
»مالئك��ة الرحم��ة« �ضف��ة اطلقت عل��ى املمر�ضات 
كونه��ا مهنة ان�ضانية نبيلة، املمر�ضات هن الذراع 
االمي��ن للطبي��ب والقل��ب العط��وف ال��ذي يخف��ف 
م��ن معاناة املري���ض،  اال ان له��ذه املهنة م�ضاكل 
ومعان��اة كغريه��ا من امله��ن واأبرز تل��ك امل�ضاكل 
قل��ة ملحوظة باأعدادهن يف اغل��ب امل�ضت�ضفيات ما 
ا�ضط��رت وزارة ال�ضحة للتعاقد م��ع ممر�ضات من 
دول ا�ضيوي��ة، يقابله��ا �ضع��ور املمر�ض��ة العراقية 
باحلي��ف والغنب امام كل االمتي��ازات التي حت�ضل 
عليه��ا املمر�ض��ة ال�ضيف��ة، وزيارتن��ا اىل مدار���ض 
التمري�ض واملعاهد اخلا�ضة بها ا�رشت لنا الكثري.

تب��ن رئي���ض ق�ض��م التمري���ض يف وزارة ال�ضح��ة 
الدكت��ورة �ضاج��دة ال�ضعدون اىل ان اقب��ال الفتيات 
ي��كاد  التمري���ض  وكلي��ات  مبدار���ض  لاللتح��اق 
يك��ون �ضعيفا الأ�ضب��اب عديدة، منها قل��ة الرواتب 
تقابله��ا زيادة يف �ضاعات العم��ل، ف�ضال عن كرثة 

)اخلفارات(، م�ضريًة اىل ان الو�ضع قد حت�ضن االآن.
وت�ضي��ف تخرج��ت م��ن اعدادي��ة التمري���ض الف��ا 
ممر�ض��ة م��ن 18 اعدادي��ة للتمري���ض منت�رشة يف 
�ضه��ادة  عل��ى  احلا�ض��الت  ت�ضتقب��ل  املحافظ��ات 

الدرا�ض��ة املتو�ضطة، الفتة اىل ان اقبال الذكور على 
مهن��ة التمري�ض مازال اكرث من االناث،  ففي العام 
2015 كان��ت ن�ضبة عدد الذكور 59 باملئة وعدد 

االناث 40 باملئة من احلاجة الفعلية.
و�ضع��ت  ال��وزارة  ان  بقوله��ا  ال�ضع��دون  وتتاب��ع 
ا�ضرتاتيجي��ة لل�ضن��وات 2013� 2017 ته��دف اىل  
ار�ض��اء ثقاف��ة العم��ل املوؤ�ض�ض��ي وتطوي��ر م�ضتوى 
اجل��ودة وتعزيز انظمة الرقاب��ة، ومن �ضمن اخلطة 
ا�ضتح��داث بروتوكول زيارات ميدانية لتقومي االداء 
التمري�ض��ي للموؤ�ض�ض��ات ال�ضحي��ة، كذل��ك القي��ام 
بزيارات ف�ضلي��ة اىل املوؤ�ض�ضات ال�ضحية  بواقع 4 

زيارات �ضنوية.
وع��ن االختالف بن املمر�ض��ة االجنبية والعراقية 
من ناحي��ة االأجور تو�ض��ح ال�ضع��دون ان االجنبية 
لديه��ا اجور �ضك��ن وراتبها اكرث م��ن العراقية ولها 

خم�ض�ضات اكرث  والطعام على نفقة امل�ضت�ضفى .  
اخلدمات اخلارجية

اخلدم��ات  ق�ض��م  م��ن  �ض��الح  �ضيم��اء  الدكت��ورة 
اخلارجية التابع اىل الوكيل االداري لوزارة ال�ضحة 
ا�ض��ارت اىل ان الق�ض��م يبح��ث ا�ضتق��دام املمر�ضات 

