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است  ن  مم اما   . م ده رو  چرب  اها  غ مصرف  در  ه 
به دنبال بيمار و گرفتار هر قسمت از دستگاه گوارش هم 
بيمار ها  يا  عصب  ات  تحري اثر  بر  هم  گاه  شود.  ايجاد 
ه مبتال به  مربوط به گوش، استفراغ ايجاد م شود. افراد 
، از عاليم آشناي مثل سردرد  رر ميگرن م شون حمله ها م
ه  ديگر  موارد  در  اما   . آگاهن استفراغ  و  تهوع  با  همراه 

پيگير   ، باش م  ش درد  يا  ي  ش سردرد  با  همراه  استفراغ 
پزش ضرور است.

علل مهم استفراغ به شرح زير است:
ات عصب مثل سردردها ميگرن ١ــ تحري
اي ٢ــ مسايل گوارش نظير مسموميت غ

ليه  و …  ، ب ٣ــ بيمار ها مربوط به 

توجه!

يا  قهو  نه ها  به  شبيه  سيا  شن،   قرمز  گه ها  صو  به  خو   ، ستفر همر  چنانچه   
نيد. جعه  لخته  خو باشد بايد فو به پزش مر

رر بسيار  ـ٢ــ اسهال: اسهال در واقع دفع م ٣ــ  ٥ ـ 
فوع آب است. اسهال اغلب با دل درد و دل پيچه  شل يا م
در  است.  همراه  م)  ش پايين  قسمت  عضالت  (انقباض ها 
بسيار از موارد اسهال به سبب عفونت ها ويروس است و 
ي است و  رت ش . اسهال به ن ش متر از ٤٨ ساعت طول م 
ه الزم دارد مصرف مقادير فراوان مايعات  معموًال تنها درمان 
ن است. با اين همه در صورت  اهش آب ب برا پيشگير از 
بيشتر  ٤٨ ساعت يا  بيشتر از  ت  اسهال به م ردن  ا  ادامه پي
رد. هم چنين  اد دفعات اسهال باي به پزش مراجعه  ن تع ش
اي است و مبتال  ه شغل شما در تماس با مواد غ در صورت 

. ني ه اي حتمًا به پزش مراجعه  به اسهال ش
و  قارچ ها  ويروس ها،  تر ها،  با اثر  بر  م توان  اسهال 

اي فاس ايجاد شود. سم موجود در مواد غ
دفعات  اد  تع يا  و  باش  همراه  نيز  خون  اسهال،  با  اگر 
ه فرد ب حال شود و يا تب  اجابت مزاج به ح زياد باش 

. ني ز درمان مراجعه  بيمار باال باش باي به سرعت به مر
ان زير ٥ سال در  ود اسهال دومين عامل مرگ و مير 
زير  عاليم  اسهال،  به  مبتال  ود  هر  در  اگر  ماست.  شور 

: ني ه شود باي هر چه سريع تر به پزش مراجعه  مشاه
ه شود. ود خون دي فوع  ــ در م

ارد. ــ ميل به مايعات ن

. ــ اسهال و پس از ٣ روز نيز بهبود نياب
. ــ اسهال خيل آب باش

. رر داشته باش ــ استفراغ م
. ــ تشنگ خيل زياد داشته باش

. ــ ب حال يا خواب آلود باش
ود مبتال به اسهال، اگر شير مادر م خورد، به  به هر 
هي و در  ه شير ب ت طوالن تر در هر وع دفعات بيشتر و به م
، مايعات بيشتر مانن سوپ، دوغ و  م ا  صورت شروع غ
ن مايعات اضاف را تا زمان قطع اسهال  هي و نوشان آب سالم ب

. ادامه دهي
ود مبتال به اسهال، نجات بخش  ن مايعات به  نوشان

گ اوست. زن
ن سالم،  م دسترس به آب آشامي ، ع يه با شير خش تغ
اي از  اشت مواد غ م رعايت به اشت زباله و ع دفع غيربه
. مايعات مناسب  بيمار ها اسهال ان ه   نن مساع عوامل 
شير  اسهال  بيمار  دوران  در  ن  ب آب  م  از  پيشگير  برا 
مادر، سوپ، لعاب برنج، دوغ و محلول O.R.S است. استفاده 
ا و شستن دست ها  ، تميز نگه داشتن آب و غ اشت از توالت به
ا م توان از  با آب و صابون بع از توالت و قبل از خوردن غ

. ن بروز اسهال پيشگير 
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يا  ي  روزانه  افراد  از  بعض  يبوست:  ـ٢ــ  ٤ــ  ٥ ـ 
. يبوست  نن متر اجابت مزاج م  دو بار و برخ ديگر بسيار 
متر از ح معمول است يا  ه دفعات اجابت مزاج  حالت است 

ه است. م حجم ش فوع سفت و  م
اها پرفيبر  م بودن مايعات يا غ علت يبوست معموًال 

اي است. يبوست در دوران  (سبز ها و ميوه ها) در رژيم غ
ن باعث شل  باردار نيز شايع است، چون تغييرها هورمون ب
ن عضالت روده م شود. چنانچه يبوست بيش از ٢ هفته  ش

. ني ، حتمًا به پزش مراجعه  ش طول ب

2 vفعاليت عمل

لدين  ها   ميا  ا   و تعد   نيد. هر گر  هنرجويا  به گر ها ٥ نفر تقسيم 
هند، ت  ير شر ،  بحث  ر نتخا  فر فاميل خو  همسايگا  

ا بپرسيد، و هيد    سها  شر  نيد. عاليم  كا شر  و بتد با تجريبا خو 
ست؟ سي به چنين بيما مبتال شد    چه 

ست؟ ين بيما مبتال شد  ماني به  خرين با چه   
ست؟ سها  شنيد  لمه   يا هيچ ي  شما 

نيد مثًال بپرسيد: ز  ليد متمر با  پرسش ها   سپس بحث  
هيد؟ سها  تشخيص مي   چگونه 

ست يا خطرنا هم هست؟ ثيف بو  شتن فقط ي جو  سها  يا   
سها مي شوند؟ چا  د گر سني بيشتر   

تغذيه  ما  شير  ه   اني  و يا  مي گيرند  سها  بيشتر  مي شوند  تغذيه  شيشه  با  ه  اني  و يا   
نند؟ مي 

3 vفعاليت عمل

شند. اغذ يا تخته سيا ب ي  بر   و بتد طر  هنرجويا 
ست: ير  ين عاليم به شر  بي شديد بد  بنويسند.  م  سپس عاليم 

فته ـ مال فر 
ت ست ها بد حر ـ چشم  

با خش ها   ـ 
ش فته  بد  ـ چشما فر 

ـ پوست شل
نند. ند، عالمت گذ  ر  ه ترسيم  ي  و ر شد   طر   مرحله  بعد عاليم 

نند. با   بحث  هند   ال نشا  خرين مرحله  تصوير عالمت گذ شد     

✎
✎

توجه!

گذشته   به  نسبت  حد  بيش   سرما  حسا  يا   خستگي  با  همر  حسا   فع  موقع  گر   
به  بايد  حتم  ست   ئيد  تير غد   ا  م  به  مربو  حتماًال   ، جو  موها  نندگي  ش يا  پوست  ي  خش

نيد. جعه  پزش مر
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ام ها ساده  زير م توان برا پيشگير يا درمان  اق
: يبوست مفي باش

. ني اها پرفيبر مانن سبز ها را زياد  ــ مصرف غ
. ــ برمصرف مايعات روزانه بيفزايي

 ، ني ــ هرگاه ضرور بودن اجابت مزاج را احساس م 
. ، حت اگر خيل مشغول باشي اري خودتان را نگه ن

ني برا دفع برنامه  منظم به صورت روزانه داشته  ــ سع 
. ه هر روز در همان ساعت برا دفع به توالت بروي ، به طور  باشي

خود  برنامه   در  را  روزانه  ورزش  و  ن  ب فعاليت  ــ 
. قرار دهي

): تعريف شما از زرد چيست؟  ـ٢ــ يرقان (زرد ـ  ٥ ـ  ٥ ـ 
؟ ه دچار يرقان است، برخورد داشته اي آيا تا به حال با فرد 

يرقان عبارت است از: تغيير رنگ بافت ها به ويژه صلبيه 
) چشم به رنگ زرد. (سفي

شايع ترين علل زرد عبارت است از: هپاتيت (التهاب 
. ، داروها، سنگ ها صفراو ب )، بيمار ها  ب

ه است  اگر رنگ پوست يا چشم فرد به زرد گرايي
. ني برا تشخيص علت دقيق آن به پزش مراجعه 

ـ٢ــ مسايل مربوط به خون ٦ـ 
م خون  خون،  به  مربوط  مسايل  مهم ترين  از  ي 

است.
: خون از سه جزء: گلبول ها  م خون ـ٢ــ  ١ــ٦ ـ 

ه است. يل ش ت ها تش قرمز، گلبول ها سفي و پال
رنگ قرمز خون به علت وجود ماده ا به نام هموگلوبين 

در گلبول ها قرمز است.
م خون عبارت است از: پايين تر از ح طبيع بودن 

حجم گلبول ها قرمز.
م خون عبارت است از: علل مهم 

عوامل  وجود   ، خونريز ن،  ب در  خون  اف  نا ساخت 
ن، عفونت ها و سرطان ها. شيمياي مثل سم و دارو در ب

؟ ني م خون ش  ن چه عاليم باي به  آيا م داني با دي
گ بيمار است. تنگ نفس،  مهم ترين عالمت آن رنگ پري

. م خون ان تپش قلب، خستگ و زرد نيز از عاليم ديگر 
علت  به  آهن  فقر  م خون  م خون ها  انواع  ميان  از 

شيوع زياد و اهميت آن توضيح داده م شود.

          بيشتر بدانيد
انواع مختلف كم خونى:

مغز  سلول هاى  در  (خون  قرمز  گلبول هاى  ساخت  در  استخوان  مغز  نارسايى  از  ناشى  كم خونى  ــ 
استخوان ساخته مى شود).

ــ كم خونى ناشى از خونريزى
ــ كم خونى ناشى از اختالالت گلبول هاى قرمز

ــ كم خونى ناشى از كمبود ويتامني ها
ــ كم خونى ناشى از كمبود آهن
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ايجاد  ن  ب در  آهن  مبود  علت  به  م خون  نوع  اين 
يه ا شايع  ل ها تغ م خون فقر آهن ي از مش م شود. 
است  مادران  سالمت  برا  ي  ته تنها  نه  و  است  جهان  در 
اهش مقاومت در برابر عفونت  م وزن هنگام تول و  ه در  بل
مبود آهن در مواد  ثرًا بر اثر  م خون ا دخالت دارد. اين نوع 

اي ايجاد م شود. غ
ين روش  م خون فقر آهن چن برا پيشگير و درمان 

ه عبارت است از: وجود دارد 
آهن،  با  اي  غ مواد  غن ساز   ، اي غ رژيم  بهبود 

. نترل عفونت ها انگل مل ها آهن و  استفاده از م

م خون  يه از خون بيمار، موجب  (برخ انگل ها با تغ
از  ه  ش ب  ج آهن  ار  مق جوامع  از  بسيار  در   .( م شون
نيست.  اف  افراد  از  بسيار  نياز  تأمين  برا  اي  غ رژيم 
اي قابل افزايش نباش باي  ب رژيم غ ار آهن قابل ج اگر مق
رد.  ) استفاده  مل ها آهن (قرص آهن يا اسي فولي از م
ان ٢٤ــ٦ ماهه و زنان باردار تقريبًا هميشه در اين گروه  ود
آهن  دفع  دليل  به  زنان  بين  در  م خون  اين   . م گيرن قرار 
ه م شود، به خصوص زنان  از طريق خونريز ماهانه بيشتر دي
سن  در  گرفتن  قرار  سبب  به  نيز  ان  ود و  نوجوانان  باردار. 

. م خون هستن رش در معرض 

توجه!

