
اإلعالم و التوعیة الصحیة
مفھوم التوعیة الصحیة و عالقتھا باإلعالم

مفھوم التوعیة الصحیة§ 
مجموع األنشطة التواصلیة و اإلعالمیة التحسیسیة و التربویة الھادفة إلى خلق وعي صحي؛ بإطالع الناس على واقع

على القیم الصحیة، و الصحة، و تحذیرھم من مخاطر األوبئة و األمراض المحدقة باإلنسان من أجل تربیة فئات المجتمع
.الوقائیة المنبثقة من عقیدة المجتمع و من ثقافتھ

عالقة التوعیة الصحیة باإلعالم§ 
: تتفق أھدافھما على خلق وعي صحي و وقائي عام بــــــــو التوعیة الصحیة من موضوعات اإلعالم الصحي و الوقائي• 
... تقدیم اإلحصاءات و المعلومات-
... على السلوك الوقائيالتدریب -
.التحذیر من األوبئة و السلوكات المنحرفة و المدمرة للصحة-

):الخصائص( مستوى وظیفي -:مستویات عالقة اإلعالم بالمؤسسات الصحیة• 
. وسائل اإلعالم للتعریف ببرامجھا اإلعالمیة الصحیة و الوقائیةتوظیف المؤسسات الصحیة ل

عتوظیف وسائل اإلعالم في قضایا صحیة تنمي الثقافة الصحیة للمجتم
): المجاالت المشتركة( مستوى تعاوني -

تبني المؤسسات الصحیة لمخططات إعالمیة و تواصلیة، تنفتح من خاللھا على المجتمع ، ضمانا لحقھ في المعرفة و لنشر 
. القیم الصحیة بین أفراده

. خضوع المنتوج اإلعالمي للقیم الصحیة و األخالقیة و الدینیة
التوعیة الصحیة و فاء بواجب النصیحة لألمة (2

و ھي واجب على كل . صیحةو شكل من أشكال القیام بواجب النالتوعیة الصحیة مجال من مجاالت الدعوة إلى الخیر-أ
.، و ال تنحصر في مؤسسات اإلعالم و الصحة)دور تكاملي(فئات المجتمع 

:المؤسسات المعنیة بالتوعیة الصحیة-ب
.ضرورة تزود الوالدین بثقافة صحیة تؤھلھم لتحمل مسؤولیة تربیة أوالد أصحاء: األسرة-
یساھم بأسلوب وعظي یخاطب القلوب و العقول، یعتبر االستجابة صالحا و المخالفة كمؤسسة تربویة إعالمیة، : المسجد-

.فسادا و إفسادا
.باعتبارھا مؤسسات للتربیة على القیم و التنشئة السویة: المؤسسة التعلیمیة-
. إلعالممن أدوارھا التوعیة و بناء ثقافة صحیة ، ببرامج و حمالت تبث في مختلف وسائل ا: مؤسسات اإلعالم-
.بعملھا التطوعي، تساھم في أداء واجب النصیحة للنھوض بالوعي الصحي للمجتمع: مؤسسات المجتمع المدني-

3)أثر القیم اإلسالمیة في ترشید اإلعالم الصحي
رغم الجھود المبذولة من طرف الھیئات الصحیة و وسائل اإلعالم، فإن تأثر القاصرین بمشاھد العنف و الجریمة و • 

!!!االنحراف مشكلة تفزع كل الفاعلین المعنیین بالتوعیة الصحیة، و نسب ضحایا التدخین و السیدا في ارتفاع مھول 
لماذا؟ 

فالمسلم . ضرورة االسترشاد بالعقیدة و القیم األخالقیة ، باعتبارھما من الدعامات األساسیة لإلعالم و التوعیة الصحیة
ینأى بنفسھ عن الوقوع في المحرمات و الشبھات و یصونھا عن العالقات المنحرفة و تصونھ عفتھ عن تجریب الخبائث ، و

.كل المھلكات
4)كیف نستفید من اإلعالم في بناء وعي صحي ؟

:ضرورة امتالك قواعد تواصلیة و قیم صحیة تساعد على االستفادة من اإلعالم في بناء الوعي الصحي، و من أھمھا
. إلعالم الصحي المتعددة، لتكوین صورة متكاملة للمعلومات عبر مقارنة المعطیات الواردة فیھااالنفتاح على مصادر ا-
.انتقاء مصادر المعرفة الوقائیة بالبحث عن المصادر المتخصصة-
.كمًاتحلیل المعرفة الصحیة و إخضاعھا للتمحیص باالھتمام باإلحصائیات ،دراسًة و تحلیًال و استقراًء و استنتاجًا و ُح-
المشاركة اإلیجابیة في األنشطة التحسیسیة الصحیة بالمشاركة في إحیاء األیام الصحیة العالمیة بالحضور و االستفسار و -

.المساعدة
.تصحیح السلوك الصحي و الوقائي بأخذ العبرة و تجنب السلوكات المعرضة لإلصابة-
، بعیادة المرضى و تقدیم المساعدات و المساھمة في نشر الثقافة القیام بواجب النصیحة و تبني قضایا التوعیة الصحیة -

.الصحیة
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