و�ض��د النق���ض احلا�ض��ل يف اع��داد االطب��اء ولدينا 
عقود ابرمت يف الع��ام 2012 ال�ضتقدام ممر�ضات 
م��ن الهند بعدد الف ممر�ضة ملدة �ضنة واحدة قابلة 
للتجدي��د ومت توزيعه��ن يف جميع م��دن العراق، اذ 
كان��ت احلاجة كبرية اآنذاك لهن، نتيجة النق�ض يف 
اعداد الطالب��ات للعرف االجتماع��ي وقلة الرواتب 
و)اخلف��ارات الليلية(، واخلدمة يف القرى واالرياف 
م��ا جع��ل غالبية العوائ��ل ال ت�ضجع دخ��ول بناتهم 
اىل مدار���ض التمري���ض، ول�ضد هذا النق���ض طالبنا 
بزي��ادة ع��دد مدار���ض التمري���ض وبالتع��اون م��ع 
وزارة التعلي��م العايل بفت��ح كليات متري�ض، ف�ضال 
عن تخ�ضي�ض الف درجة وظيفية لتعين ممر�ضات 

من قبل وزارة املالية.
وا�ضتط��ردت للحاج��ة املا�ضة للمر�ض��ات ا�ضتعانت 
وزارة ال�ضح��ة بخريجي الكلي��ات لالأق�ضام العلمية 
منها الكيمي��اء والبايولوجي ومت زجهم يف دورات 
تدريبي��ة ملدة 6 اأ�ضه��ر لالنخراط باملهنة، ومع كل 
م��ا تق��دم مل يكن امامن��ا اال ان ن�ضتق��دم ممر�ضات 
م��ن اخلارج، م�ض��رية اىل ان املمر�ض��ات الهنديات 
الالت��ي مت التعاقد معهن يحمل��ن �ضهادات متري�ض 
باخت�ضا�ضات دقيقة )التخدير، الطوارئ، الن�ضائية، 
القلبية( وغريه��ا، الفتة اىل ان املمر�ضات خ�ضعن 
الختب��ارات قبل و�ضولهن للعمل ، اما عن اجورهن 
فه��و 700 دوالر �ضهريا وهذا الرات��ب حافز للعمل 
وهن متفرغ��ات وتواجده��ن يف امل�ضت�ضفى كونهن 
مقيم��ات فيه��ا ، وه��ذا اال�ضتقدام وقت��ي و�ضينتهي 

حال تخرج طالبات التمري�ض.
ومن ق�ضم التمري���ض اي�ضا او�ضح ال�ضيد عبا�ض طه 
)ماج�ضت��ري متري�ض( ان التمري�ض عندنا يعاين من 
جملة معوقات، منها املهنية  والفنية التي تتلخ�ض 
يف التدري��ب وقلة املخت��رات ولي�ضت لدينا و�ضائل 
التدري��ب وان اغلب العوائل ال حتب��ذ درا�ضة البنات 
ملهن��ة التمري�ض، لكن االقبال ال��ذي ن�ضهده موؤخرا 
يع��ود اىل التعي��ن املرك��زي للممر�ض��ة يف الوقت 
الذي يعاين اغلب اخلريجن من عدم توفر الدرجات 
الوظيفي��ة يف ال��وزارات ، وهن��اك ع��دم تو�ضي��ف 
الوظيف��ة  ملهن��ة املمر�ض��ة فلي�ض م��ن املعقول ان 
حتم��ل جمي��ع املمر�ض��ات �ضفة ممر�ض��ة من دون 
حتدي��د الدرجة وا�ضاف عبا���ض ان مهنة التمري�ض 
بحاجة اىل اال�ضتق��الل ويعني اعطاء القرار للمهنة 

لكي نعطي م�ضاحة كافية للعمل . 
�ض��وؤون  ادارة  م��ن  زك��ي �ضب��اح  الدكت��ور  ولف��ت 
ان  اىل  ال�ضح��ي  التعلي��م  �ضعب��ة  التمري���ض 
تك��ون  ان  تتلخ���ض  ال�ضح��ة  وزارة  ا�ضرتاتيجي��ة 
امل��الكات التمري�ضي��ة العامل��ة يف ال��وزارة عل��ى 
م�ضتوي��ن، االول دبلوم متري���ض والثاين  متري�ض 
جامع��ي، متطرق��ا اىل  ان   النق���ض احلا�ض��ل يف 