م  هن  جذ   ، شو مصر  قهو  يا  چا  غذ مصر  پس   ند  ماني  فاصله   با  يا  غذ  با  همر  گر   
. مي شو

 4 vفعاليت عمل

ست بنويسد. هن  م خوني فقر  ه مبتال به  وتاهي  قو خانمي  ستا  هر هنرجو 
نيد: غا  ين صو  نيد به  ستا  مي تو

خو    بسيا  ما  ستا  نم.  مي  ندگي  شهر …  قع   ستا …  من   ست.  من … سم 
ست. غلب…  ستا  ين  هيد). غذ ما   ستا توضيح  ست (مختصر  خصو   هو

ه هنگا تولد بسيا  ين بو  ستا ما متولد مي شدند ،  ه   ني  ه  بين نو ل هايي  ي  مش ي
شت. ين مسأله توجهي ند سي به  گاهي مر  لي به علت عد  ند،  الغر بو

.................................................................................................................................
. حسا سرگيجه نيز  چا خستگي مي شو  گاهي  ه هنگا فعاليت  يج متوجه شد  من به تد

ل  مايش، مش نجا  التي  بيما   ند. پزش بعد  پرسيد سؤ جعه مي  سپس بيما به پزش مر
هد. نجا مي  هن تشخيص  توصيه ها ال   م خوني فقر  بيما  

✎

ليه ٧ــ٢ــ مسايل مربوط به 
ادرار  به  فور  نياز  ادرار١،  رار  ت ١ــ٧ــ٢ــ 
ه   ثرًا نشان دهن ردن٢ و سوزش ادرار٣: اين ٣ عالمت ا

عفونت دستگاه ادرار است. ول هر ي از اين ٣ عالمت 
، باي بررس شود. اگانه نيز باش اگر به طور ج

١- Frequency                                     ٢- Urgency                                          ٣- Dysuria
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دردها  گونه  اين  ليه:  ناحيه   دردها  ٢ــ٧ــ٢ــ 
ايجاد  ليه  سنگ  يا  التهاب  اثر  بر  و  طرفه ان  ي  ثرًا  ا

م شود.

توجه!

نيد. جعه  شتيد بايد هرچه سريع تر به پزش مر چنا چه تب  لر    ناحيه ها پشت  پهلو 

توجه!

يد شد  تا  شتيد يا خو   ست  چنانچه تب  لر  ستفر    معموًال همر با تهو  
نيد. جعه  بايد هرچه سريع تر به پزش مر

شايع  علل  از  ي   : ليو سنگ ها  ٣ــ٧ــ٢ــ 
ليو  ن خون در ادرار، سنگ ها  درد ناحيه  پهلوها و دي
ليو  لسيم است. سنگ ها  ثر سنگ ها از جنس  . ا هستن

ي در بيمار، م توان باعث عفونت نيز  عالوه بر ايجاد درد ش
بشود.

ب
         بيشتر بدانيد

خون در ادرار1:
خون در ادرار هميشه به معنى ادرار قرمز رنگ نيست. گاهى با وجود خون در ادرار، ادرار به رنگ قرمز 

درمنى آيد. وجود خون در ادرار، هم مى تواند دردناك باشد و هم بدون درد.
سرطان كليه، وجود توده در كليه، صدمه به كليه و يا عفونت ها باعث مى شود بدون آن كه فرد احساس 

درد كند در ادرارش خون ديده شود.
چنانچه خون در ادرار همراه درد باشد، معموًال ناشى از سنگ يا عفونت كليه است.

١- Hematuria

توجه!

ست. هربايي  مرنگ     ، فع شد  صبحگاهي معموًال  شفا  به جز  



٢٣٢٣

مبانى بيمارى هاى واگير و غير واگير: آشنايى با عالمي و نشانه هاى شايع بيمارى ها
دستگاه  عفونت ها  عاليم  ين  تس ٤ــ٧ــ٢ــ 
تجويز  با  ادرار  دستگاه  عفونت ها  است  الزم   : ادرار
ين  ام ها زير نيز م توان در تس آنت بيوتي درمان شود. اق

: عاليم قبل از مراجعه به پزش مفي باش
ود نيم ليتر (دو  ــ در ٤ ساعت اول هر ي ساعت ح

. ليوان) مايعات بنوشي
. ــ قرص استامينوفن بخوري

د عفونت باي روزانه ٢ تا  ــ برا پيشگير از بروز مج
. ٣ ليتر مايعات بنوشي

. ار فوق نيز بيشتر بنوشي ــ در هوا گرم از مق

امل و مرتب مثانه بسيار اهميت دارد. ــ تخليه  
باي  ادرار  عفونت ها  به  مبتال  زنان  اين  بر  عالوه  ــ 

: ه  زير را انجام دهن نن ارها پيشگير  هميشه 
. پس از دفع خود را  نن اشت را به خوب رعايت  ــ به
تر ها از مقع به  پيشابراه  از جلو به عقب بشوين تا از ورود با

جلوگير شود.
. نن وتاه پس از آميزش جنس ادرار  ت  ــ م

اشت غيرمعطر استفاده  ــ هنگام شست وشو از لوازم به
. نن

توجه!

ل طبيعي خو  ت مفصل با  شديد همر باشد، مفصل ش نا باشد، حر چنا چه مفصل گر  
لي بد  ي  ِي هنگا صبح  خش ست باشد  خش وچ هر   ست  باشد،   تو  مفاصل    

نيد. جعه  شد بايد به پزش مر قل ي ساعت طو ب حد

لت  ـ اس ـ  ـ٢ــ مسايل مربوط به سيستم عضالن ٨ ـ 
ـ٢ــ درد مفاصل: به محل اتصال دو يا چن  ١ــ  ٨ ـ 
تا  م شون  باعث  ن  ب مفاصل   . م گوين مفصل  استخوان 
ير شود. درد  ان پ ت دو استخوان مجاور بر رو هم ام حر
بيش  استفاده   اغلب  آن  علت  و  است  شايع  عالمت  مفاصل 
ن آسيب ها خفيف است. چنين  از ح از مفصل يا وارد آم
ارد.  ت ان و درمان داروي ضرورت ن وتاه م عاليم معموًال 
، نشانه ا از بيمار ج  ش اما چنان چه درد مفصل طول ب

. ن است و باي پزش آن را بررس 
ريج و در عرض چن ماه  اگر درد و خش مفصل به ت
. اين بيمار  ن است به علت آرتروز باش ه باش مم ايجاد ش

ن را مثل لگن يا  ه  وزن ب نن اغلب ي از مفاصل تحّمل 
. ن زانو گرفتار م 

بعض  باال،  سن  زياد،  وزن  مانن  عوامل  اثر  بر  اگر 
نتوانن  و  ببينن  آسيب  مفاصل  اين   … و  خاص  بيمار ها 
ه  ، آن را آرتريت گوين  وظايف خود را به درست انجام دهن
ريج منجر به التهاب  ثرًا با درد مفصل مشخص م شود و به ت ا

و تخريب مفصل م شود.
استخوان  آن  در  ه  است،  حالت  هم  استخوان  پو 
مه ها  ص و  ضربات  با  ستگ  ش احتمال  و  م شود  ه  نن ش

. وچ افزايش م ياب

ب
         بيشتر بدانيد

يك بيمارى شايع متابوليك استخوان بوده و در آن كاهش عمومى و شديد در توده ى استخوانى (پوك 
شدن استخوان) بوجود مى آيد كه در آن عناصر تشكيل دهنده ى استخوان از نظر كيفيت تغيير نمى كند ولى از 
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          بيشتر بدانيد
كنار آمدن با سياهرگ هاى مبتال به واريس

از  ناشى  پايتان  درد  چنان چه  است.  همراه  زيادى  درد  با  كه  پاست  سياهرگ هاى  شدن  متورم  واريس 
سياهرگ هاى واريسى است اقدام هاى زير مى تواند مفيد واقع شود:

ــ از ايستادن طوالنى مدت پرهيز كنيد.
ــ چنان چه مجبور به ايستادن هستيد در فواصل زمانى منظم پاهايتان را حركت دهيد تا جريان خون حفظ شود.

ــ هنگامى كه نشسته ايد پاهاى خود را بر روى چهارپايه يا زيرپايى بگذاريد.
ــ از پوشيدن لباس هاى تنگ بپرهيزيد.

ــ چنان چه اضافه وزن داريد سعى كنيد آن را كاهش دهيد.

نظر كميت كاهش مى يابد. اين بيمارى وقتى بروز مى كند كه كاهش توده ى استخوان بيش از حد سريع باشد. 
در ضمن خانم ها بسيار بيشتر از آقايان دچار پوكى استخوان مى شود و همين طور با افزايش سن احتمال بروز 

پوكى استخوان بيشتر مى شود.

اثر  بر  م توان  دست  درد  درد:  دست  ـ٢ــ  ٢ــ  ٨ ـ 
رباط ها  يا  ون ها  تان و  عضالت  گ  شي يا  گ  آسيب دي
ه  استخوان ها و مفاصل ايجاد شود. چنين آسيب هاي  نگه دارن
خصوصًا پس از فعاليت ها جسم سخت و غيرمعمول، مثل 

ت ها ب فعاليت ايجاد م شود. منشأ آن  ردن پس از م ورزش 
ن است  ريج ايجاد م شون مم ه به ت دسته از دردها دست 

. درد ناحيه  گردن باش
ردن يا احساس  اگر درد بازو با تنگ نفس، تهوع، عرق 
قلب  حمله   علت  به  است  ن  مم است  همراه  رفتن  حال  از 

. ني باش و باي هر چه سريع تر به اورژانس مراجعه 
گ  ـ٢ــ پا درد: درد پا اغلب به سبب آسيب دي ٣ــ  ٨ ـ 
چنين  م شود.  ايجاد  رباط ها  و  ون ها  تان عضالت،  خفيف 
آسيب هاي اغلب پس از فعاليت سنگين و غيرمعمول و يا در 
ايجاد  ب فعاليت  ت ها  م از  پس  سنگين  ورزش ها  انجام  پ 

ه خود به خود خوب م شود. م شود 

بيمار ها  مثل  نيز  مهم تر  علل  است  ن  مم پا  درد 
. اگر پس از ايستادن  مربوط به رگ ها خون پا داشته باش
ت در ي يا هر دو پا خود احساس درد يا سنگين  طوالن م

. ه باشي ن است مبتال به واريس ش ني مم م 
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  5vفعاليت عمل

مر    قالب ي  قبت   هنرجويا به گر ها ٥ نفر تقسيم شوند  هر گر نحو  مر
: ر حي  ين صو طر نند. نمايشنامه  مي تو به  يه  ال  نمايش  

. مر  مي شو چا  ر جسمي سنگين  ال هنگا بلند  فر  ي   ـ ي
،   به نز پزش مي برند. ـ خانو  بيما

ست، بر  سيب جد به   نشد  ه  طمينا    ـ پزش ضمن معاينه  بيما  حصو 
. نا بگذ يسه     ناحيه  ند،  ستامينوفن تجويز  توصيه مي  ين    تس

يه  فيا   طر بيما   به  مر  صحيح   قبت  مر خصو  ال    توصيه ها  پزش  ـ 
ند. مي 

✎
ـ٢ــ كمردرد: كمردرد معموًال به خاطر قرار گرفتن  ٤ــ  ٨ ـ 
ن در وضعيت نامناسب ايجاد م شود. با وجود اين كمر درد  ب
م توان نشانه ا از آسيب مفاصل، رباط ها يا ديس غضروف 
. در بسيار از موارد اين اتفاق به خاطر كارهاي  بين مهره ا باش
ام ها  مثل بلن كردن اجسام سنگين رخ م ده و معموًال انجام اق

. ساده  زير برا درمان آن ها مفي واقع م شون

ــ تا ح امكان فعاليت داشته باشي و كارها روزانه  
. معموِل خود را انجام دهي

 . ي بودن درد در بستر استراحت كني ــ در صورت ش
. اما اين استراحت نباي بيش از دو روز طول بكش

. ــ از استامينوفن استفاده كني
رو  و  ه  پيچي حوله  ي  در  را  داغ  آب  كيسه   ــ 

. اري ناحيه  دردنا خود بگ
، از  ــ در صورت كه گرم كردن باعث تسكين درد نش
ت ١٥  كيسه  يخ استفاده كني و آن را هر ٢ تا ٣ ساعت به م

. اري دقيقه رو ناحيه  دردنا بگ
ن آن در  ي بودن كمردرد يا بهتر نش ــ در صورت ش

. عرض ٢ روز به پزش مراجعه كني
: نكته ها زير در خصوص مراقبت از كمر بسيار مهم ان

منـاسب  وضـعيت  ــ     
ن و دقت در بلن  قرارگير ب
سنگين  اجسام  صحيح  كردن 
از  پـيشـگير  در  مـ تــوان 

. مشكل ها كمر مفي باش
از  و  بايستي  صاف  ــ 
بلن  پاشنه  كفش ها  ن  پوشي

. بپرهيزي
ــ موقع كه پشت ميز 

. نشسته اي به وضعيت قرار گرفتن خود توجه كني
ــ موقع كه در خودرو يا در خانه نشسته اي در وضعيت 

. مناسب بنشيني
ــ الزم است ي تش اضاف برا محافظت بهتر از 

. اري كمر بر رو تختخواب خود بگ
ــ ورزش مرتب و ماليم م توان در تقويت عضالت كمر 

. و شكم و كاهش اضافه وزن مفي باش
ــ موقع برداشتن اشياء زانوها خود را خم كني و در 

. زمان بلن كردن، كمر خود را صاف بگيري



٢٦٢٦

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

٩ــ٢ــ مسايل مربوط به گوش و حلق و بين
: در بسيار از موارد  الت شنواي ١ــ٩ــ٢ــ مش
مجرا  ن  ش بسته  يا  گوش  عفونت  نتيجه   شنواي  اهش 
ه به آسان م توان آن را به  گوش در اثر جرم گرفتگ است 

رد. م شست وشو درمان 
نيز  سن  رفتن  باال  شايع  خصوصيات  از  شنواي  اهش 

هست.

