
الصحة والرتويح 
والوقاٌة االنتقال طرق

للمرض النوعً المسبب : “اوال

 ومصدر مستودع وجود :” ثانٌا

للمرض

 من العدوى ونقل وسائل:“ثالثا

المضٌف الى المصدر

 المرضٌة المسببات دخول :“رابعا

  الجسم فً وانتشارها

 األمراض على السٌطرة :“خامسا

 فً ( االنتقالٌة ) المعدٌة

المستشفٌات

 العامة الصحة شبكة :” سادسا

 من للوقاٌة العامة اإلجراءات

 األمراض

محاضرة من إعداد 

د عبٌر داخل حاتم.م.ا

المحاضرة الثالثة 



المسبب النوعي للمرض: أوال
وتوجد المجردة بالعٌن رؤٌتها والٌمكن مجهرٌة احٌاء من ماتكون غالبا 

 اجسامنا سطوح وعلى نستنشقه الذي الهواء فً وتوجد الغذاء فً عادة
  وتستطٌع مرضٌه لٌست االحٌاء هذه غالبٌة وان امعائنا داخل وفً

 طفٌلً ٌعتبر االحٌاء هذه من وبعض الخاصة بطرقها مقاومتها اجسامنا
: هً االحٌائٌة المسببات ومن االمراض له وٌسبب  االنسان على

1- الجراثٌم .

2- الرٌكتسٌا.

3-الفاٌروسات.

4- الماٌكوبالزما.

5-الطفٌلٌات.

6- الفطرٌات .



وجود مستودع ومصدر للمرض: ثانيا 
ًالكائنات فٌها وتتكاثر تنمو التً االمماكن وه 

: ومنها المعدٌة

1- البشري ( المصدر ) المستودع .

2- الحٌوانٌة ( المصادر ) المستودعات .

3- اخرى مصادر .



وسائل نقل العدوى من املصدر اىل املضيف : ثالثا 
 هناك طرق مختلفة النتقال العدوى وحسب نوع المرض ومسبباته وكذلك

:االفرازات ونوعها وتقسم طرق النقل للعدوى الى نوعين 

1-  ويتم فيها انتقال المسبب دون وسيط كاالتي : العدوى المباشرة:

 العدوى عن طريق الجهاز التنفسي :. اوال

العدوى بوساطة المشيمة:  ثانيا.

 وهذه تنتقل عبر وسيط .العدوى الغير مباشرة :ثالثا:

-  الوسيط غير الحي.

- الوسيط الحي.



دخول المسببات المرضية وانتشارها في الجسم : رابعا
1- طرٌق عن المسببات انتقال وٌتم : التنفسً الجهاز 

 طرٌق عن العدوى المصدر من المتطاٌر الرذاذ االستنشاق

.( الدٌكً السعال ، الخناق ، الرئوي السل ). االنف او الفم

2- الفم طرٌق عن المسببات انتقال وٌتم : الهضمً الجهاز 

  الزحار ، الكولٌرا ،التٌفؤئٌد ) الشراب او الطعام مع

.(االمبٌبً

3- خالل من االنتقال ٌتم : المخاطً والغشاء الجلد مالمسة 

 او (الكزاز) الدقٌقة باالحٌاء الجروح تلوث طرٌق عن الجلد

 ( السٌالن ، السفلس) الدم نقل او الحقن بواسطة



عملية حدوث العدوى والعوامل المؤثرة في التوازن الصحي 

ماٌطلق وهو المضٌف جسم الى المسبب دخول عند بالمرض االصابة تبدا 

. العدوى علٌة

قوتٌن بٌن لصراع نتٌجة هً االصابة حدوث :

1- للمسبب االمراضٌة الخاصٌة). للمسبب الهجومٌة العدوى قوى ، 

( العدوى جرعة ، الغزو خاصٌة ، تأثٌره شدة المسبب ظروف

2- المناعة ، للجسم الطبٌعٌة المقاومة). للمضٌف الدفاعٌة المقاومة قوى 

( الوراثة ،عوامل المكتسبة



العوامل المساعدة النتشار األمراض المعدية
1- للمرٌض الشخصٌة المخالطة .

2- االزدحام .

3- صحٌحة الغٌر العادات .

4- الفقر .

5- الجهل .

6- السفر سهولة .

7- والمهاجرون الحروب .



(االنتقالية ) السيطرة على األمراض المعدية 
المضٌف مقاومة زٌادة “اوال .

والنواقل المستودعات اختزال ” ثانٌا .

العدوى مصدر على القضاء ” ثالثا .

الصحً والحجر العزل “رابعا .

فً االنتقالٌة ) المعدٌة االمراض على السٌطرة ” خامسا 

. المستشفٌات

العامة الصحة شبكة ” سادسا .



 اإلجراءات العامة للوقاية من األمراض
المحافظة ، الصحً التثقٌف ) خالل من وٌتم : بالصحة االرتقاء : اوال 

 ، الترفٌة وسائل تهٌئة ، الصحٌة المساكن تهٌئة ، غذائً مستوى على

( الصحٌة الشروط وفق العمل اماكن تهٌئة

افراد حماٌة ) خالل من : االمراض من المجتمع افراد حماٌة : ثانٌا 

.( المعدٌة االمراض من الفرد حماٌة ، االمراض من المجتمع

التشخٌص ) : وعواقبة المرض مضاعفات من تحد التً االجراءات : ثالثا 

.( التاهٌل ، المبكر العالج ، المبكر

فترة ) العدوى وانتشار منها الحد الهدف : المكافحة اجراءات : رابعا 

 وتاهٌله المرٌض من االعراض زوال بعد وتاتً النقاهة فترة ، المرض


