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 :ملخص
إن الرعاية الصحية هي المستوي األول من الخدمات األساسية لكافة األفراد و األسر و الجماعات في المجتمع 

ولوية الااملة باقيها الواايي الخدمات و الرعاية الصحية األو بقدر من التكلفة يمكن تحملها، و تقدم هذه 
العالجي وبالتخصصات المختلفة في مجال الصحة العمومية، وكل هذا يتم في المستافيات التي هي مكان و 

لعالج المرضي ويتم هذا بالتعاون مع الفريق الطبي لألطباء والممرضين و الصيادلة ويجب توفر تكنلوجيا 
ورة و ذلك لتوفير رعاية صحية كاملة و لكن هذه التكنولوجيا هي مسيطرة من طرف الدول متقدمة و متط

 . المتقدمة مما يأدي بالتبعية لعولمة هذه البلدان التي تسعي لمكافحة األمراض العصرية
   العصرية.األمراض  الصناعة الصيدالنية، األدوية، البيية اإلاتصادية، المستافيات، الصحة، الكلمات المفتاحية:

 
Résumé: 
               Les soins de santé sont le premier niveau de services de base, Pour tous les 

individus, les familles et les groupes de la communauté, Et comme une grande partie 

du coût peut être toléré et offrir ces services et soins de santé primaires globale 

Préventif et thérapeutique à la fois, Et les différentes disciplines dans le domaine de 

la santé publique, tout cela se passe dans les hôpitaux, qui sont un endroit pour traiter 

les patients, Cela se fait en collaboration avec les médecins et les infirmiers de 

l'équipe médicale et les pharmaciens, il faut fournir une technologie sophistiquée, 

pour avoir des soins de santé complet, Mais cette technologie est la partie dominante 

des pays développés Résultant dans le prolongement de la mondialisation qui vise à 

lutter contre les maladies modernes. 

Mot clé : santé, hôpitaux, environnement économique, MÉDICAMENTS, Industrie 

pharmaceutique, maladies modernes .  
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 : المقدمة

إن أثمن ايء لدي اإلنسان هو صحته فهو يحاول اإلبقاء عليها ألطول مدة ممكنة، وال       
يمكن ألي إنسان مهما كان وضعه اإلجتماعي فقير أو غني أوسنه اإلستغناء عن سلعة الدواء 
وهذا للمحافظة علي صحته ،ويعتبر المستافي المكان المناسب للحفاظ علي صحة اإلنسان و 

ن المريض و الطبيب و الممرض و الصيدلي هذا األخير يوفر الدواء مكان الذي يجمع بي
إن الدول سواءا كانت متقدمة أو متخلفة مهدد في واتنا الحالي من  المناسب لمعالجة المريض،

ولكن الدول المتقدمة هي في مواكبة  تعصية الافاء تهدد العالم،سعصرية م طرف عدة أمراض
 المجال الصحي وتتمتع بمستافيات متقدمة.هذه األمراض و في تقدم مستر في 

 فما هو واقع الجزائر في مجال الصحة و المستشفيات؟
 1مفهوم المستشفى:

المستافى هو منظمة اأنها اأن بقية المنظمات األخرى على الرغم من إختالفها 
عرفت منظمة الصحة وخصوصيتها في األناطة والمهام التي تقوم بها، وفي هذا السياق فقد 

و الصحي الذي يعمل  المستافى على "أنه ذلك الجزء المتكامل من التنظيم اإلجتماعي العالمية
لجميع أفراد المجتمع،  علي توفير الرعاية الصحية الكاملة باقيها العالجي و الواايي للمواطنين،

ي سواء كانت عالجية أو واايية، وأن المستافى تكون مركزا لتدريب العاملين في الحقل الطب
والصحي وكذلك مركزا لألبحاث الطبية واإلجتماعية، فضال عن عدة مراكز إلعادة تأهيل 

 المرضى الراادين وكذلك المراجعين للعيادة الخارجية.
 البيئة الخارجية للمستشفى:

طالما ينظر إلى المستافى بكونها نظام مفتوح تؤثر وتتأثر بالبيية المحيطة بها فإنه من 
صد وتتابع بإستمرار المتغيرات التي تحتويها بهدف إستقراء المستقبل، الواجب عليها أن تر 

والتكيف معه ادر اإلمكان لكي تقدم خدماتها الصحية إلى المجتمع، وأن دور إدارة المستافى 
يستلزم تفهم المتغيرات التي تحدث في البيية الخارجية ومن ثم التكيف التفاعل معها إذ يضمن 

 السليم لمسار عملها الصحي المخطط.لها التخطيط والتنفيذ 
وعليه فإن معرفة المستافى لبييتها الخارجية المحيطة بها تعني تفهم  لما يستوجب 
عمله من جهة، وادرتها على مواكبة التطورات والتغيرات الحاصلة في البيية من منافسة 

ستجابة لحاجات المواطنين، وعليه فإن النتيجة المنطقية لهذه المعرفة ت عني إمكانية المستافى وا 
في تعزيز نقاط القوة التي تمتلكها ومعالجة نقاط الضعف، وذلك من خالل ادرتها على إاتناص 
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الفرص المتاحة وتجنب التهديدات التي يتعرض لها. لذلك يمكن تقسيم البيية الخارجية على 
 مجموعتين:

 البيئة العامة: -
هذه البيية بالمتغيرات التي تتسم في العادة بعدم إمكانية السيطرة عليها من ابل  تتمثل

إدارة المستافى، مما يستوجب التكيف معها سواء كان ذلك في مجال خططها أو مسار عملها 
 في األداء الصحي، وتتمثل هذه المتغيرات البييية العامة باآلتي:

 البيئة الديمغرافية: -أ 
التغير السريع وعدم الثبات، مما يؤدي إلى زيادة أو نقص في الطلب تتميز هذه البيية ب

 على الخدمات الصحية المقدمة من ابل المستافى، وتتمثل هذه المتغيرات باآلتي:
 تغيرات في حجم وتركيبة وتوزيع السكان. -
 تغيرات في مستوى الدخل ألفراد المنطقة الجغرافية المعنية. -
 الوظيفي ألفراد المنطقة الجغرافية المعنية.تغيرات في المستوى التعليمي و  -

وبال اك أن دراسة هذه المتغيرات لها أهمية كبيرة للمستافى، ألنها تركز على معرفة 
الفيات العمرية والجنس والتوزيع الجغرافي للمواطنين والكثافة السكانية...إلخ التي تقودها إلى 

لصحية الممكن تقديمها، واألسلوب الذي معرفة طبيعة األمراض المنتارة، وأنواع الخدمات ا
يمكن إعتماده في ذلك. فضال عن المهام اإلدارية التي يمكن إناطتها إلى األفراد العاملين في 

 المستافى لتحقيق األهداف المتوافقة مع هذه المتغيرات الديمغرافية.
 البيئة اإلقتصادية: -ب 

تافيات هي واحدة من بين تنعكس التغيرات اإلاتصادية على جميع المنظمات، والمس
تلك المنظمات التي تتأثر باكل واضح بهذه التغيرات، إذ أن صعوبة الوضع اإلاتصادي في 
البلد وتدهوره ينعكس سلبا على تقديم ذلك المستوى المطلوب من الخدمات الصحية، وبالجودة 

 الالزمة.المطابقة للمواصفات الواجبة، وذلك نظرا لصعوبة الحصول على المواد الطبية 
كما تنعكس اآلثار السلبية للبيية اإلاتصادية على ادرة الجمهور في تسديد تكاليف 
العالج الاخصية من جانب، وادرة المستافى في تحمل إجمالي التكاليف إذا ما كانت تعود 
للدولة من جانب آخر. فضال عن ضعف إمكاناتها المستقبلية للنهوض والتقدم في مجال عملها 

