
 اجوبة مادة الصحة و السالمة العامة 

/ تتم معالجة النفايات في العراق وفق طرق المعالجة المتبعة في بلدان العالم المختلفة ومن تلك  1جواب س

 الطرق التي تساعد على معالجة النفايات ما يأتي :

الكامل و تقليل  الحرق : اذ تقام محارق خاصة للتخلص من النفايات الصلبة المنزلية عن طريق الحرق -1

 حجمها غير ان لهذه الطريقة عيوب تمن في الكلفة العالية و .....الخ .

الطمر : هناك حجم ال بأس به من النفايات يجب ان يتم التخلص منه عن طريق تخزينه بمواقع خاصة  -2

و ... خاضعة لمواصفات معينة و تهندس بأمكانيات من حيث السعة و الفاعلية و المراقبة بعد االغالق 

 الخ .

اعادة التدوير : و هي من اهم اساليب ادارة التخلص من النفايات و ذلك للفوائد البيئية العديدة لهذه  -3

وذلك العملية فهي عملية اعادة تصنيع و استخدام المخلفات سواء كانت منزلية ام صناعية ام زراعية 

 لتقليل تأثير هذه المركبات و مخلفاتها على البيئة و .. الخ .

اعادة االستخدام : يعني ذلك االستخدام المباشر للمخلفات في الشكل الذي تولدت عليه و في نفس  -4

العملية التي تولدت عنها دون تعرضها ألي معالجة طبيعية او كيميائية او بايلوجية قد تؤثر في شكلها 

 و تكوينها و ... الخ .

ت الصلبة و النفايات الخطرة الصلبة و السائلة االسترجاع الحراري: الطريقة االمنة للتخلص من النفايا -5

 و مخلفات المستشفيات و الحمأة الناتجة من الصرف الصحي و الصناعي و ... الخ .
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تعتمد على نوع المباني و ما تحتويه من مواد مختلفة و ما يجاورها اذ يختلف تأثير الحريق  -1

 . حسب مكان الحرق و المادة المحترقة

يرافق استخدام الماء الطفاء الحريق نوعين من التغيرات اذ باالضافة الى دور الماء الطبيعي في  -2

 اطفاء الحريق فأن بخار الماء يتصاعد لالعلى ويقوم بدور كتم الحريق.

مثل درجة الحرارة و مدة االحتراق و النها تعمل على حرق المخلفات تحت ظروف تشغيل معينة  -3

 نبعاثات و مد  مطابقتها للقوانين البيئية .ذلك للتحكم في اال

يعد توفير مياه شرب صحية الهدف الرئيس لمنشآت إنتاج المياه. وخالل النصف األول من القرن  -4

العشرين كانت البكتريا السبب األول في تفشي األمراض التي ينقلها الماء. وبدءا من السبعينيات 

العالقة  أصبحت الكيمياويات والكائنات الدقيقة األسباب السائدة. تكمن المشكلة الرئيسة في تقييم

بين مياه الشرب واألمراض االنتقالية في قلة اإلمكانات التقنية للكشف عن التلوث بالفطريات 

وتقدير ما إذا كان الميكروب حيا ويسبب االلتهابات. وطبيعي ان تطوير تقنيات التحليل والفحص 

اه من مصادر لتقدير وقياس تلوث المياه سيعزز من جهود مراقبة نوعية المياه. ينجم تلوث المي

نقطية )المواقع الصناعية( وأخر  غير نقطية )كالتسربات الزراعية(. وتتدهور نوعية المياه 

السطحية كثيرا بالتلوث البايولوجي والكيمياوي أمام استخدامها للسباحة والصيد واألغراض 

 الترفيهية األخر .



ة صحية ضمن المجتمعات، تعتمد الصحة البيئية على تفاعل عوامل متعددة. ولغرض توفير بيئ -5

يجب األخذ بنظر االعتبار األماكن التي يقضي الناس فيها معظم أوقاتهم )البيوت ، المدارس 

والمكاتب(. وهناك مصادر خطر كامنة بما في ذلك تلوث الهواء المنزلي ، التدفئة الرديئة ، 

لكهرباء ومخاطر التبريد والخدمات الصحية ، وكذلك المشاكل اإلنشائية وأضرار الحريق وا

بالمائة من حاالت التسمم  09الطالء الحاوي على الرصاص. وتشير اإلحصاءات الى ان نحو 

 تكون في البيوت.

 عن صحته وعن الوقاية من األمراض.  المسوؤل االوليعتبر اإلنسان الن  -6
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 المسئولية الشخصية عن الصحة

 ن األمراض. ففى دراسة قامت بها عدة مراكزيعتبر اإلنسان مسئوال عن صحته وعن الوقاية م

 منها % 21من األمراض يمكن تفاديها بطريقة المعيشة الصحية، وأن  % 53للصحة الوقائية،  وجد أن 

 فقط يمكن التعامل معه بواسطة عالج األطباء. ومن حاصل % 19يمكن تفاديه بالحياة فى بيئة صحية، 

 من األمراض يمكن التحكم فيها مع تفاد  مخاطر الوفيات المبكرة فى % ٤4جمع هذه النسب، تجد أن 

 يبقى خارج التحكم والوقاية حيث تتحكم فيها العوامل الوراثية، % 16األفراد والمجتمعات، وأن نسبة 

 الجينات المعطوبة فىأن نستبدل  -بالطبع بإرادة الخالق ثم التطور العلمى  -حتى هذه النسبة يمكننا 

 اآلباء ونحصل على أجياٍل خاليٍة من الجينات المريضة حيث العالج بالجينات والهندسة الوراثية.

