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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   
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فهرست مطالب
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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  
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ا ر ا  ول ا ر ا  ولوا  حد  وا  حد 

ليا  ت بيما ر ها و ا  صول پيشگير از آن هاليا  ت بيما ر ها و ا  صول پيشگير از آن ها
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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 
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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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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
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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 
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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  
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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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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
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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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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 
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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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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 

؟
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ا ر چها رم ا ر چها رمواحد  واحد 

اصول  و  واگير  غير  شايع  بيمار ها  با  اصول آشناي  و  واگير  غير  شايع  بيمار ها  با  آشناي 
پيشگير از آن هاپيشگير از آن ها
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؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟پيش آزمون واحد كارچهارم ؟

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

1ــ عالمي و نشانه هاى مربوط به بيمارى هاى قلبى ـ عروقى را نام ببرد. 

2ــ عالمي مربوط به بيمارى ديابت و نحوه ى مقابله با آن ها را توضيح دهد. 

3ـ ــ عالمي مربوط به اختالل هاى ناشى از كمبود يد و نحوه ى مقابله با آن ها را بيان كند. 

4ــ عالمي مربوط به بيمارى هاى ژنتيكى و نحوه ى مقابله با آن ها راشرح دهد. 

5 ـ ـ عالمي مربوط به بيمارى هاى سرطانى و نحوه ى مقابله با آن ها را توضيح دهد. 

6 ـ ـ عالمي مربوط به بيمارى هاى ناشى از آلرژى و آسم و نحوه ى مقابله با آن ها را توضيح دهد. 

7ـ ـ عالمي مربوط به بيمارى هاى چشمى و نحوه ى مقابله با آن ها را شرح دهد. 

امات باي انجام داد؟  ١ــ برا پيشگير اّوليه از بروز بيمار ها قلب عروق چه اق
 . ٢ــ انواع ديابت را نام ببري

مبود ي چيست؟  ٣ــ بهترين روش پيشگير از عوارض ناش از 
 . ي را نام ببري ٤ــ عاليم تاالسم ش

؟  ام ان رم داون (منگوليسم)  ـ عاليم بيماران مبتال به سن ٥ ـ 
ـ بروز و پيشرفت سرطان به چه عوامل بستگ دارد؟  ٦ ـ 

؟  ـ آيا سرطان ها قابل پيشگير ان ٧ ـ 
 . ـ عوامل خطرزا آسم را نام ببري ٨ ـ 

رد؟  ار باي  ٩ــ برا پيشگير از تنبل چشم چه 
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مقدمه
برخوردارى از خدمات بهداشتى و درمانى مناسب به منظور حفظ و ارتقاى سطح سالمت جامعه يكى از حقوق 
مسلم فردى و اجتماعى انسان هاست اكنون با بهبود شرايط زندگى، گسترش ارتباطات، ارتقاى سطح دانش عمومى، 
پيشرفت هاى سريع پزشكى، در زمينه ى كنترل و درمان بيمارى ها، واكسيناسيون، تغذيه ى صحيح و مناسب، آب 

آشاميدنى سالم و … شاهد كاهش مرگ ومير كودكان، مادران و كنترل بيمارى هاى واگير هستيم. 
از سوى ديگر با افزايش اميد به زندگى و گسترش زندگى شهرنشينى بيمارى هاى غيرواگير به عنوان يكى از 
شايع ترين علل مرگ و مير در كشورهاى پيشرفته مطرح و در كشورهاى درحال توسعه تلفات ناشى از آن ها نيز سير 

صعودى به خود گرفته است. 
به طور كلى بيمارى هاى غيرواگير عبارت است از: هرگونه آسيب در بدن كه دامي باشد و ناتوانى به جا گذارد و 

عاملى براى انتقال آن به ساير مردم نداشته باشد. اين بيمارى ها در اغلب موارد بر اثر چند عامل به وجود مى آيد. 
در اين واحد كار درباره ى شش گروه از مهم ترين گروه هاى بيمارى هاى غيرواگير توضيحاتى داده مى شود. 

١ــ٤ــ بيمار ها قلب ــ عروق 
ـه بـه بيمار ها قلب مبتال  سان  نون بـا  حتمًا تـا 
نون  ته  قلب را نيز تا . عبارت س ، برخورد داشته اي هستن
؟ آن ها بر اثر  . چه تصور از بيمار ها قلب داري ه اي شني
؟ علت اهميت اين دسته از بيمار ها  ي م آين چه عوامل پ

چيست؟ 
، زيرا  اين دسته از بيمار ها بسيار مهم و قابل توجه ان
اخته، حت  گ بيماران را به خطر ان ، زن ابتال به آن ها م توان

 . موجب مرگ آن ها شون
، قلب انسان از مهم ترين اعضا  ه م داني همان طور 
سيژن دار  ا خون  فرستادن  و  ردن  پمپ  با  قلب  است.  ن  ب
باعث  دار،  سي ربن د ا خون  گرفتن  و  ن  ب مختلف  نقاط  به 
. اگر  ن انسان بتوان فعاليت ها خود را انجام ده ه ب م شود 
 . ، مرگ انسان فرا م رس ار بايست قلب انسان لحظه ا از 

 .( (قلب در هر دقيقه به طور متوسط ٧٥ بار م تپ
ه خون موردنياز عضالت  رونر رگ هاي است  عروق 
تنگ  و  ن  ش ضخيم   . ن م  يه  تغ را  آن  و  تأمين  را  قلب 
ردن لخته ا خون در آن ها قلب  ديواره  رگ ها قلب و گير
ت تنگ عروق ي  را تحت فشار قرار م ده و برحسب ش

 : از موارد زير در بيمار به وجود م آي
ار خون  اهش مق ــ درد ناحيه  قفسه  سينه به علت 

مورد نياز قلب 
ته  قلب به علت قطع جريان خون  ــ حمله  قلب يا س

اد رگ ها  قسمت از عضالت قلب بر اثر تنگ يا انس
غيرمنتظره   و  ناگهان  قطع  از  ناش  ناگهان  مرگ  ــ 

 ( فعاليت قلب (ايست قلب
ته  مغز به دليل قطع جريان خون در قسمت از  ــ س

بافت مغز و ايجاد اختالل در آن قسمت 
ــ  قلب  بيمار ها  خطرزا  عوامل  ١ــ١ــ٤ــ 

عروق 
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ه احتمال ابتال به بيمار ها قلب و عروق را  عوامل 

افزايش م ده به شرح زير است: 
 دود سيگار 

 فشار خون باال 
 چرب باال 

 (  ديابت (بيمار قن
 عوامل ژنتي 

 ، ت م حر : ي جا نشستن و  ن م بودن فعاليت ب  
 . ن خطر ابتال به بيمار ها قلب ــ عروق را بيشتر م 

ل  مصرف ال
 مصرف قرص ها خورا پيشگير از باردار

 فشارها روح (ب قرار و…)
٢ــ١ــ٤ــ پيشگير از بيمار ها قلب ــ عروق 

سازمان   . پيشگير ان قابل  بيمار ها  از  دسته  اين 
اشت  (   ١WHO)   برا پيشگير از ابتال به بيمار  جهان به

رده است:  ارها زير را توصيه  رونر انجام  عروق 
 ، م و افزايش مصرف سبز اها با چرب   مصرف غ

ميوه، غالت و حبوبات 

 تر سيگار 
ار  استن مق  جلوگير از افزايش فشارخون از طريق 

ل  نم مصرف و پرهيز از مصرف ال

نترل وزن   

م از عوامل خطرساز بيمار ها  ن  چاق و فعاليت ب
چاق  ان  م  ش ناحيه   در  ه  افراد  است.  عروق  ــ  قلب 
. در افراد چاق احتمال  بيشتر در معرض خطر بيمار قلب ان
بروز فشارخون باال، چرب خون باال و ديابت نيز بيشتر است. 
و  شود  م  الر  مصرف  ار  مق بايست  چاق  نترل  برا 

 . ن افزايش ياب فعاليت ب

ه ا  ٢ــ٤ــ بيمار ها ناش از اختالل ها غ
نن و به درون  ه ها درون ريز، هورمون ها را تولي م  غ
جريان  در  ه  شيمياي ان  مواد  هورمون ها   . م ريزن خون 
نترل  ن را  خون وجود دارن و اعمال قسمت ها مختلف ب

Word Health organization ــ١
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فوق کليه،  هيپوفيز،  به  می توان  بدن  مهم  غده های  از  می کنند. 
تيروئيد و لوزالمعده اشاره کرد. در زير به دو بيماری مهم ناشی 

از اختالالت غده ای اشاره می شود. 
اين  ديگر  نام  آيا  چيست؟  ديابت  ديابت:  ١ــ٢ــ٤ــ 

بيماری را می دانيد؟ خطرهای اين بيماری چيست؟ 
از  را  غذا  در  موجود  انرژی  طبيعی  به طور  انسان  بدن 
است  هورمونی  انسولين  می رساند.  سلول ها  به  انسولين  طريق 
که در غده ی لوزالمعده ساخته می شود. هنگامی که فرد نتواند 
باشد  کم  بدن  در  شده  ساخته  انسولين  مقدار  يا  بسازد  انسولين 
يا  ديابت  بيماری  دچار  فرد  و  می يابد  افزايش  خون  قند  مقدار 
اصطالحًا بيماری قند می شود که در آن ميزان قند خون افزايش 

می يابد. 
دو نوع ديابت وجود دارد: 

١ــ ديابت اصلی نوع يک 
در  انسولين  که  می دهد  رخ  زمانی  يک  نوع  اصلی  ديابت 

بدن ساخته نمی شود يا به مقدار ناچيزی توليد می شود. در اين 
موارد انسولين بايد به صورت تزريقی تجويز شود. 

اين نوع ديابت اغلب در کودکان و نوجوانان رخ می دهد، 
اما در بزرگساالن نيز گاهی ديده می شود. 

٢ــ ديابت اصلی نوع دو
توانايی  بدن   که  می دهد  رخ  زمانی  دو  نوع  اصلی  ديابت 
ندارد  را  خود  نيازهای  رفع  برای  انسولين  کافی  مقدار  ساخت 
استفاده  مطلوب  نحوی  به  نمی تواند  شده  ساخته  انسولين  از  يا 
فعاليت های  انجام  غذايی،  رژيم  رعايت  با  ديابت  نوع  اين  کند. 
جسمانی (ورزش) و مصرف داروهای خوراکی کاهش دهنده ی 

قند خون کنترل خواهد شد. 
سال رخ  ديابت اصلی نوع دو اغلب در افراد باالی ٤٠ 
که  است  افزايش  روبه  جوان تر  افراد  در  آن  شيوع  اما  می دهد، 

غالبًا ارثی است. 

توجه!
خون  قند  اگر  و  مي رود  باال  بسيار  خون  قند  ميزان  که  است  اين  ديابت  نوع  دو  اين  مشترک  نکته  

ِ ديابت پديد مي آيند.  سال ها طوالني باال باقي بماند، عوارض بعد

يک:  نوع  اصلی  ديابت  عاليم  ١ــ  ديابت  عاليم 
ناگهانی و پر سر و صدا  عاليم ديابت اصلی نوع يک که معموًال 

است عبارت است از: 
ــ پرادراری و تکرر ادرار 

ــ گرسنگی دايم (پرخوری) 

ــ تشنگی شديد و خشکی دهان 

ــ خستگی شديد 

ــ احساس کرختی و گزگز در دست ها و پاها
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اهش وزن ناگهان و سريع  ــ 

ــ تار دي 

ه  نن رر و عود ــ تأخير در بهبود زخم ها، عفونت ها م

ايش ديابت اصل  ٢ــ عاليم ديابت اصل نوع دو: پي
است.  دشوار  آن  تشخيص  بنابراين  است.  ريج  ت دو  نوع 
متر  ت  ن است عاليم ديابت اصل نوع ي با ش اگرچه مم

ه شود.  در مبتاليان به ديابت اصل نوع دو نيز مشاه

توجه!

يابت:  بتال به  مل خطر   عو
 : صلي نو ي يابت  بتال به  مل خطر   ١ـ عو

ي   نتي مل محيطي   ما عو ند،  صلي نو ي به خوبي شناخته نشد  يابت  بتال به  مل خطر بر  عو
بتال به بيما مؤثرند. 

 : صلي نو  يابت  بتال به  مل خطر   ٢ـ عو
 ( ـ چاقي ( ٨٠٪ مو

حي  ـ فشا 
 ( ـ سن (باال ٤٠ سا

ـ چربي باال 
شتن فعاليت جسمي  ـ ند

ـ فشا خو باال 
يابت  گي  ـ سابقه خانو

خانيا  ستعما  ـ 
 ( يلوگر يما نو سنگين  (بيش  ٤  ـ  حاملگي  

ديابت  قطع  درمان  نون  تا ديابت:  درمان  و  نترل 
نترل بيمار توصيه م شود:  ه است اما برا  شف نش

اشت  اي سالم و به ــ رژيم غ
ــ ورزش و فعاليت منظم جسمان 

ازه گير منظم ميزان قن خون  ــ آزمايش و ان

ه  قن خون يا تزريق  اهن ــ مصرف داروها خورا 
انسولين در صورت نياز 

ار قن خون در  ه مق ارها موجب م شود  انجام اين 
ّ طبيع نگه داشته شود.  ح
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         بيشتر بدانيد
عوارض دراز مدت ديابت: 

عوارض بسيار خطرناك زير بر اثر عدم كنترل مناسب بيمارى به وجود مى آيد: 
ــ آسيب رسيدن به رگ هاى خونى 

ــ اختالل ديد 
ــ آسيب هاى كليوى 

ــ آسيب هاى اعصاب كه باعث از بني رفنت حس به ويژه در پاها مى شود. 

نمايشي    شويد   تقسيم  نفر   ٥ گر ها  به  يابت:  بيما  خصو  نمايشي   جر  حي   طر
نيد.  جر  حي   يابت طر خصو بيما 

مي پرسد.  بيما   جعه   مر علت  پزش   . سا   ١٥ حد  ند.   مي  جعه  مر پزش  به  شخصي 
ند.  ايت مي  يا  پرخو ش شاميد  ، تشنگي   ر يا   بيما   

بيما  پزش   نظرشما  ند. (به  مي  بيما  يگر   ال  سؤ خته،  پر بيما  معاينه   به  پزش  سپس 
چه مي پرسد؟) 

ند.  مايش مي  ست  خو ، پزش  تما معاينه  شر حا بيما بعد  
تأييد  يابت   بيما  پزش  ند.  مي  جعه  مر پزش  به  مجد  مايش  نجا   بعد   بيما 

ند.  مي 
هد.  نجا مي  ما ال    ،  پايا نمايش پزش توصيه ها ال  به بيما 

✎
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: ي ماده   مبود ي ٢ــ٢ــ٤ــ اختالل ها ناش از 
مصرف  روزانه  به طور  باي  ه  است  گ  زن نياز  مورد  اي  غ
ه در جلو گردن  ه  تيروئي  مبود ي باعث بزرگ غ شود. 

 . جا دارد م شود. به اين عالمت «گواتر» م گوين
ديگر  اختالل ها  موجب  گواتر،  بر  عالوه  ي  مبود 
، لوچ چشم، اختالل در  ر و الل  ، گ ذهن مانن عقب مان

ان م شود.  ود ايستادن، راه رفتن و رش جسم 
، مرده زاي و سقط جنين  مبود ي در زنان باردار مبتال به 

باش  داشته  ي  ش ي  مبود  مادر  اگر  م شود.  ه  مشاه نيز 
ي م شود  گ رش مغز و جسم ش نوزاد او دچار عقب مان
ردن  ار  و  ردن  ر  ف ردن،  صحبت  رفتن،  راه  به  قادر  و 
ود   ، باش خفيف  مبود  اگر  بود.  نخواه  طبيع  به طور 
ن  رسه تواناي الزم در يادگير را نخواه داشت و مم در م

 . است قادر به انجام فعاليت ها روزانه  خود نيز نباش
ان  ود مبود ي به ويژه در  ه بر اثر  ثر اختالل هاي  ا
ار در  ، دايم و غيرقابل برگشت ان و مهم ترين  به وجود م آي
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برابر آن ها پيشگير است. بهترين روش پيشگير از عوارض 
دار است. نم ها  ، استفاده از نم ها ي مبود ي ناش از 
رو  و  است  دسترس  در  زردرنگ  بسته بن ها  در  دار  ي

ه است.  دار» نوشته ش آن ها عبارت «نم ي

 ( ٣ــ٤ــ بيمار ها ژنتي (ارث

ان بوده است.  ورا تصور حت خود پزش
ه از سلول  ن همه  موجودات زن ه م داني ب همان طور 
ه است. هر سلول دارا قسمت ها مختلف است.  ساخته ش
ه نقش مهم و اساس را در حيات  ي از قسمت ها سلول 
دارد.  مختلف  بخش هاي  نيز  هسته  است.  هسته  دارد،  سلول 
روموزوم  ه  است  باري  رشته ها  آن ها  مهم ترين  جمله  از 

نام دارد. 
ه  روموزوم ها در گونه ها مختلف موجودات زن اد  تع
متفاوت است. در ي انسان سالم و طبيع هر سلول دارا ٤٦ 
 . روموزوم ها دو به دو به هم شبيه ان ه اين  روموزوم است، 

روموزوم است.  در نتيجه هر سلول دارا ٢٣ جفت 
ه  وچ به نام ژن هستن  روموزوم ها حامل ذرات 
ان ان  ين به فرزن اين ذرات عامل انتقال صفات وراثت از وال
و خصوصيات ارث هر فرد از طريق همين ژن ها به او به ارث 

 . م رس
يرفته  ه در علم ژنتي صورت پ به دنبال پيشرفت هاي 
زيادتر  ه روز به روز  شناخته ش بيمار ها ارث  اد  است تع
داده  توضيح  اين جا  در  مهم ترن  ه  بيمار  چن  ول  م شود 

 . خواه ش

          بيشتر بدانيد
مشاوره ى ژنتيك فرآيندى است كه طى آن بيماران يا بستگان كسانى كه در معرض اختالل هاى احتماًال ارثى 
هستند، بررسى مى شوند تا از عواقب و احتمال بروز و انتقال اين بيمارى ها و نيز راه هاى پيشگيرى از آن ها آگاه 
شوند. زمان مشاوره ممكن است قبل از ازدواج، قبل از باردارى، گاهى در دوره ى باردارى و يا پس از تولد اولني 
فرزند مبتال به بيمارى ژنتيكى باشد، در بعضى از بيمارى هاى ارثى اگر تشخيص به موقع اجنام گيرد و راه هاى 

درمانى در پيش گرفته شود، احتمال پيشگيرى از بروز مشكل ها و ناهنجارى هاى شديد وجود دارد. 

: تاالسم چيست؟ چرا به عنوان  ١ــ٣ــ٤ــ تاالسم
ه است؟  بيمار مهم از دسته  بيمار ها ارث شناخته ش

بيمار تاالسم ي از بيمار ها شايع ژنتي است 

و   ( م ياب انتقال  ان  فرزن به  ين  وال طريق  از  ه  (بيمار ا 
شور ما نيز شيوع زياد دارد.  متأسفانه در 

نترل بيمار ها ژنتي بسيار  در علم پزش امروز به 
توجه م شود. ط دو دهه  اخير سرعت پيشرفت علم ژنتي 
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تعريف 

ه به  تاالسم ي از شايع ترين بيمار ها خون است 
صورت ارث از نسل به نسل ديگر منتقل م شود. 

آيا م داني انتشار بيمار در ايران چگونه است؟ 
شيوع  آن  در  تاالسم  ه  است  شورهاي  جزء  ايران 
هگيلويه  ران، گيالن، هرمزگان،  بسيار دارد. استان ها مازن
، خوزستان، فارس، سيستان و بلوچستان، بوشهر،  و بويراحم
رمان و اصفهان به ترتيب جزء استان ها   ، چهارمحال و بختيار

 . شوران پر شيوع 
تاالسم دو نوع است: 

ـ   تاالسم نوع خفيف يا مينور١: تاالسم مينور  الفـ 
انجام  طريق  از  تنها  فرد  و  ارد  ن فرد  سالمت  بر  ان  چن تأثير 
ابتال  از  آگاه   . ش خواه  مطلع  آن  به  ابتال  از  خون  آزمايش 
به نوع تاالسم خفيف به خصوص در جوانان قبل از ازدواج 
ي  ش نوع  به  آن ها  فرزن  است  ن  مم زيرا  است،  مهم  بسيار 

تاالسم مبتال شود. 
ه ي صفت  تاالسم مينور در اصل بيمار نيست، بل
ان بر سالمت مبتاليان  ه تأثير چن يا خصيصه به شمار م آي 

ارد.  ن
نوع  اين  ماژور٢:  يا  ي  ش نوع  تاالسم  ــ  ب 
ر و  ين آن ها (هم پ ه وال سان به وجود م آي  تاالسم در 
، يعن ي ژن معيوب  هم مادر) به تاالسم خفيف مبتال باشن
ه، باعث  ود منتقل ش ر و ي ژن معيوب از مادر به  از پ

ي در فرزن آن ها م شود.  بروز بيمار ش
عاليم تاالسم 

ارد و تنها با  ــ تاالسم نوع خفيف: عالمت ظاهر ن
آزمايش خون مشخص م شود. 

امًال سالم  ود   ، : هنگام تول ي ــ تاالسم نوع ش
ار م شود.  ريج با افزايش سن آش به نظر م رس و عاليم به ت
و  م خون  صورت  به  عاليم  بع  به  ماهگ   ٦ سن  از 
گ  نن ش از  ناش  ه  م شود  ظاهر  ود  در  گ  پري رنگ 
وتاه عمر گلبول ها قرمز خون است. ساير عاليم عبارت  و 

، تغيير رنگ پوست، تغيير قيافه به دليل  ب است از: بزرگ 
ي  لفت استخوان ها صورت، پ تغييرها استخوان به ويژه 
و  گونه  سرانجام  و  فرورفته  بين  ه،  برآم و  بلن  پيشان  ن  آم

آرواره  فوقان پهن. 

Major ــ٢  Minor ــ١

نحوه  انتقال بيمار 
ر يا مادر) ناقل ژن ها ناسالم  ين (پ ١ــ اگر ي از وال
ان آن ها به نوع خفيف تاالسم مبتال  ن است فرزن ، مم باش

 . شون
، احتمال ابتال  ر و مادر هر دو ناقل باشن ٢ــ اگر پ

ي هست.  ان آن ها به بيمار تاالسم نوع ش فرزن
: برا جلوگير از ابتال به اين بيمار در  پيشگير
ه  شور ايران انجام آزمايش خون قبل از ازدواج اجبار ش
باش  خفيف  نوع  تاالسم  دچار  زوجين  از  ي  اگر  است. 
، به  ازدواج آن ها بالمانع است. چنان چه هر دو نفر مبتال باشن
قسمت مشاوره و تنظيم خانواده فرستاده م شون تا توصيه ها 
الزم در خصوص احتمال ابتال فرزن آن ها به بيمار تاالسم 
به زوجين داده شود. اگر زوج مبتال به تاالسم مينور باش 
باردار به  پيشگير از  درباره  روش ها  الزم  توصيه ها 
، زن باردار به بخش  آن ها داده م شود و در صورت حاملگ
تشخيص قبل از تول ارجاع داده م شود تا اگر جنين مبتال به 

، سقط انجام گيرد.  ه باش تاالسم ش
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نيد. هنرجويا به گر ها ٥ نفر تقسيم شوند  هر  جر  با  ي  مبتال به تاالسمي  نمايشي 
ند:  حي  ير طر گر نمايشنامه   به صو 

نند.  مي  جعه  مر محضر  به  مي گيرند   به   تصميم   ، ستگا خو سم  مر بعد   ختر  با  پسر 
هند.  ها  نجا  مايش ها قبل     ر صيغه  عقد بايد  ه قبل  جا  عاقد به  ها مي گويد 
بعد   نند.  مي  يگر   توصيه ها  به  توجه  بد  مايش   نجا  بد  ند،  ه  عجله   ليل  به 
  ، ر جعه  مر ز مشا  مر ه به  ند  ا به  توصيه مي  ي نز ي   . ي گذشت مدتي، خانم با مي شو
ند. بعد  گذشت ٩ ما  ين توصيه عمل نمي  . خانم با هم به  نظر بيما تاالسمي  سالمت جنين مطمئن شو

هيد)  يد  پس  مدتي عاليم بيما ظاهر مي گر (عاليم  شر  نيا مي  ند  به  فر
ند  ها به بيما تاالسمي نو شديد  ه فر ماني مشخص مي شو  ز  لدين به مر جعه   پس  مر

مبتالست. 
يد.  به  مي شوند، بپر ين طفل با   لدين  ه  التي  ستا به شر مش مه    

ند، پشيما گشته،   به بعد  ر  يگر توجه ن ه به توصيه ها  ين  ين طفل   لدين   پايا 
هند.  نجا  مايش ها ال   نند حتم قبل    جين پيشنها مي  به تما 

✎
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بيمار  اين  به  مبتاليان  داون:  رم  سن ٢ــ٣ــ٤ــ 
 ، اف پل ج بودن ش  ، گ ذهن دچار عاليم مانن عقب مان
ه، بين پهن، گوش ها  شل عضالت، زبان بزرگ و بيرون آم
و  وتاه  گردن  پهن،  و  وتاه  دست ها   ، غيرعاد و  برجسته 

 . بيمار ها مادرزاد قلب ان

چن  دارا  انسان  ن  ب سلول ها  ه  داري  ياد  به  آيا 
روموزوم بود؟ 

 ٤٦ دارا  طبيع  به طور  ش  اشاره  قبًال  ه  همان طور 
 . روموزوم هستن روموزوم است، اما اين بيماران دارا ٤٧ 

بيمار  بروز  موجب  اضاف  روموزوم  ي  همين  داشتن 
م شود. احتمال ابتال جنين به اين بيمار با باال رفتن سن 

مادر از ٣٥ سالگ بيشتر م شود. 
ان دلخواهشان را  : بهتر است مادران، فرزن پيشگير
ن به ٣٥ سالگ به دنيا بياورن و در صورت بروز  تا قبل از رسي
ان با پزش يا متخصص ژنتي  اين بيمار در ي از فرزن
ام  نن و زير نظر پزش برا داشتن فرزن بع اق مشورت 

 . نن
از  ه  اطالعات  به  توجه  با   : هموفيل ٣ــ٣ــ٤ــ 
بيمار  ه  ني  م  ر  ف  ، آورده اي دست  به  قبل  بيمار  دو 
الت  مش چه  با  بيماران  اين  ؟  م آي به وجود  چگونه  هموفيل 

؟  دست به گريبان ان
ارث  مهم  و  شايع  بيمار ها  از  ديگر  ي  هموفيل 
ه اگر در جاي  ل اين بيماران اين است  است. مهم ترين مش
ن و م توان عواقب  ا م  ، ادامه پي ن خونريز رخ ده از ب
اين  در  خونريز  ت  ش و  عاليم   . باش داشته  همراه  وخيم 

ت بيمار دارد.  بيماران بستگ به ش
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باش  ي  ش بيمار  اين  از  ناش  خونريز ها  چنانچه 
ن به مفاصل و عضالت م شود. خونريز  موجب آسيب رسي

در خون انسان سالم عناصرى وجود دارد، كه در صورت خونريزى سريع باعث متوقف شدن آن مى شوند. 
از مهم ترين اين عناصر، پالكت ها و فاكتورهاى انعقادى اند. در مبتاليان به هموفيلى تعدادى از فاكتورهاى انعقادى 

وجود ندارد و در نتيجه خونريزى به طور طبيعى متوقف منى شود. 

بيشتر بدانيد

ام ها حيات يا نواح حساس نظير مغز و گردن م توان  در ان
 . ه باش شن

توجه!

سي  بستگا بيما بايد قبل    قبل  با تحت بر ليه   بتال به هموفيلي ،    صو 
ا   م حد تا  بعد  قد ها  نجا  با   ، شد شناسايي  ناقال  ترتيب  بدين  تا  گيرند  قر  نتي  مشا    

 . تولد نو بيما پيشگير شو

٤ــ٤ــ سرطان ها 
نون نام بيمار سرطان  ١ــ٤ــ٤ــ تعريف: حتمًا تا
؟  نون با ي بيمار سرطان برخورد داشته اي . آيا تا ه اي را شني
ه  تصوير  چيست؟  بيمار  اين  به  نسبت  شما  اطرافيان  نظر 
، چيست؟ آيا  ثر مردم از اين بيمار در ذهن خود ساخته ان ا

سرطان بيمار قابل درمان است يا خير؟ 
ود ١٠٠  ه شامل ح سرطان ها گروه از بيمار هاست 

 . نوع مختلف ان
درباره   بيشتر  م  است،  بهتر  بحث  شروع  از  قبل 
شما  به نظر   . ه اي شني را  لمه  اين  بارها  نون  تا  . اني ب سلول 

سلول چيست؟ 
ن انسان از  ن است و ب ه  ب ترين واح زن وچ سلول 
ه است. اين سلول ها در حالت عاد  ميلياردها سلول ساخته ش
ن به آن ها نياز دارد، تقسيم م شون و سلول ها  ه ب تا جاي 
ه برا  . اين تقسيم سلول  نن زياد مانن خود را تولي م 
به  ي  ج سلول ها  جايگزين  و  ه  دي آسيب  سلول ها  ترميم 

سالمت  و  است  ن  ب نترل  تحت  است،  پير  سلول ها  جا 
 . ن انسان را تأمين م 

زياد  غيرعاد  به طور  ن  ب سلول ها  سرطان ها،  در 
گ عاد سلول ها را در معرض خطر و تهاجم  م شود و زن
و  ثير  ت ن  ب از  درجاي  سلول  ميليون ها  وقت   . م دهن قرار 
ه تومور يا سرطان  ، توده ا به وجود م آورن  نن ا م  رش پي

ه م شود.  نامي
ه  ٢ــ٤ــ٤ــ عاليم: سرطان ها عاليم متفاوت دارن 
ه به نام عاليم  مربوط به محل ضايعه است ول ي سر عاليم 
ن است با همه  سرطان ها همراه  ، مم ه معروف ان ار دهن هش

. اين عاليم عبارت است از:  باش
فوع  ــ هرنوع تغيير در دفع عاد ادرار و م

 . ن ا ن ه بهبود پي ــ زخم 
ــ ترشح و خونريز غيرعاد 

ن به خصوص  ــ وجود توده و يا سفت در هر جا ب
در پستان ها 
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توجه!

يجا  نمي شوند.  ليه سبب  حل  سرطا ها  مر

ن  ال در بلعي ــ سوء هاضمه و يا اش
ــ بروز تغييرها واضح در زگيل و خال 

ا  ــ سرفه  مزاحم و گرفتگ و خشونت ص

، منتظر  ردي ه در باال برخورد  چنانچه با نشانه  يادش
عاليم و يا بروز درد در محل ضايعه نباشي و فور به پزش 

 . ني مراجعه 

٣ــ٤ــ٤ــ تشخيص:  اگر سرطان زود تشخيص داده 
امل  شود، در بيشتر موارد قابل درمان است و شانس بهبود 
پزش  منظم  آزمايش ها  و  دوره ا  معاينه ها  دارد.  وجود 

سبب م شود بيمار در مراحل  اوليه تشخيص داده شود. 
٤ــ٤ــ٤ــ عوامل خطرساز: بروز و پيشرفت سرطان 
محيط  عوامل  وراثت،  مانن  زياد  عوامل  به  است  ن  مم
. عوامل ارث باعث م شود  گ بستگ داشته باش روش زن
اد آن ها  ه سابقه  بيمار سرطان در خانواده و اج افراد 
 . وجود دارد شانس بيشتر برا ابتال به سرطان داشته باشن
ل، استفاده   گ ناسالم مانن استعمال دخانيات و ال روش زن

ن و عوامل محيط مانن قرار  م از ميوه و سبز و مواد مع
 ، شيمياي ، مواد  خورشي مستقيم نور  تابش  گرفتن در معرض 
بروز  در  رو  و  سرب  مانن  فلزات  بعض  و  ش ها  حشره 

 . سرطان ها مؤثرن
ارث  عوامل  از  نتوان  شاي   : پيشگير ـ٤ــ٤ــ  ٥ ـ 
از  ردن  ن استفاده  مثل  گ  زن روش  تغيير  اما  رد  پيشگير 
ن  ل، استفاده  زياد از ميوه و سبز و موادمع دخانيات و ال
و اجتناب از قرار گرفتن در معرض مواد شيمياي و تابش نور 
ت طوالن م توانن در پيشگير از سرطان ها  خورشي به م

 . مؤثر باش

توجه!

، ي سو   ها به شر   ه بيش  ي سو سرطا ها قابل پيشگير بو  تخمين  مي شو 
ست.  ما  ه  تشخيص  شوند به خوبي قابل 

خصو سرطا ها تهيه  يو  نامه   هنرجويا به گر ها ٥ نفر تقسيم شوند  هر گر 
نند. 

مل خطرسا   ها پيشگير  ، عو تبا با تعريف، عاليم  نامه  فو مطالبي   نيد   سعي 
نيد.  يه 

  ، ا حد  ين  مربو   مبحث  شد   ر  مطالب  بر  عال  نيد  مي تو فو  نامه   تهيه   بر 
نيد.  ستفا  ست  با  سرطا نوشته شد  ه  يگر  تا ها 

✎
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ـ٤ــ بيمار آسم  ٥ ـ 

. به نظر شما آسم  ه اي نون نام اين بيمار را شني حتمًا تا
. آيا  ثر مردم اين بيمار را مترادف با آلرژ م دانن چيست؟ ا

؟  شما هم همين نظر را داري
ه م داني انسان دو ريه يا شش دارد. ريه ها  همان گونه 
تبادل  آن ها  اصل  وظيفه   ه  تنفس ان  دستگاه  مهم  عضو 
سيژن  ) است. اگر ا سي ربن د ا سيژن و  گازها تنفس (ا
ن نرس آن ها نم توانن وظايف خود را انجام  به سلول ها ب
. هرگونه بيمار و اختالل  گ انسان به خطر م افت دهن و زن
تنفس  گازها  تبادل  م شود  باعث  ريه ها  هواي  مجار  در 

مختل شود. 
التهاب  اين  است.  هواي  مجار  التهاب  بيمار  آسم 
دچار  بيمار  نتيجه  در  م شود.  هواي  مجار  تنگ  باعث 
سرفه  و  سينه  گرفتگ  احساس  نفس،  تنگ  سينه،  خس خس 

م شود. 

ـ  ٤ــ عوامل خطرزا: مهم ترين عوامل خطرزا  ١ــ  ٥ ـ 
گ به خصوص  محيط زن محر ها  تماس با  ايجاد آسم  در 
در دوران شيرخوارگ است. اين محر ها شامل آلرژن ها يا 
ه  آلرژ در محيط ها بسته (مانن هيره ها  نن عوامل ايجاد
در محل خواب، فرش، مبلمان، گربه، سوس و ساير حيوانات 
)، دود سيگار و تماس با محر ها شيمياي در محل  خانگ
اها،  ار است. مصرف بعض داروها مثل آسپيرين و بعض غ
آلودگ  گربه،  مثل  مودار  حيوانات  نگه دار   ، سرماخوردگ
هوا، عوامل هيجان و روان مثل ترس و عصبانيت نيز باعث 

ي حمالت آسم م شود.  تش

هيره ها (Mites) حشراتى هستند با اندازه ى حدود 0/1 ميلى متر كه جزء مهمى از عناصر موجود در گرد 
و خاك منزل به شمار مى رود و به دليل همني اندازه كوچك، معموًال با چشم غيرمسلح ديده منى شوند. اين 

جانوران فاقد گزش بوده و بيمارى خاصى را منتقل منى كنند. 
فرش،  بالش،  پتو،  تشك،  زندگيشان  محل  و  انسان  شده ى  كنده  پوست  شاخى  اليه هاى  از  آن ها  تغذيه ى 
پرده، مبلمان، اسباب بازى هاى پشمى و پارچه اى و وسايل مشابه است. شرايط آب و هوايى گرم و مرطوب رشد 
و تكثير اين موجودات را تسريع مى كند. متاس افراد با آلرژن هاى هيره (شامل ذرات بدن، فضوالت و تخم) در 

ابتداى كودكى مى تواند استعداد ابتال به آسم را در فرد شديدًا تقويت كند. 

بيشتر بدانيد

گرفتگ سينهسرفهخس خس
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اهش حمالت  ام ها زير در  : اق ٢ــ٥ــ٤ــ پيشگير

آسم مؤثر است: 
 . ني ار  ــ حيوانات مودار را خارج از خانه نگه

 . شن ــ افراد درون منزل به هيچ وجه سيگار ن
ــ از عطر و صابون و شامپو معطر در خانه استفاده 

 . ني ن
 . ــ قال و قاليچه در اتاق خواب بيمار نباش

ــ پتو و ملحفه  بيمار را با آب بسيار داغ (٦٠ درجه) 
 . ني بشويي و آن ها را در آفتاب خش 

ه هوا اتاق گرم يا خفه است يا دود ناش  ــ هنگام 
 . ني از آشپز و يا بوها تن هست پنجره را باز 

از  ناش  دود  از  ه  ن آ بيرون  هوا  ه  صورت  در  ــ 
اگزوز خودروها و گرده ها درختان و گل ها است، پنجره را 

 . ي ببن
ارهاي  ه فرد مبتال به آسم در خانه نيست،  ــ تا زمان 
اها  ، رنگ آميز و پختن غ ردن، گردگير از قبيل جارو 
ه  ارها و قبل از آن  . بع از انجام اين  بودار را انجام دهي

 . ني فرد مبتال به آسم به خانه برگردد هوا را تهويه 
ردن نيست افراد مبتال به آسم  م  س برا  ــ اگر 
 . نن ردن و گردگير از ماس استفاده  م توانن هنگام جارو

اشته  ن بيش از ح ن ني فعاليت ب ــ به بيمار توصيه 
 . باش

 . هي ان آسم آسپيرين ن ود ــ به 
ان را از پشم و پوست و  ود ــ وسايل خواب و باز 

 . ني پر جانوران تهيه ن

٦ــ٤ــ بيمار ها چشم 
ه ارتباط شما  ن به شمار م آي  چشم از اعضا مهم ب
. نگه دار از اين عضو حيات  ن را با محيط اطراف برقرار م 
ن است  گ دقيق مم م رسي بسيار مهم است و در صورت ع

 . عواقب خطرنا و غيرقابل جبران به دنبال داشته باش
از:  است  عبارت  بيناي  نارساي ها  انواع  رايج ترين 

 . تنبل چشم، دوربين و نزدي بين
ان  ود ١ــ٦ــ٤ــ تنبل چشم١: اين اختالل در ٤٪ 
ت بيناي در ي يا  اهش ش ه م شود و عبارت است از  دي

رتًا هر دو چشم.  ن
علل تنبل چشم 

ــ دوربين يا نزدي بين 
ت چشم  ن طوالن م ــ پانسمان يا پوشان

توجه!

