ اإلاذسظة إلاشخلة مهمة مً الىمى والحطىس الجعذي
والىفس ي
طالب اإلاذسظة مجمىغة مً العهل سصذَا والىصىٌ لها لحلذًم
م حلف الخذمات الصحُة
َىان فشصة هبيرة ؤن ثيحلل اإلاماسظات الصحُة مً ؾشفة
الصف بلى مىاصٌ الحالمُز فاإلاجحمؼ
19/04/2020

مجاالت الصحة اإلاذسظُة وألامً ؤلاوعاوي
الحذخالت الطبُة:
 جػبملة اإلالف الصحي مً ؤحل ثخبؼ الحالة الصحُة للمحػلمات واإلاحػلمين وثىحيههم بلى اإلاشاهض
الصحُة في خالة جصخُص ؤي مشض؛
 بهجاص فدىصات طبُة مىحظمة؛ خمالت الحللُذ؛ خمالت صحة الفم وألاظىان ومداسبة
ؤمشاض الػُىن والشمذ الحبُبي؛...
التربُة الصحُة:
 الىكاًة مً ألامشاض اإلاىلىلة (الحػفىُة)  :العل؛ اهفلىاهضا الطُىس؛ التهاب السحاًا؛ الضوام؛
ألامشاض الجلذًة؛ العُذا وألامشاض اإلاىلىلة حيعُا؛ ؤمشاض الػُىن؛ التهاب اللىصثين...؛
 الحدعِغ طذ ألامشاض الىاثجة غً اخحالالت م حلفة :الىلص في اإلاىاد الؿزائُة الذكُلة
(الحذًذ – الُىد  -الفُحامُىات)...؛
 الحػشٍف بطشق الحذخل العلُم ثجاٍ اإلاصابين بإمشاض مضمىة :داء العىشي؛ الشبى؛ الصشع؛
 ؤلاظػافات ألاولُة في خالة وكىع خىادذ :الضالصٌ؛ الفُظاهات؛ العير...

13

19/04/2020

 ؤهماط الحُاة العلُمة:
 ثبني العلىوات الصحُة العلُمة في مجاٌ :التربُة الؿزائُة؛ التربُةالاظتهالهُة؛ الصحة ؤلاهجابُة؛ التربُة الطشكُة؛
 التربُة غحى الىظافة (اإلالبغ ،الجعم ،واإلادُط)؛ الىكاًة مً آلافات ومداسبتها (مداسبة الحذخين واإلا ذسات...)... اإلاشاكبة الصحُة باإلااظعات الحػلُمُة والذاخلُات:
 مشاكبة الىحبات الؿزائُة مً خُث الىىع والىم باألكعام الذاخلُة؛مشاكبة الحالة الصحُة للطباخين وألاغىان؛ مشاكبة الحالة الصحُة
للمحػلمين الذاخلُين؛ الىطػُة الصحُة للاغات الذسوط واإلاشافم
الصحُة باإلااظعات الحػلُمُة.
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البِملة اإلاذسظُة الىمىرحُة ألمً وظالمة اإلاحػلمين

 اإلاىكؼ
 البىاء اإلاذسس ي
 اللاغة الصفُة
 ؤراذ الصف
 ألابىاب وألادساج
 اإلاشفم الصحُة
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ؤ-اإلاىكؼ

بػُذ غً الشىاسع الشئِعة اإلاضدخمة بالعُاسات
بػُذ غً اإلايشأت الصىاغُة وفظالت اإلاػامل
وضجُجها
بػُذ غً مصادس الحلىذ ألاخشي
كشٍ مً ظىً ألاطفاٌ
كشٍ مً الحذائم وألامىىة الهادئة
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ب -البىاء اإلاذسس ي

