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هدف کلى
توانایى به کارگیرى اصول مراقبت هاى بهداشتى و درمانى در خانه و خانواده



مقدمه
آگاهى از اصول مراقبت هاى بهداشتى و درمانى در خانواده و به کارگیرى درست و به موقع این اصول در مواقع ضروری از اهمیت 
خاصى برخوردار است. مراقبت از بیماران در منزل از نظر احساس امنیت عاطفى و روانى در بیمار به بهبود سریع او کمک کرده و دوران 

بیمارى را کوتاه تر مى نماید و عالوه بر آن تجربه ى مناسبى براى اعضای خانواده به خصوص کودکان و نوجوانان خواهد بود.
در این مجموعه سعى شده است هنرجویان عزیز با بیمارى هاى واگیر و غیرواگیر آشنا شوند و اصول مراقبت از مادر و کودک و 

سالمندان و بیماران را بیاموزند.



سخنى با هنرآموزان
کتاب »مراقبت هاى بهداشتى درمانى در خانواده« یکى از چهار عنوان کتاب مجموعه استاندارد مهارت هاى سالم زیستن است 
و  مادر  از  مراقبت  خانواده،  در  بىمار  از  مراقبت  غىرواگىر، اصول  و  واگىر  بىمارى هاى  مبانى  مهارتى  پیمانه هاى  که شامل 
کودک در خانه و مراقبت از سالمندان در خانه مى باشد. ساعات تئورى و عملى هر پیمانه مشخص است. به منظور اجراى مطلوب 

آموزش هاى این مجموعه توصیه مى شود به نکات زیر توجه فرمایید:
ــ با درنظر گرفتن هدف کلى و جدول زمان بندى و مهارت هاى پیش نیاز، برنامه ى آموزشى خود را تنظیم کنید.

ــ پیش آزمون هاى ابتدایى هر واحد کار را بررسى کنید. این کار اطالعات و مهارت هاى ورودى را ارزیابى و براى شروع برنامه ى 
آموزشى انگیزه و تمرکز بیشترى ایجاد مى کند.

ــ هنرآموزان عزیز توجه داشته باشند ایجاد توانمندى در جهت کسب مهارت هاى مورد نیاز مهم ترین هدف این مجموعه است لذا 
به اهداف رفتارى هر واحد کار بیشتر توجه شود.

ــ محتواى آموزشى هر واحد کار براساس روش هاى فعال یاددهى ــ یادگیرى تدوین شده است و شامل پرسش هاى انگیزشى، 
تدوین شده  رفتارى  به هدف هاى  توجه  با  که  با موضوع است  مرتبط  و تصاویر  نمودارها  نظرى، جدول ها،  مباحث  فعالیت هاى عملى، 

است.
ــ به منظور افزایش بازدهى آموزشى توصیه مى شود، کارهاى عملى فردى و گروهى را در کنار مطالعه ى مطالب نظرى انجام دهید. 

این فعالیت هاى عملى بازدید، تحقیق، تمرین عملى و… هستند.
ــ در هر واحد کار مطالبى تحت عنوان »بیشتر بدانید« گنجانده شده است که مطالعه ى آن صرفاً براى کسب اطالع بیشتر توصیه 

مى شود و جزء برنامه ى آموزشى نیست.
ــ در هر واحد کار، نکته هایى با اهمیت بیشتر با عنوان »توجه«، »نکته« و »آیا مى دانید« طراحى شده است که نشان دهنده ى تأکید 

بر اهمیت مطلب است.
ــ در پایان هر واحد کار، چکیده ى واحد کار، آزمون هاى پایانى نظرى و عملى براى ارزشیابى بخش هاى نظرى و عملى مطرح 

شده است.
ــ پاسخ نامه ى پیش آزمون و آزمون پایانى نظرى هر واحد کار در بخش پیوست ها آمده است. توصیه مى شود به منظور ارزیابى 

میزان یادگیرى محتواى هر واحد کار ابتدا به پرسش ها پاسخ داده شود بعد به پاسخ نامه مراجعه کنند.
ــ در بخش پیوست ها پس از معرفى منابع مؤلف یا مؤلفان، بخش دیگرى نیز با عنوان »براى مطالعه ى بیشتر« آمده است. در این 
بخش کتاب ها، نرم افزارها و پایگاه هاى اینترنتى که به یادگیرى بیشتر هنرجو کمک مى کند، معرفى شده است. چنان چه این منابع براى هر 

واحد کار متفاوت باشد، در پایان آن واحد کار ذکر مى شود.