اع��داد املمر�ض��ات يع��ود  الإ�ضافة اجنح��ة جديدة 
يف امل�ضت�ضفي��ات او لزي��ادة يف ال�ضع��ة ال�رشيري��ة، 
ف�ضال ع��ن ا�ضتح��داث تخ�ض�ض��ات جدي��دة لبع�ض 
امل�ضت�ضفيات، فالعلوم الطبية يف تطور، فاأعدادهن 

لي�ض مب�ضتوى احلاجة.    
اعدادية متري�ض بغداد

ا�ضتهلت حديثها مديرة االعدادية  خولة حممد علي 
بالق��ول: »ان اق��دم اعدادي��ة للتمري���ض يف العراق 
تع��ود اىل الع��ام 1932 وقب��ل ذل��ك الوق��ت كانت 
املمر�ض��ات اجنبي��ات ويطل��ق عليه��ن ما�ض��ريات، 
ومبق��دور خريجة الدرا�ض��ة االبتدائية ان تقدم على 
التخ�ض���ض، وا�ضمي��ت اول دورة  متري�ضي��ة  ه��ذا 
) دورة الرائ��دات( ، وكان��ت املدر�ض��ة اآن��ذاك تع��ود 
اىل وزارة العم��ل وال�ض��وؤون االجتماعي��ة، ث��م يف 
اخلم�ضيني��ات من القرن املا�ض��ي احلقت االعدادية 
ب��وزارة ال�ضحة، وكان ع��دد خريجاتها ع�رشة، اما 
الي��وم يتم قبول 100 طالب��ة يف العام الدرا�ضي او 
اك��رث،  لكن لقلة القاعات الدرا�ضية اجرنا على هذا 
الع��دد فق��ط ، كما مت غل��ق مدار���ض التمري�ض التي 
تقب��ل خريج��ات الدرا�ضة االبتدائي��ة عام -2002

 .2003
ويبلغ عدد اخلريجات كل عام  100 ممر�ضة،  وهو 
دون م�ضت��وى الطموح وال ي�ض��د حاجة مدينة الطب 

لوحدها«،  
وفيما يخ���ض باال�ضتعانة باملمر�ضات االجنبيات 
فق��د اك��دت املدي��رة ان املدر�ض��ة ال تع��اين من قلة 
املمر�ضات العراقيات الكفوءات، بل من قلة املباين 
وعدم وجود قاعات التدري�ض، ف�ضال عن املخترات 
والقاعات، التي لو توفرت الأ�ضبح باإمكان املدر�ضة 
ان تق��دم خدم��ة اف�ض��ل، علم��ا ان ه��ذه االعدادي��ة 
ه��ي جزء من مبن��ى مدينة الطب،  كم��ا ان الطالبة 

تتقا�ضى راتبا �ضهريا.
 حديث الطالبات

وتك�ض��ف الطالبة براء عن اهمي��ة  جمال التمري�ض 
للم��راأة،  ال�ضيم��ا رب��ة البي��ت حيث غالبا م��ا تقلق 
االم وال تع��رف كيف تت���رشف عند حدوث عار�ض 
املامه��ا   ولك��ن  االبن��اء،  اح��د  ج��رح  او  مر�ض��ي 
باالإ�ضعافات االولي��ة �ضي�ضاعدها على مواجهة  اي 

حادث عر�ضي تتعر�ض له  ، 
وت�ضاطره��ا زميلتها  �ضكينة ال��راأي قائلة: ان مهنة 

التمري���ض مهمة جدا ولكن امل��راأة تنجح فيها اكرث 
م��ن زميله��ا الرج��ل الأنها متت��از بالرق��ة واحلنان 

وال�ضر.
معهد املهن ال�ضحية العايل

فيم��ا يبن مع��اون عمي��د املعهد �ضاك��ر مهدي ان 
املعه��د قد تاأ�ض�ض الع��ام 2009 ومدة الدرا�ضة فيه 
�ضنتان، ويقب��ل خريج اعدادية علمية مبعدل ال يقل 
ع��ن 60 باملئة اما خريج��و اعدادية التمري�ض غري 
م�ضمولن به��ذا االمر، فيما يخ�ض املناهج العلمية 

