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 بيمارى 

مى  شوند.  تقسيم  غيرواگير  و  واگير  نوع  دو  به  بيمارى ها  كه  آموختيد  گذشته  سال 
هم چنين با برخى ازبيمارى هاى واگير؛ مانند: سرما خوردگى، آنفلوانزا، وبا و ... آشنا 
شديد و دانستيد كه واكسيناسيون و رعايت نكات بهداشتى براى پيشگيرى از بيمارى هاى 

واگير ضرورى است. 
در اين فصل با بعضى از بيمارى هاى غيرواگير آشنا مى  شويد.

 -يك بيمارى واگير را نام ببريد و درباره  ى راه هاى انتقال و پيشگيرى آن ،در كالس 
گفت  وگو كنيد.

بيمارى هاى غيرواگير

 بيمارى هاى غيرواگير به بيمارى هايى گفته مى  شود كه به سبب رعايت  نكردن بهداشت 
نمى   شود.  منتقل  ديگر  فرد  به  فردى  از  بيمارى ها  اين  مى  شود.  ايجاد  بدن  در  فردى 
شناخت عالئم يا نشانه هاى بيمارى ها و راه هاى مبارزه و پيشگيرى از آن  ها اهّميّت 

زيادى دارد كه در اين درس با بعضى از آن  ها آشنا مى  شويم. 
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بيمارى قلبى

همان  طور كه مى  دانيد قلب انسان يكى از مهم ترين اعضاى بدن است. قلب با فرستادن 
خون به نقاط مختلف بدن باعث مى  شود بتوانيم فعّاليّت  هاى خود را انجام دهيم.

علل بيمارى
 بعضى از عواملى كه باعث ايجاد بيمارى قلبى مى  شوند عبارت  اند از:

  1- كم بودن فعّاليّت  ها ى بدنى
  2- دود سيگار 

  3- خوردن غذاهاى خيلى چرب و پر نمك
  4- عصبانيّت زياد 
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- براى پيشگيرى از بيمارى هاى قلبى به چه مواردى بايد توّجه كنيم. چهار مورد آن 
را در جدول زير بنويسيد.

راه هاى پيش گيرى از بيمارى هاى قلبى

-1

 -2

 -3

 -4

  

چاقى و فّعاليّت بدنى كم از عوامل مؤثر ابتالء به بيمارى هاى قلبى است. افرادى كه 
در ناحيه شكم چاق  اند، بيش  تر در معرض خطر بيمارى قلبى هستند. براى كنترل چاقى 
بايد از مصرف زياد غذاهاى چرب مانند كره، چربى هاى حيوانى، گوشت گاو و گوسفند 

خوددارى كرد.      

پوسترى درباره  ى بيمارى قلبى، علل بيمارى و راه هاى پيشگيرى از آن تهيّه كرده، 
سپس آن را در كالس نصب كنيد.
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مسموميّت  هاى غذايى

- به نظر شما خوردن غذاهاى آلوده و فاسد براى انسان زيان  آور است؟ 
عالئم  باشد؟  شده  بيمار  فاسد،  غذاى  خوردن  از  كه  ديده  ايد  را  كسى  تاكنون  آيا   -

بيمارى او چه بوده است؟ 
خوردن غذاهاى فاسد و آلوده باعث آسيب رساندن به دستگاه گوارش مى  شود و 
شخص را دچار مسموميّت غذايى مى  كند. در اين حالت فرد به بى  اشتهايى، بى  حالى،    

شكم درد شديد و اسهال و استفراغ مبتال مى  شود. 
عواملى كه فرد را دچار مسموميّت غذايى مى كند عبارت  اند از:         

-  تهيّه  ى غذا در ظرف  ها و محيط آلوده؛ 
-  خوردن غذاهايى مانند گوشت، تخم مرغ، شير وخامه  ى فاسد؛

-  خوردن غذاهاى آلوده مانند ميوه  ها و سبزيجات نشسته؛
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-  خوردن غـذاهايى كه با مـوادّى مانند حشـره  كش  ها آلـوده شده باشند.

راه هاى پيشگيرى 
- غذا را از تماس با حشرات، جوندگان و ساير حيوانات دور نگه داريم.

- غذا را بالفاصله پس از پختن مصرف كنيم.
- تمام وسايل و سطوح آشپزخانه را تميز نگه داريم.

- قبل از مصرف موادّ غذايى از سالم بودن آن  ها مطمئن شويم.

