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هدف هاى رفتارى: انتظار مى رود، هنرجو پس از گذراندن اين واحد كار بتواند به هدف هاى 
زير دست يابد:

1ــ واژه هاى سالمت و بيمارى را تعريف كند.

2ــ فرق ميان سالمت و بيمارى را توضيح دهد.

3 ـ ـ تفاوت ميان بيمارى هاى واگير و غيرواگير را بيان كند.

4ــ عوامل بيمارى زاى مهم را نام ببرد.

5ـ ـ راه هاى عمده ى انتقال بيمارى ها را نام ببرد.

6 ـ ـ بيمارى هاى شايع در منطقه ى خود را نام ببرد.

7ــ بيمارى هاى قابل پيشگيرى با واكسن را نام ببرد.

8 ـ ـ عوامل خطر مربوط به بيمارى هاى غيرواگير را نام ببرد.

9ــ مهم ترين بيمارى هاى غيرواگير را نام ببرد.

۱ــ بيمار چيست؟
؟ چگونه؟ ن نقش داشته باش ۲ــ آيا انسان م توان در پيشگير از بيمار ش

گ سالم، درمان بيمار ها اهميت بيشتر دارد يا پيشگير از  ۳ــ به نظر شما برا بهره من از ي زن
ابتال به آن ها؟

. ۴ــ راه ها انتقال بيمار ها را نام ببري
. ـ انواع عوامل بيمار زا را نام ببري ۵ ـ 

. ني ـ فرق بين بيمار ها واگير و غيرواگير را بيان  ۶ ـ 
. ۷ــ چن نوع بيمار غيرواگير را نام ببري

؟ ـ چه عوامل در ابتال فرد بيمار به بيمار ها غيرواگير نقش دارن ۸ ـ 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟پيش آزمون واحد كار اول ؟
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مقدمه
بشر از ديرباز درگير بيمارى هاى مختلف و مرگ  ومير ناشى از آن ها بوده است. براى مبارزه با بيمارى ها، علم 
پزشكى به وجود آمده است. اهداف علم پزشكى حفظ و باال بردن سطح سالمت، و بازگرداندن آن هنگام آسيب ديدگى 
و كم كردن رنج و ناخوشى مردم است. همه ى آن چه درباره ى پزشكى و سالمت گفته شده در واژه ى پيشگيرى است. 
بيشتر كشورهاى جهان براى دست يافتن به سالمت به پيشگيرى روى آورده اند. زيرا بخش بزرگى از بيمارى ها، خواه 
واگير يا غيرواگير و حتى آسيب هاى وارده ى ناگهانى و ناخواسته را مى توان پيشگيرى كرد. اين واحد كار براى آشنايى 
هنرجويان عزيز به كليات بيمارى ها و اصولى كه مى توان با كمك آن ها از بسيارى بيمارى ها پيشگيرى كرد تهيه شده 

است. اميد است كه با آشنايى در اين خصوص بتوانيم گامى در حفظ سالمت خود و نزديكانمان برداريم.

نون با بيمار  ۱ــ۲ــ۱ــ بيمار ها واگير: آيا تا
ه از شما بخواه به و نزدي نشوي چون  ه اي  مواجه ش
به نوع بيمار واگيردار مبتال است؟ اگر پاسختان مثبت است 

بگويي چه بيمار داشته است؟
م عامل عفون يا مواد سم آن  ه به  به بيمار ا 
ن ايجاد م شود، بيمار واگير م گوين و م توان مستقيم  در ب
يا غيرمستقيم از انسان به انسان يا از راه محيط زيست به حيوان 

يا انسان منتقل شود.
از  ما  منظور  غيرواگير:  بيمار ها  ۲ــ۲ــ۱ــ 
ه عامل بيمار زا  بيمار ها غيرواگير، بيمار هاي است 
 ، محيط  ، فرد د  متع عوامل   . نم يابن انتقال  و  ارن  ن ه  زن

. اجتماع و اقتصاد در بروز بيمار ها غيرواگير مؤثرن
 ، ـ عروق ـ  ه، بيمار ها قلب بيمار ها غيرواگير عم
 ، استخوان و  عضالن  بيمار ها   ، روان و  عصب   ، ليو
بيمار ها مزمن و غيراختصاص تنفس (مثل آسم و برونشيت)، 

. ، چاق و… هستن ، سرطان، بيمار قن ور سوانح، 
؟  انتان به ي از اين بيمار ها مبتال هستي آيا شما يا نزدي

؟ ام ي به 
نقش  غيرواگير  بيمار ها  به  ابتال  در  د  متع عوامل 
ه به آن ها عوامل خطر م گوين و به شرح زير دسته بن  دارن 

: ه ان ش

۱ــ۱ــ تعريف سالمت
اجتماع  و  روان   ، جسم امل  رفاه  به حالت  سالمت 

. م گوين و نه فقط نبود بيمار يا ناتوان

۲ــ۱ــ تعريف بيمار
ميان  تفاوت  م تواني  آيا   . ه اي ش بيمار  نون  تا حتماً 

؟ ني سالمت و بيمار را بيان 
در  اختالل  از  است  عبارت  بيمار  خالصه  به طور 
ه در  . زمان فرد بيمار م شود  فعاليت ها جسم يا روان

. ه باش ال ايجاد ش ن اش فعاليت ها ب
. ل به دو گروه زير تقسيم م شون بيمار ها به طور 
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۱ــ مصرف دخانيات به ويژه سيگار

ل ۲ــ اعتياد به ال
از  (مراقبت  پيشگير  مات  خ نبودن  دسترس  در  ۳ــ 
فشارخون باال، تشخيص به موقع سرطان و درمان بيمار قن 

و…)

اي و  گ (تغيير الگو غ ۴ــ تغيير سب و روش زن
م) ن  اها آماده و فعاليت ب استفاده  بيشتر از غ

(خطرها  محيط زيست  در  موجود  خطر  عوامل  ـ  ۵ ـ 
ه و…) نن ، آلودگ آب و هوا و اثر سالح ها نابود  شغل

( ـ عوامل مربوط به استرس (فشارها روان ۶ ـ 

توجه!