املعتمدة فهي مقرة من  هيئة التعليم التقني. 
واك��د مه��دي ان التمري���ض ا�ضا���ض كل منظوم��ة 
�ضحي��ة وان تط��ور هذه املهنة مرتب��ط بتطور البلد 
ورقي��ه ، ويعود ع��زوف املمر�ضات ع��ن العمل اىل 
قل��ة املخ�ض�ض��ات، حيث تتقا�ض��ى 50 باملئة يف 
ح��ن يتقا�ضى الطبي��ب خم�ض�ض��ات 100باملئة، 
ا�ضاف��ة اىل ع��دم ح�ضوله��ا على لقب علم��ي ا�ضوة 
باالأطب��اء وغي��اب التو�ضيف الوظيف��ي الذي يليق 
بها مقارن��ة بالدول العربي��ة ودول العامل االخرى 
وال�ضورة ال�ضيئ��ة ال�ضائدة بن امل��الكات ال�ضحية 

عن مهنة التمري�ض 

حت��ى ترك��ت اآثاره��ا عل��ى نف�ضي��ة الكث��ري ، ومنه��م 
ال�ض��اب ابراهيم  17 عامًا الذي يقول والده انه يعاين 
م��ن ال�ضو�ض��اء واالأ�ض��وات املرتفعة الت��ي �ضببت له 

م�ضاعفات نف�ضية ح�ضب ت�ضخي�ض االأطباء. 
 الدكت��ور االخت�ضا���ض يف ال�ضح��ة النف�ضي��ة "عب��د 
ال��رزاق حممد علي" يو�ضح ،ان التعر�ض او اال�ضتماع 
"ال�ض��دة  الأ�ض��وات عالي��ة والت��ي تذك��ر حت��ت ا�ض��م 
ال�ضو�ضائي��ة" ي��وؤدي اىل  التوت��ر. متابع��ًا : التوت��ر 
عام��ل م�ضب��ب للمر�ض النف�ض��ي وا�ضطراب��ات اخرى 
مث��ل )ال�ض��داع- القل��ق - الغثي��ان -التق��زز- عدم 
اال�ضتقرار- ح��ب اجلدل( حتى يف االم��ور ال�ضخ�ضية 
مث��ل الف�ضل اجلن�ض��ي. م�ضيفا: كما ت�ضب��ب ال�ضو�ضاء 
تغ��ريات يف املزاج والعاطفة وفق��دان التحكم احل�ضي 
والالمب��االة وهذا عامل غري متوقع يعمل علي زيادة 

القابلية لال�ضطرابات ال�ضيكولوجية. 
مل�ضتوي��ات  التعر���ض  ان  عل��ي  الدكت��ور  ا�ض��اف 
�ضو�ضائي��ة عالية ال�ض��دة توؤدى اإىل االإث��ارة والتوتر 
واالإ�ضاب��ة باالأمرا�ض ذات ال�ضلة بالتوتر ) كال�ضغط 
الع��ايل / و القرح��ة ( مردفا:  غ��ري اأن نتائج البحوث 
يف ه��ذا املج��ال لي�ض��ت قاطع��ة . مبين��ا: فق��د اثبتت 
الدرا�ضات التي متت يف هذا املجال عن ان ال�ضو�ضاء 
عام��ل م��ن العوام��ل املر�ضي��ة ه��و بره��ان �ضعيف. 
مو�ضح��ا: ذل��ك ان التعر���ض لل�ضو�ض��اء ذات ال�ض��دة 
العالي��ة ي��وؤدى اىل حتفيز خاليا اجلل��د واإىل ت�ضييق 
يف االأوعي��ة الدموي��ة القريب��ة م��ن �ضط��ح اجللد واىل 
ارتف��اع ال�ضغط يف الدم وزي��ادة يف بع�ض االإفرازات 
اجللدي��ة. منوه��ا: اأن معظم املناط��ق ال�ضكنية لعموم 
البالد تتاأث��ر بعوامل خارجية كال�ضو�ضاء من خالل 
انت�ضار املولدات الكهربائية وا�ضتعمال منبه ال�ضيارة 
ب�ض��كل غري عق��الين وتفا�ضيل اخرى كث��رية يعج بها 