بىاء غحى الىظام الحذًث
ثحىفش فُه الششوط الصحُة
مذاخل غشٍظة وآمىة
غذد طىابم مىاظ
مداط بعُاج مىاظ
فُه باخات الخعلُة –اإلاالغ -الحذائم
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ج -اللاغة الصفُة
ؤ -شيل ؾشفة الذسط ومعاختها :
ؾشفة الذسط ثىىن معحطُلة  ،ث صص معاخة ليل طال ثتراوح بين ( )1.5-1م  ،ثىىن الابػاد اإلاىاظبة
للؿشفة هي  6م غشض  8 ،م طىٌ  4 ،م اسثفاع .
ب -التهىٍة :
 -1بطشٍلة اصطىاغُة باظحػماٌ اإلاشاوح ومىُفات الهىاء مؼ وطؼ الاظالن اإلاشبىة غحى الىىافز .
 -2بالطشٍلة الطبُػُة باظح ذام الىىافز ومً الافظل وطؼ الىىافز محلابلة غحى الظلػين اإلاحلابلين
حهة ثفحذ غحى اإلامش وحهة ثفحذ غحى ظاخة اإلاذسظة  ،ثتراوح معاخة الىىافز ( )4/1-6/1معاخة اسض
الؿشفة ًشاعى ان ثىىن الىىافز العفحى غحى معحىي ملاغذ الطلبة ختى ال ًحػشطىن للحُاس بشيل معحمش
 ،ؤما خافة الىىافز الػلُا فحصل الى ما ًلاسب ظلف الؿشفة ليي جعاغذ في خشوج الهىاء العاخً الزي
ً ف وٍشثفؼ الى الاغحى  .ان دسحة خشاسة الؿشفة ًج ان ثتراوح بين (ْ )24-19م ودسحة الشطىبة اليعبُة
(. )%70-30
ج -ؤلاطاءة :
ثحم الاطاءة بالطشٍلة الطبُػُة باظح ذام الىىافز او باظح ذام اإلاصابُذ الىهشبائُة في الظلمة  .ثىىن
الىىافز حاهبُة ( ال خلف وال ؤمام الطلبة ) ختى ال ثبهش غُىنهم او جعب إلاػان العبىسة ً .ج غذم وحىد
ظطذ المؼ ظىاء غحى الجذسان او اإلالاغذ او اإلاىاطذ او العبىسة  .اللُام بىظافة صحاج الىىافز واإلاصابُذ
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د -ألاراذ اإلاذسس ي
ًج ؤن ثحىفش فُه البعاطة وكلة الحيالُف واإلادافظة غحى الجىدة وثلبُة
اإلاحطلبات الاظاظُة  .وٍحظمً الاراذ ما ًحي :
ؤ -العبىسة :
ًج ؤن ثحىفش فيها غذة ششوط هي :
 -1لىن ؤظىد داهً ؾير إلااع ؤو ظبىسة مؿىاطِعُة .
ب
 -2ثىطؼ في مىحصف الحائط الامامي وال ثىطؼ حاهبُا .
 -3ؤن ًترن بُنها وبين الصف الاوٌ مً ملاغذ الذساظة معافة ( )2-1.5م .
 -4ؤن ًىىن لها مجشي ثترظ فُه رسات الطباشيرؤو ثىطؼ فُه ألاكالم
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ب -ملاغذ اإلاذسظة :

ب
ًج ؤن ثيهئ طبلا للحىىًٍ البذوي وطبُػة الىمى الجعمي للطلبة  ،بدُث ًىىن الجلىط غحى اإلالاغذ
بطشٍلة صحُدة وظلُمة وٍحم رلً بمشاغاة ما ًحي :
ب
ٌ
- 1اسثفاع اإلالػذ مىاظبا لطى ظاق الطال بدُث ارا حلغ غلُه واهد كذماٍ معحلشة غحى الاسض ووان
ب
حعمه مػحذٌ وظهشٍ معخىذا غحى اإلاعىذ .
ب
ب
- 2ؤن ًىىن اإلالػذ ملىظا كلُال مً الامام الى الخلف لُىاظ ثلىط ف ز الطال .
- 3ؤن ًىىن غشض اإلالػذ مىاظ .
- 4ؤن ًىىن اسثفاع اإلاعىذ مىاظ بدُث ًالقي مىدنى الظهش وثصل خافحه الػلُا في معحىي الطشف
الاظفل الػظمي للىح الىحف .
- 5ؤن ثىىن خافة اإلالػذ محذاخلة ثدد خافة الذسج ختى ال ًظطش الطال الى الاهدىاء الى الامام غىذ
اللشاءة والىحابة .
ب
- 6ؤن ًىىن ظطذ الذسج مائال بذسحة  15دسحة .
- 7اغحماد ثشثِ اإلالاغذ غحى ؤن ًىىن اؾل الظىء غحى ٌعاس الطال .
ً- 8فصل بين ول صفين مً اإلالاغذ ممش بػشض هصف متر .
ً- 9ترن بين الصف الجاهبي والحائط  3/4اإلاتر .
ً-10ترن بين الصف الاخير والحائط الخلفي  1متر .
-11اغطاء اولىٍة في اإلالاغذ الامامُة لظػاف البصش وطػاف العمؼ .

