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الملخ�ض

اإلمام  قرب  لزيارة  املاليني  يأيت  حيث  العامل  يف  السلمية  البرشية  التجمعات  أكرب  من  األربعينية  الزيارة  ُتعدُّ 
احلسني مشيًا عىل األقدام أو راكبني.

 هتدف الزيارة احلسينية إىل تنمية ارتباط الزائرين بالدين املحمدي الذي ابتدأ حممديًا واستمر حسينيًا. قال 
رسول اهلل )حسني مني وأنا من حسني(. يتعرض هذا التجمع أو قد يتعرض ملخاطر صحية نتيجة لتفيش 
األمراض املعدية وغري املعدية املستوطنة يف العراق أو الوافدة، باإلضافة إىل احلوادث املتنوعة وأخطارها الكبرية 

وأمهها احلوادث املرورية. 

هتدف هذه الدراسة إىل االجابة عن التساؤل اآليت: ما عسانا أن نفعل نحن مقدمو اخلدمة الطبية حلامية صحة 
الزائرين من املخاطر، وكيف نعزز إجراءات اخلدمات الصحية للنظام الصحي املحيل الذي يتحمل عبئًا أكرب 

من طاقته املصممة للظروف اإلعتيادية التي  تعاين أصاًل من حتديات كبرية؟

 ركزت هذه الدراسة عىل رضورة اإلعتامد عىل حتديد املخاطر قبل الزيارة وأثناءها وبعدها، وذلك من خالل 
مراجعة األدبيات السابقة )الدراسات الصحية واألبحاث العلمية( املحلية، باإلضافة إىل االطالع عىل ما نرش 

من جتارب اآلخرين كام يف حج مكة املكرمة وااللعاب األوملبية.

وضحت الدراسة أمهية تطبيق طب احلشود وتدريسه يف مناهج كلياتنا الطبية لتلبية حاجة الزائرين للخدمات 
املقدسة واإلعالم دوٌر كبري يف ذلك  العتبات  الصحة والعاملني يف  للجامعات ودوائر  الطبية اجليدة، ويكون 
يف  للقائمني  اإلدارية  املهارات  وتقوية  التطوعي  العمل  ثقافة  لرتسيخ  االجتامعي  التواصل  حتريك  إىل  إضافة 
املواكب لتخليص أو تعديل السلوكيات غري الصحية للزائرين وتعزيز ثقافة نظافة البيئة واعتامد املامرسات املبنية 

عىل الدليل.

من خالل مراجعة األبحاث املنشورة املتعلقة باملشكالت الصحية التي قد تواجه الزائر والتي تم حتديد أمهها 
حسب األولويات والتي قد تنترش يف حشود الزائرين كالتسمم الغذائي والكولريا والتهاب الكبد الفايرويس 
الشوكية  كاحلمى  االخرى  السارية  التنفيس  اجلهاز  أمراض   (H1N1( والوبائية  املوسمية  نوع )A( واالنفلونزا 

)السحايا( والتيفوئيد.

من  واخللو  اللقاحات  بطاقة  الوافدين  محل  ورضورة  التمنيع  ثقافة  إشاعة  رضورة  عىل  الدراسة  أكدت   
االمراض، وسلطت الدراسة الضوء عىل حجم انتشار بعض االمراض غري املعدية كارتفاع ضغط الدم الرشياين 
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وداء السكري.

بالرغم من حجم االمراض واملخاطر التي قد يتعرض هلا الزائرون، مل نلحظ ملنظمة الصحة الدولية دور 
ملموس يف رعاية هذا احلشد االنساين الكبري علاًم ان هذه املنظمة هي املستشار األول لوزارة الصحة العراقية.

إن حتسني الظروف البيئية وفحص مقدمي الطعام وتوفري املاء الكايف والصالح للرشب ومعاجلة النفايات 
والتخلص من القوارض واحلرشات الناقلة للمرض ومكافحة الكالب السائبة تساهم يف تقليل االمراض التي 

قد يتعرض هلا الزائرون، باإلضافة إىل الرتكيز عىل الوقاية من حوادث السري.

الباب  تعد  والتي  الزائرين  بني  جدًا  كبري  بشكل  املنترشة  التبغ  تدخني  عادة  ملحاربة  املناسبة  هذه  استغالل 
امللوكي لولوج الشباب خاصة إىل عامل اإلدمان عىل املواد ذات التأثري العقيل.

 توزيع االدوية العشوائي وسوء استعامهلا من قبل الزائرين دون حاجة اليها ورصفها من قبل اشخاص غري 
متخصصني وعدم التأكد من صالحياهتا تشكل مشكلة صحية خطرية للزائرين.

إن التخطيط السليم ودراسة ما حيصل يف كل زيارة أربعينية هو حجر الزاوية حلل املشكالت الصحية التي 
تواجه الزائرين الذين يستحقون اجود الرعاية واخلدمة. 

بيَّنت الدراسة انعدام األبحاث العراقية املتعلقة بصحة الزائرين وتويص بالرتكيز عىل أولوية البحث العلمي 
البحثي )ميزانية مصغرة ملشاريع  بالوقف  تذليلها وبتمويل يسمى  أو  الزائرين  الرصني حلل مشاكل  التداخيل 
بحوث وحسب أولويات املشكالت( حتت ارشاف العتبات املقدسة، وتدريس طب احلشود يف كليات الطب 

العراقية لتلبية حاجات الزائرين للخدمات الصحية اجليدة. 
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 The Role of Crowd Medicine in Protecting and Reinforcing the Health of

Visitors in Al-Arbaeiniyyah Visit of Imam Al-Hussein

Prof. Dr.

 Hassan Alwan Baeiy

Hammourabi College of Medicine – University of Babil

Abstract

Alarbaeiniya visit to Karbala is one of the largest peaceful human gatherings in the world. 
Millions of people come to visit the holy shrine of Imam Al-Hussein (peace be upon him) on 
foot or by cars. The Husseiniya visit is aimed at reinforcing the links of visitors to the religion 
of Islam, starting with the prophet Muhammad and still continuous as Imam Al-Hussein fought 
to. The prophet Mohammed (peace be upon him) says “Hussein is from me and I am from Hus-
sein”. This gathering is subjected or may be subjected to health risks as a result of the spread of 
infectious and non-infectious diseases either endemic or expatriate, in addition to the various 
accidents especially traffic accidents.

This study aims to answer the following question: What can we do as health services provid-
ers in order to keep the visitors’ health safe and how to strengthen the health services procedures 
provided by the local health system, which is more burdensome than its capacity designed for 
the usual conditions as those services face great challenges. The study focuses on the need to 
depend on the identification of risks before, during and after the visit by reviewing previous 
local literature (health studies and scientific research), and to see what has been published as 
experiences of others during the pilgrimage season and the Olympic Games.

The study explains the importance of applying crowd medicine procedures as well as teach-
ing these procedures as part of the curricula of Iraqi colleges of medicine in order to meet 
the needs of visitors for getting good medical services. The universities, health departments, 
employees in the holy sites and the media have a great role to play in this domain. There is 
also a crucial need to activate the social communication medias to strengthen both the culture 
of volunteering and the management skills of the participants on how to make visitors get rid 
or modify bad, unhealthy behavior and also to promote the habits of keeping the environment 
clean by adopting evidence-based practices.

 By reviewing the published literature on the health problems that may be faced by the vis-
itor, which have been identified as the most important priorities and which may spread among 
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visitors such as food poisoning, cholera, hepatitis A type, seasonal influenza and pandemic 
H1N1 and other respiratory diseases such as meningitis and typhoid, the study emphasizes the 
need to promote the culture of immunization and the need to hold the vaccine card, and high-
lights the range of the spread of some non-infectious diseases such as arterial blood hyperten-
sion and diabetes.

Despite the great risk of the diseases and dangers that may be experienced by visitors, we 
have not noticed any role for the World Health Organization in providing health care services 
for this large humanitarian mobilization although this organization is the first adviser to the 
Iraqi Ministry of Health.

Improving the environmental conditions, examining food providing sites, providing healthy 
drinking water, waste treatment, eliminating rodents and vector insects, controlling free dogs 
and traffic accidents help reduce the danger of diseases.

We can get advantage of this opportunity to fight the habit of tobacco smoking that is very 
widely spread among visitors especially young people. 

  The random distribution, misuse and invalidity of drugs when they are wrongly prescribed 
by non-specialists constitute a serious health problem for visitors.

The search for proper planning and the investigation of what is going on during every visit 
are cornerstones for solving the health problems faced by visitors when they deserve the best 
care and service. The study indicates the lack of Iraqi research on health problems during the 
visits. This study recommends focusing on the priority of scientific research to intervene or 
solve the health problems of visitors, and the funding of the so-called research moratorium (a 
mini budget for research projects and priorities of problems) under the supervision of the holy 
thresholds. Crowd medicine procedures should be taught in Iraqi colleges of medicine in order 
to provide quality health services for visitors. 
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لمحة تاريخية موجزة عن زيارة الإمام 

الح�شين )عليه ال�شالم( في الأربعينية

هناك أقوال خمتلفة يف حتديد مدفن رأس احلسني 
الرأي  هو  الشيعة  عليه  الذي  أنَّ  غري   الرشيف
القائل ان اإلمام السجاد أعاده إىل كربالء ودفنه 
واقعة  يف  استشهاده  من  يومًا  أربعني  بعد  اجلسد  مع 

الطف )5،4،3،2،1(.

املشهور شهرة عظيمة بل هو من املجمع عليه أن 
اهلل  سالم  احلسني  اإلمام  الشهداء  سيِّد  زار  من  أول 
عليه هو جابر بن عبد اهلل األنصاري، وكان جابر من 
أصحاب النبي وأمري املؤمنني واحلسن واحلسني، 
واقعة  يشهد  ومل   الباقر حممد  ــام  اإلم وأدرك 
اإلمام  قرب  زار  من  أوُل  لكنَّه  مكفوفًا،  لكونه  الطف 

.احلسني

قال السيِّد ابن طاووس املتوىف عام 664هجرية: 
»وملا رجع نساء احلسني وعياله من الشام وبلغوا 
كربالء،  طريق  عىل  بنا  مرَّ  للدليل:  قالوا  العراق 
فوجدوا جابر بن عبد اهلل األنصاري رمحه اهلل ومجاعة 
فتالقوا   ،الرسول آل  من  ورجاالً  بني هاشم  من 
إليهم نساء  املآتم، واجتمع  بالبكاء واحلزن، وأقاموا 
ذلك السواد وأقاموا عىل ذلك أيامًا فكان ذلك أول 

جتمع يف أول زيارة اربعينية يف التاريخ )10،9،8،7،6(.

اأهمية زيارة الإمام الح�شين في اأربعينيته 

عند ال�شيعة 

زيارة  استحباب  عىل  الرشيفة  األخبار  أكــدت 
قال:   العسكري اإلمــام  خرب  منها  األربــعــني 
ــدى ومخسني،  عــالمــات املــؤمــن مخــس: صــالة إح
اجلبني،  وتعفري  باليمني،  والتختم  األربعني،  وزيارة 

حيم )13،12،11(. محن الرَّ واجلهر باسم اهلل الرَّ

ما هي زيارة العارف بحّق اإلمام احلسني؟ حيث 
ورد يف الروايات: 

َما  • َلُه  اهللُ  َغَفَر  ِه  بَِحقِّ َعاِرفًا    احْلَُسنْيَ َأَتى  َمْن 
َر. َم ِمْن َذْنبِِه وَما َتَأخَّ َتَقدَّ

سالم  • احلسني  اإلمام  لزيارة  مؤمنًا  ز  جهَّ من  إن 
اهلل عليه أو أنفق عليه يف كربالء أو قام بخدمته 
كام  درهم  ألف  درهم  بكل  وله  عظيم،  أجر  له 
اإلمام  عن  سامل  بن  هشام  صحيحة  يف  جاء 

.)17،16،15،14(الصادق

 ما املطلوب فعله من اجلامهري الزاحفة إىل كربالء 
املقّدسة سريًا عىل األقدام حّتى حيافظوا عىل صحتهم 
َيَطُئوَن  َوال   ...﴿ تعاىل:  لقوله  مصداقًا  ويكونوا 
اَر َوال يَنالُوَن ِمْن َعُدّوٍ َنياًْل إاِلَّ  َموِْطئاً يَغيُظ الُْكفَّ
ْجَر 

َ
أ يُضيُع  ال  الَل  إِنَّ  صالٌِح  َعَمٌل  بِهِ  لَُهْم  ُكتَِب 

الُْمْحِسننَي﴾ ]سورة التوبة، اآلية 120[.
لزيارة األربعني دورًا مهاًم يف حتريك اجلامهري  إن 
 نحو األهداف السامية التي مثَّلها اإلمام احلسني
يعيش  لكي  الواقع،  تغيري  بقصد  أجلها  من  وهنض 
الزائرين  عواطف  واستثامر  رغيدة،  حياة  االنسان 
قيم  بكل  لتعريفهم  العقل  من  بشحنات  املمزوجة 
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الصحي  التثقيف  يف  واستغالهلا  احلسينية  النهضة 
واالرسة  الفرد  صحة  تعزيز  يف  ُيسهم  الذي  الفعال 

واملجتمع. 