 هناك مسئولية تقع على األفراد للمحافظة على الصحة وهى اكتساب المعلومات والمهارات الالزمة• 

 ريبلذلك، وهذه المسئولية تختلف من شخص إلى آخر وتحتاج لبعض التد
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 تدخالت الصحة العامة المبكرة

توفير عملية تمريض الصحة العامة من خالل خدمات رفاهية األطفال في الواليات المتحد األمريكية )في فترة 

بحلول عصر روما القديمة، أصبح من المفهوم أن التحول المناسب للمخلفات  الثالثينات من القرن العشرين(

رية يمثل عقيدًة ضروريًة للحفاظ على الصحة العامة في المناطق الحضرية. في حين طور )النفايات( البش

قبل  1999( إثر اجتياح وباء الجدري في غضون سنة variolationالصينيون ممارسة تلقيح التجدير )

 الميالد. فالفرد الذي ال يعاني من المرض قد يحصل على بعض مقاييس المناعة ضده من خالل استنشاق

( المجففة والتي تشكلت حول االلتهابات التي تعرض لها من أُصيب بالعدو . كما أن األطفال crustsالقشور )

( خدٍش على سواعدهم باستخدام الصديد المتواجد في االلتهابات التي Inoculationيتم حمايتهم بواسطة تلقيح )

الغرب حتى أوائل القرن الثامن عشر الميالدي، وتم أُصيبوا بها. إال أن تلك الممارسات لم يتم توثيقها في بالد 

( فلم تكن متاحة حتى فترة العشرينات vaccinationاستخدامها على نطاٍق محدوٍد جداً. أما ممارسة التطعيم )

 من القرن التاسع عشر الميالدي، على أثر إنجازات إدوارد جينر في عالج الجدري.



أسود في أوروبا في القرن الرابع عشر الميالدي، ساد المعتقد أن التخلص بينما في أثناء فترة انتشار الموت األ

من جثث الموتى سيمنع انتشار العدو  البكتيرية بصورٍة كبيرٍة. إال أن هذا ساعد قليالً على صد انتشار 

سفر الطاعون، على الرغم من ذلك، فقد كان ينتشر بواسطة البراغيث التي تعيش على القوارض. ومن ثم، فقد أ

حرق أجزاٍء من المدن في نتائٍج عظيمٍة، بسبب أنه ساعد على تدمير عمليات غزو وتفشي انتشار القوارض. 

كما ساعد تطبيق الحجر في العصور الوسطى على الحد من آثار األمراض المعدية األخر . على الرغم من 

( نكره نموذج Governmentality)ذلك، فبناًء على ما أورده ميشيل فوكو، فقد كان نموذج طاعون الحوكمة 

، وتمت محارته للمرة 1٤51وحتى  1٤20الكوليرا فيما بعد. حيث اجتاح وباء الكوليرا أوروبا في الفترة بين 

(، تركيز الهواء، fluxاألولى باستخدام ما أطلق عليه فوكولت "الطب االجتماعي"، والذي يرتكز على التدفق )

خاوف، والناشئة من نظرية المستنقع النتشار المرض، تم خلطها مع المخاوف موقع المقابر، إلخ. فكل تلك الم

(. في حين وضع األألمان Biopowerالحضرية إلدارة السكان، والتي عينها فوكولت كمفهوم "القوة الحيوية" )

" والذي يشير إلى )"علم تنظيم المجتمع" Polizeiwissenschaftمفهوماً لذلك المصطلح على أنه "

Science of police.)  في حين تتضمنت بعض التدخالت األخر  في مجال الصحة العامة بناء شبكات

الصرف الصحي، تجميع النفايات بصورٍة منتظمٍة ثم إتباعها بعملية ترميٍد لها أو التخلص منها من خالل طمر 

ض. وكان من قام بتلك المساهمات النفايات، توفير مياه نظيفة وتجفيف المياه الراكدة لمنع بيئات تغذية البعو

والذي نشر تقريراً عن صحة الطبقة العاملة من الشعب في بريطانيا العظمى  1٤43إدوين تشادويك المولود في 

في عصره. ومن ثم فهذا يعتبر بداية استهالل الصحة العامة الحديثة. كما تسببت الثورة الصناعية مبدئياً في 

السكنية الضخمة المقامة حول المصانع ودور الصناعة المختلفة. فقد كانت تلك انتشار األمراض حول التجمعات 

المناطق ضيقة وبدائية في معيشتها كما أنه لم تتوفر لها رعاية صحية منظمة. ومن ثم فقد كانت األمراض 