، يعني هرچه  و  تبا مع و با سن   ه سرعت پيشرفت تنبلي چشم   شت   بايد توجه 
موقع   به  ما  صو  لي   ست.  بيشتر  پيشرفت   چشم   تنبلي  يجا  سرعت  باشد  م سالتر  و 

 . هد بو امل تر خو ما بسيا سريع تر   مناسب پاسخ به 

ــ پيشگير
 ٣ در  يا  قبل  ان  ود همه   بيناي  ه  م شود  توصيه 

سالگ امتحان شود. 
به  وادار  باي  را  ود  چشم،  تنبل  اصالح  منظور  به 
بيمار  ردن  وادار  برا  گاه  رد.  تنبلش  چشم  از  استفاده 

Amblyopia ــ١

به استفاده از چشم تنبل، چشم سالم و را م پوشانن تا او 
مجبور به استفاده از چشم تنبل خود شود. 

: در نزدي بين  ٢ــ٦ــ٤ــ نزدي بين و دوربين
. اين افراد  فرد نم توان به خوب اشياء را از فاصله  دور ببين
چشمشان  بر  ه  فشار  دليل  به  و  مطالعه  از  پس  به خصوص 
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 . وارد م شود، دچار سردرد م شون

تا  ود  از  بيمار  افراد  چشم  نزدي بين  درجه  
. پس اين افراد باي ي يا دو بار  دوران بلوغ افزايش م ياب
ه، شماره  عين خود را براساس دستور  در سال معاينه ش

 . چشم پزش تغيير دهن
. در دوربين  دوربين بيشتر در سنين پير اتفاق م افت
ه در فاصله  نزدي قرار دارد،  ن وسايل  افراد قادر به دي

 . نيستن

سنلن١  تحقيق  خصو چا 
 E ه بر   حر سنلن (تابلويي  هنرجويا به گر ها ٥ نفر تقسيم شوند. هرگر ي چا 
نا تابلو بايستد  ساير  ي  هنرجويا گر   ند. ي ست) تهيه  بعا مختلف نشا  شد   جهت ها  
ه  هر  في   ين فاصله جهت حر عضا گر به ترتيب  فاصله  ٦ متر قر بگيرند. سپس  ها  
ست هر  عضا گر نيز تعد پاسخ ها غلط   ي   هند. ي ، نشا  يف  تابلو   ها سؤ مي شو
ي بين باشند.  ست نز ن  عضا گر مم ند چند نفر   ند. سپس هر گر مشخص  شت  هنرجو  يا

نيد.  ال بحث  نتيجه   

✎
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 Snelen Chart ــ١

يده چ
رد بدن و نگه دار از آن بسيار ضرور  ار ✔ برا سالم ماندن، دانستن چگونگ 
ار به شش گروه از مهم ترين بيمار ها مربوط به دستگاه ها مهم بدن  است. در اين واحد 
 ، ، بيمار ها ژنتي ، بيمار ها ناش از اختالل ها غده ا ـ عروق ـ  شامل بيمار ها قلب
سرطان ها، آسم و بيمار ها چشم پرداخته شد. اگر در نگه دار از عضوها مختلف بدن 
ه در حفظ سالمت آن ها مهم است رعايت شود، زندگ  ته هاي  اف به عمل آيد و ن دقت 
ه در اين  سالم و به دور از هرگونه بيمار نصيب شما م شود. در صورت بروز بيمار هاي 
ميل  ار به آن پرداخته شد، ي سر اقدام ها اوليه انجام داده، برا معاينه ها ت واحد 

نيد.  به واحدها درمان مراجعه 
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ار چهارم   آزمون پايان نظر واحد 
ند؟  دام ي از اعضا بدن را تأمين م  رونر خون مورد نياز  ١ــ عروق 

د) ريه ها  ج) عضالت   ب) قلب    الف) مغز  
٢ــ ديابت نوع ي و نوع دو به ترتيب بيشتر در چه افراد ديده م شود؟ 

ان و نوجوانان  ود ب) بالغ ها ــ  ان و نوجوانان ــ بالغ ها    ود الف) 
د) بالغ ها ــ بالغ ها  ان و نوجوانان   ود ان و نوجوانان ــ  ود ج) 

مبود يد باعث بروز چه عالمت هاي م شود؟  ٣ــ 
ب) عقب ماندگ ذهن  الف) بزرگ غده  تيروئيد  

د) هرسه  ر و الل    ج) 
دام ي از جمالت زير درباره  بيمار تاالسم صحيح است؟  ٤ــ 

الف) بيمار تاالسم به دو نوع خفيف و شديد تقسيم م شود. 
ن است فرزندان آن ها به نوع  ب) اگر ي از والدين (پدر يا مادر) ناقل ژن ها ناسالم باشد، مم

خفيف تاالسم مبتال شوند. 
ج) اگر پدر و مادر هردو ناقل باشند، احتمال ابتال فرزندان آن ها به بيمار تاالسم نوع شديد وجود 

دارد. 
د) هرسه مورد صحيح است. 

دام ي از جمالت زير درباره  سرطان ها صحيح است؟  ـ  ٥ ـ 
الف) ١٠٠ نوع مختلف سرطان است. 

ب) اگر سرطان زود تشخيص داده شود در بيشتر موارد قابل درمان است. 
ج) سرطان ها در مراحل اوليه سبب ايجاد درد نم شوند. 

د) هر سه مورد صحيح است. 
دام ي از موارد زير است؟  ـ عوامل خطرساز سرطان  ٦ ـ 

د) هرسه مورد  ج) روش زندگ   ب) عوامل محيط   الف) وراثت  
دام ي از موارد زير جزء عاليم آسم است؟  ٧ــ 

د) هرسه مورد  ج) تنفس سريع   ب) سرفه   الف) تنگ نفس  
ان در چه سن است؟  ود ـ برا جلوگير از تنبل چشم، بهترين موقع آزمايش بيناي  ٨ ـ 

د) ٦ سالگ  ج) ٥ سالگ   ب) ٤ سالگ   الف) ٣ سالگ  

؟



٦٧٦٧

مبانى بيمارى هاى واگير و غير واگير: آشنايى با بيمارى هاى شايع غير واگير و اصول پيشگيرى از آن ها

ار چهارم   آزمون پايان عمل واحد 
ته ها  نيد. برا انجام اين تحقيق به ن درباره  شايع ترين بيمار غيرواگير در منطقه  خود تحقيق 

زير دقت شود: 
م بهورز  نيد، با  نيد اگر در روستا زندگ م  گروه مشخص را در محل زندگ خود انتخاب 
نيد ي  نيد و اگر در شهر زندگ م  ز روستاي تعداد مشخص خانوار را انتخاب  خانه  بهداشت يا مر
رده ايد در خصوص ابتال  ه انتخاب  نيد. سپس از افراد  يا دو منطقه  نزدي خانه خود را انتخاب 

نيد.  ار با آن ها آشنا شديد، سؤال  ه در طول واحد  آن ها به بيمار ها غيرواگير 
ل ها  ، مش ، عاليم اوليه بيمار در طول اين تحقيق به سن، جنس، سابقه  ابتال در بين بستگان نزدي
ه در خصوص هر بيمار بايد درنظر بگيريد، حتمًا  فعل بيماران، توصيه ها پزش و مسايل مهم ديگر 

نيد.  ه در طول تحقيق به آن دست يافته ايد تهيه  نيد. در پايان گزارش از نتايج مهم  توجه 

؟
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پيوست ها

پاسخ نامه هاى پيش آزمون ها پاسخ نامه هاى پيش آزمون ها 

ار اول  واح 
 . ١ــ به اختالل در فعاليت ها جسم يا روان بيمار م گوين

ه باعث بيمار م شود م توان از  ٢ــ بله. با توجه به دانستن راه ها انتقال بيمار و پرهيز از عوامل 
رد.  بسيار از بيمار ها جلوگير 
٣ــ پيشگير از ابتال به آن ها 

، گزش حيوانات، مادر به جنين.  ، تماس با خا ردن، ذرات ريز قطره ا ٤ــ تماس مستقيم مثل لمس 
اران مثل مگس، انتقال از طريق هوا.  م جان ا، انتقال به  تماس غيرمستقيم مثل آب، غ

ه، عوامل فيزي و عوامل شيمياي و ساير عوامل ناشناخته.  ـ عوامل زن ٥ ـ 
روب، ويروس، قارچ و … باعث ايجاد بيمار م شود  ـ در بيمار ها واگير ي عامل عفون مثل مي ٦ ـ 
و قابل انتقال از انسان به انسان، يا از حيوان به انسان است ول بيمار ها غير واگير قابليت سرايت از ي فرد 

ارد.  به فرد ديگر را ن
، فشار خون، سرطان.  ، بيمار ها قلب ٧ــ بيمار قن (ديابت) تاالسم

 . ون تحر گ ب يه  نامناسب، زن ، تغ ، عوامل ژنتي ، سيگار، چاق ـ سابقه  فاميل ٨ ـ 

ار دوم واح 
 . ازه گير م شود، تب گوين ه از راه دهان ان ١ــ حرارت باالتر از ٣٧/٦ درجه  سانت گراد را 

داروها  بعض  و  گرما  با  ن  ش روبه رو   ، عفون بيمار ها  از:  است  عبارت  تب  بروز  مهم  علت  سه 
خاص. 

 ، ل ها قلب ، مش ن بيش از ح اهش وزن عبارت است از: سرطان ها، تب، فعاليت ب ٢ــ علل مهم 
يه و آثار داروها.  عفونت ها، سوء تغ

ه در ناحيه  وسط قفسه  سينه يا درد همراه با تنگ نفس، نامنظم ضربان  ي و فشار دهن ٣ــ درد ش
ن است نشانه  بيمار ها ج قلب يا ريه باش و نياز به درمان فور  ردن مم ردن يا غش  قلب، تهوع، عرق 

ن بيشتر شود اهميت دارد.  ش و با فعاليت ب ه بين ٢ تا ١٠ دقيقه طول ب دارد. درد 
ون هيچ علت واضح و  ، تنگ نفس ب بود لب يا زبان به صورت ناگهان  ، ي و ناگهان ٤ــ تنگ نفس ش

م فعاليت.  ن در حالت استراحت و يا بع از  شي تن نفس  تن

✔
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پيوست ها
ـ تهوع به حالت برانگيختگ و ناتوان در استفراغ توصيف م شود و استفراغ خروج ناگهان محتويات  ٥ ـ 

ه است.  مع
، اسهال خيل آب  ت ٣ روز بهبود نياب ، اسهال و در م م بنوش ه شود،  ود خون دي فوع  ٦ــ در م

 . ، تشنگ خيل زياد داشته باش و ب حال يا خواب آلوده باش رر داشته باش ، استفراغ م باش
 . ، تنگ نفس، تپش قلب، خستگ و زرد گ ٧ــ رنگ پري

عفونت ها  نترل  و  آهن  مل ها  م از  استفاده  آهن،  با  اي  موادغ غن ساز   ، اي غ رژيم  بهبود  ـ  ٨ ـ 
 . انگل

 ، ني ، از استامينوفن استفاده  ود نيم ليتر (دو ليوان) مايعات بنوشي ٩ــ در ٤ ساعت اول هري ساعت ح
ار  . اگر در هوا گرم هستي از مق د عفونت باي روزانه ٢ تا ٣ ليتر مايعات بنوشي برا پيشگير از بروز مج

امل و مرتب مثانه بسيار اهميت دارد.  . تخليه   فوق نيز بيشتر بنوشي
، بلن  ن در وضعيت نامناسب، آسيب مفاصل يا رباط ها يا ديس غضروف بين مهره ا ١٠ــ قرار گرفتن ب

ن.  ل در ي از اعضا داخل ب ن فشار بر ي از اعصاب، مش ردن اجسام سنگين، وارد ش

ار سوم  واح 
، سل و هپاتيت «ب» ، سرخجه، اوريون، ديفتر زاز، فلج اطفال، سرخ ١ــ 

، فلج اطفال و سرخجه.  ز، سرخ ٢ــ اوريون، اي
٣ــ تزريق خون و فرآورده ها خون آلوده، از طريق تماس جنس با فرد آلوده و از مادر آلوده به جنين. 

ان و درمان افراد آلوده است.  ود اشت در  ، رعايت به ٤ــ بهترين روش پيشگير از آلودگ
٧ــ د  ـ ب     ٦ ـ  ـ الف           ٥ ـ 

ار چهارم  واح 
١ــ تغيير در خورا روزانه، قطع مصرف سيگار و جلوگير از افزايش فشار خون. 

٢ــ ديابت نوع ي يا وابسته به انسولين، ديابت نوع دو يا غيروابسته به انسولين. 
دار.  ٣ــ استفاده از نم ها ي

استخوان ها  لفت  پوست،  تغييررنگ  م،  ش بزرگ   ، ب قرار و  ضعف   ، گ پري رنگ   ، م خون ٤ــ 
ه، گونه و آرواره  فوقان پهن.  صورت، افزايش نيافتن وزن، پيشان بلن و برآم

ه، ريشه  بين پهن،  ، زبان بزرگ و بيرون آم اف پل ج بودن ش ، شل عضالت،  گ ذهن ـ عقب مان ٥ ـ 
وتاه.  ، دست ها و گردن  گوش ها برجسته و غيرعاد

 . گ ، عوامل محيط و روش زن ـ عوامل ژنتي و وراثت ٦ ـ 
٧ــ ي سوم سرطان ها قابل پيشگير است. 

ل ها روان و  انات درمان و مش م دسترس به ام ـ سن، ارث، جنس، سن مادر، سيگار، نژاد و ع ٨ ـ 
 . اجتماع

ان قبل يا در ٣ سالگ آزمايش شود.  ود ٩ــ بيناي همه  



٧١٧١

پيوست ها

  پاسخ نامه ها آزمون ها پايان نظر

ار اول  واح 
 . ١ــ به اختالل در فعاليت ها جسم و روان بيمار م گوين

ن باعث ايجاد بيمار م شود در  ٢ــ در بيمار ها واگير ي عامل عفون خاص يا مواد سم آن در ب
 . ه ان ه بيمار ها غيرواگير فاق عامل بيمار زا زن صورت 

تر ها، ويروس ها، انگل ها، قارچ ها و …)، عوامل شيمياي (ورود مواد  ه (با ٣ــ عوامل بيمار زا زن
، ضربه ها و تصادفات) و ساير عوامل ناشناخته  ، سرمازدگ مبود ويتامين)، عوامل فيزي (گرمازدگ ن،  سم به ب

(مثل عامل سرطان). 
٤ــ ميزبان، عامل بيمار زا و محيط. 

، سرخجه و اوريون.  ـ سرخ ٥ ـ 
ـ دوگانه  ويژه  بزرگسال، دونوبت و با فاصله  ي ماه.  ٦ ـ 

، سرخجه، اوريون، فلج اطفال و هپاتيت «ب». زاز، سياه سرفه، سرخ  ، ٧ــ سل، ديفتر
١٢ــ د ١١ــ ج  ١٠ــ د   ٩ــ ب   ـ الف   ٨ ـ 

ار دوم  واح 
٦ــ د  ـ ب   ٥ ـ  ٤ــ الف   ٣ــ د   ٢ــ ب   ١ــ ج 

١٠ــ د  ٩ــ د   ـ د   ٨ ـ  ٧ــ الف 

ار سوم  واح 
٦ــ د  ـ د   ٥ ـ  ٤ــ د   ٣ــ ج   ٢ــ الف   ١ــ ب  

٩ــ الف  ـ ب   ٨ ـ  ٧ــ ج  
١٠ــ تماس با مواد آلوده، آلودگ از راه خورا ها، آلودگ از طريق هوا (استنشاق گرد و غبار آلوده).

١١ــ تماس جنس با فرد آلوده، خون و فرآورده ها خون آلوده، از مادر آلوده به جنين. 
اهش وزن.  ، تب، تعريق شبانه و  ١٢ــ سرفه  بيش از دو هفته، خلط يا خلط خون

ار چهارم  واح 
٦ــ د  ـ د   ٥ ـ  ٤ــ د   ٣ــ د   ٢ــ الف   ١ــ ب  

ـ الف  ٨ ـ  ٧ــ د  

✔
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برا مطالعه  بيشتر 
 www. salamatiran. com ١ــ سايت

 www.atgci. org ٢ــ سايت



٧٤٧٤

اصول مراقبت از بيمار در خانواده: آشنايى با مراقبت هاى عمومى از بيماران در خانه

پيمانه  مهارت دوم

اصول مراقبت از بيمار در خانواده

ل ف  ه

ارگير مراقبت ها پرستار از افراد خانواده هنگام بيمار  آشناي با مراقبت ها الزم از بيماران و به 

فهرست Ëسايل Ë تجهيز» مو—œنيا“:
 ( ١ــ دماسنج (تب سنج) جيوه ا (دهان و مقع

٢ــ پنبه 
ل  ٣ــ ال

٤ــ لگن شست و شو پالستي 
ـ پارچ آب پالستي  ٥ ـ 

٦ــ حوله  بزرگ حمام 
وچ دست و صورت  ٧ــ حوله  

ش ي بار مصرف  ـ دست ٨ ـ 
ش استريل جراح  ٩ــ دست

١٠ــ صابون مايع 
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اصول مراقبت از بيمار در خانواده: آشنايى با مراقبت هاى عمومى از بيمار در خانواده
١١ــ شامپو 

١٢ــ ليف حمام 
١٣ــ ملحفه، لباِس بيمار (بلوز و شلوار) روبالش 

مر)  ستگ  فوع (معمول و مخصوص ش ١٤ــ لگن م
١٥ــ بالش بيمار 

 ( ن (در قسمت دست و پا متحر باش ١٦ــ مان
١٧ــ دستگاه فشار خون جيوه ا 
١٨ــ دستگاه فشارسنج عقربه ا 

١٩ــ گوش پزش 
يم  لريت س ه  خانگ حاو هيپو نن ٢٠ــ محلول سفي

ازه  ٣٠ در ٣٠ ٢١ــ پارچه ها در ان
٪٠/٩ ( ٢٢ــ سرم فيزيولوژ (سرم نم

وچ (برا شست و شو بيمار) ٢٣ــ مشمع بزرگ و 
٢٤ــ سين دارو 

رج دارو  ٢٥ــ فنجان م
٢٦ــ ن 

٢٧ــ ليوان ي بار مصرف 
٢٨ــ سرنگ انسولين همراه سوزن شماره ٢٥ يا ٢٧

٢٩ــ آمپول دارو
٣٠ــ ويال دارو 
٣١ــ آب مقطر 

ل ٣٢ــ ظرف مخصوص پنبه ال
ريستال  ٣٣ــ ويال انسولين 

 NPH ٣٤ــ ويال انسولين
٣٥ــ شياف مقع دارو (مانن استامينوفن) 

٣٦ــ قطره  استريل چشم (مانن قطره بتامتازون) 
( NH سين ٣٧ــ قطره  استريل گوش (مانن پل مي

٣٨ــ قطره  استريل بين (مانن قطره  نرمال سالين ٠/٦٥٪) 
 ( A+D مانن ويتامين) ٣٩ــ پماد پوست

٤٠ــ قطره  خورا (مانن استامينوفن) 
٤١ــ قرص خورا (مانن استامينوفن) 

س سيلين)  پسول خورا (مانن آمو ٤٢ــ 
تورانت)  سپ ٤٣ــ شربت خورا (مانن ا
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 (ORS مانن) ٤٤ــ پودر دارو

رج  ٤٥ــ پيمانه  م
٤٦ــ اسپر استنشاق (مانن سالبوتامول) 

سيژن ثابت  پسول ا ٤٧ــ 
 ( ٤٨ــ محلول سرم دارو (مانن قن ٥٪ و قن ــ نم

٤٩ــ ست سرم 
وچ  ت زباله   يسه يا پا ـ  ٥٠ ـ 

سيژن  ـ ماس ا ٥١ ـ 
سيژن (ي شاخه و دوشاخه)  ـ سون ا ٥٢ ـ 

ـ ساعت ثانيه شمار  ٥٣ ـ 
ـ پايه  سرم  ٥٤ ـ 

يسه  زباله  بزرگ  ـ  ٥٥ ـ 
ـ ماس  ٥٦ ـ 
ـ عين  ٥٧ ـ 

ـ گان  ٥٨ ـ 
ـ دمپاي  ٥٩ ـ 

ر يا عصا  ـ وا ٦٠ ـ 
نار تخت  ـ چهارپايه   ٦١ ـ 

بار مصرف  اغ ي ـ دستمال  ٦٢ ـ 
ول زمان بن ج

جمعآموزش عملآموزش نظر

٣٠ ساعت١٠ ساعت٢٠ ساعت
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مقدمه  
انسان موجودی اجتماعی است و اعضای خانواده همواره اولین گروهی هستند که نیازهای انسان را تأمین  
آنان  از  باید  پزشک،  دستورهای  رعایت  بر  عالوه  که  می شوند  بیمار  بارها  خود  زندگی  طول  در  انسان ها  می کنند. 
را  بیماران  از  مراقبت  که چگونگی  است  همه الزم  برای  بنابراین  مراقبت شود.  مناسب  و  به طور صحیح  منزل  در 

فراگیرند تا در مواقع ضروری به کار گرفته شود. 
بین  وابستگی  و  تعلق  احساس  به  آنان  بین  در  می توان  که  دارد  بسیار  مزایای  منزل  در  بیماران  از  مراقبت 
خانواده  اعضای  همه ی  مشارکت  بیمار،  ناخوشی  دوره ی  شدن  کوتاه  درمان،  هزینه ی  شدن  کم  خانواده  اعضای 
و  ارزشمند  بسیار  تنهایی  به  هریک  که  کرد  اشاره  و …  بیمار  از  پرستاری  تجربه ی شیرین  و کسب  مراقبت  امر  در 

گرانبهاست. 
هنگام  خانواده  افراد  از  پرستاری  و  مراقبت  »توانایی  عنوان  با  پودمان،  این  شده،  ذکر  مطالب  به  توجه  با 
بتوانند آموخته های خود را در زندگی  بیماری« طراحی شده است و هدف از نگارش، آن است که هنرجویان عزیز 

فردی و اجتماعی به کار گیرند. 
از هنرجویان انتظار می رود که برای دستیابی به باالترین سطح یادگیری توجه کنند که این پودمان به سه واحد 
قادر  آن ها  نظر در  با دقت  که  دارد  به موضوع موردنظر، تصاویری وجود  بسته  تقسیم شده، در هر واحد کار،  کار 

خواهید بود بسیاری از مهارت های عملی را به خوبی فراگرفته، اجرا کنید. 
               مؤّلف



٧٨٧٨

اصول مراقبت از بيمار در خانواده: آشنايى با مراقبت هاى عمومى از بيماران در خانه

ار اول: آشنايى با مراقبت هاى عمومى از واح 
 ٧٩                      بيماران در خانه 
٨١ ف هاى رفتارى   ه  
٨١ پيش آزمون    
٨٢ مه   مق  
 ٨٢ اشتى  ١ــ١ــ مراقبت هاى به  
٨٢ ١ــ١ــ١ــ استحمام بيمار     
٨٤ يه  بيمار   ٢ــ١ــ١ــ تغ   
٨٥ ٣ــ١ــ١ــ ماساژ پشت     
 ٨٦ ٤ــ١ــ١ــ دفع    
 ٨٧ ت دادن بيمار  ـ١ــ١ــ جابه جايى و حر ٥ ـ    
 ٨٨ ـ ١ــ١ــ تعويض لباس و ملحفه    ٦ ـ    

زدايـى ظروف و  اسـازى و گن ٧ــ١ــ١ــ ج   
 ٨٩               وسايـل بيمار 
 ٩٠ ـ١ــ١ــ خواب و استراحت بيمار  ٨ ـ    
 ٩١ ٩ــ١ــ١ــ سرگرمى بيمار    
٩١ نترِل فشارخون   ٢ــ١ــ   
 ٩٣ ه  ي چ  
٩٣ ار اول   آزمون پايانى نظرى واح   
٩٤ ار اول   آزمون پايانى عملى واح   

ار دوم: آشنايى با دارو و وسايل مورد نياز  واح 
٩٥                      بيمار  
٩٧ ف هاى رفتارى   ه  

 ٩٧ پيش آزمون   
٩٨ مه   مق  
 ٩٨ ١ــ٢ــ دارو   

 ١٠٠ ته هاى مورد توجه هنگام مصرف دارو  ١ــ١ــ٢ــ ن   
١٠١ ٢ــ١ــ٢ــ نحوه ى استفاده از داروى موضعى     
 ١٠١ ٣ــ١ــ٢ــ نحوه ى استفاده از داروهاى چشمى    
 ١٠٢ ٤ــ١ــ٢ــ نحوه ى استفاده از قطره  گوش    
 ١٠٢ ـ١ــ٢ــ نحوه ى استفاده از قطره  بينى  ٥ ـ    
١٠٢ ٦ــ١ــ٢ــ نحوه ى استفاده از شياف در مقع    

 ١٠٣ ٧ــ١ــ٢ــ نحوه ى استفاده از داروهاى استنشاقى    
ى ١٠٣  ٨ــ١ــ٢ــ نحوه ى استفاده از داروهاى خورا   
 ١٠٤ ٢ــ٢ــ ديابت و انسولين   
 ١٠٦ سيژن  ٣ــ٢ــ درمان با ا  
١٠٧ ٤ــ٢ــ سرم    

 ١٠٨ ار  لى چرخ ـ٢ــ صن ٥ ـ   
١٠٩ ه    ي چ
١٠٩ ار دوم   آزمون پايانى نظرى واح 
 ١١٠ ار دوم  آزمون پايانى عملى واح 

١١١ ل مراقبت از بيمار  ار سوم: آشناي با اصول  واح 
 ١١٣ ف هاى رفتارى  ه  
 ١١٣ پيش آزمون   
١١٤ مه   مق  
١١٤ ١ــ٣ــ تب    
١١٤ نترل تب   ١ــ١ــ٣ــ روش هاى    
١١٦ ٢ــ١ــ٣ــ مراقبت هاى عمومى از بيماران تب دار    
١١٧ ٣ــ١ــ٣ــ تن شويه     
١١٨ ٢ــ٣ــ مراقبت از بيمار مبتال به اسهال    

٣ــ٣ــ اصول مراقبت از بيماران مبتال به بيمارى هاى  
١١٩           واگير  

٤ــ٣ــ اصول مراقبت از بيماران مبتال به بيمارى هاى  
١٢٠           غيرواگير  

ـ٣ــ اصول مراقبت از بيماران مبتال به اختالالت  ٥ ـ   
١٢١           سيستم عصبى  
١٢٢ ه   ي چ  
١٢٢ ار سوم   آزمون پايانى نظرى واح   
١٢٣ ار سوم   آزمون پايانى عملى واح   

پيوست ها                                                    ١٢٤ 
١٢٥ پاسخ نامه هاى پيش آزمون ها  
١٢٦ پاسخ نامه هاى آزمون هاى پايانى نظرى  
١٢٧ منابع   

فهرست مطالبفهرست مطالب



٧٩٧٩
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ار اول ار اولواحد  واحد 

آشناي با مراقبت ها عموم از بيماران در خانهآشناي با مراقبت ها عموم از بيماران در خانه
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ار اول فهرست وسايل و تجهيزات مورد نياز برا انجام فعاليت ها عمل واح 

فعاليت عمل ٥فعاليت عمل ٤فعاليت عمل ٣فعاليت عمل ٢فعاليت عمل ١وسايل و تجهيزات مورد نياز:رديف
٭٭لگن شست وشو پالستي ١

٭صابون مايع٢

٭٭پارچ آب پالستي٣

٭حوله  بزرگ حمام٤

وچ دست٥ ٭حوله  

٭مشمع بزرگ٦

وچ٧ ٭٭مشمع 

٭٭٭ملحفه٨

٭٭لباس بيمار٩

٭شامپو١٠

٭پيش بن١١

فوع)١٢ ٭٭لگن يا لوله (دفع ادرار و م

٭ليِف حمام١٣

ن١٤ ٭مان

بار مصرف١٥ ش ي ٭دست

ش جراح١٦ ٭دست

٭پنبه١٧

٭روبالش١٨
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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 استحمام در تخت را به طور عملى روى مانكن اجنام دهد. 

2ــ فوايد خواب و استراحت بيمار را شرح دهد. 

3  ـ ـ نحوه ى تعويض لباس و ملحفه ى بيمار را روى مانكن اجرا كند. 

4ــ اصول جابه جايى و حركت بيمار را بيان كند. 

5ــ علل و اهميت جداسازى و گندزدايى ظروف و وسايل بيمار را توضيح دهد. 

6ــ به طور صحيح ماساژ پشت را روى مانكن اجرا كند. 

7ــ فشار خون يكى از دوستان خود را به طور صحيح كنترل كند. 

 : ني  پاسخ صحيح را مشخص 
ا بيمار براساس چه چيز تعيين م شود؟  ١ــ نوع غ

الف) بودجه  خانواده   ب) عالقه  بيمار     ج) دستور پزش     د) همه  موارد 
 : اري  جلو جمله  صحيح عالمت (ص) و جلو جمله غلط عالمت (غ) بگ

رد.(   )  نن و نباي با وسايل سرگرم آنان را خسته  ٢ــ بيماران بستر فقط باي استراحت 
(   ) . رد تا دچار ضعف عضالت نشون ت را باي جابه جا  ٣ــ بيماران ب حر

(   ) . م خوابان ٤ــ برا ماساژ دادن پشت بيمار م توان او را به ش
 (   ) . ت داشته باش ه بيمار بستر است نباي هيچ گونه حر ـ تا زمان  ٥ـ 

٦ــ بهتر است لباس ها بيمار با لباس ها خانواده شسته شون تا بيمار ناراحت نشود. (   ) 
ه درد داريم باال م رود.(   )  ـ فشار خون زمان  ٧ـ 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟پيش آزمون واحد كار اول ؟
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مقدمه
همه ى افراد در طول زندگى خود بارها بيمار شده اند و به پزشك مراجعه كرده اند. اما در همه ى موارد نيازى 
به بسترى شدن در بيمارستان نداشته اند. اين افراد، دوره ى بيمارى و يا نقاهت خود را در خانه مى گذرانند. در اين 
واحد كار سعى شده است كه شما با روش هاى جديد و رايج مراقبت از بيمار در خانه آشنا شده، بتوانيد از بيمارتان 

در منزل به خوبى مراقبت كنيد. 

اشت ١ــ١ــ مراقبت ها به
اشت باعث حفظ و ارتقا سالمت  اجرا مراقبت ها به
ه افراد  ته ها مهم است  اشت فرد از ن م شود. رعايت به
، اما در بعض از  سالم آن را به طور مستقل و شخصًا انجام م دهن
ه در  ه بيمار قادر به انجام اين مراقبت ها نباش  ن است  مواقع مم
ارها را انجام  ه ا چون شما اين  نن اين صورت الزم است مراقبت 
نيم:  . در اين قسمت با هم به اين دسته از مراقبت ها توجه م  ده
س را حمام  نون  ١ــ١ــ١ــ استحمام بيمار: آيا تا

؟ تجربه هايتان را برا  ار را انجام داده اي ؟ چطور اين  رده اي
 . ني دوستانتان تعريف 

ن ي از عوامل مؤثر بر سالمت  يزگ ب استحمام و پا
ه بر رون بهبود بسيار از بيمار ها نيز اثر  جسم و روح است 
ه  هب مسلمانان است  ارد و اين دقيقًا مطابق با اعتقاد م م گ
«النظافة من االيمان». بنابراين با در اين اصل مهم باي باور 
ه بيمار نم توان به تنهاي  ه اين خواسته حت در زمان  نيم 

ن نيز باي برآورده شود.  حمام 

هدف از استحمام نظافت و بهداشت پوست، حتريك جريان خون، بهبود فعاليت فيزيكى، منبسط و شل شدن 
عضالت، احساس خوشايند روحى، كاهش و دفع ميكروب هاى سطح بدن است. 

بيشتر بدانيد

 : ني  هنگام استحمام بيماران به اين راهنماي ها توجه 
 . ني تا بيماران سرما نخورن ١ــ اتاق را گرم 

 ، ته مغز دارن ه س سان  ٢ــ بيماران ديابتي و يا 
است  ن  مم بنابراين   ، دارن متر  حساسيت  گرما  به  نسبت 

 . ، دچار سوختگ شون نن ه احساس ناراحت  ون اين ب
تمام  داخل  تا  ني  دقت  بيمار  ردن  خش  هنگام  ٣ــ 

چين و چرو ها نيز خش شود. 
، نياز به حمام  ارن ه ب اختيار ن ٤ــ در بيماران 
روزانه با آب و صابون نيست و م توان برا شست وشو از آب 

رد.  ساده استفاده 
، قسمت ها مختلف  ـ برا جلوگير از حوادث احتمال ٥ ـ 

ف پوش  از  است  الزم  (اگر  ني  بررس  ايمن  نظر  از  را  حمام 
بگيري  م  وان  داخل  پـايه   چهار  يـا  و  وان  ـنار  ميله   يا 

و  …). 
شيوه ها استحمام بيماران 

انجام  تخت  در  يا  و  حمام  در  صورت  دو  به  استحمام 
م شود: 

ه  الف) استحمام در حمام: اين روش برا بيماران 
ار م رود. برا انجام  ار هستن به  ت و هم قادر به حر

ه:  ني  اين نوع استحمام توجه 
، او را تنها  ن ١ــ اگر بيمار قادر نيست به تنهاي حمام 

 . اري نگ
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ل  ل است، ي صن ٢ــ چنانچه ايستادن برا بيمار مش

 . اري ه ليز نباش در حمام بگ ايمن دسته دار 
، درجه  حرارت آب  ٣ــ برا جلوگير از سوختگ
يا  و  سالمن  افراد  در  (خصوصًا  ني  نترل  مرتب  طور  به  را 

 .( ه دچار اختالالت حس هستن بيماران 
 . ني وتاه  ان زمان استحمام را  ٤ــ تا ح ام

در  رده،  آماده  قبل  از  را  نياز  مورد  وسايل  تمام  ـ  ٥ ـ 
 . اري ان قابل دسترس بگ م

درمانى  حمام  از  هدف  مى شود.  تقسيم  درمانى (طبى)  و  بهداشتى (نظافتى)،  دسته ى  دو  به  استحمام 
فرو بردن متام يا قسمتى از بدن در آبى است كه داراى درجه ى حرارت معني و يا داروى حل شده است. براى 

اجنام حمام درمانى، دستور پزشك الزم است. 

بيشتر بدانيد

ب) استحمام در تخت
ت از اين روش استفاده م شود.  برا بيماران ب حر
. برا اين منظور تمام  ني بهتر است اين شيوه را ٢ نفر اجرا 
ان قابل دسترس  رده، در م وسايل مورد نياز را از قبل آماده 
، سپس به سراغ  ا موها و صورت بيمار را بشويي . ابت اري بگ
م، پاها، پشت و  قسمت ها ديگر (به ترتيب دست ها، سينه و ش

 . ) بروي باسن، ناحيه  تناسل و مقع
ار به ترتيب زير است:   روش 

 . ني ١ــ محيط امن و خلوت برا بيمار ايجاد 
ه بيمار در حين استحمام  ٢ــ دما اتاق مناسب باش 

سرما نخورد. 
، هم برا خود  اشت فرد ٣ــ برا رعايت اصول به
استفاده  پيش بن  و  ش  دست از  است  بهتر  بيمار،  برا  هم  و 

 . ني
. سپس به او  هي ا به بيمار لگن يا لوله  ادرار ب ٤ــ ابت
تر است  ه به شما نزدي نار بستر در سمت  ني تا در  م 

قرار گيرد. 
، سپس به ترتيب  ني ـ شستن را از سر بيمار شروع  ٥ ـ 

 . به شست و شو دست ها، تنه و پاها بپردازي

٦ــ قبل از شروع استحمام ي مشمع زير قسمت مورد نظر 
 . ازي برا شست وشو بين

ان از حوله   ٧ــ به جا ريختن آب با پارچ، تا ح ام
 . ني ار برا شست وشو استفاده  نم

بالفاصله  را  ناحيه  آن  قسمت،  هر  شستن  از  بع  ـ  ٨ ـ 
 . رده و با حوله يا ي ملحفه بپوشاني خش 

ل ايمن صن

نحوه  شست  وشو سر بيمار
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ا خوردن در حالت معمول  يه   بيمار: غ ـ تغ ـ١ـ  ـ١ـ  ٢ـ 
از طريق دهان و خود شخص صورت م گيرد. اما گاه اوقات 
، ممنوعيت و … الزم است  ت به دليل ناتوان و ضعف، ب حر

 . ن يه  بيماران تغيير  روش و يا نوع تغ
 : ني ته ها توجه  يه  بيماران به اين ن برا تغ

ه  اصل  م در سه وع ا بيماران را با حجم  ـ غ ١ـ 
 . ني ) تنظيم  م ه ( ـ٢ ميان وع و ٣ـ 

م  را  گاز دار  نوشابه ها  و  قهوه    ، چا مصرف  ـ  ٢ـ 
 . ني

اها پر ادويه و تن به بيمار خوددار  ـ از دادن غ ٣ـ 
 . ني

و  سوپ  از  اي  غ رژيم  در   ، بيمار نوع  براساس  ـ  ٤ـ 
 . ني خورش ها ساده  آب استفاده 

ا در گلو، قطعات  ردن غ ـ برا جلوگير از خطر گير  ٥ـ 
 . ني گوشت را ريز ريز 

 . ني ا سب تهيه  ٦ــ برا بيمار غ
(نه  باش  گرم  خوردن  هنگام  ا  غ حرارت  درجه   ـ  ٧ـ 

داغ و نه سرد). 
 . ني ا از سبز و ساالد تازه استفاده  ـ همراه غ ٨ ـ 

ا  اقل ١ ساعت قبل و ٢ ساعت پس از صرف غ ـ ح ٩ـ 
 . هي به بيمار چا و قهوه ن

 . ني يه برا بيمار محيط آرام فراهم  ١٠ــ در حين تغ

شست و شو پا بيمار در تختشست و شو دست بيمار در تخت

؟  وتا شو ر  ست ناخن ها بيما پس  حما  چر بهتر 

نيد.  ن تمرين  ستحما بيما  به ترتيب  مان حل  مر

✎
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¬يا مœ v»نيد
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بيشتر بدانيد

ـ ماساژ پشت ـ١ـ  ـ١ـ  ٣ـ 
ردن درد و ناراحت  م  نون از ماساژ  دادن برا  آيا تا

؟  ؟ چه احساس داشته اي رده اي خود استفاده 
ه  به دليل طوالن بودن زمان تماس پوست با بستر، هر زمان 
اشته باش (مانن  ت و خروج از تخت برا فرد وجود ن ان حر ام
بيماران استراحت مطلق و بيهوش) خطر ايجاد زخم بستر بيمار را 
ه در اين گونه از بيماران دست  ، بنابراين الزم است  ن ي م  ته
تماس با  فشار (در  نقاط تحت  ليه   بار، پشت و  روز ٢  م 
ه در  بستر) ماساژ داده شود. ماساژ روش علم در پزش است 

اين قسمت، با هم مرور بر مراحل آن خواهيم داشت. 
ار روش 

 . ني ١ــ دست ها خود را بشويي و گرم 
م)  ش (به  دمر  وضعيت  در  تا  ني  م  بيمار  به  ٢ــ 

قرار گيرد. 
 . نار بزني ٣ــ پوشش باال تنه  بيمار را 

به  و  ماليم  مالش  ات  حر با  را  دست  دو  هر  ف  ٤ــ 
مر  ناحيه   و  پشت  شانه ها،  به   ( (دوران دايره وار  صورت 

 . بمالي
م توان  ار  روش  اين  از  نيز  ام ها  ان ماساژ  برا  ـ  ٥ـ 

رد.  استفاده 

٦ــ هنگام ماساژ  دادن، به پوست بيمار از نظر قرمز يا 
 . ني سوزش (عاليم زخم بستر) توجه 

وضعيت  در  و  ه  پوشان را  بيمار  ار  پايان  از  پس  ـ  ٧ـ 
 . مناسب قرار دهي

ه  مشاه ي  ش خونمردگ  يا  بود  عالمت  اگر  ـ  ٨ـ 
ايت داشت، ماساژ  دادن را متوقف  ردي و يا بيمار از درد ش
، به خصوص اگر اين عاليم در محل استخوان يا مفصل  ني

 . باش
به  راجع  بيمار  از  و  بشويي  را  خود  دست ها  ـ  ٩ـ 

 . ني ه دارد سؤال  احساس 

انواع روش هاى تغذيه ى بيماران عبارت است: تغذيه ى دهانى، تغذيه از طريق سوند معده، تغذيه از طريق 
وريد (سرم). 