 Èكشو—ها —œ مرگ Èها بيشترين عامل ها Êسرطا Ÿ«نو« Ë vقËـ عر »مرÁ“Ë بيما—È هاÈ قلبvـ 
پيشرفته »ند.

  
         
         

          بيشتر بدانيد
بسيارى از بيمارانى كه به بيمارى هاى غيرقابل انتقال مبتال هستند، هنگامى براى درمان مراجعه مى كنند 
كه متأسفانه دير شده است و به ناچار براى مدتى طوالنى بايد تحت درمان قرار بگيرند. بنابراين شناخت بيمارى 
در مراحل اوليه بسيار مهم است. با پيشرفت اقتصادى و بهداشتى، احتمال مى رود شيوع بيمارى هاى غيرواگير 

بيشتر شود و شيوع بيمارى هاى واگير و عفونى كاهش يابد.
سازمان جهانى بهداشت پيش بينى كرده است، تا 20 سال آينده بيشترين عوامل مرگ و ناتوانى در جهان 
به ترتيب مربوط به بيمارى هاى قلبى ــ عروقى، افسردگى ها و تصادف هاى رانندگى در جاده هاست كه همه جزء 

بيمارى هاى غيرواگيرند.

اول در بيمار ها ۳ــ۱ــ اصطالحات مت
۱ــ۳ــ۱ــ عفونت: ورود عامل بيمار زا به بافت ها 
عفونت  را  آن  ثير  ت و  رش  و  حيوان  و  انسان  ن  ب مختلف 

. م گوين
گ عامل  : آلودگ به حضور و زن ۲ــ۳ــ۱ــ آلودگ
نه  م شود  گفته  فرد  لوازم  يا  لباس ها  اجسام،  رو  بيمار زا 

. ن و در ب
۳ــ۳ــ۱ــ تماس: تماس به ارتباط فرد يا حيوان آلوده 

ه فرصت انتقال  ه با فرد يا حيوان ديگر م گوين به طور  ش
. عفونت وجود داشته باش

، انسان، حيوان، گياه  ـ۳ــ۱ــ مخزن: مخزن بيمار ۴ ـ 
ه عامل بيمار زا به آن نيازمن  و حت خا يا ماده ا است 
. مثالً  انسان مخزن بيمار  ن ا  ثير پي باش و در آن رش و ت
رش  انسان  ن  ب در  بيمار  اين  ويروس  يعن  است  سرخ 

، يا آب مخزن بيمار وباست. ن م 
: آيا م داني بيمار ها به  ۵ــ۳ــ۱ــ انتقال بيمار
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چه صورت به انسان منتقل م شود؟

و  مستقيم  صورت  دو  به  واگير،  بيمار ها  انتقال 
: غيرمستقيم اتفاق م افت

الف) انتقال مستقيم
ردن مثل دست دادن، ذرات ريز  ــ تماس مستقيم (لمس 

 ،( قطره ا مثل عطسه و سرفه، تماس جنس
زاز) ــ تماس با خا (

،( ــ گزش حيوانات (هار
منتقل  جفت  راه  از  ه  (سرخجه  جنين  به  مادر  ــ 

م شود).

ن همه  اين عوامل  ، جمع ش ن بيمار ا ش ا برا پي ل
مثلث  به صورت  آن را  م توان  و  است  الزم  مناسب  شرايط  و 
ه عوامل بيمار زا، عوامل ميزبان (فرد) و عوامل  نشان داد 
مثلث  اضالع   . م دهن يل  تش را  مثلث  رأس  سه   ، محيط
ه  تأثير متقابل اين عوامل خواه بود. اين مثلث را  نشان دهن

. ) م گوين (مثلث بيمار زاي
بيمار  باعث  ه  عامل هاي  بيمار زا:  عوامل   
. اين عوامل عبارت ان از عامل ها  م شون انواع مختلف دارن
تر ها، ويروس ها، انگل ها، قارچ ها و…)،  ه (با بيمار زا زن
مبود ويتامين)،  ن،  عامل ها شيمياي (ورود مواد سم به ب
، ضربه ها  ، سرمازدگ عامل ها بيمار زا فيزي (گرمازدگ

و تصادفات) و ساير عوامل ناشناخته (عامل سرطان).
 تعريف ميزبان: در بيمار ها واگير به انسان يا حيوان 

. ، ميزبان م گوين ه عامل بيمار زا را در خود جا ده
ه بيمار م شود،   عوامل ميزبان: به شرايط فرد 
ل بعض افراد بيش  . به طور  عوامل مربوط به ميزبان م گوين
. اين به دليل  از سايرين مستع ابتال به بيمار ها خاص هستن
ويژگ ها  مهم ترين  از  برخ  است.  افراد  متفاوت  ويژگ ها 