ستيعابه  ا لحاجات الجمهور.وا 
وبإتجاه معاكس فإن اإلنتعاش اإلاتصادي ينعكس على المجال الصحي إيجابا حيث 
يتيح الفرصة أمام المستافيات في التوسع وتقديم الخدمات الصحية وبمستوى عال من الجودة، 
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القطاع واإلستفادة من التكنولوجيا الطبية المتقدمة مع إتاحة الفرصة أمام األطباء والعاملين في 
الصحي لإلطالع على كل ما هو جديد ومتطور في مجال الطب وتقديم الخدمة الصحية 

 للمواطنين.
 البيئة الثقافية و اإلجتماعية: -ج 

تنبع أهمية دراسة البيية الثقافية واإلجتماعية من ابل إدارة المستافى في معرفتها لما 
اهر اإلجتماعية السايدة في المنطقة يحمله أفراد المجتمع من ايم ومعتقدات ومفاهيم تقود المظ

وبالتالي تأثيرها في أداء وتنفيذ الخدمات الصحية المقررة، فضال عن كون القرارات التي تصدر 
رتباطا بالوااع واإلحتياجات الصحية للمواطنين،  عن المسؤولين في المستافى تكون أكثر داة وا 

 تماعية من خالل اآلتي:ويتحقق هذا الفهم واإلستيعاب للبيية الثقافية واإلج
إن لكل مجتمع من المجتمعات خصايص تجعله متميزا عن المجتمعات األخرى  -

 وذلك إما نتيجة لعوامل بييية أو حضارية أو ثقافية، أو نتيجة لعادات وتقاليد متوارثة.
على الرغم من وجود ثقافة رييسية سايدة في كل مجتمع إال أنه ال يخلو مجتمع من  -

الفرعية أو الثانوية التي تتاابه مع الثقافات الرييسية في أمور وتختلف في الثقافات 
 أمور أخرى.

إن العوامل الثقافية واإلجتماعية تؤثر في نظر األفراد ألنفسهم ولآلخرين ولمنظمات  -
 األعمال، وللمجتمع الذي ينتمون إليه، وللعالم الذي يعياون فيه.

ها تأثير على نااط المستافى، إذ أن المستوى إن المتغيرات الثقافية واإلجتماعية ل
الثقافي واإلجتماعي والعادات والتقاليد تؤدي دورا مهما في ادرة المستافى على تقديم خدماته 
الصحية وتحديد مدى اإلابال على تلك الخدمات، إذ ما جدوى تقديم خدمات إراادية وعالجية 

ستيعابا للتنفيذ من  ابل المواطنين الذين تتوجه إليهم المنظمة الصحية ال تلقى إستجابة أو فهما وا 
المعنية في ذلك البرنامج الواايي أو العالجي المقرر، وهنا يتطلب األمر التخطيط المسبق 
لكيفية التعامل مع هذه الحالة، وتحديد األسلوب األفضل في الدخول إلى مثل هذه البيية 

يد موروثة يصعب تجاوزها في بعض األحيان اإلجتماعية والثقافية والتي تحكمها عادات وتقال
 وبالسرعة الكافية.

 البيئة السياسية والقانونية: -د 
تتمثل باألنظمة والقوانين والقرارات التي تتخذها الدولة حيال الخدمات الصحية المقدمة 
للمجتمع والراابة على إدارة هذه الخدمات، كما تعكس هذه البيية ادرة المستافى في التحرك 
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جهات الدولة وآفاق تطورها المستقبلي، أو بالعكس عندما تكون محددة للدخول في ضمن تو 
بعض األناطة والخدمات الصحية التي يستوجب توافر الاروط المناسبة لها وابل الدخول فيها، 

 وتؤثر البيية السياسية والقانونية على تقديم الخدمة الصحية من خالل:
 قدمها المستافيات من حيث النوع والكثافة والامولية.تحديد طبيعة الخدمات الصحية التي ت -
 تحديد أسعار الخدمات الصحية بمختلف أاكالها وتخصصاتها العالجية والتاخيصية. -
 تحديد أماكن وموااع تقديم الخدمة الصحية واألسلوب األفضل في تقديمها للمواطنين. -
 تحديد القواعد األخالاية المتعلقة بأداء الخدمة الصحية. -
 بيئة التكنولوجية:ال -ه 

يعد التقدم التكنولوجي أحد القوى المؤثرة في المجاالت اإلنسانية المختلفة عامة ونوعية 
الخدمات الصحية المقدمة بخاصة، كما تعد التكنولوجيا الجانب المتغير المستمر والسريع في 

اإلنسان عموم المجتمعات، وباكل خاص بعد اإلنتاار الواسع إلستعمال الحاسوب الاخصي، 
 اآللي وابكات األنترنت، والطب اإلتصالي.