نحوه  انجام دادن ماساژ پشت

نيد. ن تمرين  ماسا پشت  بر  مان

✎
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ت چگونه  ـ دفع: آيا م داني بيمار ب حر ـ١ـ  ـ١ـ  ٤ـ 

؟  عمل دفع را انجام م ده
ه عمل دفع را شخصًا و در  همه  افراد تمايل دارن 
، اما گاه اوقات شرايط  امًال خصوص انجام دهن محيط 
فوع  ه فرد مجبور م شود عمل دفع ادرار و م پيش م آي 
ه بنا به دستور پزش در  را در بستر انجام ده (مانن زمان 
وده  حال استراحت مطلق است و يا جراح خاص در اين مح

ه است).  انجام ش
نيم تا  بنابراين بهتر است شرايط را برا بيمار فراهم 
، از  ن ه هنگام دفع، احساس آسايش و راحت ب عالوه بر آن 
. برا اين  ش ار نيازمن شماست خجالت ن ه برا اين  اين 
ه نياز به دفع دارد به  ه هر زمان  منظور به بيمار اطمينان دهي 

. ن راحت شما را خبر 

ني و او را به پهلو قرار  ٤ــ مشمع را زير بيمار پهن 
ه،  دهي و در همين حال لگن را به ناحيه  باسن بيمار چسبان
ه قسمت باز  ني  . (توجه  بيمار و لگن را هم زمان برگرداني

 ( لگن به سمت پاها بيمار باش
ه بيمار در وضعيِت نيمه نشسته است از او  در حال 

 . ن ه پاها خود را از زانو خم  بخواهي 
مايل  اگر  و  ني  پهن  بيمار  رو  مناسب  پوشش  ـ  ٥ـ 

 . اري است او را تنها بگ
تا  هي  ب بيمار  به  مرطوب  پنبه   ه  ت چن  سپس  ٦ــ 
ه  ار نبود، در حال  ن (اگر بيمار قادر به اين  خود را تميز 

 .( ني ، بيمار را تميز  ش به دست داري دست
 . دًا بيمار را به پهلو قرار دهي ـ مج ٧ـ 

ش لگن  رده و با دست ـ پوشش لگن را رو آن پهن  ٨ـ 
 . را از زير بيمار برداري

 . ني ـ مشمع زير بيمار را جمع  ٩ـ 
ـ دست ها بيمار را با استفاده از پارچ آب گرم و  ١٠ـ 

 . ني لگن شست وشو بشوي و خش 
ردن  ١١ــ اگر بيمار شما مرد است و فقط قص ادرار 

 . هي دارد م تواني به او لوله ب

ار روش 
شي و يا  ١ــ اطراف بيمار را پاراوان، پرده يا ملحفه ب

 . اري امًال خصوص بگ بيمار را در اتاق 
 . اري نار بيمار بگ باره  ٢ــ تمام وسايل الزم را ي

 . ني بار مصرف به دست  ش ي ـ دست ٣ـ 

لگن و لوله

توجه!

ناحيه   ستگي   ش ه   ني  بيما   
يا  ستگي   ش مخصو  لگن  حتم   ند  لگن 

نيد.  ستفا  صندلي لگن  

نحوه  لگن  دادن در بستر

ستگ لگن مخصوص ش
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ت  دادن بيمار: آخرين  ـ جابه جاي و حر ـ١ـ  ـ١ـ  ٥ـ 
 ، ني ي در منزل استراحت  ه به علت بيمار مجبور ش بار 
ارهاي نياز به  ر ناخوشاين بود؟ برا انجام چه   بود؟ چق

 . ؟ برا دوستانتان شرح دهي م داشتي
ه بيماران قادر و يا مجاز به  گاه اوقات پيش م آي 
ن خود دچار  ه فرد در قسمت از ب ت نيستن مثًال زمان  حر
ه دچار  ت نيست و يا زمان  ضعف و يا فلج باش قادر به حر

باي  است  رده  ته  س تازگ  به  يا  و  است  قلب  ي  ش بيمار 
را  ت  حر هيچ گونه  اجازه   و  برد  بسر  مطلق  استراحت  در 
نخواه داشت. در اين حالت بيمار حت برا انجام جزي ترين 
ارها خود، مت به ديگران خواه بود. در بعض شرايط 
الزم نيست بيمار در استراحت مطلق بسر برد و م توان بخش 
ردن مو،  ارها شخص خودش را انجام ده (مانن شانه  از 

ان و …).  اشت دهان و دن به

✎
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با   يد   ن لگن بگذ يد بر مان موخته  ه  به گر ها ٣ـ٢ نفر تقسيم شويد  به شيو  
نيد.  ستا خو بحث  جه  حر مناسب لگن با 

نيد   بيا  تحر  عد  مضر  با   نظرتا    ، تحر فعاليت   يد  فو برشمر  ضمن  ال   
هيد.  با نظر خو توضيح 

✎
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دنبال  به  را  عوارض   ، باش ت  م دراز  ت  ب حر اگر 
خون  لخته   يل  تش بستر،  زخم  ايجاد  مانن  داشت،  خواه 
، عفونت  ليو يل سنگ ها  در رگ ها، تحليل عضالت، تش
ن  مردرد، پو استخوان، سفت ش  ، ، يبوست، ب اشتهاي تنفس
ف پا و … بنابراين برا جلوگير از عوارض  مفاصل، افتادگ 
ت را  ه، خصوصًا زخم بستر، الزم است بيماران ب حر گفته ش

ت داد.  رده، حر ررًا جابه جا  م
ان توجه  ت دادن به بيماران باي ب ه برا حر اصول 

رد عبارت است از: 
ت دادن بيمار، باي وضعيت طبيع  ت حر ١ــ در تمام م

ن حفظ شود. قسمت ها مختلف ب
(مانن  ن  ب طبيع  انحناها  حمايت  و  حفظ  برا  ٢ــ 

استفاده  وچ  بالش  از  زانو)  پشت  گود  گردن،  گود 
 . ني

 . ني ن فشار بر عضالت بيمار جلوگير  ـ از وارد آم ٣ ـ 
 . ني گ جزي ايجاد  ـ در مفاصل حالت خمي ٤ـ 

بار  ت هر ٢ ساعت ي ـ تغيير وضعيت بيماران ب حر ٥ـ 
انجام شود. 

باره و سريع انجام نشود (مثًال  ـ تغيير وضعيت بيمار ي ٦ـ 
ه به نشسته). از حالت خوابي

٧ــ هنگام جابه جاي به حال عموم بيمار توجه داشته 
، بيمار را  گ باشي و در صورت احساس ضعف يا رنگ پري
نترل  را  او  خون  فشار  و  نبض  آورده،  در  ه  خوابي حالت  به 

 . ني
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ه  ٦ــ١ــ١ــ تعويض لباس و ملحفه : برا بيمار 
، شاي چيز دوست داشتن تر  ن قرار است در بستر استراحت 
از لباس مناسب و بستر راحت نيست و الزمه  فراهم بودن 
، استفاده از ملحفه هاي با جنس مناسب، نرم و  چنين شرايط

تميز است. 
ه بيمار در زمان بستر بودن خود احساس  پس برا اين 

 : ني ته ها توجه  ، به اين ن ن آرامش 
م  روز ي بار عوض شود،  لباس و ملحفه ها دست 
ثيف  ه بيمار تعريق زياد دارد و يا لباس و ملحفه  در صورت 
همچنين   . دهي انجام  زودتر  را  ار  اين   ، باش ه  ش خون  يا 
دارا  بيماران  در  خصوصًا  ملحفه  و  لباس  تعويض  هنگاِم 

 . هي ت را به بيمار ب اقل حر استراحت مطلق، ح
 تعويض ملحفه در بيماران استراحت مطلق يا با 
ود: ملحفه  تميز را از طول به صورت لوله در  تحر مح
آوري و بيمار را در سمت مقابل خود و در وضعيت به پهلو قرار 
نار بيمار  ثيف را به صورت لوله ا تا  ا ملحفه   . ابت دهي
ني و در همين زمان ملحفه  تميز را نيز تا نيمه رو  جمع 
ني سپس بيمار را به طرف خود بچرخاني و  بستر باز و صاف 
. در اين  اري تا در اين وضعيت باق بمان جلو او بالش بگ
رده،  ثيف را جمع  زمان به سمت ديگر بستر بروي و ملحفه  
قسمت ها  و  ني  صاف  امًال  و  پهن  را  تميز  ملحفه   بقيه 

 . اضاف ملحفه را زير تش تا بزني تا ثابت بمان

به طور كلى ورزش بيماران به دو دسته ى اصلى تقسيم مى شود: 
الف) ورزش فعال                 ب) ورزش غير فعال

الف) ورزش فعال  : نوعى حركت است كه توسط خود بيمار اجنام مى شود. اين نوع ورزش زمانى كه بيمار 
هوشيار است و مى تواند همكارى كند، به كار مى رود، مانند انقباض عضالت شكم، چرخش مچ دست ها و پاها، باال  

و پايني بردن دست ها و پاها، حركات سر و گردن.
اجنام  نيست  همكارى  به  قادر  بيمار  كه  شرايطى  در  و  شما  توسط  حركات  اين  غير فعال  :  ورزش  ب) 
مى شود. به عبارت ساده تر در ورزش غير فعال قسمتى از بدن بيمار را شخص ديگرى به حركت در مى آورد 
مانند خم كردن انگشتان دست و پا، خم و صاف  كردن مفاصل آرجن و زانو، به حركت درآوردن سر به باال ــ پايني 

و چپ ــ راست، … 
را  شكسته  اندام  هرگز  شود.  اجنام  پرستار  يا  پزشك  مشاوره ى  با  بايد  فعال  غير  حركات  كه  گفت  بايد 

حركت ندهيد. 

بيشتر بدانيد

نيد.  ن تمرين  عمِل تعويض ملحفه   مان

✎
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ت  م ط  لباس ها،  بهترين  از  ي  لباس:  تعويض   
تان نرم و  بستر بيمار، بلوز و شلوار مناسب از جنس نخ يا 
عفون  ه به راحت قابل شست وشو و ض ون حساسيت است  ب

و  ن  فراهم  را  بيمار  راحت  لباس،  اين  ه  ني  دقت   . باش
جا  به  نيز  مر  قسمت  در  و  باش  شما  بيمار  ازه   ان امًال 
. همچنين بهتر  مر داشته باش ش نرم و مناسِب دور   ، كمربن
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و  مناسب  دگمه ها  دارا  و  باز  جلو  لباس  اين  بلوز  است 
. آستين لباس نيز به ح گشاد باش  غير برجسته و يا بن باش
ن و يا هنگام  نترل فشار خون ايجاد مزاحمت ن ه در زمان 
ل ايجاد  ه سرم به دست دارن مش تعويض آن در بيماران 

ه الزم باش به راحت آن را عوض  ن و به توان هر زمان  ن
ني و  باره لخت ن ه بيمار را به ي رد. در ضمن بهتر است 

 . ني ه عوض  ه ت لباس هايش را ت

نيد.  ن تمرين  حل تعويض لبا  بر  مان مر

✎
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زداي ظروف و وسايل  اساز و گن ـ ج ـ١ـ  ـ١ـ  ٧ـ 
و  بيمار  بهبود  در  ته ها  ن مهم ترين  از  اشت  به رعايت  بيمار: 
پيشگير از سرايت آن به ديگران است. با توجه به نوع بيمار 
اساز و گن زداي  )، ج (خصوصًا بيمار ها واگير و عفون
و  ردن  تميز   ، زداي گن  . ن م  ا  پي خاص  اهميت  وسايل 
انجام  زمان  دو  در  معموًال  ه  است  بيمار  وسايل  عفون  ض

م شود: 
استفاده   مورد  وسايل  ه  روزانه  ض عفون  الف) 
بيمار مانن لگن، ظرف استفراغ، وسايل حمام، دماسنج را در 

برم گيرد. 
و  بستر   ، بيمار پايان  از  پس  ه  نهاي  ض عفون  ب) 
ه بيمار در آن بستر بوده  ، بالش) و اتاق را  وسايل آن (تش

است را در برم گيرد. 
عفون روزانه: به عنوان اولين اصل در اين نوع  ض
ه قبل و بع از هر بار تماس  ض عفون باي توجه داشته باشي 
، باي دست ها خود را به خوب با آب و  با بيمار يا وسايل و
عفون لگن، ظرف  . درباره  ض ني صابون بشويي و خش 
ه در آن مواد ترشح بيمار وجود دارد  استفراغ و يا هر ظرف 
ا  (مانن خون و ترشحات زخم)، پس از دور ريختن آن ها، ابت
ه مانن ساولن (به نسبت ١/٢٠ يعن ي  نن عفون  ماده  ض
ل ٧٠ درجه يا محلول  قسمت ساولن در ٢٠ قسمت آب)، ال
از  پس  و  ريخته  ظرف  داخل  را   ٪٢/٥ خانگ  ه   نن سفي 
از  پس  و  بشويي  صابون  و  ولرم  آب  با  را  آن  دقيقه  ١٥ــ١٠  

نور  زير  را  ظرف  مصرف،  بار  ي دستمال  با  آن  ردن  خش 
. درباره  دماسنج توجه داشته باشي  اري مستقيم خورشي بگ
امًال شخص بوده و پس از هر بار استفاده  ه اين وسيله باي 
ني و در ظرف مخصوص يا  ، خش  آن را به خوب بشويي
. وسايل  اري ه بگ نن ت ١٥ دقيقه در محلول ض عفون  به م
ه بيمار  حمام بيمار را با آب و صابون بشويي و در صورت 
ا ١٥ دقيقه  شما به بيمار عفون مبتالست اين وسايل را ابت
 ٪٢/٥ ه  نن سفي  يا   ١/٢٠ ساولن  ض عفون  محلول ها  در 
، سپس آن ها را به خوب بشويي و  اري ل ٧٠ درجه بگ يا ال
ش  اري و بع آب دًا ١٥ دقيقه در محلول ٥٪ ساولن بگ مج
ه وسايل را زير نور مستقيم آفتاب  . در انتها بهتر است  ني

امًال خش شود.  اري تا  بگ

اساز و ض عفون ظروف بيمار ج
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ش  رو دارا  بيمار  تش  اگر   : نهاي عفون  ض
 ، ني عفون  مشمع است، آن را با آب و صابون شسته، ض
 ، اما اگر رويه  پارچه ا دارد پس از شستن ملحفه و روبالش
اقل ٨ ساعت زير نور مستقيم خورشي  تش و پارچه ها را ح
ردن  رده، با باز  . پس از بهبود بيمار، اتاق او را تميز  قرار دهي
پا  نيز  اتاق  خورشي  نور  تابش  خصوصًا  و  پنجره ها  و  در 

م شود. 
عفون  ض روش ها  رايج ترين  از  ي  ن:  جوشان
ن است. آب در حال جوش قادر است  ، روش جوشان خانگ
 . ن عفون  ض را  وسايل  و  ظروف  دقيقه  ٢٠ــ  ١٥  از  پس 
ا با آب سرد  فوع آلوده ان باي ابت ه به خون يا م پارچه هاي را 

 . ت ٣٠ دقيقه جوشان شسته، سپس به م
زداي وسايل بيمار در  اساز و گن ه برا ج اصول 

نظر م گيرن عبارت ان از:
اساز  ت ج ه  نوع و م نن ت بيمار تعيين   نوع و ش
معالج  پزش  با  م تواني  خصوص  اين  در  است.  بيمار  وسايل 

 . ني مشورت 
وسايل  ا از  بيمار را ج ملحفه   لباس ها و  ظروف،   

 . ساير افراد خانواده بشويي
از  م توان  پارچه ا  وسايل  شست وشو  از  پس   
نور مستقيم آفتاب و حرارت اتو برا ض عفون آن ها استفاده 

رد. 
 بهتر است پس از استفاده  بيمار از توالت و دستشوي 
ان ها شسته و ض عفون شون بويژه اگر بيمار به بيمار ها  اين م

 . ) مبتال باش عفون روده (مانن اسهال عفون
ـ خواب و استراحت بيمار ـ١ـ  ـ١ـ  ٨ـ 

ود ١/٣ تا  خواب نياز طبيع است و هر فرد بالغ ح
. معموًال نياز به خواب و  ران ١/٤ عمر خود را در خواب م گ

ن انسان  . ب مات افزايش م ياب استراحت هنگام بيمار و ص
، ترميم زخم و دفع مواد زاي نيز نياز به خواب  سب انرژ برا 
، سن  ت بيمار ه نوع و ش يه است  و استراحت دارد. ب
ت زمان خواب است.  ه  م نن بيمار و … از عوامل تعيين 
و  خواب  درباره   ته ها  ن اين  به  ه  است  الزم  ل  طور  به 

 : ني استراحت بيمار توجه 
ا و رفت و  ان آرام، دور از سر و ص ان م ١ــ تا ح ام

 . ني آم را برا خواب بيمار انتخاب 
بيمار  خواست  و  بيمار  نوِع  با  متناسب  اتاق  نور  ٢ــ 

تنظيم شود. 
حساس  افراد   ، بيمار بودن  مسر  صورت  در  ٣ــ 

 . ان و زنان باردار) به اتاق بيمار وارد نشون ود )
و  حساسيت  ون  ب راحت،  باي  بيمار  رختخواب  ٤ــ 

متناسب با فصل انتخاب شود. 
ان  ان، سالمن ود ـ تخت بيمار باي ايمن باش و برا  ٥ ـ 
م است از نظر خطر سقوط، ايمن  ه هوشيار شان  يا افراد 
، نرده داشته باش و از پتو يا بالش  وتاه باش شود (ارتفاع آن 

نار بيمار استفاده شود). در 

توجه!

 ، ند  مطابق با  نوشته شد بر  ظر لعمل   خو ستو  ستفا  هر ما  ضد عفوني،  قبل  
نيد.  ستفا   محلو 

خواب و استراحت بيمار
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ـ سرگرم بيمار ـ  ١ـ  ـ١ـ  ٩ـ 

؟ چگونه؟  رده اي نون فرد بيمار را سرگرم  آيا تا
الت روح و روان در فرد است، به  ه بروز مش از علل عم
ردن فعاليت ها  منظور پيشگير از اين مسأله توجه به فراهم 
برخوردار  به سزاي  اهميت  از  بيمار  ردن  سرگرم  برا  مناسب 

ه م توان به اين موارد پرداخت:  است 
تلويزيون،  و  راديو  مانن  ه  نن سرگرم  وسيله   نوع 
 . تاب و … باي براساس عالقه و انتخاب بيمار باش روزنامه، 
در  باي  ه  نن سرگرم  وسايل  از  استفاده  نوع  و  زمان  همچنين 
زمان  در  اختالل  يا  بيمار  ن  ش تر  ب باعث  ه  باش  ح 
چن  ردن  فراهم  با  است  بهتر  نشود.  او  استراحت  و  خواب 
ار  نوع وسيله، تنوع خوب را در برنامه  استراحت بيمار ت

 . دي

سرگرم بيمار
ِم تحر خصوصًا در زمان بيمار  ن و ع ي جا مان
ه ي  الت جسمان خاص خود را در پ دارد بل نه تنها مش

؟  نجا مي شو ر بيما  طو مد بيما  هايي بر سرگر  ا نيد  خانو  شما چه  تحقيق 
هيد.  ئه  ال  ها    ا ين  فهرست 

✎
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نترِل فشار خون  ـ  ـ١ـ  ٢ـ 
ر است؟  فشار خون يعن چه؟ فشار خون شما چق

ضربان قلب و از طرف  ه با  فشار  فشار خون يعن 
در  و  بالغ  افراد  در  م شود.  وارد  رگ ها  ديواره   به  خون 
ود ١٢٠/٨٠ ١ ميل متر جيوه است،  حالت طبيع فشار خون ح
د به باالتر از ١٤٠/٩٠ ٢ ميل متر جيوه برس فشار  اما اگر اين ع
ه اگر بيمار از نظر روح  ني  ه م شود. دقت  خون باال نامي
نترل فشار  ناراحت بوده، درد داشته و يا فعاليت داشته است، 
). ضمنًا  ه فوريت داشته باش ازي (مگر آن خون را عقب بين
ازه  بازوبن و دور بازو بيمار باي با هم تناسب داشته باش  ان

 . د واقع فشار خون به دست آي تا ع
ار به ترتيب عبارت است از:  مراحل 

نشسته)  يا  ش  (دراز   راحت  وضعيت  در  را  بيمار  ١ــ 
ف آن به سمت باال و ساع  ه  قرار دهي و دستش را طور 
ه بيمار نشسته  . (در صورت  نيز در سطِح قلب باش قرار دهي

يه داد.) است م توان دست او را به ميز ت

ـ اصطالحًا م گوين ١٤ رو ٩ است.  ٢ـ  ١ــ اصطالحًا م گوين ١٢ رو ٨ است.    

نترل فشار خون
از  را  دستش  است  تنگ  بيمار  لباس  آستين  اگر  ٢ــ 
ني و اگر تنگ نيست آن را باال بزني تا باالتر از  آستين خارج 

محل بستن بازوبن قرار گيرد. 
بازو بن  فشار دادن  و  دستگاه  پيچ  ردن  باز  با  ا  ابت ٣ــ 
. سپس قسمت   آن، از خال  بودن دستگاه از هوا مطمئن شوي
ه لبه  پايين  ز بازوبن را در وسط بازو قرار دهي طور  مر
ود ٢/٥ تا ٥ سانت متر باالتر از قسمت داخل آرنج  بازوبن ح
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(چين آرنج) قرار گيرد و درجه  جيوه ا دستگاه در معرض دي 

م بسته نشود.  ه بازوبن شل و يا مح ني  . دقت  شما باش
پيچ  م شود.  ه  نامي دياستول  فشار  شود،  ضعيف  ناگهان  طور 
ني و در  رده، آن را تا  . بازوبن را باز  ني دستگاه را تا آخر باز 
ني و ميزان  . لباس بيمار را مرتب  اري يف مخصوص آن بگ

 . نترل آن در دفتر بنويسي فشار خون را با تاريخ و ساعت 
، جيوه ا  نترل فشار خون به انواع عقربه ا دستگاه ها 

و ديجيتال تقسيم م شود. 

نترل فشار خون

نو  با  و  اشته  گ خود  گوش  داخل  را  گوش  ٤ــ 
است  گوش  انتها  ه  گرد  صفحه   به  ضربه ا  انگشت 
انگشت  دو  با   . شوي مطمئن  آن  ردن  ار  درست  از  تا  بزني 
ا  سبابه و وسط، نبض بازوي بيمار را در قسمت داخل آرنج پي
ون فشار رو محل  ني و صفحه  گوش را به آرام و ب

 . اري ردي بگ ه نبض را حس 

نترل فشار خون
ردن دستگاه، هوا را  ي و با پمپ  ـ پيچ دستگاه را ببن ٥ـ 
ني و اين عمل را تا ٣٠ ميل متر جيوه باالتر از  داخل بازوبن 

 . ، ادامه دهي ا ضربان نبض قطع ش ه ص جاي 
، به   آهستگ پيچ  ه اي ه به سطح جيوه خيره ش ضمن آن 
ه هوا داخل دستگاه خارج  رده و اجازه دهي  دستگاه را باز 
 ( (سيستولي فشار  باالترين   ، ي شني ه  ضربه ا  اولين  شود. 
ا  ه ديگر ص است. همچنان خروج هوا را ادامه دهي تا جاي 
) است. در  د، فشار پايين (دياستول ه نشود. اين ع نبض شني
ا به  ه ص ه شود، نقطه ا  ا نبض تا آخر شني ه ص سان 

 ( نترل فشار خون (نوع عقربه ا دستگاه 

گوش پزش 

فشارخون  نترل  دستگاه 
( (نوع جيوه ا

(نوع  فشار خون  نترل  دستگاه 
 ( ديجيتال
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يده چ
ار بيان شد، در طول زندگ شرايط به وجود م آيد  ه در اين واحد  ✔ همان طور 

ه ما از آنان پرستار و مراقبت  ه عزيزان ما در بستر بيمار گرفتار م آيند و الزم است 
، هنگام نياز از  نيم. بر اين اساس هر ي از ما بايد با اين اصول اوليه آشنا باشيم و به درست
ه  نيم، زيرا مراقبت آشنا از بيمار در منزل، عالوه بر آسايش و آرامش خاص  آن استفاده 

اهد. ه بر خانواده تحميل م شود، م  ِ اضاف  ند از بار مال برا بيمار فراهم م 
رديم، بيماران ط مدت بيمار شان  ار مرور  ه با هم در اين واحد  ✔ همان طور 

ه اگر تواناي الزم را داشته باشند شست وشو در حمام و در غير  نند  بايد روزانه استحمام 
ه در شرايط  اين صورت در بستر انجام م شود. از ديگر نيازها مهم بيماران تغذيه است 
معمول از طريق دهان و در غير اين صورت توسِط سرم و يا سوند معده صورت م گيرد. 
ردن بيمار در بستر  ت انجام ماساژ در نقاط تحت فشار و جابه جا  همچنين در بيماران ب حر

اهميت زياد دارد. 
ه ط مدت اقامت بيمار در منزل، خود و ساير افراد خانواده را از گزند بيمار  ✔ برا آن

نيم.  رده، ضدعفون  و عفونت مصون نگاه داريم بايد لباس ها و وسايل بيمار را جدا 
نترل فشار خون را نيز  در مراقبت از مبتاليان به بيمار فشار خون، نحوه  صحيح 

ياد گرفتيم. 

نيد:   پاسخ صحيح را مشخص 
ردن خواب راحت برا بيماران، رعايت چه شرايط الزم است؟  ١ــ برا فراهم 

م نور اما مناسب روشن باشد.  ب) المپ  الف) بستر بدون حساسيت باشد.  
د) همه  موارد صحيح است.  ان ب سرو صدا باشد.   ج) م

دام است؟  ٢ــ بهترين غذا برا بيماران بستر 
رده باشد.  ب) سرخ  الف) به سرعت هضم شود.  

ج) همراه با برنج فراوان باشد.  
ربن مناسب باشد. ، پروتئين، چرب و هيدرات  الر د) دارا 

نيد؟  ته هاي توجه م  ه استراحت مطلق دارد، به چه ن ٣ــ هنگاِم تعويض لباس بيمار 
بار انجام  ردن لباسشان هر ٣ روز ي الف) چون اين بيماران در حال استراحت مطلق اند، بايد عوض 

شود. 
ت و جابه جاي را به بيمار داد.  ب) بايد هنگام تعويض لباس، حداقل حر

ار اول آزمون پايان نظر واحد  ؟
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نند.  ه خودشان نياز داشته باشند لباسشان را عوض م  ت هر زمان  ج) بيماران ب حر
د) تعويض لباس اين بيماران با سايرين تفاوت ندارد. 

 جلو جمله  صحيح عالمت (ص) و جلو جمله  غلط عالمت (غ) بگذاريد: 
ِ لگن بيمار پس از دفع مدفوع، ابتدا در آن محلول ضد عفون ريخته و پس از دور  ٤ــ برا ضدعفون

نيم. (   ) ريختن آن، لگن را شسته و ضدعفون م 
رد. (   ) ٥ــ بهتر است لباس بيماران معمول پس از هر بار استفاده دور ريخته شده، مجدداً لباس نو تهيه 

ه اين وسايل به مدت ٣ ساعت زير نور آفتاب قرار  اف است  ٦ــ پس از شستن ملحفه و لباس بيمار 
گيرد. (   ) 

مر و لگن است بايد از لگن مخصوص  ستگ در ناحيه  ه دچار ش ـ برا لگن دادن به بيمار  ٧ـ 
رد. (   ) ستگ استفاده  ش

ـ فشار خون طبيع در افراد بالغ ١٢٠/٨٠ ميل متر جيوه است. (   )  ٨ ـ 
 در جا خال پاسخ درست را بنويسيد: 

ه از …… استفاده  اف است  نند،  ه هر روز در تخت حمام م  ٩ــ برا شست وشو بيماران 
رد. 

ـ وضعيت مناسب برا ماساژ پشت بيمار …… است.  ١٠ـ 
ت در بيماران …… است.  ـ مهم ترين خطر ب حر ١١ـ 

ن  مان رو  را  زير  فعاليت ها  بهداشت  ارگاه  در  هم  با  و  شويد  تقسيم  نفر  ـ٢  ٣ـ  گروه ها  به 
نيد:  اجرا 

ار اول  آزمون پايان عمل واحد 

نيد.  ن را تعويض  ١ــ ملحفه بستر و لباس مان
ن را در تخت چرخانده و در وضعيت صحيح به پهلو قرار دهيد.  ٢ــ مان

نيد.  ٣ــ برگه ا را برا ثبت درجه  حرارت و فشار خون بيمار طراح 
نيد.  ٤ــ روش ها جداساز و گند زداي وسايل بيمار را به صورت پوستر آموزش طراح 

؟
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ار دوم ار دومواحد  واحد 

آشناي با دارو و وسايل مورد نياز بيمارآشناي با دارو و وسايل مورد نياز بيمار
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ار دوم فهرست وسايل و تجهيزات مورد نياز برا انجام فعاليت ها عمل واح 

فعاليتوسايل و تجهيزات مورد نياز:رديف
عمل ١

فعاليت
عمل ٢

فعاليت
عمل ٣

فعاليت
عمل ٤

فعاليت
عمل ٥

فعاليت
عمل ٦

فعاليت
عمل ٧

بار مصرف ١ ٭ليوان ي

٭اسپر استنشاق سالبوتامول٢

٭قطره  چشم ٣

٭٭ويال انسولين٤

رج٥ ٭فنجان (ليوان) م

رج٦ ٭قاشق م

سيژن٧ ٭دستگاه ا

سيژن صورت٨ ٭ماس ا

سيژن٩ ٭سون ا

اغ١٠ ٭دستمال 

رچ١١ ٭روغن 

٭شربت١٢

٭قرص١٣
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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 انواع اشكال دارويى را بشناسد و نام ببرد. 

2ـ ـ نحوه ى كاربرد صحيح هر نوع دارو را توضيح دهد. 

3ــ شيوه ى استفاده از قطره (چشم، گوش، بينى) را بيان و اجرا كند. 

4ــ داروهايى را كه داراى برچسب «پودر براى تهيه ى محلول» اند را را به نحو صحيح براى مصرف 
آماده كند. 

5 ـ ـ شيوه ى نگهدارى انسولني را شرح دهد. 

پرِى استنشاقى كار كند. 
6ـ ـ به درستى با اس

7ــ با كپسول اكسيژن روى مانكن كار كند. 

8 ـ ـ با صندلى چرخدار كار كند. 

 : ني  پاسخ صحيح را مشخص 
١ــ چه زمان از دارو استفاده م شود؟

د) در زمان درد  ج) در زمان تب  ي بيمار  ب) بنا به صالح الف) بع از تجويز پزش 
ال داروي است؟  ام ي از موارد زير از َاش ٢ــ 

د) همه  موارد  ج) شياف  ب) قرص   پسول   الف) 
امي از وسايل زير بهتر است؟  ازه گير شربت دارو، استفاده از  ٣ــ به نظر شما برا ان

د) قاشق معمول ج) درب شيشه  شربت  رج  ب) قاشق م الف) ليوان معمول 
 : اري  جلو جمله  صحيح عالمت (ص) و جلو جمله  غلط عالمت (غ) بگ

 (   ) . ن ، بهتر است همه  آن ها  را هم زمان با هم مصرف  ن ٤ــ اگر بيمار از چن دارو استفاده م 
ن پماد رو پوست بيمار، دارو را رو دست خود قرار داده و سپس رو پوست بيمار  ـ برا مالي ٥ ـ 

 (   ) . بمالي
 (   ) . نار بيمار بماني ه به بيمار دارو م دهي بهتر است تا پايان مصرف آن در  ـ زمان  ٦ـ 

رد. (  )  ـ م توان از ي قطره  چشم به طور مشتر برا چن بيمار استفاده  ٧ـ 
(   ) . نن ـ همه  بيماران ديابت از انسولين استفاده م  ٨ ـ 

(   ) . م نياز دارن ، برا جابه جاي به  ارن ل چرخ ه رو صن ـ همه  بيماران  ٩ـ 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟پيش آزمون واحد كار دوم ؟



٩٨٩٨

اصول مراقبت از بيمار در خانواده: آشنايى با دارو و وسايل مورد نياز بيمار

مقدمه
همه ى ما بارها و بارها بيمار شده امي و براى درمان خود به پزشك مراجعه كرده امي. طى اين مراجعات، غالبًا براميان 

دارو جتويز شده است. حتمًا قبول داريد زمانى داروى جتويز شده مؤثر واقع مى شود كه آن را به  درستى مصرف كنيم. 
شايد تاكنون در منزل از بيمار مبتال به بيمارى هاى تنفسى يا ديابتى نيز مراقبت كرده ايد و يا ناچار شده ايد كه براى 

بيمار از ويلچير (صندلى چرخدار) و يا سرم استفاده كنيد و … . 
در واحد كارى كه پيش روى داريد، سعى شده كه به طور ساده و صحيح با انواع دارو و نحوه ى استفاده از آن، وسايل 

خاص نگه دارى از بيماران در منزل آشنا شويد تا بتوانيد در مواقع الزم آن را به كار بنديد. 

ـ دارو ـ٢ـ  ١ـ 
رده اي  بوده است؟ اين  ه دارو مصرف  آخرين بار 

دارو قرص بوده يا شربت و يا …؟ 
ه برا درمان، تشخيص و يا پيشگير  دارو ماده ا است 
 ، ، گياه از بيمار ها استفاده م شود. داروها از منابع حيوان

 . ن و يا مصنوع تهيه م شون مع

يه  ال  يي   منبع  هر  مثا    ٣ تحقيق،  پس   هرگر  شويد.  تقسيم  نفر   ٣ گر ها  به 
هيد. 

✎
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ل ها داروي  انواع ش
پسول، شربت)، آمپول،  داروها به انواع خورا (قرص، 
رم)، شياف و … تقسيم  ، موضع (پماد،  قطره ، اسپر استنشاق

م شود. 
ماده   ه  ن  جام ل  ش به  داروهاي  چيست؟  قرص 
ه، سپس توسط دستگاه  ا به حالت گرد در آم داروي در آن ابت

م م شود.  مترا

قرص

ل ان  پسول چيست؟ پوشش هاي استوانه ا يا بيض ش
پسول طعم  ه از مخلوط آب، گليسيرين و ژالتين تهيه م شود. 
به  ورود  از  پس  پوشش  اين  رده،  مخف  را  دارو  تلخ  و  مزه  ب

ه حل م شود. مع

پسول
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مواد  ن  ه      از    حل    ش داروهاي   هستن  چيست؟  شربت 

 . مؤثر داروي در شربِت قن به دست م آين

شربت

٣ سي سي شربت  به طو صحيح  ليو مد بريزيد. 

✎
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ه  است  تزريق  قابل  استريل  محلول  چيست؟  آمپول 
ن م شود.  حاو مواد داروي است و از طريق سرنگ وارد ب

آمپول

ه  قطره چيست؟ ي از انواع داروها موضع است 
 ، (بين مورد نظر  حفره   وارد  مستقيمًا  دارو  محلول  عصاره  

گوش و چشم) م شود. 

قطره

ه به صورت بخار  ل از داروست  اسپر چيست؟ ش
ه  يا ذرات بسيار ريز در بين يا حلق و يا در موضع خاص پاشي
ه  ل  ش استوانه ا  وچ  پسول ها  داخل  در  و  م شود 

، نگه دار م شود.  فشار باالي دارن

اسپر

يب  ه از تر پماد چيست؟ داروها نيمه جام هستن 
. مواد مؤثر داروي با مواد چرب (وازلين) به دست م آي

آب  م  ار  مق فقط  بوده،  نرم تر  پماد  از  چيست؟  رم 
ردن پوست و موارد ديگر از آن استفاده  دارد و به منظور نرم 

م شود. 
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پماد

ه از  ل ان  شياف چيست؟ داروها جام مخروط ش
طريق مقع در انتها راست روده قرار داده م شود. اين داروها 
ن ذوب و ماده  در حرارت معمول جام بوده ول در حرارت ب

مؤثر آن آزاد م شود. 

باي سرساعت معين مصرف شود. 
مطابقت دهي تا از نام،  پزش را با دارو  نسخه   ٢ــ 

 . ميزان، روش و ساعت مصرف آن مطمئن شوي
ني و  پسول ها را براساس تجويز مصرف  ـ قرص ها و  ٣ـ 

 . ني اگر الزم است قرص ها را از خط وسط آن بش
ظرف  از  را  پسول ها  و  قرص ها  لحظه  آخرين  تا  ـ  ٤ـ 

 . ني مخصوص خود خارج ن
ـ برا خوردن شربت از قاشق و يا از ليوان درجه بن  ٥ـ 
ـه  داري  نگه  طور  را  شربت  شيشه   و  ني  استفاده  ه  ش

. برچسب آن رو به شما باش
نار بستر بيمار ببري و تا پايان خوردن آن  ـ دارو را  ٦ـ 

 . نار بيمار بماني
استفراغ،  مثل  عاليم  دارو  مصرف  از  پس  اگر  ـ  ٧ـ 
 ، ش ه  دي بيمار  در  هير  و  خارش   ، قرمز  ، ي ش دل پيچه  

 . ني حتمًا به پزش مراجعه 
 . شته را دور بريزي ـ داروها تاريخ گ ٨ـ 

رده و  م آب حل  ار  ـ اگر الزم ش دارو را در مق ٩ـ 
 . با ن به بيمار بنوشاني

١٠ــ هنگام دادن دارو به بيمار همه  وسايل را در سين 
 . اري دارو بگ

مصرف  ساعت  سر  باي  را  آنت بيوتي  داروها  ـ  ١١ـ 
ه پزش تجويز  رد. همچنين از اين داروها باي تا پايان زمان 

رد.  رده استفاده 
 . ني ـ هيچ وقت از دارو به طور مشتر استفاده ن ١٢ـ 

ه آن ها را دور بريزي و  ١٣ــ اگر داروها شما تمام نش
 . اري برا دفعه  بع نگه ن

توجه!