هو  احلسينية  النهضة  استمرار  سبل  أهم  من  إنَّ 
إقامة الشعائر كام ورد عن األئمةبشكل يتناسب 
مع ظروف العرص ومتطلباته الذي تقام فيه وبشكل 
ال يؤدي إىل هتك حرمة مذهب أهل البيت أو 

يشوه مبادئ الثورة احلسينية)18(.

متثل زيارة اإلمام احلسني أحد الروافد املهمة 
الستمرار الرتابط البرشي بقضية آل بيت رسول اهلل 
عرب العصور، إذ أكدت أحاديث األئمة األطهار عىل 
من  وغريها  الشعرية  هذه  األربعينية،  الزيارة  أمهية 
الشعائر تسلط الضوء عىل حقيقة الرصاع األبدي بني 
االنتامء  وتعطيها  االمة  هوية  وتشّكل  والباطل  احلق 

احلقيقي ملدرسة االسالم)19(. 

اإلمـــام  لنهضة  الــعــقــائــدي  ــامء  االنــت هلـــذا  إن 
احلسني فوائد نفسية تعزز صحة الزائر وتساعده 
عىل احلصول عىل معافاة نفس جسمية عالية اجلودة 
الزائرين  سالمة  مع  متكامل  بشكل  ُوّظفت  لو  فيام 

ومحايتهم من املخاطر. 

م�شكلة البحث

هبا  يقوم  التي  واملــســؤولــيــات  األدوار  ماهي 
الزيارة  هذه  الستثامر  الصحي  القطاع  يف  العاملون 
وفاعلية  بكفاءة  للزائرين  صحية  خدمة  وتقديم 

ملموسة؟.

طرائق العمل 

الــبــيــانــات  بجمع  الــعــمــل  ــق  ــرائ ط تتلخص 
واملعلومات عن ما نرش عن الزيارة من حيث الوضع 
الصحية  اخلدمات  وطبيعة  للمشاركني  الصحي 
املنترشة  البيئي، وأهم األمراض  مة واالصحاح  املقدَّ
يف املجتمع العراقي أو الوافدة مع الزائرين )أمراض 
األدبيات  مراجعة  خالل  من  معدية(،  وغري  معدية 
املحكمة،  والعاملية  واالقليمية  املحلية  والدوريات 
الصحة  دوائر  كلِّ  من  ومعاجلتها  البيانات  وجتميع 
البحوث  مراكز  ومن  األربعينية  بالزيارة  املتعلقة 
والدراسات ومناقشتها لتحليل واقع اخلدمة الصحية 
صحة  لتعزيز  تطويرها  فرص  ومناقشة  للزائرين 
هذا  يف  للتوسع  للباحثني  فرص  وخلق  الزائرين 

امليدان البحثي مستقباًل. 

اأ�شا�شيات خطة عمل خدمة الزائرين 

من الناحية ال�شحية والطبية في زيارة 

الأربعينية 

الزيارة  يف  والتجمعات  احلشود  بحجم  التنبؤ 
وبشكل  ســنــويــًا  تــقــام  الــتــي  املقبلة  األربــعــيــنــيــة 
أقرب  يكون  تقدير  مجاهرييًا،  احلدث  متكرر)حجم 

Data collection and data use. )إىل الدقة

إىل  وحتويلها  املتاحة  السابقة  البيانات  مراجعة 
تساعد  كي  عليها(  ل  ومعوَّ )صادقة  مفيدة  معطيات 
عىل  اعتامدًا  زيارة  كل  يف  الزائرين  بعدد  التنبؤ  عىل 
املوارد )املعطيات Information( املتاحة والتحليالت 
االحصائية التي تؤرش االعداد املتوقعة بشكل يقرب 
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 Action الصورة للمخطط الصحي لوضع خطة عمل
 planسليمة وناجحة لتقديم خدمات صحية حتافظ 

يستند  بشكل  صحتهم  وحتفظ  الزائرين  سالمة  عىل 
.Evidence based practice عىل الرباهني

اأعداد الزائرين

اإلمــام  أربعينية  ــارة  زي أورويب،  تقرير  وصــف 
احلسني بأهنا أضخم املسريات الدينية والسياسية 

يف العامل )فرانس بريس،2014()20(.

 إن زيارة األربعني تعد واحدة من أهم املناسبات 
منهم  املاليني  وحيرص  الشيعة،  للمسلمني  الدينية 
مشيًا  كربالء  إىل  الذهاب  خالل  من  إحيائها  عىل 
عىل األقدام أو راكبني، يف حني تنترش آالف املواكب 
واهليئات عىل الطرق املؤدية إىل املدينة إليواء الزائرين 

وتقديم اخلدمات هلم.

مركز  عن  ــدرت  ص سنوية  إحصائية  نــرشة  يف 
ــارة  زي سلسلة   - والبحوث  لــلــدراســات  كــربــالء 
ُقدرت  -2017م،  1439هـــ  عام  يف  األربعني)21( 
بحوايل  واألجانب  والعرب  املحلني  الزائرين  أعداد 
استنادًا  املركز  باحثو  املصدر،  زائر   15385000
ومركز  القنصلية)22(،  الدائرة  اخلارجية،  وزارة  إىل 
يف  اإلحصائية  والــدراســات  للمعلومات  الكفيل 

العتبة العباسية املقدسة)23(. 

يف العام )2017م( كان عدد الدول التي قدم منها 
الوافدون 29 دولة أجنبيه وعربية حسب نفس النرشة 
اإلحصائية للمركز املذكور، وعليه تعد هذه التظاهرة 
يف  األكرب  هي  عاملية  تظاهرة  واإلنسانية  اإلسالمية 

هيئة خدمية حملية  أو  ينظمها 28293 موكب  العامل 
أو عربية وأجنبية)24(. 

في  ودوره  الب�شرية  والتجمعات  الح�شود  طب 

خدمة الزائرين

احلشود  طــب  وتــطــور  لنشوء  احلــاجــة  بـــرزت 
املنطقية  احلقيقة  إىل  استنادًا  البرشية  والتجمعات 
ينتج  بــرشي  مجاهريي  جتمع  أي  أن  يف  الواضحة 
حاالت  الرتفاع  وحمتملة  كبرية  فرصة  احلال  بطبيعة 
اإلصابات واألمراض بشتى أنواعها، ما قد يؤدي إىل 
املصابني  حوادث مروعة تسفر عن أعداد هائلة من 
أو املوتى، لذا يرى الكثري من املامرسني الصحيني أن 
البرشية  احلشود  ووسط  امليدان  يف  الصحية  الرعاية 
مالٌذ آمٌن لرعاية ما قبل اللجوء للمستشفى ووسيلة 
مثىل وفاعلة لتحسني جودة اخلدمة الصحية الوقائية 

للناس وتعزيز السلوك الصحي للزائرين. 

يتضمن طب احلشود نطاقًا كبريًا ابتداًء من توجيه 
موارد إضافية )مرحلة ما قبل دخول املستشفى( إىل 
مكان حمدد )مؤقت( لفرتة زمنية حمددة إىل نامذج أكثر 
تطورًا بحيث تبقى املوارد فيها يف مكان ما ملدة مطولة، 
مؤقتة  ميدانية  يشمل مستشفيات  أن  وهذا من شأنه 
الطاقم  يقدم  حيث  أماكن  إىل  ثابتة  مرافق  وحتويل 
الطبي والتمرييض الرعاية إىل مئة ألف شخص أو ما 

يزيد لفرتات تبدأ من ساعات إىل أسابيع)25(. 

خاص  نــوع  من  حتديات  احلشود  طب  تشكل 
أمام األنظمة الصحية حيث تكون احلاالت املرضية 
قد  مما  أعىل  اجلامهريية  التجمعات  عند  واإلصابات 
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نراه عاده يف حجم مماثل من السكان )26(، وبالرغم من 
أن التجمعات اجلامهريية يفرتض ان تكون جتمعات 
من أناس الئقني صحيًا إال أن املشهد الذي قد حيصل 
يكون أكثر تعقيدًا يف حاالت الطوارئ واملشاكل غري 
 complexity science بالفعل  حتدث  التي  املتوقعة 

.)27(system

الطبية يف  اخلدمة  تقديم  عند  األساسية  األهداف 
ظل تلك الظروف هي:

)الوقاية  • األمراض  وقوع  منع  أو  من  احلد 
األولية(.

واملصابني  • املرىض  إىل  الرسيع  الوصول 
وتشخيصهم بشكل رسيع، وسالمة النقل الفّعال 
لإلصابات  الفورية  املوضعية  الرعاية  وتقديم 

واالمراض الطفيفة )الوقاية الثانوية(.

ومتريض  طــب  ختصص  إىل  الــعــراق  يف  نفتقر 
نوعي  بشكل  يساهم  الــذي  والتجمعات  احلشود 
والتجمعات  للحشود  الصحية  الرعاية  تقديم  يف 
وبشكل خاص يف الزيارة األربعينية وباقي الزيارات 
العراق  يف  واملتكررة  الكثرية  الدينية  واملناسبات 
العاملني  قــدرات  وبناء  تدريب  يف  أيضًا  ويساهم 
الكتساب  وإعدادهم  والصحي  الطبي  القطاع  يف 
املشكالت  وتذليل  ملواجهة  واملــهــارات  املــعــارف 

الصحية التي ترافق هذه التجمعات.

إن األبحاث املنجزة عامليًا يف هذا املحور وخاصة 
العاملي  املستوى  عىل  ــادرة  ن الطوالنية  الــدراســات 
املاسة  احلاجة  العراق رغم  وتكاد تكون معدومة يف 
من  والبد  واملناسبات)28(  الظروف  هذه  مثل  يف  هلا 

لوضع  فيها  الطبية  والكليات  اجلامعات  توجيه 
للزائرين  املشاكل الصحية  البحثية للحد من  براجمها 

.يف طريق احلسني

في  الطبية  المجموعة  وكليات  الجامعات  دور 

الم�شاركة الفاعلة لخدمة الزائرين 

مادة  • إدخال  يف  العراقية  اجلامعات  دور  يتجىل 
املناهج  يف  البرشية  والتجمعات  احلشود  طب 
كليات  يف  إختياريًا  أو  إجباريًا  املقررة  الدراسية 

ومعاهد املجموعة الطبية. 
واملؤسسات  • األبحاث  ومراكز  اجلامعات  عىل 

التعليمية العراقية االخرى أن تويل هذا التجمع 
األمهية الكربى يف جمال البحث العلمي، وعليها 
أن حتث الباحثني والنخب األكاديمية باستمرار 

من أجل نجاح هذه املناسبة يف مجيع حماورها. 
املتصفح لألبحاث املنشورة يف الدوريات الطبية  •

واحدًا  طبيًا  بحثًا  جيد  ال  العراقية  والصحية 
التي  للزائرين  الصحية  املشكالت  عن  منشورًا 
أعداد  يف  املضطردة  الزيادة  مع  أمهيتها  تزداد 
الزائرين والتحديات الكبرية التي يواجها النظام 
بسبب  املوارد  لضعف  نتيجة  العراقي  الصحي 
الظروف التي يمر هبا البلد، لذا وجب علينا أن 
نتصدى بالبحث والتحليل للمشكالت الصحية 

التي يتعرض هلا الزائر.
 نحتاج إىل البحث العلمي الطبي التطبيقي عايل  •

الصحية  املشكالت  بحّل  يساهم  الذي  اجلودة 
وضمن  املحلية  املجتمعية  واملعايري  القيم  وفق 

املوارد املتاحة.
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الرتكيز عىل بحوث التخرج يف كليات املجموعة  •
من  العديد  لتحديد  والتقنية  والتمريضية  الطبية 
املشاركون  هلا  يتعرض  التي  الصحية  املشكالت 
واقرتاح  االخرى  واملناسبات  الزيارة  هذه  يف 

وتطبيق احللول الناجحة هلا. 
تقديم اخلدمة من خالل تشجيع العمل التطوعي  •

التدريسني  ومئات  الطلبة  آالف  به  يقوم  الذي 
تقويم  مؤرشات  من  العمل  هذا  ُيعدَّ  أن  وجيب 
وبالتايل  منظاًم  العمل  ويكون  واالساتذة  الطلبة 
ُيعدُّ حمورًا  الذي  التطوعي  العمل  لثقافة  نؤسس 
السلم  بناء  يف  ويساهم  البرشية  للتنمية  أساسيًا 

املجتمعي.
 جيب أن تكون املواكب املقامة من قبل الكليات  •

من  يشء  كل  يف  به  يقتدى  نموذجًا  واجلامعات 
قبل املواكب االخرى من حيث التنظيم وتقديم 

اخلدمة. 
والتوجيه  • التوعية  مهمة  يف  اجلامعات  تساهم 

للعاملني  الفعال  والتوجيه  واالرشاد  والتثقيف 
يف املواكب. 

التنسيق بني القطاع األكاديمي واجلهات االخرى  •
التكاميل  العمل  لتعزيز  املقدسة  والعتبات 
واملخطط له لتحقيق االهداف املرسومة واملتفق 

عليها قبل الزيارة واثناءها وبعد انتهاء احلدث.
الصحية  • والدالئل  الكتب  تأليف  عىل  التشجيع 

والطبية  الصحية  اخلدمات  وملقّدمي  للزائرين 
هلم.