مع التطورات  وبقدر تعلق األمر بالمؤسسات الصحية فإنها تحاول دايما التكيف وبإستمرار
العلمية والتكنولوجية في مجال الخدمات الصحية واألجهزة الطبية المستعملة في التاخيص 
والعالج، وكذلك في فحوصات المختبرات المتقدمة، للحصول على النتايج المختبرية الدايقة 
ج والسريعة، وكذلك إستخدام ما يسمى بالطب اإلتصالي للحصول على اإلستاارة الطبية والعال

، وذلك لمواكبة الحاجة المستجدة لتقديم خدمات سريعة وجديدة (Telemedicine)عن بعد 
 ومتخصصة للمواطنين.

 الصحة العامة :
طالة العمر، وتعزيز الصحة، والكفاءة النفسية  هي علم وفن الوااية من المرض، وا 
والبدنية من خالل جهود ينظِّمها المجتمع إلصالح البيية، ومكافحة األمراض السارية، وتثقيف 
الفرد حول حفظ صحته الاخصية، وتنظيم خدمات طبية وتمريضية للتاخيص المبكِّر للمرض 

يجاد آلية ومعالجته "معالجة و  جتماعية لضمان تمتُّع كل فرد بمستوى معياي يكفي إاايية"، وا 
ضمان صحته، وتنظيم هذه الفوايد لتمكين كل مواطن من حقه الطبيعي في التمتُّع بالصحة 

 2وطول العمر. 
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 مصطلح الصحة العامة:
هو اامل يضم العديد من الفروع التي تضمن تحقيق جودة حياة الاخص و منها الطب 

بجميع فروعه، التغذية، العمل اإلجتماعي، العلوم البييية، الثقافة الصحية، الخدمات الصحية،     
 و أحيانا بعض العلوم السلوكية.

 الصحة في اإلسالم:
والتوازن ، وهي في معناها الاامل  والصحة بمعناها الواسع تامل كل معاني اإلستواء

 تستوعب حياة اإلنسان بكاملها : جسما وعقال وروحا ، وخلقا وسلوكا، فطرة و إكتسابا.
والفرد ، وهو اللبنة األولى للحياة اإلنسانية، يحظى بقدر هايل من إهتمام هذا النظام 

لمجتمع "السليم الصحيح الفريد ويعطي عناية خاصة ليناأ "سليما صحيحا " وبه متجمعا يتحقق ا
" تلك السالمة والصحة التي يهدف إليها اإلسالم وهي سالمة وصحة هذا مفهوم تعجز كل 

 النظم األخرى عن إستيعاب جوانبه فضال عن محاكاته.
ومن هذا المفهوم يأخذ "الطب اإلسالمي" معنى مغايرا لمفهوم الطب المعاصر الذي 

للطب ومن هذا المنطلق يأخذ الطب مساحة أامل في إكتسبناه من المفهوم العربي الحديث 
حياة الفرد ويتاعب دوره في حياة المجتمع أكثر بكثير حيث إن وااعنا الطبي اليوم ذلك الذي 

 يعتني بصحة الفرد اإلنساني في حدود دايرته المادية فقط ، سواء جسميا أو عقليا أو نفسيا.
 مفهوم الصحة لدي منظمة الصحة العالمية:

عرفت منظمة الصحة العالمية مفهوم الصحة على أنه " حالة الكفاية البدنية  واد
عتبر هذا إجتماعية الكاملة وليست مجرد الخلو من األمراض أو العجز" . واد والعقلية واإل

