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المرض أسبابه
الذي الحد الى للجسم الطبٌعة الحالة عن انحراف هو : المرض 

 حالته الى الجسم إلعادة كافٌة غٌر لألنسجة الفعالٌات فٌه ٌصبح

. مستوطن او وباء شكل على ٌحدث قد والمرض . الطبٌعٌة

- وفً الناس من كبٌر لعدد مفاجئ بشكل ٌحدث : الوبائً المرض 

 ارتفع ثم مستوطنا كان او المرض بهذا االصابه له ٌسبق لم المجتمع

.ومفاجئ ملحوظ بشكل به اإلصابة معدل

- باستمرار معٌن مجتمع فً المرض بقاء : المستوطن المرض 

. وبائً غٌر وبشكل

ٌصٌب متقطع وبشكل انفرادٌة حاالت حدوث : االنفرادي المرض 

. اخر الى ان من واخر شخصا



مراحل المرض
المرضً المسبب دخول ماقبل مرحلة :االولى المرحلة 

 المرضٌة التغٌرات ماقبل مرحلة علٌها ٌطلق ، للجسم

 الرئٌسً بالدور االتٌة العوامل تقوم المرحلة هذه وفً

  : وتشمل

1- المسبب عوامل .

2-المضٌف عوامل .

3- البٌئة عوامل .



      المضٌف                                   المسبب

خاصٌة اإلمراض 

جرعة العدوى-

إفراز السموم -

خاصٌة الغزو-

تولٌد األجسام المضادة -

بقاء المسبب خارج -

الجسم حٌا 

المقاومة والمناعة -

العوامل الوراثٌة -

العوامل االجتماعٌة -

العوامل الفسلجٌة -

عوامل العمر والجنس -

اقتصادٌةثقافٌةاجتماعٌةإحٌائٌةطبٌعٌة

البٌئة



مراحل المرض
وجسم المسبب بٌن التفاعل بدء مرحلة :الثانٌة المرحلة 

: تضمن وتغٌرات مرض من ذلك ماٌعقب اإلنسان

- ومرضٌة فسٌولوجٌة تغٌرات .

- بالمرض الخاصة والعالمات اإلعراض ظهور .

- وتشمل المرضٌة النتٌجة : 

التام الشفاء .

عاهة او عجز مع شفاء .

وفاة .



الوبائيات واألشكال الوبائية والمرضية 
تكن ولم المجتمع فً فجاة ظهرت التً االمراض هً : الوبائٌة المراضا 

. مدة واختفت موجودة كانت او سابقا موجودة

الطفٌلٌات او المٌكروبات تنقلها التً االمراض هً : المعدٌة االمراض 
 مباشر غٌر او مباشر بشكل السلٌم الى المصاب الشخص من لها المسببة

.

فً الناس من كبٌرة مجموعة بٌن ظهر الذي المرض هو :المحلً الوباء 
. فٌها موجودا ٌكن لم قصٌرة فترة

من جهة فً مستمر بشكل الموجود المرض هو : المستوطن الوباء 
. والبلهارزٌا والمالرٌا والحصبة التٌفوئٌدٌة فً الحال هً كما الجهات

من مختلفة مناطق فً وبائً مرض حاالت ظهور وهً : المنتشر الوباء 
. بالتعاقب العالم



الثالوث الوبائي
وتشمل المرضٌة المسببات أوال :-

- اإلحٌائٌة المسببات .

- ( البدنٌة) الفٌزٌائٌة المسببات.

- الكٌمٌائٌة المسببات .

الغذائٌة المسببات .

الفسلجٌة المسببات .

بالحوادث المتعلقة المسببات .

النفسٌة بالعوامل المتعلقة المسببات .



الثالوث الوبائي
المضٌف عوامل : ثانٌا :

1- المكتسبة والمناعة الجسم مقاومة .

2- 4. والنفسٌة الفسلجٌة العوامل -3. الوراثٌة العوامل- 

. العرق عوامل -6. الجنس عوامل -5. السن عوامل

البٌئة عوامل : ثالثا : 

1-البٌئة -3. االحٌائٌة البٌئة -2. الفٌزٌاوٌة البٌئة 

. والثقافٌة االجتماعٌة

االقتصادٌة البٌئة عوامل رابعا  


