رمضان  1442هـ  -أبريل 2021

٣

جوهريات يف الصحة والسالمة
رقية الكندية

يتبادر �إىل �أذهاننا فور ر�ؤية موا�ضيع عناوينها تتعلق بال�صحة ،وال�سالمة �أنَّها م�ألوفة ومفهومة وما من داع لقراءتها� ،أو التعمق فيها ،ولكن ،املواقف التي حت�صل من
حولنا �سواء كانت لنا �أو لغرينا ،وتختلف حدة خطورتها ت�ستدعي بالفعل فهم معنى ال�صحة وما يندرج حتتها من مفاهيم ،وتتطلب الوعي ب�إجراءات ال�سالمة التي
ينبغي اتخاذها يف موقف ُمعني؛ ومن هنا ،تكمن �أهمية التطرق ملفاهيم ال�صحة وال�سالمة كما هو احلال يف مقال املهند�س عماد الع�صفور حول « ال�صحة وال�سالمة
العامة » املن�شور يف املجلة العلمية للن�شر العلمي 2 ،كانون الثاين  .2021يتمحور هذا املقال حول ب�ؤرتني �أ�سا�سيتني �أوالهما :مفهوم ال�صحة ،وم�ستوياتها والعوامل التي
ُت�ؤثر عليها ،وكيفية احلفاظ عليها ويتطرق كذلك �إىل الأمرا�ض ،وم�سبباتها ،و�أق�سامها ،والفحو�صات املخربية الالزمة للك�شف عنها ،وكذلك �إىل البيئة ،وعنا�صرها،
ومكوناتها ،وعالقتها بال�صحة ،ومن ثم يتحدث عن مظاهر الرعاية ال�صحية ،وم�ستوياتها ،و�أهميتها ،و�أمثلة عليها .وثانيهما :ال�سالمة ،و�أهدافها ،و�أنواعها ،والإر�شادات
الالزمة التباعها لتطبيق مفهوم ال�سالمة.
عرفت منظمة ال�صحة العاملية ال�صحة ب�أ َّنها حالة من اكتمال
اللياقة البدنية ،واالجتماعية ،والنف�سية ،ولي�ست اخللو من
العجز �أو �أح��د الأم��را���ض .ول��و ف�صلنا قلي ً
ال يف ه��ذا التعريف
ل��وج��دن��ا �أن ال �ل �ي��اق��ة ال �ب��دن �ي��ة ت�ع�ن��ي اك �ت �م��ال �أج� �ه ��زة اجل���س��م
و�أع�ضائه ،واللياقة االجتماعية تتمحور حول امل�ؤثرات البيئية
املجتمعية من حوله ،واللياقة النف�سية فهي العقل الذي خ�ص
اهلل به الإن�سان عن بقية املخلوقات .ولل�صحة م�ستويات عدة
تبد�أ بال�صحة املثالية ،وال�صحة الإيجابية ،وال�صحة املتو�سطة،
واملر�ض اخلفي ،واملر�ض الظاهر ،وتنتهي مب�ستوى االحت�ضار.
وتعد املرحلة الأوىل نادرة احلدوث؛ كونها تتطلب تكامل ال�صحة
البدنية واالجتماعية والنف�سية� ،أما ال�صحة الإيجابية فهي قدرة
الإن�سان على مواجهة الأمرا�ض ،وامل�ؤثرات املختلفة الطارئة دون
الت�سبب له ب ��أي �أذى ،وتعرف ال�صحة املتو�سطة ب�أنها ت�ساوي
العوامل الإيجابية مع ال�سلبية ،وفيها يقع الإن�سان فري�سة �سهلة
للأمرا�ض من حوله ،ويتعاك�س املر�ض اخلفي والظاهر من حيث
ظهور الأعرا�ض وزمن ظهورها ،و�أخريا ،ف�إن م�ستوى االحت�ضار
يعد �أ�صعب مرحلة من حيث �صعوبة �شفائه .وتت�أثر ال�صحة
بعوامل عدة كاجلن�س ،والعمر ،ونوع العمل والوظيفة ،واملقاومة
النوعية وغري النوعية �إلخ ...ومتثل تلك الأخرية عامال �أ�سا�سيا
يف احلد من �إ�صابة اجل�سم بالأمرا�ض  -وهي حالة غري طبيعية
ت��ؤث��ر على ج�سم الإن���س��ان وتظهر م��ن خ�لال الأع��را���ض نتيجة
لعوامل خارجية كالأمرا�ض املعدية� ،أو عوامل ذاتية ك�أمرا�ض
املناعة الذاتية  .،-تعاك�س ال�صحة الأمرا�ض �سواء كانت جرثومية
كالبكترييا ،والفريو�سات وغريها� ،أو متعلقة ب�سوء التغذية� ،أو
ف�سيولوجية ك�أمرا�ض القلب وال�شرايني .ويتم الك�شف عن هذه
الأمرا�ض بوا�سطة الفحو�صات املخربية املتعددة التي تتم ب�أخذ
عينات الدم �أو البول ،ومثال على الفحو�صات املخربية :خاليا
الدم البي�ضاء واحلمراء ،وفحو�صات الكبد ،وفحو�صات الكلى،
وفحو�صات الغدة الدرقية ،وغريها.
ومن وجهة نظري ،ف��إ َّن الإن�سان يحتاج لإج��راء فح�ص روتيني
بغ�ض ال�ن�ظ��ر ع��ن ��ش�ع��وره ب��امل��ر���ض �أو ال؛ ل�ل�ت��أك��د م��ن �صحته
و�سالمته ،وللوقاية م��ن بع�ض الأم��را���ض �أح�ي��ا ًن��ا ،وكما حتدد