التعريف بمثابة هدف أكثر من كونه تعريفًا، ومن الواضح أن هنالك تأكيدًا على ترابط الجوانب 
 جتماعية لدى اإلنسان.واإل البدنية والنفسية

لقد ورد في ميثاق منظمة الصحة العالمية تحديد للدور األساسي للصحة في تحقيق 
 ستقرار و ذلك ضمن إطار يحتوي مبدأين أساسيين:األمن و السلم و اإل

مبدأ التمتع بأعلى مستوي صحي ممكن كحق أساسي من حقوق اإلنسان، بغض النظر  األول:
 اتصادية.جتماعية و اإلنتماء السياسي أو الظروف اإلأو اإل عن الجنس أو الدين

 ن صحة الاعوب هي أمر محوري لتحقيق األمن و السلم محليا و دوليا.إ الثاني:
لى :"تحقيق حالة السالمة إو بموجب ذلك ينصب مفهوم الصحة  في معناه األساسي 

و لقد جرت محاوالت منذ القديم للتفراة بين الصحة و   العامة البدنية و العقلية و النفسية للفرد" 
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المرض ،حيث يعتقد أطباء اليونان بأن الصحة هي حالة توازن التام أو الكامل ،و الصحة لغة 
 هي "حالة حسنة أو سوية جسميا  و عقليا أو ذهنيا و لكن أيضا بعيدة عن األلم و المرض".

 البنك الدولي: ىمفهوم الصحة لد
درة علي تحقيق الصحة في داخل المجتمع و أنها تلك الحالة المرتبطة بما الصحة: "الق

ستخدامها في النظام إزدياد الدخل، و التعليم في سلوك األفراد، و مقدار النفقات و كفاءة إيحدثه 
نتاار األمراض في داخل المجتمع متالزما مع ظروف المناخ       إالصحي للدولة مع النظر لمدي 

 و البيية.
 مفهوم الصحة عند جوناثان ميلر :

إن الصحة ليست في جوهرها كبااي السلع التي يرغب الناس في الحصول عليها، و 
يعود هذا الفارق إلي علم األديان حيث يقول جوناثان ميلر" جسم اإلنسان يحتل مكانة خاصة ال 

الجسم يملك  يحتلها غيره من األاياء في العالم ألن اإلنسان ليس سيد جسمه فحسب بل أن
ختالفا تاما عن بااي األاياء التي إصاحبه، و يعد جزءا ال يتجزأ منه، يختلف جسم اإلنسان 

نملكها، فقد يفقد المرء أمواله و كل ما بحوزته من كتب و بيوت دون أن تتغير اخصيته، إال 
من  أن من الصعب أن تتصور إنسانا دون بدن و يقال أن الجسم مسكن اإلنسان و لكنه مسكن

 نوع خاص، فحيث يوجد الجسم يوجد اإلنسان.
فالصحة إذا من مقومات الثروة غير القابلة للتصرف، و هي في هذا الصدد تابه إلي 
حد ما األاكال األخرى من الرأس المال الباري، كالتعليم و المعارف المهنية و المهارات 

صحة معرضة ألخطار جسمية ال ختالف رييسية فيما بينها، فالإالرياضية، إال أن هناك أوجه 
كتساب إكتسابها كإيمكن تواعها و ال يرتبط بعضها ببعض في أغلب األحيان، كما ال يمكن 

 المعارف و المهارات.
 مفهوم األدوية الصيدالنية: 

المواد الصيدالنية هي تلك المواد الناتجة من الصناعة الصيدالنية نتيجة البحث 
و الطبيعية، باإلضافة إلى ذلك الوصفات القديمة التي إستعملها  المتواصل والتجارب الكيماوية

القدماء من أجل التداوي، و من أهم المواد الصيدالنية نجد في المقدمة األدوية و التي تعتبر 
ركيزة للمجتمع وضرورية ال يمكن التخلي عنها، وهي ذات أصول مختلفة :نباتية ، كيميايية ، 

 نولوجيا األحياء(.وبيوتكنولولجية )تك حيوانية
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بالقانون رام  القانون الجزائريكما أن المواد الصيدالنية و التي منها األدوية حددت في 
المتعلق بحماية و رفع مستوى الصحة، و المعدل  6858فيفري  61الصادر في  58-58

 3 ، كما يلي: 6885جويلية  16الصادر في  61-85بالقانون رام 
نية تحتوي كل من األدوية، المتفاعالت البيولوجية، المواد الكيميايية : المواد الصيدال618المادة 

الخاصة بالعقااير، المواد المخضرة من ابل الصيدلي، كل من أدوات  التضميد و كذلك كل 
 المواد األخرى الضرورية في الطب الباري و البيطري.