توجه!

نيد: جعه  ير حتم به پزش مر    مو 
. نگ  مايل به سبز  گوشتا خا مي شو گر ترشحي به  ـ 

نيد همه چيز  سرتا  حا چرخيد  حسا مي  ه  يد،  چا حمال سرگيجه به نوعي شد  گر  ـ 
هايي  گو خو مي شنويد. قعي)  يا صد ست (سرگيجه 

ضح  ي يا هر  گو  . يي بد هيچ علت  اهش ناگهاني شنو ـ  صو 

ا بيش از ح م توان به گوش داخل آسيب  سروص
الت شنواي شود، پس باي از رو به  برسان و باعث ايجاد مش
با  موسيق  به  مثًال  رد  دور  بلن  اها  سروص با  ن  ش رو 
فون) گوش نكرد. اگر  ا بلن خصوصًا از طريق گوش (ه ص
مجبوري كه از طريق گوش به موسيق گوش دهي حتمًا باي 
اها ديگر را هم  ه بتواني ص ه باش  م ش ازه ا  ا به ان ص

. عالوه بر موسيق بشنوي
اها بلن هست هميشه از  ار سروص چنان چه در محل 

. ني گوش يا محافظ گوش استفاده 
ي  از  م توان  گوش  درد  درد:  گوش  ٢ــ٩ــ٢ــ 
ي و ناخوشاين متفاوت  احساس مبهم گرفته تا درد تيز، ش
. درد معموًال به خاطر عفونت مجرا گوش ايجاد م شود.  باش
گاه نيز علت گوش درد بسته بودن مجرا گوش به سبب جرم 

ي بودن درد الزم است به  گرفتگ گوش است. در صورت ش
. ني پزش مراجعه  

دچار  فرد  است،  ن  مم نيز  ارتفاع  در  يا  پرواز  هنگام 
از  استفاده  چنانچه  شود.  اها  ص ن  شني مبهم  و  درد  گوش 
ه سوراخ ها بين خود  آب نبات يا آدامس مؤثر نبود، در حال 
ني هوا را با فشار از بين  ، سع  را با دست گرفته و بسته اي

. ني خارج 
افراد  بيشتر   : بين يا آبريزش  گرفتگ  ٣ــ٩ــ٢ــ 
 . اقل ي بار در سال دچار گرفتگ يا آبريزش بين م شون ح
است.  بين  مخاط  ن  ش تحري  عاليم  اين  علت  معموًال 
مثل  ويروس  عفونت  ي  نتيجه   است  ن  مم تحري  اين 

. نش ها حساسيت باش سرماخوردگ يا نتيجه  وا
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ا:  ص ن  درنيام يا  ا  ص گرفتگ  ٤ــ٩ــ٢ــ 
ا تقريبًا هميشه به  ن ص ا يا درنيام ا، خش ص گرفتگ ص
) ايجاد  علت الرنژيت (التهاب و ورم حنجره و تارها صوت
عفونت ها  التهاب،  اين  علت  موارد،  بيشتر  در  م شود. 

است. م توان اين  ن بيش از ح از ص شي ار  ويروس يا 
ين داد و معموًال نياز به مراجعه  ام ها تس عاليم را با برخ اق
ا بلن يا داد زدن موقع  ن با ص به پزش نيست. آواز خوان

تشويق در مسابقه م توان باعث التهاب تارها صوت شود.

توجه!

ر   م يا  ست   شيد  طو  هفته  بيش    تغيير   يا  صد  نيامد    ، صد گرفتگي  چنا چه 
باشد   شته  ي  خطرنا علت  شايد  شد،  مي  نيز  سيگا  ست   سا   ٤٠ باال  فر  سن  گر  خصوص  هد،  مي 

ند. جعه  بايد به پزش مر

ه است،  ايتان در نم آي يا دچار گرفتگ ش چنان چه ص
: ام ها زير قبل از مراجعه به پزش م توان مفي باش اق

. ني ايتان استفاده ن ان از ص ــ تا ح ام
. ــ در محيط ُپر از دود سيگار نروي

. ــ مايعات زياد بنوشي
از  سرماخوردگ  شبيه  عاليم  به  ابتال  صورت  در  ــ 

. ني ن مثل استامينوفن استفاده  داروها مس
ني و چن دقيقه بخار آن را  ــ ظرف را از آب داغ پر 

. شي به بين ب
در   . ني يه  ت ام ها  اق اين  به  هفته  دو  از  بيش  نباي  ــ 
. ني ت به پزش مراجعه  ن عاليم در اين م صورت برطرف نش

١٠ــ٢ــ مسايل مربوط به سيستم عصب
ن است و  ه  ب دستگاه عصب در واقع به عنوان فرمان
نترل اين دستگاه است. دستگاه عصب  ن تحت  تمام اعضا ب
آن ها  از  ي  هر  از  ه  ه  ش يل  تش نخاع  و  مغز  قسمت  دو  از 

. ن نترل م  ن را  ه، فعاليت ها ب رشته ها عصب خا  رج ش
در اين مبحث به چن عالمت مهم و شايع از اختالل ها 

دستگاه عصب اشاره م شود:
١ــ١٠ــ٢ــ سر درد: تقريبًا هر فرد گاه گاه دچار 
ه،  ريج ايجاد ش ه به ت سردردها خفيف تا متوسط م شود 
ه عارضه ا از  ون آن  بع از چن ساعت برطرف م شود ب
عالمت  سردردهاي  چنين  است  بعي  ارد.  بگ برجا  خود 
سردردها  اين  معموًال   . باش ج  زمينه ا  بيمار  وجود  از 
. نتيجه  مسايل مثل فشارها و تنش ها روزانه يا خستگ ان

توجه!

نيد: جعه  ماني مر ز  ير به مر   مو 
بيشتر   يا  ست   شد  يجا  قيقه  چند  ناگهاني    صو  به  باشد   شديد  شما  سر  چنانچه  ـ 

شد. ٢٤ ساعت طو ب
. ستامينوفن برطر نشو ن بد نسخه مثل  ها مس گر با مصر  ـ 

هد. گر سر چندين با  طو ي هفته   ـ 
شته باشد. جو  يد  ستفر  تا  ، حالت تهو   گر همر سر ـ 
ل  . يد نيز مش ر سر بدتر مي شو  ميد  گر سر با خم  ـ 
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رده،  ار روزانه استراحت  ين سردرد، در بين  برا تس
 . . عضالت شانه و گردن را ماساژ دهي ني هوا آزاد تنفس 
ام ها مفي واقع نش در اتاق آرام، خن و تاري  اگر اين اق

. ني استراحت 
برا  تعادل  م  ع احساس  سرگيجه:  ٢ــ١٠ــ٢ــ 
. اما  ي لحظه، اتفاق شايع است و نباي مايه  نگران باش
ه همه  ن  ه ط آن شخص احساس م  سرگيجه  حقيق 

ه  چيز در حال َدَوران است، حالت غيرطبيع است مگر آن 
ه  چرخي خود  دور  به  مرتبًا  ه  آن  يا   ، باش ه  نوشي ل  ال فرد 
ن است عالمت  ). سرگيجه مم باش (مثل چرخ و فل سوار
احساس  با  معموًال  سرگيجه   . باش زمينه ا  بيمار  ي  از 
ه در قايق نشسته است) و با عاليم تهوع،  ان (همانن فرد  ت

استفراغ و تلوتلو خوردن همراه است.
ن سرگيجه باي به پزش  رار يا طوالن ش در صورت ت

رد. مراجعه 

الت مربوط به چشم ١١ــ٢ــ مش
در  و  است  ن  ب حساس  بسيار  اعضا  از  ي  چشم 
ثر موارد درد چشم  رد. در ا مراقبت از آن باي بسيار دقت 
به علت مسايل نسبتًا خفيف و جزي است. در صورت ابتال به 
ي در چشم يا اطراف آن، قرمز چشم، ضربه به چشم،  درد ش

. ني اهش دي به پزش مراجعه  ، دوبين و  تار

يده چ
ار ١١ نشانه از شايع ترين عاليم مربوط به بيمار ها مختلف  ✔ در طول اين واحد 
، مسايل مربوط به پوست، مسايل قلب  شرح داده شد. اين ١١ عالمت شامل: مسايل عموم
، مسايل مربوط به دستگاه تنفس، مسايل مربوط به دستگاه گوارش،  مسايل مربوط  ــ عروق
مربوط  مسايل   ، لت اس عضالن  سيستم  به  مربوط  مسايل  ليه،  به  مربوط  مسايل  خون،  به 
ل ها مربوط به چشم بود.  ، مسايل مربوط به سيستم عصب و مش به گوش و حلق و بين
ه در متن آمده است)، م تواند زنگ خطر و تهديد برا  اين عاليم (همراه با توضيحات 

سالمت شما باشد.
ه غيرطبيع بودند) م توانيد اقدام ها  ✔ لذا شما با مشاهده  اين عاليم (درصورت 

نيد. اوليه را انجام داده، در صورت لزوم به مراحل درمان مراجعه 
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ار دوم آزمون پايان نظر واحد 
سالت دما بدن را در چه فاصله هاي اندازه م گيريد؟ ١ــ در صورت احساس 

د) هر ٦ ساعت ج) هر ٤ ساعت  ب) هر ٣ ساعت  الف) هر ٢ ساعت 
ثراً بر اثر چه عامل به وجود م آيد؟ ٢ــ خارش ا

د) داروها ج) عفونت ها  ب) خش پوست  هير  الف) 
دام است؟ ٣ــ شايع ترين علل سرفه 

د) هر سه ج) آسم  شيدن  ب) سيگار  الف) سرماخوردگ 
دام است؟ ٤ــ شايع ترين علت بروز اسهال 

تر ها  ب) با الف) ويروس ها  
د) سم موجود در مواد غذاي فاسد ج) قارچ ها  

دام است؟ م خون  ـ مهم ترين عالمت  ٥ ـ 
د) خستگ ج) تپش قلب  ب) رنگ پريدگ بيمار  الف) تنگ نفس 

دام ي از قسمت ها زير ايجاد م شود؟ ـ درد پا اغلب به سبب وارد آمدن آسيب خفيف به  ٦ ـ 
د) هر سه ج) رباط ها  ب) تاندون ها  الف) عضالت 

دام ي از جمالت زير غلط است؟ ٧ــ 
اهش شنواي م شود. متر باعث  الف) عفونت گوش 

ب) سر و صدا بيش از حد م تواند به گوش داخل آسيب برساند.
ج) چنانچه ترشح به رنگ زرد مايل به سبز از گوشتان خارج م شود بايد حتمًا به پزش مراجعه 

نيد.
د) علت گرفتگ يا آبريزش بين تحري شدن مخاط بين است.