ال�ضارع العراقي.
 من جانبه ، ح��ذر اخ�ضائي التاأهيل النف�ضي الدكتور  
حممد �ضلمان يف حديثه ،من خطورة ا�ضتخدام اأجهزة 
)الهيد فون( وما ت�ضببه  من �ضجيج ومن ا�ضطرابات 
نف�ضي��ة وع�ضبي��ة ال �ضيم��ا ل��دى االطف��ال كونه��م ال 
يتاآلف��ون  م��ع الهدوء. م�ض��ريا اىل اأهمي��ة الرتبية يف 
�ضب��ط �ضلوكيات االأبناء وتوجيههم نحو االبتعاد عن 
ال�ضو�ض��اء مث��ل املوؤثرات ال�ضوتي��ة ال�ضاخبة وعدم 
ت�ضغيل التلفاز واأجه��زة الت�ضجيل ب�ضوت مرتفع. كما 
نوه اىل �رشورة جتن��ب اجللو�ض اأمام اجهزة االألعاب 
االلكرتوني��ة ل�ضاع��ات طوال ملا ت�ضبب��ه ا�ضواتها من 

بع�ض االختالالت. 
والدرا�ض��ات  التج��ارب  اثبت��ت  �ضلم��ان:  وا�ضرت�ض��ل   
اأن ال�ضو�ض��اء ظاه��رة اجتماعي��ة ارتبط��ت بظه��ور 
امليكرف��ون وال�ضماعات، والتي تطورت اإىل جم�ضمات 
ال�ض��وت ال�ضاخبة. م�ض��ددا: انها �ضدي��دة التاأثري على 
اجله��از النف�ض��ي والع�ضب��ي للكب��ار وال�ضغ��ار وق��د 
ت��وؤدي اإىل ات��الف ال�ضم��ع واال�ضاب��ة با�ضطراب��ات 

نف�ضي��ة عنيفة. الفتا: كما توؤثر ال�ضو�ضاء على املزاج 
وال�ضل��وك ال�ضخ�ض��ي لالأف��راد �ض��واء كان��وا كب��اراً اأو 
�ضغ��ارا يرافقها �ضعور بالتوت��ر واالكتئاب وميل اإىل 
العن��ف وال�ضج��ار. داعيا: اىل ���رشورة تطبيق قانون 
ال�ضو�ض��اء ال��ذي اق��ره الرمل��ان العراق��ي يف العام 

املا�ضي.
 وا�ضتط��رد اأخ�ضائ��ي التاأهي��ل النف�ض��ي بحديثه: كما 
ت�ضبب ال�ضو�ضاء ازعاجًا لدى االأ�ضخا�ض ذوي امليول 
االنطوائي��ة وجترهم على االقامة بعي��دا عن التلوث 
ال�ضوت��ي. موؤك��دا: ان ال�ضو�ض��اء ان��ذار بال�ضم��م يف 
خري��ف العمر الذي ي�ضتوجب �رشورة الك�ضف الدوري 
ل��دى الطبي��ب االخت�ضا�ضي وع��الج االآث��ار النف�ضية 
الناجتة من م�ضكالت ال�ضمع. مطالبا اجلميع بالتغلب 
على ه��ذه الظاهرة من خالل حترك جمتمعي واأ�رشي 
والتوعي��ة ع��ر اأجه��زة االإع��الم مبخاط��ر ال�ضو�ضاء 
والتعامل االأمثل مع االأبناء واإر�ضادهم اإىل اال�ضتخدام 
ال�ضحي��ح الأجهزة ال�ضوت وان ي�ضبح االآباء قدوة يف 

�ضلوكهم يف ا�ضتخدام اجهزة االلكرتونية وال�ضوتية.
عبا�ض را�ضي - موظف حكومي-  يقول ، ان  ظاهرة 
ال�ضو�ضاء ا�ضبحت ادمانًا  عند البع�ض ممن ال ميكنه 
احلدي��ث ب�ضوت منخف���ض خا�ضة يف اأروق��ة الدوائر 
احلكومي��ة. م�ض��ريا اىل وج��ود ا�ضخا���ض ال ميكنه��م 
التحدث بلغة هادئ��ة ورمبا يعتقد اأن احلديث ب�ضوت 
عاٍل �ضيعطى احلق له وهذا ما ن�ضاهده لدى العديد من 
املراجعن للدوائ��ر احلكومية. مردفا: اذ يعتر هوؤالء 
ان االنتظ��ار والهدوء حالة غري �ضحيحة ورمبا اي�ضًا 
يعتق��دون اأن الفو�ضى واحلديث ب�ض��وت منخف�ض ال 