عبارت ان از:
۱ــ جنس (مردها بيش از زنان مستع ابتال به بيمار ها 

،( ريو هستن
ان بيش از بزرگساالن  ود ۲ــ سن (بيمار آبله مرغان در 

است)،
وضع  با  افراد  در  سل  (بيمار  اقتصاد  وضع  ۳ــ 

ه م شود). اقتصاد ضعيف بيشتر دي
و  شرايط  مجموعه   به  محيط:محيط  عوامل   
ه بر سالمت فرد و جامعه تأثير  عامل ها خارج گفته م شود 
ارد. انواع محيط عبارت ان از محيط فيزي (زباله، آب،  م گ
رب ها)، محيط  ه (ويروس ها، مي حرارت، نور، هوا)، محيط زن
اجتماع (آداب و رسوم، اعتقادات). هري از اين محيط ها 
. آلودگ محيط فيزي  ن تحت شرايط م توان فرد را بيمار 
موجب بيمار هاي مثل وبا م شود. در محيط اجتماع نيز 
ن چا بالفاصله  برخ اعتقادات يا رفتارها نادرست مثل نوشي

ب) انتقال غيرمستقيم
و  ا  غ آب،  (مثل  ب جان  وسايل  م  به  انتقال  ــ 

لباس)،
ه حشره ا مانن  ار (زمان  م ناقل جان ــ انتقال به 
ن خود موجب انتشار ي عامل  مگس از طريق بال ها، پاها يا ب

عفون م شود)،
ــ انتقال از طريق هوا (ذرات آلوده معلق در هوا).

ل در انتقال بيمار ها اعم از واگير و غيرواگير  به طور 
. سه عامل ميزبان، عامل بيمار زا و محيط دخالت دارن

ميزبان

محيطعوامل بيمار زا
مثلث بيمار زاي
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ايمن ساز عليه بيمار فلج اطفال

ود مبتال به فلج اطفال

م خون فقر آهن شود. ا، م توان موجب  بع از خوردن غ
ـ۳ــ۱ــ مصونيت: مصونيت عبارت از حالت در  ۶ ـ 
ن  ا  ه انسان يا حيوان در مقابل بيمار مقاومت پي ن است  ب

و به آن بيمار مبتال نشود.
مصونيت بر دو قسم است: مصونيت طبيع و مصونيت 

. تساب ا
: مصونيت طبيع

ه انسان، يا حيوان به طور طبيع نسبت به  حالت است 
برخ بيمار ها مصونيت دارد و به آن مبتال نم شود.

: تساب مصونيت ا
قسم  دو  بر  و  دارد  وجود  انسان  ن  ب در  مصونيت  اين 

است:
ن  تساب فعال: اگر عامل بيمار زا وارد ب مصونيت ا
ن او پادتن تولي م شود. اين پادتن باعث  فرد شود، در ب
م شود فرد پس از بهبود، ديگر به اين بيمار مبتال نشود و در 
سن عليه آن بيمار  . هم چنين اگر به فرد وا برابر آن مصونيت ياب
ه مانع ابتال فرد  ن او پادتن تولي م شود  تزريق شود، در ب
به بيمار م شود. اين مصونيت معموالً  باعث م شود فرد تا 

پايان عمر ديگر به آن بيمار مبتال نشود.
تساب غيرفعال: اين نوع مصونيت به طور  مصونيت ا
يه با شير مادر به نوزاد منتقل  طبيع از راه جفت يا از طريق تغ
ه از مادر به  م شود. نوزاد پس از تول معموال ً   به علت پادتن هاي 
ت چهار تا شش ماه در مقابل بيمار ها  ه است به م او منتقل ش
مصون است. گاه اين نوع مصونيت بر اثر تزريق سرم حاو 
ه معموالً  بيش از چن هفته طول  پادتن، در فرد ايجاد م شود 

م دوام است. ل مصونيت غيرفعال  . به طور  ش نم 

شما  به نظر  بيمار ها:  از  پيشگير  ۷ــ۳ــ۱ــ 
ر اهميت دارد؟ پيشگير از بيمار ها چق

ه در  ام هاي گفته م شود  پيشگير به مجموعه  اق
سيناسيون.  نتيجه  آن انسان مبتال به بيمار نشود مانن وا

سيناسيون ۴ــ۱ــ وا
. آيا م داني  سن زده اي گ خود وا در طول زن حتماً 

سيناسيون عليه چه بيمار هاي انجام م شود؟ وا
ن در مقابل بروز بيمار ها  سيناسيون باعث حفاظِت ب وا
ه و يا  شته ش رب ضعيف يا  سن نيز ويروس يا مي م شود. وا
ه از راه خورا يا تزريق  ه و ب ضرر آن هاست  سم ضعيف ش
ن به منظور دفاع  ن م شود. اين عمل باعث م شود تا ب وارد ب
م  ه به فرد  از فرد، مواد به نام پادتن يا آنت باد بسازد 

. ن تا در برابر بيمار مقاوم باش م 

 ، ديفتر خطرنا  بيمار ها  عليه  ان  ود ايمن ساز 
، سل و هپاتيت «B» انجام  زاز، فلج اطفال، سرخ سياه سرفه، 

م شود.