تشجيع التنافس الَبنّاء بني املؤسسات االكاديمية  •
لتقديم العطاء املتميز يف هذه املناسبة الكريمة.

تعريف التجمع الجماهيري الحا�شد

كبريٍة  أعــداٍد  بوجود  احلاشدة  التجمعات  تتسم 
من الناس يف مكان حمدد لغرض حمدد عىل مدى فرتة 
التجمعات ضغوطًا عىل  زمنية حمددة، قد تضع هذه 

املوارد املتاحة يف املجتمع املحيل. 

التجمع  ــدث  ــعــّرف ح ُت ثــالثــة عــنــارص  تــوجــد 
اجلامهريي وخطة استجابته للحاالت الطارئة. 

أوهلا، احلدث حيث أنه وبحكم تعريفه فالبد من 
أن خيطط له مسبقًا وأن يتضمن جتمعًا لعدٍد كبرٍي من 
الناس عادة ما يكون 1000 شخص أو ما يزيد عن 

ذلك يف مكاٍن واحٍد )29(.

غري  بشكل  حتدث  التي  اجلامهريية  التجمعات 
السلطة  خطط  يف  روتينيًا  تضمينها  يتم  ال  منتظم، 
والتخطيط  التضمني  فعملية  اإلقليمية  أو  املحلية 
اهلامة خاصة  األمور  تعد من  حلدث مجاهريي معني 
األربعينية  الزيارة  )مثل  ومتكررًا  منتظاًم  كان  إذا 
املالئم  والتدريب  والتحضري  االخرى(  واملناسبات 
املستويات  كل  عىل  هلا  املصاحب  البرشية  للموارد 

جدًا)30(.

نوع  يوجهه  احلــاشــدة  التجمعات  ختطيط  إن 
-سياق- احلدث وتقدير املخاطر املرتبطة به. وهنالك 
والصغرية،  الكبرية  املحتملة  املخاطر  من  العديد 
قبل  حتدث  أن  يمكن  التي  املتوقعة،  وغري  واملتوقعة 
احلدث مبارشة أو خالله أو بعده، ويصعب التصدي 
هلذه املخاطر كافة، السيام يف ظل املوارد املحدودة من 
املدربني واملعدات واإلمدادات واخلدمات  العاملني 
والتمويل، وبالتايل فإن حتديد هذه املخاطر يكتسب 

أمهية بالغة.
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اخلدمات  تقديم  عن  املسؤولة  للجهات  وينبغي 
الصحية والطبية أن حتدد عواقب أي خطر معني أن 
العمومية  بالصحة  املتعلقة  القلق  مصادر  تراعي  ال 
األخــرى  العوامل  أيضًا  تراعي  أن  بل  فحسب، 
وسائر  فيه  الدينية  والسياحة  البلد  بسمعة  املتعلقة 
العوامل التي تسهم يف نجاح التجمعات احلاشدة أو 

فشلها. 

الرعاية  بخصوص  العمل  خطة  من  اهلــدف  إن 
أو  منع  يف  يتمثل  واحلشود  للتجمعاتت  الصحية 
التقليل من خطر اإلصابة أو اعتالل الصحة وزيادة 
يتم  واملتطوعني،  واملشاركني  احلضور  سالمة  معدل 
دقيق  تقييم  عمل  خالل  من  هذا  كل  من  التحقق 
للمخاطر واملراقبة واالستجابة. ويسهل التعاون مع 
املنظامت والوكاالت واجلهات ذات العالقة األخرى 

سرَي عمل تنفيذ اخلطة)31(. 

ُتعدُّ جتمعات احلشود فرصة جيدة الختبار كفاءة 
نظام القيادة والتحكم عىل احلوادث وخطة االستجابة 
عند كل مستوى من مستويات نظام االستجابة )32(.

ُتعدُّ االتصاالت عنرصًا هامًا لنجاح سائر جهود 
يف  الصحية  والرعاية  اخلدمات  تقديم  يف  التنسيق 
 1999 WHO برتوكول  حسب  البرشية  التجمعات 

.)33(Protocol,1999

بالصحة  املحدقة  املخاطر  مــن  ــد  احل يتطلب 
التجمعات  خالل  الناس  سالمة  وضامن  العمومية 
)التخطيط  للحدث  الناجحة  ــاإلدارة  بـ احلــاشــدة 

والتنظيم والتقييم والتنسيق بدقة(.

خطط اإلعداد الطبي للتجمعات الدولية السابقة 

بام فيها جتمعات كأس العامل لكرة القدم الذي ينظمه 
االحتاد الدويل لكرة القدم الفيفا وخدمات اإلسعاف 
والرعاية  والصحة  السالمة  ودلــيــل  االســرتالــيــة 

لالحتفاالت واألحداث املشاهبة)36،35،34(.

املوارد  وتقدير  الصحية  للمخاطر  تقييم  إجراء 
الطبية عن طريق استخدام دليل سالمة احلدث. كام 
املرحلة ومن  الطبية يف هذه  احلدث  يتم وضع خطة 
بني خصائصها تأسيس نظام قيادة احلدث حيث يوفر 
نظام قيادة احلدث اهليكل اإلداري الذي قد يمتد عند 

احلاجة للسيطرة الكافية عىل العمليات املتصاعدة.

السلطات  • مع  للحدث  للتخطيط  اجتامع  عقد 
والسلطات  واألمن  والسالمة  بالصحة  املعنية 
عىل  واملوافقة  البيانات  مجع  من  للتأكد  املحلية 
باستخدام  الطبية  املوارد  تقدير  احلدث(  خطة 

دليل سالمة احلدث )37(.

مرحلة ال�شتعداد قبل الحدث اأو بدء الزيارة 

وي�شمل ما يلي:

من أ.  والصحي  الطبي  الفريق  كامل  مع  االجتامع 
أجل توضيح خطة احلدث )اإلجراءات املعيارية 

وأوراق عمل املهام(.
عمل فرضية مع الوكاالت األخرى قبل احلدث. ب. 
موقع ت.  إىل  املعدات  ونقل  للحدث  اإلعداد 

احلدث.

ما  تعرف  أن  العمومية  الصحة  لسلطات  وينبغي 
من  لذلك  تصور  وضع  ويمكن  عنه،  تبحث  الذي 

خالل ثالث خطوات)38(.
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هي  • وما  حيدث،  قد  الذي  ما  املخاطر:  تقدير   
احتامالت حدوثه؟ 

إىل  تؤدي  قد  ظاهرة  أو  حدث  أو  عمل  اخلطر: 
اإلرضار  أو  و/  اإلصابات،  أو  األرواح  يف  اخلسائر 

باملمتلكات، و/ أو التعطل.

احلادثة: موقف أثناء حدث غري خمطط له ويتطلب 
عن  ينجم  وقد  املختصة.  السلطات  من  استجابة 
احلوادث إصابات أو اعتالالت أو وفيات أو احلاجة 

إىل إنفاذ القانون. 

الرتصد  حدث؟  قد  أنه  سنعلم  كيف  الرتصد: 
يعني اجلمع املنهجي واملتواصل للبيانات ومضاهاهتا 
عىل  املالئم  الوقت  يف  املعلومات  وبث  وحتليلها، 
اختاذ  أجل  من  يعرفوها  أن  يلزم  الذين  األشخاص 

التدابري املطلوبة. 

االستجابة: ماذا سنفعل عند احلدث؟ االستجابة  •
أو  احلدث  وقوع  قبل  ُتتخذ  التي  للخطوات 
لضامن  مبارشًة،  وبعدها  وإثناءها  االصابة 
األشخاص  وتزويد  حد،  أدنى  إىل  األثار  تقليل 

باملساعدة والدعم عىل الفور. 

ينبغي لفريق العمل ان يدرك ما يأيت:

حتديد القضايا الصحية التي قد تعرض التجمع . 1
خلطر ما.

عىل . 2 خطورهتا  ومدى  احلدوث  احتاملية  تقييم 
املجتمع.

أو . 3 املخاطر  من  للتقليل  اسرتاتيجيات  حتديد 
ادارهتا يف حال حدوثها. 

وتبدأ من خالل حتديد املخاطر وتصنيف املخاطر 

باستخدام  املخاطر  أولويات  حتديد  يليه  الصحية، 
رسم بياين خاص لتقييم اخلطر.

الفريق  لخطط  التجريبي  والختبار  التمرين 

ال�شحي 

التدريب عليها قد جتعل  التي ال جيري  إن اخلطة 
االمور أسوأ.

التحقق  يف  والتمرين  االختبار  برنامج  استخدام 
التدريب  أن  ضــامن  فيها  وضعها  عند  اخلطط  من 

واملهارات املالئمة قد ُوفرت وتعمل بشكل مقبول.

ينبغي اجراء التامرين وفقًا ألُطر زمنية قصرية جدًا 
اخللل  وحتديد  الرسيعة  املعلومات  استخالص  مع 

لتجاوزه عند التنفيذ.

ما الذي ينبغي اأن نفعله؟

وينبغي أن تشتمل هذه العملية عىل عنرص التقييم 
والتعلم وجيب أن تبدأ يف وقت مبكر للسامح بتطبيق 
يمثل  أن  ينبغي  واختبارها،  مستخلصة  عرب  أي 
السابقة  الفرتة  والتمرين عملية مستمرة يف  االختبار 
للحدث وأن نحدث التغيريات املدخلة عىل اخلطط، 
بحيث تكون اخلطة منقحة وحُتدث وفقًا للتوصيات 

التي ُتسفر عنها.

وقوع  إمكانية  يف  رصيح  نحو  عىل  النظر  ينبغي 
احلاشدة  التجمعات  يف  والسيام  متعمدة،  حوادث 
مثل  املخاطر  من  عــاٍل  ملستوى  معرضة  ُتعد  التي 
الدولية  الرياضية  واألحــداث  الدينية،  املهرجأنات 

الكربى.



87

أ. د. حسن علوان بيعي

والتمرين  االختبار  من  متعددة  مستويات  هناك 
)املوكب(  املنظامت  إىل  الفردي  املستوى  من  بــدءًا 
مجيع  إىل  ووصــوالً  احلكومية  الصحية  اخلدمات  أو 
أصحاب املصلحة املعنيني باحلدث، ويمكن تصميم 
شكل  يف  أو  حماكاة  عمليات  شكل  يف  الربامج  هذه 

متارين عملية أو متارين كاملة.

اخلاصة   ،2008 بيكني  أوملبياد  حالة:  دراسة  يف 
والتمرين  والــتــدريــب  الصحية  ــطــوارئ  ال بفرق 
اخلطط  لتنفيذ  لالستعداد  اخلاصة  واالختبارات 
االستجابة  عىل  القدرة  حتسني  أجــل  من  الصحية 
الصينية  الصحة  وزارة  شكلت  املوقع،  يف  للطوارئ 
تشمل  الصحية،  بالطوارئ  معنية  وطنية  إنقاذ  أفرقة 
الطبية األولية، والوقاية من اجلائحات،  اإلسعافات 
العالج  جمال  يف  والعاملني  الفني،  الطبي  واإلنقاذ 

الطبي الشامل.

عملية التعلم من الختبار والتمرين

القوة  جوانب  حتديد  ينبغي  التامرين،  اختتام  بعد 
للنشاط، ووضع  تقرير الحق  الضعف يف  وجوانب 
ستتخذها  التي  اإلجــراءات  توضح  للتحسني  خطة 
يف  املشكالت.  ملعاجلة  املعنية  )السلطات(  السلطة 

املناسبات املقبلة االقل حجاًم )42،41،40،39(.

الموا�شيع التي يجب التعامل معها في الح�شود 

والتجمعات الب�شرية من قبل الكادر الطبي 

من خالل مراجعة األبحاث اسرتجاعيًا واملرتبطة 
لندن  يف  األوملبية  ــدورة  كــال العاملية  باملناسبات 

الصحة  خدمات  تقدم  أن  أمهية  تبني  لسنة2012 
العامة )الوقائية( واخلدمات العالجية بشكل متوازي 
وأن أهم املحاور واحلاالت الصحية التي تم الرتكيز 

عليها يف حقل الصحة العامة هي اآليت)43(:

العمومية  • الصحة  خدمات  قيادة  مركز 
واالتصاالت )غرفة العمليات املركزية(

الرتصد الوبائي الفعال  •
التقويم والسيطرة  •
صحة وسالمة البيئة  •
وضع وتغريات الطقس  •
أوبئة األمراض املعدية •
النقل  •
ظروف النقل واحلوادث املرورية  •
يف  • املشاركني  بني  القصبي  الربو  نوبات  انتشار 

احلشد 

تقدير المخاطر واإدارتها:

يتم  التي  املعطيات  إىل  املستند  التنبؤ  عىل  يعتمد 
الزيارات  عن  املتوفرة  البيانات  من  عليها  احلصول 
مراكز  من  الدراسات  الصحة،  دوائــر  من  السابقة 
البحوث واملؤسسات االكاديمية واإلعالم، ومن أي 
مصدر مفيد وموثوق آخر، ينبغي - لتقدير املخاطر 
كلام أمكن - أن يشمل التعبري عن عدم اليقني، حتى 
عدم  نطاق  عىل  املرتتبة  اآلثــار  كامل  إدراج  يمكن 
اليقني بشأن األحداث املحتملة يف عملية صنع القرار 
من القائمني عىل إدارة املخاطر يف الزيارة األربعينية 
لوقوع  رة  املقدَّ إذا كانت االحتامالت  فمثاًل  القادمة، 
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حدث معني غري مؤكدة باملرة، فإن القرارات قد تكون 
أكثر حتفظًا عنها مقارنة مع حالة احلدث الذي تقرر 
أن وقوعه مرجح إىل حد كبري جدًا. ان ذلك يساهم 
والتخفيف من  اخلطر،  احتامالت وقوع  احلد من  يف 

عواقب كل خطر من املخاطر، أي إدارة املخاطر.