ظر  ميتو     ، چند  مصر  صو   
ستفا  صحيح   مصر  بر  يي 

. ظرف روزانه  دارور

شياف

ار داروها  محل نگه
؟ به نظر  ني جا نگه دار م  شما در منزل داروها را در 

جاست؟  شما بهترين محل نگه دار دارو در منزل 
، خن و دور از نور نگه دار  دارو باي در جا خش
به  باي   . باش دور  اطفال  دسترس  از  باي  دارو  همچنين  شود. 
ه در قسمت راهنما دارو  شيوه  صحيح نگه دار هر دارو 

رد.  ه است) توجه  (داخل جعبه دارو نوشته ش
ته ها مورد توجه هنگام مصرف دارو: ـ ن ـ٢ـ  ـ١ـ  ١ـ 

؟  آيا بهترين راه مصرف داروها را م شناسي
 : ني ته ها توجه  ين ن هنگام مصرف دارو ب

ه است و  ١ــ هر دارو برا ي بيمار خاص تجويز ش
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 : موضع دارو  از  استفاده  نحوه   ـ  ـ٢ـ  ـ١ـ  ٢ـ 
؟ ني شما چگونه از پماد استفاده م 

ني تا  ش به دست  ا دست خود را بشويي و دست ابت
چوب  يا  پنبه  از  (م توان  نشود  شما  خود  پوست  ب  ج دارو 

نيد.  ست  يي  ، چسب  برچسب جعبه   ستفا   مقو با 

✎
3vفعاليت عمل

رد). سپس از بيمار بخواهي  ن دارو استفاده  بستن برا مالي
ن دارو، از تماس با اشيا  اقل ٣٠ــ٢٠ دقيقه پس از مالي ه ح
. در انتها وسايل را جمع  ن ديگر و يا شستن محل خوددار 

 . ني و دستان خود را بشويي

ه چرا پس از ماليدن  ن پماد را گذاشتيد درباره  اين  ه رو دست مان پس از آن 
دارو، نبايد پوست را ماساژ داد برا دوستان خود توضيح دهيد (برا پاسخ به اين سؤال 

نيد).  ِ تايلور مراجعه  تاب اصول پرستار م توانيد به 

ـ٢ــ نحوه  استفاده از داروها چشم ـ١ـ  ٣ـ 
ه  ، طور  ا بيمار را به پشت بخواباني الف) قطره: ابت
. در اين زمان پل پايين و را به آرام به  ن به سقف نگاه 
ني و با فاصله  شي و دِر قطره را باز  پايين (به طرف گونه) ب
. سپس از بيمار  از چشم، قطره را در محل سفي چشم بريزي

د.  ون پل زدن چشم خود را ببن ه چن لحظه ب نحوه  ريختن قطره در چشم بخواهي 

ن بريزيد.  ستريل چشمي   چشم مان ي قطر  قطر  نرما سالين 

✎
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در  را  بيمار   ، چشم پماد  از  استفاده  برا  پماد:  ب) 
، بخواباني و پماد را با فشار  ه در باال گفته ش همان وضعيت 
نواخت از قسمت داخل  آهسته به انتها تيوپ پماد و به طور ي
ه  . سپس از بيمار بخواهي  پل پايين به سمت خارج آن بمالي
ره  چشم را به صورت  د و در همين حال،  چشم خود را ببن

. قه بچرخان نحوه  استفاده از پماد در چشمَدَوران در ح

بحث كنيد
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بحث كنيد

ه مجدداً از دارو استفاده  اندن قطره، بيمار اش بريزد، آيا الزم است  اگر پس از چ
رد؟ درباره  دليل خود توضيح دهيد. 

٤ــ١ــ٢ــ نحوه  استفاده از قطره  گوش: برا 
ه بيمار سر خود را رو  استفاده از قطره  گوش، الزم است 
در   . بگيري دست  در  را  او  گوش  الله   شما  و  ارد  بگ بالش 
ان الله  گوش را به طرف پايين و عقب و در بزرگساالن  ود
اني و  شي و قطره را بچ الله  گوش را به طرف باال و عقب ب

 . ت ٢ تا ٣ دقيقه در همين وضعيت نگه داري بيمار را به م

توجه!

نيد. ستفا ن هرگز  ي پما يا قطر  چشمي بر  يا چند بيما 

نحوه  ريختن قطره در گوش

ان و بزرگساالن ود نحوه  ريختن قطره در گوش 

برا   : بين قطره   از  استفاده  نحوه   ـ١ــ٢ــ  ٥ ـ 
، بيمار را به پشت بخواباني و ي بالش  استفاده از قطره  بين
ه بيمار از راه دهان نفس  اري و در حال  زير شانه ها او بگ
. هنگام ريختن  اني اد الزم در بين او بچ ش قطره را به تع م 
ه بيمار سوراخ ديگر بين را با انگشت خود  قطره الزم است 

د.  ببن

نحوه  ريختن قطره در بين

ا  : ابت ٦ــ١ــ٢ــ نحوه  استفاده از شياف در مقع
ه شياف تا زمان استفاده باي در يخچال نگه دار  ني  توجه 
اشتن شياف الزم است بيمار روده   شود. همچنين قبل از گ

 . ن فوع تخليه  خود را از م
 : ني ات توجه  اشتن شياف به اين ن برا گ

ه و پا راست خود را  ١ــ بيمار به پهلو چپ خوابي
 . ن م خم  رو ش

 . ني ش به دست  ٢ــ دست
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ه  نن رم نرم  م وازلين يا  رده  ش شياف را باز  ٣ــ رو
وارد  راحت تر  شياف  تا  بمالي  شياف  به  و  خود  انگشت  به  را 

شود. 
ني و با  ـ با ي دست دو طرف باسن را از هم باز  ٤ـ 
 . ني انگشت نشانه  دست ديگر شياف را به آرام وارد مقع 
ـ ضمن بيرون آوردن انگشت، دو سمت باسن را به هم  ٥ ـ 

 . ني نزدي 
ـ  ٥ دقيقه در همين وضعيت باق  ـ الزم است بيمار ١٠ـ  ٦ـ 

 . بمان
ه قبل از خواب از شياف استفاده شود تا  ـ بهتر است  ٧ـ 

 . ن داشته باش ب ش اف برا ج زمان 
 : ـ٢ــ نحوه  استفاده از داروها استنشاق ـ١ـ  ٧ـ 
از اين نوع دارو برا درمان بيمار ها تنفس استفاده م شود. 
ان داده و سپس آن را  الزم است ظرف اسپر را به خوب ت
سانت متر  چن  فاصله  در  را  آن  دهان  قسمت   . ني وارونه 
اسپر  فشار دادن  هنگام   . دهي فشار  و  اشته  گ بيمار  دهان  از 

ش و قطرات داروي را  باي بيمار از طريق دهان نفس عميق ب
). سپس نفس  ن ن دارو خوددار  ن (از بلعي وارد ريه خود 
د ٣ بشمارد و سپس به طور طبيع  خود را نگه داشته و تا ع
ان م توان دهانه  ليوان ي بار مصرف  ود . برا  ن بازدم 
رد و سپس دهان اسپر  ازه  دهان اسپر سوراخ  را به ان
رده و ليوان را مانن ماس رو دهان بيمار  را داخل ليوان 

ه زير چانه  او ثابت شود.  اشت طور  گ

نحوه  استفاده از اسپر استنشاق

نيد.  جر  ن  ستفا  ليو ي با مصر بر  مان ا  با  و سپر   ستفا   نحو  

✎
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 : ـ١ــ٢ــ نحوه  استفاده از داروها خورا ٨ ـ 
داروها خورا پس از خوردن از طريق دهان، وارد جريان 
ه اين دسته از داروها بهتر اثر  . بنابراين برا آن خون م شون

رد:  ته ها توجه  نن باي هنگام مصرفشان به اين ن
ه شود  ان ها جوي م دن ن باي با  ١ــ قرص ها جوي

(از قورت دادن آن ها خوددار شود). 
اشته،  پسول ها زير زبان را زير زبان گ ٢ــ قرص ها و 

تا چن دقيقه نباي آب دهان را قورت داد. 
ل دارن پس از مشورت  ه در قورت دادن مش ٣ــ بيماران 
ه، در آب  وبي با پزش يا پرستار م توانن قرص ها را با هاون 

نن تا راحت تر خورده شود.  حل 
 . ان دهي ـ قبل از مصرِف شربت آن را به خوب ت ٤ـ 

رسه  ان تا سن م ود ـ برا دادن دارو نوزادان و  ٥ـ 
 . ني ون سوزن استفاده  ان و يا سرنگ ب از قطره چ

مواد  يا  شير  مانن  مواد  با  دارو  ردن  مخلوط  از  ـ  ٦ـ 
 . ني اي اجتناب  غ

اقل با ي ليوان  پسول و قرص ح ـ داروهاي مانن  ٧ـ 
آب خورده شود. 

ه در  ازه  ، به همان ان ردن پودر داروي ـ برا آماده  ٨ـ 
ه اضافه  ه  سرد ش ه، آب جوشي دستور رو دارو نوشته ش

 . ني ازه  الزم مصرف  ن در آب، به ان رده، پس از حل ش
نوع  دو  مصرف  بين  دقيقه   ١٥ اقل  ح است  بهتر  ـ  ٩ـ 

 . اري دارو خورا فاصله بگ
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ـ ديابت و انسولين  ـ ٢ـ  ٢ـ 

ه بيماران ديابت به آن نياز دارن  ازه  انسولين را  ان
وضعيت  و  وزن   ، ن ب فعاليت   ، اي غ رژيم  براساس   ، پزش
بازار  در  موجود  انسولين ها   . ن م  تعيين  روان  و  جسم 

سه  به  دوام  ت  م طول  و  اثر  ت  م ثر  ا ح اثر،  شروع  براساس 
و   (NPH (مانن  االثر  متوسط  ريستال)،  (مانن  اثر  وتاه  دسته 

 . طوالن اثر (مانن اولترالنت) تقسيم م شون

بيشتر بدانيد

ثر اثرشروع اثر انسولين ا ت دوام اثرح رنگم
ـ٤ ساعت٦٠ــ٣٠ دقيقه وتاه اثر  ـ٦ ساعت٥ـ  شفاف٨ـ 

ر٢٤ ساعت١٢ــ٤ ساعت٩٠ــ ٦٠ دقيقه متوسط االثر 
ـ ٤ دقيقه طوالن اثر ر٣٦ــ٣٠ ساعت١٨ــ١٠ ساعت٨ ـ 

رد مناسب اين دارو  چون برا تهيه  انسولين و عمل
ه همه   حيات هزينه بسيار زياد صرف م شود، الزم است 
احسن  نحو  به  دارو  اين  از  آنان  خانواده   و  ديابت  بيماران 
را  ته هاي  ن اصل ترين  شما،  راهنماي  برا   . نن نگه دار 
مرور  هم  با  دهي  آموزش  بيماران  از  گروه  اين  به  م تواني  ه 

نيم: م 

ـ٢ درجه  ١ــ شيشه  انسولين را دائمًا در يخچال (بين ٨ـ 
اشتن شيشه  انسولين در برابر  . از گ ني سانت گراد) نگه دار 
ني (انسولين را قبل از تزريق از  نور مستقيم آفتاب خوددار 

 .( ني يخچال خارج 
 . ٢ــ انسولين نباي يخ بزن

بيشتر بدانيد

انسولني كريستال تا پايان مصرف بايد شفاف و يك    دست باشد و انسولني NPH نيز با تكان مالمي بايد 
يك دست شود در غير اين صورت قابل استفاده نيست. 

٣ــ برا تزريق انسولين فقط از سرنگ انسولين استفاده 
شود (خطوط رو سرنگ انسولين برحسب واح تقسيم بن 

ه با نظر پزش مشخص  ه است و باي براساس ميزان واح  ش
ه شود).  شي ه است  ش
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سرنگ انسولين 

ي استريل  ٤ــ برا هر بار تزريِق انسولين از سرنگ ج
استفاده شود. 

جل  زير  تزريق  صورت  به   NPH انسولين  تزريق  ٥ــ 
است (زاويه  ورود سوزن در افراد چاق ٩٠ درجه و در افراد 
ه سوزن وارد زير پوست شود و  الغر ٤٥ درجه است به نحو 

داخل عضله نشود). 
ن  ب مختلف  قسمت ها  در  انسولين  ب  ج سرعت  ـ  ٦ـ 
متفاوت است (در بازوها سريع تر از ران ها، و در ران ها سريع تر از 
ب را باال م برد.  ني ورزش نيز سرعت ج باسن است). دقت 
ـ تزريق انسولين باي به صورت چرخش باش و بهتر  ٧ـ 
رر در  رد زيرا تزريق م است از چن عضو برا تزريق استفاده 
ي محل باعث م شود بافت چرب زير پوسِت آن قسمت آسيب 

 . ن ب انسولين در محِل تزريق تغيير  ه، سرعت ج دي
ـ چهار محل مناسب برا تزريق انسولين عبارت ان  ١ــ٧ـ 

م، قسمت پشت بازوها، قسمت باالي ران ها و باسن.  از: ش
م،  ه در پوست ش ب انسولين تزريق ش ـ سرعت ج ٢ــ٧ـ 

سريع تر از قسمت ها ديگر است.

ه  ام  ردن به ان ٣ــ٧ــ نباي انسولين را قبل از ورزش 
رد.  هنگام ورزش با آن فعاليت م شود تزريق 

ي  تزريق،  محل  انتخاب  برا  ه  است  بهتر  ٤ــ٧ــ 
در  را  صبح  تزريق  (مثًال   . باش بيمار  اختيار  در  مناسب  ول  ج
م و تزريق عصر را در بازوها يا ران ها انجام ده و همچنين  ش
ه به طور تصادف محل تزريق را عوض  ني  به بيمارتان توصيه 

.( ن ن
ا  خوردن تزريق  ـ انسولين باي ٣٠ــ٢٠ دقيقه قبل از غ ٨ـ 

شود. 
م  با  همراه  اگر  به خصوص  اضاف  انسولين  تزريق  ٩ــ 
اهش  ا باش باعث شو  ردن غ ردن و يا مصرف ن مصرف 

قن خون م شود. 
١٠ــ بهتر است انسولين هميشه در ي ساعت مشخص 

و ثابت تزريق شود. 
ريستال و  ا انسولين  ١١ــ در تزريق ٢ نوع انسولين، ابت

ه م شود.  شي سپس انسولين NPH در سرنگ 

چهار محل مناسب برا تزريق انسولين 

ند   حي  طر پوستر  نسولين    نگه   شيو   گر  هر  شويد.  تقسيم  نفر   ٤ گر ها  به 
نيد .  ال نصب  بهترين   
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سيژن  ٣ــ٢ــ درمان با ا

ه  ن زن شي ون نفس  ت م تواني ب ني چه م ر م  ف
؟  بماني

احتياج  سيژن  ا به  گ  زن ادامه   برا  انسان ها  همه  
شرايط  آسم)  بيمار  (مانن  بيمار ها  بعض  در  اما   . دارن
سيژن  ش و ا ه بيمار قادر نيست به خوب نفس ب به وجود م آي 
سيژن  ا بيمار  برا  مواقع  اين  در   . ن ب خود  ريه ها  وارد  را 
سيژن با فشار بيشتر  سيژن، گاز ا تجويز م شود. در درمان با ا
ه در محيط است، در دسترس بيمار قرار م گيرد.  سيژن  از ا
ه اين  اما اين فشار برا بيمار قابل تحمل نيست و الزم است 

 . ن م  سيژن  ه ا نن فشار را دستگاه به نام دستگاه تنظيم 
ه  ش يل  تش اصل  قسمت  دو  از  سيژن  ا دستگاه 

است: 
سيژن  ا گاز  حاو  ه  سيژن  ا تان  يا  پسول  الف) 

است. 
رج  ه دو صفحه  م سيژن  ه  ا نن ب) دستگاه تنظيم 

دارد: 
و  دارد  قرار  ر  سيلن نزدي  ه  رج  م صفحه   ١ــ 

 . سيژن درون تان را نشان م ده ميزان ا

سيژن   پسول ا

ار خروج  ه مق ه  ديگر  ٢ــ صفحه  درجه بن ش
 . سيژن را برحسب ليتر در دقيقه نشان م ده ا

م توان در منزل با استفاده از ماس صورت و يا سون 
سيژن الزم را در اختيار  بين (ي شاخه يا دو شاخه) ميزان ا

اشت.  بيمار گ
سيژن استفاده  اگر شما برا درمان بيمارتان در منزل، از ا

ه:  ني  ني دقت  م 
بود در صورت  ه عالمت تنگ نفس يا   فقط زمان 

 . ار ببري و ناخن ها وجود دارد، آن را به 
دقيقه،  در  ليتر   ٦ از  بيشتر  ميزان  به  يا  و  دايم  طور  به   
. به جز در بيماران مبتال به بيمار  ني سيژن را برا بيمار باز ن ا
ت ١٠ــ  ٨ ساعت و با  سيژن روزانه به م ه الزم است ا مزمن، 

 . ود ٣ــ٢ ليتر در دقيقه جريان ياب سرعت ح
را  سيژن  ا نفس،  تنگ  عاليم  ن  ش برطرف  محض  به   

 . ش ني تا بيمار خود به خود نفس ب قطع 
ن  ش بهتر  به  بيمار  اتاق  هوا  ردن  مرطوب  و  تهويه   

 . ن م بزرگ م  تنفس او 
سيژن  ر ا اقل ١/٣ سيلن ه ح  همواره مطمئن باشي 

 . داشته باش
، قبل از آن  ه از باز بودن لوله ها مطمئن شوي  برا اين 
 . اري ه سون در بين بيمار قرار گيرد، سر آن را داخل آب بگ

يل ش جريان برقرار است.  اگر حباب تش
ن از طريق   به بيمار بگويي اگر از سون استفاده م 
ش از طريق دهان و بين نفس  ، و اگر با ماس نفس م  بين

 . ش ب
ن ممنوع»  شي سيژن، عالمت «سيگار  ر ا  بر رو سيلن
پسول  را بچسباني و نيز از ايجاد هرگونه آتش و جرقه در اطراف 
، زيرا خطر آتش سوز و انفجار بيمار و خانواده   ني جلوگير 

 . ن ي م  او را ته
اري تا از خطر  سيژن را در گوشه  اتاق بگ ر ا  سيلن

 . افتادن و سقوط در امان باش
در  را  بيمار  سيژن،  ا از  استفاده  هنگام  است  بهتر   

. وضعيت نيمه نشسته قرار دهي

سيژن ار ا  مق

دستگاه 
ه نن مرطوب 

سيژن برا بيمار  تنظيم ميزان ا
سيژن بيمار ه  جريان ا نن درجه مشخص 

ه  حجم نن درجه  مشخص 
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ن مجرا دهان  ني برا جلوگير از خش ش  دقت 
ني و هميشه در ظرف مخصوص،  سيژن را مرطوب  ، ا و بين
آب مقطر بريزي (استفاده از آب معمول باعث رسوب ذرات آب 

ن آن م شود).  در مجرا و بسته ش
سيژن، سون بين را ١  ر رفتن ا  برا جلوگير از ه
تا ٢ سانت متر داخل مجرا بين و يا ماس را رو صورت 

 . ني بيمار ثابت 
ار: روش 

. ١ــ دست ها خود را بشويي
ني  وصل  سيژن  ا دستگاه  به  را  صورت  ماس  ٢ــ 
برقرار  داده  دستور  پزش  ه  ازه ا  ان به  را  سيژن  ا جريان  و 

 . ني
اري و بن يا  ٣ــ ماس را رو بين و دهان بيمار بگ
ناره ها ماس  سيژن از  ش آن را پشت سر بيمار ببري تا ا
ش بيش از ح سفت نباش تا بيمار  ني بن يا  . (توجه  بيرون نزن

شما ناراحت نشود).
اقل هر ٣ــ٢ ساعت ي بار ماس  ه ح ٤ــ بهتر است 
سيژن به طور دايم جريان  را از رو صورت بيمار برداري تا ا
اشته باش و در اين زمان پوست صورت بيمار را تميز و حتمًا  ن

 . ني خش 
 ، ني سيژن استفاده م  ـ اگر به جا ماس از لوله  ا ٥ـ 
شاخ ها آن را در سوراخ بين قرار دهي و ادامه  آن را 

 . ني پشت گوش بيمار برده، در پشت سر بيمار ثابت 

سيژن  نحوه  درمان با ا

نيد. قيقه برقر  ند  ٣ ليتر   سيژ  به  ن جريا  ،  بر مان ستفا  ماس صو با 

✎
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٤ــ٢ــ سرم 
؟ رده اي نون از سرم استفاده  آيا تا

سرم 

ه دارا ي يا  سرم محلول قابِل تزريق استريل است 
ثر موارد برا جبران  ه در ا اي است  چن ماده داروي يا غ

م آب از آن استفاده م شود. 
نترل قطره ها سرم   نحوه  تنظيم و 

سرم  تزريق  از  استفاده   ، درمان رايج  روش ها  از  ي 
ه پزش  برا بيمار است. در اين شيوه، محلول مشخص را 
ه بيمار  ت  . در طول م نن رده است وارد وري بيمار م  تعيين 

سرم دارد باي از او مراقبت شود: 
 . ني ن سرم و وسايل آن جلوگير  ١ــ از آلوده ش

مسير  در  ورم  درد،   ، قرمز عاليم  ه  آن  محض  به  ٢ــ 
 . ن ، از پرستار بخواهي سوزن را عوض  ه ش سوزن دي
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ه در وري بيمار جريان دارد  اد قطره ها سرم را  ٣ــ تع

 . ني تا مطابق با دستور پزش باش نترل 
افراد  و  ان  ود برا  خصوصًا  سرم  قطره ها  افزايش 

سالمن بسيار خطرنا است. 
اف است با استفاده از  ٤ــ برا شمردن قطره ها سرم، 
. اگر با  اد قطره ها را در ي دقيقه بشمري ساعت ثانيه دار، تع
ردن  ه  پزش اختالف داشت با سفت يا شل  ازه  تجويز ش ان

. ني م يا زياد  پيچ يا ميله تنظيم، آن را 
به  ان  ود خصوصًا  افراد  دست زدن  و  ردن  باز  ـ  ٥ ـ 

وسايل سرم خطرنا است. 
ه  ه فقط چن س س از سرم باق مان ـ به محض آن  ٦ـ 

 . ني بود، پيچ سرم را بسته و محلول را عوض 

نترل قطرات سرم بيمار

ار١ ل چرخ صن

ار ل چرخ ـ صن ـ٢ـ  ٥ـ 
ار نشسته ان  ل چرخ ه رو صن ني افراد  ر م  ف

؟ چه احساس دارن

ه قادر نيستن رو پا خود راه  م به افراد  برا 
ل متحر  ار استفاده م شود. اين صن ل چرخ ، از صن برون
ارآي متفاوت  ازه ها مختلف است و طبيعتًا  دارا انواع و ان

نيز خواه داشت. 
استفاده  ار  چرخ ل  صن از  ه  بيمار  به  م  برا 

 : ني ن موارد زير را رعايت  م 
ل را قفل  ، چرخ صن ن ت نم  ه بيمار حر ١ــ زمان 

 . ني
ل را عقب عقب پايين  ن از پله ها، صن ٢ــ برا پايين آم

 . بياوري
٣ــ هنگام نشستن بيمار، پايه ها جلو پا را پايين بياوري 
ار از  ف پاها بيمار رو آن قرار گيرد. با اين  ه  به طور 

 . ني مه ها احتمال جلوگير م  ص
 . ازي ـ همواره پوشش مناسب رو بيمار بين ٤ـ 

، نياز او را  ن ه بيمار از شما درخواست  ـ قبل از آن ٥ـ 
 . ني ت شناخته، آن را برآورده  برا حر

Wheel chair ــ۱
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لمه  مناسب بنويسيد:  در محل ها نقطه چين 
١ــ قرص زيرزبان را بايد در ……… گذاشت و تا چند دقيقه آب دهان را قورت نداد. 

٢ــ برا دادن دارو نوزاد بهترين وسيله استفاده از ……… است. 
رد.   ند، بايد از ……… مناسب استفاده  ه از صندل چرخدار استفاده م  ـ برا بيمار  ٣ـ 

نيد:    پاسخ صحيح را مشخص 
دام ي از بيمار ها زير استفاده م شود؟  ٤ــ اسپر برا درمان 

ب) بيمار ها پوست  الف) بيمار ها تنفس  
د) گرفتگ گوش  ج) بيمار ها چشم  

مصرف  زير  داروي  ل ها  ش از  ي  دام  است  بهتر  دارد  ل  مش دادن  قورت  در  بيمار  اگر  ـ  ٥ـ 
شود؟ 

د) شربت  ج) آمپول   پسول  ب)  الف) قرص 
دام منطقه  چشم م ريزيد؟  نيد، قطره را در  ه از قطره چشم برا بيمار استفاده م  ٦ــ زمان 

ب) رو سفيد پل باالي الف) رو سفيد پل پايين  
ند د) فرق نم  ج) رو قسمت رنگ چشم  

يده چ
ه با دستور پزش  ✔ استفاده از دارو، ي از مهم ترين شيوه ها درمان بيماران است 
و  مصرف  روش  دارو،  مصرف  ميزان  دارو،  ل  ش دارو،  نام  شامل  دستور  اين  م شود.  آغاز 
ل ها داروي و شيوه ها صحيح  ار با هم انواع ش زمان استفاده از داروست. در اين واحد 

مصرف هر ي را مورد توجه قرار داديم. 
ه برا  ه گفته شد، ي از حيات ترين داروها موجود، انسولين است  ✔ همان طور 
ه  درمان بيماران ديابت از آن استفاده م شود. اما استفاده  صحيح اين دارو، اصول دارد 

رديم.  با هم آن را مرور 
با  درمان  تحت  منزل،  در  ه  بيماران  از  را  خاص  مراقبت ها  ديگر،  قسمت  در   ✔

اربرد درست صندل چرخدار نيز  ته ها مربوط به  رده به ن سيژن و يا سرم اند بررس  ا
رديم.  توجه 

ار دوم آزمون پايان نظر واحد  ؟
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جاست؟  ـ محل نگه دار شياف دارو  ٧ـ 
ند د) فرق نم  مد بيمار  ج)  ب) يخچال  الف) قفسه  داروي 

دام عبارت در مورد شياف دارو صحيح است؟  ـ  ٨ـ 
ه قبل از خواب از شياف استفاده شود.  الف) بهتر است 
ب) بعد از گذاشتن شياف بيمار بايد ٥ دقيقه راه برود. 

م (دمر) قرار دهيد.  ج) برا گذاشتن شياف بيمار را در وضعيت به ش
شد.  د) به هنگام گذاشتن شياف بيمار بايد از طريق دهان نفس ب

ه از ٢ نوع انسولين استفاده م كند:  ٩ــ در بيمار ديابت 
شيده م شود.  ريستال  .اچ و سپس انسولين  الف) ابتدا انسولين ان.پ
شيده م شود.  .اچ  ريستال و سپس انسولين ان.پ ب) ابتدا انسولين 

ند.  شيدن انسولين تفاوت نم  ج) ترتيب 
رد.  د) هيچگاه نبايد ٢ نوع انسولين را با هم مخلوط 

١٠ــ شيوه  مصرف دارو انسولين چگونه است؟ 
د) تزريق ج) قطره  ب) شياف  الف) خورا 

 جلو جمله  صحيح عالمت (ص) و جلو جمله  غلط عالمت (غ) بگذاريد: 
ند. (   )  ، بيمار بايد نفس خود را خارج  ١١ــ بالفاصله پس از استفاده از اسپر استنشاق

شيم. (   ) ان، الله گوش را به سمت پايين و عقب م  ود ١٢ــ برا ريختن قطره  گوش در 
١٣ــ هنگام ريختن قطره بين الزم است زير شانه ها بيمار ي بالش قرار داد. (   )

١٤ــ پماد چشم را رو پل باالي و از خارج به داخل م گذاريم.(   )
١٥ــ الزم است بيمار هم زمان با مصرف اسپر استنشاق سوراخ ها بين خود را ببندد. (   )

ـ٢ نفر تقسيم شويد و به نوبت فعاليت ها زير را انجام دهيد:   به گروه ها ٣ـ 
سيژن را به ميزان ٢ ليتر در دقيقه جريان  رده، ا سيژن وصل  پسول ا سيژن را به  ✔ ماس ا

دهيد. 
طراح  پوستر  صورت  به  را  انسولين  نگه دار  نحوه   ، رنگ اغذ  و  چسب  مقوا،  از  استفاده  با   ✔

نيد. 

ار دوم ؟ آزمون پايان عمل واحد 
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ار سوم ار سوموا حد  وا حد 

ل مرا  قبت از بيما ر ل مرا  قبت از بيما رآشنا  ي با ا  صول  آشنا  ي با ا  صول 
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ار سوم. فهرست وسايل و تجهيزات مورد     نياز برا انجام فعاليت ها عمل واح 

فعاليت عمل ٣فعاليت عمل ٢فعاليت عمل ١وسايل و تجهيزات موردنياز:رديف

ر١ ٭ش

٭نم٢

٭جوش شيرين٣

ه٤ ٭آب جوشي

٭دماسنج مقع٥

ن٦ ٭مان

٭دستمال مرطوب٧
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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 عالمي و نشانه هاى بيماران تب دار را بيان كند.

2ــ اصول و روش كنترل تب، با استفاده از دماسنج دهانى را شناسايى و اجرا كند.

3 ــ مراقبت هاى عمومى از بيماران تب دار را فهرست كند.

4ــ اصول صحيح تن شويه را روى مانكن اجرا كند.

5 ــ با استفاده از پودر ORS، محلول ORS را آماده كند.

6 ـ ـ اصول كلى مراقبت از بيماران مبتال به بيمارى هاى مهم واگير را اجنام دهد.

7ــ اصول كلى مراقبت از بيماران مبتال به بيمارى هاى مهم غيرواگير را به كار گيرد.

8 ـ ـ اصول كلى مراقبت از بيماران مبتال به بيمارى هاى مهم سيستم عصبى را اجنام دهد.

: اري  جلو جمله  صحيح عالمت (ص) و جلو جمله  غلط عالمت (غ) بگ
رد. (   ) ١ــ حين مراقبت از بيمار مبتال به بيمار واگير باي از ماس استفاده 

(    ) . ارها را به تنهاي انجام دهن ٢ــ بيماران فلج، م توانن همه  

: ني  پاسخ صحيح را مشخص 
ته، حين مراقبت از بيمار مبتال به بيمار غير    واگير، اهميت زياد دارد؟ ام ن ٣ــ رعايِت 
ب) جلوگير از تماس بيمار با سايرين الف) استفاده از ماس 

عفون وسايل بيمار  د) ض اي  ج) اصالح برنامه  غ

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟پيش آزمون واحد كار سوم ؟
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مقدمه
از مهم ترين بخش هاى مراقبت از بيماران مبتال به بيمارى هاى واگير، پيشگيرى از انتقال عفونت به ديگران 

است كه با اين هدف زجنيره ى انتقال عفونت شكسته شده، بيمارى كنترل مى شود.
هم چنني در مبحث بيمارى هاى غيرواگير، شناسايى عوامل خطر و آموزش نحوه ى تغيير در شيوه ى زندگى 

از مهم ترين روش هاى مراقبت اين گروه از بيماران است.
و  فرد  زندگى  شيوه ى  بر  كه  (مزمنى)اند  مدت  طوالنى  بيمارى هاى  دسته  جزو  نيز  عصبى  بيمارى هاى 

خانواده ى او تأثير بسزايى مى گذارد.
در واحد كارى كه پيش روى شماست سعى شده كه شما به طور كلى با نحوه ى مراقبت از بيماران مبتال به 

بيمارى هاى واگير، غيرواگير و عصبى آشنا شويد تا بتوانيد در مواقع الزم از آن استفاده كنيد.

١ــ٣ــ تب
امات  اق چه  حالت  اين  در  ؟  داشته اي تب  نون  تا  آيا 

؟ انجام داده اي
درجه   ٣٧/٦ از  باالتر  به  ن  ب حرارت  درجه   اگر 

سانت گراد برس تب رخ داده است.
و  ن  ب ساز  و  سوخت  افزايش  علت  به  تب دار  بيماران 
ن  ، بنابراين باي دما ب اهش وزن م شون ب اشتهاي دچار 
رد. معموًال روش  نترل  اين بيماران را چن بار در طول روز 
دماسنج  از  استفاده  ن،  ب حرارت  درجه   نترل  ارد  استان
نترل  ان از ساير روش ها  ود دهان است، اما در نوزادان و 

تب استفاده م شود.
نترل تب ١ــ١ــ٣ــ روش ها 

ه انواع  نن  نترل م  ن را با دماسنج پزش  دما ب
مختلف دارد:

: اين دماسنج زير زبان قرار داده  الف) دماسنج دهان
دهان  دما،  ازه گير  ان حين  در  است  الزم  بنابراين  م شود. 
گاز گرفتن  از  ه  بگويي  بيمار  به  اما   ، باش بسته  امًال  بيمار 
ت ١٥ دقيقه قبل  . همچنين بيمار به م ن دماسنج خوددار 
ا گرم يا سرد و يا دخانيات  نترل تب، نباي از مايعات و غ از 

 ٣ ت  م به  دهان  دماسنج  معمول  به طور   . باش رده  استفاده 
زمان  دماسنج  رو  ه  آن  (مگر  م گيرد.  قرار  زبان  زير  دقيقه 

 ( ه باش خاص قي ش

       دماسنج زيرزبان   

ار روش 
. ١ــ دست ها خود را بشويي

پنبه  با  رده،  خارج  خود  پوشش  از  را  دماسنج  ٢ــ 
طرف  به  جيوه ا  مخزن  قسمت  از  آن را  مرطوب  دستمال  يا 

. ني انگشتان دستتان پا 
م بين انگشت اشاره و شست بگيري  ٣ــ دماسنج را مح
ان دهي تا جيوه  آن به خط  ات قو مچ، آن را ت و با حر

. اقل (٣٦ درجه سانت گراد) برس ح
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را  آن  و  داشته  نگه  افقی  سطح  در  را  دماسنج  4ــ 
خط  تا  بچرخانید  خود  انگشتان  بین  را  )دماسنج  بخوانید. 

جیوه ی آن دقیقًا دیده شود(
5 ــ قسمت جیوه ای دماسنج را در طرف چپ یا راست 
لب هایش  که  بخواهید  او  از  و  داده  قرار  بیمار  زبان  زیر  دهان، 
نگه  زبان  زیر  دقیقه   3 مدت  به  را  آن  و  ببندد  دماسنج  دور  را 

دارد.
6  ــ پس از این مدت دماسنج را از زیر زبان خارج کرده، 
به طرف مخزن  پنبه، آن را از طرف انگشتان دست،  با  بالفاصله 

جیوه ای آن پاک کنید.
7ــ دماسنج را با دقت دهم )اعشار( بخوانید. )بین هر دو 
درجه ی متوالی، 10 خط با فاصله ی یکسان از هم وجود دارد که 

هرکدام یک  دهم درجه یا عشر نامیده می شود(.
آن  و  کنید  بشویید و خشک  آب سرد  با  را  دماسنج  8   ــ 

را در پوشش خود بگذارید.
9ــ دست های خود را بشویید.

چه  می دانید  آیا  روده(:  )راست  مقعدی  دماسنج  ب( 
زمانی از دماسنج مقعدی استفاده می شود؟

دادن  قرار  که  زمانی  همچنین  و  کودکان  نوزادان،  در 
دماسنج  از  باشد،  ممنوع  بزرگسال  بیماران  دهان  در  دماسنج 
بیماران  این دماسنج در  مقعدی استفاده می شود.اما استفاده از 
قلبی چون با خطر کاهش شدید ضربان قلب همراه است، اصاًل 

توصیه نمی شود.

                                 نحوه ی استفاده از دماسنج  

دهانی  دماسنج  مانند  مقعدی  دماسنج  ظاهری،  از   نظر 
کوتاه  و  گرد  جیوه ای(  )قسمت  آن  سر  که  تفاوت  این  با  است 
درجه ی  1ــ0/5  مقعدی  حرارت  درجه ی  میزان  ضمنًا  است. 

سانتی گراد بیشتر از نوع دهانی آن است.

دماسنج مقعدی

روش کار
یک بار  دستکش  و  کنید  خلوت  را  بیمار  محیط  1ــ 

مصرف بپوشید.
2ــ مراحل 1 تا 4 دماسنج نوع دهانی را اجرا کنید.

با  سانتی متر   2/5 حدود  تا  را  جیوه  مخزن  قسمت  3ــ 
راحت تر  دماسنج  تا  کنید  آغشته  وازلین(  )مثل  لغزنده ای  ماده ی 

وارد مقعد شود.
4ــ با یک دست دو قسمت باسن را از یکدیگر باز کنید 
تا دهانه ی مقعد دیده شود و با دست دیگر دماسنج را وارد کنید 
در  و  سانتی متر   2/5 کودکان  در  و  سانتی متر   3/5 بالغان  )در 

شیرخواران 1 سانتی متر(.
تا  نزدیک کرده و حدود 1  به هم  را  باسن  5  ــ دو سمت 

3 دقیقه در همان حال نگه دارید.
6  ــ دماسنج را خارج کرده و با استفاده از دستمال یا پنبه 
به سمت مخزن  انگشتان  از طرف  را  آن  با حرکات چرخشی،  و 

جیوه پاک کنید.
7ــ دماسنج را بخوانید.

8  ــ اطراف مقعد را پاک کنید.
9ــ دستکش و پنبه های آلوده را دور بیندازید.

آبکشی  بشویید،  صابون  و  سرد  آب  با  را  دماسنج  10ــ 
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بيشتر بدانيد

ني و در ظرف مخصوص با برچسب  ني و سپس خش 
. » قرار دهي «دماسنج مقع

. ١١ــ دست ها خود را با آب و صابون بشويي

شست وشوى دماسنج مقعدى با آب گرم باعث انعقاد پروتئني هاى مدفوع شده، در نتيجه دماسنج به طور 
كامل متيز و ضدعفونى منى شود.

بيشتر بدانيد

نيد،  مي  ستفا  مقعد  ماسنج  ن،   مان بر  ه  حالي  شويد   تقسيم  نفر  ٣ـ٢  گر ها  به 
ستانتا  با  خو  ليل  به  جع  ست؟  ممنو  قلبي  بيما  مقعد   ماسنج  ستفا   چر  ه  بگوييد 

نيد. صحبت 

✎
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عالوه بر دماسنج هاى ذكر شده انواع دماسنج ديجيتالى (زير زبانى، مقعدى، داخل گوش و پوستى) نيز 
وجود دارد كه با چند حلظه متاس، حرارت بدن را با دقت بسيار نشان مى دهد.