قيرة واإلصابة بها أمراً محتوماً وساعد على حضانة األمراض في تلك المناطق انتشار أسلوب المعيشة الف

 للسكان القاطنين بها.
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 يوالنفسالضوضاء وأثرها البيئي 

اصبحت وسائل النقل الجوي المدني في عالمنا اليوم ذات اهمية كبر  في حياة البشرية وتقدم الدول وازدهارها 

 على جميع المستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية حيث وضعت دول كثيرة استراتيجيات وبرامج

متطورة وسخرت امكانياتها المادية والبشرية في دعم النقل الجوي المدني لما يشكله من اهمية لشعوبها وتقدمها 

الحضاري.. كذلك اسست في هذا المجال االتحادات والمنظمات الدولية وشركات التأمين الجوي لتطويره وسنت 

بين دول العالم اجمع. ويزداد يوميا عدد الشركات القوانين والتشريعات التي تنظم سير عمل النقل الجوي المدني 

العاملة في هذا المجال كما يزداد عدد المطارات في العالم بسبب االقبال المتزايد من المسافرين على هذه 

الواسطة وكذلك في النقل التجاري للبضائع. ولتلبية متطلبات هذا التطور السريع في تكنولوجيا النقل الجوي فقد 

يد من الدول المتقدمة الى افتتاح جامعات وكليات ومعاهد متخصصة لتدريس وتدريب العاملين في عمدت العد

 مجال النقل الجوي واعداد الكوادر المتخصصة في اقسام وفروع هذا المجال الحيوي الفنية واالدارية والخدمية. 



متخصصة للنقل الجوي المدني وكان العراق من اوائل دول المنطقة التي وضعت اهمية كبيرة العداد كوادر 

حيث يعد معهد الطيران المدني العراقي الذي تأسس نهاية الخمسينيات من القرن الماضي احد المعاهد التدريسية 

والتدريبية المتخصصة في مجال النقل الجوي المدني العداد الكوادر العراقية التخصصية في جميع مجاالت 

مية.  ان للضوضاء تأثير على العاملين وهذا التأثير يؤدي الى التوتر النفسي النقل الجوي الفنية واالدارية والخد

وعدم القدرة على التكيف في محيط العمل وان هناك اجراءات للحد من ضوضاء الطائرات منها انشاء 

ات المطارات بعيدة عن المناطق السكنية واستخدام الواقيات اضافة الى تحديد االماكن الخاصة بصيانة الطائر

اثناء التشغيل والصيانة كما يجب ان تكون مدارج االقالع والهبوط بعيدة عن مرور الطائرات فوق المناطق 

السكنية والمستشفيات واستخدام اساليب االقالع والهبوط ذات المستو  الواطيء للضوضاء ومنع بعض انواع 

حماية العاملين في المطارات العراقية ليس  . ويعتقد  ان 797الطائرات من الهبوط واالقالع مثل طائرة البوينغ 

بالمستو  المطلوب وحسب السياق العالمي. علما ان مادة الضوضاء هي احد  المواد المنهجية التي يتم 

تدريسها في المعهد لزيادة التوعية والحصانة البيئية للدارسين فيه الى جانب المواد االخر  التي تدرس في 

أثيرات ضوضاء الطائرات على االنسان .. االول التأثيرات السمعية ويتعلق بالصمم هناك نوعان من توالمعهد. 

المؤقت حيث يتعرض االنسان الى ضعف القدرة السمعية للخاليا ويزول تأثيره بعد االبتعاد عن مصدر 

الى  الضوضاء بعدة ساعات وان العاملين بالمطارات الذين اليستعملون كاتمات الصوت لفترة طويلة يتعرضون

صمم دائم كذلك هناك الصمم المهني حيث يتعرض العاملون في المطارات الى عدم القدرة على السمع بسبب 

ظروف العمل غير الجيدة .. اما النوع الثاني فهو التأثيرات غير السمعية وتشمل التأثيرات النفسية وهي الشعور 

انتاجية الفرد. كذلك صعوبة في التركيز واالداء  بالضيق اثناء العمل وصعوبة التفاهم وكثرة االخطاء وانخفاض

الذهني وضعف القدرة العضلية والسيطرة عليها مما يؤدي الى عدم التوازن فضال عن ان الضجيج يؤدي الى 

هي اختالجات في نبضات القلب وسرعة التنفس ومن اهم النقاط الواجب اتباعها للوقاية من ضجيج الطائرات 

لطائرات تشتمل على اجراءات فحص كل العاملين في ساعات الطيران طبيا قبل البدء ان الوقاية من ضوضاء ا

بالعمل والتأكد من سالمة االذن من المرض بعد اجراء الفحص الطبي والتأكد من كفاءتها ، وان يتم فحص 

حفاظ على العاملين في حقل الطيران كل ستة اشهر للتأكد من سالمة االذن واخيرا استخدام واقيات االذن لل

 السالمة وتقليل تأثير شدة الضوضاء عليها. 

 

 

 

 

 