مصونيت

تسابطبيع ا

غيرفعالفعال
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شور جمهور اسالم ايران اشت  ول ۱ــ برنامه  ايمن ساز همگان با توجه به شرايط به ج

سنسن توضيحاتنوع وا
و تول سن ض سل است.ب.ث.ژ، فلج اطفال و هپاتيت «ب»ب سن ب.ث.ژ وا وا
زاز سه گانه، فلج اطفال و هپاتيت «ب»٢ ماهگ  ، سن ها ديفتر سن سه گانه شامل وا وا

ه هم زمان تلقيح م شود. و سياه سرفه است 
سه گانه و فلج اطفال٤ ماهگ
سه گانه و فلج اطفال و هپاتيت «ب»٦ ماهگ
، سرخجه ١٢MMR١ ماهگ سن ها سرخ سن شامل وا اين وا

و اوريون است.
سه گانه، فلج اطفال١٨ ماهگ
ـ٤ سالگ سن سه گانه به اطفال بيش از ٦ سال سه گانه و فلج اطفال و ٦MMR ـ  تجويز وا

ممنوع است.

Measles - Mump - Rubella ــ۱

رده ان ه در وقت مقرر مراجعه ن ول ۲ــ ايمن ساز افراد ۷ تا ۱۸ ساله  ج

سنتاريخ مراجعه نوع وا
دوگانه  ويژه  بزرگسال، فلج اطفال، MMR، هپاتيت «ب»اولين مراجعه

دوگانه  ويژه  بزرگسال، فلج اطفال، هپاتيت «ب»ي ماه بع از اولين مراجعه
دوگانه  ويژه  بزرگسال، فلج اطفالي ماه بع از دومين مراجعه

دوگانه  ويژه  بزرگسال، فلج اطفال، MMR، هپاتيت «ب»٦ ماه تا ي سال بع از سومين مراجعه
رار شود١٠ سال بع از چهارمين مراجعه دوگانه  ويژه  بزرگسال و هر ده سال ي بار ت

         
         

          بيشتر بدانيد
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زاز و  برنامه  ايمن ساز زنان باردار عليه بيمار ها 
ول زير انجام م شود. ايمن ساز زنان باردار  ديفتر طبق ج
ه ي از علل مهم مرگ  و مير  زاز  از ابتال نوزاد به بيمار 

مرگ  و مير  احتمال  هم چنين   . ن م  پيشگير  است  نوزادان 
. اهش م ده مادران را در زمان زايمان نيز 

توجه!

مانع  گي  سرماخو يا  مدفو   بو  شل  ـ 
يمن سا نيست.

سيناسيو  بر  مانعي  نه تنها  تغذيه  سو ـ 
به  مبتال  ا  و به موقع  يمن سا  ه  بل نيست، 

. تغذيه حتمًا توصيه مي شو سو
هپاتيت  ناقل  خانو  فر  ي   ي چنا چه  ـ 
ين  عليه  بايد  منز  ن   سا فر  بقيه  باشد   « »

سينه شوند. بيما 

۱ــ۴ــ۱ــ عوارض جانب ناش از ايمن ساز با 
سن وا

عوارض جانب پس از ايمن ساز بسيار نادر است ول 
سن ها بسيار مهم  نش ها مربوط به وا در هرحال اطالع از وا

است.
ين  چن سيناسيون  وا از  بع  نش ها  وا  ، ل به طور 
ه در اين جا به عوارض موضع و عموم اشاره  دسته است 

م شود.
: عوارض موضع موارد ب خطر  عوارض موضع
نش موضع  ه ظرف ي تا دو روز برطرف م شود. وا است 

از طريق درد فور در ناحيه  تزريق مشخص م شود و معموالً  
پس از چن دقيقه از بين م رود ول گاه با حساسيت همراه 
 ، . ورم و قرمز ه چن ساعت يا ي روز باق م مان است 

ه شود. ن است مشاه ه مم ساير عوارض موضع است 
سينه  : تب در ۱۰ تا ۲۰ درص افراد وا عوارض عموم

ه ي تا دو روز دوام دارد. ه م شود  ه دي ش
ي مثل شو و فشارخون (رخوت  عوارض عموم ش
ي همراه  ) بسيار نادر است. گاه تب ش ي و سست بسيار ش
ه ي  عاليم مثل سردرد و اختالالت گوارش ايجاد م شود 

. تا دو روز ادامه م ياب

ول ۳ــ ايمن سازى زنان باردار ج

سنتاريخ مراجعه توضيحاتدفعاتنوع وا

سن نوبت اولدوگانه ى ويژه ى بزرگسالاولين مراجعه وا شامل  دوگانه  سن  وا
نوع  زاز  و  ديفترى  بيمارى هاى 
ه به صورت توأم تلقيح  بالغان است 

م شود. نوبت دومدوگانه ى ويژه ى بزرگسالي ماه بع
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1 vفعاليت عمل

ا خانو  به شما نشا  و سيناسيو  ا  هيد  ستا خو بخو ، همسايگا   ند  خويشا
د ي  سن هايي  بايد تا سن ۶ سالگي بزنند؟  ند؟ چه  سن   يا  ها به موقع  نيد  سي  هند. بر

هيد. ال گز  سي خو    ند؟ نتايج بر سن نز  به موقع 

2 vفعاليت عمل

طفا   فلج   ، يفتر بيما ها  خطرها  با   گر  هر  شويد.  تقسيم  نفر  پنج  گر ها  به 
نيد. ال بحث    ، ر نسا تحقيق  نتقا  به  سيا سرفه   ها 