پدر طب اطفال
دکتر محمد قریب پدر طب  اطفال ایران در تهران متولد شد، تحصیالت 
ابتدایی و متوسطه را در همان جا به پایان رسانید و در سال 1927 میالدی برای 
فرا گرفتن دانش پزشکی راهی فرانسه شد. دکتر قریب با آن که در پاریس تحصیل 
می کرد و نسبت به فرانسوی ها غریبه بود، نخستین ایرانی بود که در امتحان انترنای 
بیمارستان پاریس پذیرفته شد و تحصیالتش را با درجه بسیار عالی گذراند. استاد 
به محض پایان یافتن تحصیالتش به ایران بازگشت چون عقیده داشت این سواد و 

هنر باید به مردم خودمان عرضه شود.
شدید  عالقه  و  ذهن  حضور  شوخ طبعی،  قریب  دکتر  خصوصیات  از 
ایشان به تعلیم دانشجویان بود. دستگیری از مستمندان و دردمندان و رسیدگی 

به نابسامانی های زندگی بیماران از ویژگی های بارز دکتر قریب بود.
دکتر قریب نخستین پزشک ایرانی بود که به عنوان استاد پزشکی کودکان 

انتخاب شد. استاد هر روز از ساعت 2 بعدازظهر تا 9 شب در مطب خود به معالجه بیماران می پرداخت و از بسیاری از آنان بنا به 
وضع و حالشان پولی دریافت نمی کرد.

یکی از کارهای ماندگار مرحوم دکتر قریب را می توان پایه گذاری مرکز انتقال خون اشاره نمود و نخستین تعویض خون را 
در کشور حدود 35 سال پیش ایشان انجام دادند.

دکتر قریب اّول بهمن 1353 چشم از جهان فرو بست و آرامگاه وی در شهر مقّدس قم می باشد.



پیمانه ی مهارتی اّول

مبانی بیماری های واگیر و غیرواگیر

هدف کلی

آشنایی با کلیات بیماری های واگیر و غیرواگیر شایع به منظور شناخت عوامل و عالیم بیماری های شایع و اقدام 
به پیشگیری از آن ها

فهرست وسایل و تجهیزات موردنیاز:
 ترمومتر

 دستگاه سنجش فشارخون
 چارت اسنلن )1(

 گوشی پزشکی
 ترازو

جدول زمان بندی

جمعآموزش عملیآموزش نظری

30 ساعت10 ساعت20 ساعت



مقدمه
هدف علم پزشکی حفظ سالمت، ارتقای سالمت و بازگرداندن آن، هنگام آسیب دیدگی و کم کردن رنج و ناخوشی مردم است.

همه ی آن چه درباره ی پزشکی و سالمت گفته شده به معنی پیشگیری است. بخش بزرگی از بیماری ها چه واگیر و چه غیرواگیر 
و حتی آسیب های وارده ی ناگهانی و ناخواسته را می توان پیشگیری کرد. ولی مشکالت عمده ی بهداشتی در کشورهای درحال توسعه، 
بیشتر ناشی از بدی بهداشت محیط )به خصوص در مناطق روستایی(، فقر، نادرست بودن وضع تغذیه و مشکالت دوران کودکی است 
که خوشبختانه این گونه بیماری ها را بهتر و آسان تر می توان پیشگیری کرد. برای جلوگیری از انتشار بیماری هایی که از آب آلوده، هوای 
ناپاک، مسکن نامناسب، آلودگی خاک به علت دفع غیربهداشتی فضوالت، بدی تغذیه و بدی بهداشت خوراکی ها و محیط زیست ایجاد 

می شود، تک تک افراد جامعه باید آموزش ببینند.
این مجموعه با هدف آشنایی کلی با بیماری ها، آشنایی با راه های انتقال عمده ی بیماری ها و کسب مهارت های الزم در افراد برای 
پیشگیری از مهم ترین و شایع ترین بیماری ها تهیه شده است. مبارزه علیه بیماری های عفونی قابل پیشگیری تنها در جوامعی موفقیت آمیز 

است که با آموزش بهداشت و افزایش دانش عمومی و ترویج اولویت فرهنگ بهداشت نسبت به درمان همراه باشد.