نتيجة ه��ذه الفحو�صات الإج � ��راءات ال�ل�ازم ات�خ��اذه��ا يف حالة
الإ�صابة باملر�ض كتحديد جرعات الأدوية وغريها.
كما جند �أن هناك عوامل �أخ��رى لها دور كبري يف الت�أثري على
ح�ي��اة الإن �� �س��ان و��ص�ح�ت��ه وه ��ي ال�ب�ي�ئ��ة ،وال�ن�ظ��اف��ة ال�شخ�صية،
والنوم .فت�ؤثر البيئة عليه بعواملها احليوية كالب�شر ،والنباتات،
واحليوانات ،والعوامل غري احليوية كال�ضوء ،وال�ه��واء ،وامل��اء.
وع��رف�ه��ا دوغ�ل�ا� ��س وه��ول�ن��د ب��أن�ه��ا جم �م��وع ال �ق��وى اخل��ارج�ي��ة
وامل � ��ؤث� ��رات ال �ت ��ي ت ��ؤث ��ر ع �ل��ى ح �ي ��اة ال �ك��ائ �ن��ات احل �ي ��ة .ومي�ك��ن
تق�سيمها من حيث العنا�صر �أو الأغلفة �أو من حيث ت�أثريها
على ال �ف��رد ،فنجد �أن�ه��ا ت�شمل ث�لاث��ة عنا�صر �أ�سا�سية وه��ي:
العنا�صر الفيزيائية كالرتبة ،والعنا�صر البيولوجية كالإن�سان،
والعنا�صر الثقافية كالأن�شطة االقت�صادية .ومن حيث الأغلفة،
ف�إنها تتكون من الغالف ال�صخري ،واملائي ،واجلوي ،والغالف
احل�ي��وي� .أم��ا من ناحية ت�أثريها على الإن�سان  -وه��و اجلانب
الأه��م من وجهة نظري  -ف�إنها تتمثل يف البيئة املادية كاملناخ
اجلغرايف ،وتتمثل يف البيئة االجتماعية؛ فنجد �أن هناك جمتمعا
منفتحا ويعاك�سه املجتمع املنغلق ،و�أخ�يرا يف البيئة النف�سية -
وال�ت��ي و�صفها ال�ع��امل ك ��ورت ليفن مب�صطلح احل�ي��ز احلياتي،
 ”Life Spaceوه��ي امل�شاكل التي تواجه الإن�سان يف حياته
وكيفية تغلبه عليها .وت�سهم النظافة ال�شخ�صية  -وما يندرج
�ضمنها من نظافة الفم ،واملالب�س ،ونظافة اجل�سد  -يف الوقاية
من بع�ض الأم��را���ض النف�سية كاالكتئاب ،والتوتر ،والأم��را���ض
البدنية كانت�شار الطفيليات والفريو�سات .وي�ساعد النوم ل�ساعات
كافية يف احلفاظ على �صحة القلب ،وزي��ادة الن�شاط والرتكيز،
والوقاية من ال�سرطانات� ،إلخ..
ومن هذا املنطلق ،ف��إ َّن منظمة ال�صحة العاملية اهتمت بجانب
ال��رع��اي��ة ال�صحية ل�ل�إن���س��ان ،وت�ضامنت ج�ه��وده��ا م��ع القطاع
ال�صحي ،والبيئي ،وال�ترب��وي ،وغ�يره��ا؛ لوقايته من العوامل
امل�سببة ل�ل�أم��را���ض ،و�أو��ض�ح��ت �أه�م�ي��ة ت��وف��ر الأم� ��ان ،وامل�سكن
املنا�سب ،والتعليم ،والغذاء ،والدخل ،وا�ستقرار البيئة ،وا�ستدامة
امل��وارد ،واحلالة االجتماعية .وتندرج الرعاية ال�صحية لأربعة
م�ستويات وهي الرعاية الأولية وتعد الواجهة الأ�سا�سية؛ كونها