 Médicament, Traitement, Drugالدواء، العالج، العقار: 
الدواء كل مادى أو مجموعة مواد سواء كانت من أصل طبيعي أو كيميايي، تستعمل ياكل 

في تاخيص أمراض اإلنسان أو الكاينات الحية األخرى ، كذلك تضم كل مادة أو مجموعة مواد 
الناجمة عن مرض معين  اآلالمخفيف ت  تعمل على المعالجة و الافاء من األمراض، أو تسكين

 جي/ كذلك الدواء كل مادة تستعمل للوااية من األمراض.أو أي إضطراب فيزيولو 
، حيث أن كلمة عقار تدل على األدوية ذات تستعمل كلمة عالج بدل كلمة عقار كثيرا ما
، وأصبحت تامل كل األدوية ذات األصول تي لكناها حاليا توسعت في معناهااألصل النبا

الطبيعية ، سواء كانت نباتية ، حيوانية أو معدنية، وهي كلمة ذات أصل يوناني ، مأخوذة من 
 التي تعني العقار. (Pharmacon)الكلمة اليونانية 

 تعريف الدواء:  *
  4تعرفOMS تغيير : "مادة تستعمل في 5المنظمة العالمية للصحة و الدواء على أنه

 أو معالجة األنظمة الفيزيولوجية بالمريض."
  6من اانون الصحة العامة على النحو التالي: 155تم تعريف الدواء في المادة رام 

"تفهم من مصطلح الدواء كل مادة أو تركيبة تحمل خصايص عالجية أو واايية 
الحيوانات  لألمراض البارية....و هو كذلك كل منتج يمكن إستهالكه من ابل البار أو

 بهدف التوصل لتاخيص طبي أو إلستعادة و تصحيح أو تعديل الوظايف العضوية".
كما أن المنتجات الغذايية التي تحتوي في تكوينها على مواد كيميايية أو بيولوجية و التي ال 
تاكل طعاما تعتبر أدوية ، ارط إحتوايها على خصايص غذايية خاصة أو خصايص عالجية 

 7ذايية الطبية.كالوجبات الغ
الدواء يقوم بتاخيص و عالج المرض و منع إنتقال العدوى، و يعمل على تعديل و 

 8إستعادة نااط الوظايف العضوية .
 9الدواء هو كل مادة كيميايية لها القدرة على تغيير الحالة الفيزيولوجية ألي كاين حي.
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 :10كما يلي 575 و 571عرف المارع الجزايري الدواء في المادتين 
" إن الدواء هو كل مادة أو تركيب مقدم يحتوي على ميزات إستافايية و واايية للمريض 

 سواء كان إنسانا أو حيوانا " و يتمثل الدواء في المواد التالية:
  اآلالمالمواد الضرورية للعافية و الصحة و تخفيف. 
 .مواد تنظيف و تجميل البارة و الاعر 
 تغذية و الحمية.المواد الخاصة بنظم ال 
 . مواد التغذية الحيوانية 
 . المواد البيطرية المخصصة لحماية صحة الحيوانات 

 حيث تعتمد األدوية في صناعتها على صناعتين مختلفتين و هما:
: تهتم بصناعة المواد الصيدالنية و المتاجرة فيها و ذلك تحت مراابة  الصناعة الصيدالنية -

 الصيادلة.
: تهتم بصناعة و بيع المواد الكيميايية التي تستعمل في الكيميائية الصناعة  -

 الصناعة الصيدالنية فقط و بالجملة.
 11األنفلونزا الموسمية في الجزائر مرض مكلف اقتصاديا:

مليون  8و  1تقدر المنظمة العالمية للصحة أن وباء األنفلونزا الموسمية يؤدي إلى 
 حالة وفاة سنويا في العالم. 855.555إلى  085.555حالة خطيرة و 

 تتسبب األنفلونزا في:
تعقيدات خطيرة: عند األاخاص الذين أضعفهم مرض مزمن )األمراض  ظهور

التنفسية، أمراض القلب، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض الدم، مرض السكري( أو التقدم 
 سنة و األطفال األال من سنتين(. 18في السن )األاخاص البالغون أكثر من 

 تفاام األمراض المزمنة المخفية:
 إقتصادي معتبر:األنفلونزا ثقل 

ترتبط األنفلونزا ، بحكم أعداد األاخاص المصابين و طلبات العالج الناجمة عن ذلك ، 
 بثقل إاتصادي معتبر بحكم: 

 .توافد المرضى الكبير إلى الهياكل الصحية الذي ينتج عنه إرتفاع في تكاليف العالج 
 .خسارة أليام العمل و اإلنتاجية 
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ادرت التكاليف المباارة الناجمة عن األنفلونزا بما فيها  0554في الواليات المتحدة سنة 
مليار دوالر، و ادرت التكاليف  0.0الدخول إلى المستافى و اإلستاارات الطبية و العالج بــ 

 مليار دوالر. 5.5الغير مباارة بــ 
 التلقيح : تصرف ناجع للصحة العمومية:

 فائدة راسخة: 
 األنفلونزا بصورة معتبر منذ : إنخفضت نسبة الوفيات الناجمة عن

  صنع تلقيح ناجع خالل السبعينات )و الذي يتم تحسينه بإستمرار على مستوى التركيبة
 إزاء جذور الفيروس(.

 .وضع حمالت تلقيح سنوية خاصة لألاخاص المعرضين لخطر اإلصابة 
 التلقيح ضد األنفلونزا الموسمية:

هو تلقيح ثالثي التكافؤ ساكن و اابل للحقن يعد بواسطة فيروسات تتم زراعتها على بيض 
دجاج ممضغ، يهدف إلى حماية األاخاص المعرضين لمخاطر عالية من المضاعفات، إذ أن 

 الغاية هي ابل كل ايء خفض خطر الوفاء و التعقيدات في حالة اإلصابة باألنفلونزا .
% مع التحفظ على 85إلى  18اإلصابة بفيروس األنفلونزا من عند التلقيح ينخفض خطر 

 مطابقة جيدة بين مولدات المضادات الموجودة في اللقاح و الفيروسات المتنقلة.
يوما من التلقيح، كما يسمح بخفض نسبة اإلصابة باألنفلونزا لدى  68يعطي مناعة بعد 

لذا ينصح بالتلقيح مجرد توفر  % ،55% و نسبة الوفيات إلى 15األاخاص المسنين إلى 
 اللقاح.

فإن اللقاح المضاد لألنفلونزا  (Pharmacovigilance)حسب معطيات الراابة الدوايية 
 اابل لإلحتمال بغض النظر عن ردود األفعال العابرة المنتظرة )مثال ، األلم في موضع الحقن(.

زا الناجمة عن فيروسات تنفسية ال يحمي اللقاح ضد األنفلونزا الموسمية من أعراض األنفلون
 أخرى.

 12توصية خاصة لألشخاص المعرضين لخطر التعقيدات:
من المستحسن التطعيم ضد األنفلونزا الموسمية للفية المعرضة لمخاطر عالية من 

 المضاعفات:
  سنة فما فوق. 18األاخاص البالغون 
  .األاخاص البالغون و األطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل: أمراض الدم

أمراض الرية المزمنة، اإلضطرابات االيضية كمرض السكري و السمنة، امراض الكلى، 
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نقص المناعة المكتسبة او الخلقية بما في ذلك مرضى خضعوا لعملية زرع أو األورام 
 البارية )اإليدز( أو إنعدام الطحال ....، فقر الدم. الكامنة أو مرض فيروس نقص المناعة

 النساء الحوامل 
 . يضاف إلى هؤالء: مهنيو الصحة، حجاج بيت اهلل 

 جهاز رقابة و وقاية يجدد كل سنة في الجزائر:
 حملة التلقيح:

 وتستمر  0568أكتوبر  65من  0561-0568ية تبدأ حملة التلقيح ضد األنفلونزا الموسم
 خالل فصلي الخريف و الاتاء.