ارها زير مناسب تر است؟ دام ي از  ين سردرد انجام دادن  ـ برا تس ٨ ـ 
نيد. ب) در هوا آزاد تنفس  نيد.  ار روزانه استراحت  الف) در بين 

د)  هرسه ج) عضالت گردن و شانه را ماساژ دهيد. 
نيد؟ دام ي از عاليم زير در چشم بايد به پزش مراجعه  ٩ــ با مشاهده  

ب) وارد شدن ضربه به چشم الف) قرمز چشم  
د) هر سه ج) تار ديد  

ز درمان مراجعه  دام ي از عاليم زير بايد همراه باشد تا سريعًا به مر ليه با  ١٠ــ دردها ناحيه  
رد؟

د) هر سه ج) ديدن خون در ادرار  ب) تب و لرز  الف) تهوع و استفراغ 

؟
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ار دوم آزمون پايان عمل واحد 
١ــ تحقيق درباره  وضعيت اسهال درجامعه:

ته ها زير پ ببريد: با انجام تحقيق ساده ا به ن
ــ اسهال در جامعه  شما چه قدر شيوع دارد؟

ه با شيشه تغذيه م شوند و  ان  ود متر از ٥ سال شايع تر است بخصوص در ان  ود ــ اسهال در 
رده اند. ه عالوه بر شير مادر غذاها ديگر را نيز شروع  ان  ود

ــ اسهال در فصل ها باران شايع تر است.
م شدن آب بدن و سرانجام به مرگ بينجامد. ــ اسهال م تواند به 

نيد و نتيجه  آن را گزارش دهيد: ار خود را برا اين تحقيق در ٥ مرحله سازمانده 
الف) ابتدا پاسخ اين پرسش ها را بيابيد:

ل مدرسه يا حت فقط ي خانه). ه به اسهال مبتال شده ا ند بيابيد (با بررس  ــ افراد را 
دام گروه سن بيشتر مبتال شده اند؟ ــ 

دام فصل بيشتر به اسهال مبتال م شوند؟ ــ مردم در 
ان يا شيرخواران مبتال به اسهال جان خود را از دست داده است؟ ود س از  ــ آيا 

نيد؟ ب) چگونه اطالعات را جمع آور 
ــ با پرسيدن از هنرجويان ديگر در مدرسه

نان منزل ــ با پرسيدن از اعضا خانواده يا سا
ــ با پرسيدن از همسايه ها

ارمند بهداشت روستاي ــ با پرسيدن از ي 
نيد؟ ج) چگونه اطالعات را ثبت 

نشان  را  اسهال  به  مبتال  بيماران  تعداد  و  تقويم  ماه  آن ها،  سن  بيماران،  نام  ه  بسازيد  نمودار  ــ 
دهد.

د) از اين اطالعات چه م آموزيد؟
ــ شيوع اسهال در جامعه.

ه اسهال در آن ها شايع تر است. ــ گروه سن خاص 
ه اسهال شايع تر است. ــ فصل 

ار م توانيد انجام دهيد؟ ه) براساس اين اطالعات چه 
ــ اطالعات بيشتر درباره  اسهال به دست بياوريد.

ــ به ديگران بگوييد.
ان مبتال به اسهال را ياد بگيريد. ود ردن به  م  ــ راه 

؟
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ار سوم ار سومواحد  واحد 

آشنا  ي با  بيما  ر ها شا  يع وا  گير و ا صول پيشگير آشنا  ي با  بيما  ر ها شا  يع وا  گير و ا صول پيشگير 
از آ ن هااز آ ن ها
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مبانی بیماری های واگیر و غیر واگیر: آشنایی با بیماریهای شایع واگیر و اصول پیشگیری از آن ها

هدف هاِی رفتاری: انتظار می رود، هنرجو پس از گذراندن این واحد کار بتواند به هدف های 
زیر دست یابد:

1ــ عوامل به وجود آورنده ی بیماری های واگیر را نام ببرد.

2ــ عالمی، راه های انتقال و پیشگیری از چند بیماری ویروسی شایع و مهم را شرح دهد.

3 ــ عالمی، راه های انتقال و پیشگیری از چند بیماری  میکربی شایع و مهم را توضیح دهد.

4ــ عالمی، راه های انتقال و پیشگیری از چند بیماری انگلی شایع و مهم را بیان کند.

5  ــ عالمی، راه های انتقال و پیشگیری از یک بیماری قارچی شایع و مهم را شرح دهد.

1. بیماری های قابل پیشگیری با واکسن را نام ببرید.
2. چند بیماری را که از طریق ویروس منتقل می شود نام ببرید.

3. راه های انتقال عمده ی بیماری ایدز کدامند؟
4. برای پیشگیری از ابتال به عفونت انگلی کرمک چه اقدام هایی باید انجام شود؟

5. در مورد بیماری ایدز کدام جمله صحیح است؟
ب( از طریق هوا منتقل می شود. الف( تشخیص آن با آزمایش خون است. 

د( هیچ یک ج( هردو  
6. عالمت عمده ی بیماری هپاتیت کدام است؟

د( درد بدن ج( کاهش وزن  ب( زردی  الف( تب 
7. درباره ی بیماری کزاز کدام عبارت صحیح است؟

ب( کزاز از طریق زخم های آلوده منتقل می شود. الف( میکرب کزاز در خاک وجود دارد. 
د( همه ی موارد ج( بیماری کزاز توسط واکسن قابل پیشگیری است. 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟پیش آزمون واحد کار سوم ؟
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مقدمه
از دهه ى 1370 عالقه مندى و استقبال از كنترل بيمارى هاى واگير به سبب برگشت بسيارى از بيمارى هاى 

عفونى مانند ماالريا و سل و بروز بيمارى هايى چون ايدز به شدت افزايش يافته است.
بيمارى هاى واگير همان طور كه از نامشان پيداست، بيمارى هايى هستند كه قابل انتقال از فرد به فرد يا از 
باعث  را  زيادى  ميرهاى  و  مرگ  و  وسيع  بسيار  اپيدمى1هاى  قادرند  آنان  از  برخى  و  است  انسان  به  محيط  و  حيوان 
شوند. براى مبارزه و كنترل اين بيمارى ها آنچه اهميت دارد، شناخت عالمي، راه هاى انتقال و پيشگيرى از آن هاست 
آغاز  جامعه  از  و  محيطى  سطوح  از  پيشگيرى  و  مبارزه  است  الزم  بيمارى ها  از  دسته  اين  كنترل  در  موفقيت  براى  و 
شود. چون پس از بروز بيمارى و انتشار آن عالوه بر عوارضى كه جبران ناپذيرند (از جمله معلوليت هاى دامي و مرگ و 
ميرهاى ناشى از آن ها) براى كنترل آن ها صرف هزينه و وقت و نيروى انسانى بسيارى الزم است. مجموعه اى كه در 

پيش رو داريد با هدف آشنايى با مهم ترين و شايع ترين بيمارى هاى واگير تهيه شده است.

١- Epidemy

١ــ٣ــ بيمار ها واگير
به  آن  ه   نن ايجاد عامل  برحسب  واگير  بيمار ها 

ه تقسيم م شود: چن دسته  عم
ه  آن ها ويروس ها  ه عامل به وجود آورن بيمار هاي 

ز و …، ، هپاتيت، اي ، مثل آبله مرغان، سرخ هستن
تر ها  ه  آن ها با ه عامل به وجود آورن بيمار هاي 

زاز، تب مالت و …،  هستن مثل مننژيت، سل، 

ه  آن ها انگل ها و  ه عامل به وجود آورن بيمار هاي 
چل  اريس، شپش،  و، آس رم  قارچ ها هستن مثل ماالريا، 

و … .
درخصوص  مختصر  توضيح  ار  واح  اين  در 
ه عامل ايجاد آن ويروس ها  شايع ترين و مهم ترين بيمار هاي 

ه است: ، آورده ش هستن

توجه!
ير تعريف 

ند.  بسته  امل  سلو  ي  به  ندگي  بر  هستند   بيما   عفوني  عامل  وچ ترين  ير ها 
ير ها مؤثر نيستند. ند، بر   تر ها تهيه شد  ه بر  بين بر با نتي بيوتي ها 

تر تعريف با
نند  بد  ند  مي تو ندگي  مه  قا به  تنهايي  ند  به  ل ثابتي  ه ش ند  تي  بيني  موجو

م بيما  نيستند) لز تر ها  نند. (همه  با يجا بيما  نسا 
تعريف قا

نتقا   قابل  ه  مي شوند  نسا  بيما ها   بعضي   بر  باعث  هستند   بيما   مل  عو ي   ي
چلي. ست مثل  يگر  فر به فر 

نگل تعريف 
ها  ند  نيا يست مي  يگر  خل يا خا بد موجو  ه   طال مي شو  ند   نگل به موجو 

ند. جو  حيو تأمين مي  ندگي خو   
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١ــ١ــ٣ــ بيمار ها ويروس

نون بيمار مبتال به آبله مرغان را   آبله مرغان: آيا تا 
؟ ه اي دي

ز  مر با  سرخرنگ  برجستگ ها  و  سرفه   ، بين ترشح  تب، 
ه م شود.  سفي و يا سفي متمايل به آب رو مخاط دهان دي
قرمز  ه ها  ل تب  شروع  از  بع  روز  هفتمين  تا  سومين  در 
ن،  ، اول رو صورت و سپس در تمام نقاط ب مشخص بيمار
سرخ  عاليم  داشت.  خواه  ادامه  روز   ٧ تا   ٤ ه،  ش ظاهر 
از  برخ  است.  ان  ود از  تر  ي ش بزرگساالن  و  نوزادان  در 
مهم ترين عوارض بيمار سرخ عبارت ان از: عفونت ريه، 

. عفونت گوش ميان و ورم مغز
روش انتقال

م انتشار قطره ها آب دهان، ١ــ از راه هوا به 
افراد  گلو  يا  و  بين  ترشحات  با  مستقيم  تماس  ٢ــ 

آلوده،
ه به تازگ به ترشحات بين يا گلو افراد  ٣ــ اشياي 

. ه ان آلوده ش
م قبل از شروع تب تا ٤٥ روز  قابليت انتقال سرخ 

بع از ظهور دانه ها پوست ادامه دارد.
سن سرخ  ، ايمن ساز است. وا بهترين راه پيشگير
ـ٤ سالگ تزريق م شود.  در دو نوبت در ي سالگ و در ٦ ـ 
ديگران  از  بيماران  نمودن  ا  ج شامل  پيشگير  راه ها  ساير 
ي تا دو روز قبل از بروز دانه ها و تا ي هفته بع از بروز 
آن ها، استفاده از وسايل شخص مثل ليوان، قاشق و … بيمار 

است.

با  معموًال  ه  است  واگير  ويروس  بيمار  مرغان  آبله 
ه بع از ي دو روز خش و  دانه ها قرمز (تاول يا چر 
ن، درد مفاصل و دردها  وفتگ ب )، تب،  پوسته ا م شون

. ن ن بروز م  ديگر در ب
ه دانه ها قرمز در  ي از مشخصات بيمار آن است 
تنه بسيار بيشتر از صورت يا پاها هستن و فرد بع از ابتال به 

آن، ديگر دچار اين بيمار نم شود.
آبله مرغان از سه طريق منتقل م شود:

ردن ١ــ از طريق هوا مثل عطسه و سرفه و صحبت 
٢ــ از طريق تماس با ترشحات دانه ها

٣ــ از طريق لوازم بيمار
ثر  ا دوره  واگير معموًال از ي تا دو روز قبل و ح

تا ٥ روز بع از ظهور اولين دانه ها ادامه دارد.
، احتمال دارد در  ه ان ه مبتال به آبله مرغان نش سان 

. تر آن مبتال شون ي بزرگسال به نوع ش
اساز بيماران از سايرين از زمان بروز دانه ها (ي  ج
ايش دانه ها) تا ي هفته بع از آن ي از  تا دو روز قبل از پي

ارها پيشگير است.
ه از  ه است  نون به شما توصيه ش : آيا تا   سرخ

؟ چرا؟ ني ن به فرد مبتال به سرخ خوددار  نزدي ش
ه با عاليم  سرخ بيمار ويروس حاد واگيردار است 
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نون شما يا ي از اعضا خانواده تان   سرخجه: آيا تا 
؟ ه اي به بيمار سرخجه مبتال ش

ه از لحاظ عاليم  سرخجه بيمار ويروس واگير است 
وتاه تر  ت بيمار بسيار  شبيه بيمار سرخ است اما طول م
. خطر بيمار  ش است و معموًال بيش از سه روز طول نم 
ه اگر در دوران باردار زنان به خصوص سه  سرخجه آن است 

توجه!