✎
✎

يده چ
ه در رفاه جسم و اجتماع و روان به سر م برد و انسان  س است  ✔ انسان سالم 

ه در فعاليت ها جسم و روان اش اختالل ايجاد شده باشد. س است  بيمار 
✔ بيمار ها از نظر راه ها انتقال به دو دسته  عمده  بيمار ها واگير و بيمار ها 
غيرواگير تقسيم م شود. در بيمار ها واگير بيمار از انسان به انسان يا از حيوان به انسان 
غيرواگير،  بيمار ها  باشد.  غيرمستقيم  يا  مستقيم  م تواند  انتقال  اين  و  است  انتقال  قابل 
 ، ، عدم تحر شيدن، چاق غيرقابل انتقال از انسان به انسان ديگر است و عوامل مثل سيگار 

، فشارها روان و… در ايجاد آن ها مؤثر است. سابقه فاميل
ه با استفاده از آن م توان از ايجاد بيمار ها  ✔ علم پيشگير از بيمار ها، علم است 
ار دانستن راه ها انتقال بيمار ها و يا داليل به وجود آمدن آن ها  رد. برا اين  جلوگير 
سيناسيون ي از مهم ترين راه ها شناخته شده  پيشگير از بسيار  بسيار مهم است. وا

از بيمار ها واگير است.
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ار اول آزمون پايان نظر واحد 
نيد. ۱ــ بيمار را تعريف 

نيد. ۲ــ فرق ميان بيمار ها واگير و غيرواگير را بيان 
۳ــ عامل ها مهم بيمار زا را نام ببريد.

۴ــ سه عامل مهم انتقال بيمار (مدل مثلث چرخه  انتقال) را نام ببريد.
دام ي از بيمار هاست؟ سن MMR برا پيشگير از  ـ وا ۵ ـ 

؟ سن تزريق م شود؟ چند نوبت؟ و با چه فاصله هاي ـ به زنان باردار چه وا ۶ ـ 
دام ي از بيمار ها انجام م شود؟ سيناسيون در ايران عليه  ۷ــ برنامه  وا

سن ها بدو تولد نيست؟ سن ها فوق جزو وا دام ي از وا ـ  ۸ ـ 
الف) سه گانه                    ب) فلج اطفال 
«B» ج) ب.ث.ژ                    د) هپاتيت

سن در بدن ايجاد م شود از چه نوع مصونيت است؟ ه بر اثر تزريق وا ۹ــ مصونيت 
تساب فعال الف) مصونيت طبيع                    ب) مصونيت ا

دام تساب غيرفعال                    د) هيچ  ج) مصونيت ا
دام ي از عوامل خطر بيمار ها غيرواگير است؟ ۱۰ــ 

ل  شيدن سيگار                    ب) اعتياد به مشروبات ال الف) 
ج) استرس                    د) هر سه مورد
دام ي از موارد زير از خصوصيات بيمار ها واگير نيست؟ ۱۱ــ 

ب) توسط ي عامل عفون خاص ايجاد م شود. الف) قابل انتقال از ي فرد به فرد ديگر است. 
م ايمن ساز قابل پيشگير است. ج) هميشگ است.                    د) به 

دام ي جزء راه ها انتقال مستقيم است؟ ۱۲ــ 
م ناقل جاندار الف) انتقال از طريق آب و غذا                    ب) انتقال به 

ج) انتقال از طريق هوا                    د) تماس جنس

ار اول آزمون پايان عمل واحد 
شور، درباره  شايع ترين بيمار ها منطقه   ندگ بيمار ها در مناطق مختلف  ۱ــ با توجه به پرا

ان خود ديده ايد؟ نيد. چند مورد از اين بيمار ها را در نزدي خود تحقيق 
ه با انجام چه اقدام هاي  نيد و بنويسيد  ۲ــ راجع به راه و نحوه  انتقال بيمار ها واگير گزارش تهيه 

م توانيد در پيشگير از انتقال بيمار ها (انتقال مستقيم و غيرمستقيم) مؤثر باشيد؟
سيناسيون بررس  امل بودن وا ود زير ۶ سال را از نظر به هنگام بودن و  سيناسيون  ارت وا ۳ــ 

رده و نتيجه را گزارش دهيد.

؟

؟
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ا  ر د  وم ا  ر د  وموا  حد  وا  حد 

آشنا ي با عال يم و نشا  نه ها شا  يع بيمار هاآشنا ي با عال يم و نشا  نه ها شا  يع بيمار ها
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هدف هاى  به  بتواند  كار  واحد  اين  گذراندن  از  پس  هنرجو  مى رود،  انتظار  رفتارى:  هدف هاى 
زير دست يابد:

1ــ عاليم و نشانه هاى عمومى بيمارى در بدن را بيان كند.

2ــ عاليم خارش و نحوه ى مقابله با آن ها را توضيح دهد.

3 ــ عاليم مربوط به بيمارى هاى قلبى را بيان كند.

4ــ عاليم مربوط به بيمارى هاى تنفسى را شرح دهد.

5 ـ ـ عاليم مربوط به بيمارى هاى گوارشى را توضيح دهد.

6 ـ ـ عاليم كم خونى و نحوه ى مقابله با آن ها را توضيح دهد.

7ــ عاليم مربوط به بيمارى هاى كليه و نحوه ى مقابله با آن ها را شرح دهد.