٢ــ١ــ٣ــ مراقبت ها عموم از بيماران تب دار
ه تب داشته اي  بوده است؟ چگونه تب  آخرين بار 

؟ ارها زير را انجام داده اي ؟ آيا  خود را پايين آورده اي
ه  ، اما مراقب باشي  ني م  ١ــ پوشش اضاف بيمار را 

. ن بيمار احساس لرز و سرما ن
ت  . (برا م ني ٢ــ جريان هوا اتاق بيمار را تهويه 

اشته، تا هوا تازه و خن وارد اتاق شود). در را باز گ

به  اما  زياد  ه ها  وع در  تب دار  بيماران  يه   تغ ٣ــ 
م تنظيم شود. ميزان و حجم 

طريق  از  را  زياد  مايعات  تب دار،  بيماران  چون  ٤ــ 
به  را  فراوان  مايعات  مصرف   ، م دهن ازدست  تنفس  و  تعريق 

. ني آنان توصيه 
، به محض  نن ـ چون بيماران تب دار زياد عرق م  ٥  ـ 

. ني ، آن ها را عوض  ه ملحفه و يا لباس آنان خيس ش آن 
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بیشتر بدانید

نفس  دهان  طریق  از  تب دار  بیماران  که  آن  سبب  به  6  ــ 
و  دهان  شستن  بنابراین  می شود،  خشک  زبانشان  می کشند، 

غرغره با آب ساده برای آن ها مفید است.
نوزادان  در  خصوصًا  تب  رفتن  باال  از  جلوگیری  7  ــ 

اهمیت زیادی دارد )خطر تشنج(.
با آب ولرم را فراموش نکنید )در  8  ــ پاشویه )تن شویه( 

مبحث مربوطه توضیح داده می شود(.

به  درستی  به  کرده،  تجویز  پزشک  که  را  داروهایی  9ــ 
بیمار بدهید.

استفاده  پزشک  دستور  طبق  تب بر  داروی  از  10ــ 
کنید.

سرگرمی  بی حوصله اند،  تب دار  بیماران  چون  11ــ 
مناسبی را برای آنان فراهم کنید.

12ــ در صورت ادامه یافتن تب حتمًا به پزشک مراجعه 
کنید.

نحوه ی استفاده از داروی تب بر استامینوفن، در موارد فوری به این ترتیب است:
 در بزرگساالن یک قرِص خوراکی استامینوفن بزرگسال، هر 6  ــ4 ساعت یک بار.

1 قرص خوراکِی استامینوفن بزرگسال، هر 6  ــ4 ساعت یک بار.
2  

 در کودکان 12ــ6 ساله
 در نوزادان، شیرخواران و کودکان کمتر از 6 سال از قطرهٔ خوراکی استامینوفن استفاده می شود )به 

ازای هر کیلوگرم وزن نوزاد، 2 قطره(.
فوری از شیاف مقعدی استامینوفن کودکان   در نوزادان و شیرخوارانی که تب شدید دارند، استفادهٔ 

توصیه می شود.

بیشتر بدانید

3ــ1ــ3ــ تن شویه
بیمار  پای  فقط  که  آن  جای  به  امروزه  که  می دانید  آیا 
تب دار را بشویند، تمام بدن او را خنک می کنند؟ شما چه نامی 

را برای این روش انتخاب می کنید؟
یکی از رایج ترین و مهم ترین اقدامات در درمان بیمارانی 
تن  شست وشوی  دارند،  سانتی گراد  درجه   39 از  باالتر  تب  که 

بیمار برای کم کردن درجه ی حرارت بدن است. البته در گذشته 
با  فقط  یعنی  است،  می شده  استفاده  هدف  این  برای  پاشویه  از 
پیشانی  روی  خیس  دستمال  گذاشتن  و  پاها  کف  کردن  خیس 
بیمار، پاشویه انجام می شده است. اما این تکنیک امروزه، کاماًل 

رد شده است.

زمانی که فقط پاها و صورت بیمار را خیس می کنید، اندام های بیمار سرد می شود و درجهٔ حرارت بیمار 
باالتر می رود. نباید در لگِن آبی که برای شست    وشوی تن بیمار به کار می رود، الکل ریخت زیرا این کار به سرعت 

دمای بدن بیمار را کاهش می دهد.



١١٨١١٨

اصول مراقبت از بيمار در خانواده: آشنايى با اصول كلى مراقبت از بيمار

بيشتر بدانيد

ار روش 
ولرم  آب  دوش  زير  را  بيمار  م توان  تن شويه  برا 
پا  سر  به  قادر  بيمار  اگر  اشت.  گ ولرم  آب  وان  داخل  يا  و 
ه  ايستادن نبود لباس ها او را درآوري و حوله ا خيس ش
حال و  . اما درباره  بيماران ب با آب ولرم را دور او بپيچاني
ه ها پارچه  خيس را در ناحيه  هر دو زير  ت، ت ب حر
م و رو پيشان  شاله  ران، رو سطح ش بغل، هر دو 

دًا دستمال ها را داخل لگن  بار مج اري هرچن دقيقه ي بيمار بگ
ف  . در اين حالت م توان  ني رار  ار را ت اشته، اين  آب گ
داشته  توجه  اشت.  گ ولرم  آب  لگن  داخل  نيز  را  بيمار  پاها 
را  بيمار  حرارت  درجه   بار  ي  دقيقه  هر٣٠ــ   ١٥  ه  باشي 

. ني نترل و در برگه ا يادداشت 
ه  رد، بل م  باره  ن بيمار تب دار را ي هرگز نباي دما ب

 . ريج انجام دهي ام را به آهستگ و به ت اين اق

به  نيد،  مي  جر  ن  مان بر  تن شويه   مها  ه  حالي  شويد   تقسيم  نفر   ٤ گر ها  به 
ست؟  ستفا مي شو چقد  ه بر تن شويه بيما تب   بي  جه  حر  هي ها خو بگوييد  هم گر

هيد. ليل خو به  ها توضيح  با  

✎
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در صورتى كه تب كنترل نشود و به باالتر از 40 درجه ى سانتى گراد برسد، خطر بروز تشنج و عوارض 
ناشى از آن (صدمه ى غير قابل برگشت سلول هاى مغزى) فرد تب دار را تهديد مى كند و اين خطر در خصوِص 

نوزادان و كودكان بسيار شديدتر است.

٢ــ٣ــ مراقبت از بيمار مبتال به اسهال
اد دفعات اجابت مزاج  ه در آن تع اسهال حالت است 
يا  و  عفونت  سبب  به  بيشتر  ه  م شود  عاد  ح  از  بيشتر 
ن در  ه ب . خطر اسهال در آن است  اضطراب رخ م ده
ار زياد از آب و مواد محلول در آن را از  وتاه مق زمان 

. دست م ده
ان و افراد سالمن از  ود نترل اسهال خصوصًا در 
به  شما  بيمار  اگر  بنابراين  است.  برخوردار  خاص  اهميت 

اسهال مبتالست:
ه  ش تجويز  داروها  رده،  مراجعه  پزش  به  ١ــ 

 . هي بخصوص آنت بيوتي را به درست به بيمار ب

دارن  م  اشتها  ه  ان  سالمن و  ان  ود برا  ٢ــ 
رده و  ار  م توان پودرها آماده   ORS را از داروخانه خري
 ( ردن آن در ١ ليتر آب (طبق دستور رو بسته بن پس از حل 
در چن نوبت آن را به بيمار داد (در قسمت مربوط توضيح داده 

ه است). ش
اها ُمسهل  ا پر    ادويه و غ ٣ــ بيمار باي از خوردن غ
م پسمان را  اها  ن و غ (ميوه جات و سبزيجات خام) پرهيز 
دوره   ط  نيز  چرب  اها  غ مصرف  همچنين   . ن جايگزين 

اسهال ممنوع است.
با  ن  ب مايعات  مبود  داشت،  اشتها  بيمار  چنانچه  ٤ــ 
و  رقيق  سوپ  گوشت،  آب  ميوه،  آب  مرنگ،  چا  مصرف 
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ژالتين جبران م شود.

آب  م  عوارض  ن  ش م  به  بستر  در  استراحت  ـ  ٥ ـ 
. ن م م 

اشت  اشت دست و سرويس ها به ـ رعايت دقيق به ٦ ـ 
نترل و پيش گير از سرايت اين بيمار به ساير اعضا  برا 

خانواده از اهميت خاص برخوردار است.
ه  ش گفته  ته ها  ن همه   رعايت  رغم  به  چنانچه  ٧ــ 
ه جايگزين مايعات از طريق سرم  اسهال درمان نش الزم است 

انجام شود.
حل  قابل   ORSپودر  :(ORS) او.آر.اس  پودر  ٭ 
يم،  ه حاو س در ١ ليتر آب (تقريبًا ٤ ليوان متوسط) است 

اين  ه  است  بهتر  است.  ستروز  د و  ربنات  بي لر،  پتاسيم، 
ه، سپس در يخچال نگه دار شود  پودر فقط در آب حل ش
ود از طعم آن خوشش نيام  . اگر  ن ا  تا طعم بهتر پي
. اين محلول را در  ني م آب ميوه به محلول اضافه  فقط 
هي تا ايجاد حالت تهوع و استفراغ  رر به بيمار ب نوبت ها م
. مصرف آن در زنان باردار و يا شيرده نيز مجاز است.  ن ن
ردن  چنانچه پودر او.آر.اس در دسترس نبود، م توان از حل 
ر، ١ قاشق چايخور نم و  قاشق  ١ قاشق چايخور ش
ه  ه  سرد ش چايخور جوش شيرين در ي ليوان آب جوشي

رد. اين محلول را در خانه تهيه 

نيد. محلو ORS خانگي تهيه 

✎
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به  مبتال  بيماران  از  مراقبت  اصول  ٣ــ٣ــ 
بيمار ها واگير

. ؟ نام ببري ام ي از بيمار ها واگيردارن به نظر شما 
به  مسر  و  عفون  بيمار  اگر  م داني  ه  همان طور 
وتاه به اطرافيان بيمار سرايت و  ت  نترل نشود در م خوب 
ه از چنين بيمار مراقبت  . بنابراين زمان  ن همه را بيمار م 
ه عالوه بر حفظ  ني  ني الزم است اصول را رعايت  م 
. در  ايمن خودتان، ساير افراد جامعه را نيز مصون نگه داري
اين زمان الزم است پس از مشورت با پزش يا پرستار از طول 
. اصول زير م توان  ني ا  ت مسر بودن بيمار آگاه پي م

: ار باش راهنما شما در اين 
ليه  بيماران، شستن  ته حين مراقبت از  ١ــ مهم ترين ن
ت ٣٠ــ١٠ ثانيه  اقل به م دست ها با صابون مايع و آب ولرم ح
ي است  ش آلودگ  تماس است. (چنان چه  هر  بع از  قبل و 
ت ٤ــ١ دقيقه ادامه  شستن دست پس از تماس با بيمار را به م

( دهي
ي بار  ش  دست از  ان  ام ح  تا  تماس  هر  برا  ٢ــ 

. ازي ني و پس از تماس آن را دور بين مصرف استفاده 
مسر  تنفس  بيمار  ه  بيماران  از  مراقبت  در  ٣ــ 
رو  و  چانه  زير  باي  (ماس  ني  استفاده  ماس  از  دارن 

بين ثابت شود).
از  است  بهتر  لباستان  آلودگ  از  جلوگير  برا  ٤ــ 

ني (گان). ، گشاد و جلوبسته استفاده  روپوش بلن
را  بيمار  بستر  وسايل  ساير  و  ملحفه  مرتب  به طور  ـ  ٥ ـ 

. ت ٢٠ دقيقه بجوشاني ني و ملحفه ها را به م عوض 
ـ چنان چه حين مراقبت، خطر ورود ترشحات آلوده  ٦ ـ 

. ني بيمار به داخل چشمتان نيز هست از عين استفاده 
و  ني  نترل  را  مالقات ها  آم  و  رفت  نحوه   ٧ــ 

. ته ها الزم را به آنان نيز آموزش دهي ن
 . ني ان جلوگير  ود ـ از تماس بيمار عفون با  ٨ ـ 

ن از اتاق  ون ض  عفون ش هي وسيله ا ب ٩ــ اجازه ن
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بيمار عفون خارج شود.

 . ني ن فراموش  را  بيمار  فرد  نيازها  برآوردن  ١٠ــ 
(مانن نيازها اوليه ا چون لگن، سرگرم و …)

١١ــ شستن دست ها بيمار پس از حمام و توالت و 
ردن دست و صورت  ا الزام است. برا خش  قبل از غ
اغ ي بار مصرف يا دستگاه  بيمار به جا حوله از دستمال 

. ني ن استفاده  خش 
١٢ــ از تماس لباس و وسايل بيمار با سايرين جلوگير 
داخل  مستقيمًا  را  وسايل  م تواني  منظور  اين  .(برا  ني

( ني اشته، سپس از اتاق خارج  يسه ا غيرقابل نفوذ گ
. وسايل  اري ف اتاق نگ ثيف را رو  ١٣ــ وسايل 
اشتي در  يسه زباله گ ه در  ثيف دور ريختن را پس از آن 

. اري سطل زباله   مخصوص بگ
ت گرد   و   غبار آلوده، هنگام  ١٤ــ برا جلوگير از حر
ني  ردن اتاق بيمار از جارو و دستمال مرطوب استفاده  تميز 

. اني و ملحفه ها را نيز نت
ا آن ها را با آب  ردن وسايل بيمار ابت ١٥ــ برا تميز 
ه حاو  ش هري را داخل لگن  . پس از آب سرد بشويي
ه و صابون (يا پودر شست وشو)  نن عفون  آب گرم، ماده ض
رده،  ش  اري و پس از ٢٠ــ  ١٥ دقيقه آن ها را آب است بگ
دقيقه   ٢٠ ت  م به  را  پارچه ا  وسايل  (م توان  ني  خش 

ه است). زداي توضيح داده ش ) (در مبحث گن جوشان
امًال  وسايل  از  استفاده  و  ناخن ها  ردن  وتاه  ١٦ــ 
برا   (… و  مسوا  حوله،  بشقاب،  ليوان،  (مانن  شخص 

بيمار اهميت زياد دارد.
ض   بيمار  سن  وا از  پزش  تجويز  براساس  ١٧ــ 

. ني برا خود و افراد خانواده استفاده 
ت سرايت بيمار (دوره  انتقال) از حضور  ١٨ــ در م
رسه  . (مانن جلوگير از م ني بيمارتان در جامعه جلوگير 

رفتن)

نامه   صو  به  س)  ع گير  (با  بيما  قبت   مر حل  مر شويد   تقسيم  نفر   ٦ گر ها  به 
نيد. ال نصب  يو  يو تهيه  بهترين  ها  به 

✎
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به  مبتال  بيماران  از  مراقبت  اصول  ٤ــ٣ــ 
بيمار ها غيرواگير

است اين دسته از   ه   از نام اين بيمار ها پي همان طور  
و  دارن  طوالن  دوره   چون  اما   ، نيستن مسر  بيمار ها 
گ فرد و خانواده او تأثير زياد  ه ان بر شرايط زن نن ناتوان 
ارد. بنابراين در برخورد با اين بيماران آموزش نحوه   م گ
گ اهميت زياد دارد و باي عادت ها غلط  تغيير شيوه  زن
ر، سيگار  م استعمال مواد مخ گ آن ها اصالح شود مانن ع زن

. ن م چرب، ورزش و فعاليت ب اي  و استفاده از رژيم غ
١ــ دارو باي طبق دستور پزش مصرف شود.

نوع  اين  به  ابتال  خانوادگ  سابقه   و  اد  استع ٢ــ 
بيمار ها بررس شود تا افراد پرخطر به موقع به پزش مراجعه 

. (مانن مشاوره قبل از ازدواج) نن
ه  ابتال به اين بيمار ها اجتناب  نن ٣ــ از عوامل مستع 
شن بيشتر به سرطان ريه مبتال م شون  ه سيگار م  سان  ) . ن

و گرد و غبار با بيمار تنفس ارتباط نزدي دارد)

✎
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ند.     گير جلوگير  ند  بر بيما ها غير ه مي تو يگر هست  ها  ا نيد چه  تحقيق 
هيد.  ستا خو گز  ال بر 
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ـ٣ــ اصول مراقبت از بيماران مبتال به اختالالت  ٥  ـ 
سيستم عصب

ن  ه غالبًا سالمن افراد مبتال به اختالالت سيستم عصب 
: به وسايل و مراقبت ها زير نياز دارن

١ــ برا جلوگير از سقوط و راحت بيماران هنگام بيرون 
نار هستن استفاده  ه دارا ميله ها  ن از بستر، از تخت هاي  آم
. همچنين ارتفاع مناسب تخت را برا باال و پايين رفتن بيمار  ني
.( ن م بزرگ م  نار تخت به بيمار  درنظر بگيري (چهارپايه  

ررًا در وضعيت نيمه نشسته  ٢ــ در طول روز بيمار را م
. هم چنين برا جلوگير از زخم  ن قرار دهي تا بهتر تنفس 
. بستر به طور متناوب بيمار را به پهلو راست يا چپ برگرداني

ت، ماساژ پشت و  م تحر و يا ب حر ٣ــ در بيماران 
. ني ام ها را فراموش ن ورزش ان

ل  م مانن صن ٤ــ هنگام استحمام بيمار از وسايل 
. ني محافظ استفاده 

. اري ه م بينن بگ سمت 
ول روزانه ا  ، ج ٧ــ برا باال بردن احساس رضايتمن
، استراحت و … را برا بيمار  شامل ورزش، فعاليت و سرگرم
ه در اين برنامه دوره ها هفتگ  ني  . فراموش ن ني طراح 

مالقات با دوستان و بستگان نيز درنظر گرفته شود.
ن و يا  اي مناسب از ضعيف ش ـ با تنظيم رژيم غ ٨  ـ 

. ني ن بيماران جلوگير  چاق ش
شست وشو  و  ان  دن و  دهان  از  مراقبت  اهميت  ٩ــ 

. ني مرتب آن ها را برا بيمار يادآور 
و  رفتن  راه  نشستن،  هنگام  بيمار  ني  دقت  ١٠ــ 

ن را در وضعيت صحيح نگه دارد. ن، ب خوابي
امًال بسته نم شود، چشم او را  ١١ــ اگر پل بيمار 
مبحث  (به   . دهي شست وشو  چشم  سالين  نرمال  قطره   با 

( ني استفاده از قطره  چشم مراجعه 
ما)  ١٢ــ اگر بيمار نيمه هوشيار يا بيهوش است (حالت 
. (به جز بيماران  ني نترل  درجه  حرارت و را از راه مقع 

( قلب
لگن  و  لوله  بيمار  به  دفع،  برا  لزوم  صورت  در  ١٣ــ 

. هي ب
يا  ر  وا از  ناتوان  بيماران  ت  حر به  م  برا  ١٤ــ 
جابه جاي  به  قادر  نيز  وسايل  اين  با  اگر  و  ني  استفاده  عصا 

. م بگيري ل چرخ دار  نبود، از صن
از  است  نشستن  به  قادر  فقط  ناتوان  بيمار  اگر  ١٥ــ 

. ن ل توالت برا دفع استفاده  صن
از  ضعف هاي  و  ت  ش بيماران  اين  ه  آن جا  از  ١٦ــ 
ني برا راه رفتن رو  اختالالت حس دارن به آن ها توصيه 
صورت  در  و  نن  استفاده  سب  فش  يا  دمپاي  از  فرش 

. ار ببرن يسه  آب گرم نيز حتمًا پوشش آن را به  استفاده از

ل ايمن            صن

ني (چون گاه بيماران  ـ به نحوه  مصرف دارو توجه  ٥ ـ 
، بهتر است از ظرف دارو روزانه استفاده  دچار فراموش م شون

. ). انجام معاينات پزش دوره ا را ج بگيري ني
م بيناي و  ه دچار  ـ وسايل را در دسترس بيماران  ٦ ـ 
، وسايل را در  اري و اگر نيمه بيناي دارن يا نابيناي هستن بگ

نيد. حي  ختالال سيستم عصبي طر ِ مبتال به  نه  بر بيما لي شامل فعاليت ها ال  جد

✎
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نيد:  پاسخ صحيح را مشخص 
دام ي از عاليم بيماران تب دار است؟ ١ــ 

م آب د)  ج) افزايش بزاق دهان  ب) عالقه به نور شديد  الف) احساس سرما 
٢ــ مدت زمان استفاده از دماسنج در زير زبان معموًال چند دقيقه است؟

د) ٩ دقيقه ج) ٧ دقيقه  ب) ٣ دقيقه  الف) ١ دقيقه 
دام  ردن درجه  حرارت بدن بيماران با تب باالتر از ٣٩ درجه سانت گراد  م  ٣ــ شيوه  مناسب 

است؟
الف) تن شويه               ب) قرص تب بر خورا           ج) شياف تب بر             د) شستن پاها

٤ــ هنگام تعويض ملحفه  بيماران مبتال به بيمار واگير، وسايل را:
يسه  پالستي بگذاريد. ب) داخل  الف) رو زمين بگذاريد.  

د) رو تخت بيمار بگذاريد تا نظافت تمام شود.              نيد.  رده، از اتاق خارج  ج) بغل 
ه بيمار مبتال به بيمار واگير ازساير افراد جدا باشد؟ ـ چه مدت الزم است  ٥ ـ 
ه تب دارد. ب) تا زمان  امًال خوب شود.  ه  الف) تا زمان 

ه بيمار او قابل سرايت است. د) تا زمان  ردن بيمار نيست.  ج) نياز به جدا 
 جلو جمله  صحيح عالمت (ص) و جلو جمله  غلط عالمت (غ) بگذاريد:

ـ وسايل دور ريختن بيمار واگير را مستقيمًا در سطل زباله بريزيد. (    ) ٦ ـ 
٧ــ بيمار ها غيرواگير خيل سريع شناخته م شوند. (    )

يده چ
ِ تب، چگونگ  ✔ در بحث مراقبت از بيماران تب دار، درباره  انواع روش ها بررس
از  اسهال  به  مبتال  ود  با  برخورد  در  شد.  بحث  تب دار  بيمار  از  مراقبت  و  تب،  نترل 

، خصوصًا محلول ORS است.  اف ه انجام م دهيم، رساندن مايع  مهم ترين اقدامات 
بيمار ها  از  مراقبت  اصل  مهم ترين  ه  شد  گفته  عفون  بيمار ها  بخش  در   ✔

واگير، پيش گير از انتقال بيمار به ديگران و در بيمار ها غيرواگير، تغيير در شيوه  
زندگ بيماران است.

ردن شرايط و لوازم در محيط  ✔ مبتاليان به اختالالت سيستم عصب نيازمند فراهم 
نند.  ل ايمن و دوراز خطرها و حوادث، زندگ  زندگ خود هستند تا بتوانند به ش

ار سوم آزمون پايان نظر واحد  ؟
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ـ مهم ترين اصل در مراقبت از بيمار واگير، پيشگير از انتقال بيمار است. (    ) ٨ ـ 
ه بيمار مبتال به اختالالت سيستم عصب رو زمين بخوابد. (    ) ٩ــ بهتر است 

نيد. ١ــ با استفاده از پودر ORS ، محلول ORS را آماده 
نيد. ٢ــ درجه  تب را با استفاده از دماسنج دهان اندازه گير 

ارگاه بهداشت با رعايت اصول، وسايل مورد نياز برا محافظت از سرايت بيمار واگير را  ٣ــ در 
نيد. ن آزمايش  رو مان

تهيه  را  او  از  مراقبت  اصول  از  فهرست  و  شناساي  خود  اطرافيان  در  را  غيرواگير  بيمار  نوع  ٤ــ 
نيد.

ار سوم آزمون پايان عمل واحد  ؟
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پيوست ها

پاسخ نامه ها پيش آزمون هاپاسخ نامه ها پيش آزمون ها

ار اول واح 

١٢٣٤٥٦٧
صغغصصغد

ار دوم واح 

١٢٣٤٥٦٧٨٩
صغغصغغبدالف

ار سوم واح 

١٢٣
جغص
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پيوست ها

  پاسخ نامه ها آزمون ها پايان نظر

ار اول واح 

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١
زخم بستردمرآب سادهصصغغصبالفد

ار دوم واح 

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦

انزيرزبان صغصصغدبالفبالفجبالفپوششقطره چ

ار سوم واح 

١٢٣٤٥٦٧٨٩
غصغغدبالفبد

؟
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، ترجمه  گروه استادان دانشگاه علوم پزش  ، پاتريشيا و آن، اصول و فنون پرستار ١ــ پوتر و پر
، چاپ اول، ١٣٨٢. ايران، تهران: نشر سالم

ه پرستار و ماماي  ار، اصول پرستار تايلور، ترجمه  گروه استادان دانش ارول و هم ٢ــ تايلور، 
، چاپ اول، جل ٢، ١٣٨٢. ، تهران: نشر بشر ه علوم پزش شهي بهشت دانش

ماماي  و  پرستار  ه  دانش استادان  گروه  ترجمه    ، پرستار اصول  ار،  هم و  ارول  تايلور،  ٣ــ 
، تهران: نشر سالم، چاپ اول، جل ١، ١٣٨١. دانشگاه ها علوم پزش تهران و شهي بهشت

ه  ه پرستار و ماماي دانش ـ دوگاس، بورل ويتر، اصول مراقبت از بيمار، گروه استادان دانش ٤ ـ 
، تهران: نشر گلبان، جل ٢ و ١، ١٣٨٢. علوم پزش شهي بهشت

تهران:  انسولين،  تزريق  راهنما  تهران،  پزش  علوم  دانشگاه  متابوليسم  و  د  غ تحقيقات  ز  مر ـ  ٥ ـ 
انتشارات بنياد امور بيمار ها خاص، ١٣٧٨.
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ل ف  ه

ود در خانه و خانواده ارگير اصول مراقبت سالمت مادر و  تواناي به 

پيمانه  مهارت سوم

ود در خانه مراقبت از مادر و

فهرست Ëسايل Ë تجهيز» مو—œنيا“:

 ترازو ديجيتال بزرگسال
 ق   سنج و ترازو ويژه  نوزاد با ميز مخصوص ق و وزن نوزاد

 دستگاِه فشارسنج عقربه ا و ديجيتال
 گوش معاينه

 دماسنج دهان و مقع طب
يلوگرم وزن) ن نوزاد (٥٥ ــ٥٠ سانت متر و ٥ ــ٣  ل آموزش يا مان  م

 تخت معاينه  معمول
 پاراوان

 بطر شير و پستان
هنه) امل زير و رو و   لباس نوزاد (سر 

( شور ايمن ساز ميته    دفترچه  برنامه  و راهنما ايمن ساز (مصوب 
ود  نمودار رش 
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 پنبه

سيژن  ماس ا
سيژن پسول ا  

ه نن عفون   محلول ض
ل سفي  ال

 نرم   افزارها آموزش (مراقبت ها دوران باردار و مراقبت از نوزاد)
ود  وسايل استحمام 

ش ي بار مصرف  دست
سنج معمول  ق

وم و …) ان  ،IUD ،نمونه  انواع وسايل تنظيم خانواده (قرص 
 گوش

ول زمان بن ج
 

جمعآموزش عملآموزش نظر

٥٢ ساعت٢٧ ساعت٢٥ ساعت



١٣١١٣١

مراقبت از مادر و كودك در خانه : توليد مثل و باردارى

مه مق
 . م ياب استمرار  و  م شود  محقق  زن  باردار  با  امر  اين  و  است  نسل  بقا  ازدواج  ف ها  ه از  ي 
ي به خانواده و جامعه  انسان افزوده م شود.  اد بسيار مهم در خانواده است زيرا عضو ج باردار روي
ود در گرو تأمين سالمت  اد شاد آور است. سالمت مادر و جنين، نوزاد و  باردار فرآين طبيع و روي
ارد.  ود دراين دوران تأثير م گ د بر سالمت مادر و  ، زايمان و پس از آن است و عوامل متع دوران باردار
ان نيز  ود ، زايمان و پس از آن در تولي و پرورش نسل سالم اهميِت بسزاي دارد. از طرف ديگر  دوران باردار

 . امل خود نياز به مراقبت و توجه دارن در رون رش و ت
سب دانش و يادگير مهارت مراقبت از مادر و  اين امر ضرورت توانمن ساز افراد جامعه از طريق 
ه پرورش  . يادگير اين مهارت به ويژه برا دختران، زنان و مادران اين مرز و بوم  ن ود را مشخص م 

، بس الزم تر است.  ه دارن نسل ها را برعه
ود در خانه و خانواده  ارگير اصول مراقبت سالمت مادر و  ف تواناي به  ازاين رو اين مجموعه با ه
ه است تا شاه تول نسل هاي سالم در حضور  يريت و برنامه ريز خانواده طراح ش برا هنرجويان رشته  م

شور عزيزمان باشيم.  مادران سالم برا پرورش و تربيت آن ها در 
                مؤلف
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135 واحد	کار	اول:	تولىد	مثل	و	باردارى	
136 هدف	هاى	رفتارى	
136 پىش	آزمون	واحد	کار	اول	
137 	 مقدمه	
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141 4ــ1ــ	عالىم	باردارى	 	
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142 2ــ4ــ1ــ	عالىم	و	نشانه	هاى	احتمالى	 	 	
142 3ــ4ــ1ــ	عالىم	مثبت	)قطعى(	 	 	
143 5ــ1ــ	سن	مناسب	براى	باردارى	
144 6		ــ1ــ	مدت	باردارى	)سن	حاملگى(	
144 7ــ1ــ	نحوه	ى	محاسبه	ى	تارىخ	احتمالى	زاىمان	
146 	 چکىده	
146 آزمون	پاىانى	نظرى	واحد	کار	اول	
147 آزمون	پاىانى	عملى	واحد	کار	اول	
148 براى	مطالعه		ی	بىشتر	

149 واحد	کار	دوم:	مراقبت	از	مادر	
150 هدف	هاى	رفتارى	
150 پىش	آزمون	واحد	کار	دوم	
151 	 مقدمه	
151 1ــ2ــ	برنامه	رىزى	براى	باردارى	
151 1ــ1ــ2ــ	مشاوره	ى	قبل	از	ازدواج	 	
151 2ــ1ــ2ــ	مشاوره	ى	قبل	از	باردارى	 	
152 3ــ1ــ2ــ	مراقبت	هاى	دوران	باردارى	 	
153 2ــ2ــ	تغىىرهاى	طبىعى	بدن	مادر	باردار	
153 1ــ2ــ2ــ	تغىىرهاى	دستگاه	تناسلى	 	
153 2ــ2ــ2ــ	تغىىرهاى	پستان	ها	 	
153 3ــ2ــ2ــ	تغىىرهاى	پوست	 	
	153 4ــ2ــ2ــ	تغىىرهاى	دستگاه	قلبى	ــ	عروقى	و	گردش	خون	 	
154 5		ــ2ــ2ــ	تغىىرهاى	دستگاه	تنفسى	 	

154 6		ــ2ــ2ــ	تغىىرهاى	دستگاه	گوارش	 	
154 7ــ2ــ2ــ	تغىىرهاى	دستگاه	ادرارى	 	
154 8		ــ2ــ2ــ	تغىىرهاى	دستگاه	اسکلتى	ــ	عضالنى	 	
154 9ــ2ــ2ــ	تغىىرهاى	عصبى	و	روانى	 	
154 10ــ2ــ2ــ	تغىىرهاى	وزن	بدن	 	
155 3ــ2ــ	باردارى	هاى	پرخطر	
155 1ــ3ــ2ــ	علل	باردارى	هاى	پرخطر	 	
155 فشار	خون	باال	در	حاملگى	 	 	
	156 						خونرىزى	 	
157 کم		خونى	 	 	
157 عفونت	هاى	ادرارى	 	 	
157 2ــ3ــ2ــ	عالىم	خطر	در	باردارى	 	

4ــ2ــ	شکاىت	ها	ىا	عوارض	شاىع	دوران	باردارى	و	
157 									راه	هاى	کاهش	آن	ها	
157 1ــ4ــ2ــ	تهوع	و	استفراغ	 	
158 2ــ4ــ2ــ	وىار	 	
158 3ــ4ــ2ــ	سوزش	سر	دل	 	
158 4ــ4ــ2ــ	ترشح	زىاد	بزاق	دهان	 	
158 5		ــ4ــ2ــ	نفخ	 	
158 6		ــ4ــ2ــ	ىبوست	 	
158 7ــ4ــ2ــ	بواسىر	 	
159 8		ــ4ــ2ــ	ترشحات	َمهِبلى	 	
159 9ــ4ــ2ــ	تکّرر	ادرار	 	
159 10ــ4ــ2ــ	کمر	درد	 	
159 11ــ4ــ2ــ	درد	کشاله	ى	ران	 	
159 12ــ4ــ2ــ	سردرد	 	
159 13ــ4ــ2ــ	خستگى	و	بى	خوابى	 	
159 14ــ4ــ2ــ	تنگِى	نفس	 	
159 15ــ4ــ2ــ	ورم	و	وارىس	 	
160 16ــ4ــ2ــ	گرفتگى	عضالت	پا	 	
160 17ــ4ــ2ــ	مشکل	هاى	روانى	 	
160 5		ــ2ــ	اهمىت	پدران	در	دوران	باردارى،	زاىمان	و	پس	از	آن	
161 1		ــ5		ــ2ــ	دوران	باردارى	 	

فهرست مطالب
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161 2	ــ5		ــ2ــ	زاىمان	و	تولد	 	
161 3		ــ5		ــ2ــ	پس	از	زاىمان	 	
162 6		ــ2ــ	بهداشت	دوران	باردارى	
162 1ــ6		ــ2ــ	تغذىه	ى	زن	باردار	 	
164 2ــ6		ــ2ــ	کار	و	فعالىت	 	
165 3ــ6		ــ2ــ	مسافرت	 	
165 4ــ6		ــ2ــ	استحمام	 	
165 5		ــ6		ــ2ــ	لباس	و	کفش	 	
165 6		ــ6		ــ2ــ	خواب	و	استراحت	 	
165 7ــ6		ــ2ــ	استفاده	از	هواى	آزاد	 	
165 8		ــ6		ــ2ــ	ورزش	 	
166 9ــ6		ــ2ــ	روابط	زناشوىى	 	
166 10ــ6		ــ2ــ	اجابت	مزاج	 	
166 11ــ6		ــ2ــ	دهان	و	دندان	 	
167 12ــ6		ــ2ــ	دارو	و	عکس	بردارى	 	
167 13ــ6		ــ2ــ	دخانىات	 	
167 14ــ6		ــ2ــ	مراقبت	از	پستان	ها	 	
167 15ــ6		ــ2ــ	اىمن	سازى	)واکسىناسىون(	 	
168 7ــ2ــ	آشناىى	با	روش	هاى	زاىمان	طبىعى	و	سزارىن	
168 1ــ7ــ2ــ	زاىمان	طبىعى	 	
169 2ــ7ــ2ــ	سزارىن	 	
170 8			ــ2ــ	مراقبت	هاى	پس	از	زاىمان	
170 ـ		8			ــ2ــ	مراقبت	از	مادر	بالفاصله	بعد	از	زاىمان	 1ـ 	
170 ـ		8			ــ2ــ	شکاىت	هاى	شاىع	بعد	از	زاىمان	 2ـ 	
170 ـ		8			ــ2ــ	تغىىرهاى	طبىعى	بعد	از	زاىمان	 3ـ 	
171 ـ		8			ــ2ــ	عالىم	خطر	بعد	از	زاىمان	 4ـ 	
172 ـ		8			ــ2ــ	توصىه	هاى	ضرورى	به	مادر	پس	از	زاىمان	 5		ـ 	
175 	 چکىده	
176 آزمون	پاىانى	نظرى	واحد	کار	دوم	
176 آزمون	پاىانى	عملى	واحد	کار	دوم	
178 براى	مطالعه	ى	بىشتر	

   179 واحد کار سوم: سالمت باروری 
180 هدف	هاى	رفتارى	
180 پىش	آزمون	واحد	کار	سوم	
181 	 مقدمه	

181 ـ		3	ــ	تعرىف	 1ـ
181 ـ		3ــ	اهداف	سالمت	باروری	 2ـ
182 ـ	3	ــ	اهمّىت	سالمت	باروری	 3ـ
182 فعالىت	عملی	1	
									182 ـ		3	ــ	دىدگاه	اسالم	در	زمىنه	سالمت	باروری	 4ـ
182 5ــ3ــ	مراحل	ارائه	برنامه	سالمت	باروری	
	182 1ــ5ــ3ــ	خدمات	پىش	از	ازدواج	 	
182 2ــ5ــ3ــ	خدمات	حىن	ازدواج	 	
183 3ــ5ــ3ــ	خدمات	پس	از	ازدواج	 	
183 1ــ3ــ5ــ3ــ	خدمات	مشاوره	ای	سالمت	باروری	
183 الف(	برنامه	های	غربالگری	
	183 1ــ	پاپ	اسمىر	
184 2ــ	ماموگرافی	
184 ب(	بىماری	های	سراىت	کننده	از	راه	تماس	جنسی	
185 1ــ	سىفلىس	
185 2ــ	سوزاک	
185 فعالىت	عملی	2	

2ــ3ــ5ــ3ــ	روش	های	پىشگىری	از	
185 																					بارداری	های	پرخطر		
	186 الف(	روش	های	موّقتی	
	186 1ــ	روش	های	هورمونی	
	186 قرص	های	پىشگىری	از	بارداری	
186 آمپول	های	پىشگىری	از	بارداری	
186 2ــ	روش	های	مکانىکی	
186 روش	های	پوششی	
187 	)IUD(	ىودی	آی	رحمی	داخل	وسىله
	187 ب(	روش	های	دائمی	)جراحی(	
	187 1ــ2ــ	بستن	لوله	های	رحمی	در	زنان	
187 2ــ2ــ	بستن	لوله	های	اسپرم	بر	در	مردان		
188 	 چکىده	
188 آزمون	پاىانى	نظرى	واحد	کار	سوم	
189 آزمون	پاىانى	عملى	واحد	کار	سوم	
189 پاسخ	نامه	پىش	آزمون	واحد	کار	سوم	
189 پاسخ	نامه	آزمونی	واحد	کار	سوم	
190 برای	مطالعه	ی	بىشتر	
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واحد	کار	چهارم:	مراقبت	از	کودک																									191	
192 هدف	هاى	رفتارى	
192 پىش	آزمون	واحد	کار	چهارم	
	193 	 مقدمه	
193 1ــ4ــ	نوزاد	و	دوره	ى	نوزادى	
193 2ــ4ــ	مشخصات	نوزاد	سالم	
195 3ــ4ــ	بازتاب	ها	و	حرکات	نوزاد	طبىعى	
196 4ــ4ــ	مراقبت	از	نوزاد	
196 1ــ4ــ4ــ	مراقبت	هاى	ضرورى	پس	از	زاىمان	 	
198 2ــ4ــ4ــ	مراقبت	هاى	روزانه	ى	نوزاد	 	
201 3ــ4ــ4ــ	رفع	مشکل	هاى	شاىع	نوزاد	 	
203 4ــ4ــ4ــ	اىمن	سازى	)واکسىناسىون(	 	
203 5		ــ4ــ4ــ	عالىم	خطر	در	نوزاد	 	
204 5		ــ4ــ	تغذىه	ی	کودک	
204 ـ		5		ــ4ــ	تغذىه	ی	نوزاد	با	شىر	مادر	 1ـ 	
204 ـ		5			ــ4ــ	مزاىاى	شىر	مادر	 2ـ 	
206 ـ		5			ــ4ــ	نکته	هاى	اساسى	در	تغذىه	با	شىر	مادر	 3ـ 	
206 ـ		5			ــ4ــ	اصول	شىردهى	و	شىوه	هاى	آن	 4ـ 	
208 ـ		5			ــ4ــ	شىردهى	مادران	شاغل	 5ـ 	
208 ـ		5			ــ4ــ	جانشىن	هاى	شىر	مادر	 6ـ 	
208 ـ		5			ــ4ــ	موارد	منع	شىر	مادر	 7ـ 	
209 ـ		5			ــ4ــ	تغذىه	ى	تکمىلى	کودک	 8		ـ 	
209 تغذىه	ی	کودکان	زىر	ىک	سال	 	 	
212 تغذىه	ی	کودک	از1	تا	2سالگى	 	 	
213 تغذىه	ی	کودک	از	2	تا	5	سالگى	 	 	
214 	 چکىده	
215 آزمون	پاىانى	نظرى	واحد	کار	چهارم	
215 آزمون	پاىانى	عملى	واحد	کار	چهارم	
216 براى	مطالعه	ی	بىشتر	

واحد	کار	پنجم:	رشد	و	تکامل	کودک																						217
218 هدف	هاى	رفتارى	
218 پىش	آزمون	واحد	کار	پنجم	
219 	 مقدمه	
219 ـ		5		ــ	تعرىف	رشد	و	تکامل	کودک	 1ـ
220 ـ		5		ــ	اصول	رشد	و	تکامل	کودک	 2ـ
220 ـ		5		ــ	ابعاد	رشد	و	تکامل	کودک	 3ـ

221 ـ		5		ــ	رشد	جسمانى	 1ــ3ـ 	
222 ـ		5		ــ	رشد	حرکتى	 2ــ3ـ 	
223 ـ		5		ــ	رشد	ذهنى	 3ــ3ـ 	
225 ـ		5		ــ	رشد	تکلم)سخن		گفتن(	 4ــ3ـ 	
226 ـ		5		ــ	رشد	عاطفى	 5		ــ3ـ 	
227 ـ		5		ــ	رشد	اجتماعى	 6		ــ3ـ 	
230 ـ		5		ــ	پاىش	رشد	کودک	 4ـ

ـ		5		ــ	علل	معلولىت	هاى	کودکان	و 5		ـ
	236 													راه	هاى	پىشگىرى	از	آن	ها	
238 	 چکىده	
239 آزمون	پاىانى	نظرى	واحد	کار	پنجم	
239 آزمون	پاىانى	عملى	واحد	کار	پنجم	
240 براى	مطالعه	ی	بىشتر	

واحد	کار	ششم:	آشناىى	با	مراقبت	هاى	مادر	و	کودک	در
																										نـظام	خـدمات	بهداشتى	درمـانى		کشور241
242 هدف	هاى	رفتارى	
242 پىش	آزمون	واحد	کار	ششم	
243 	 مقدمه	
243 1ــ6		ــ	آشناىى	با	برنامه	هاى	سالمت	مادر	و	کودک	
243 1ــ1ــ6ــ	برنامه	ی	سالمت	مادران	 	

2ــ1ــ6ــ	نحوه	ی	مراقبت	از	مادران	باردار	در	مراکز	 	
244 																	بهداشتى	درمانى	
244 3ــ1ــ6ــ	برنامه	ى	سالمت	کودکان	 	
4ــ1ــ6ــ	نحوه	ی	مراقبت	از	کودکان	در	مراکز	بهداشتى	 	

244 																	درمانى	
																																																		 	 	 2ــ6ــ	آشناىى	با	فعالىت	هاى	مراکز	بهداشتى	درمانى	در
245 خصوص	سالمت	مادران	باردار	و	کودکان	
247 	 چکىده	
248 آزمون	پاىانى	نظرى	واحد	کار	ششم	
248 آزمون	پاىانى	عملى	واحد	کار	ششم	
249 برای	مطالعه	ی	بىشتر	

	250 پىوست	ها	
251 پاسخ	نامه	هاى	پىش	آزمون	ها	
254 پاسخ	نامه	هاى	آزمون	هاى	پاىانى	نظرى	
257 	 منابع	
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ار ا ول ار ا ولوا حد  وا حد 

توليد مثل و باردارتوليد مثل و باردار
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به  بتواند  كار  واحد  اين  گذراندن  از  پس  هنرجو  مى رود،  انتظار  رفتارى:  هدف هاى 

هدف هاى زير دست يابد:

1ــ هدف از توليد مثل را شرح دهد.