يمكن تقسيم تقدير االحتامالت عىل النحو التايل:

يف  • حيدث  أن  املتوقع  من  مؤكدًا:  يكون  يكاد 
واالصابة  السري  حوادث  مثل  الظروف  معظم 

باألنفلونزا. 
ح إىل حد كبري: غالبًا ما سيحدث يف معظم  • مرجَّ

الظروف مثل التسمم الغذائي بكل أشكاله.
مثل  • الظروف،  بعض  يف  سيحدث  ح:  مرجَّ

املوت  إىل  تؤدي  تدافع  ضحايا  وقوع  التدافع 
وحوادث احلريق.

مستبعد: قد حيدث يف بعض الظروف، احلوادث  •
االرهابية.

استثنائية،  • ظروف  يف  حيدث  قد  جدًا:  مستبعد 
تفيش وباء احلمى النزفية.

التوعية والتثقيف والتوجيه ال�شحي للزائرين

تنمية املهارات الشخصية لتمكني األشخاص من 
واملعارف  باملهارات  بتزويدهم  صحتهم  يف  التحكم 
والدعم الالزم كي يستطيعوا اختيار اخليار الصحيح 
الصحية  الرعاية  خدمات  توجيه  إعــادة  أجل  من 

صوب الوقاية.

تعزيز  يف  األربعينية  الزيارة  استخدام  إمكانية 
استغالهلا  بعد  يتم  مل  العراق  يف  املجتمعية  الصحة 

الزيارة  هــذه  تنظيم  عىل  للقائمني  وينبغي  جيدًا. 
ينظروا  وأن  املحلية  املجتمعات  يرشكوا  أن  املليونية 
يف الطرق التي قد حيفز هبا احلدث العمل عىل تعزيز 
السلوكيات الصحية بني الزائرين والسكان املحليني 
قبل احلدث واثناءه وبعد انتهائه من أجل خلق جمتمع 
صحي وهذا هدف سامي واسرتاتيجي جيب وضع 

اخلطط للوصول اليه.

تعزيز �شلوك وثقافة العمل التطوعي الممنهج 

في المجتمع 

يف  االمثل  النموذج  تعد  األربعينية  مسرية  ان 
الرتبوي  التمسك  وبيان  والعطاء  والبذل  االيثار 
أمهية  تــأيت  هنا  من   اهلل رســول  بيت  آل  بمنهج 
لتغيري  التوجيه والتدريب االمثل للشباب واليافعني 
الدائم  العطاء  عىل  وتشجيعهم  إجيابيًا  سلوكهم 
ثقافة  وإشاعة  لدهيم  الصحي  احلياة  نمط  وتعزيز 
التطوع يف املجتمع الذي يعترب مفتاحًا للتنمية وهنضة 
الشعوب والتدريب عىل العمل اجلامعي اهلادف)44(.

يف  • للجامهري  متاحة  معلومات  أي  تندرج 
اجلامهري  إعالم  ويساعد  اجلامهري-  -إعالم 
السكان  طمأنة  عىل  احلاشدة  التجمعات  أثناء 
حتديد  أجل  من  اخُتذت  قد  اإلجراءات  أن  إىل 
تكون  قد  التي  الصحي  االعتالل  أول عالمات 

مرتبطة بالتجمع احلاشد واالستجابة هلا.
قبل  • للغاية  مهاًم  اجلمهور  وتوجيه  إعالم  وُيعد 

التجمع احلاشد وإثناءه وعقبه لألسباب التالية:
يصدق الناس بالفعل ما يقرؤون ويسمعونه.. 1
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التلفاز . 2 مثل  اإلعالم(  وسائل  استخدام  ُيعد 
التواصل  وقنوات  والصحف  واإلذاعة 
إلعالم  وأرخصها  الطرق  )أرسع  االجتامعي 
أي  بشأن  مبارش  غري  بشكل  وتثقيفهم  الناس 
أن  يمكن  وبام  بصحتهم  حمدقة  حمتملة  خماطر 
أثناء  وصحتهم  سالمتهم  أجل  من  يفعلوه 

التجمع احلاشد.

استباقي،  نحو  عىل  اجلمهور  مع  التواصل  ُيعد 
حتى يف ظل انخفاض مستوى املخاطر عىل الصحة 
أو يف عدم وجود أي خماطر، فرصة لالستعاضة عن 
التي  الرسائل  بتوصيل  االدعــاءات/  الشائعات/ 
تعزز الصحة من خالل املعلومة الصحيحة التي حتدد 

التوجه الصحيح والسلوك الصحي يف الوقت ذاته.

يف  األكرب  االثر  الزائرين  مع  املبارش  للتواصل  ان 
تغيري السلوك وجماهبته وتغيري العادات غري الصحية 
يعترب  الذي  املختلفة  بأنواعه  التبغ  للزائرين كتدخني 
كارثة العرص الصحية وخاصة بني الشباب واليافعني 
علاًم ان هذه العادة املدمرة لإلنسان العراقي تنترش بني 
الشباب بشكل كبري ونتائجها ال تقترص عىل املخاطر 
ناجتة  اقتصادية  آثار  تتعدها إىل  الوخيمة بل  الصحية 
لعالج  الوخيمة  والكلفة  التبغ  استهالك  كلفة  من 
معرض  املدخن  إن  التدخني.  عن  الناجتة  األمراض 
واالدوية  املخدرات  عىل  االدمان  عامل  لدخول  اكثر 

ذات التأثري العقيل واالدمان عىل الكحول.

يف دراسة حملية ُاجريت من قبل )الباحث وآخرون 
األربعينية  زوار  من  عّينة  عىل   )45()2016 سنة  يف 
املحافظات  خمتلف  مــن  للزائرين  ممثلة  وكــانــت 
الذكور  الزائرين  نصف  أنَّ  تبني  واجلنوبية  الوسطى 

سنة  أربعني  أعامرهم  متوسط  يبلغ  والذين  تقريبًا 
بشكل  التدخني  عىل  املستمرين  املدخنني  من  كانوا 
دائم، بينام أشارت الدراسة اىل ن معدل تدخني التبغ 
بني الزائرات العراقيات كانت 10،8% يف حني كانت 
عىل  ســريًا  املشاركني  اإليرانيني  تدخني  معدالت 

االقدام منخفضة وبفارق إحصائي معنوي.

املتسقة  • الصحية  الرسائل  إرسال  ضامن 
دعم  أجل  من  واملقيمني  الزوار  إىل  واإلعالمية 
ووضع  باستعامل  الصحية  السلوكيات  تعزيز 
واملرتبطة  بالصحة  اخلاصة  التوعوية  الالفتات 

بشعارات املناسبة الدينية واهدافها.
خمصصة  • وتوجيهية  ارشادية  مواقع  انشاء 

األئمة األطهار  تؤكد دور  الصحية  للمعلومات 
يف تعزيز الصحة من خالل أحاديثهم التي حتث 

عىل جتنب املخاطر وتعزيز الصحة.

وال�شلوكيات  ال�شحية  الم�شكالت  درا�شة  اأهمية 
المتعلقة بال�شحة بين الزائرين بحثيا في الزيارة 

الأربعينية لالأمام الح�شين )عليه ال�شالم(

إىل . 1 للوصول  مهمة  فرصة  املناسبة  هذه  تعد 
ويرس  بسهولة  املواطنني  من  جدًا  كبرية  مجهرة 
أهم  وحتديد  الصحي  وضعهم  عىل  للتعرف 
االمراض املزمنة واملعدية املنترشة بينهم لذا فان 
هذه املناسبة فيها جانبان متعلقان بصحة الزائر، 
املعدية  االمراض  انتشار  برسعة  متمثٌل  سلبٌي 
التوعية  خالل  من  وإجيايٌب  احلوادث،  ووقوع 

والتوجيه واكتشاف العلل. 
للصحة . 2 الضارة  والسلوكيات  العادات  قياس 
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لتغيريها  اخلطط  لوضع  بالزائرين  واملتمسكة 
كوهنا عوامل خطر ألمراض خطرية يمكن منعها 

بتغري هذه العادات الضارة.
كل . 3 محل  معرفة  خالل  من  األولويات  حتديد 

ملساعدة  املجتمع  يف  تفشيه  وحجم  مرض 
اسرتاتيجيات  لوضع  العراقي  الصحي  املخطط 

للحد منه.
للمناسبة . 4 والقديس  الروحي  اجلانب  استغالل 

الصحي  غري  السلوك  لتغيري  استغالل  أكرب 
استعدادًا  أكثر  الزائر  جيعل  والذي  للزائرين 

للتغيري.
من . 5 الكثري  إلنجاز  فرصة  املناسبة  هذه  تعترب 

النظام  اليها  حيتاج  التي  الصحية  األبحاث 
الصحي العراقي لإلجابة عىل الكثري من االسئلة 
اجلانب  يف  املحلية  الصحية  باملشكالت  املتعلقة 
القائمني واملخططني  الوقائي والعالجي تساعد 
الطبي والصحي لالستفادة بشكل كبري  للتعليم 
عىل  مرتكزة  تعليمية  مناهج  مفردات  لوضع 

مشكالت املجتمع.
يف . 6 واالكاديميني  اجلامعيني  الطلبة  تدريب 

عىل  ميدانيًا  الطبية  املجموعة  ومعاهد  كليات 
مهارة اجلمع املنظم للبيانات وحتليلها وتفسريها 
لإلجابة عىل اسئلة األبحاث والفرضيات بشكل 

مفيد.
 أبحاث هذه املناسبة تكون عادة عامرة بمشاعر . 7

 عقائدية مرتبطة بمنهاج أهل بيت رسول اهلل
املبني عىل االخالق والصدق والطهارة واالبتعاد 
الذنوب ما صغر منها وما كرب، وهذا يدفع  عن 
بالباحثني إىل التمسك بأخالقيات البحث بشدة 

بعيدًا عن القرصنة البحثية أو عن الكذب والغش 
والفربكة واالضافات غري املربرة واالستالل غري 
املناسبة  هذه  فإن  وعليه  أبحاثهم  يف  املرشوع 
الطلبة واالكاديميني  لتدريب  تعد وسيلة عملية 
التي  العلمي  البحث  اخالقيات  عىل  الباحثني 

تعد من مشكالت البحث حاليًا.

الجمعية  والتوعية  ال�شحي  التثقيف  اأدوات 
للزائرين 

واملسموعة . 1 املقروءة  السليمة  الصحية  الرسائل 
واملرئية.

اللقاءات املبارشة مع الناس وهنا يأيت دور املنرب . 2
احلسيني وخطبائه يف حماربة العادات غري الصحية 
أثناء  للتقبل  املستعدين  الزائرين  صحة  وتعزيز 

الزيارة أكثر من أية مناسبة اخرى.
واملدارس . 3 اجلامعات  طلبة  من  املتطوعني  دور 

اإلعدادية الذين يرغبون يف نرش الوعي الصحي 
من خالل لقاءات فردية مع الزائرين.

من . 4 توزيعها  يتم  التي  وامللصقات  البوسرتات 
قبل املؤسسات الصحية التي تركز عىل مواضيع 
العامة  الصحة  جمال  يف  األولوية  هلا  مهمة 

ومكافحة االمراض والوقاية منها.
والعاملني . 5 احلسينية  املواكب  رؤساء  تدريب 

التواصل  اساليب  عىل  الزيارة  وأثناء  قبل  معهم 
الفعال لنقل رسائل صحية آمنة.

التواصل . 6 بوسائل  كبري  بشكل  االستعانة 
االجتامعي لنرش هذه الرسائل بني الزائرين.

تتعلق . 7 البيئة إلعداد رسائل  العاملني يف  تدريب 
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الفضالت  وترصيف  كالنظافة  البيئية  بالتوعية 
الطعام  إلعداد  املرافق  العشوائي  الذبح  ومنع 
املياه واالغذية ومنع أو  للزائرين وتأمني سالمة 

تقليل تلوث اهلواء.

زيارة  في  المعدية  المرا�ض  مع  التعامل 
الأربعينية المباركة 

من  تنتقل  أن  يمكن  التي  املعدية:  األمـــراض 
معدي.  عامل  مالمسة  طريق  عن  آخر  إىل  شخص 
أو  اجلسم  سوائل  طريق  عن  املالمسة  تكون  وقد 
أو  السعال  عن  الناجتة  السائلة  اجلزيئات  ــرذاذ(  ال
الطعام،  أدوات  مثل  امللوثة  األشياء  )أو  العطاس 
مالمسة  أو  باهلواء،  املنقولة  املستنشقة  العدوى  أو 

النواقل، أو تناول املياه أو األغذية امللوثة(. 