مبتال  بيما  ين  به  عمر  خر  تا  ند  سن   يا  ند  شد  مبتال  سرخ  بيما  به  با  ي  ه  فر   
هند شد. نخو

ي در نوزادان و  ، باعث آسيب ش ماهه  اول باردار رخ ده
نقايص مادرزاد در آنان م شود. به اين سبب زنان در برابر 
ه زنان تا سه  رد  . اما باي دقت  سينه م شون اين بيمار وا
سن  ، زيرا وا سيناسيون سرخجه نباي باردار شون ماه بع از وا

ه) برا جنين خطرنا است. ه  ضعيف ش (ويروس زن
سن قابل پيشگير است. بيمار سرخجه با زدن وا

    بيشتر بدانيد
واكسيناسيون سرخجه در دو نوبت در دوازده ماهگى و 6ــ4 سالگى همراه واكسن هاى اوريون و سرخك 

(MMR) اجنام مى شود.

گيتان  زن طول  در  حتمًا  شما   : سرماخوردگ  
ـرده اي عـلت سرماخوردگ  ر  ، آيـا هيچ فـ سرمـا  خـورده اي

چيست؟
ناحيه   ه  است  ويروس  بيمار  ي  سرماخوردگ 
آبريزش بين و  ل  ، گلو و حلق را درگير م كن و به ش بين
چشم، عطسه، ناراحت در گلو، احساس سرما و ب قرار بروز 
ت سرماخوردگ ٢ تا ٧ روز است. تمام افراد  . طول م م كن

. در طول سال بين ي تا شش بار سرما م خورن
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 ، سرماخوردگ از طريق تماس مستقيم با ترشحات بين
وسايل  و  دست  طريق  از  غيرمستقيم  انتقال  و  دهان  و  چشم 

. ن ا م  آلوده  شخص بيمار انتقال پي
دوره  واگير از ٢٤ ساعت قبل از شروع عاليم بالين 

تا ٥ روز بع از آن است.
ن  اشت فرد مثل شستن دست ها و پوشان با رعايت به
ردن از وسايل  دهان و بين هنگام عطسه و سرفه و استفاده ن
انتقال  از  م توان  و …  ليوان  و  قاشق  مثل  ديگران  شخص 

رد. بيمار پيشگير 
 آنفلوآنزا: حتمًا در طول فصل ها سرد سال، خود 
عاليم  م تواني  آيا  ؟  ه اي ش دچار  آنفلوآنزا  به  اطرافيانتان  يا 

؟ ه  آن را نام ببري عم
آنفلوآنزا بيمار ويروس واگير است. ويژگ آن دوره  
، سردرد  ت و در پ آن تب، سرفه، آبريزش بين وتاه م پنهان 

و درد عضالت است.
فرد  از  گفتن،  سخن  سرفه،  عطسه،  طريق  از  آنفلوآنزا 
آن،  مهم  عوارض  از  و  م شود  منتقل  سالم  فرد  به  بيمار 

سينه پهلوست.
بيمار  شروع  از  بع  هفته  ي  تا  آن  واگير  دوره  

ادامه دارد.
ه  سيناسيون است  بهترين روش پيشگير از آنفلوآنزا، وا
نان  ار ه در معرض خطرن مثل افراد مسن و  فقط در افراد 
رعايت  و  بيمار  اساز  ج م شود.  توصيه  پرستار  و  پزش 
ن دهان و  ، پوشان اشت (استفاده از وسايل شخص ته ها به ن

بين و شستن دست ها) نيز در پيشگير از بيمار مؤثر است.
: به نظر شما مهم ترين عالمت   هپاتيت ها ويروس

بيمار مبتال به هپاتيت چيست؟

مختلف  انواع  ه  است  واگير  ويروس  بيمار  هپاتيت 
.C هپاتيت ،A هپاتيت ،B دارد، هپاتيت

ه  است  زرد  رنگ  هپاتيت ها  مهم  و  ه  عم عالمت 
زودتر از همه در سفي چشم ظاهر م شود.

هپاتيت عاليم مثل تب، لرز، سردرد، ضعف عموم و 
دردها گوناگون دارد.

اي  راه ها انتقال هپاتيت A از طريق آب آلوده، مواد غ
ن  آلوده، يا انتقال مستقيم (تماس مستقيم مثل دست دادن، بوسي
ه اغلب  و …) از فرد بيمار به فرد سالم است. هپاتيت A با اين 
يل  تب ب  مزمن  بيمار  به  ول  ن  م  بروز  حاد  ل  ش به 

نم شود.
و  سوزن  سرنگ،  بردن  ار  به  طريق  از   C و   B هپاتيت 
سوراخ   ، انپزش دن و  پزش  ارها  در  غيراستريل  لوازم 
به  آلوده  مادر  طريق  از   ، اشت غيربه ختنه   و  گوش  ردن 

. نوزاد و از طريق ترشحات آلوده مثل بزاق انتقال م ياب
ب و  يل به بيمار مزمن  در هپاتيت B و C خطر تب

ب وجود دارد. سرطان 
برا پيشگير از ابتال به هپاتيت نوع A، شستن دست ها 
ردن وسايل  ا  ا خوردن بع از رفتن به توالت، ج قبل از غ

. فرد بيمار و ض عفون آن ها م توان مؤثر باش
ه در سه  رد  سن پيشگير  هپاتيت B را م توان با وا

نوبت تزريق م شود.
ته ها زير توجه  برا پيشگير از هپاتيت C باي به ن

رد:
وم در تماس ها جنس ان ــ استفاده از 

ــ اجتناب از تزريق خون در مواقع غيرضرور
ه (در  ليه  وسايل تيز و برن ردن سرنگ و  ــ استريل 

انپزش ها و غيره) ردن گوش، ختنه، دن تزريقات، سوراخ 
ردن از سرنگ استريل (ي بار مصرف) و  ــ استفاده 

وسايل شخص خود مانن تيغ و مسوا و … .
ه ي از دوستانتان  نون اتفاق افتاده   اوريون: آيا تا 

؟ ه باش رسه منع ش ن به م به علت ابتال به اوريون از آم
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و  ورم  تب،  با  ه  است  واگير  ويروس  بيمار  اوريون 
ه در  د هستن  د بزاق غ ه  بزاق (غ درد ي يا چن غ
) در قسمت بناگوش،  داخل دهان باعث ترشح آب دهان م شون
اد  . مهم ترين عارضه  بيمار ورم بيضه است. تع ن بروز م 

. ن است عقيم شون م از مبتاليان مم
اوريون از طريق تماس مستقيم با ترشحات دهان و بزاق 

فردآلوده منتقل م شود.
دوره  واگير اوريون از ي روز قبل تا سه روز بع 

ه ها بزاق است. از ورم غ
ه  رد  سن پيشگير  م زدن وا اوريون را م توان به 
سن سرخ و سرخجه در دو نوبت در ي سالگ و  همراه وا
اساز  ـ٤ سالگ تزريق م شود. راه ها ديگر پيشگير ج ٦ ـ 
بيمار و وسايل شخص او در دوران سرايت بيمار يعن ي 

ه ها بزاق است. روز قبل تا سه روز بع از ورم غ
؟ به نظر شما  ه اي ز١ را دي ز: آيا فرد مبتال به اي  اي

ز مبتال م شود؟ فرد چگونه به اي
) بيمار ويروس  . و ز (يا آلودگ به ويروس اچ. آ اي
ز  اي ويروس  است.  ه  ش شناخته  اخير  سال   ٢٠ در  ه  است 
ل  ه م توان خود را تغيير ش نوع ويروس خطرنا است 

 . ه گلبول ها سفي نتوانن آن ها را از بين ببرن ، به طور  ده
ون عالمت و به  ين سال ب .و چن فرد آلوده به ويروس اچ.آ
ه،  ت (چن سال) عالمت دار ش ظاهر سالم است ول پس از م
ا آلودگ به اين ويروس  ز م شود. در ابت دچار بيمار اي
ت  ه بع از م ه  ن است فرد دچار عاليم مثل آنفلوآنزا ش مم
وتاه خود به خود خوب م شود. گاه ويروس از راه خون 
افراد  اين   . ن م  نابود  را  مغز  سلول ها  و  م رود  مغز  به 
اهش وزن زياد،  ت،  ن است دچار اسهال ها طوالن م مم
ن شون  ون دليل خاص، ضعف و تحليل ب تب ها طوالن ب
 ، ت ب عالمت ه نهايتًا نيز منجر به مرگشان م شود. در تمام م

. ن فرد م توان بيمار را به ديگران منتقل 
.و راه ها انتقال ويروس اچ.آ

ون استفاده از محافظ با فرد آلوده  ١) تماس جنس ب
به ويروس،

زمان  در  آلوده)  فرد  (با  مشتر  سرنگ  از  استفاده   (٢
، ر در معتادان تزريق مصرف مواد مخ

وسايل  با  گوش  ردن  سوراخ  آلوده،  خون  تزريق   (٣
آلوده، استفاده از تيغ آلوده در آرايشگاه ها،

، زايمان و  ٤) از مادر آلوده به نوزاد در زمان حاملگ
. شيرده

AIDS ــ١
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توجه!

؟ .   چه  هايي منتقل نمي شو  . ير 
جتماعي  ِ تباطا عا ـ 

غو گرفتن، سرفه  عطسه ، بوسيد    ست  ـ 
سايل نقليه  عمومي  لت عمومي   ستخر، تو ستفا   ـ 

ختخو  ظر غذ مشتر ستفا   ـ  
نا ـ مگس  ساير حشر  حيو

ارد بنابراين پيشگير  ز درمان قطع ن ه اي از آن جا 
از آن بسيار مهم است. با در نظر گرفتن راه ها انتقال اصول 

پيشگير مشخص م شود.
: ١) پيشگير از انتقال از راه تماس جنس

وده  ازدواج و  اشتن تماس جنس خارج از مح ــ ن
و وم در موارد مش ان استفاده از 

٢) پيشگير از انتقال از راه تزريق خون:
ــ اجتناب از تزريق خون در مواقع غير ضرور

انتقال  سازمان  به  اي  اه خون ها  همه   آزمايش  ــ 
خون از نظر آلودگ به اين ويروس

: ٣) پيشگير از انتقال از طريق آسيب ها پوست

ه  ليه  وسايل تيز و برن ردن سرنگ و  عفون  ــ ض
و  انپزش ها  دن ختنه،  گوش،  ردن  سوراخ  تزريقات،  (در 

غيره)
 ِ شخص وسايل  و  مشتر  سرنگ  از  استفاده  م  ع ــ 

ديگران مانن تيغ و مسوا و … .
ه بر  ر به دليل آثار  ــ اجتناب از مصرف مواد مخ
سرنگ  از  استفاده  سمت  به  را  او  و  ارد  م گ فرد  قضاوت 

. ارها خالف، سوق م ده مشتر و 
٤) پيشگير از انتقال از راه مادر به نوزاد:

. و نباي باردار شود. در  ــ زن آلوده به ويروس اچ. آ
صورت وقوع حاملگ زن آلوده باي تحت درمان قرار گيرد.