مؤلفان



واحد کار اول: کلیات بیمارى ها و اصول پیشگیرى 
 1                  از آن ها 
2 هدف هاى رفتارى 
2 پیش آزمون واحد کار اول 
3 مقدمه   
3 1ــ1ــ تعریف سالمت 
3 2ــ1ــ تعریف بیمارى 
3 1ــ2ــ1ــ بیمارى هاى واگیر   
 3 2ــ2ــ1ــ بیمارى هاى غیرواگیر   
4 3ــ1ــ اصطالحات متداول در بیمارى ها 
6 4ــ1ــ واکسیناسیون 
9 چکیده   

10 آزمون پایانى نظرى واحد کار اول 
10 آزمون پایانى عملى واحد کار اول 

واحد کار دوم: آشنایی با عالیم و نشانه هاى شایع
11                     بیمارى ها 
12 هدف هاى رفتارى 
12 پیش آزمون واحد کار دوم 
13 مقدمه   
13 1ــ2ــ مسایل عمومى 
15 2ــ2ــ مسایل مربوط به پوست 
15 3ــ2ــ مسایل قلبى ــ عروقى 
16 4ــ2ــ مسایل مربوط به دستگاه تنفس 
17 5  ــ2ــ مسایل مربوط به دستگاه گوارش 
20 6  ــ2ــ مسایل مربوط به خون 
21 7ــ2ــ مسایل مربوط به کلیه 

23 8  ــ2ــ مسایل مربوط به سیستم عضالنى ــ اسکلتى 
26 9ــ2ــ مسایل مربوط به گوش و حلق و بینى 
27 10ــ2ــ مسایل مربوط به سیستم عصبى 
28 11ــ2ــ مشکالت مربوط به چشم 
28 چکیده   
29 آزمون پایانى نظرى واحد کار دوم 
30 آزمون پایانى عملى واحد کار دوم 

واحد کار سوم: آشنایى با بیمارى هاى شایع واگیر     و 
31                      اصول پیشگیرى از آن ها 
32 هدف هاِى رفتارى 
32 پیش آزمون واحد کار سوم 
33 مقدمه   
33 1ــ3ــ بیمارى هاى واگیر 
34 1ــ1ــ3ــ بیمارى هاى ویروسى   
34 ــ آبله مرغان    
34 ــ سرخک    
35 ــ سرخجه    
35 ــ سرماخوردگى    
36 ــ آنفلوآنزا    
36 ــ هپاتیت هاى ویروسى    
36 ــ اوریون    
37 ــ ایدز    
39 2ــ1ــ3ــ بیمارى هاى میکربى   
39 ــ مننژیت    
39 ــ سل    
40 ــ تب مالت    

فهرست مطالب



40 ــ تراخم    
41 ــ کزاز    
42 ــ گلودرد چرکى )فارنژیت(    
42 ــ ذات الریه    
43 3ــ1ــ3ــ بیمارى هاى انگلى و قارچى   
43 ــ آلودگى به کرم کدو    
43 ــ آلودگى به کرم آسکاریس    
44 ــ آلودگى به کرمک )اکسیور(    
44 ــ آلودگى به انگل ژیاردیا    
45 ــ شپش    
46 ــ ماالریا    
46 ــ کچلى سر    
48 چکیده   
49 آزمون پایانى نظرى واحد کار سوم 
50 آزمون پایانى عملى واحد کار سوم 

واحد کار چهارم: آشنایى با بیمارى هاى شایع  
                         غیرواگیر  و اصول پیشگیرى

51                              از آن ها 

52 هدف های رفتارى 
52 پیش آزمون واحد کار چهارم 
53 مقدمه   
53 1ــ4ــ بیمارى هاى قلبى ــ عروقى 
54 2ــ4ــ بیمارى هاى ناشى از اختالل هاى غده اى 
58 3ــ4ــ بیمارى هاى ژنتیک )ارثى( 
61 4ــ4ــ سرطان ها 
63 5  ــ4ــ بیمارى آسم 
64 6  ــ4ــ بیمارى هاى چشم 
65 چکیده   
66 آزمون پایانِى نظرى واحد کار چهارم 
67 آزمون پایانى عملى واحد کار چهارم 

68 پیوست ها  
69 ــ پاسخ نامه هاى پیش آزمون ها   
71 ــ پاسخ نامه هاى آزمون هاى پایانى نظرى   
72 منابع   
73 براى مطالعه ى بیشتر 