الزيارة  أو  احلاشد  التجمع  يف  املعدية  األمراض 
االمــراض  هذه  عن  احلصانة  وترتفع  معدية  تبقى 
بسبب زيادة احتاملية تلوث مياه الرشب )االمراض 
والزحار  الكولريا  التيفوئيد،  وأمهها:  مائيًا  املنقولة 
االمراض   ،Shigellosis الباسييل  الزحار  أو  األميبي 
فرتة  حسب  أثناءها  أو  الزيارة  بعد  تظهر  املعدية 
العامل  ورضاوة  ونــوع  املسبب  للعامل  احلضانة 

املسبب للمرض )فايروس، بكرتيا، وطفييل(.

يعود  املرض  بانتشار  املرتبط  الثاين  املهم  العامل 
إىل اجلانب البيئي الذي قد يساهم يف زيادة العدوى 
أو يقلله الن الزحام يؤدي إىل قلة النظافة وقلة كمية 
التي  القاممة  املياه الالزمة للنظافة الشخصية وتراكم 
واحلرشات  كالقوارض  النواقل  لتكاثر  سببًا  تكون 

والكالب السائبة. 

العامل الثالث يف الثالوث الوبائي لوقوع املرض 
املعدي هو العائل أو املضيف )الشخص املصاب أو 
باللقاحات  ومتنيعه  وعمره  مناعته  مستوى  الزائر، 
املناعة  تضعف  مزمنة  بأمراض  وإصابته  الالزمة 
كالسكري واألورام وتناول األدوية املضعفة للمناعة 
املناعة يف  تثبط  العامة للجسم كالكورتيزون وأدوية 

حالة زرع االعضاء(.

مراحل ظهور المرا�ض المعدية:

مرحلة الكمون )احلضانة( من اقتحام اجلسم من . 1
ألعراض  األويل  الظهور  وحتى  املسبب  العامل 
وبدء  احلضانة  فرتة  معرفة  وتساعدنا  املرض، 
وتوجد  باملرض،  االصابة  تنبؤ  عىل  التعرض 
أمراض يتم نرش املرض خالل فرتة احلضانة لذا 
صحيًا  الزائرين  رعاية  عىل  القائمني  عىل  وجب 
معرفة مدة احلضانة لكل مرض من أجل التدخل 
بني  كبرية  أوبئة  وقوع  ومنع  والسيطرة  للوقاية 

احلشود.
دور البوادر: وتستمر هذه املرحلة منذ ظهور أوىل . 2

االعراض وحتى ظهور املؤرشات االختصاصية 
للمرض.

مرحلة تثبت االعراض املرضية. . 3
حتى . 4 االعراض  اختفاء  منذ  النقاهة:  مرحلة 

استعادة اجلسم حلالته الطبيعية.
الشفاء، . 5 اكتساب  بعد  حتى  املرض  نقل  مرحلة 

الشخص  فيها  يكون  املعدية  االمراض  فبعض 
احلالة  وهذه  أعراض  دون  املرض  حامل 
الكولريا  مثل  االمراض  نرش  يف  االخطر  هي 
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احلاملني  عن  التحري  وجب  لذا  والتيفوئيد 
االصحاء Healthy Carriers وعالجهم ومنعهم 

من اعداد الطعام)46(.

انت�شار المرا�ض المعدية في التجمعات: 

فرادي Sporadic غري واسع االنتشار.. 1
تنترش بشكل مستمر سنويًا . 2  Endemic مستوطنة 

يف نفس املنطقة.
أكثر . 3 حاالت  وقوع   Epidemic )الوباء(  الفاشية 

الزمنية  الفرتة  املتوقع حدوثه يف نفس  العدد  من 
واملكان الذي تتواجد به اجلمهرة.

دولة . 4 من  أكثر  يف  تنترش  شاملة  عاملية  وبائية 
.)47()Pandemic( 

بالأمرا�ض  الخا�شة  المخاطر  من  الوقاية 
للزيارة  الحا�شد  بالتجمع  )المعدية(  ال�شارية 

الربعينية

ويتضمن ذلك ما ييل:

الكشف املبكر عن احلاالت وعالجها من أجل  •
انتقال املرض إىل اآلخرين عن  احلد من احتامل 
الوقت  يف  املالئمة  الرعاية  توفري  ضامن  طريق 

املناسب.
تتبع املخالطني الذين تعرضوا ملصدر العدوى أو  •

العالج  أو  باملشورة  تزويدهم  أجل  من  املريض 
الوقائي. 

لوقاية  خطوات  باختاذ  ذلك  يعقب  أن  وينبغي 
التعرض للحاالت )بام يف  األشخاص اآلخرين من 

ذلك العزل أو احلجر الصحي(.

تدابري  • تنفيذ  يتسنى  العدوى حتى  حتديد مصدر 
املكافحة ورصدها.

وقد تؤدي الرسائل االستباقية بشأن الوقاية قبل 
واألبحاث  فاملؤلفات  املخاط،  من  احلد  إىل  احلدث 
بني  االستباقية  احلامية  ممارسات  أن  إىل  مثاًل  ُتشري 
بني  املباعدة  )مثل  احلــج  فريضة  ألداء  املسافرين 
قد  املخالطة(  وجتنب  األيدي،  ونظافة  األشخاص، 
اجلهاز  بعدوى  اإلصابة  خماطر  من  احلد  إىل  تؤدي 

التنفيس بني الزائرين.

حمددة  خماطر  احلاشدة  التجمعات  تشهد  وقــد 
عديدة نادرًا ما تالحظ يف عامة السكان، فقد يؤدي 
أكثر  قبل  من  االغطية  أو  املناديل  نفس  استعامل 
تسببها  التي  اجللدية  االمــراض  انتشار  إىل  زائر  من 

الطفيليات املرضية كاجلرب مثل.

وقد حتدث أمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات 
كبرية  أعداد  تتخالط  حيث  احلاشدة  التجمعات  يف 
غري  من  احلارضين  وجود  مع  قرب  عن  الناس  من 
بني  احلصبة  تفشت   ،2010 عــام  ففي  املطعمني 
يف  املسيحي  للحج  أدائهم  أثناء  والشباب  املراهقني 
تايز بفرنسا وأدت مخس حاالت أولية من أصل 13 
ثالثية،  حالة إىل إصابة 17 حالة ثانوية و 7 حاالت 
إحدى  باستثناء  عنها  املبلَّغ  احلاالت  مجيع  وكانت 
وإحدى  الثانوية  احلاالت  وإحدى  األولية  احلاالت 

مني)48(. احلاالت الثالوثية من غري املطعَّ

املخاطر  فهم  رضورة  عىل  الضوء  ذلك  ويسلط 
الوقاية  يمكن  التي  السارية  األمــراض  عن  النامجة 
البلد األصيل للمشاركني وحالة  باللقاحات يف  منها 
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املشاركني فيام يتعلق بالتمنيع.

يساعد حتديد مكان اإلصابة بالعدوى عىل التعرف 
عىل املصدر املحتمل للعدوى، مثل أحد مصادر املياه 
أو األغذية امللوثة الذي قد ينتج عنه حاالت جديدة. 
ويمّكن التعرف برسعة عىل مصدر العدوى من إختاذ 
تدابري الوقاية من العدوى ومكافحتها، ما يؤدي إىل 
املحتملة،  الفاشيات  ويمنع  احلاالت  عدد  من  احلد 
الفعال  التتبع  برسعة  املصدر  هــذا  حتديد  ويتيح 
للمخالطني والتقييم الرسيع ملدى احلاجة إىل العالج 
الوقائي  العالج  أو  و/  التمنيع  أو  و/  العزل  أو  و/ 
و/ أو املشورة وما إىل ذلك، وأحيانًا يصعب حتديد ما 
إذا كان املرض وافدًا أم أنه انتقل من داخل املجتمع 
والبيانات  احلضانة  فرتة  تقدير  يساعد  وقد  املحيل، 

الرسيرية والوبائية يف هذه املسائل.

نقل  عىل  املريض  قــدرة  مدى  حتديد  يمثل  وقد 
العدوى سببًا مهاًم الختاذ تدابري الوقاية من العدوى 
ومكافحتها مع احلالة، وأحيانًا ال يكفي إسداء املشورة 
للمريض )بشأن النظافة الصحية الشخصية اجليدة أو 

التطعيم(، ولكن قد يكون العزل رضوريًا)49(.

التنف�شي  للجهاز  المعدية  التنف�شية  الأمرا�ض 
العلوي وال�شفلي في الزيارة

الوقاية من األمراض التنفسية

اتصاالً  اجلسم  أجهزة  أكثر  من  التنفيس  اجلهاز 
بالبيئة ويتأثر بامللوثات بشدة، وللوقاية من التعرض 
بني  والشائعة  املعدية  التنفيس  اجلهاز  ألمــراض 

الزائرين جيب مالحظة االيت: 

نظافة اليدين وسيلة مهمة للوقاية من االمراض . 1
التنفسية يف أماكن تواجد الزوار.

)الكامم( . 2 الوجه  أقنعة  بارتداء  الزائر  ينصح   
من  الكاّمم  نزع  ورضورة  باستمرار  وتبديله 
ملس  جتنب  وجيب  العدوى  لتجنب  اخللف 

العينني واالنف.
لتجنب . 3 والعطاس  السعال  بآداب  االلتزام 

العدوى.
اللقاحات هلا دور كبري يف محاية الزائرين وخاصة . 4

لقاح االنفلونزا املوسمية A,B للتقليل من خماطر 
اللقاحات  بأخذ  )نويص  الوبائية  االنفلونزا 
منخفيض  للخطورة  للمعرضني  خاصة  املتوفرة 
املناعة )مرىض السكر والفشل الكلوي واألورام 
وكبار السن فوق عمر 65سنة واألطفال أقل من 
تثبط  أدوية  يتناولون  الذين  أومن  مخس سنوات 
زرع  ومرىض  القصبي  الربو  كمرىض  املناعة 

االعضاء واملدخنني(.

 %70 بنسبة  فاعليته  آمن  لقاح  االنفلونزا  لقاح 
ملرىض الربو إذ يؤخذ اللقاح سنويا. 

للتخلص  العطس  بعد  اليدين  وغسل  اللقاحات 
من الفايروسات العالقة باليد)50(.

ان قلة الوعي بني مقّدمي اخلدمة الصحية وعموم 
الناس بأمهية أخذ لقاح االنفلونزا يف العراق مشكلة 
بني  تفشيًا  األكثر  املرض  عىل  السيطرة  تعيق  كبرية 

الزائرين. 

شديد  حاد  فريويس  مرض  املوسمية  االنفلونزا 
العدوى. 
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من  انتقاله  وكفاءة  املرض  حضانة  فرتة  قرص  إن 
والكوادر  للمرىض  خطورة  ذا  جيعله  آلخر  شخص 

العاملة يف املؤسسات الصحية. 

غالبا ما يتعرض األطباء لألنفلونزا خالل عملهم 
فيصبحون ناقلني املرض ملرضاهم.

حي  أو  حــّي  غري  ثالثي  إمــا  االنفلونزا  لقاح   
صاحلًا  املوسمية  االنفلونزا  لقاح  ويكون  مضعف، 
الفريوس  حسب  للتحديث  حلاجته  واحــدة،  لسنة 

املتواجد يف البيئة. 

صحيح  بشكل  ُاعطي  إذا  اللقاح  فاعلية  ترتاوح 
بني %100-80.

 تستهدف خطة السيطرة عىل االنفلونزا املوسمية 
يف العراق مرىض االمراض املزمنة واحلّجاج والزوار 

ومجيع الكوادر الصحية.

يف  االطباء  وعــي  عن  حديثًا  نــرشت  ــة  دراس يف 
من   %72 أن  بينت  اللقاح  هذا  عن  كربالء  حمافظة 
إن  باللقاح.  املعرفة  ضعيفي  كانوا  الطبية  الكوادر 
الطبية  الكوادر  إدراك  يف  كبري  معريف  ضعف  وجود 
راسمي  عىل  حيّتم  املوسمية  االنفلونزا  لقاح  حول 
السياسات الصحية يف وزارة الصحة تعريف الكوادر 
الطبي  التعليم  برامج  اللقاح من خالل  الطبية حول 

املستمر)51(.

عام  الــعــراق  يف  الوبائية  االنفلونزا  انــتــرشت 
حينها  يف  الزائرين  بني  إصابات  وسّجلت  2009م 
حمافظة  يف  املستشفيات  يف  الوفيات  بعض  وحدوث 
بدراسة  وقتها  يف  آخرين  مع  الباحث  وشارك  بابل، 

وصفية لقياس وحتديد معرفة ومواقف الزائرين عن 
حمافظة  يف  اجلموع  بني  التفيش  الرسيع   H1N1 وباء 
بابل التي كانت األكثر تأثرًا من املحافظات االخرى 
املرض  عن  الوعي  مستوى  ضعف  الدراسة  وبّينت 

بني أفراد العّينة املدروسة)52(.

