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لمحة تاریخیة عن الطب
واألطباء والمستشفیات عبر العصور

أفضل التخصصات الطبیة؟
في بدایة مقالنا یجب الحدیث أوالً عن مھنة الطب، وكم ھي مھمة ومفیدة للبشریة، فمنذ آالف السنین وعلماء الطب البشري یبحثون

في أسباب األمراض وتشخیصھا، وكیفیة وضع العالجات المناسبة لھا.

امتلك المصریین القدماء نظام طبي ممتاز أثر بشكل كبیر في العلوم الطبیة عبر عقود من الزمن، كما تطور علم الطب بشكل ملحوظ
في زمن اإلغریق والیونان على ید كبار األطباء والعلماء أمثال أبقراط وجالینوس وغیرھم. و قد ظھرت تخصصات كثیرة خالل

الحضارة العربیة اإلسالمیة وازدھر طب الجراحة على ید الكثیر من علماء العرب، وكان لھم دوًرا في تطور الطب من خالل
أبحاث علماء كثیرین ممن حفروا أسماؤھم في الكتب الطبیة حتى الیوم أمثال: إبن سینا و ابن النفیس و الزھراوي و أبو بكر الرازي

و غیرھم من األطباء، كما كان الختراع المجھر وتطورات علوم الكیمیاء وعلم الوراثة وتكنولوجیا المختبرات في عصر النھضة
الفضل في نشأة الطب البشري الحدیث.

ماھي فروع التخصصات الطبیة؟

https://22arabi.com/author/158827999715185/


اجتھد اإلنسان لتطویرھا وتقسیمھا تحت تسمیات كثیرة لخدمة اإلنسان والعنایة بصحتھ، ومع التقدم العلمي والتكنولوجي زادت
التخصصات الطبیة التي ھي في األصل تندرج تحت أربعة فروع أساسیة ھي:

-الطب العالجي.

-الطب التأھیلي.

-الطب البدیل.

-الطب الوقائي.

ماھي أفضل التخصصات الطبیة؟
و كل فرع من ھذه الفروع لھ تخصصات طبیة تندرج تحتھ، و إن أردت معرفة ماھي أفضل التخصصات الطبیة حول العالم، إلیك

ما یلي:

-تخصص األمراض القلبیة.

-تخصص طب العیون.

-تخصص طب األطفال.

-تخصص طب األعصاب.

-تخصص طب النساء والتولید.

-تخصص األمراض الصدریة والجھاز التنفسي.

الطب؟فيتخصصات9أصعبماھي
تخصص جراحة العظام:

ُیعتبر صاحب المرتبة األولى في األھمیة، وتتمحور المھام في ھذا التخصص في القیام بعملیة تقییم المشاكل التي تصیب األربطة أو
العظام أو المفاصل والعمل على عالجھا، وكذلك عالج أورام العظام ومشاكل العمود الفقري، وھشاشة العظام، وعالج الكسور.

الجراحة العامة:

وھو ثاني تخصص من تخصصات الطب من حیُث األھمیة، وھذا المجال یھتم في عالج األمراض، وكذلك عالج التشوھات من
خالل إجراء العملیات الجراحیة، ویھتم أیضاً في اإلنعاش والتشریح، وعالج األطفال، واألعصاب واألوعیة الدمویة.

أخصائي القلب:

وھو ثالث تخصص من تخصصات الطب من حیُث األھمیة، ویختص ھذا المجال في عالج أمراض القلب وعالج األوعیة الدمویة
التالفة، ومعرفة ضغط الدم والوزن والرئتین والقسطرة ولھ عدة فروع وتخصصات تندرج ضمنھ.

جراح التجمیل:

یعد رابع تخصص من ضمن تخصصات الطب أھمیًة، وھو بشكل عام یسعى على تقلیل التشوھات والندوب التي قد تحدث لإلنسان،
أو المتواجدة مع اإلنسان منُذ الوالدة وقد أعاد االبتسامة  للكثیرین ممن عانو من حوادث في حیاتھم .



أخصائي أشعة:

ھو خامس تخصص من حیُث األھمیة حیُث یتم فیھ تشخیص األمراض  ومحاولة اكتشاف طرق السیطرة علیھا ومن ثم عالجھا.

أخصائي األورام:

یعد سادس تخصص من حیُث األھمیة، وذلك لكونھ یعمل على اكتشاف وعالج أمراض السرطان.

طب العنایة المشددة:

وھو سابع تخصص من حیُث األھمیة، یقوم على عالج األمراض الحرجة.

طب األمراض الجلدیة:

یعد ثامن تخصص من حیُث األھمیة بالنسبة لتخصصات الطب، و یعالج الصدفیة وحب الشباب وااللتھابات الجلدیة، واألكزیما
والسرطان.

طب المسالك البولیة:

یعد تاسع تخصص من حیُث األھمیة، ویعالج الجھاز البولي الكلیتین والحالب و اإلحلیل والمثانة، واألنسجة التناسلیة الذكریة.

طب أمراض الجھاز الھضمي:

ھو التخصص العاشر من حیُث األھمیة، یختص في عالج األمراض المؤثرة على المريء والقولون والبنكریاس والمرارة والقنوات
الصفراویة و الكبد و المعدة.

ماھي تخصصات الطب األعلى راتب؟
أوال وقبل أي تخصص أخر یأتي طب العظام على رأس قائمة التخصصات الطبیة األعلى اجر في العالم حیث بلغ متوسط دخل

تباعاً:األخرىالتخصصاتوتأتيسنویاً،دوالرألف46منأزیدالعظامجراحةفيالمختصالطبیب

-طب أمراض القلب

-طب أمراض الجھاز الھضمي

-طب أمراض المسالك البولیة

-طب األشعة

-طب األورام.

تبقى مھنة الطبیب ومنذ عصور ھي أنبل مھنة عرفھا اإلنسان