2ــ سلول هاى جنسى زن و مرد را نام ببرد.

3 ـ ـ چگونگى لقاح و النه گزينى را توضيح دهد.

4ــ وظايف جفت و بندناف را شرح دهد.

5 ـ ـ وظايف كيسه ى آب را بيان كند.

6 ـ ـ عالمي باردارى را شرح دهد.

7ــ سن مناسب براى باردارى را توضيح دهد.

8 ــ مدت باردارى طبيعى را شرح دهد.

9ــ تاريخ احتمالِى زاميان زن باردار را محاسبه كند.

١ــ مهم ترين وظيفه  دستگاه تناسل چيست؟
؟ ٢ــ باردار چگونه اتفاق م افت

يسه  آب چيست؟ ٣ــ 
؟ ش ت طول م  ٤ــ حاملگ طبيع چه م
٥ ــ بهترين سن باردار چه سن است؟

؟ ام ان ـ عاليم حاملگ  ٦ ـ 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟پيش آزمون واحد كار اول ؟
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مقدمه
امر  اين  است.  نسل  بقاى  و  مثل  توليد  تناسلى،  دستگاه  اصلى  كار 
باردارى  دوران  است.  همراه  ديگر  انسانى  تولد  سراجنام  و  زن  باردارى  با 
دوره اى خاص در زندگى زنان است. در اين واحد كار به بحث درباره ى توليد 

مثل و باردارى مى پردازمي.

ار دستگاه تولي مثل ١ــ١ــ 
ار اصل دستگاه تناسل چيست؟ آيا م داني 

، تولي مثل است. تولي مثل  ار اصل دستگاه تناسل
ه ازجمله انسان م شود.  باعث بقا موجودات زن

شروع  جنين  گ  زن مرحله   از  انسان  تناسل  ام  ان
همان  از  پسر)  يا  (دختر  انسان  جنس  و  ن  م  نمو  و  رش  به 
و  اسپرم  ن  ش يب  تر زمان  يعن  جنين  يل  تش اول  روزها 
تخم مشخص م شود و از هفته  هشتم به بع م توان آن 

رد. را تعيين 
تقريبًا  ود  دوران  در  مثل  تولي  و  تناسل  دستگاه 
ن اين دستگاه  غيرفعال و در دوران بلوغ فعال م شود. با فعال ش
ه باعث تولي سلول ها جنس  ن اتفاق م افت  تغييرهاي در ب
درون  ه  دارد  نام   «١ «تخم زن  در  جنس  سلول  م شود. 
٢» يا  ان هاست و سلول ها جنس در مرد «اسپرماتوزوئي تخم

ه در بيضه ها ساخته م شود. ه م شون  «اسپرم٣» نامي

Conception ــSperm                          ۴ ــSpermatozoid                      ۳ ــOvum   /  Ovule                            ۲ ــ۱

يل جنين ٢ــ١ــ لقاح٤، النه گزين و تش
يل م شود؟ سلول تخم چگونه تش

ه ي سلول جنس مرد (اسپرم) و ي سلول  هنگام 
يب شون هسته  سلول تخم به وجود  ) تر جنس زن (تخم

 . م آي
ِ سلول  م ) به  ن سلول جنس ماده (تخم به بارور ش

. جنس نر (اسپرم) عمل لقاح م گوين
به  رحم  لوله   طريِق  از  ن  ش بارور  از  پس  تخم 
ت به طور  . در طول اين م ن ت م  طرف حفره  رحم حر

م شود.  رحم  وارد  سلول  توده ا  ل  ش به  و  تقسيم  مرتب 
ار داخل رحم جا م گيرد  سپس اين توده در قسمت از ج
به  توده  اين   . م گوين النه گزين  اصطالحًا  را  فرآين  اين  ه 

 . ن ريج شروع به رش و نمو م  ت

اسپرم ها
تخم
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محصول باردار در هشت هفته  اول رويان١ و بع از 
هفته  هشتم جنين٢ نام دارد.

ه  به موازات رش جنين، عضو جفت نيز به وجود م آي 
از طريق بن ناف به جنين متصل م شود. جفت ارتباط خون 
ا،  ناف، غ . بن ن مادر و جنين را از طريق بن ناف ايجاد م 
سيژن و پادتن ها ض عفونت را از مادر به جنين م رسان  ا
ين ترتيب  ن تا ب و نيز مواد سم را از جنين به مادر منتقل م 

. ن مادر دفع شون از ب

ه دو  يسه  آب دربر م گيرد  يسه ا به نام  جنين را 
اليه در اطراف دارد و داخل آن نيز مايع آمنيوتي است.

ه دارد: يسه  آب وظايف زير را برعه
ت جنين در داخل رحم م شود.  سبب آزاد حر

. ن مات خارج محافظت م   جنين را از ص
ن پرده ها رو جنين م شود.  مانع از چسبي

 جنين را در حرارت ثابت نگه م دارد.

          بيشتر بدانيد

آيا مى دانيد جنس فرزند چگونه تعيني مى شود؟

تخمك يا سلول جنسى كه از تخمدان زن آزاد مى شود، داراى كروموزوم جنسى X است. اما اسپرم يا 
سلول جنسى مرد ممكن است كروموزوم جنسى X يا كروموزوم Y داشته باشد.

اگر اسپرمى كه با تخمك تركيب مى شود داراى كروموزوم X باشد، فرزند دختر خواهد بود و اگر داراى 
كروموزوم Y باشد فرزند پسر مى شود. پس مى توان گفت تعيني جنس فرزند را نوِع اسپرم (اسپرماتوزوئيد) 

مرد مشخص مى كند.

           Fetus  ــEmbryo                                           ۲  ــ۱

 بن ناف

 جنين

يسه  آب

جفت
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          بيشتر بدانيد

مراحل رشد جنني
آيا مى دانيد جنني در دوره ى حاملگى چه قدر رشد مى كند؟

براساس محاسبه از اولني روز آخرين قاعدگى، مهم ترين مراحل رشد جنني به شرح زير است:
 هفته ى چهارم: طول رويان حدود 0/5 سانتى متر  است. تشكيل قلب اوليه شروع شده است و جوانه هاى 

بازو و پا وجود دارد. قلب و دستگاه گوارش نيز شروع به تشكيل شدن مى كند.
 هفته ى هشتم: طول رويان حدود 4 سانتى متر است. ساختمان هاى بدن به شكل اوليه تشكيل شده اند.

 هفته ى دوازدهم: طول جنني به حالت نشسته حدود 6 تا 7 سانتى متر است. جنني شروع به حركات خود 
به خودى مى كند. مراكز استخوان سازى، گوش، پوست، ناخن ها، موهاى ابتدايى و نيز دستگاه تناسلى خارجى 

ظاهر شده اند.

( ماه دوم(٨ هفتگ

جفت

جنين 

دستگاه  روى  از  است.  گرم  حدود 110  آن  وزن  و  سانتى متر  حدود 12  جنني  شانزدهم: طول  هفته ى   
تناسلى خارجى مى توان جنس جنني را تعيني كرد.

سريع  جنني  رشد  است.  گرم  حدود 300  آن  وزن  و  سانتى متر  تقريبًا 16  جنني  طول  بيستم:  هفته ى   
مى شود. موهاى ظريف كرك مانند متام سطح بدن جنني را مى پوشاند. حركات او بيش تر مى شود.

( ماه سوم(١٢ هفتگ

بن ناف
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 هفته ى بيست و چهارم: طول جنني حدود 21 سانتى متر و وزن آن تقريبًا 630 گرم است. پوست چروكيده 
است و سر در مقايسه با ساير قسمت ها هنوز بزرگ است. جنني در هفته ى 20 تا 24 مى شنود و از هفته ى 24 به 

بعد توانايى ديدن را دارد.
 هفته ى بيست و هشتم: طول جنني حدود 25 سانتى متر و وزن آن تقريبًا 1100 گرم است. جنني مى تواند 
پلك هايش را باز كند. پوشش چرب و پنيرى شكل بدن جنني را مى پوشاند. ريه ها در حدى هستند كه احتمال 

زنده ماندن او در شرايط مراقبت هاى ويژه وجود دارد.

 هفته ى سى   و  دوم: طول جنني به حدود 28 سانتى متر و وزن آن به 1800 گرم مى رسد. صداهاى خارج 
از محيط رحم را كامًال تشخيص مى دهد.

 هفته ى سى   و  ششم: طول جنني تقريبًا 32 سانتى متر و وزن آن حدود 2500 گرم است. به علت رسوب 
چربى زير پوست، بدن او گوشتالودتر به نظر مى رسد و پوست چروكيده نيست. بدن جنني صورتى رنگ به نظر 

مى رسد. نوزادان متولد شده در اين زمان ممكن است زنده مبانند.
 هفته ى چهلم: در اين هنگام جنني كامًال منو پيدا كرده است و آماده ى زندگى كردن در محيط خارج از 
رحم است. ميانگني طول بدن او در حالت نشسته و وضعيتى كه در رحم قرار دارد 36 سانتى متر و وزن آن حدود 

3400 گرم است.

( ماه پنجم(٢٠ هفتگ

( ماه هفتم(٢٨ هفتگ

ه (ماه نهم) جنين رسي
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٣ــ١ــ تعريف باردار
آيا م داني باردار چگونه آغاز م شود؟

ن سلول جنس زن با سلول  يب ش باردار با عمل تر
ن آن در داخِل  يِل سلول تخم و جايگزين ش جنس مرد و تش

رحم آغاز م شود.
در  همسردار  زنان  تمام  برا  بارداربودن  از  اطالع 
گ از مهم ترين  سال ها بارور اهميت دارد و معموًال قطع قاع

. ن و م  ه آن ها را به بارداربودن مش نشانه هاي است 

): با  س ١ــ٤ــ١ــ عاليم و نشانه ها فرض (ح
ن است حاملگ  ه مم س زد  ه  اين عاليم م توان ح مشاه

: رو داده باش
گ در زن سالم  : قطِع ناگهان قاع گ ــ قطع قاع
حاملگ  نشانه   م توان  دارد  منظم  ماهيانه   دوره   ه 
ت ده روز يا بيشتر پس از زمان  گ به م . تأخير در قاع باش
وقوع  نشانه   است  ن  مم م رود،  گ  قاع شروع  انتظار  ه 
ن است علل  . اما هميشه اين طور نيست و مم باردار باش

. ديگر داشته باش
اولين  در  معموًال  حالت  اين  استفراغ:  و  تهوع  ــ 
بين  از  ساعت  چن  از  پس  و  م شود  آغاز  روز  ساعت ها 
از  پس  هفته  شش  ود  ح معمول  به طور  عالمت  اين  م رود. 
گ شروع م شود و شش تا  تاريخ شروِع آخرين خونريز قاع

ي م شود. دوازده هفته بع خود به خود ناپ
 ، باردار اول  ماهه   سه  در   : ادرار اختالالت  ــ 
ن است  ه مم رحم در حال رش به مثانه فشار وارد م آورد 
ّرر ادرار شود و زن باردار به دفعات زياد نياز به تخليه   سبب ت
ه سر جنين  . در اواخر دوراِن حاملگ هم  ن ا م  مثانه پي
ِ مثانه تأثير  به طرف لگن مادر پايين م رود، بر ظرفيت حجم

ار م شود. ي ّرر ادرار دوباره پ ارد و ت م گ
: خستگ زودرس ي از ويژگ ها بسيار  ــ خستگ

شايع در اوايل حاملگ است.
بين  حامله  زن  گاه  جنين:  ات  حر ردن  حس  ــ 

1 vفعاليت عمل

ندشا  ه فر نيد  ير ي سا سؤ  نِد  شنايا خو  ما  فر ستا    ،  ميا خانو
تولد  ها   ما  فعلي   قد    سالمت،  ضعيت  سپس  ست.  شد  متولد  با  چند  هفته    
ين  ستا   ال همر  نيد    مد  مقايسه  ست  طالعا به  نيد.  شت  لي يا بپرسيد   جد

نيد. با بحث 
سالمت  ضعيت  ـ  فعلي  قد  ـ  تولد   ِ هنگا قد  ـ  فعلي  ـو  تولد   ِ هنگا ـو   ( ما (به  ـسن  و 

و ضعيت سالمت فعلي  و هنگا تولد ـ 

✎

٤ــ١ــ عاليم باردار
م تواني  و  م شناسي  را  حاملگ  عاليم  از  ام ي 

؟ نام ببري
نشانه ها و عاليم حاملگ را م توان به سه دسته تقسيم 

رد:

جفت
بن ناف

 مايع
آمنيوتي

جنيندهانه  رحم

يسه  آب  
اره  رحم ج

مهبلمقع 
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ات  ) متوجه حر گ هفته ها ١٦ تا ٢٠ (از شروع آخرين قاع
. ت م ياب ريج ش ه به ت م خود م شود  لرزش خفيف در ش

در  حساسيت  و  درد  ايجاد  پستان ها:  تغييرات  ــ 
د اطراف هاله  پستان  ن غ پستان، ترشح مواد شير و بزرگ ش

ه در دوران حاملگ است. از جمله تغييرها ايجاد ش
و  پوست  انه ها  رنگ افزايش   : پوست تغييرها  ــ 
نيز  و  پستان  و  م١  ش سطح  در  قرمز رنگ  خطوط  ن  ارش ي پ
 . ٢  از تظاهرات پوست شايع در حاملگ ان ) باردار نقاب (ماس

( ني سب آگاه بيش تر به بن ٣ــ٢ــ٢ مراجعه  (برا 
عاليم   : احتمال نشانه ها  و  عاليم  ٢ــ٤ــ١ــ 
ه فرد  ه  آن ها احتمال زياد دارد  ه در صورت مشاه هستن 

. حامله باش
از  ريج  به ت رحم  ن  بزرگ ش م:  ش ن  بزرگ ش ــ 
ن  ش بزرگ  است  ن  دارد.مم ادامه  حاملگ  اواخر  تا  اوايل 
علت  به  زا  چن  زنان  به  نسبت  اول  حاملگ  با  زنان  در  م  ش

. مقاومت عضالت، زياد مشخص نباش
ازه و قوام رحم و دهانه  رحم: اين  ــ تغيير در ان

تغييرها از طريق معاينه  داخل قابل تشخيص است.
 ، ٣: از اوايل حاملگ ــ انقباض ها متناوب رحم
با  دردن  ون  ب معموًال  ه  لمس  قابل  انقباض ها  رحم  در 
. دفعات بروز اين انقباض ها در  ن فاصله ها نامنظم بروز م 
رحم  ن  آماده ش به  ه  م ياب  افزايش  باردار  آخر  روز  چن 

برا شروع دردها زايمان مربوط م شود.
شناوربودن جنين در رحم٤: د ر  اواسط  ــ    احساِس 
م بودن حجم جنين در مقايسه با  ، با توجه به  دوره  حاملگ
رحم  در  جنين  بودن  شناور  رحم،  به  فشار  با   ، آمنيوتي مايع 

حس م شود.
: آزمايش ها ادرار و خون  ــ آزمايش ها حاملگ
ادرار  آزمايش  معموًال  م رود.  ار  به  حاملگ  تشخيص  برا 
از  قبل  حت  خون  آزمايش  و  گ  قاع تأخيِر  از  پس  ١٤ روز 
گ برا تشخيص حاملگ انجام م شود. به دليل  تأخير قاع
ن است خانم غيرباردار را  ويژگ آزمايش ها، آزمايشگاه مم
حاملگ  آزمايش ها  بنابراين  س،  برع يا  ن  گزارش  باردار 

جزو عاليم احتمال محسوب م شود.
ه   ): اين عاليم نشان دهن ٣ــ٤ــ١ــ عاليم مثبت (قطع

قطع باردار است:
قلِب  ضربان  اد  تع جنين:  قلب  فعاليت  تشخيص  ــ 
ه   ن يا مشاه طبيع جنين ١٦٠ــ١٢٠ در دقيقه است. با شني
ه، تشخيص حاملگ  ضربان قلب جنين، پزش يا فرد دوره دي

. ن را قطع م 
 ، ود ٢٠ هفتگ ات جنين: پس از ح ردن حر ــ حس 
اين   . ده تشخيص  را  جنين  ات  حر م توان  ه  نن معاينه 
اِت  ا دوره  حاملگ تا حر ات از لرزش خفيف در ابت حر
ات  تن و تيز جنين در اواخر حاملگ متغير است. اين گونه حر

ه نيز هست. جنين گاه عالوه  بر لمس قابل مشاه
 : سبردار ــ تشخيص حاملگ با سونوگراف يا ع
توسط سونوگراف از هفته هفتم و توسط راديوگراف از هفته 
اين  از  معموًال  اما  است.  تشخيص  قابل  حاملگ  شانزدهم 
از  ه  بل نم شود  استفاده  حاملگ  تشخيص  برا  روش  دو 
و  جفت  سالمت  بررس  برا  مختلف  مراحل  در  سونوگراف 

جنين و ميزان رش جنين استفاده م شود.

      Ballottement  ــBraxton Hicks'sign                 ۴  ــChloasma                  ۳  ــStriae gravidarum                         ۲  ــ۱
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ـ١ــ سن مناسب برا باردار ٥ ـ 
؟ آيا سن مناسب برا باردار را م داني

ن  مم سال   ٣٥ از  باالتر  و  سال   ١٨ زير  زن،  باردار 
ود به وجود  ل ها و عوارض ج برا مادر و  است مش

آورد.

م،  وزن  با  نوزاد  تول  خطر  مادر،  م خون  احتمال 
زايمان زودرس و مرگ و مير نوزاد در مادران زير ١٨ سال، 
ل ها  ه م شود. حاملگ بع از ٣٥ سالگ نيز مش بيشتر دي

خاص خود را دارد.
ديابت  مثل  اختالل هاي  خطر  ميزان  مسن  مادران  در 

          بيشتر بدانيد
سونوگرافى

آيا تاكنون درباره ى سونوگرافى چيزى شنيده ايد؟
استفاده  بدن  درون  ديدن  براى  صوتى  امواج  از  آن  در  كه  است  درمانى  و  تشخيصى  روشى  سونوگرافى 
مى شود. از انعكاس امواج ارسالى به برخى از بافت هاى بدن، تصاويرى ايجاد مى شود كه مى توان آن ها را ديد يا 

ضبط و چاپ كرد تا بررسى شوند.
امواج دستگاه سونوگرافى از هوا يا استخوان عبور منى كنند.

سونوگرافى روشى ساده، بى خطر و مؤثر در تشخيص بيمارى هاست و به تشخيص بسيارى از بيمارى ها 
مثل بعضى از انواع سرطان ها، بيمارى هاى قلبى ــ عروقى، كليوى، كبدى و كيسه ى صفرا كمك مى كند.

از انواع گوناگون سونوگرافى در بيمارى هاى دستگاه تناسلى زنان و نيز در مراحل مختلف باردارى مى توان 
استفاده كرد. سونوگرافى ابزارى بسيار مهم براى بررسى سالمت و رشد جنني است.

به طور معمول اجنام دوبار سونوگرافى، يك بار در هفته ى 16 تا 
20 و يك بار در هفته ى 31 تا 34 باردارى توصيه مى شود. سونوگرافى 
اول به منظور بررسى تعداد جنني، وضعيت جفت، سن باردارى، تعيني 
رشد  وضعيت  بررسى  به منظور  دوم  بار  در  و  واضح  ناهنجارى هاى 
جنني، مقدار مايع آمنيوتيك، منايش جنني، وضعيت جفت و ناهنجارى 
اجنام مى شود. اجنام سونوگرافى هاى بيشتر فقط در شرايط ويژه ى 

مادر و براساس نظر كاركنان بهداشتى توصيه مى شود.

2 vفعاليت عمل

چگونگي  با   نيد.    شناسايي  خو  همسايگا  يا  ستا   ، خانو ميا  با    ما 
نيد.  لي   جد سپس   سؤ   حاملگي   نشانه ها  عاليم   تشخيص   ما  فعلي،  با  تشخيص 

هيد. يه  ال  نتيجه  تحقيق خو   
به نظر شما مهم ترين عالمت يا نشانه  حاملگي چيست؟

✎
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بيشتر بدانيد

 ، ، افزايش فشار خون ناش از حاملگ ) در حاملگ (بيمار قن
زايمان  سزارين،  روش  به  زايمان  جفت،  زودرس  ن  ه ش ن
و  مادرزاد  ناهنجار ها  جنين،  رش  وديت  مح زودرس، 

ه م شود. مرده زاي بيشتر دي
ي نشان م ده افزايش  همچنين برخ از تحقيقات ج
ر نيز به دليل احتمال اختالل در ژن ها م توان منجر به  سن پ

افزايش نقايص زمان تول شود.

( ت باردار (سن حاملگ ـ١ــ م ٦ ـ 
؟  ش ت طول م  آيا م داني باردار در انسان چه م

ت باردار به طور متوسط ٢٨٠ روز يا ٤٠ هفته (نه  م
ه از اولين  و ي سوم ماه تقويم يا ده واح ٢٨ روزه) است 
به  صورت  در  م شود.  محاسبه  گ  قاع دوره   آخرين  روز 
رد.  اشت مراجعه  نان به ار تعويق افتادن زمان زايمان باي به 

ِ زايمان١ ٧ــ١ــ نحوه  محاسبه  تاريِخِ احتمال
ه تاريِخ احتمال زايمان مادر باردار  آيا دوست داري 

؟ ني را تعيين 
گ زن را  برا اين محاسبه تاريخ اولين روز آخرين قاع
گ ماهيانه  آنان مرتب است  ه دوره  قاع . در زنان  بپرسي

: ني به ترتيب زير عمل 
، سه  ني گ اضافه  هفت روز به اولين روز آخرين قاع

. به اين ترتيب  ني ماه به عقب برگردي و ي سال به آن اضافه 
. تاريخ تقريب زايمان به دست م آي

. ني گ را يادداشت  ا اولين روِز آخرين قاع ابت
آن  به  روز   ٧.…… سال   /.…… ماه   /.…… روز 

. ني اضافه 
م  روز ……/ ماه …… / سال .…… سه ماه از آن 

. ني
روز ……/ ماه …… / سال .……

ني تاريِخ تقريب  حاال اگر به اين تاريخ ي سال اضافه 
. زايمان به دست م آي

روز ……/ ماه …… / سال .……
 ١٣ گ اش  قاع آخرين  روز  اولين  خانم  اگر  مثال: 
تيرماه سال ١٣٨٧ باش تاريخ تقريب زايمان او چنين محاسبه 

م شود:
٨٧/٤/١٣ : گ تاريخ اولين روز آخرين قاع

٧ روز به روز اضافه م شود: ٢٠=٧+١٣ (روز)
م م شود: ١=٣-٤ (ماه) ٣ ماه از ماه 

 ١٣٨٨=١+١٣٨٧ م شود  اضافه  سال  به  سال  ي 
(سال) 

بنابراين تاريخ احتمال زايمان اين خانم ٢٠ فروردين ماه 
هزار و سيص و هشتاد   و هشت خواه بود.

در خامن هايى كه اولني روز آخرين قاعدگى آن ها در سه ماه اول سال باشد، يك سال اضافه منى شود و در 
همان سال زاميان خواهند كرد.

نامنظم  ماهيانه ى  عادت  دوره هاى  يا  نيست  مشخص  آن ها  قاعدگى  آخرين  روز  اولني  كه  خامن هايى  در  ــ 
دارند، اجنام سونوگرافى به تعيني سن دقيق حاملگى كمك مى كند.

 Expected Date of Childbirth or Convenience (EDC)  ــ۱
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3 vفعاليت عمل
يما   محاسبه  حتمالي  يخ  ست. تا خرين قاعدگي خانمي 22 مهرما سا 1387  ليِن   يخ  تا

نيد.

✎
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خو  همسايگا  يا  ستا   ، خانو ميا  ست،   شد  متولد  موقع  به  ه  سالمي   نو  تولد  يخ  تا
نو  ما  نيد.   محاسبه  ما   قاعدگي  خرين  شر  يخ  تا حد  و  مع با   نيد.  سؤ 

نيد. حتمالي تفا ها تحقيق  با  علِل  نيد.  مد سؤ  ست  يخ به  ست بو تا با  

✎
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يد؟ هيد تقويم با بسا يا مي خو
سانتي متر   ١٢   ١٠ قطر  به  يي  مقو ير   بتد   هيد.  نجا  ٥ نفر  گر ها  فعاليت    ين 
ير  ه  به نحو  نيد  صل  يكديگر  به  ز  مر ير    ين   ن  پا  ته گر   سو  ي  با  نيد.  ما 
تقسيم   ما   ١٢    ٣٦٥ به  نقاله  با  بز تر   ير   ند.  ت  حر گير   قر  بز تر  وچ تر  

نيد. )  مشخص  ها  ها (ما ها ٣٠  ٣١  سپس 
بر  بر قسمت   هر  ه  به نحو  نيد  تقسيم   ( با (هفته ها  قسمت   ٤٢ به  وچ تر   ير  
قاعدگي   خرين  لين   عبا  قرمز  نگ  با  عالمت   بعد    . گير قر  بز تر  ير   هفت  
قرمز  نگ  با  يما   حتمالي  يخ  تا عبا   ٤٠ هفته   نيد.   شما گذ   ٤٢ تا   ١ به ترتيب   سپس 
ضافي تا ٤٢ هفتگي بر با ها پس   يخ بايد ٢٨٠  باشد. ٢ هفته   ين  تا بنويسيد. فاصله  

وچ تر بد تقسيم بند باقي مي ماند. ير   متر  ي چها   . حتمالي پيش بيني شو يخ  تا
يما ما با  حتمالي  يخ  يد  با  سن حاملگي  تا نيد تقويم با بسا ين ترتيب مي تو به 

نيد.  محاسبه 

✎

نمونه  تقويم باردار
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يده چ
، توليد مثل است. توليد مثل باعث بقا موجودات زنده از  ار اصل دستگاه تناسل  ✔

جمله انسان م شود.
سلول ها  و  تخمدان هاست  درون  ه  دارد  نام  تخم  زن  در  جنس  سلول ها   ✔

ه در بيضه ها ساخته م شوند. جنس در مرد اسپرماتوزوئيد يا اسپرم ناميده م شوند 
م سلول جنس نر (اسپرم) عمل  ) به  بارورشدن سلول جنس ماده (تخم ✔ به 

لقاح م گويند. 
جنين  به  مادر  از  ناف  بند  راه  از  را  ضدعفونت  پادتن ها  و  سيژن  ا و  غذا  جفت،   ✔

ند تا از طريق بدن مادر دفع  م رساند و مواد سم و دفع شدن را از جنين به مادر منتقل م 
شود.

✔ محصول باردار در هشت هفته  اول رويان نام دارد و بعد از هفته  هشتم جنين 
ناميده م شود.

احتمال   ٢ــ   ،( (حدس فرض  ١ــ  م شود:  تقسيم  دسته  سه  به  باردار  عاليم   ✔

( ٣ــ    مثبت (قطع
✔ باردار زن زير ١٨ سال و باالتر از ٣٥ سالگ به صالح نيست.

ه از اولين روز آخرين  ✔ مدت باردار به طور متوسط ٢٨٠ روز يا ٤٠ هفته است 
دوره  قاعدگ محاسبه م شود.

آخرين  روز  اولين  به  روز  هفت  م توان  زايمان  احتمال  تاريخ  محاسبه   برا   ✔
رد. رد، سه ماه به عقب برگشت و ي سال به آن اضافه  قاعدگ اضافه 

ار اول  آزمون پايان نظر واحد 
١ــ مهم ترين وظيفه  دستگاه تناسل و توليد مثل چيست؟

ب ــ ارضا ميل جنس الف ــ همسردار 
د ــ ايجاد رابطه  عاطف ج ــ بقا نسل 

دام است؟ ٢ــ نام سلول ها جنس زن و مرد به ترتيب 
ب ــ تخم و اسپرماتوزوئيد الف ــ تخم و اسپرم 

د ــ اسپرم و تخم ج ــ اسپرماتوزوئيد و تخم 
٣ــ وظيفه  جفت و بند ناف چيست؟

سيژن و پادتن ها ضدعفونت از مادر به جنين. الف ــ فقط انتقال غذا و ا
ب ــ تغذيه  جنين و انتقال مواد دفع  شدن و زايد از جنين به مادر.

ربن و پادتن ها ضدعفونت از مادر به جنين. سيد  سيژن، د ا ج ــ انتقال غذا، ا

؟
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د ــ تغذيه  جنين، انتقال پادتن ها ضدعفونت از مادر به جنين و انتقال مواد سم از جنين به مادر.
٤ــ حاملگ طبيع چه مدت است؟

ب ــ ٢٨٠ روز الف ــ ٩ ماه تمام 
د ــ ١٠ ماه تقويم شمس ج ــ ٣٦ هفته 

دام محدوده  سن برا باردار زن مناسب است؟ ـ  ٥ ـ 
ب ــ ١٨ تا ٣٥ سالگ الف ــ ٢٠ تا ٤٠ سالگ 
د ــ ٢٥ تا ٣٩ سالگ ج ــ ١٥ تا ٤٥ سالگ 
ند؟ ان حاملگ را بيشتر م  دام عالمت يا نشانه، ام ـ  ٦ ـ 

ب ــ تغييرها پستان ها الف ــ قطِع قاعدگ 
د ــ خستگ و خواب آلودگ ج ــ تهوع و استفراغ صبحگاه 

٧ــ تاريخ شروع آخرين قاعدگ خانم ٥ مرداد ماه سال جار بوده است. تاريخ تقريب زايمان او 
چه موقع است؟

ب ــ ١٢ فروردين سال بعد الف ــ ١١ خرداد سال بعد 
د ــ ١٢ ارديبهشت سال بعد ج ــ ١١ فروردين سال بعد 

ار اول آزمون پايان عمل واحد 
خانم ها باردار با حاملگ اول را در نظر بگيريد:

شروع آخرين قاعدگ سن اولين باردار  سن ازدواج  نام و نام خانوادگ 

٢٠ اسفند ماه سال قبل ١٦ سالگ  ١٥ سالگ  خانم ر. نار 
٢٥ شهريور ماه سال جار ٢٦ سالگ  ٢٣ سالگ  خانم م. فام 
٥ ارديبهشت ماه سال جار ٤٠ سالگ  ٣٤ سالگ  خانم س. يار 

نيد. ــ تاريخ تقريب زايمان هري از مادران را محاسبه 
نيد و سپس  ند، فهرست  ه اين مادران و جنين هايشان را تهديد م  ــ خطرها احتمال ا 

نيد. ديگر مقايسه  باردار ايشان را با ي
م خطرتر است و چرا؟ دام ي مناسب تر و احتماًال  ــ باردار 

نيد. الس ارايه و درباره  موضوع بحث  ــ نتايج تحقيق خود را در 

؟
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5- www. Salamatiran. com
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ار د  وم ار د  وموا  حد  وا  حد 

مرا قبت ا ز ما  د  رمرا قبت ا ز ما  د  ر
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به  بتواند  كار  واحد  اين  گذراندن  از  پس  هنرجو  مى رود،  انتظار  رفتارى:  هدف هاى 

هدف هاى زير دست يابد:

1ــ مزاياى مشاوره ى قبل از ازدواج را توضيح دهد.

2ــ علل مشاوره ى قبل از باردارى را شرح دهد.

3 ـ ـ تغييرهاى طبيعى دستگاه هاى مختلف بدن هنگام باردارى را توضيح دهد.

4ــ هدف از مراقبت هاى دوران باردارى را توضيح دهد.

5 ـ ـ نحوه ى رعايت اصول بهداشتى را در دوران باردارى بيان كند.

6  ـ ـ برنامه ى غذايِى مناسب براى مادر باردار تهيه كند.

7ــ شكايت هاى شايع دوران باردارى و راه هاى كاهش آن ها را شرح دهد.

8  ـ ـ نقش و اهميت پدران را در دوران باردارى توضيح دهد.

9ــ عالمي غيرطبيعى دوران باردارى را شرح دهد.

10ــ اصول مراقبت هاى پس از زاميان را توضيح دهد.

١ــ مشاوره  قبل از باردار چه اهميت دارد؟
؟ ن ن مادر باردار چه تغييرهاي م  ٢ــ ب

ف از مراقبت ها دوران باردار چيست؟ ٣ــ ه
؟ يه  مادر باردار چگونه باي باش ٤ــ تغ

؟ ران در دوران باردار چه نقش دارن ـ پ ٥ ـ 
؟ سان هستن ـ مادران باردار در معرض خطر چه  ٦ ـ 

٧ــ تفاوت زايمان طبيع و سزارين چيست؟
؟ ام ان ـ مراقبت ها پس از زايمان  ٨  ـ 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟پيش آزمون واحد كار دوم ؟
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مقدمه

هدف از برنامه ى مراقبت مادران، به ثمر رساندن حاملگى و بهبود 
وضعيت سالمت مادر و نوزاد است. براى دستيابى به اين هدف، مشاركت 

خانواده و جامعه الزامى است.
عوارض  يا  مرگ  باعث  است  ممكن  خطر  معرض  در  حاملگى 

جبران ناپذيرى براى مادر و جنني يا نوزاد شود.
آگاهى افراد از اصول مراقبتى مادر باردار، مى تواند از بسيارى از 

مرگ ها و معلوليت ها پيشگيرى كند. 