الشوكية . 1 احلمى  بلقاح  التطعيم  عىل  التأكيد   
)التهاب السحايا( خاصة للزائرين الذين يأتون 
يف  تواجدهم  مدة  وتستغرق  بعيدة  مناطق  من 
دراسة  ويف  أيام.  مخسة  من  أكثر  الزيارة  حشود 
اللقاح  اثبت  السحايا  بالتهاب  إصابة  حاالت 
أمهيته يف الوقاية من املرض ومنع وقوع فاشيات 
السعودية:  العربية  اململكة  يف  احلج  مواسم  يف 
السحائية  ااملكورات  ملرض  فاشية  أكرب  حدثت 
بني احلجاج يف سنة 1987م حيث أصاب مرض 
املكورا السحائية عددًا كبريًا من احلجاج يف مكة 
حيث ينتقل هذا املرض املميت برسعة عن طريق 
الرذاذ املتطاير أثناء السعال والكالم وبعد إعتامد 
احلج  فريضة  أداء  يف  املشاركني  مجيع  مطالبة 
أخرى  فاشيات  حتدث  مل  املرض  ضد  بالتلقيح 

.)53(CأوأA،ناجتة عن املجموعة املصلية

العراق)55،54( . 2 يف  متوطن  مرض  الرئوي  السل 
الزائرين  من  الوافدون  منها  يأيت  التي  والدول 
يتوطن فيها هذا املرض الذي يصاب به 9 ماليني 
انسان سنويًا يف العامل وخطورة املرض تكمن يف 
عدم االكتشاف املبكر للمرض وظهور اصابات 
الذي  الزائر  يوجه  لألدوية،  مقاومة  بعصية سل 
برسعة  الطبيب  بمراجعة  السعال  مع  دمًا  ينفث 
لتجنب نرش العدوى لآلخرين. تتضح إصابات 
ألن  الزيارة  انتهاء  بعد  الرئوي(  )السل  الدرن 
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فرتة حضانة املرض حوايل 3-4 أسابيع. 
عىل مريض الدرن أو السل الرئوي الذي مل يشف . 3

بالقاعدة  عماًل  الزيارة  يتجنب  أن  املرض  من 
الفقهية ال رضر وال رضار يف االسالم. 

 الوقاية من االمراض التنفسية مسؤولية مشرتكة . 4
الصحية  اخلدمات  عىل  والقائمني  الزائر  بني 
)الكاممات ال تقي من مجيع الفايروسات( وجيب 

جتديد الكاممة بشكل مستمر. 
التثقيف والتوعية الصحية الفاعلة مفتاح الوقاية . 5

من األمراض املعدية وخاصة االمراض التنفسية 
باملرض  باملعرفة  والتسلح  الصحي  الوعي  ألن 
اسبابه طرق انتقاله ومضاعفاته حمور درء املرض 
عن الزائر وعن ارسته وعن املجتمع بشكل عام. 

وضع املبادئ التوجيهية العامة وفقًا للتوصيات . 6
بشأن  العامة  التوصيات  وضع  ينبغي  العاملية. 
ومكافحتها  العدوى  من  الوقاية  تدابري  تنفيذ 
وحتديثها  األربعينية  للزيارة  احلاشد  التجمع  يف 
املتاحة،  واملعلومات  للمعارف  وفقًا  بانتظام 
والتواصل الرسيع، وفقًا للوضع املحيل وحتديثها 

بانتظام.
الوطنية . 7 التوجيهية  املبادئ  وجود  من  التأكد   

بشأن الوقاية من العدوى ومكافحتها فيام يتعلق 
والعزل  املرىض  وبنقل  معينة،  معدية  بعوامل 
بعض  بشأن  توجيهية  مبادئ  ووضع  واحلجر، 
العوامل املعدية املعينة باعتبارها خطوات معتادة. 

اخلطط . 8 مجيع  اختبار  ينبغي  اخلطط:  اختبار 
العدوى  من  الوقاية  تدابري  لتنفيذ  املوضوعة 
عند  وتعديلها  احلاشد  التجمع  قبل  ومكافحتها 

اللزوم وفقًا لنتائج االختبار.

التحقق . 9 بمكان  األمهية  من  اإلمدادات:  خمزون 
بانتظام من اإلمدادات من املعدات واملرافق التي 
ومكافحتها  العدوى  من  الوقاية  يف  سُتستخدم 
وما  امليكروبات  ومضادات  اللقاحات  بانتظام( 
وجود  وضامن  احلاشد،  التجمع  )قبل  ذلك  إىل 
كميات كافية ومتاحة بسهولة تتناسب مع حجم 

التجمع احلاشد ومدته.
مهاًم . 10 الدويل  التعاون  يعد  الدويل:  التعأون 

املخاطر  بشأن  واإلنذار  الرسيع  للتواصل 
باخلرباء  االستعانة  وإلتاحة  املحتملة، 
وينبغي  ذلك.  إىل  وما  املختربية،  والفحوص 
التجمع  قبل  والربوتوكوالت  اخلطط  وضع 
احلاشد لضامن تنفيذ ذلك عىل نحو من الفعالية.

من خالل معايشتنا جلميع زيارات األربعينية عىل 
نلحظ دورًا واضحًا  مل  أربعة عرش عامًا خلت  مدى 
يف  العراق  يف  العاملية  الصحة  منظمة  ملكتب  وفعاالً 
الالزمة  اخلطط  وضع  يف  واملشاركة  واسناد  دعم 
أكرب  يف  للمشاركني  الصحية  اخلــدمــات  لتحسني 

تظاهرة مليونية عاملية تتكرر وتزداد عامًا بعد آخر. 

المرا�ض المعدية التي ت�شيب الجهاز اله�شمي 
لة في زيارات الأربعينية ال�شابقة   الم�شجَّ

املتعلقة  والعاملية  املحلية  األدبيات  مراجعة  عند 
اهلضمي  اجلهاز  التي تصيب  املعدية  االمراض  بأهم 
الزيارات  معايشتنا  خالل  ومن  األربعينية  زيارة  يف 
حسب  السارية  االمـــراض  أهــم  نلخص  السابقة 

أولويات االنتشار:

1 . Bacterial Food Poisoning الغذائي:  التسمم 
ناجتة  مرضية  حالة  بأنه  الغذائي  التسمم  يعرف 
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املعدية  بالبكرتيا  ملوث  ماء  أو  غذاء  تناول  عن 
أنواع  أبرز  ولعل  للسموم،  إفراز  أو  وسمومها 
البكرتيا املسّببة للتسمم الغذائي الذي قد يشمل 
املكورات  بكرتيا  هي  أفراد  عدة  أو  واحدًا  فردًا 
الربازية  القولون  وبكرتيا  املذهبة،  العنقودية 
وبكرتيا الساملونيال ولشيكال Shigellosis وأنواع 

ُاخرى أقل انتشارًا. 

أوضحت دراسة حملية إن تلوث شطائر الفالفل 
من  عالية  نسبة  عىل  حتتوي  ــرى  ُاخ غذائية  ــواد  وم
تفوق  وبنسب  الغذائي  التسمم  ببكرتيا  التلوث 
النسب املحددة من قبل منظمة إدارة الغذاء والدواء 
االنسان  صحة  عىل  اخلطر  هذا  يعكس  مما  الدولية 

وجودة حياته يف مثل هذه الظروف)58،57،56(.

يمكن  ال  الذهبية  العنقودية  املكورات  بكرتيا  إنَّ 
اكتشافها بسهولة ألهنا ال تؤدي إىل تغري لون وطعم 
املسببة  اجلراثيم  بعض  عكس  هبا  امللوث  الغذاء 
 ،cereus bacillus مثل  الــغــذاء  وتعفن  للتسمم 
 .clostridium per fringen وكلوسرتيديم بريفرنجن

املنزيل  كالذباب  باحلرشات  يتلوث  قد  الطعام  إن 
ميكانيكيًا،  املرضية  اجلراثيم  تنقل  التي  والرصارص 
ومثل اجلرذان التي تلوث االطعمة بإفرازهتا كالبول 
نظافة  عىل  املحافظة  وجب  لذا  والشعر)59(  والرباز 
مكان إعداد الطعام للزائرين والتيقن من عدم وجود 
الغذائي  للتسمم  املسبب  البكتريي  التلوث  مسببات 
أعدادًا  يصيب  ألنه  أحيانًا  الوباء  طابع  يأخذ  الذي 

كبرية من الزائرين.

التي  الغذائي اجلمعي  التسمم  دراسة حاالت  يف 

تكون  ــع  واس نطاق  عىل  أو  ــدود  حم بشكل  حتصل 
احلاالت بسبب التلوث باملكورات العنقودية املذهبة 
والناجتة من التلوث الذي يكون مصدره طهاة الطعام 
أو  انتانية )ملتهبة(  ببثور جلدية أو جروح  املصابون 
تلك  يف  الطعام  ان  االنــف،  يف  اجلراثيم  حيملون 
الفاشيات يقدم عادة بعد أْن يربد، لذا يتوجب فحص 
من  الكبرية  لألعداد  وخاصة  الطبخ  عىل  القائمني 
الزائرين والتأكد من خلو أيادهيم من البثور واجلروح 
والتهاب األظافر وحب الشباب املتقيح،علاًم ان هذه 
البكرتيا تفرز السموم يف الطعام وعند إعادة تسخينه 
للتسمم  خطر  مصدر  ويبقى  باحلرارة  السم  يتأثر  ال 
التسمم  من  النوع  هلذا  احلضانة  فرتة  إن  الغذائي. 
الغذائي من 2-4 ساعة حيث تظهر االعراض عىل 

شكل تقيؤ بالدرجة األوىل.

عن  الناتج  الغذائي  التسمم  أعـــراض  تظهر   
مصحوبًا  ساعة   )48-24( بعد  الساملونيال  بكرتيا 
املتسبب  التسمم  احلرارة.  درجة  وارتفاع  باإلسهال 
احلياة  قد هيدد  الساملونيال تسمم خطري  من جرثومة 
ويؤدي إىل وفاة قرابة ثالثة ماليني انسان عامليًا يف كل 
ومتوت  الدجاج،  يف  يكثر  وهو  سنة)64،63،62،61،60(، 
يمنع  املجمد  الدجاج  ولكن  باحلرارة  اجلرثومة  هذه 
عىل  القائمني  عىل  اجلرثومة.  لقتل  احلــرارة  وصول 
حلاالت  التنبه  للزائرين  الصحية  اخلدمات  تقديم 
االسهال ورضورة أخذ تاريخ احلالة وموعد ومكان 
املوكب الذي تناول الزائر املصاب الطعام فيه وفرتة 
ظهور االعراض بعد تناول الطعام واحلالة الصحية 
العامة للمصاب، وجيب استعامل التواصل الرسيع مع 
اجلهة الصحية املسؤولة عن الرصد للتدخل الرسيع 
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ذلك  ويسبق  للغذاء  اجلرثومي  التلوث  مصدر  ملنع 
رضورة تدريب مقّدمي اخلدمة الصحية واملتطوعني 
والعاملني يف املواكب احلسينية عىل هذه املعارف قبل 

الزيارة بفرتة مناسبة.

حاالت  حصول  يف  تأثري  هلا  والبيئة  املناخ  ان 
اهليدروجني  ومعدل  ــرارة  احل عىل  إعتامدًا  التسمم 

باإلضافة للنظافة الشخصية ملعدي الطعام)65(.

معدي . 2 مرض  هو   :Cholera )الكولريا(  اهليضة 
معاجلته  تتم  مل  إذا  باإلسهال  اإلنسان  يصيب 
وله  املوت  إىل  يؤدي  وبرسعة  صحيحة  بصورة 
وبائية  فوعات  واجتامعية.  اقتصادية  تبعات 
السنوات  يف  العراق  يف  حصلت  للمرض 

األخرية.

املرض  هذا  عن  للباحث  وبائية  دراسة  أظهرت 
يف  سجلت  اإلصابات  من  نسبة  أعىل  أن  املعدي)66( 
شهر أيلول، ووقعت يف الفئة العمرية )5-20( سنة، 
بني  لإلصابات  معنوي  إحصائي  فرق  يوجد  وال 

األناث والذكور.

بيَّنت الدراسة ان األميني هم األكثر تعرضًا خلطر 
أثبت يف  وقد  به  يعتد  إحصائي  وبشكل  املرض  هذا 
بانتشار  مرتبط  املنزل  يف  االزدحام  إن  الدراسة  هذه 
املزدمحة  البيوت  يف  الساكنون  كــان  حيث  املــرض 
هذه  وبيَّنت  لإلصابة،  عرضة  أكثر  الغرف  والقليلة 
لإلصابة  استعدادًا  األكثر  هم  املهجرين  أنَّ  الدراسة 
باملرض وإن رشب ماء النهر واآلبار هو أحد عوامل 

تفيش الوباء. 

النظام  يضعف  مناطق  يف  أكثر  الكولريا  وتنترش 

البيئي وإن الفرتة التي يزداد فيها االنتشار يف العراق 
األميه  وأن  واخلــريــف،  الصيف  أشهر  هناية  هي 
من  املاء  ورشب  والتهجري  املساكن  يف  ــام  واالزدح
النهر واآلبار هي عوامل مرتبطة بحدوث املرض بني 

سكان املدينة.