8 ـ ـ عاليم مربوط به بيمارى هاى عضالنى ــ اسكلتى را توضيح دهد.

9ــ عاليم مربوط به بيمارى هاى گوش و حلق و بينى را توضيح دهد.

10ــ عاليم مربوط به بيمارى هاى سيستم عصبى را توضيح دهد.

11ــ عاليم مربوط به بيمارى هاى چشم را بشناسد و نحوه ى مقابله با آن ها را توضيح دهد. 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟پيش آزمون واحد كار دوم ؟
؟ ني رده، علت بروز آن را بيان  ۱ــ تب را تعريف 

؟ اهش وزن را توضيح دهي ۲ــ علت ها مهم 
نام  است  ريه  يا  قلب  ج  بيمار ها  ه   نشان دهن ه  را  قفسه سينه  دردها  با  همراه  مهم  عاليم  ۳ــ 

؟ ببري
رد؟ ز درمان مراجعه  ام عاليم همراه با تنگ نفس باي فورًا به مر ن  ۴ــ با دي

. ني ـ تهوع و استفراغ را تعريف  ۵ ـ 
. ان نام ببري ود ـ عاليم خطرنا همراه با اسهال را در  ۶ ـ 

. م خون را نام ببري ۷ــ چن عالمت 
. م خون «فقر آهن» را نام ببري ـ روش ها پيشگير و درمان  ۸ ـ 

؟ امات انجام م دهي ين عاليم عفونت ها دستگاه ادرار چه اق ۹ــ برا تس
مردرد چيست؟ ۱۰ــ علت ها 



١٣١٣

مبانى بيمارى هاى واگير و غير واگير: آشنايى با عالمي و نشانه هاى شايع بيمارى ها

مقدمه
امروزه نه تنها بسيارى از بيمارى هاى شايع قابل پيشگيرى است، بلكه برخى نيز با به كارگيرى اقدام هاى ساده 
و اوليه به سرعت بهبود مى يابند. اين درحالى است كه بيمارى هايى وجود دارد كه هر چند عاليم آن ها بسيار خفيف 
است، اما نياز به توجه جدى و مراقبت شديد دارد. لذا توجه به اين كه در روبه رو شدن با عاليم بيمارى ها چه بايد كرد و 
چه هنگام به مراكز بهداشتى درمانى و يا اورژانس مراجعه كرد امرى ضرورى است. هدف از اين واحد كار نيز آشنا كردن 

بيشتر شما با اين مسايل است.
توجه داشته باشيد، هدف اين واحد كار آن نيست كه به شما آموزش دهد كه چگونه بيمارى را تشخيص دهيد، 
جايگزين پزشك نيز نيست. هدف صرفاً آن است كه به شما كمك كند تا تشخيص دهيد چنان چه بيمارى فرد جدى 
نيست، تا چه مدت مى تواند به پزشك مراجعه نكند. هم چنين كمك مى كند عاليمى را كه نشان دهنده ى وضعيت 

نگران كننده بيمار است و الزم است بيمار به پزشك يا مركز درمانى مراجعه كند بشناسيد.
به طور كلى عاليم شايع بيمارى ها را مى توان به 11 گروه عمده تقسيم كرد كه به توضيح آن ها مى پردازيم:

۱ــ۲ــ مسايل عموم
 . ه باشي لمه را شني نون اين  ۱ــ۱ــ۲ــ ِاِدم۱: شاي تا

؟ تصور شما از ادم چيست؟ چه تعريف از آن در ذهن داري
ن است و عبارت است  ل همان ورم اعضا ب ادم به طور 
ن وجود دارد. ه در بين سلول ها ب از: افزايش حجم مايع 

ن  ش تنگ  وزن،  افزايش  مثل  ه    عاليم  مشاه با 
ازه  ام ها، افزايش ان فش، صورت پف آلود، تورم ان انگشتر يا 
ن فرورفتگ پوست بر اثر فشار انگشت  م و باق مان دور ش

رد. ن ش  رو آن، باي به وجود ِاِدم در ب
آيا م داني ِاِدم بر اثر چه بيمار هاي م توان به وجود 

؟ آي
ب و   ، ه  ِاِدم باي به وجود بيمار ها قلب با مشاه

رد. ليو ش 
بار  ين  چن به حال  تا  مطمئناً   : خستگ ۲ــ۱ــ۲ــ 
ه خستگ م توان  ، ول آيا م داني  رده اي خستگ را تجربه 

؟ نشانه  بيمار باش

۱- Edema: خيز ــ ورم
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ه توسط شخص به صورت ها  خستگ احساس است 
دادن  دست  از   ، ناتوان سالت،   ، ب حال جمله:  از  مختلف 
ارها روزمره و احساس يأس و نا  امي بيان  ميل و عالقه به 

م شود.

، بيمار ها  خستگ م توان نشانه  بيمار ها روان
 ، ليو ، بيمار ها  م خون  ،( ، بيمار ديابت (مرض قن عفون

. ، قلب و ريو باش ب

توجه!