پيشنهاد  غذايى  مسموميّت  بيمارى  از  پيشگيرى  براى  را  ديگرى  راه هاى  چه   -
مى  كنيد؟

به  تا  مى  كنيد  رعايت  را  نكاتى  چه  خانه  از  بيرون  در  غذايى  موادّ  مصرف  هنگام   -
مسموميّت غذايى دچار نشويد؟
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زخم معده

در سال  هاى گذشته با دستگاه گوارش آشنا شديد. همان  طور كه مى   دانيد معده يكى 
از قسمت  هاى دستگاه گوارش است كه وقتى غذا وارد آن مى  شود به كمك ماهيچه  ها 

و شيره  ى معده به هضم غذا كمك مى   كند.
گاهى در اثر بيمارى در ديواره  ى معده احساس درد و سوزش مى  شود كه ممكن است 

فرد به زخم معده دچار شده باشد.
 عواملى كه درد معده را بيش  تر مى  كند عبارت  اند از: 

- خالى بودن معده از غذا؛ 
- عصبانيّت؛

- مصرف بعضى از داروها مانند قرص  هاى ضد درد؛
 - مصرف سيگار و ....

- براى پيشگيرى از بيمارى زخم معده به چه مواردى بايد توّجه كنيم؟ سه مورد را 
در جدول زير بنويسيد.

-1

 -2

 -3
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خود  دبير  كمك  به  شود؟  مى   معده  درد  شدن  شديدتر  باعث  غذاهايى  چه  مصرف 
اطّالعات را جمع  آورى كنيد و آن را در كالس به دوستان خود ارائه دهيد.

دستگاه دفع ادرار يكى از دستگاه هاى مهمّ بدن است. كليه  ها و مثانه از قسمت هاى 
مهّم اين دستگاه هستند.
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كار كليه  ها اين است كه آب اضافى و مواّد زايد بدن و مقـدارى نمك را از خون 
مى   گيـرد. كه به مجـموعه  ى اين مـواد" ادرار" مى  گويند.

ادرار كم  كم در اندامى  به نام مثانه جمع مى   شود . با پرشدن مثانه شخص احساس دفع 
ادرار مى   كند. 

براى رعايت بهداشت و مراقبت از اين دستگاه بايد به نكات زير توّجه كنيد.
- زمانى  كه احساس دفع ادرار داريد از نگه داشتن آن، خوددارى كنيد.

- مرتّب لباس  هاى زير خود را عوض كنيد، با آب و صابون بشوييد و آن ها را در مقابل 
آفتاب خشك كنيد.

- روزانه به  اندازه  ى كافى آب و مايعات مصرف كنيد.

در صورت ظاهر شدن هر يك از عالئم زير به پزشك مراجعه كنيد: 
- تغيير رنگ ادرار (رنگ ادرار زرد شفاف است. تغيير رنگ آن به زرد پررنگ و قرمز 

يا كدر شدن آن نشانه  ى بيمارى است)؛
 - تكرّر ادرار( كوتاه شدن فاصله  ى بين ادرار كردن)؛ 

- قطره قطره دفع كردن ادرار؛ 
- سوزش، خارش يا احساس درد در هنگام ادرار كردن. 
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دارو و سالمتى

- آيا مى  دانيد چه زمانى بايد از دارو استفاده كرد؟
 معموالً داروها به پيشگيرى، كنترل و درمان بيمارى ها كمك مى  كنند. داروها به شكل هاى 

متفاوت؛ مانند: قرص، كپسول، پماد، شربت، پودر، آمپول و سِرُم تهيّه مى  شوند.
 از آن جا كه مصرف نـادرسـت دارو خـطرنـاك است و باعـث مـسموميّت مى  شود، 
الزم اسـت داروها حتمًا با تجويز پزشك و با نظارت فردى از اعضاى خانواده، كه 

از دستور پزشك اّطالع دارد، مصرف شود.
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- اگر روزى براى گردش به پارك برويد و به سردرد يا دل  درد دچار شويد و فردى 

دارويـى را براى خوردن به شما پيشنهاد بدهد، چه مى  كنيد؟

نكاتى كه به هنگام استفاده از داروها بايد رعايت كنيم:
1- دارو را با دستور و نظر پزشك مصرف كنيم.

2- دارو را فقط از داروخانه خريدارى كنيم.
3- هرگز دارويى را كه براى ديگران تجويز شده است، مصرف نكنيم.

4- دارو را در جاى مناسب و دور از دسترس كودكان نگه  داريم.
5- به تاريخ انقضاى دارو توّجه كنيم.

 با يكى از اعضاى خانواده  ى خود گفت  وگو كنيد و سؤال  هاى زير را در مورد مصرف 
دارو از او بپرسيد:

- آيا تاكنون دارو مصرف كرده  ايد؟ چرا؟ 
- شكل  داروهاى گوناگونى كه مصرف كرده  ايد، چگونه بوده است؟

- با باقى مانده  ى داروها چه كرديد؟
 پس از تهيّه  ى گزارش، آن را در كالس به دوستان خود ارائه دهيد و با هم درباره  ى 

آن بحث و گفت  وگو كنيد.