حتقق له ما يريد عند مراجعة الدائرة احلكومية.
 م�ض��ادر ال�ضو�ض��اء ت�ضببه��ا و�ضائ��ل النق��ل الري��ة 

واجلوية وم��ا ينتج من الزحامات املرورية، وت�ضغيل 
املول��دات التجاري��ة، كم��ا متار���ض اأثن��اء الفعاليات 
املو�ضيق��ى   ، املنزلي��ة  )الفعالي��ات  االجتماعي��ة 
ال�ضاخب��ة املنبعث��ة م��ن اأجه��زة التلف��از واملذياع، 
ومن بع�ض احليوان��ات االأليفة املنت�رشة يف ال�ضوارع 

واالأزقة( . 
نقي��ب يف املرور يف �ضاحة الط��ريان او�ضح بحديثه: 
اأن منبه��ات ال�ضي��ارات ج��زء ا�ضا�ض��ي يف ال�ضو�ضاء 
اليوم��ي  والعم��ل. مردف��ا: يف اي��ام العط��ل الر�ضمية 
واال�ضرتاح��ة ي��راودين اح�ضا�ض ب��اأن �ضيئا مفقودا يف 
حيات��ي اليومي��ة واملتمثل بالعم��ل والزخم املروري 
واال�ض��وات العالية وال�ضو�ضاء. م�ضيفا: اخذ البع�ض 

يتفنن يف ابتداع الفو�ضى وال�ضو�ضاء خا�ضة 
املنا�ضب��ات كاالأعرا���ض الت��ي ت�ضتخ��دم فيه��ا انواع 
�ضاب��ط  .وا�ض��ار  وامل�ضموح��ة  املمنوع��ة  املنبه��ات 
امل��رور اىل الفو�ضي يف ال�ضاح��ات وال�ضوارع العامة 
وا�ضتخ��دام �ضتى ان��واع اال�ضوات من بائ��ع الغاز اىل 
منبه��ات �ضيارات جم��ع النفايات. م�ض��ددا: ان الكثري 
م��ن �ضائق��ي ال�ضي��ارات يطلق��ون العن��ان الأ�ض��وات 
املنبهات مبنا�ضبة وبدونها ، وهذه حالة �ضاذة اخذت 
باالت�ض��اع . مبدي��ًا اأ�ضف��ه ال�ضدي��د لغي��اب العقوب��ات 
الرادع��ة الت��ي ميكن ان حت��د من ا�ضتخ��دام املنبهات 
ال�ضاخب��ة الت��ي ت�ضب��ب الكثري م��ن القل��ق واالرهاق 
الع�ضب��ي لعامة النا�ض خا�ض��ة اولئك غري املعتادين 

على اال�ضوات العالية. 
 ال�ضو�ضاء ال�ضناعي��ة واملتمثلة ب�ضو�ضاء امل�ضانع 
وور���ض  واحلرفي��ة  ال�ضناعي��ة  والور���ض  واملعام��ل 
الفعالي��ات  كذل��ك   ، ال�ضي��ارات  و�ضيان��ة  ت�ضلي��ح 
الع�ضكري��ة ت�ضب��ب ال�ضو�ض��اء ومنها )اأ�ض��وات مرور 

الدبابات والعربات وال�ضمتيات والطائرات احلربية(، 
و�ضو�ض��اء املباين واالإن�ض��اءات وال�ضو�ضاء الناجتة 
ع��ن االأن�ضط��ة التجاري��ة والب�رشية. ويف ظ��ل انعدام 