          بيشتر بدانيد

 تا اواخر سال 1383 (دسامبر 2004) 46ــ34 ميليون نفر در جهان آلوده به ايدز بودند كه بيش از 90 درصد 
آلوده شدگان جديد متعلق به كشورهاى در حال توسعه است. در آسيا در هر دقيقه 5 فرد جوان به اين ويروس 
آلوده مى شوند. روزانه 14000 مورد آلودگى در سال 2003 رخ داده است كه حدود 50 درصد آن ها بني 15 تا 24 سال 

دارند. (گزارش سازمان بهداشت جهانى و UNAIDS ــ 2004 ميالدى)
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رب  : بيمار ها مي رب ٢ــ١ــ٣ــ بيمار ها مي
ه  آن ها انواع  نن ه عامل ايجاد دسته ا از بيمار ها هستن 
. در اين قسمت  تر ها هستن رب ها و با بسيار زياد از مي

رب توضيح داده م شود: مهم ترين بيمار ها مي
عاليم  با  ه  است  واگير  بيمار  مننژيت  مننژيت:   
ن گردن شروع م شود و در  ، استفراغ و سفت ش ي سردرد ش

ت چن ساعت بيمار را به حالت اغما م برد. م
راه انتقال اين بيمار از طريق تماس با ترشحات بين 
راه  بهترين  بنابراين  است.  سرفه  و  عطسه  مانن  بيمار  حلق  و 
و  او  شخص  وسايل  عفون  ض بيمار،  اساز  ج  ، پيشگير

) است. استفاده از پوشش دهان و بين (ماس
، درمان داروي  اگر در دو روز اول ابتال به اين بيمار

. شروع شود، بيمار بهبود م ياب
باي  نيز  بيماران ان  اين  با  نزدي  تماس  در  ه  افراد 

درمان شون تا از سرايت به آن ها جلوگير شود.
ود دو ميليارد   سل: آيا م داني ي سوم مردم دنيا (ح
ام  ؟ به نظر شما راه انتقال بيمار  رب سل ان نفر) آلوده به مي

؟ ه اي است؟ آيا بيمار مبتال به سل را دي
ه م توان تقريبًا تمام اعضا  سل بيمار عفون است 

. ، ول بيشتر از همه ريه ها را درگير م كن ن ن را مبتال  ب
راه انتقال بيمار سل تقريبًا هميشه از راه تنفس است 

ردن). (از طريق سرفه، عطسه و صحبت 
رد؟ در چه موارد باي به بيمار ش 

شايع ترين عالمت ابتال به بيمار سل، سرفه ها طوالن 
ه معموًال با خلط و گاه با خلط خون  بيشتر از دو هفته است 
درد  نفس،  تنگ  شامل  بيمار  اين  ديگر  عاليم  است.  همراه 
، تعريق  اهش وزن، ب حال اهش اشتها،  قفسه  سينه، تب، 

شبانه، خستگ زودرس و ضعف عموم است.

فعاليت عمل1v تا 3

سي  ير شنايا شما به ي يا چند بيما  ستا يا  ، فاميل،  فر خانو د ي   نيد  ١ـ تحقيق 
هيد. ال گز  نيد    ير  پر  ند؟ بعد جد  مبتال شد 

ند؟  شد  چا  سي  ير بيما ها  به  يا  ه  نيد  سؤ  مي شناسيد  ه  سالي   ٥٠ باال  فر  ٢ـ  
هيد. به  ال گز  نيد    نيد  نتيجه  با هم مقايسه  متر  ٢٠ سا نيز ب فر  ين سؤ ها   

ست؟ ر  نو چه تغيير  شت  گذشته تا  ضع بهد نظر شما 
ال نمايش  ي  بيما ها فو    ٣ـ به گر ها ٤ يا ٥ نفر تقسيم شويد  هر گر عاليم ي

ند. هد  نو بيما   ساير هنرجويا سؤ 

✎

ه باش م توان بيمار را  ه درمان نش بيمار تا زمان 
. دو هفته بع از شروع درمان،، ديگر فرد نم توان  ن منتقل 

سن فرد در زمان نام بيمارسن بيمارنام فرد
بيمار

ت عاليم بيمار م طول 
بيمار

ام ها انجام  اق
ه برا بهبود ش
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رب سل  . گاه اوقات مي رب سل را به سايرين انتقال ده مي
ن مانن استخوان ها، مفصل ها  از راه خون به ساير بافت ها ب

ن است باعث مرگ بيمار شود. ن و مم و  … سرايت م 
پيشگير

ام ها زير، م توان خطر انتقال عفونت را  با انجام اق
اهش داد: تا ح 

گ  زن محيط  و  جامعه  در  اشت  به وضع  بهبود  الف) 
افراد

اشت ب) آموزش به
اف در اتاق بيمار ج) وجود تهويه و نور 

يه  مناسب د) تغ
:(BCG) سيناسيون ب. ث. ژ وا

سيناسيون ب. ث. ژ جزء برنامه گسترش ايمن ساز  وا
ژ  ث.  ب.  م  به  نوزادان  سيناسيون  وا با  است.  شور 
م توان از بروز موارد خطرنا و مرگ زا بيمار جلوگير 

و تول تلقيح م شود. سن در ب رد. اين وا

          بيشتر بدانيد

امروزه در بني بيمارى هاى ميكربى در متام دنيا سل شايع ترين عامل كشنده ى بزرگساالن (حتى بيشتر 
از ايدز و ماالريا) است.

تا كنون يك سوم جمعيت جهان (حدود 2 ميليارد نفر) به ميكرب سل آلوده شده اند و ساالنه 10 ميليون 
مورد جديد بروز مى كند. اكنون، بيش از 20 ميليون نفر به بيمارى سل مبتال هستند.

ــ در هر ثانيه يك نفر به باكترى سل آلوده مى شود.
ــ در هر 4 ثانيه يك نفر به بيمارى سل مبتال مى شود.
ــ در هر 10 ثانيه يك نفر بر اثر ابتال به سل مى ميرد.

 تب مالت: آيا درباره  بيمار ها مشتر بين انسان 
؟ تب مالت ي از اين بيمار هاست. و حيوان چيز م داني

ه از حيوانات مثل گاو،  رب است  تب مالت بيمار مي
م شود.  منتقل  انسان  به  سگ  و  اسب   ، خو بز،   ، گوسفن
ه با حيوانات در تماس مستقيم باش بيشتر در معرض  فرد 

خطر ابتال به اين بيمار است.
ل تب ها نامنظم همراه با عرق فراوان  اين بيمار به ش

. ن و درد مفاصل بروز م 
: تب مالت به صورت ها زير انتقال م ياب

الف) تماس با مواد آلوده  حيوان مثل بافت ها و خون
اي مثل شير، پنير و ماست آلوده ب) از طريق مواد غ

آن  در  حيوان  ه  آلوده ا  محيط  تنفس  طريق  از  ج) 
. ن گ م  زن

گ حيوانات  برا پيشگير از تب مالت باي محيط زن
اشت دفع شود.  فوع آن ها به طور به تميز باش و ادرار و م
ه با دام سر و  ه شود و افراد  شير باي پاستوريزه يا جوشان
ايمن  لباس ها  ساير  و  ش  دست و  ماس  از  باي  اردارن 

. نن استفاده 
؟ چه  ه اي نون دچار عفونت چشم ش  تراخم: آيا تا 

؟ ل داشتي مش
ه باعث التهاب و  تراخم بيمار واگير و مزمن است 
زخم چشم م شود. اين التهاب يا خود به خود خوب م شود 
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ن و سبب انحراف مژه ها  و يا به سو زخم ملتحمه پيشرفت م 
به داخل چشم يا برگشتگ لبه  پل به داخل چشم م شود. 
گ آن ايجاد م شود در  ه به دنبال خراشي زخم ناش از مژه 

ور منجر م شود. اهش بيناي و احيانًا  نهايت به 
تماس  و  آلوده  افراد  چشم  ترشحات  با  مستقيم  تماس 
انگشت  و  سرمه  حوله،  مثل  آلوده  لوازم  طريق  از  غيرمستقيم 

انتشار  در  هم  آلوده  مگس ها  م شود.  بيمار  انتقال  باعث 
. آن نقش دارن

در  بيمار  است.  مرتبط  گ  زن يفيت  ب  با  تراخم 
ب  و  ب سواد   ، فرد اشت  به ب  جهل،  فقر،  شرايط 
به  رو  ياب  بهبود  گ  زن شرايط  اگر  و  م شود  زياد  ن  مس

ارد. پسرفت م گ

          بيشتر بدانيد

احتماًال در سراسر جهان 6 تا 9 ميليون نفر به علت تراخم نابينا شده اند و تعداد بسيار بيشترى هم دچار 
بار  شديد  كارافتادگى هاى  افراد و از  توان كارى  شديد  كاهش  نظر  بيمارى از  اين  هستند.  بينايى  نسبى  كاهش 

سنگينى بر دوش جامعه است.

؟ به نظر شما  ه اي زاز را دي زاز: آيا بيمار مبتال به   
زاز چه ارتباط با زخم دارد؟

سفت  مثل  عاليم  با  ه  است  رب  مي بيمار  زاز 
ماهيچه ها  ه،  جون ماهيچه ها  به خصوص  ماهيچه ها،  ن  ش
م و پاها  صورت، ماهيچه ها گردن و پشت و ماهيچه ها ش
ال  اش موجب  تنفس  ماهيچه ها  ن  ش سفت   . ن م  بروز 

. ه م توان به مرگ بيمار بينجام تنفس م شود 

شتن  ثيف، وسيع و گ داده شود. با داشتن زخم ها عميق، 
سن زده  زاز، الزم است وا سن  بيش از ٥ سال از تزريق وا

شود.
ه با وسيله ا  ناف  زاز در نوزادان م توان از طريق بن
 ، ه بر رو زخم آن خا ه باش و يا هنگام  ه ش آلوده بري

، ايجاد شود. ارن ستر يا تپاله  گاو بگ خا
است.  پيشگير  قابل  سيناسيون  وا با  زاز  بيمار 
اسم  به  سرفه  سياه  و  ديفتر  سن  وا با  همراه  زاز  سن  وا
 ١٨ ، ، ٦ ماهگ ، ٤ ماهگ سن سه گانه (ثالث) در ٢ ماهگ وا

ان تزريق م شود. ود ـ٤ سالگ به  ماهگ و ٦ ـ 
سن نزده ان و حفظ  ه وا برا محافظت زنان باردار 
زاز به فاصله  ي ماه به مادر تزريق  سن  نوزاد او، دو وا

م شود.
زاز، پس از ايجاد زخم باي همه   برا پيشگير از 
اجسام  و  شون  شسته  و  تميز  دقت  با  زودتر  چه  هر  زخم ها 
، گرد و غبار و بافت ها مرده  زخم برداشته  ، خا خارج

شود.

ه به  زاز در خا است و از طريق زخم هاي  رب  مي
بنابراين  منتقل م شود.  انسان  ه باش به  رب آلوده ش اين مي
باي همه  زخم ها هر چه زودتر و با دقت تميز و شست و شو 
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ه  رب است   گلودرد چر (فارنژيت): بيمار مي
تنفس،  دستگاه  فوقان  قسمت ها  و  حلق  و  گلو  ناحيه   در 
. اصطالحًا به اين بيمار آنژين هم گفته  ن ايجاد بيمار م 
، ضعف،  م شود. عاليم اين بيمار گلودرد، تب، ب اشتهاي

          بيشتر بدانيد

بيمارى كزاز در سراسر جهان روى مى دهد. با وجود واكسنى مؤثر، هر سال الاقل يك ميليون نفر در 
سطح جهان از اين بيمارى مى ميرند كه نصف اين تعداد، نوزادان هستند.