  تم فعال إاتناء و وضع تحت التصرف مليونين و نصف مليون جرعة وفقا لتوصيات لجنة
 الخبراء.

 .في مراكز التلقيح المعتادة المرافقة للمؤسسات العمومية للصحة، حيث سيتم إعطاؤه مجانا 
 لسن و المصابين في الصيدليات حيث سيعوض من ابل الضمان اإلجتماعي لكبار ا

 بأمراض مزمنة.
 جهاز التكفل بالحاالت المعقدة لألنفلونزا الموسمية في الجزائر:

، و هو يمثل في تطبيق اإلجراءات 0568سيدخل تحت الخدمة بداية اهر نوفمبر 
 التالية :
 .السهر على توفر الوسايل الضرورية لحماية و التكفل بحاالت األنفلونزا المعقدة 
 .إدخال الحاالت المعقدة إلى المستافى و عالجها بسرعة 

و يبقى هذا الجهاز تحت الخدمة طوال فترة نااط الفيروس األنفلونزا الموسمية ، كما 
 يهدف إلى السماح بالتكفل المبكر بكافة األاكال الصعبة لهذا المرض.

 جهاز الرقابة:
لونزا الموسمية التي تسمح بتتبع تطور يرتكز هذا الجهاز على الابكة الوطنية الراصدة لألنف

 التعرف على الفيروسات المتنقلة في الجزاير. الموسمية والحالة الوبايية لألنفلونزا 
 الخالصة:

مع التقدم المستمر  حيث تتميز عن غيرها من التنظيمات تعمقا، إن الصحة و المستافيات، 
والسريع للعلوم الطبية، و الزحف السريع للعولمة نحو الدول السايرة في طريق النمو للظفر 
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وذلك نتيجة تحكم هذه الدول المتقدمة في التكنولوجيا الطبية  بحصة من السوق في هذه البلدان،
ة التي هي حق أدي إلي تمايز و تداخل أكبر بين األناطة والتخصص بين الصح المعقدة مما

من حقوق اإلنسان و المستافيات التي تعتمد علي الوسايل التكنولوجية المتقدمة لضمان صحة 
دى بالتبعية في هذا المجال ؤ هي مسيطرة من ابل العولمة التي تالمواطن و لكن هذه التكنولوجيا 

نه لم يستطع كما هو حال الجزاير و علي رغم من التطور الهايل الذي توصل إليه العالم و لك
مكافحة بعض األمراض التي أصبحت أمراض العصر وأمراض تعجيزية في وجه العلم الحديث 

 . اتواجه الدول المتقدمة و الغير المتقدمة مثل اإلنفلونز 
 

 المراجع:
 باللغة العربية:

بطرس جلدة، إدارة المستافيات والمراكز الصحية، دار الاروق للنار والتوزيع، الطبعة العربية األولى،  سليم -
. 0551عمان، األردن،   

0561-0568حملة تلقيح ضد األنفوانزا الموسمية  تقرير وزارة الصحة و السكان و إصالح المستافيات، -  
.0558اليازوري،عمان، دار  دارة المستافيات،إ ثامر ياسر البكري، -  
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(MSPRH), direction de la pharmacie, document juridique, Alger, 1997. 
-Maurice Moulin, Antoine Coquerel , « Pharmacologie », Elsevier , 2eme édition, 

2002.  
-Chatherine Mourrait, Robert Raoult, « Législation et exonération des substances 

dangereuses et vénéneuses » ,4eme édition, édition Porphyre, 2008.  
-Phillipe Mayer, « Dictionnaire : pratique de médicaments », édition Larousse, 

1989. 
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