التخطيط البيئي واحل�رشي.
 يف ع��ام 2015 �رشع جمل�ض النواب قانون ال�ضيطرة 
االأول  الف�ض��ل  يف  واملت�ضم��ن  ال�ضو�ض��اء  عل��ى 
)التعاري��ف واالأهداف وال�رشيان ( حيث ن�ضت املادة  
1 – يق�ض��د بامل�ضطلح��ات التالي��ة الأغرا���ض ه��ذا 
القانون املعاين املبنية ازاءها: التعريف بال�ضو�ضاء 
: �ض��وت غ��ري مرغ��وب فيه يوؤث��ر على �ضح��ة وراحة 
ا�ضخا�ض معينن او عامة النا�ض وله تاأثري �ضلبي على 
البيئ��ة. وامل��ادة الثانية هي الدي�ضيب��ل: وحدة ن�ضبية 
لوغارمتي��ة يقا���ض بها من�ض��وب ال�ضو�ض��اء بوا�ضطة 
جه��از قيا���ض وحتلي��ل ال�ضو�ض��اء ]dB[. فيما كان 
من�ضوب ال�ضو�ضاء: مق��دار طاقة ال�ضو�ضاء املنبعثة 
مقا�ضة بالدي�ضيبل. كما حدد يف املادة الرابعة. حمدد 
من�ضوب ال�ضو�ض��اء: هو اعلى حد ملن�ضوب ال�ضو�ضاء 
ي�ضم��ح بالتعر���ض الي��ه م��ن م�ض��ادر ال�ضو�ضاء يف 

منطقة حمددة حماية لالإن�ضان والبيئة. 
 الدكت��ورة "ب�رشى جميل" تو�ضح يف حديثها: اهمية 
التعود على الفح�ض الدوري لالأذن والتاأكد من �ضالمة 
اآلي��ة ال�ضمع . منوهة: ان ال�ضب��ب يعود اىل الوقاية من 
التلوث ال�ضو�ضائي الذي يحدث واالآثار النف�ضية التي 
تنعك�ض على ت�رشفات الفرد و�ضلوكه وت�رش بكفاءته 
واأدائه مما يظه��ره ب�ضكل متوتر وين�رش الكاآبة ويرفع 

بالتايل ظاهرة العنف والعدوانية بن النا�ض. 
وا�ضرت�ضل��ت الدكتورة: هناك �ضكل م��ن ا�ضكال التلوث 
ال��ذي ميك��ن ان يو�ض��ف باخلف��ي او غ��ري امللمو�ض. 
متابع��ة: فالبيوت تعج باالآالت واالجهزة التي ت�ضدر 

اأ�ضواتا مثل اجه��زة التكييف والغ�ضاالت واخلالطات 
وغريها م��ن االجهزة الكهربائية املنزلية. م�ضتدركة: 
بالعرب��ات  مكتظ��ة  فال�ض��وارع  البي��ت  خ��ارج  ام��ا 
وال�ضاحن��ات واآالت احلف��ر ومع��دات البن��اء، ا�ضاف��ة 
اىل ا�ضوات الباعة وحرك��ة النا�ض والزحام املروري 
، كل ه��ذه املنظومة ت�ضدر اأ�ضوات��ا ت�ضبب ما ي�ضميه 
علم��اء البيئة )بالتل��وث ال�ضو�ضائ��ي(. مو�ضحة: هذ 
التلوث يح��دث اآثارا ع�ضوية ت�ضي��ب اجلهاز ال�ضمعي 
عو�ضا عن االثار النف�ضي��ة وال�ضلوكية التي توثر على 
ت�رشف��ات املرء وادائه وكف����اءة وظائف��ه الع�ضوي��ة 
االم��ر ال��ذي يو�ض��ل يف النهاي��ة اإل���ى التاأث��ري عل��ى 

االنتاج واالبداع .
 ال تقت���رش املعان��اة م��ن ال�ضو�ض��اء عل��ى ال�ضوارع 
املزدحم��ة فح�ض��ب ب��ل ان ال�ضو�ض��اء املوجودة يف 
اأماك��ن العم��ل، من اأ�ض��وات الزمالء ورن��ن الهاتف، 
ت�ضب��ب �ضغًط��ا نف�ضًي��ا وت���رش بال�ضحة عل��ى املدى 
الطوي��ل وميكن اأن ت�ضبب اأمرا�ضا عديدة ف�ضوت النقر 
على حروف لوحة الكمبيوت��ر اأو �ضوت طابعة الورق 
اأو رنن هات��ف املكتب كلها عوام��ل �ضو�ضاء ت�ضكل 
�ضغطا على اجلهاز الع�ضبي لالإن�ضان وت�رش ب�ضحته 
كث��ريا عل��ى املدى الطوي��ل. ويق��ول العلم��اء اإن اأكرث 
عوام��ل االإزع��اج يف املكات��ب هي اأحادي��ث الزمالء، 
ال�ضيم��ا عندما يب��داأ اأحدهم يف احلدي��ث املطول عر 