إن وقوع فرتة الزيارة يف هذه املواسم يف السنوات 
)الصحة،  املعنية  الدوائر  من  يتطلب  املقبلة  العرشة 
البيئة، البلديات( واملسؤولني عن املواكب والزائرين 
األوبئة  من  للوقاية  واحلــذر  احليطة  أخذ  أنفسهم 
يتميز  الــذي  املــرض  هذا  يسببها  قد  التي  املتوقعة 
إىل  يؤدي  الذي  والتقيؤ واجلفاف  الشديد  باإلسهال 

هبوط الدورة الدموية وفشل الكىل. 

إن النظافة الشخصية للزائر والتأكد من تناول مياه 
صاحلة لالستهالك االدمي وغسل اخلضار الطازجة 
جيدًا، باإلضافة للرتصد الوبائي وأخذ لقاح فموي 
املعرضني  الزائرين  محاية  يف  يساهم  للمرض  فعال 

للخطورة والعاملني يف إعداد الطعام للزائرين.

أن  كــربــالء  حمافظة  يف  حملية  دراســـة  أظــهــرت   
املراجعني  بني  15سنة  عمر  فوق  االسهال  مرىض 
سبعة  بمعدل  كان  كربالء  يف  احلسيني  للمستشفى 
يوميًا يف العام 2015م وتنوعت أسبابه لكن أكثرها 
يليها اجلارديا واإلصابة  الزحار االميبي  شيوعًا كان 

بالكولريا)67(.

قار  ذي  حمافظة  يف  اجريت  حملية  دراســة  وبينت 
الشيوخ  سوق  سكان  من  عّينة  معرفة  مستوى  إن 
عن مرض الكولريا كانت متوسطة املستوى يف حني 

كانت اجتاهاهتم للسيطرة عىل املرض جيدة)68(.
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متكني  بـــرضورة  ُاخـــرى  حملية  دراســـة  ــت  أوص
العاملني الصحيني يف مراكز الرعاية الصحية األولية 
ألوبئة  للتصدي  جــودة  االكثر  اإلجـــراءات  باختاذ 
الكولريا املحتملة بعد أن أثبت البحث إن اإلجراءات 
يف النظام الصحي املحيل غري جيدة وحتتاج إىل حتسني 
الرسيع  للتشخيص  واملختربات  البرشية  املــوارد  يف 

وحتسني صدقية الفحوص وتطوير الرتصد)69(.

وُاجريت دراسة اخرى يف حمافظة كربالء وصفت 
املرض  هذا  يظهر  حيث  للمرض  الوبائية  الصورة 
البيئية  الظروف  مستغاًل  املقدسة  كربالء  مدينة  يف 
صحي،  وعي  وقلة  ــرارة،  ح درجــات  من  املالئمة 
وضعف شديد يف اخلدمات مستغاًل الظروف البيئية 
الزيادة يف عدد  منها  بلدنا  يمر هبا  التي  الطبيعية  غري 

السكان. 

وتدين  باملرض  االصابة  ارتباط  الدراسة  وبينت 
االصابات  أكثر  وإن  للمصاب   الدرايس  التحصيل 

وقعت يف شهر ترشين األول والثاين من السنة)70(. 

من . 3  :Aأ أ أو E نوع  الفايرويس  الكبد  التهاب 
تستوطن  التي  املعدية  الفريوسية  االمراض 
امللوث  والغذاء  املاء  طريق  عن  وتنتقل  العراق 
حالة  يف  الزائرين  تصيب  ان  املمكن  من  والتي 
غذائهم  يف  واالمان  السالمة  رشوط  توفر  عدم 
من  االمراض  هذه  وتعترب  الرشب،  وماء 

االمراض البيئية.

لثامين  ُاجريت يف حمافظة كربالء  وبائية  دراسة  يف 
سنوات 2010-2017م تم فيها مراجعة سجالت 
الكبد وتبني أن حوايل  بالتهاب  االحصاء للمصابني 

الباحثون  ويعزو   A لفايروس  تعود  االصابات  ثلثي 
املدينة  يف  املضطردة  وزيادته  انتشاره  أسباب  أحد 
زيارات  أوقات  التجمعات واحلشود يف  إىل  املقدسة 

.)71(رضيح اإلمام احلسني

بطريقة  املرض  وانتقال  الرشب  مياه  تلوث  إن 
احلشود  بني  املرض  تراكم  إىل  يؤدي  الفموي  الرباز 
االحصائي  التقرير  أظهر  ولقد  البرشية)74،73،72(، 
السنوي لوزارة الصحة العراقية ارتباط وقوع املرض 
بأشهر السنة التي حتدث فيها زيارات للمدينة املقدسة 
املحافظة  يف  األعىل  هو  املرض  حدوث  معدل  وان 

مقارنة باملحافظات االخرى)76،75(.

من هنا تربز أمهية السيطرة عىل هذا املرض املعدي 
الذي بدأ بالتحول إلصابة البالغني أكثر بعد ما كان 
إن  السابقة.  العقود  يف  كبري  بشكل  االطفال  يصيب 
من  أكثر  مضاعفات  إىل  تــؤدي  البلوغ  يف  االصابة 
معدالت  تــزداد  حيث  صغرية  ــامر  أع يف  االصــابــة 

املرض واملوت.

يبني  املحافظة  يف  للمرض  الوبائي  املوقف  إن 
املحافظة  يف  البيئي  باإلصحاح  االهتامم  إىل  احلاجة 
ويف أماكن سكن الزائرين، إذ أوضحت دراسة حملية 
تقويمية اجريت عام 2014 ان الواقع البيئي يف زيارة 
لعّينة  استبانة  نتائج  حسب  مقبول  غري  األربعينية 
وأن  املذكور  العام  يف  الزيارة  يف  شاركوا  الذين  من 
قد  مما  الزائرين  عدد  مع  يتناسب  ال  احلاممات  عدد 
املاء  تنتقل عن طريق تلوث  يسبب حدوث أمراض 
والطعام )التهاب الكبد الفايرويس ,EأوA والكولريا 
والتيفويد()77( إىل ان يتخذ راسمو السياسة الصحية 
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يف العراق قرارات برضورة تطعيم الزائرين التطعيم 
الفعال الذي يوفر مناعة بحدود 15عام ورضورة أن 
حيمل الوافدون للزيارات وخاصة الزيارة األربعينية 
بطاقة اللقاح ضد التهاب الكبد الفريويس نوع A عند 

اجتياز احلدود لتأدية مراسم الزيارة.

ينترش  التي  اآلسيوية  ــدول  ال من  العراق  ُيعدُّ 
وينتقل   E نوع  الفايرويس  الكبد  التهاب  فيها مرض 
يصيب  أن  ويمكن   A فايروس  انتقال  طريقة  بنفس 
التهاب  يسبب  الــذي  املــرض  ولكن  األعــامر  نفس 
النساء  عند  للهالك  عاليًا  معدالً  يسبب  احلاد  الكبد 

احلوامل)79،78، 80(. 

4 . Typhoid التيفوئيد  نظرية  ومحى  التيفوئيد  محى 
االمراض  من   :and Paratyphoid Fevers

املعدية التي تنتقل عن طريق املاء والغذاء والتي 
وكال  األعامر  مجيع  وتصيب  العراق  تستوطن 
وتسبب  الزائرين  تصيب  قد  والتي  اجلنسني 
تلوث  بسبب  املرض  ويتوطن  وخيمة  عواقب 
البيئة ووجود من حيمل اجلرثومة من األصحاء أو 
النظيفة  املياه  املرىض، ويمكن الوقاية منه بتوفري 
حاميل  ومراقبة  الغذاء  سالمة  عىل  واملحافظة 
 Salmonella مرييوم  تايفي  الساملونيال  جرثومة 
)Typhimiurium( من معّدي الطعام )األصحاء 

ظاهريًا( للزائرين.

ترتفع  ــى  ــىل شــكــل مح يــظــهــر ع ــرض  مـ ــو  وهـ
بالتدريج مع صداع شديد، ويكثر يف فصيل الصيف 
وقد  15-45سنة،  بني  العمرية  الفئة  ويف  واخلريف 
الدارجة  املصلية  باالختبارات  تشخيصه  يصعب 
يف  الدراسات  من  العديد  وتشري  حساسيتها،  لقلة 

العراق وحمافظة كربالء إىل توطن املرض يف املجتمع 
املرضني  هذين  وقوع  وملنع  املــحــيل)85،84،83،82،81(، 
تلوث  ملنع  البيئي  االصحاح  بقواعد  التمسك  جيب 
خالل  الزائرون  يتناوهلا  التي  واخلضار  الرشب  مياه 
للرتصد  باإلضافة  يومًا   15 تصل  قد  التي  رحلتهم 
احلاالت  اكتشاف  يف  يساعد  الذي  الفعال  الوبائي 
هلم  املالمسني  ومتابعة  برسعة  وعالجهم  مبكرًا 

ومنعهم متامًا من طهو وإعداد الطعام وتوزيعه)86(.

والحيوان  الن�شان  بين  الم�شتركة  الأمرا�ض 
التي ممكن اأن تكون خطرًا على �شحة الزائرين 

1 . Human املتموجة(  )احلمى  مالطا  محى 
Brucellosis: مرض جرثومي متوطن يف العراق 

عدم  حالة  يف  ومضاعفات  مشاكل  يسبب 
تشخيصه وعالجه برسعة، يرتبط بتلوث الطعام 
وتنتقل عن طريق رشب الزائرين للحليب وتناول 
االجبان غري املبسرتة والتامس مع املاشية املصابة 
ويكثر بني مريّب املوايش يف املناطق الريفية، ومن 
وأوجاع  غزير  تعرق  مع  متقطعة  محى  أعراضه 
املاشية  املرض  ويصيب  واملفاصل،  الظهر  يف 
وهو مرض ينترش يف مجيع حمافظات العراق منذ 
القدم وال يزال، وحيتاج إىل اسرتاتيجية للقضاء 
عليه بتلقيح املاشية والسيطرة عىل نظافة وسالمة 
كاجلبن  االلبان  مشتقات  وخاصة  االغذية 

العراقي املصنوع)93،92،91،90،89،88،87(.
النزفية(: . 2 الكونغو  القرم  )محى  النزفية  احلمى 

مرض فايرويس خطري يصيب املاشية ويستوطن 
ُاخرى،   )86( أوسطية  رشق  ودول  العراق 
ظهر   .%40 إىل  فيه  االماتة  معدالت  وتصل 
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الديوانية  حمافظة  يف  مؤخرًا  وباء  شكل  عىل 
حاالت)94(.  أربع  وفاة  إىل  وأدى  2018م  سنة 
أو  العني  القراد زجاجي  لسعة  ينتقل عن طريق 
التامس مع احليوانات املذبوحة املصابة ويصاب 
مع  متاس  يف  هم  الذين  الصحيون  العاملون  به 
عىل  أعراض  تظهر  ال  وعادة  املرىض)96،95( 

احليوانات املصابة.

تكون الوقاية من املرض عن طريق: 

بتغطيس  املــوبــوءة  األمــاكــن  يف  املاشية  فحص 
كارتداء  الشخصية  السالمة  وسائل  واتباع  االغنام، 
يقوم  ملن  الواقية  والكاممات  والعوينات  القفازات 
بجزر احليوانات ومكافحة القراد واحلرشات األخرى 
برش أماكن تواجد الزائرين بمبيدات آمنة، ختصيص 
أماكن آمنة مؤقته للجزر املنضبط للحيوانات والنذور 
الزيارة،  يف  متطوعون  بيطريون  أطباء  عليها  يرشف 
إلعداد  للامشية  العشوائي  اجلزر  منع  عىل  والتأكيد 

طعام الزائرين وهذا ما نراه شائعًا يف هذه املناسبة.

للزائر واملواطن بشكل  الصحي  الوعي  زيادة  إن 
املناسبة من خالل  عام ممكن أن يكون هدفًا يف هذه 
التأكيد عىل النظافة الشخصية وغسل االيدي بشكل 
صحيح، فالنظافة شطر اإليامن، ولقد قال سيد اخللق 

حممد تنظفوا إن االسالم نظيف. 

3 . Human Rabies الكلب  داء  الكالب:  مرض 
من أخطر االمراض املميتة التي تنتقل عن طريق 
املسعورة. يستوطن   Dog Bites الكالب  عظات 
املحافظات  يف  وخاصة  العراق  يف  املرض  هذا 
الوسطى واجلنوبية منه، ويصاب املريض بتهيج 
ورهاب املاء والعواء وعظ االخرين، فالفريوس 

املسبب يصيب اجلهاز العصبي والدماغ. للوقاية 
احلذر  جيب  اخلطري  الفايرويس  املرض  هذا  من 
وجتنب عضات الكالب من خالل التخلص من 
الكالب السائبة التي تتجمع عىل أماكن النفايات 
 :قرب املواكب أو جتنب إثارهتا. قال رسول اهلل
إذا كان الكلب عقورًا وجب قتله)97(، ويف حالة 
إرشاد  جيب  والعض  الكلب  هجمة  حصول 
والصابون  باملاء  العضة  مكان  غسل  إىل  الزائر 
وتعقيمه فورا ومراجعة أقرب مستشفى أو مركز 
صحي للحصول عىل اللقاح املتوفر للوقاية من 
حياة  ينقذ  والذي  املميت  الكلب  بداء  االصابة 
مضاعفات  ومعاجلة  مسعور  لكلب  تعرض  من 

اجلروح برسعة)100،99،98(.