مد   به صو  ه  خستگي   به  لي  ست،  طبيعي  مر  نه  يا  ها  ا ناشي   خستگي 
. ند، بايد توجه شو مر ناتو  ها  ا نجا  طوالني مد باشد  شخص   

دما  چيست؟  تب  از  شما  تعريف  تب:  ۳ــ۱ــ۲ــ 
ن با  ، تب گفته م شود؟ در روبه رو ش ازه باش ن تا چه ان ب

؟ ني تب چه م 

ه از راه دهان  حرارت باالتر از ۳۷/۶ درجه سانت گراد را 
ثرًا بر اثر بيمار ها عفون  . تب ا ازه گير شود تب گوين ان

، ذات الريه و…   . ايجاد م شود مثل سرماخوردگ
، اما معموالً   تب م توان عالمت بسيار از بيمار ها باش

ن درحال مبارزه با عفونت است.  ه ب ه  آن است  نشان دهن
ن را  مقابله با گرما و بعض داروها خاص م توان دما ب
ن است دايماً  . چنان چه حالت لرز داشته باشي مم افزايش ده

. ني ن  احساس گرم و سرد ش
تب  دچار  احتماالً   نيست  خـوب  عموميتان  حـال  اگـر 

. ه اي ش
از  خير،  يا  رده اي  تب  ه  شوي  متوجه  ه  اين  برا 

. ني دماسنج استفاده 

توجه!

جعه به پزش بر  . قبل  مر هميت  طفا بسيا  تب  بايد جد گرفت  به خصو  مو 
يد. ستامينوفن بخو نيد  عال بر پاشويه  حت  ستر تاقي خن  نيد،   پايين  تب مي تو

ما بدنتا  گر  نيد.  ند گير  ما بد خو  هر ۴ ساعت ي با  نيد بايد  سالت مي  حسا  گر 
نيد. جعه  ر به پزش مر قد  اهش تب  جه سانتي گر بو بالفاصله بر  بيشتر  ۴۰ 
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 ۵ ود  ح انسان  وزن  اگر  وزن:  اهش  ۴ــ۱ــ۲ــ 
درص يا بيشتر نسبت به وزن معمول ط ي دوره  ۶ ماهه يا 

. اهش وزن گوين ، آن را  اهش ياب متر 
اهش وزن عبارت است از: سرطان ها،  علت ها مهم 
عفونت ها،   ، قلب ل ها  مش  ، ح از  بيش  ن  ب فعاليت  تب، 

يه و اثرات داروها. سوءتغ

۲ــ۲ــ مسايل مربوط به پوست
ه در  ل ها پوست خارش است  ي از شايع ترين مش

اين جا به آن م پردازيم.
گ  زن طول  در  ما  همه   قطعاً  خارش:  ۱ــ۲ــ۲ــ 
ر  ين بار داشته ايم. آيا تا به حال به اين موضوع ف خارش را چن

ه علت خارش چيست؟ رده اي 
ات فيزي يا  خارش پاسخ پوست به انواع مختلف تحري
ن پوست در فرد به ح  شيمياي است. در اين حالت تحري ش

ن م شود. ي در او برا خاران ه باعث ميل ش است 
ه  خارش عبارت است از: نن علل شايع ايجاد 

 ،( (حساسيت آلرژي  نش ها  وا  ، پوست بيمار ها 
، الياف  هير، گزش حشرات، عفونت ها، حساسيت به گرد و خا
، برخ از بيمار ها  ، پوست خش ، جانوران خانگ مصنوع

. ، انگل ها، بعض از داروها و علل عصب داخل

توجه!

ثي باشد يا به خاطر  ست  ن  ي پوست مم چا خا مي شوند. خش ي پوست  ثر خش ثر مر بر 
يا  خا  ند  مي تو خو  خو  به  پوست  ي  خش  . شو يجا  شيميايي  مو  با  مقابله  يا   شست  شو 
نيد   ستفا  ر ها محلو    نند هايي مثل  ر پوستتا هميشه  نر  ند. بر مرطو  يجا 

نيد. جعه  ، به پزش مر ر مه پيد  گر عاليم   شويند ها  صابو بپرهيزيد. 

۳ــ۲ــ مسايل قلب ــ عروق
سينه  قفسه   درد  سينه:  قفسه   درد  ۱ــ۳ــ۲ــ 
ه  قفسه  سينه) م توان  (هر نقطه ا بين گردن و آخرين دن
ارد.  . اما معموالً  علت خطرناك ن ه باش اردهن عالمت هش
ثرًا دردها قفسه  سينه بر اثر مسايل خفيف مثل رگ به  ا

ن عضالن يا سوءهاضمه ايجاد م شود. رگ ش
ه در ناحيه  وسط قفسه  سينه  ي و فشاردهن درد ش
يا درد همراه با تنگ نفس، نامنظم ضربان قلب، تهوع، عرق 
ن است نشانه  بيمار ها ج قلب  ردن مم ردن يا غش 

يا ريه باش و نياز به درمان فور دارد.