تعنى بجميع �أعمار املر�ضى ،ومن خمتلف الأ�صول االجتماعية،
وجميع �أنواع امل�شاكل ال�صحية ،والرعاية الثانوية وهي املرحلة
التي يتحول فيها املري�ض من الرعاية الأولية ،والرعاية الثالثية
التي ت�شمل �إجراء فحو�صات طبية متقدمة ومثال عليها خدمات
ع�لاج ال�سرطان وجراحة الأع�صاب� ،إل ��خ ،..والرعاية الرابعية
ومثال عليها الطب التجريبي.
وال نن�سى اخلدمات ال�صحية املقدمة من الكوادر الطبية ،والتي
تتمثل يف ت��وع�ي��ة امل��واط �ن�ين ،وخ��دم��ات التطعيم والتح�صني،
وت ��وف�ي�ر الأدوي� � ��ة الأ� �س��ا� �س �ي��ة وغ�ي�ره ��ا .وت�خ�ت�ل��ف ج� ��دارة ه��ذه
اخل��دم��ات وف��ق ال��دول��ة وخ�برت�ه��ا وميزانيتها وك �ف��اءة ال�ك��وادر
الطبية ،واهتمام الإن�سان ب�صحته و�سالمته.
در�سنا كثريا موا�ضيع تتعلق بجانب ال�سالمة و�أنواعها ،و�أهميتها،
ولكن ،عندما ن�أتي جلانب التطبيق جند هناك �صعوبة يف احتواء
امل��واق��ف اخل�ط��رة ،و�أحيانا تتطلب منا ا�ست�شارة خمت�صني من
الكوادر الطبية؛ وكيف ال وهي متعلقة بحياة الإن�سان؛ لذلك
جند �أن هناك �أهمية لتطبيق الأ�شياء التي ندر�سها �أو نقر�أها.
تهدف ال�سالمة �إىل حماية الإن���س��ان م��ن �إ�صابته ب��الأم��را���ض،
واحل��وادث والإ�صابات ،و�أي�ضا تهدف �إىل احلفاظ على املن�ش�آت
وما حتويه من التلف ،وهناك العديد من �أنواع �إجراءات ال�سالمة
ال��واج��ب اتباعها كال�سالمة يف امل �ن��زل ،وال���س�لام��ة يف ال��ور���ش،
وال�سالمة يف العمل .ومثال على تلك الأخرية ت�أمني املخازن من
�أخطار احلريق ،واتخاذ االحتياطات الكافية الحتواء احلريق
عند وقوعه .وال نن�سى خطوات �ضرورة ا�ستخدام معدات الوقاية
�أثناء العمل ،وتوفري �صندوق الإ�سعافات الأولية ،والإ�شراف على
متطلبات ال�سالمة من قبل خمت�صني وغريها.
ومن هنا ،نلحظ ترابطا كبريا بني مفهومي ال�صحة وال�سالمة،
فال�صحة تتحقق ب�سالمة الإن�سان والعك�س؛ فال غنى عنهما،
وكما يقال ف�إن « درهم وقاية خري من قنطار عالج» ،و«ال�صحة
ه ��ي ال� ث��روة احل�ق�ي�ق�ي��ة ول�ي����س ق�ط�ع��ة م ��ن ال ��ذه ��ب وال�ف���ض��ة»،
فالبد من التوغل يف جوهريات وم�ضامني ال�صحة وال�سالمة،
وم�شاركتها مع الآخرين ،و�إقامة ور�ش وبرامج من �أجل توعية
فئات املجتمع.
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