البيئية  املعنية بالصحة  اللوائح  العديد من  هنالك 
التي ُعززت أو وضعت حتسبًا للمخاطر املحتملة يف 
إجراءات  اللوائح  هذه  وتضمنت  احلاشد  التجمع 
إصدار تراخيص اخلدمات الغذائية وتعليقها، وتوفري 
وتعزيز  وادارهتــام،  اإلصحاح  ومرافق  الرشب  مياه 

املعايري اخلاصة باإلقامة.

والوكاالت  البيئية  الصحة  إدارات  وتضطلع 
الوقاية  الرئيسة يف  الغذائية باألدوار  بالسالمة  املعنية 
التجمعات  يف  ومكافحتها  السارية  األمــراض  من 
الناس  مــن  كبرية  أعـــداد  تتعرض  فقد  احلــاشــدة، 
الضوابط  توضع  مل  إذا  البيئية  الصحية  للمخاطر 
البيئية  الصحة  ملخاطر  املبكر  التقدير  وُيعدُّ  املالئمة، 
املخاطر  من  الوقاية  تدابري  لتحديد  األمهية  حاسم 
ذات  الرصد  نظم  وانشاء  وطأهتا  من  والتخفيف 
جتمعًا  يضم  الذي  احلدث  قبل  الستخدامها  الصلة 
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حاشدًا وأثناءه وبعده. وينبغي أن ينطلق هذا التقدير 
من البحوث السابقة التي تتناول تقييم اآلثار البيئية، 
صعوبات  من  يعاين  كربالء  ملدينة  البيئي  والواقع 
عدد  وزيــادة  املحليني  السكان  عدد  زيادة  أمام  مجة 

الزائرين.

مياه  عىل  األربعينية  زيــارة  تأثري  دراســة   متت 
حمافظة  حمطات  إحدى  يف  املعاجلة  الصحي  الرصف 
التلوث  حمــددات  ــت  درس حيث  املقدسة  كربالء 
البيئي ملياه الرصف الصحي املعاجلة، ثم قورنت هذه 
النتائج مع مياه الرصف املعاجلة يف فرتات قبل زيارة 
خالل  من  فلوحظ  الزيارة  وبعد  وخالهلا  األربعينية 
بكفاءة  تعمل  ال  كربالء  يف  املعاجلة  حمطة  إن  النتائج 
خارج  الفحوصات  مجيع  وكانت   )%30( عالية 

احلدود املسموح هبا)102،101(.

المرا�ض غير المعدية وزيارة الأربعينية

باسم  أيضًا  املعروفة  املعدية،  غري  األمـــراض 
األمراض املزمنة، ال تنتقل بني البرش، وهي أمراض 
تدوم فرتات طويلة وتتطّور ببطء عمومًا. وتنقسم هذه 
األمراض إىل أنامط رئيسة أربعة هي األمراض القلبية 
الدماغية(  والسكتة  القلبية  النوبات  )مثل  الوعائية 
)مثل  املزمنة  التنفسية  ــراض  واألم والرسطانات، 
والسكري  والربو(  املزمن  اإلنسدادي  الرئة  مرض 
وتصيب األمراض غري السارية، بشكل مفرط فعًل، 
املتوسطة  والبلدان  الدخل  املنخفضة  البلدان  سكان 
النامجة  الوفيات  أرباع  ثالثة  حتدث  حيث  الدخل، 

عنها 28 مليون حالة وفاة.

حدوث  وراء  الوعائية  القلبية  األمــراض  تقف 

معظم الوفيات النامجة عن األمراض غري السارية، إذ 
تتسّبب يف وقوع 17.5 مليون حالة وفاة سنويًا 96.

عوامل الخطر

تغيريها  يمكن  التي  السلوكية  اخلطر  عوامل 
وأمهها:

حالة  ماليني  ستة  نحو  حدوث  وراء  التبغ  يقف 
التبغ  لدخان  التعّرض  إىل  )باإلضافة  عام  كل  وفاة 
غري املبارش(، ومن املتوّقع أن يزيد عدد تلك الوفيات 

ليبلغ ثامنية ماليني حالة بحلول عام 2030. 

السيئة  الــعــادة  هــذه  تأصل  إىل  األبــحــاث  تشري 
رشائــح  مجيع  مــن  العراقيني  املواطنني  سلوك  يف 
خدمة  ومقدمي  عادين  ومواطنني  طلبة  من  املجتمع 

صحية)106،105،104،103(.   

من  وفــاة  حالة  مليون   3.2 نحو  عزو  ويمكن 
النشاط  قلة  إىل  سنويًا  حتدث  التي  الوفيات  جمموع 

البدين.

نصف  حدوث  يف  املعدية  غري  األمراض  تتسّبب 
جمموع الوفيات السنوية النامجة عن تعاطي الكحول 
مليون   23.3 بنحو  عددها  واملقّدر  ضار  نحو  عىل 
سنوية  وفــاة  حالة  مليون   1.7 ُعزيت  وفــاة  حالة 
امللح/  مدخول  فــرط  إىل  وعائية  قلبية  ألسباب 

الصوديوم 2010)101(.

وتجنب  للزائرين  المتوازن  ال�شحي  الغذاء 
الفراط في الطعام

اهلل  عبد  أيب  املعظم  لإلمام  الزائر  أن  يف  ريب  ال 
الزائر  أفضل من  احلسني وهو جائع ومكروب 
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التي  العبادية  األعــامل  يف  للزيارة  ــًا  إدراج املمتلئ، 
يشرتط فيها خواء املعدة من الطعام حسبام دلت عليه 
بمعدة  تعاىل  اهلل  عىل  اإلقبال  استحباب  من  األخبار 
املمتلئة  باملعدة  تعاىل  اهلل  عىل  اإلقبال  وكراهة  فارغة 
ذلك ألن املعدة املمتلئة جتفف الدمعة وتقيس القلب 
ومتنع من اإلقبال عىل اهلل تعاىل وعىل األعامل العبادية 
 :والفكرية أيضًا، فقد ورد عن اإلمام أيب عبد اهلل
ما من يشء أرض لقلب املؤمن من كثرة األكل وهي 
مورثة شيئني قسوة القلب وهيجان الشهوة، واجلوع 
وصحة  للقلب  وطعام  للروح  وغذاء  للمؤمن  أدام 
الرشيفة دّلت عىل استحباب  أن األخبار  للبدن، كام 
زيارة إمامنا املعظم سيِّد الشهداء بمعدة خاوية 
وقلب حزين عىل مصائب سيِّد الشهداء صلوات اهلل 

عليه. 

الطعام  تناول  تشري األبحاث إىل أن االعتدال يف 
من  وخاصة  الزائر  يقي  بسخاء  مبذوالً  يكون  الذي 
ضغط  بارتفاع  االصابة  من  للخطر  عرضة  أكثر  هو 
الدم الرشياين أو النوبات القلبية والسكتات الدماغية 
والسكر  الدم  بفرط  املصابني  الزائرين  عىل  فيجب 
وأمراض القلب والكىل جتنب التخمة وعدم اإلكثار 

من السموم البيضاء الثالثة:

يوميًا . 1 أعىل  كحد  صغرية  مالعق   6 املائدة  سكر 
للبالغني.

ملعقة . 2 )نصف  يوميًا  غرامات   5 الطعام  ملح 
صغرية( جتنب استعامل اململحة.

االسمر . 3 اخلبز  تقديم  يفضل  األبيض،  اخلبز 
الغنية  املركبة  النشويات  تناول  ثقافة  )إشاعة 

باأللياف(.

الإ�شابات 

علميًا  دراستها  فيجب  الطرق  حــوادث  وأمهها 
لتحديد حجم املشكلة ومعرفة أهم أسباهبا.

ال�شتنتاجات

البيانات  • يف  نقص  وجود  الدراسة  من  اتضح 
الصحية  املخاطر  لتجنب  للتخطيط  الالزمة 

للزائرين.
انتشار أمراض )معدية وغري معدية( وبمعدالت  •

عالية يف املجتمع ممكن أن تتعاظم يف الزيارة إذا مل 
ترسم خطط للسيطرة والوقاية.

اخلدمة  • تقديم  يف  اجلودة  العايل  التنظيم  غياب 
ووجود  تنسيق  وعدم  للجهود  وبعثرة  الصحية 
تبذير يف رصف االدوية وضعف الرقابة الصحية 

عليها.
العشوائي وقلة  • الذبح  البيئية مثل  املكاره  انتشار 

توفر  وقلة  والكايف،  للرشب  الصالح  املاء  توفر 
الرقابة  وضعف  النموذجية،  الصحية  املرافق 
فرص  من  يزيد  مما  الطعام  إعداد  عىل  الصحية 

انتشار االمراض ووقوع احلوادث. 
تالفيه  • ممكن  الوبائي  الرتصد  يف  قصور  وجود 

يركز  االختصاصات  متعدد  فريق  قبل  من 
االلكرتونية  االتصاالت  وسائل  استعامل  عىل 

احلديثة.
صحة  • لتعزيز  كفرصة  املناسبة  هذه  تستغل  مل 

املجتمع من خالل التوجيه واالرشاد والتثقيف 
الصحي اهلادف للزائر.

 لوحظ غياب خطري لألبحاث الطبية والصحية  •
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قاعدة  وغياب  األربعينية  بزيارة  املتعلقة  املحلية 
بيانات مأمونة عن املناسبة.

يف  • عامليًا  املطبق  والتجمعات  احلشود  طب  ان 
الكبري  نجاحه  أثبت  والذي  املاضيني  العقدين 
العراق  يف خدمة احلشود صحيًا مل يطبق بعد يف 

خلدمة أكرب حشد إنساين يف العامل من الزائرين. 

التو�شيات

خطة . 1 لوضع  الزيارة  انتهاء  بعد  املبكرة  املبارشة   
الرعاية الصحية للزيارة القادمة. 

وختصيص . 2 امليدان  هذا  يف  األبحاث  تشجيع 
وجائزة  البحثي(  )الوقف  لذلك  الالزمة  املبالغ 

سنوية ألفضل بحث. 
مة عن . 3  تشجيع النرش يف املجالت الرصينة املحكَّ

هذا املوضوع ودعمه ماديًا ومعنويًا. 
اخلاّلقة . 4 األفكار  لوضع  استشاري  فريق  تشكيل 

مركز  يف  للزائرين  الصحية  املشكالت  حلل 
كربالء للدراسات والبحوث واملراكز االخرى. 

املختلفة . 5 القطاعات  بني  والتعاون  التنسيق 
)الصحة، البيئة، اجلامعات، الداخلية، املواكب، 
السني  الوقف  احلسيني،  املنرب  خطباء  مجعية 
والشيعي ومنظامت عاملية أو حملية ذات صلة مثل 
الدولية  العاملية ومنظمة اإلمامية  منظمة الصحة 
والصليب األمحر واهلالل األمحر( لتحسني واقع 

اخلدمة الصحية للزائرين. 
هذا . 6 يف  االخرى  الدول  جتارب  من  االستفادة 

خدمة  ومقّدمي  فنيني  إيفاد  وتسهيل  املجال 
يف  جتارب  هلا  لدول  صحية  سياسات  وراسمي 
طب احلشود والتجمعات وبالتنسيق مع منظامت 

دولية. 
يف . 7 والتجمعات  احلشود  طب  مادة  إدخال 

الطبية  واملعاهد  والكليات  الطب  كليات  منهاج 
التعليم  والصحية من خالل عرضها عىل وزارة 

العايل والبحث العلمي وجلان العمداء فيها. 
 استغالل زيارة األربعينية لزيادة الوعي املجتمعي . 8

بأمهية اجلانب الوقائي يف تعزيز الصحة املجتمعية 
وبإرشاف  املختلفة  اإلعالم  وسائل  طريق  عن 

أكاديمي إلعداد برامج ورسائل توعوية هادفة.
دوره . 9 ألخذ  احلسيني  املنرب  خطيب  تدريب 

بصحة  واملتعلق  املهم  اجلانب  هذا  يف  الصحيح 
وحياة الزائرين.

ماديًا . 10 املوضوع ودعمه  التأليف يف هذا  تشجيع 
ومعنويًا وخماطبة اجلامعات لدراسة املشكالت 
الصحية يف األربعينية، وتشجيع عقد املؤمترات 

العلمية املحلية والدولية املتخصصة. 
فريق . 11 قبل  من  املشكالت  حل  اسلوب  تطبيق 

صحي بعد دراسته وهو برنامج طبق يف وزارة 
2004م  إىل  عام1997م  من  العراقية  الصحة 
وتم تقييمه دوليًا عدة مرات واثبت النجاح يف 
العراق عىل مستوى  حتسني اخلدمة الصحية يف 

املنطقة.
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