ين باي آمادگ الزم را در اين باره  . قبل از باردار وال نن
. ن تصميم بگيرن به دست آورن و سپس برا بچه دارش

انجام  زير  ام ها  اق  ، باردار از  قبل  مشاوره   در 
م شود:

ــ بررس سابقه  ابتال به بيمار ها
ــ انجام آزمايش ها الزم
ــ معاينات بالين مورد نياز

ــ برنامه  ايمن ساز (سرخجه و توأِم بالغين)
(١ ــ توصيه ها داروي (تجويز اسي فولي

ته ها  از مزايا مشاوره  قبل از باردار م توان ن
زير را برشمرد:

ل ها وراثت ــ توجه به مش
ــ بررس وجود بيمار يا عوامل نامساع برا سالمت 

جنين
ر ود ناسالم به مادر و پ ــ يادآور احتمال داشتن 

ايش برخ ناهنجار ها مادرزاد  ردن احتمال پي م  ــ 
عوارض  از  (پيشگير  ي  ج درمان  روش ها  از  استفاده  با 
اقل سه ماه  سن سرخجه به مادرح سرخجه در جنين با تزريق وا
فولي  اسي از  مادر  ردن  استفاده   ، باردار به  تصميم  از  قبل 
سيستم  عوارِض  اهِش  برا  باردار  از  قبل  ماه  سه  ترجيحًا 
عصب در نوزاد و پيشگير از ناهنجار ها حاصل از بيمار 
نترل قن خون مادر مبتال به اين بيمار  قن در جنين از طريق 

١ــ٢ــ برنامه ريز برا باردار
رد؟ چرا باي برا باردار برنامه ريز 

مزايا  آيا  ازدواج:  از  قبل  مشاوره   ١ــ١ــ٢ــ 
؟ مشاوره  قبل از ازدواج رام داني

و  جسم  سالمت  از  ازدواج  از  قبل  باي  مرد  و  زن 
. امًال مطمئن شون يگر  ـ روان ي روح  ـ 

ه قص ازدواج دارن م توانن در مشاوره   زن و مرد 
قبل از ازدواج درباره  بيمار ها ارث در خانواده ها خود 
فاميل  ازدواج  اگر  به خصوص   ، آورن به دست  امل  اطالع 
باش و بين افراد ي خانواده انجام گيرد. بررس ها مختلف 
فاميل  نسبت  ر  هرق م ده  نشان  فاميل  ازدواج  زمينه   در 
زن و مرد نزدي تر باش احتمال بروز بيمار ها ارث بيشتر 

م شود.
در معاينات پيش از ازدواج مبتال نبودن به بيمار ها 
ر  ه از راه تماس جنس و معتاد      نبودن به مواد مخ منتقل شون
ت در  و سازگار خون زوج ها  بررس م شود. آن ها با شر
الس ها مشاوره  قبل از ازدواج م توانن آمادگ الزم را 

. ِ مشتر به دست آورن گ برا زن
مشاوره    : باردار از  قبل  مشاوره   ٢ــ١ــ٢ــ 

قبل از باردار چه اهميت دارد؟
ه تمايل به باردار دارن الزم است برا آگاه  زنان 
از وضعيت سالمت خود مراقبت ها قبل از باردار را دريافت 

Folic acid  ــ۱



١٥٢١٥٢

مراقبت از مادر و كودك در خانه: مراقبت از مادر
.( ت باردار در م

ن  ، مم مشاوره  قبل از باردار از نظر تأثير بر حاملگ
اشت اين دوران باش  است مهم ترين مالقات در مراقبت ها به
ردن دوران باردار و زايمان ايمن و نيز  و نتيجه  آن سپر 

ود سالم خواه بود. مادر و 

بررس م شود:
الف: از نظر سالمت مادر:
١ــ حفظ سالمت زن باردار

يه مادر و جنين ٢ــ پيشگير از سوء تغ
ـ روان مادر به منظور  ـ  رت جسم و روح ٣ــ افزايش ق

تأمين سالمت خود و جنين
اهش خطرها و عوارض دوران باردار ٤ــ 
ردن مادر برا انجام زايمان طبيع ـ آماده  ٥ ـ 
ردن خطرها و عوارض زمان زايمان م  ـ  ٦ ـ 

اهش مرگ و مير مادر براثر باردار و زايمان  ٧ــ 
اهش عوارض پس از زايمان ـ  ٨  ـ 
ب: از نظر سالمت جنين و نوزاد:

ه اد نوزادان ناقص يا مرده به دنيا آم اهش تع ١ــ 
اهش مرگ و مير نوزادان ٢ــ 

٣ــ تأمين شرايط مناسب و طبيع برا رش در دوران 
ود ، نوزاد و  جنين

 : باردار دوران  مراقبت ها  انجام  چگونگ  ــ 
مراقبت ها دوران باردار چگونه انجام م شود؟

با انجام آزمايش ها باردار م توان بارداربودن مادر را 
ه بارداربودن آن ها تأيي م شود، واج  تشخيص داد. خانم هاي 
 ، ه باردار نيستن . آن هاي  شرايط دريافت مراقبت ها باردار ان
در صورت تمايل به باردار باي برا دريافت مراقبت ها پيش 
اشتن به باردار برا دريافت  از باردار و در صورت تمايل ن

. مات تنظيم خانواده معرف م شون خ
آزمايش  تأيي  از  پس  باي  باردار  دوران  مراقبت ها 
باردار شروع و همزمان آزمايش ها الزم نيز درخواست شود. 
در اولين مراجعه، وضعيت سالمت مادر و جنين، تعيين سن جنين 

و برنامه  مراقبت ها حاملگ تعيين م شود.
زير  به شرح  طبيع  شرايط  در  بع  مراجعه ها  برنامه  

است:
، هر ماه ي بار  ــ از آغاز حاملگ تا ٧ ماهگ

، هر دو هفته ي بار ــ بين ٩ــ٧ ماهگ
، هر هفته ي بار ــ در ماه نهم حاملگ

چرا   : باردار دوران  مراقبت ها  ٣ــ١ــ٢ــ 
مراقبت ها دوران باردار اهميت دارد؟

ه زن  اگرچه باردار امر طبيع است ول الزم است 
اشت  نان به ار باردار از همان ماه ها اوِل حاملگ زير نظر 
ام الزم برا  ، اق ه  اولين عالمت غيرطبيع باش تا با مشاه

حفظ سالمت مادر و جنين انجام شود.
ه و دريافت مراقبت ها  يل پرون مادر باردار باي برا تش
نترل وزن، فشار خون، آزمايش ها معمول خون و ادرار،  الزم (
ز  ا قلب، تعيين وضعيت سالمت جنين و... ) به مرا نترل ص

. ن اشت و درمان مراجعه  به

ل  ف  ه  : باردار دوران  مراقبت ها  ف  ه ــ 
ون  ب سالم،  فرزن  دنيا آوردن  به  باردار  دوران  مراقبت ها 
جنبه  دو  از  ه  است  مادر  سالمت  به  آسيب  هرگونه  ن  وارد آم
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ن مادر باردار ٢ــ٢ــ تغييرها طبيع ب

چيز  باردار  مادِر  ن  ب  ِ طبيع تغييرها  درباره   آيا 
؟ ه اي شني

. اين  ن ن زن در دوران باردار تغييرها بسيار م  ب
ظاهر  ريج  به ت حاملگ  با  سازگار  به منظور  طبيع  تغييرها 
بيشتر  رد.  ا  ج غيرطبيع  موارد  از  را  آن ها  باي  و  م شود 
توقِف  و  زايمان  از  پس  ن  ب مختلف  دستگاه ها  تغييرها 

. شيرده به وضيعت قبل از باردار خود باز م گردن
: مهم ترين تغييرهاي  ١ــ٢ــ٢ــ تغييرها دستگاه تناسل
ن زن باردار ايجاد م شود در دستگاِه تناسل به ويژه در  ه در ب

ه م شود. ه از ساير تغييرها واضح تر دي رحم است 
و  دارد  قرار  لگن  داخل  در  ١٢هفتگ  ود  ح تا  رحم 
از  و  م شود  خارج  لگن  داخل  از  امًال  چهارم  ماه  ود  ح
م به راحت قابل لمس است. ترشحات َمهِبل در اوايل  رو ش
دوران باردار و پس از آن زياد م شود. اين ترشحات معموًال 

سفي رنگ يا ب رنگ و ب بوست.
دوران  در  پستان ها  پستان ها:  تغييرها  ٢ــ٢ــ٢ــ 
باردار دچار تغييرها زياد م شود. در ماه ها اول حاملگ 
و  م آي  به وجود  سوزش  يا  خارش  درد،  حساسيت،  احساس 
م پستان ها بزرگ و سفت و گاه دردنا م شود. نو و  كم  
هاله  آن ها بزرگ و برجسته و رنگشان تيره م شود و بع از 
چن ماِه اول با فشار مختصر مايع نسبتًا غليظ و زرد رنگ به 

لستروم١) از آن ها خارج م شود. نام آغوز (
٣ــ٢ــ٢ــ تغييرها پوست: در بعض از زنان آبستن 
ود نامنظم در صورت و  ه ها بزرگ قهوه ا رنگ، با ح ل
ه به آن ماس يا نقاب باردار م گوين  گردن ظاهر م شود 

ه ها معموًال بع از زايمان محو م شود. اين ل
وتاه قرمز رنگ  در برخ از زنان باردار نيز خطوط بلن و 
به وجود  پستان ها  و  ران ها  پوست  در  گاه  و  م  ش پوست  در 
ه اغلب با خارش همراه است و به آن ها تر ها آبستن  م آي 

٤ــ٢ــ٢ــ تغييرها  دستگاه قلب ــ عروق و گردش 
به  خون  ن  رساني برا  قلب  ار  باردار  دوران  در  خون: 
اد ضربان  ن بيش از زمان عاد است و تع قسمت ها مختلف ب

. ود ١٠ ضربه در دقيقه افزايش م ياب نبض در اين دوران ح
 . ِ طبيع حجم خون مادر افزايش م ياب در دوراِن حاملگ
ن مادر و جنين رفع و نيز باعث  با افزايش حجم خون، نيازها ب
جلوگير از آثار زيان آور خونريز ها زايمان و پس از آن در 
مادر م شود. در ماه ها آخر باردار براثر فشار رحم بر رو 
سياهرگ ها و توقف خون در آن ها بيشتِر زنان باردار دچار ورم 
. (در  ٢) م شون قوز پا، واريس پاها و نيز بواسير (هموروئي
داده  بيشتر  توضيحات  ١٥ــ٤ــ٢  و  ٧ــ٤ــ٢  بن  در  باره  اين 

ه است) ش

قرمز  رنگ  عالوه  بـر  خطوط  بع  آبستن ها  در   . م گوين
ه اين خطوط  خطوط سفي نقره ا ديگر نيز به چشم م خورد 

عاليم تر ها آبستن در حاملگ قبل است.

Colostrum  ــ۱
ها انتها راست روده از مقع گفته م شود. ن وري ٢ــ بواسير (Hemorroides): به بيرون آم
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دوران  در  تنفس:  دستگاه  تغييرها  ـ٢ــ٢ــ  ٥ـ 
ن نياز بيشتر  ار دستگاه تنفس بيشتر م شود چون ب باردار 
، بعض از زنان باردار  سيژن دارد. در ماه ها آخر حاملگ به ا
ِ نفس  درنتيجه  فشار رحم بر رو ريه ها و قلب مبتال به تنگ

. مختصر م شون
ثر زنان  ـ٢ــ٢ــ تغييرها دستگاه گوارش: در   ا ٦  ـ 
ه طوالن تر  اهش م ياب و زمان تخليه  مع ه  ات مع باردار حر
مر  به  ا  غ برگشت  باعث  مر  و  ه  مع در  تغييرها  م شود. 
َسِر  سوزش  و  ردن  ترش  سبب  ا  غ بازگشت  اين  م شود.  نيز 

ه و يبوست نيز در حاملگ شايع است.  دل١م شود. نفخ مع
دوران  در   : ادرار دستگاه  تغييرها  ـ٢ــ٢ــ  ٧ـ 
. ادراِر روزانه  ليه ها مختصر افزايش م ياب ازه   حاملگ ان
زيادتر و رقيق تر از قبل م شود. به علت فشار رحم بر رو مثانه، 

. ّرر ادرار به وجود م آي ت
 : لت ــ عضالن ـ٢ــ٢ــ تغييرها دستگاه اس ٨ ـ 
مر به سمت جلو٢ ازويژگ ها مشخص  ِ ستون مهره   انحنا
ات َمفصل ها لگن نيز به علت  حاملگ طبيع است. قابليت حر

تغييرها هورمون در دوران باردار زياد م شود.

ن است گرفتگ عضالت پشت و ران ها نيز از نيمه   مم
حاملگ  آخر  روزها  در  حالت  اين   . ن بروز  باردار  دوم 

شايع تر است. 
از  بعض   : روان و  عصب  تغييرها  ـ٢ــ٢ــ  ٩ـ 
حافظه  ز،  تمر توجه،  با  ارتباط  در  را  ل هاي  مش باردار  زنان 
. بنابراين باردار فقط با تغييرها  نن و خواب خود بيان م 
نيز  روان  و  روح  نظر  از  ه  بل نيست  همراه  زن  در  جسم 

دگرگون هاي در او به وجود م آورد.
تغييرها  ن: ي از  تغييرها وزن ب ـ٢ــ٢ــ  ١٠ـ 
ن وزن  ه به علت اضافه ش مهم در زن باردار افزايش وزن است 
ن آب  ، جنين، جفت، پستان ها و جمع ش رحم و مايع آمنيوتي
ن است. زن باردار با هر وضعيت (الغر، طبيع و چاق) باي  در ب
افزايش وزن داشته باش ول اين ميزان متفاوت است. در دوران 
يلوگرم به وزن مادر اضافه  ود ١١  حاملگ به طور متوسط ح
يلوگرم و در هري از  ود ١  ه در سه ماهه  اول ح م شود 
يلوگرم افزوده م شود.  ود ٥  سه ماهه ها دوم و سوم هم ح
يلو گرم در هفته در نيمه  دوم حاملگ  افزايش وزن ناگهان ١ 
نان  ار عالمت خطر فشار خون باال محسوب م شود و باي به 

رد. اشت مراجعه  به

Heart burn  ــ۱  Lordosis  ــ۲

،   سو با با   ر   ما با تغييرها   ها   سه ماهه   با سؤ 
نيد. يه  ال  سي خو    يگر مقايسه  نتايج بر شا  ما  قبل  با خو

✎

1 vفعاليت عمل

مر انحنا 
مادر
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٣ــ٢ــ باردار ها پرخطر

 ، حاملگ گاه  نيست.  ب خطر  هم  هميشه  حاملگ ها 
مات  ن ص ن و خطر وارد آم ي م  سالمت مادر و جنين را ته

حاملگ ها  را  حاملگ ها  اين  دارد.  وجود  آنان  به  اساس 
ه اين گونه باردار ها را سپر  پرخطر١ م گوين و مادران 

. ه م شون نن مادراِن در معرِض خطر نامي م 

  ۱- High risk pregnancies

بيشتر بدانيد
عوامل زير باعث پرخطربودن باردارى مى شود:

حاملگى زن زير 18 و باالى 35 سالگى، مادران با قد كوتاه تر از 150 سانتى متر، چاقى و الغرى شديد مادر، 
چند قلويى، ناسازگارى هاى خونى، باردارى اول، حاملگى هاى متعدد و با فاصله ى كم، سابقه ى نازايى، سابقه ى 
عوارض دوران باردارى، زاميان و پس از زاميان، بيمارى هاى مادر مثل بيمارى هاى قلبى، ريوى، غدد داخلى، 

ديابت، عفونت هاى دستگاه تناسلى، كم خونى، اختالالت فشار خون، عفونت هاى ادرارى، سرطان ها و... .

١ــ٣ــ٢ــ علل باردار ها پرخطر: مهم ترين علل 
از:  عبارت ان   ، باش پرخطر  مادر  حاملگ  م شود  باعث  ه 
م خون و عفونت ها ادرار در   ، فشار خون باال، خونريز

ه به شرح آن ها م پردازيم: دوران باردار 
فشار خون باال در حاملگ

يا  و  ادرار  در  پروتئين  وجود  با  همراه  باال  خون  فشار 
ن  مم ن  ب وزن  غيرمعمول  ن  زياد ش و  ام ها  ان ورم  با  همراه 

۲- pre eclmpsia

يا  خفيف  نوع  از   ٢ حاملگ خون  فشار  افزايش  نشانه   است 
در  م شود.  ه  مشاه نيز  تشنج  ي  ش حالت  در   . باش ي  ش
صورت وجود عاليم فشار خون باال مثل افزايش ناگهان وزن، 
 ، ام ها، درد ناحيه  سر دل، سر درد، تار دي ورم صورت و ان
اشت  به نان  ار فور به  باي  مادر   ، ي ش استفراغ  تهوع و 

. ن مراجعه 
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آيا مى دانيد در دوران باردارى براى فشار خون باال چه ميزانى را در نظر مى گيرند؟
فشار خون باال در دوران باردارى؛

1ــ فشار خونى است كه ميزان حداكثر آن 140 ميلى متر جيوه يا باالتر و يا حداقل آن 90 ميلى ليتر جيوه يا 
باالتر باشد.

2ــ فشار خونى است كه در مقايسه با فشار خون اوليه ى ثبت شده، ميزان حداكثر آن 30 ميلى متر جيوه و 
حداقل آن 15 ميلى متر جيوه افزايش يافته باشد.

بيشتر بدانيد

خونريز
را  مهبل  از  خون  ار  مق هر  خروج  حاملگ  دوران  در 

ه  خونريز در  . با مشاه خونريز دوران باردار م نامن
رد. اشت مراجعه  نان به ار دوران باردار باي فور به 

خونريزى هاى دوران باردارى
علل خونريزى هاى دوران باردارى كدام اند؟

٭ ٭ علل خونريزى در نيمه ى اول حاملگى (20 هفته ى اول) عبارت است از:
مير  و  مرگ  از  بسيارى  مى گويند.  سقط  را  حاملگى  بيستم  هفته ى  از  قبل  رحم  از  جنني  خروج  سقط: 

مادران براثر سقط هاى غيربهداشتى است. 
حاملگى خارج از رحم: اگر محصول حاملگى در خارج از حفره ى رحم كاشته شود و رشد كند آن را حاملگى 

خارج از رحم مى گويند كه شايع ترين محل آن لوله ى رحم است.
بچه خوره (مول): بيمارى است كه در آن جفت به طور غيرطبيعى تشكيل مى شود. معموًال در اين حالت 

بافت جنني ديده منى شود.
٭ ٭ علل خونريزى در نيمه ى دوم حاملگى (20 هفته ى دوم) عبارت است از:

جداشدن زودرس جفت: جدا شدن پيش از موقع جفت از ديواره ى رحم را مى گويند.
سرراهى  جفت  آن  به  كه  مى پوشاند  را  آن  از  قسمتى  يا  و  رحم  دهانه ى  روى  جفت  سر راهى:  جفت 

مى گويند.

بيشتر بدانيد
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م خون

يه،  سوء تغ  ، باردار دوران  در  م خون  علل  شايع ترين 
 ، ، گوارش م، بيمار ها انگل د و با فاصله   حاملگ ها متع
در  ي  ش خونريز  آن،  از  قبل  باردار و  دوران  خونريز ها 

، بيمار ها خون مانن تاالسم و … است. گ دوران قاع
 ، م خون در زنان باردار عبارت است از: خستگ عاليم 
گ پوست، زبان، مخاط زيرپل چشم و ناخن،  ضعف، رنگ پري

تنگ نفس، تپش قلب و ناتوان در فعاليت و راه رفتن.
م خون داشته باشن باي عالوه بر  چنان چه مادران باردار 
اشت از قرص ها  نان به ار اها آهن دار با نظر  استفاده از غ

. نن فولي نيز استفاده  آهن و اسي
عفونت ها ادرار

عفونت ها دستگاه ادرار ي از شايع ترين عفونت ها 
ن  . عفونت ها ادرار مم روب در دوره  باردار هستن مي
ل از طريق انجام  . اين مش ون عالمت باشن است با عالمت يا ب
صورت  در  م شود.  بررس  ادرار  شت  يا  و  امل  آزمايش 
ادرار  عفونت  ادرار  در  معين  ح  از  بيشتر  روب  مي وجود 
ه معموًال به دو صورت عفونت مثانه و  تشخيص داده م شود 

ه م شود. ليه دي عفونت 
عاليم اين نوع عفونت عبارت است از:

ّرر ادرار  ــ در عفونت ها مثانه بيمار از سوزش و ت
ن و نم توان از خروج آن به طور اراد جلوگير  ايت م  ش

. ن
ه بيمار تب دارد  رش ليه عالوه بر عاليم ذ ــ در عفونِت 

. ن ايت م  و از درد ناحيه  پهلوها نيز ش
: با توجه به آن چه  ٢ــ٣ــ٢ــ عاليم خطر در باردار
، آيا م تواني برخ  درباره  علل باردار ها پرخطر داده ش

؟ عاليم غيرطبيع را در باردار نام ببري
هرچه  باي  زير  عاليم  از  هري  ه   مشاه صورت  در 

اشت مراجعه شود: نان به ار زودتر به 
ه بين يا خونريز  ل

ات جنين اشتن حر اهش يا ن  
ن ناگهان  آبريزش َمهِبل يا خيس ش

اوم و تار دي  سردرد م
 تنگ نفس و تپش قلب

 تب و لرز
ن  ورم دست ها و صورت يا تمام ب
 درد و ورم ي طرفه  ساق و ران

اوم و يا خون ي و م  استفراغ ها ش
م و پهلوها و يا درد سردل م، درد ش  درد زير ش

 افزايش ناگهان وزن
ردن  سوزش يا درد هنگام ادرار
ان ي دن  عفونت، آبسه و درد ش

ايت ها يا عوارض شايع دوران باردار  ٤ــ٢ــ ش
اهش آن ها و راه ها 

ايت ها يا عوارض شايع  آيا م داني چگونه م توان ش
اهش داد؟ دوران باردار را 

ن  ايت ها شايع دوران باردار و راه ها بهبود بخشي ش
آن ها به شرح زير است:

١ــ٤ــ٢ــ تهوع و استفراغ: اغلب زنان باردار از 
استفراغ  و  تهوع  دچار  گ  قاع قطع  از  بع  هفته  دو  يا  ي 
 . ود ١٢ هفته ادامه م ياب . معموًال حالت تهوع تا ح م شون
است.  متغير  يا  طوالن تر  ت  م اين  باردار  زنان  از  بعض  در 
تغييرها  ه ا  ع است.  بيشتر  تهوع  ت  ش صبح ها  معموًال 

. هورمون را علت ايجاد تهوع و استفراغ م دانن
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است  بهتر  صبحگاه  استفراغ ها  به  مبتال  باردار  زن 

ه؛ 
ن (مثًال روز  ا را بيشتر  ه ها مصرف غ اد وع  تع

ا بخورد.  متر غ ار  ه مق ـ٤ بار) ول در هر وع ٥ ـ 
. ن  از گرسنگ اجتناب 

ن از رختخواب ي قطعه   صبح ناشتا قبل از بيرون آم
ويت، بخورد. نان خش يا بيس

 از رختخواب آرام بلن شود.
اي  ه ها غ ن هاي مثل آب و چا را بين وع  آشامي

ا. ن نه همراه با غ مصرف 
ه، پرچرب، آب و پر  ادويه  اها سرخ ش  از خوردن غ

. ن اجتناب 
. ن اها و مايع ها را سرد ميل   غ

ه و تن برخ   از قرارگرفتن در معرض بو آزاردهن
. ن اها اجتناب  غ

اشت  نان به ار اوم به  ي و م  در صورت استفراغ ش
. ن مراجعه 

٢ــ٤ــ٢ــ ويار: بعض از زنان در باردار به مواد 
. مثًال از برخ بوها يا  خاص در اطراف خود حساس م شون
س به خوردن برخ مواد  اها بسيار ناراحت م شون و يا برع غ
 ، . گاه ميل ها ناجور مثل خا خور نن ا م  تمايل پي
ه هيچ گونه  خوردن يخ، برف يخچال يا ساير مواد نامناسب 
ه م شود  ارن در بعض از مادران باردار دي اي ن ارزش غ
ن  رد. مم اشت مشورت  نان به ار ه باي در اين موارد با 
ن  مبود ماده  خاص در ب است بعض از اين ميل ها به علت 
ب  اهش مصرف يا ج باش يا خوردن اين مواد نامناسب سبب 

مواد مغ شود.
رر  ايت ها م ٣ــ٤ــ٢ــ سوزش سردل: ي از ش
ردن است و علت  زن باردار سوزش گلو و سردل و نيز ترش 
ه براثر افزايش حجم رحم و رش جنين به  آن فشار است 
ه يا روده به مر باز  ه وارد و باعث م شود محتويات مع مع
ا، مصرف  ، تن خوردن غ گردد. باي در اين موارد از پرخور
ن بالفاصله پس  اها ديرهضم و حجيم و همچنين از خوابي غ

ه ها  ا به آرام و در وع ا خوددار شود. خوردن غ از غ
ه است. نن م  متر  ار  ـ٤ بار) با مق بيشتر (روز ٥ ـ 

از  گروه  در  دهان:  بزاق  زياد  ترشح  ٤ــ٤ــ٢ــ 
ناراحت  ايجاد  و  م شود  ترشح  زياد  دهان  بزاق  باردار  زناِن 

. ت خود به خود بهبود م ياب . اين حالت بع از م ن م 
ه  ن گاز مع م براثر جمع ش ـ٤ــ٢ــ نفخ: نفخ ش ٥ ـ 
در روده ها ايجاد م شود. ي از علل آن فشار رحم بر روده ها 
باردار  مادر  موارد  اين  در  است.  آن  دود  ات  حر اهش  و 
رده  اها سرخ  اها نّفاخ مثل حبوبات و غ باي از مصرف غ

 . ن خوددار 
دوران  در  خانم ها  از  بسيار  يبوست:  ـ٤ــ٢ــ  ٦ ـ 
ن ايجاد م شود و نيز فشار  ه در ب حاملگ به علت تغييرهاي 
. اجابت مزاج به طور طبيع  رحم بر روده دچار يبوست م شون
. برا رفع يبوست، به مادر باردار  ن م م  به سالمت مادر 

ه؛ ني  سفارش 
 مصرف ميوه ها و سبز ها تازه مثل سبز خوردن، 
فوع و  ساالد و … را افزايش ده زيرا باعث ازدياد حجم م

درنتيجه تحري فعاليت روده ها م شود.
.  ي ليوان آب سرد صبح ناشتا بنوش

ار زياد   در طول روز مخصوصًا در هوا گرم مق
. ن مايعات مصرف 

. ن ا روزانه  خود اضافه   روغن زيتون به غ
ه اثر ليَنت بخش   شب ها قبل از خواب از ميوه هاي 

. ن ، آلو، انجير و خرما استفاده  دارن مثل گالب
مخصوصًا  معين  ساعت  در  روز  هر  را  اجابت مزاج   

. صبح ها انجام ده
ه است  امل و سبوس دار تهيه ش ه با آرد   از نان هاي 

. ن ) استفاده  (نان سنگ
اشت  به نان  ار اجازه   با  را  خود  ن  ب فعاليت   

. افزايش ده
٧ــ٤ــ٢ــ بواسير: به علت يبوست يا بزرگ رحم، بر 
ها لگن فشار وارد م آي و درنتيجه از بازگشت خون  وري
ها انتها  وري جلوگير م شود. به اين بيرون زدگ وري
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و  درد  باعث  بواسير   . م گوين بواسير  مقع  از  راست روده 
مقع  ناحيه   در  ه  زاي ن  بيرون آم و  خونريز  گاه  و  تورم 
م شود. در صورت ابتال زن باردار به بواسير به او توصيه 

ه؛ ني 
جلوگير از يبوست (مايعات  برا  مناسب  اها  غ از 

. ن فراوان، سبز ها و ميوه ها) استفاده 

 محل بواسير را تميز نگاه دارد.
سخت  ارها  انجام  از  و  ارد  برن سنگين  اجسام   

. ن ت طوالن خوددار  به م
. اف داشته باش  تحر 

داروها  از  استفاده  برا   ، باش ي  ش درد  چنانچه   
مراجعه  اشت  به نان  ار به  ين  تس و  فوع  م ه   نن نرم 

. ن
: افزايش ترشحات َمهِبل  ـ٤ــ٢ــ ترشحات َمهِبل ٨ ـ 
ثر مواقع دليل بر بيمار  در دوران باردار طبيع است و درا
ن  نيست. اين ترشحات، سفي يا ب رنگ و ب بوست. گاه مم
ه باعث ترشحات زرد رنگ  است ترشحات ناش از عفونت باش 
مايل به سبز، سوزش و خارش در ناحيه  تناسل م شود. در 

رد. اشت مراجعه  نان به ار اين مواقع باي به 
ّرر ادرار: در اوايل دوران باردار به  ٩ــ٤ــ٢ــ ت
علت فشار رحم بر مثانه و در اواخر اين دوران به علت فشار 
ه  ّرر ادرار ايجاد م شود  م و ت سرجنين بر آن، حجم مثانه 

تقريبًا طبيع است.
 ، ّرر ادرار همراه با سوزش، تب و درد باش چنانچه ت
اشت  نان به ار نشانه  عفونت مجار ادرار است و باي به 

رد. مراجعه 
مردرد  از  باردار  زنان  ثر  ا مردرد:  ١٠ــ٤ــ٢ــ 
و  رحم  ن  بزرگ ش علت  به  بيشتر  مردرد   . نن م  ايت  ش
ِن  مر به سمت جلو است. استراحت، پوشي انحراف مهره ها 
انجام   ، حاملگ مخصوص  مربن  از  استفاده  مناسب،  فش 
در  قسمت ها  اين  نگه داشتن  گرم  و  مناسب  ورزش  ات  حر

اهش درد مؤثر است.
رحم  ن  بزرگ ش ران:  با  شاله   درد  ١١ــ٤ــ٢ــ 

شاله   در اواخر حاملگ معموًال دردهاي مبهم در ناحيه  
. در حال ايستاده فشار زيادتر به عضله ها  ران ها بروز م كن
. در اين گونه موارد بهترين درمان  پشت و ران ها وارد م آي

استراحت است.
اوايل  در  باردار  زن  معموًال  سردرد:  ١٢ــ٤ــ٢ــ 
ي بود باي  . اگر سردرد ش ن ايت م  حاملگ از سردرد ش

رد. علت آن را تشخيص داد و درمان 
اوايِل  در  زن   : ب خواب و  خستگ  ١٣ــ٤ــ٢ــ 
ه اين حالت  ن  حاملگ احساس خستگ و خواب آلودگ م 
از ماه سوم از بين م رود و در اواخر ب خواب بيشتر م شود. 
دردها  نفس،  تنگ  جنين،  اِت  حر است  ن  مم آن  علت 
ردن  برطرف  برا   . باش زايمان  برا  نگران  و  عضالن 
م زدن در هوا آزاد، دوش گرفتن با آب  ب خواب چن دقيقه ق

ن شير گرم قبل از رفتن به بستر مؤثر است. گرم و نوشي

ن رحم و  ِ نفس: به علت بزرگ ش ١٤ــ٤ــ٢ــ تنگ
باردار  در  هورمون  تغييرها  نيز  و  ريه  و  قلب  بر  آن  فشار 
ن تنفس ايجاد شود.  ن است احساس تنگ نفس و تن ش مم
اشتِن چن بالش زير سر و شانه و قرارگرفتن در  زن باردار با گ
وضعيت نيمه نشسته و نيز اجتناب از پرخور م توان به رفع 
ن يا با تپش قلب  ا  ت پي . اگر تنگ نفس ش ن م  آن 
 . ن اشت مراجعه  نان به ار ، مادر باي فور به  همراه باش
١٥ــ٤ــ٢ــ ورم و واريس: به طور معمول قوز 
ن اما چنانچه ورم در صورت و  پا در دوران باردار ورم م 
اشت  نان به ار ن باش مادر باردار باي به  دست ها و تمام ب
ه به علت ايستادن و يا نشستن و  . در مواقع هم  ن مراجعه 
زن  پاها  در  واريس   ، طوالن ت  م به  ام ها  ان رو  بر  فشار 
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اشت مراجعه  نان به ار باردار ايجاد م شود، باي فور به 

ه؛ ني  . در اين مواقع به او توصيه  ن
 . ن ت طوالن اجتناب  ــ از ايستادن و يا نشستن به م
را  پاها  خواب  موقع  در  رده،  استراحت  ساعت  چن  روز 

ن نگه دارد. باالتر از سطح ب
ن بهتر از نشستن و نشستن بهتر از  ــ برا او خوابي

ت طوالن است. ايستادن رو پاها به م
ارها سنگين در دوران باردار خوددار  ــ از انجام 

. ن
دوم  نيمه   از  پا:  عضالت  گرفتگ  ١٦ــ٤ــ٢ــ 
باردار به علت بزرگ رحم و فشار بر رو اعصاب، گرفتگ 
عضالت پاها شايع است. گرم نگه داشتن و ماساژ عضالت باعث 

اهش درد م شود. ن گرفتگ عضالت و  م ش

ن  مم  ، نش رفع  عضالت  گرفتگ  ام ها  اق اين  با  اگر 
نان  ار لسيم باش و باي با  است علت آن اختالل در ميزان 

رد. اشت مشورت  به
: در صورت طبيع بودن  ل ها روان ١٧ــ٤ــ٢ــ مش
نن و رفتار  ، زن و شوهر احساس شاد و شعف م  حاملگ
ن است به داليل ترس  . رفتار ناسالم و غيرطبيع مم طبيع دارن
م انجام  ، ع ِ ناخواسته، عوارض حاملگ از وضع حمل، حاملگ
سقط   ، مرده زاي زايمان،  دردها  ت  ش مقرر،  موع  در  زايمان 

. جنين، بيمار ها ارث و غيرطبيع بودن جنين باش
ل ها مادر توجه  الزم است در اين گونه موارد به مش
، زايمان، تول نوزاد و مراقبت  شود. مادر باي درباره  حاملگ
. چنان چه همه چيز طبيع است مادر  از او اطالع داشته باش

. باي منتظر فرزن سالم باش

م  ست  خو  شنايا  نيد.  بين بستگا يا  با تهيه  ايت ها شايع    فهرستي  ش
خير  ه  با  ل هايي  با  مش نيد.   ها  سا  شناسايي  ير ي ند   ما با يا  فر

نيد.  ند، سؤ   فهرست خو    شته  خو 
ست؟ ايت هايي  با شايع تر  چه ش

ست؟ ماني بو  ايت چه  شر  پايا هر ش
ست؟ فع شد  ل چگونه  مش

✎

 2vفعاليت عمل

، زايمان  ران در دوران باردار ـ٢ــ اهميت پ ٥ ـ 
و پس از آن

، زايمان  ران را در دوران باردار ت پ آيا اهميت مشار
؟ و پس از آن م داني

بسيار  و  هيجان زده  خود  ن  رش پ خبر  از  مردان  بيشتر 
 ِ روان و  جسم  تغييرها  از  مردان  اگر   . م شون خوشحال 
م  ، م توانن به آنان  همسرانشان هنگام حاملگ آگاه شون

. رانن نن تا اين دوران را به راحت و با خاطر آسوده بگ
مسئوليت ها  به  ن  رش پ از  ناش  شاد  عالوه بر  مرد 
ن  ر  ن است ف يش و مم ود خود م ان مال و پرورش 

ارد.  ود بر ارتباط او و همسرش اثر م گ حاملگ و تول 
همچنين احتمال دارد از نقش خود هنگاِم باردار همسر و نيز 

. ر آگاه نباش در مقاِم پ
همه  اين احساس ها طبيع است. در اين گونه موارد 
. اين امر  ن او باي درباره  احساس خود با همسرش صحبت 
ر ايفا  ه نقش واقع خود را در جايگاه پ ن  م م  به او 
ه  نن  ر م  مسايل ف ، زن و شوهر به  باردار هنگام   . ن
. اين امر نيز بسيار طبيع  اشتن قبًال هيچ گونه توجه به آن ن
و  ر  پ به  يگر،  ي با  خود  روابط  به  است  ن  مم آن ها  است. 

. يشن ان خود بين ه  فرزن ن و همچنين به آين مادرش
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 . دارن نياز  خود  ر  پ و  مادر  به  نسبت  ي  به  ان  ود
در  باي  ران  پ شود.  آغاز  نوزاد  تول  از  قبل  باي  ر  پ نقش 
 . دوران باردار و زايمان همسر خود نقش فعال داشته باشن
آن ها باي عاليم طبيع و غيرطبيع دوران باردار را بشناسن 
زنان   . نن ام  اق آن ها  مورد  در  موقع  به  لزوم  صورت  در  تا 
 ، برخوردارن باردار  دوران  در  خود  همسر  حمايت  از  ه 
ه  را  تغييرهاي  و  دارن  متر  روان  و  روح  ل ها  مش
يرن و زايمان نيز برايشان  نشان ايجاد م شود بهتر م پ در ب

آسان تر است.
 ، باردار مراحل  تمام  در  ران  پ است  بهتر  بنابراين 
را  آن ها  و  همراه  خود  همسر  با  زايمان،  از  پس  و  زايمان 

. نن حمايت 
باي  خانواده  مرد   : باردار دوران  ـ٢ــ  ١ــ  ٥ ـ 
و  باردار  مختلف  ماه ها  در  مهم  تغييرها  ه  باش  آگاه 
ن زن ايجاد م شود. اين تغييرها جسم و  رش جنين در ب
ارد.  بگ اثر  او  گ  زن مختلف  جوانب  بر  است  ن  مم روح 
 ، توصيه م شود مرد خانواده هنگام مراقبت ها دوران باردار
ر با جنين  . در اين دوران ارتباط پ ن همسر خود را همراه 
او،  قلب  ا  ص ن  شني هيجان  و  ت  حر لمس  به صورت  نيز 

حرف زدن با جنين و … اهميت زياد دارد.
برا مردان، باردار م توان بهترين زمان آمادگ برا 

. ر و قبول نقش مادر همسرشان باش يرش نقش پ پ
: در اين هنگام نقش حمايت  ـ٢ــ زايمان و تول ٢ــ  ٥ ـ 
ر باعث آرامش روح و آسايش جسم همسرش م شود. شوهر  پ
ان هنگام زايمان نزدي همسرش بوده، برا  باي در صورت ام
. شوهر باي نقش فعال در مراقبت از مادر  م به او آماده باش

. هنگام زايمان و مراقبت از نوزاد پس از تول داشته باش
باي با زن و شوهر در دوران باردار درباره  شيوه ها 
انجام زايمان صحبت شود. مادر در دوران نقاهت پس از زايمان 

م همسر خود دارد. ي به حمايت و  نيز نياز ش
زايمان،  از  بع  دوران  زايمان:  از  پس  ـ٢ــ  ٣ــ  ٥ ـ 
بار  از  شوهرها  و  زن  ثر  ا است.  گ  زن در  ي  ج دوران 
ه است، احساس خستگ  ارده ش ه بر دوش آن ها گ سنگين 

و  وه  ان نيز  و  خو  و  خلق  تغيير  دچار  خانم ها  بيشتر   . نن م 
. چنان چه اين حالت ها پس از چن هفته از  افسردگ م شون

رد. اشت مشورت  نان به ار بين نرفت باي با 
ر هم  رد. پ ود م گ بيشتِر اوقات مادر به مراقبت از 
بچه ها  چنانچه   . ن م  او  به  مراقبت ها  اين  در  م توان 
بزرگ تر در خانه هستن باي وقت بيشتر با آن ها صرف شود 
نن و ياد بگيرن چگونه وظايف خود  تا به نوزاد تازه وارد عادت 

. را در جايگاِه خواهر يا برادر بزرگ تر انجام دهن
قبول  با  باي  مرد  و  دارد  زمان  به  نياز  ن  رش پ مهارت 
ود  برا  ر  پ بگيرد.  خو  آن  با  ريج  به ت ي  ج مسئوليت 
و  باردار  دوران  در  خانواده  ر  پ هرچه  است.  مهم  بسيار 
تر باش بهتر م توان وظايف همسر  زايمان به همسرش نزدي

. ه انجام ده ر خود را در آين و پ
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بيشتر بدانيد
مادرِى سالم (امين)1 چيست؟

مادرِى امين عبارتى است كه در اشاره به «توامنندى زن براى داشنت يك دوران باردارى و زاميان سالم و 
بهداشتى» به كار گرفته مى شود.