ورم و قرمز لوزه ها و ترشح سفي رنگ رو آن ها، ورم و 
قرمز زبان است. اين بيمار ي از شايع ترين عفونت ها در 

ان است. ود
ت ده روز و  ه به م درمان اين بيمار با پن سيلين است 

اف به صورت خورا يا تزريق تجويز م شود. ار  به مق
ن است  اف درمان نشود، مم چنان چه بيمار به موقع و 
ـ٢ هفته بع از گلودرد  ه ٦ ـ  به تب روماتيسم حاد دچار شود 
چر ظاهر م شود. بيمار تب روماتيسم باعث اختالل در 
دريچه ها قلب م شود و بيشتر افراد ١٥ــ  ٥ ساله را گرفتار 

. ن م 
ه ان باي تا سال ها و  ه دچار تب روماتيسم ش افراد 

. نن گاه تا آخر عمر، ماهانه ي آمپول پن سيلين تزريق 

          بيشتر بدانيد

تنها ميكرب ها عامل گلودرد نيستند بلكه ويروس ها هم مى توانند باعث گلودرد شوند. در گلودرد ويروسى 
عالوه بر تب، بى اشتهايى، ضعف، گلودرد، ورم و قرمزى لوزه ها و زبان، بيمار دچار آبريزش بينى، عطسه و سرفه 
هم مى شود. اين نوع گلودرد درمان خاصى الزم ندارد. شست وشوى مكرر گلو با محلول آب و منك و مصرف 

داروهاى ضد درد و تب براى تسكني درد مؤثر است.

چه  شما  نظر  به  و  چيست  ذات الريه  ذات الريه:   
الت م توان برا بيمار به وجود آورد؟ مش

ه باعث عفونت م شود.  رب است  ذات الريه بيمار مي

تنگ نفس،  تب،   ، ناگهان لرز  از  است  عبارت  بيمار  عاليم 
تنفس سريع، سرفه همراه خلط قرمز رنگ. 

: ن ا  اين بيمار از راه ها زير م توان انتقال پي
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١ــ از طريق ترشحات دهان و بين به طور مستقيم

٢ــ از طريق وسايل آلوده به طور غيرمستقيم
م  ان از ترا برا پيشگير از اين بيمار در صورت ام

 ، ، به خصوص در مؤسسات شبانه روز گ جمعيت در محل زن
رد. سربازخانه ها و خوابگاه ها باي جلوگير 

 4vفعاليت عمل

ند مبتال به سل  ي نفر نقش ما  هنرجويا به گر ها ٥ يا ٦ نفر تقسيم شوند. ي نفر نقش فر
ند   فر ه  نند  هنمايي  ما   هنرجويا  بقيه   بگويد   ما  به  بيما   عاليم  ند  فر ند.  با    

. ما شو ند تا  ا  ست مبتال به چه بيما باشد  چه  ن  مم

✎

: انگل ها و  ٣ــ١ــ٣ــ بيمار ها انگل و قارچ
ه تمام يا قسمت  قارچ ها دسته ا از عوامل بيمار زا هستن 
ن ايجاد  ن انسان بسر م برن و در ب گ خود را در ب از زن
. در اين قسمت از پودمان با مهم ترين و شايع ترين  نن بيمار م 

. بيمار ها انگل و قارچ آشنا م شوي
و رم   آلودگ به 

طوالن  ب اشتهاي ها  و  م  ش دردها  دچار  هيچ گاه 
ني علت آن چه بوده است؟ ر م  ؟ ف ه اي ش

اد  تع از  آن ها  ن  ب ه  رم هاست  از  گروه  و  رم 
نيز  متر  ين  چن به  آن  طول  گاه  ه  ه  ش يل  تش بن  زياد 
ن انسان  گ خود را در ب رم ها قسمت از زن . اين  م رس
در  است.  خو  و  گاو  انگل  اين  ديگر  ميزبان   . رانن م گ
م، ب اشتهاي و  و، انسان دچار درد ش رم ها  آلودگ به 

سوء هاضمه و اسهال م شود.
رم قرار دارد و  و در بن آخر  رم  راه انتقال: تخم 
فوع در محل  ن خارج م شود. اگر دفع م فوع از ب همراه م
، گاوها و خو ها همراه علف تخم ها را م خورن  نامناسب باش
ن آن ها م رود و در عضالت حيوان مستقر  و تخم ها به داخل ب
نيم  گوشت  (مثل  آلوده  گوشت  خوردن  با  نيز  انسان  م شود. 
رم و يا  پخته  گاو آلوده)، خوردن سبز ها آلوده به تخم 

انتقال از راه دست ها آلوده، به بيمار مبتال م شود.

: برا پيشگير از اين آلودگ ها الزم است  پيشگير
فوع  م با  را  انگل  تخم  آن ها  چون   ، شون درمان  آلوده  افراد 
ديگران  به  آن  انتقال  و  محيط  آلودگ  باعث  رده،  دفع  خود 

. م شون
عفون سبز ها و رعايت  ا و ض امل گوشت و غ پختن 
از  قبل  صابون  و  آب  با  دست ها  شستن  مثل  فرد  اشت  به
. ا و بع از رفتن به توالت، نيز در پيشگير مؤثرن خوردن غ

ه شايع ترين  اريس: آيا م داني  رم آس  آلودگ به 
اريس است؟ رم آس رم انسان آلودگ به  آلودگ 

در  اغلب  و  است  بلن  و  صورت  رم  اريس  آس رم 
رم در انسان باعث  . آلودگ به اين  ن گ م  روده  انسان زن
 ، ان ايجاد ب اشتهاي ود م و سرفه م شود و در  تهوع، درد ش
عصب  ناراحت  و  خواب  در  ب قرار  م،  ش بزرگ   ، الغر

رم انسان است. اريس شايع ترين آلودگ  . آس ن م 

را خود  رش  ت       ۱۰   تا    ۱۲  روز  م در  بالغ  رم   
رد. گ خواه  ن و برا چن ماه زن امل م 
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 . ن فوع دفع م  رم را با م راه انتقال: انسان تخم 
ه م مان و از طريق آب  ت ها در محيط بيرون زن اين تخم م
يا خوردن ميوه و سبز ها آلوده، انگشتان آلوده به خا يا 
ن م شود. تخم  فوع انسان، وارد ب خوردن خا آلوده به م

رم م شود. يل به  ن و تب ن انسان رش م  در ب

است.  سانت متر  ي  ود  ح آن  طول  و  است  روشن  سفي  به 
ان قروچه، خارش  رم باعث عاليم مثل دن آلودگ به اين نوع 
گ و  ، اسهال، دل پيچه، سردرد، رنگ پري م ، درد ش مقع

ب اشتهاي م شود.
بزرگ  روده   در  بالغ  ماده   رم ها  انتقال:  راه 
ه،  نن و در اواخر شب از مخرج خارج ش گ م  انسان زن
دليل  همين  به   . نن م  ار  تخم گ مقع  اطراف  ناحيه   در 
 ، رم شب ها دچار سوزش و خارش مقع ان مبتال به  ود
، تخم انگل  ن مقع . بر اثر خاران ب قرار و ب خواب م شون
ه، از طريق انگشتان  ان چسبي ود زير ناخن ها و به سر انگشتان 

 . آلوده وارد دهان م شون
وسايل  و  لباس ها  آب،  ظروف  و  ا  غ طريق  از  انگل  تخم 
خواب آلوده نيز م توان منتقل شود. در فضا اتا ق ها و توالت ها 
سيور وجود دارد. اد زياد تخم ا ونت افراد آلوده، تع محل س

: بهترين روش جلوگير از آلودگ به انگل،  پيشگير
ان و درمان افراد آلوده است. شست و  ود اشت در  رعايت به
شو ناحيه  مقع به طور مرتب و به خصوص صبح زود پس 
ردن ناخن ها، شستن دست ها با  وتاه  از برخاستن از خواب، 
ا خوردن و  آب و صابون به خصوص بع از دفع و قبل از غ
ردن لباس ها و وسايل آلوده، به پيشگير از انتشار  عفون  ض

. ن م م  بيمار 
برا جلوگير از انتقال بيمار بين اعضا خانواده  
بيمار، بهتر است همه  اعضا خانواده به طور دسته جمع هم 
. ، از دارو ض انگل استفاده كنن زمان  طبق دستور پزش

 آلودگ به انگل ژيارديا
اشت فرد در پيشگير از اين بيمار  آيا رعايت به

مؤثر است؟ چگونه؟
فوع به صورت  ه در م ژيارديا انگل ت سلول است 
. عاليم  ن توده بوده، بيشتر روده  باري انسان را مبتال م 
چرب  دفع  ت،  م طوالن  اسهال  از:  است  عبارت  بيمار 
و  پل ها  ناحيه   در  (ورم  پف آلودگ  پيچه،  دل  فوع،  م در 

اهش وزن. صورت)، خستگ و 

آن ها  و  است  ان  ود در  رم  اين  به  آلودگ  بيشترين 
اريس  رم ها آس  . مهم ترين عامل انتشار بيمار در جامعه ان
م توانن دور هم جمع شون و به صورت گلوله ا مسير روده 

. ن را ببن
اشت  به دفع  اريس  آس به  آلودگ  از  پيشگير  برا 
توالت  از  استفاده  سالم،  ن  آشامي آب  تهيه   انسان،  فوع  م
درمان  است.  مهم  بسيار  فرد  اشت  به رعايت  و  اشت  به

ير است. ان پ بيماران با دارو ام
مايل  زرد   ، رم سيور):  (ا رم  به  آلودگ   
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فوع  ه همراه م راه انتقال: انگل ژيارديا پس از آن 
، از طريق دست ها آلوده و يا مصرف  وارد محيط خارج ش
ن و در آنجا  ا آلوده وارد ب ن آلوده و يا غ آب ها آشامي
ا سرد و به دليل  م غ فعال م شود. اغلب آلودگ ها به  

اها منتقل م شود. گان آن غ نن آلودگ دست تهيه 
رعايت  بيمار  اين  از  پيشگير  برا   : پيشگير
اشت فرد و شست وشو دست ها با آب و صابون قبل از  به
ن قادر  لر آب آشامي ا و بع از دفع الزم است.  خوردن غ
ان آلودگ آب  به از بين بردن ژيارديا نيست بنابراين وقت ام
اها نيز در  . غ وجود دارد، باي آب را قبل از استفاده جوشان
. دفع  امًال پخته شون ان آلودگ شان باش باي  ه ام صورت 

اشت نيز در پيشگير مؤثر است. فوع به صورت به م
ار رم ها قالب   آلودگ به 

ام تناسل  ل ان ه به خاطر ش رم ها هستن  دسته ا از 
. ار م گوين رم قالب نر، به آن ها 

ه دفع  رم در مناطق با آب وهوا گرم  آلودگ به اين 
ه م شود.  اشت انجام نم شود، دي فوع نيز به صورت به م
ايجاد  رده،  خونخوار  انسان  ن  ب در  م توانن  رم ها  اين 

. نن م خون  مبود آهن و 
فوع دفع و در محيط به الرو  رم با م راه انتقال: تخِم 
ردن پوست  يل م شود. اين الرو با سوراخ  (نوزاد انگل) تب
م قرمز  ه، در محل ورود  ن ش و بيشتر پوست پا وارد ب
روزانه  روده،  به  ن  رسي از  پس  و  ايجاد  پوست  در  خارش  و 

. ن هزاران تخم تولي م 
: مهم ترين راه ها پيشگير عبارت است از: پيشگير

ود انسان  ، مثًال نباي از  ١ــ جلوگير از آلودگ خا
رد. شاورز استفاده  برا تقويت خا 

فش در محل ها آلوده به خصوص باي به  ن  ٢ــ پوشي
رد. مه را توصيه  ن چ اران پوشي شالي

توالت ها  از  استفاده  و  فوع  م اشت  به ٣ــ    دفع 
. اشت به

مناطق پرجمعيت و  ه در  شپش حشره ا ب بال است 
ه م شود. شپش سه نوع  اشت پايين، بيشتر دي دارا سطح به

.( ن و شپش عانه١ (شپش است: شپش سر، شپش ب
ن،  ب شپش  و  مژه ها  و  ابرو  سر،  موها  در  سر  شپش 
در لباس ها به خصوص در طول سطح داخل درزها لباس ها 
گ  . شپش نيز معموًال در ناحيه  شرمگاه زن ن گ م  زن

. ن م 
شپش سر تخم خود را نزدي پوست سر، درست رو 
شامپو،  با  و  است  ه  چسبن سر  شپش   . م چسبان مو  ريشه 
به  آلودگ  عالمت  نم شود.  ا  ج مو  از  زدن  شانه  و  صابون 
به  ه  چسبي سفي  دانه ها  وجود  و  ي  ش خارش  سر  شپش 