ن  ش و با فعاليت ب ه بين ۲ تا ۱۰ دقيقه طول ب درد 
بيشتر شود مهم است. در اين موارد باي بيمار را با احتياط و 

نيم. ز درمان منتقل  ت به نزدي ترين مر مترين حر
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مبانى بيمارى هاى واگير و غير واگير: آشنايى با عالمي و نشانه هاى شايع بيمارى ها

1 vفعاليت عمل

ل ها بيما مبتال به بيما ها  با  مش شي  به گر ها ۵ نفر تقسيم شويد. هر گر گز
ند. ير تهيه  قي به صو  قلبي ـ  عر

هميت   ين خصو   با  قلب  بيما ها قلبي، مختصر   تا هايي  جعه به  بتد با مر ـ 
هيد. توضيح 

هيد. (بيما ها ما قلب، بيما ها ناشي  ي  مهم ترين بيما ها قلب  شر  ـ سپس ي
(… ساني به قلب  مبو خو   

ه مبتال به بيما ها قلبي هستند  ـ  مرحله  بعد با جست  جو ميا بستگا يا همسايگا چند نفر  
نيد: سي  ير  بر ته ها  يافته با پرسش هايي   ها ن

ست؟ ماني شد چه بو  ز  جعه   ها به مر ه باعث مر ليه  بيما قلبي  ّ ايت  لف) ش
ند؟ شته  يابت  چربي باال   ، خو يش فشا فز ) چند نفر   ها بيما 

ند؟ شته  هر خو سابقه  بيما ها قلبي   ، بر يا خو ، ما ) چند نفر   ها  بين پد
ند؟ ر  نا  ماني بر بيما  چه توصيه هايي به  قد ها  ماني چه  شتي   ) پرسنل بهد

ست يافتيد؟ نيد. به چه نتايجي  سته بند  خر پاسخ پرسش ها    مرحله  
هيد. السي ها خو پاسخ  نيد  به پرسش ها هم ال بخو     ، پس  تهيه  گز

۴ــ۲ــ مسايل مربوط به دستگاه تنفس
۱ــ۴ــ۲ــ تنگ نفس: تنگ نفس عبارت است از 
ه به صورت نفس ــ نفس زدن ها  احساس دشوار در تنفس 
ي دچار تنگ  ه بع از فّعالّيت ش وتاه است. طبيع است 

 . نفس شوي
 . زنان باردار و افراد چاق بيشتر دچار تنگ نفس م شون
شي  با اين همه، چنان چه درحالت استراحت هم تن تن نفس م 
م فّعالّيت دچار اين حالت  ه بع از  يا نفس نفس م زني يا آن 

✎

. ل قلب يا تنفس باشي ن است مبتال به مش ، مم م شوي
ن است ج باش  ل هاي مم ه چنين مش از آن جا 
ه  ازد ضرورت دارد  سيژن رسان به بافت ها را به خطر بين و ا
ون هيچ علّت واضح، فورًا به  در صورت ابتال به تنگ نفس ب
ا خوردن،  پزش مراجعه شود. تنگ نفس ناگهان به هنگام غ
باي  و  است  هواي  راه ها  در  ا  غ ردن  گير  احتماالً به دليل 
مبتال  شخص  برا  اّوليه  م ها  به صورت  فور  درمان 

انجام شود.

ته  مهم  ! ن
چنان چه خودتان يا هر فرد ديگرى دچار يكى از حالت هاى زير شديد، فوراً به اورژانس مراجعه 

كنيد:
ــ تنگى نفس شديد و ناگهانى

ــ كبودى لب يا زبان به صورت ناگهانى
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ني و به  مه هايش را باز  ن بيمار به اورژانس، د تا رسان

. ني تا راحت تر و صاف بنشين م  او 
ه  بيمار ها ريو (آسم،  تنگ نفس م توان نشان دهن

. برونشيت و…) و يا بيمار ها قلب باش
گ  زن طول  در  مردم  تمام  قطعاً  سرفه:  ۲ــ۴ــ۲ــ 
ه سرفه به چه علت ايجاد  . ول آيا م داني  رده ان خود سرفه 

. م شود و چه موقع م توان خطرنا باش
ن به تحري يا التهاب ريه يا گلو است. سرفه پاسخ ب

 ، سرماخوردگ از:  است  عبارت  سرفه  علل  شايع ترين 
. با وجود اين گاه  ن، آسم يا ورود جسم خارج شي سيگار 
ت، نشانه  نوع بيمار  ن است سرفه ها طوالن م هم مم

. ج دستگاه تنفس مثل سرطان باشن

ـ٢ــ مسايل مربوط به دستگاه گوارش ٥ ـ 
م  ش درد  موارد  بيشتر  در  م:  ش درد  ـ٢ــ  ١ــ  ٥ ـ 
ن زياد و سريع  ت است و فقط به سبب خوردن و آشامي وتاه م

توجه!

ر   ر شبانه، بايد توجه  ، گرفتگي طوالني مد صد  عر  اهش   ، به سرفه ها همر با خو
هر چه سريع تر با پزش تما گرفت.

بيمار ها   سبب  به  است  ن  مم م  ش درد  م شود.  ايجاد 
نيز  زنان  تناسل  دستگاه  يا  ادرار  دستگاه  گوارش،  دستگاه 
ت باش باي  ه طوالن م ي  م ش ايجاد شود. هر درد ش

سريعًا تحت درمان قرار گيرد.
يسيت (التهاب  م عبارت است از: آپان علل مهم درد ش
، عفونت يا سنگ  اي ه، مسموميت غ يس)، زخم حاد مع آپان

ليه و فتق.
حالت  نون  تا  آيا  استفراغ:  و  تهوع  ـ٢ــ  ٢ــ  ٥ ـ 
ر  ه  آن ها ف نن ؟ آيا به علل ايجاد  تهوع و استفراغ داشته اي

؟ تعريف شما از تهوع و استفراغ چيست؟ رده اي
تهوع به حالت برانگيختگ و ناتوان در استفراغ توصيف 
ه است، مـ شود. استفراغ خـروج نــاگـهـانـ محتويات مـعـ


