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المؤتمر الوطني الثالث للجمعية المغربية للتواصل الصحي
كلية الطب والصيدلة بفاس 4-5 يونيو 2016

البوابة اإللكترونية الجديدة 
المخصصة للتوعية والتثقيف 

من أجل الصحة
www.sehati.gov.ma

السياق واألهداف

الصحة يف مجال  لوزارة  األسايس  للدور  واملواطنني وتعزيزا  للمواطنات  الصحة  املعلومة حول  توفري  إطار  يف 

التوعية والتثقيف من أجل الصحة، أحدثت الوزارة بتاريخ االثنني 4 يناير 2016 بوابة إلكرتونية وطنية مخصصة 

www.:  لإلعالم والتوعية يف مجاالت التوعية والتثقيف الصحي. و خصص العنوان اإللكرتوين التايل  للولوج إليها

.sehati.gov.ma

تهدف الوزارة من خالل هذه البوابة اإللكرتونية إىل نرش الوعي الصحي وتبسيط املواضيع الصحية مبختلف 

الدكتورة حنان فضل الله

رئيسة مصلحة اإلعالم والتربية 

الصحية بوزارة الصحة 
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اإلعالم الصحي استثمار مربح

والسوسيو-ثقافية...وتقريب  البيئية  النفسية،  الفيزيولوجية،  أبعادها: 

الغرض  كذلك  يتمثل  واملواطنني.  املواطنات  فهِمها ألوسع رشيحة من 

من هذه البوابة يف جعلها مصدرا رسميا للتثقيف الصحي ومرجعا يلجأُ 

إليه املواطنون واإلعالميون.  

علمية  مرجعية  ذات  تثقيفية،  معلومات  عىل  البوابة  هذه  وتشتمل 

مدققة من طرف وزارة الصحة ومؤسسات علمية رسمية وطنية ودولية: 

العاملة  الطبية  والجمعيات  األسنان  وطب  والصيدلة  الطب  كليات 

واملؤسسات الرسمية الدولية املتخصصة يف إعالم الصحة.

المواضيع المدرجة بالبوابة اإللكترونية

1. التلقيح

نرش املعلومات حول اللقاحات والجدول الوطني للتلقيح.	 

من 	  للوقاية  كوسيلة  التلقيح  بأهمية  املواطنني  وتشجيع  تحسيس 

من  األمراض  هذه  دحر  أو  الستئصال  وكإسرتاتيجية  املتنقلة  األمراض 

املغرب.

2. النظافة الشخصية والجامعية

التشجيع عىل السلوكيات الصحية اليومية يف مجال النظافة والعناية 	 

بالصحة. 

اإلخبار مبختلف املخاطر املتعلقة بنقص النظافة سواء منها الفردية 	 

أو الجامعية.

3. صحة األم والطفل

نرش املعلومات الصحية التي تهم الصحة اإلنجابية.	 

لنمو 	  األساسية  وحاجياته  الطفل  منو  مراحل  معلومات حول  توفري 

متوازن

توفري رشوحات حول الجوانب النفسية يف عالقة األم بالطفل.	 

4. الشباب والصحة

توفري أقىص قدر من املعلومات املتنوعة ذات الصلة بصحة املراهقني 	 

واليافعني.

النفسية، 	  الصحة  عىل  املؤثرة  الشباب  اهتامم  مجاالت  استهداف 

العقلية، والجسدية.

5. منط العيش السليم بكل مراحل الحياة

توفري املعلومات حول العناية بالصحة بكل مراحل الحياة،عىل املستوى 

يساعد  مبا  والجامعة،  للفرد  بالنسبة  والعقيل،  واالجتامعي  الجسدي 

الفرد عىل الوقاية من األمراض خاصة يف املراحل املتقدمة من العمر.

6. التغذية السليمة

اعتامدها  يجب  التي  الجيدة  الغذائية  األمناط  عىل  املواطنني  اطالع 

واملكونات الغذائية األساسية،وذلك بالنظر للدور الذي تلعبه التغذية يف 

الوقاية من األمراض

التغذية  مجال  يف  الصحيحة  السلوكيات  نهج  عىل  املواطنني  تشجيع 

املتوازنة واملالمئة لكل املراحل العمرية.

7. الصحة واملواطنة 

يتمثل هدف هذه الزاوية املوضوعاتية يف نرش معلومات تسمح بتعبئة 

)التربع  العمومية  الصحة  تحسني  يف  الفعالة  للمساهمة  املواطنني 

باألعضاء، التربع بالدم، التدخني السلبي، مكافحة عوامل التلوث البيئي، 

االستهالك املسؤول للمواد املنزلية، نرش أنشطة صحية مواطناتية...(

8. األبحاث واملنشورات:

املتعلقة  الحديثة  الدراسات  ملختلف  الولوج  من  الزاوية  هذه  متكن 

باألدلة  املواطنني  بتزويد  ستسمح  والتي  الصحة،  أجل  من  بالتوعية 

والرباهني العلمية ذات الصلة بتحسني صحتهم.