ن منجر شود. ن است به زخم ش ه مم موست 
ت  ن از راه مستقيم يعن حر راه انتقال: شپش سر و ب
ن افراد سالم و يا راه  ن به ب ن مبتاليان و وارد ش شپش از ب
برس،  شانه،  مثل  شخص  وسايل  طريق  از  يعن  مستقيم  غير 
روسر يا مقنعه، لباس ها، وسايل حمام، سلمان و … منتقل 

م شود.
: ١ــ لباس ها و لوازم بستر در آب  راه ها پيشگير
شود  شسته  دقيقه)   ٢٠ ت  م به  سانت گراد  درجه    ٥٥) داغ 

ه تخم شپش را از بين ببرد. به طور 
تعلق  آن ها  به  آنچه  و  آلوده  افراد  با  ن  ب تماس  از  ٢ــ 

 شپش
ن است مواجه  ه دچار خارش در سر و ب آيا با فرد 

؟ ن است داشته باش ل مم ؟ به نظر شما چه مش ه اي ش

١ــ شرمگاه زن و مرد و موها آن ناحيه
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رد. دارد، به خصوص لباس ها و وسايل بسترشان باي پرهيز 

باي  است  زياد  شپش  انتقال  خطر  ه  شرايط  در  ٣ــ 
ن و  ه  حشرات بر رو مو سر، سطح ب نن از مواد دور 
لباس ها به خصوص در خوابگاه ها، سربازخانه ها و … استفاده 

رد.
نوع  با  ه  م شود  انجام  دارو  با  اختصاص  درمان 

شامپو مخصوص همراه است.
 ماالريا

؟ به نظر شما مهم ترين  ه اي آيا بيمار مبتال به ماالريا را دي
عالمت بيمار چيست؟

وارد  آلوده،  پشه   م  به  انسان  گزش  از  بع  انگل 
 . ن جريان خون فرد م شود و به اين ترتيب فرد را مبتال م 
ه پشه  آنوفل اين فرد مبتال را نيش بزن انگل ها  در صورت 
ترتيب  ين  ب  . ن م  رش  آن جا  در  و  م شود  پشه  ن  ب وارد 
. پس اين بيمار  ن پشه و انسان ادامه م ياب گردش انگل در ب
و  وسايل   ، بيمار به  مبتال  فرد  خون  انتقال  طريق  از  م توان 

تجهيزات پزش آلوده و از مادر آلوده به جنين منتقل شود.
ت  عاليم بيمار شامل لرز، تب و تعريق دوره ا به م
٤ تا ٦ ساعت در هر دوره است. سردرد و تهوع هم در بيمار 

است.
ارها  دادن  انجام  ماالريا  به  ابتال  از  پيشگير  برا 

زير مفي است:
ان ها  م مثل  پشه  استراحت  ان ها  م سمپاش  ــ 
روغن  و  گازوييل  نفت،  ن  پاشي حيوانات،  و  انسان  ون  مس
ه آب  رو سطح آب ها را يا سمپاش مرداب ها و جاهاي 

گ الرو پشه هاست. را هست. اين محل ها، محل زن
ها و نصب تور به در و  ن در داخل پشه بن ــ خوابي

پنجره.
ن باتالق ها و آبگيرها. ان ــ خش

چل سر  
ه م توان پوست، مو  چل نوع بيمار قارچ است 
رسه شايع است.  و ناخن را گرفتار سازد و بيشتر در سال ها م
چل سر از انواع ديگر شايع تر است. اين بيمار به صورت 
وچ شروع م شود و سپس زخم از اطراف شروع به  زخم 
سته م شون  . موها در ناحيه  ابتال به سادگ ش ن رش م 
ريج ناحيه  مبتال ب مو م شود. گاه اوقات زخم ها  و به ت

م برجسته و ترشح دار م شود. بزرگ، 
م  ترا دخترهاست.  از  شايع تر  پسرها  در  سر  چل 

. جمعيت و فقر، احتمال ايجاد آن را افزايش م ده
غيرمستقيم،  يا  مستقيم  تماس  طريق  از  انتقال:  راه 
 ، ل ها سينما، وسايل سلمان به خصوص از طريق پشت صن
ِ سِر انساِن مبتال منتقل  شانه، برس و يا لباس ها آلوده به مو

م شود.

ه توسط پشه ا به نام آنوفل  ماالريا بيمار انگل است 
برخالف  پشه  اين  م شود.  منتقل  انسان  به  پشه)  ماده  (جنس 
به  م نشينن  زمين  رو  بر  مستقيم  صورت  به  ه  پشه ها  ساير 
. امروزه اين بيمار بيشتر  صورت مايل بر رو سطوح م نشين
بلوچستان،  و  سيستان  استان ها  در  ايران  شرق  جنوب  در 

ه م شود. رمان دي هرمزگان و قسمت گرمسير 
راه انتقال
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 5vفعاليت عمل

بنويسيد    ستاني   ( عاليم  پيشگير    ، نتقا بتال،  ها  يا (نحو   ماال بيما  خصو   
ين با جويا شويد. نيد  نظر ساير هنرجويا    ال بخو

✎

          بيشتر بدانيد

بيمارى هاى آميزشى
بيمارى هاى آميزشى همان طور كه از نام آن ها مشخص است از طريق متاس جنسى با فرد آلوده ايجاد 

مى شود.
عالمي اين بيمارى ها؛ ترشح از مجارى ادرار، ترشح از رحم، درد در ناحيه ى دستگاه تناسلى و درد زير 

شكم در زنان، ورم پوست بيضه و بزرگ شدن غده هاى لنفاوى كشاله ى ران در مردان است.
چه كسى مبتال به بيمارى هاى آميزشى مى شود؟

فردى كه با فرد آلوده متاس جنسى داشته باشد ممكن است مبتال به بيمارى آميزشى شود.
بيمارى هاى آميزشى عواقب سختى دارند از جمله:

ــ كورى و عفونت ريه در نوزاد
ــ شكايت از درد مزمن شكم در زنان

ــ نابارورى در مردان و زنان
ــ مرگ در نوزادان و بزرگساالن در بعضى از بيمارى هاى آميزشى مانند ايدز و سيفليس (يكى از بيمارى هاى 

آميزشى)

از  استفاده  م  ع پوست،  اشت  به رعايت   : پيشگير
از  پيشگير  سبب  مرتب  استحمام  و  ديگران  شخص  وسايل 

چل م شود. بروز بيمار 
باي  سر  موها   ، بيمار خفيف  موارد  در  درمان: 
ا شود. برا درمان بيمار باي از  روزانه شسته و موها شل ج
داروها خورا ض قارچ، پمادها و محلول ها موضع و 
ي باي پس از  رد. در موارد ش شامپوها مخصوص استفاده 
اله ها آلوده  اشت و  اله به سرگ شست وشو روزانه  سر، 

را بع از استفاده به خوب شست.
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ــ سقط خود به خودى، حاملگى نابجا و سرطان دهانه ى رحم 
از  جدايى  مانند  است  آميزشى  بيمارى  به  مبتال  همسرش  كه  زنى  يا  مرد  براى  اجتماعى  پيامدهاى  ــ 

همسر.
فردى كه مبتال به بيمارى آميزشى است چگونه مى تواند از انتقال بيمارى به ديگران جلوگيرى كند؟

فردى كه مبتال به بيمارى آميزشى است تا زمانى كه عالمي از بني نرفته و درمان كامل نشده باشد نبايد 
فعاليت جنسى داشته باشد، چون باعث انتقال آلودگى به همسرش مى شود. اگر فرد مبتال به بيمارى آميزشى 

قادر به اجتناب از متاس جنسى نباشد، الزم است از كاندوم استفاده كند.
بهترين شيوه ها براى پيشگيرى از بيمارى هاى آميزشى عبارت است از:

1ــ پايبندى به شعاير دينى و دورى كردن از فعاليت جنسى خارج از چهارچوب ازدواج
2ــ وفادارى متقابل مادام العمر به همسر

3ــ استفاده از كاندوم

يده چ
ه از انسان به انسان، يا از حيوان به انسان  ✔   بيمار ها واگير، بيمار هاي هستند 
منتقل م شود. اين بيمار ها براساس عامل به وجود آورنده شان به چند دسته  عمده تقسيم 
 . ، بيمار ها انگل و بيمار ها قارچ ، بيمار ها ويروس رب م شوند: بيمار ها مي
سيناسيون به موقع مادر و  سن قابل پيشگير اند. يعن با وا دسته ا از اين بيمار ها با وا
زاز،  ، سرخجه،  ود از ابتال به اين بيمار ها پيشگير م شود مثل فلج اطفال، سرخ

اوريون، سل، هپاتيت.
مناسب،  تغذيه   محيط،  و  فرد  بهداشت  رعايت  با  واگير  بيمار ها  ✔   بيشتر 
اين  پيشگير  راه ها  شناخت  با  م تواند  انسان  پيشگير اند.  قابل   … و  سيناسيون  وا

ند. ار بستن آن ها از ابتال به بسيار از آن ها جلوگير  بيمار ها و به 
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ار سوم آزمون پايان نظر واحد 
دام ي از راه ها انتقال آبله مرغان نيست؟ ١ــ 

ب) انتقال خون الف) تماس مستقيم با فرد آلوده 
د) انتقال از طريق وسايل فرد آلوده ج) از طريق هوا  

دام ي مشخصه  بيمار سرخجه است؟ ٢ــ 
تر است. ب) عامل بيمار با ند.  الف) دانه ها تقريبًا هميشه در صورت بروز م 

د) در مردان بيشتر از زنان اتفاق م افتد. ج) بيمار از حيوان به انسان منتقل م شود. 
دام ي از بيمار ها قابل انتقال از حيوان به انسان است؟ ٣ــ 

د) ايدز ج) هار  ب) آبله مرغان  الف) سرخ 
دام ي از عاليم بيمار مننژيت است؟ ٤ــ 

د) همه  موارد ج) سفت شدن گردن  ب) استفراغ  الف) سردرد شديد 
دام ي از خصوصيات ويروس هپاتيت A نيست؟ ـ  ٥ ـ 

ب) انسان تنها مخزن عفونت است. الف) ويروس با ٥ دقيقه جوشاندن از بين م رود. 
دام د) هيچ  ج) راه انتقال آن مدفوع ــ دهان است. 

دام ي راه انتقال ويروس هپاتيت B است؟ ـ  ٦ ـ 
الف) انتقال خون 

ار بردن سرنگ و سوزن و وسايل آلوده در پزش ب) به 
ج) انتقال از مادر آلوده به نوزاد

د) همه  موارد
دو است؟ رم  دام ي راه انتقال  ٧ــ 

ب) خوردن سبز آلوده به تخم انگل الف) خوردن گوشت نيم پخته  آلوده 
دام د) هيچ  ج) هر دو  
دام ي از موارد فوق درباره بيمار تراخم صحت ندارد؟ ـ  ٨ ـ 

ان ٢ تا ٥ ساله بيشتر گرفتار م شوند. ود الف) 
ب) بيمار از حيوان به انسان منتقل م شود.

ننده  شرايط برا بيمار است. ج) گرد و غبار و دود از عوامل مساعد 
د) بيمار در شرايط فقر، جهل و بد بهداشت فرد زياد م شود.

سيناسيون قابل پيشگير نيست. دام ي از بيمار ها زير با وا ٩ــ 
B د)  هپاتيت ج) اوريون  زاز  ب)  الف) تب مالت 

دامند؟  ١٠ــ راه هاى انتقال تب مالت 
١١ــ راه هاى عمده ى انتقال بيمارى ايدز را نام ببريد. 

١٢ــ عاليم مهم بيمارى سل را بنويسيد. 

؟
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ار سوم آزمون پايان عمل واحد 
رده، علت شيوع آن را گزارش دهيد.  ١ــ درباره ى شايع ترين بيمارى واگير منطقه ى خود تحقيق 

ه از  نيد چه حيواناتى در محل زندگى شما وجود دارد؟ گزارشى درباره ى بيمارى هايى  ٢ــ تحقيق 
نيد.  طريق اين حيوانات قابل انتقال اند تهيه 

ان درباره ى ميزان شيوع آلودگى به شپش سر در بين هنرجويان مدرسه تحقيق و  ٣ــ در صورت ام
نيد.  بررسى 

؟