الهاتف �ضواء الأغرا�ض العمل اأو اأحاديث �ضخ�ضية.
»ال�ضام��ت«  با�ضتخ��دام و�ضعي��ة  اخل��راء  وين�ض��ح 
للهات��ف املحمول اأثن��اء التواج��د يف املكتب، عالوة 
عل��ى تعدي��ل اأماكن اأجه��زة الطب��ع لتك��ون منف�ضلة 
ع��ن اأماك��ن تواج��د املوظف��ن، واحلر���ض عل��ى اأن 
تك��ون االجتماع��ات واملناق�ضات املطول��ة يف غرف 
االجتماع��ات ولي���ض يف مكاتب العم��ل، مع �رشورة 
وج��ود م�ضافة منا�ضبة بن املكاتب املختلفة حتى ال 

تنتقل ال�ضو�ضاء ب�ضهولة.
 يح��ذر الباحث��ون م��ن تداعي��ات ال�ضو�ض��اء وال��ذي 
ال�رشي��ع  والتع��ب  باالإجه��اد  االإ�ضاب��ة  يف  يت�ضب��ب 
واأحيان��ا �رشع��ة الغ�ض��ب، ثم ميك��ن اأن يتط��ور االأمر 
ليت�ضب��ب يف �ضع��ف يف الذاك��رة الق�ض��رية، وت�ض��ل 
هرمون��ات ال�ضغ��ط الع�ضب��ي الت��ي يفرزه��ا اجل�ض��م 
نتيج��ة ه��ذه ال�ضو�ض��اء اإىل القلب وال��دم، وتوؤثر يف 

�ضغط الدم، كما ت�ضبب ا�ضطرابات يف النوم.
فيم��ا يق��ول املواطن بل�ض��م ح�ضن: اعاين م��ن م�ضكلة 
تل��ك اال�ض��وات املزعجة الت��ي تطلقه��ا "ال�ضتوتات"، 
و�ضي��ارات الغ��از، وبطريق��ة ال حت��رتم االأه��ايل، لقد 
ت�ضاج��رت اكرث م��ن مرة م��ع ا�ضح��اب "ال�ضتوتات". 
م�ضت��دركا: لكن دون ج��دوى ياأتون يف الي��وم الثاين 
ب�ض��وت اعلى. مت�ضائ��ال عن موقف اجله��ات املعنية 
وم�ض��ري قان��ون ال�ضو�ض��اء ال��ذي �رشع��ه الرمل��ان 
يف الع��ام املا�ض��ي. م�ضرت�ضال: هنال��ك خ�ضو�ضيات 
للعوائ��ل الت��ي تبح��ث ع��ن الراح��ة خا�ض��ة اأوق��ات 
ال�ضب��اح الباك��ر لكنه��م ب��دل ذل��ك ي�ضتيقظ��ون على 

�ضوت قرع قناين الغاز.

مهنة التمريض تواجه تحديات أهمها قدم البنى التحتية

الضوضاء.. كابوس آخر يتجول مع المواطن أينما حل
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�صوت املولدة ، اأ�صوات 
اآالف ال�صيارات ومنبهاتها 
التي ت�صج برّنات خمتلفة، 
اأ�صوات الدراجات النارية 

، اأ�صوات الباعة املتجولني، 
ممرات الدوائر احلكومية  

وطوابري املراجعني، 
�صافرات ال�صيارات 

احلكومية و�صيارات ال�صرطة 
واملرور، اأ�صوات م�صجالت 

ال�صوت املبالغ بها جدا 
خا�صة يف بع�ض املنا�صبات 
الدينية ،اأ�صوات حتيط بنا 

يف كل مكان وعلى طوال 
�صاعات اليوم �صواء كان ذلك 

يف البيت او ال�صارع او يف 
�صيارة االأجرة. 
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