20

19/04/2020

ٌ -ألابىاب وألادساج

• غشض ممش باب كاغة الصف ؤهثر مً متر
• غشض الذسج =  1.25م
• اسثفاع الذسحة ؤكل ؤو ٌعاوي  17ظم
• ظطذ الذسحة ؤهثر ؤو ٌعاوي  29ظم
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و -اإلاشافم الصحُة
•
•
•
•
•

في حىاس الباخة وبهى الخعلُة
ظهلة الحىظُف وتهىٍتها حُذة
مضودة باإلاُاٍ الجاسٍة
مصذس آمً إلاُاٍ الششب مؼ ثىظُف دوسي ومشاكبة للخضاهات
ؤغذادَا مىاظبة
– مشخاض ليل  40ولذ
– مشخاض ليل  20فحاة
22

19/04/2020

الحذابير اإلاحبػة لىكاًة الحالمُز مً ألامشاض
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الفدص الطبي وهشف ألامشاض
مشاكبة الىمى
سغاًة الطىاس
الحمىُؼ بالللاخات
البطاكة الصحُة
ميافدة ألامشاض
الخذمات الصحُة
سغاًة روي الاخحُاحات الخاصة
الخذمات الصحُة اإلالذمة لألظاثزة
الضٍاسات الصحُة
ثدعين صحة الحلمُز ( هظام الذساظة ،اللُاكة البذهُة ،الشاخة واللهى ،الحؿزًة والىىم)
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•
•
•
•
•
•
•

الحإهذ مً بغطاء الللاخات
ثىغُة اإلاحػلمين خىٌ ظبل اهحلاٌ اإلاشض
ثإمين الششوط الصحُة في اإلاذسظة
مالخظة اإلاػلمين الُىمُة للحالمُز وبخالتهم غىذ اللضوم غحى
الطبِ
ببالؽ الصحة اإلاذسظُة بإظماء اإلاصابين
ثجى ألاوبملة وميافدتها
فدص الػاملين فى اإلاذسظة (وخاصة الػاملين في ثلذًم
ألاطػمة)

ؤَم الفدىصات الطبُة للىشف الطبي غحى الحلمُز

اللُاظات البششٍة (جعلط غحى
م طط الىمى= الىصن والطىٌ)
فدص اللذسة البصشٍة
فدص العمؼ
فدص الفم وألاظىان
فدص الجلذ
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ا
ألاطفاٌ روو الاخحُاحات الخاصة

ؤهىاع ؤلاغاكة
oألاغمى
ب
ً
تعليميا
صحياً
oألاغمى حضئُا
oألاصم
ب
oألاصم حضئُا ب
oؾير ظىي جػلُمُا
oصشعي
oصػ الحىُف
اجتماعياً
oمػاق هالمُا ب
oمػاق حعمُا (غىاك شلل ألاطفاٌ)
oالحعاظُة (الشبى -العىشي)

ا
ب
اإلاشاول الصحُة ألاهثر شُىغا غىذ ؤطفاٌ اإلاذاسط
مشاول الفم والبلػىم
ألامشاض اإلاىظمُة
اإلاشاول الجلذًة
اإلاشاول الؿزائُة
مشاول الشئٍة
مشاول العمؼ
آلافات الهُيلُة
ألارًات والحىادذ
اإلاشاول الاهفػالُة
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ا

معاولُات ؤطش اإلاذسظة
 الحػامل مؼ الطفل غحى ؤهه فشد مً ؤظشة
 جػشف دوسَا في مجاٌ الخذمات الصحُة
مشاكبة الاهدشاف في صحة الطال (وؤدائه)

ب
 مثاال للطالب في مجاٌ اإلاماسظات والعلىن الصحي
 ثذسط التربُة الصحُة وكىاغذَا
 ثشاك بِملة اإلاذسظة وجعاَم في ثدعُنها
 ثحداوس مؼ ألاَل وؤلاداسة ب صىص مشاول الطفل
وثطىسٍ
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خاثمة
هــذد ألامــً الاوعــاوي للمحػلمــين واإلاذسظــين م ــاطش حمــة ثخىــىع مصــادسَا
ومبرساته ــا ،وب ــات م ــً الظ ــشوسي وط ــؼ اظ ــتراثُجُة محيامل ــة لح ــىفير ألام ــً
الاوعــاوي بالىظــط اإلاذسس ـ ي ،خُــث ًج ـ بهــزا الخصــىص ثدذًــذ مػــاًير
الصــحة وألامــً الاوعــاوي بالىظــط اإلاذسس ـ ي ،ووطــؼ غــذة لىكاًــة الحالمُــز
مـ ـ ــً اإلا ـ ـ ــاطش اإلاشثبطـ ـ ــة بـ ـ ــالىىاسذ الطبُػُـ ـ ــة والحىىىلىحُـ ـ ــة وتهذًـ ـ ــذات
اإلادـ ــُط  .»...وكـ ــذ خصـ ــص البرهـ ــامج الاظـ ــحعجالي مشـ ــشوغا وـ ــامال « دغـ ــم
الصـ ــحة اإلاذسظـ ــُة وألامـ ــً ؤلاوعـ ــاوي» داغُـ ــا بلـ ــى ؤن ثحدـ ــىٌ اإلاذسظـ ــة بلـ ــى
فظ ــاء لألم ــً الاوع ــاوي ًدم ــي اإلاحػلم ــين واإلاذسظ ــين م ــً م حل ــف اإلا ــاطش
التي تهذدَم ؤو ثمغ ظالمتهم الىفعُة والجعذًة.
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