ابتكار مادرِى امين به منظور بهبود بخشيدن به خدمات بهداشتى براى زنان در دوران باردارى و زاميان و 
پس از آن مطرح شد. عوارض ناشى از باردارى و زاميان، علت مرگ حدود نيم ميليون مادر در سال است و اين 
موضوع خود بر مرگ و معلوليت چند ميليون جنني و نيز نوزاد در هفته ى اول زندگى تأثير دارد. فشار ناشى از 

هزينه هاى اجتماعى و اقتصادى اين مرگ ها و معلوليت ها بر خانواده ها، جامعه ها و كشورها بسيار سنگني است.
هدف برنامه ى مراقبت از مادران در كشورهاى مختلف به ثمر رساندن حاملگى و بهبود وضعيت سالمت 

مادر و نوزاد است.

اشت دوران باردار ـ٢ــ به ٦ ـ 
؟ اشت دوران باردار آشنا هستي آيا با اصول به

ه  اين به  توجه  با  باردار:  زن  يه   تغ ـ٢ــ  ١ــ ٦ ـ 
از  نمو  و  رش  برا  را  خود  يه ا  تغ نيازها  ليه   جنين 
يه  صحيح مادر در دوران حاملگ از  ، تغ ن مادر تأمين م 

اهميت خاص برخوردار است.

اي روزانه  مادر باي نيازها او و جنين را  رژيم غ
انرژ زا،  مواد  به  مادر  نياز  دوران  اين  در   . ن تأمين  امًال 
توصيه   . م ياب افزايش  ن  مع مواد  و  ويتامين ها  پروتئين ها، 
ار  اي به مق م شود مادران باردار از همه  گروه ها مواد غ

. نن زير مصرف 

اي برا دوران باردار و شيرده هرم غ

 ٣ سهم 

١١ــ٧سهم 

ـ٤ سهم     ٤ــ٣ سهم ٥ ـ 

  ٤ــ٣ سهم

Safe mother hood  ــ۱ 
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اي در مادران  ول توصيه  مصرف روزانه  گروه ها غ ج
باردار و شيرده

اي سهم مورد نيازگروه ها غ
٣ سهمشير و فراورده ها آن
٤ــ٣ سهمگوشت، حبوبات و مغزها

١١ــ٧ سهمنان و غالت
٤ــ٣ سهمميوه ها
ـ٤ سهمسبز ها ٥ ـ 

گروه متفرقه (چاشن ها، ترش ها، 
، نم و …) نوشابه، شيرين

ن ار مم مترين مق

ـ٦ ليوان در روز    ٭ مايعات                                       ٨  ـ 

مثال
اي زن باردار نمونه  برنامه  غ

ه  ت  ٣= سهم  يا  واح   ٣) سنگ  نان  صبحانه:  ــ 
ره (١٠ گرم = ي سوم  ف دست) +  ازه  ي  ام به ان هر

) + شير (ي ليوان) اخور بريت) + مربا (٢ قاشق غ قوط 
مغزها   + د  ع  ٢ فصل  ميوه   صبح:   ١٠ ساعت  ــ 

(بادام، پسته و …) (نصف ليوان)
اخور برنج پخته +  س پلو (١٩ قاشق غ ــ ناهار: ع
ودًا به  س پخته) + ٦٠ گرم گوشت پخته (ح ي سوم ليوان ع
اخور روغن مايع +  بريت) + ٢ قاشق غ ازه  دو قوط  ان

سبز خوردن (ي ليوان) + ماست (نصف ليوان)
ازه   ان به  پخته  سيب زمين  د  ع ي  عصرانه:  ــ 

ه) + آب ميوه (ي ليوان) متوسط + نان (٢ ت
اخور  د تخم مرغ پخته + ١/٥ قاشق غ ــ شام: ي ع
ه نان  روغن مايع + ماست (نصف ليوان) + ساالد فصل + ٢ ت

سنگ
ــ آخر شب: شير (ي ليوان) + ٤ قاشق مرباخور 

عسل
رعايت  را  زير  يه ا  تغ توصيه ها  باي  باردار  مادر 

: ن

يه  مناسب   مادر در دوران قبل از باردار نيز باي تغ
داشته باش تا فرزن سالم با وزن طبيع به دنيا آورد.

ا مصرف مادر در دوران باردار و شيرده باي   غ
نسبت به قبل از باردار در دفعات و مقادير بيشتر و با انتخاب 

صحيح تر و با توجه به درآم خانواده تنظيم شود.
اگانه  ا ج ، نياز به خوردن غ  در دوران باردار
اي موجود در محل و  نيست و بهترين راه، استفاده از مواد غ

سفره  خانوار است.
ريج صورت   افزايش وزن در دوران باردار باي ت

گيرد.
 اگر وزن مادر  در٣ ماهه  آخر باردار افزايش نياب 
برنج،  نان،  از  اشت  به نان  ار به  مراجعه  ضمن  م توان 

. ن سيب زمين و چرب بيشتر استفاده 
يه   مادران شيرده برا موفقيت بيشتر در شيرده به تغ

. اف نياز دارن و استراحت 
رژيم  نباي  شيرده  و  باردار  دوران  در  چاق  زنان   

. الغر بگيرن
مبود   در دوران باردار و شيرده باي برا جبران 

. ن مل ها داروي استفاده  امالح و ويتامين ها از م
مل ها قرص آهن است زيرا نياز مادر به  ي از اين م
آهن در دوران حاملگ به دليل نياز جنين و مادر زياد م شود و 

. ن ن مادر را تأمين  اي معمول نم توان نياز ب رژيم غ
ويتامين ها  و  امالح  از  اد  تع مبود  ديگر  طرف  از 
عصب  سيستم  نقص  باعث  م توان  اسي فولي  به خصوص 
نوزاد شود. بنابراين مادر باي در شرايط عاد قرص ها آهن، 
اسي فولي و مولت ويتامين را مطابق دستور پزش مصرف 

. ن
درد  (تهوع،  آهن  قرص  مصرف  عوارض  اهش  برا 
ه، اسهال و يبوست) توصيه م شود مادر باردار آن را بع  مع

. ن ا يا شب قبل از خواب مصرف  از غ
 مادر باردار به منظور پيشگير از عوارض ناش از 
. در صورت وجود ورم  ن ، از نم ي دار استفاده  مبود ي

 . ن ود  در ماه ها آخر باردار باي مصرف آن را مح
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بيشتر بدانيد

ار و فعاليت: در دوران باردار الزم  ـ٢ــ  ٢ــ٦ ـ 
ن ول فعاليت او  ود  ه مادر فعاليت ها خود را مح نيست 
ن به خودش  ه سبب خستگ و آسيب رسان باي در ح باش 

توصيه ى مصرف مكمل ها در دوران باردارى و شيردهى با نظارت كاركنان بهداشتى
برنامه  افزايش مى يابد. اين مواد عالوه بر مقدارى كه در  ويتامني ها و امالح معدنى  در باردارى نياز به 

غذايى روزانه است بايد به عنوان مكمل نيز مصرف شوند.

يب داروي ار مصرفزمان مصرفتر مق
اسي فولي (برا پيشگير از نقص 

 : اي مادرزاد دستگاه عصب جنين) منبع غ
، جگر، حبوبات، اسفناج، پرتقال و … ماه

به محض اطالع از باردار يا ترجيحًا ٣ ماه 
قبل از آن تا پايان باردار

ي روز در ميان (يا روزانه) ي قرص ي 
ميل گرمـــ بـراساس دستورالعمل هــا 

مربوطه
م خون مادر) منبع  آهن (برا پيشگير از 
: گوشت، جگر، حبوبات، اسفناج،  اي غ

شمش، خرما، انواع مغزها و … 

از پايان هفته  ١٦ باردار (ماه چهارم) تا ٣ 
ماه بع از زايمان

ي قرص در روز

مولت ويتامين ساده يا مينرال٭ (برا پيشگير 
مبود ويتامين ها و امالح) از 

از پايان هفته  ١٦ باردار (ماه چهارم) تا ٣ 
ماه بع از زايمان

ي قرص در روز

  اگر مولت ويتامين حاو اسي فولي باش نياز به قرص اسي فولي نيست.

ست؟ تغذيه  ما با  منطقه  شما چگونه 
ستر   منابع   عا ها،  ها،  با سا  بر منطقه  هر  مر  يي  غذ لگوها  نيد  مي  ه  هما طو
منطقه   با   ما  تغذيه   با   گر  هر  شويد.  تقسيم  ٥ نفر  گر ها  به  ست.  متفا   …

يد: ير بپر نيد  تحقيق خو به مسايل  نيد. سعي  خو تحقيق 
ستفا   به  توصيه   ، با ما  به  سالمند  يي  غذ توصيه ها   ، با ما  يي  غذ تغييرها 
. نتيجه   ها  عا ها خا تغذيه  بر ما با  ساير مو يي، با ها گياهي، پرهيزها غذ

نيد.  ستي  ها بحث  ستي يا نا با   هيد   يه  ال  تحقيق خو   

✎

 3vفعاليت عمل

ت  م طوالن  ايستادن  و  نشستن  از  باي  مادر  نشود.  جنين  يا 
آخر  هفته ها  در  همچنين   . ن خوددار  وضعيت  ي  در 

. باردار نباي فعاليت سنگين داشته باش
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ـ٢ــ مسافرت: مسافرت برا زنان سالم باردار  ٣ــ  ٦ ـ 
ارد، اما بهتر است زنان باردار از مسافرت ها طوالن  ضرر ن
در سه ماهه  اول حاملگ و در سه ماهه  آخر خصوصًا اگر 
 . نن خوددار   ، دارن زودرس  زايمان  يا  و  سقط  سابقه  
اقل هر دو ساعت ي  توصيه م شود زن باردار در بين راه ح

. م بزن بار ق
باردار  دوران  در  استحمام  استحمام:  ـ٢ــ  ٤ــ  ٦ ـ 
ت باش و از آب با  وتاه م ردن باي  ارد. حمام  وديت ن مح
در  مادر  ن  سنگين ش به  توجه  با  شود.  استفاده  مناسب  دما 
در  تعادلش  به هم خوردن  احتمال  و  حاملگ  آخر  ماهه   سه 
حمام، بهتر است مراقبت ها الزم در اين باره انجام گيرد مانن 
دما آب،  بهتر است  حمام.  در وان  ليز خوردن  پيشگير از 

. وتاه باش ردن  ولرم و زمان حمام 
فش: لباس ها در دوراِن حاملگ  ـ٢ــ لباس و  ـ  ٦ ـ  ٥ ـ 
باي  جوراب  بن  و  مربن  بستن  از   . باش راحت  و  آزاد  باي 
ن  خوددار شود، چون مانع جريان طبيع خون م شود و مم
سينه بن  از  استفاده   . ن ورم  يا  واريس  ايجاد  پاها  در  است 
چون  م شود  توصيه  باردار  آخر  ماه ها  در  به ويژه  راحت 

سنگين پستان ها باعث ناراحت و افتادگ آن م شود.
فش دارا پاشنه   بهتر است در دوران حاملگ از 
مر درد و پادرد  ن حفظ و از  مناسب استفاده شود تا تعادل ب

جلوگير شود.
برا  م خواب  استراحت:  و  خواب  ـ٢ــ  ـ  ٦ ـ  ٦ ـ 
اقل ٨  باردار باي ح باردار زيان آور است. مادر  سالمت زن 
باعث  روز  در  استراحت   . بخواب شبانه روز  در  ساعت   ١٠ تا 
ن  . خوابي ن متر احساس خستگ و درد  م شود زن باردار 

به پهلو بهترين وضعيت برا مادر باردار است.

ـ٢ــ استفاده از هوا آزاد: زن باردار باي  ٧ــ  ٦ ـ 
 ، ن اقل ي تا دو ساعت در هوا آزاد پياده رو  روزانه ح
ه برا جنين    D چون ي از راه ها به دست آوردن ويتامين
ضرور است، استفاده از آفتاب است. با تابش مستقيم آفتاب 
ار در هوا گرم  به پوست ويتامين D ايجاد م شود. البته اين 
، صالح  ه پوست حساس دارن سان  و آفتاب سوزان برا 

نيست.
ردن ورزش در حاملگ  ود  ـ٢ــ ورزش: مح ـ  ٦ ـ  ٨  ـ 
گ  ه ورزش باعث خستگ يا آسيب دي الزم نيست به شرط اين
زن باردار يا جنين نشود. تمرين ها ورزش در دوران باردار 
باعث هماهنگ بيشتر عضالت م شود، گردش خون در دست ها 
ن به حالت اوليه  بع از  و پاها را افزايش م ده و برگشت ب

. ن زايمان را تسريع م 
و  مستمر  به طور  و  فعال ان  ن  ب نظر  از  ه  خانم هاي 
به  همچنان  م توانن  پرداخته ان  ورزش  فعاليت ها  به  منظم 

. فعاليت ها ورزش خود ادامه دهن
ه قبل از باردار فعاليت ها ورزش  خانم ها باردار 
برا  مناسب  زمان  باردار  ه  بسپارن  ياد  به  باي  اشته ان  ن
شروع تمرين ها ورزش نيست. اين دسته از خانم ها بهتر است 
از فعاليت هاي مثل راه  رفتن برا آمادگ جسمان خود شروع 

. نن
ه در دوران باردار  اردهن احساس خستگ عالمت هش
. بنابراين خانم ها  ن ي نيز ايجاد خستگ م  است. تمرين ها ش
 ، ، درد و گرفتگ عضالن باردار باي آماده باشن در زمان خستگ
ه  عاليم  نن و با مشاه متوقف  فعاليت ها ورزش را سريعاً 
ه ها تمرين ها  . از ديگر فاي نن خونريز حتماً به پزش مراجعه 
ورزش در دوران باردار باال رفتن سطح آمادگ روان و عاطف 

زن باردار است. 
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باردار  دوره   ورزش  تمرين ها  از  نمونه هاي  به 

: ني توجه 

امًال  پشت  داد.  انجام  م توان  نشسته  و  ايستاده  را  تمرين  اين  ــ 
صاف باش و دست ها را از ناحيه  پايين آرنج با دست مقابل نگه دارد. سپس 
م به سمت چپ و سپس به سمت  ه ها را همراه با دم و بازدم ش به آرام دن
ه ها  مر، دن ير و تقويت عضالت  . اين تمرين موجب انعطاف پ راست بچرخان

و پشت م شود.

سالم،  باردار  زن  در   : زناشوي روابط  ـ٢ــ  ٩ــ  ٦ ـ 
معموًال رابطه  زناشوي تا قبل از چهار هفته  آخر باردار 
زايمان  جنين،  سقط  سابقه   مادر  چنانچه  است.  ب ضرر 
الت ديگر داشته باش باي از نزدي به خصوص  زودرس و مش

. ن در سه ماهه  اول و ماه آخر دوران باردار خوددار 
ـ٢ــ اجابت مزاج: مصرف مايعات، ميوه ها  ١٠ــ  ٦ ـ 
ن  آسان ش باعث  باردار  در  ورزش  و  سبز ها  لينت بخش، 

. اجابت مزاج خواه ش
باردار  دوران  در  ان:  دن و  دهان  ـ٢ــ  ١١ــ  ٦ ـ 
اي شيرين يا ترش دارد  مادر تمايل بيشتر به خوردن مواد غ
متر را  م حوصلگ و خستگ وقت  ن است به دليل  و مم
همچنين در اين   . ن ان ها خود صرف    برا مراقبت از دن
ن مادر در استخوان بن جنين  لسيم ب دوران به علت مصرف 
مادر  پس  م شود  بيشتر  لثه  بيمار  و  ان  دن گ  پوسي خطر 
اشت  به رعايت  مناسب،  اي  غ برنامه   داشتن  به  را  باردار 
مسوا و نخ  استفاده  مرتب و صحيح از  ان و  دهان و دن
ان ها نيز باي قسمت از معاينه   .معاينه  دن ني ان تشويق  دن

. عموم مراقبت ها باردار باش

، عضالت  يه گاه داشته باش مر، ت ه گود  ــ در حالت نشسته به نحو 
ه از دفع ادرار و گاز روده جلوگير  ف لگن  ناحيه  مقع و مهبل (عضالت 
ف لگن  . اين تمرين عضله ها  ن ن و سپس به آرام شل  ) را منقبض  ن م 
اهش  ن و افتادگ رحم و مثانه، بواسير ودفع ناگهان ادرار را  را تقويت م 

م ده ضمنًا در بهبود سريع تر محل بخيه ها ناحيه  تناسل نيز مؤثر است.

اد شانه ها باش و زانوها  ــ در وضعيت چهار دست و پاقرار بگيرد. سر در امت
. در اين  ن م و باسن را منقبض  . عضالت ش ن ازه  عرض شانه باز  را به ان
حالت گود كمر از بين م رود و پشت صاف م شود. سپس به آرام عضله ها 
. در اين حالت گود كمر به وضع اول خود برم گردد اين تمرين باعث  را شل كن

كاهش درد در ناحيه  كمر و تقويت ستون فقرات و عضالت شكم م شود.

ازه   ف پاها رو زمين و به ان  . ن ش و پاها را تا زانو تا  ــ به پشت دراز ب
ن و از زمين  .به همراه دم عضالت باسن را منقبض  عرض شانه از هم باز باش
رده و پشت را آرام  ن سپس با بازدم عميق عضالت باسن را شل  م بلن 
مر، لگن و  م،  . اين تمرين باعث تقويت عضله ها ش به رو زمين قرار ده

اهش درد م شود. مر و  اصالح گود 
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: استفاده  خودسرانه  س بردار ـ٢ــ دارو و ع ١٢ــ  ٦ ـ 
ون  ب اول  سه ماهه   در  به خصوص  حاملگ  دوران  در  داروها  از 
اشت ممنوع است چون مصرف غيرمجاز بعض از  نان به ار تجويز 
داروها سبب ناهنجار و نقص عضو در جنين م شود. اگر خانم 
رده است باي  قبل از باردار به علت بيمار دارو مصرف م 
از  س بردار  ع انجام   . ن مطلع  را  اشت  به نان  ار حتمًا 
ون دستور پزش  ن در دوران حاملگ ب قسمت ها داخل ب

ممنوع است.

ـ٢ــ دخانيات: بهتر است در دوران باردار  ١٣ــ  ٦ ـ 
از مصرف هر نوع دخانيات خوددار شود. تنفس در فضا 
 . ن است اثر سوء بر جنين داشته باش آلوده به دود سيگار مم
وزن  از  متر  سيگار  مادران  از  ه  متول ش نوزادان  وزن 

نوزادان ساير زنان است.
ـ٢ــ مراقبت از پستان ها: در دوران باردار  ١٤ــ  ٦ ـ 
بهتر است از سينه بن استفاده شود. در صورت ترشح آغوز (مايع 
ن  ه از ماه پنجم به بع از پستان زن باردار مم زرد و شفاف 

است ترشح شود) نو پستان ها را فقط با آب ولرم شست و شو 
. دهي

سيناسيون): ايمن ساز  ـ٢ــ ايمن ساز (وا ١٥ــ  ٦ ـ 
 . اشت باش نان به ار ل باي زير نظر  در دوران باردار به طور
ه (سرخجه، سرخ  سن ها ويروس زن در دوران باردار وا
زاز يا  زاز (ديفتر ــ  سيناسيون  و اوريون) ممنوع است. وا
م مصونيت  دوگانه  بزرگساالن) در دوران باردار در صورت ع

ول زير باي انجام شود. مادر طبق ج

ون سابقه  ايمن ساز ول ايمن ساز زنان باردار ب ج

سنتاريخ مراجعه دفعاتنوع وا
دوگانه  ويژه  اّولين مراجعه

بزرگساالن
نوبت اّول

دوگانه  ويژه  ي ماه بع
بزرگساالن

نوبت دّوم ٭

شش ماه بع از نوبت 
دوم

دوگانه  ويژه  
بزرگساالن

نوبت سّوم

باي  سال   ٤٩-١٥ زنان  ايمن ساز  برنامه   طبق  ايمن ساز  ادامه   ٭ 
انجام شود.

احتساب  با  باي  سيناسيون،  وا سابقه   دارا  بارور  سنين  زنان  ٭ 
سيناسيون خود را  اشت وا نان به ار ، بر اساس نظر  سن ها قبل وا

. ادامه دهن

با   ير   طالعا  نيد.  شناسايي  خو  بستگا  يا  همسايگا   ، ستا  ِ ميا با   ما  سه 
نيد: يه  ال  ميل     ها ت

چه  با  ما    فعلي  قبلي   سيناسيو   ، با تعد   ، با ، سن  سن، سن 
؟ ؟ چر سيناسيو  ها مشاهد مي شو ما  شباهت ها يا تفا هايي  نحو  

✎
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بیشتر بدانید

و  طبیعی  زایمان  روش های  با  آشنایی  7ــ2ــ 
سزارین1

آیا روش های زایمان را می شناسید؟
مادر باردار باید در مورد کارهای قبل و بعد از زایمان از 
پیش آماده باشد. مادر باید موارد زیر را برای زایمان برنامه ریزی 

کند:
نیاز خود  بارداری وسایل مورد  اواخر هفته ی 28  از  ــ 

و نوزاد را آماده کند.
را  خود  زایمان  محل  بهداشتی  کارکنان  راهنمایی  با  ــ 

تعیین کند.
وسیله ی  تأمین  و  منزل  تا  زایمان  محل  فاصله ی  به  ــ 

نقلیه ی مورد نیاز توجه کند.
همراهی  را  او  که  فردی  به  را  زایمان  احتمالی  تاریخ  ــ 

خواهد کرد، بگوید.
مجموعه ی  زایمان  طبیعی:  زایمان  1ــ7ــ2ــ 
رویدادهایی است که منجر به بیرون راندن جنین از رحم می شود 
در  نوزاد  می افتد.  اتفاق  هفته ی 38 حاملگی  از  بعد  معمواًل  که 

زایمان طبیعی ممکن است با سر یا با پا خارج شود.

زایمان  کامل(،  هفتگی   37( زمان  این  از  قبل  چنان چه 
شروع شود به آن زایمان زودرس می گویند.

از  قبل  که  می شود  گفته  زایمانی  به  زودرس  زایمان 
حاملگی  دوره ی  کامل شدن  و  طبیعی  اندازه ی  به  جنین  رسیدن 
انجام گیرد.  در زایمان زودرس به علت نارس بودن جنین احتمال 
زنده ماندن نوزاد کمتر می شود. به زایمانی که بعد از هفته ی 42 

بارداری اتفاق افتد، زایمان دیر رس می گویند.

1- Cesarean

بعضی از علل زامیان زودرس عبارت است از:
ــ عفونت ها

ــ حاملگی دوقلو یا بیشتر
ــ بیماری حاد مادر
ــ اختالل های جفت
ــ جننی غیرطبیعی

ــ بدون دلیل مشخص
عوامل مؤثر بر تولد دیررس هنوز کاماًل شناخته نشده اند ولی با بعضی از ناهنجاری ها و اختالالت جنینی  ــ 

جفتی در ارتباط است.
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الزم  اساس  شرط  دو  اشت  به و  سالم  زايمان  برا 

است: 
ه برا زايمان ــ وجود فرد ماهر و تربيت ش

اشت برا انجام دادِن زايمان ــ وجود محل ايمن و به
ود تنها با عمل  ٢ــ٧ــ٢ــ سزارين: گاه تول 
ير است. سزارين خروج نوزاد از راه  ان پ جراح (سزارين) ام
م و رحم است. سزارين عمل جراح  برش جراح رو ش
به  قادر  باردار  مادر  ه  م گيرد  انجام  هنگام  و  است  مهم 
زايمان طبيع نباش و سالمت مادر، نوزاد و يا هر دو در خطر 
. گاه عمِل سزارين از قبل قابل پيش بين نيست. به مادر  باش
به  زايمان   ، پزش علل  به  ه  زمان  تا  م شود  توصيه  باردار 

 . ن طريق سزارين ضرور نيست، زايمان طبيع را انتخاب 

مقايسه ى زاميان طبيعى و عمل سزارين
زاميان طبيعى نسبت به عمل سزارين چه مزايايى دارد؟

از  ناشى  خطرات  بنابراين  دارد،  بيهوشى  به  نياز  كه  مى شود  محسوب  بزرگى  جراحى  عمل  سزارين  ــ 
بيهوشى دارد. 

ــ خطر ابتال به خونريزى، عفونت، احتمال نياز به خون و خطرهاى ناشى از آن، صدمات روده اى، تشكيل 
خلته ى خون در پاها و لگن در سزارين بيشتر است. 

ــ مدت بسترى شدن مادر پس از زاميان طبيعى بسيار كمتر از سزارين است.
ــ شيردهى در مادران داراى زاميان طبيعى موفق تر است.

ــ رابطه ى عاطفى مادر و نوزاد در زاميان طبيعى زودتر برقرار مى شود.
ــ زاميان طبيعى از نظر اقتصادى به نفع خانواده و جامعه است.

ــ مادرى كه زاميان طبيعى كرده است سريع تر از مادر سزارين شده تناسب اندام خود را با اجنام ورزش هاى 
مناسب به دست مى آورد.

بيشتر بدانيد

ست؟ نجا شد  شي  يما  به چه  يما فو كر باشد؟  يا كسي   مي شناسيد كه هنگا 
ست؟ علت فو  چه بو 

ين پرسش ها  كال بحث كنيد. با  

✎

 5vفعاليت عمل

انواع برش عمل سزارين

 رحم برش افق
 برش رحم

 برش عمود
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ـ٢ــ مراقبت ها پس از زايمان ٨ ـ 

؟ آيا اصول مراقبت ها پس از زايمان را م داني
ه برا بازگشِت دستگاه تناسل به حالت  ت زمان را  م
اين   . گوين بستر  روزها  يا  نقاهت  دوران  است،  الزم  اوليه 
دوران بالفاصله بع از تول نوزاد شروع م شود و تا شش هفته 
ت خصوصًا در روزها  . در اين م ش بع از زايمان طول م 

: ن زن به وجود م آي ه در ب اول دو تغيير عم
به  تناسل  دستگاه  برگشتن  و  رحم  ن  وچ ش ١ــ 

حالت عاد
٢ــ تغيير در پستان ها برا تولي شير در آن ها

مراقبت  ميزان  همان  به  زايمان  از  پس  مراقبت  اهميت 
دليل  به  است  ن  مم مادران  از  بعض  است.  باردار  دوران 
عفونت، خونريز و فشار خون باال در دوره  پس از زايمان 
 ، ، افسردگ بميرن يا دچار عارضه هاي مثل ب اختيار ادرار

. م خون و … شون

از  بع  بالفاصله  مادر  از  مراقبت  ـ٢ــ  ١ــ  ٨ ـ 
زايمان

ن زائو را باي گرم نگه داشت و در صورت لرز به  ــ ب
) داد. ، شير و چا ن گرم (فرن ا و نوشي او غ

اقل تا شش ساعت بع از زايمان زير نظر  ــ زائو باي ح
نترل شود. باش و از نظر خونريز و وضعيت َرِحم 

باي  نيز  نوزاد  از  الزم  مراقبت ها  فاصله  اين  در  ــ 
بشود.

ن  ــ در روز اول بع از زايمان، باي مادر فرصت خوابي
After pain ــ۱

اقل  ح ه  شود  سع  بنابراين   . باش داشته  ردن  استراحت  و 
گان مانع  نن در روز نخست، اطراف زائو خلوت باش و بازدي 

. استراحت و آسايش او نشون
ــ حمايت همسر در دوران پس از زايمان بسيار اهميت 

دارد.
زايمان:  از  بع  شايع  ايت ها  ش ـ٢ــ  ٢ــ٨ ـ 
ايت ها  ش مهم ترين  از  يبوست  و  مردرد  سردرد،   ، خستگ
طبيع  مادر  حيات  عاليم  چنان چه  است.  زايمان  از  پس  مادر 
. اصالح  ن ا م  اهش پي ريج  را است و به ت باش اين موارد گ
اي و تحر زود هنگام م توان از يبوست و بروز بواسير  رژيم غ

. ن جلوگير 
گ  قاع زمان  مانن  رحم  در  انقباض هاي  و  درد  گاه 
زمان  در  دردها  اين   . پس درد١ م گوين ه به آن  دارد  وجود 
شيردادن به نوزاد بيشتر م شود. معموًال در روز سوم پس از 

استه م شود. ت درد  زايمان از ش
ـ٢ــ تغييرها طبيع بع از زايمان:  ٣ــ٨ ـ 

ازه  رحم اهش ان  
انقباض  به  شروع  رحم  جفت،  خروج  از  بع  بالفاصله 
زايمان،  از  بع  دهم  روز  در  ه  به طور  ن  م  ن  جمع ش و 
م  رحم در داخل لگن قرار م گيرد و ديگر با معاينه از رو ش

رد. نم توان آن را لمس 
 تغيير در عاليم حيات

بستر  روزها  و  زايمان  ت  م طول  در  ن  ب حرارت 
به طور طبيع باال م رود. چنانچه حرارت در ٢٤ ساعت اول تا 
ه به آن تب پس از  ٣٨ درجه سانت گراد باال رود، طبيع است 
ت به خصوص  ن بع از اين م . اگر حرارت ب زايمان م گوين
در دو هفته  اول پس از زايمان به  ٣٨ درجه يا بيشتر برس 

. ن اشت مراجعه  نان به ار زائو باي به 
 تغييرها دهانه  رحم و َمهِبل

پس از زايمان، دهانه  رحم، قوام اوليه  خود را به دست 
باز  خود  اوليه   حالت  به  َمهِبل  ول  م شود  سفت  و  آورده 

. م شل باق م مان نم گردد و 
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 تغيير ترشحات

ترشحات  رحم  زايمان  از  بع  هفته   ٦ تا   ٤ ت  م در 
م ده  رنگ  تغيير  ريج  به ت اما  است  خون  ا  ابت در  ه  دارد 
يل  تب سفي رنگ  ترشحات  به  سرانجام  و  م شود  م رنگ  و 
 ، ت زياد ادامه ياب م شود. چنانچه ترشحات خون برا م
، مادر باي فور  بو و چر باش با دفع لخته همراه باش و يا ب

. ن اشت مراجعه  نان به ار به 
گ ان و قاع  َاعمال تخم

از  بع  و  ارن  ن فعاليت  ان ها  تخم حاملگ  دوران  در 
نم گردد.  باز  اوليه  حالت  به  آن ها  فعاليت  ت  م تا  نيز  زايمان 
را  خود  ود  ه  مادران   . ش نخواه  ه  قاع مادر،  بنابراين 
، چهار تا شش هفته بع از زايمان عادت ماهيانه   شير نم دهن
در  زنان  بعض  در  است  ن  مم  . ش خواه  شروع  آن ها 
شروع  نيز  گ  قاع و  ه  ن رخ  ار  تخم گ شيرده  دوران 
نشود، ول در برخ ديگر حت در دوران شيرده نيز احتمال 
منجر  امر  همين  ه  دارد  وجود  گ  قاع ون  ب ار  تخم گ
به حاملگ م شود. بنابراين مادر شيرده الزم است از روش 
. ن مناسب برا پيشگير از باردار در اين دوران استفاده 

 احتقان١ پستان
دليل  به  زايمان  از  پس  پنجم  تا  سوم  روز  در  معموًال 
ن است  . مم افزايش حجم شير، پستان ها ُپر و سنگين م شون
م باال برود و سردرد نيز وجود داشته  ن  درجه  حرارت ب
اشتن  گ آن ها،  ماليم  ماساژ  و  پستان ها  رر  م تخليه    . باش
اشتن  گ و  شيرده  از  قبل  پستان ها  رو  گرم  آب  يسه  
اهش  ه در حوله پس از شيرده م توان در  يسه  يخ پيچي

. درد ناش از احتقان پستان ها مؤثر باش
 تر نو پستان

دليل  به  اغلب  پستان  نو  ن  زخم ش و  تر خوردن 
صحيح،  شيرده  است.  نوزاد  به  شيردادن  نادرست  شيوه  
ردن  ن نوزاد، پا  ي يسه  يخ ٢ تا ٣ دقيقه قبل از م اشتن  گ
ن ي  نو پستان از بزاق نوزاد با پارچه  تميز نخ و مالي

قطره شير بر رو نو پستان و نگه داشتن پستان در هوا آزاد 
. اهش م ده ن، درد را  برا خش ش

 اختالل در دفع ادرار
به علت فشار َسِر جنين به مثانه احتمال دارد به مثانه و 
زائو  زن  و  بمان  مثانه  در  ادرار  و  برس  آسيب  ادرار  مجرا 
م خروج ادرار تا ٢٤ ساعت  . در صورت ع ن نتوان ادرار 
ردن زائو باي به  ل در ادرار  اول پس از زايمان يا هر نوع مش

. ن اشت مراجعه  نان به ار
 تغييرها خلق    و خو

است  ن  مم زايمان  از  پس  اول  روز  چن  در  معموًال 
م خواب و نگران  مادر به دليل ترس و هيجان ناش از زايمان، 
در مورد مراقبت از نوزاد در ساعات از روز دچار افسردگ 
. اگر اين تغييرها  وه پس از زايمان٢ م گوين ه به آن ان شود 
ردن، ب عالقگ نسبت به همسر و  خلق و خو به صورت گريه 
اهش انرژ بروز  ، خستگ يا  فعاليت ها، ب خواب يا پرخواب
ن اين عاليم  ي و طوالن ش ن عاليم افسردگ است و تش
ي  ش افسردگ  نوزاد،  و  خود  آزار  به  تمايل  به صورت  حت 
اشت مراجعه  نان به ار است و باي در اين موارد فور به 

شود. 
ن  اهش وزن ب  

يلوگرم از وزن زائو  ود ٦ــ  ٥  بالفاصله بع از زايمان ح
از  بع  داشت  ورم  باردار  دوران  در  زائو  اگر  م شود.  م 
زايمان وزن بيشتر را از دست خواه داد. اگر مادر به نوزاد 
ان برگشت به وزن قبل از باردار بيشتر است.  شير ده ام

ـ٢ــ عاليم خطر بع از زايمان: در صورت  ٤ــ   ٨ ـ 
اشت  نان به ار ه  هري از عاليم زير باي فور به  مشاه

رد:  مراجعه 
گ طبيع يا دفع لخته ــ خونريز بيش از ميزان قاع

ــ تب و لرز
ي  ــ افسردگ ش

بو از مهبل ــ خروج ترشحات چر و ب

، پربودن بيش از ح ي عضو يا مجرا ١ــ احتقان: پرخون
Postpartumblues ــ۲ 



172

مراقبت از مادر و کودک در خانه: مراقبت از مادر
ــ درد شکم و پهلوها 

ــ درد و ورم یک طرفه ی ساق و ران 
ــ سوزش یا درد هنگام ادرار کردن 

ــ خروج ترشحات چرکی یا لمس توده  در ناحیه ی محل 
بخیه 

ــ تورم و دردناک شدن پستان ها )عفونت پستان( 

میان دوستان، بستگان یا آشنایان خود مادری را که به تازگی زایمان کرده است، شناسایی کنید. 
فهرستی از عالیم پس از زایمان او تهیه کنید. 

کدام عالمت او طبیعی و کدام یک غیرطبیعی محسوب می شود؟ 
وزن مادر را قبل، حین و پس از بارداری مقایسه کنید. 

فعالیت عملی6

از  پس  مادر  به  ضروری  توصیه های  ـ  8  ــ2ــ  5  ـ
زایمان

 استحمام 
دوش،  زیر  زایمان  از  بعد  دوم  روز  از  می تواند  زائو  زن 

حمام کند. 
 فعالیت و استراحت

بیهوشی،  داروهای  تأثیر  زایمان،  زمان  بودن  طوالنی 
می شود.  زایمان  از  پس  خستگی  باعث  بی خوابی  و  شیردهی 
استراحت  و  بازدیدها  و  دید  کردن  کم  راحت،  و  آرام  محیط 
به  می تواند  مادر  است.  مادر  نیاز  مورد  اول  روزهای  در  بیشتر 

تدریج فعالیت معمول روزانه را افزایش دهد. 
 روابط زناشویی 

مهبل  و  رحم  که  موقعی  تا  است  بهتر  زناشویی  روابط 
و  عفونت  خطر  علت  به  است  برنگشته  خود  طبیعی  حالت  به 
تا 3 هفته پس  خونریزی محدود شود. مدت محدودیت حداقل 

از زایمان است. 
 مراقبت از پستان 

پستان ها  دارند.  شیردهی  تداوم  در  مهمی  نقش  پستان ها 
باید همیشه تمیز باشند ولی نیازی به شست وشوی مکرر آن ها و 

استفاده از موادضدعفونی کننده نیست. 
 مراقبت از دستگاه تناسلی و محل بخیه ها 

و  شسته  عقب  به  جلو  از  باید  همیشه  تناسلی  ناحیه ی 

خشک شود و نواربهداشتی نیز به طور مرتب عوض شود. محل 
کشش  و  التهاب  احساس  بدون  باید  تناسلی  ناحیه ی  بخیه های 
بخیه ها احساس  افراد ممکن است در محل  از  بعضی  اما  باشد 
کیسه ی  از  می شود  توصیه  آن ها  به  صورت  این  در  کنند.  درد 
سریع تر  برای جذب  یا سشوار  و  مطالعه  یخ، حرارت چراغ  آب 
قرار  نشستن،  هنگام  بالش  از  استفاده  کنند.  استفاده  بخیه ها 
کارکنان  دستور  با  مسکن  داروهای  مصرف  و  پهلو  به  گرفتن 

بهداشتی نیز در کاهش درد و بهبودی سریع بسیار مؤثر است. 
با توجه به نوع بخیه، مادرانی که سزارین شده اند 10ــ7 
هم  بخیه  محل  و  دارند  بخیه  کشیدن  به  نیاز  زایمان  از  پس  روز 

حدود سه هفته بعد از زایمان ترمیم می شود. 
 تغذیه 

دوره ی  مشابه  شیردهی  دوران  در  مادر  غذایی  رژیم 
بارداری است و باید از تمامی گروه های غذایی استفاده کند. 

زیر  نکته های  به  شیرده  زنان  و  زائو  زن  غذایی  رژیم  در 
توجه کنند: 

از  می تواند  زایمان  از  بعد  بالفاصله  زائو  زن  ــ 
غذایی  رژیم  کند.  استفاده  چای  و  شیر  مثل  گرم  نوشیدنی های 
زن زائو مانند رژیم دوران بارداری است و او می تواند از غذای 
او متنوع و  باید غذای  معمولی خانواده استفاده کند. در ضمن 

شامل تمام گروه های غذایی باشد. 
کند  مصرف  بیشتری  مایعات  باید  شیرده  و  زائو  زن  ــ 
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غذاهای  از  استفاده  هم چنین  روز(.  در  لیوان  8ــ6  )حداقل 

آبکی مثل سوپ یا آش در ترشح شیر مادر مفید است. 
ــ در رژیم غذایی مادران شیرده، میوه و سبزی تازه نباید 

فراموش شود. 
به  شیرین  و  چرب  خیلی  و  سنگین  غذاهای  خوردن  ــ 

مقدار زیاد جایز نیست. 
ویتامین  و  پروتئین  کلسیم،  دارای  غذاهای  مصرف  ــ 

توصیه می شود. 
و  سیر  مثل  تند  ادویه ی  و  بودار  غذاهای  مصرف  از  ــ 
پیاز خودداری شود چون باعث بدبو شدن شیر می شود و تمایل 

کودک را به شیر خوردن کم می کند. 
ــ مصرف غذاهای آهن دار در برنامه ی غذایی زن شیرده 

ضروری است تا از کم خونی جلوگیری شود. 
ماه پس  تا 3  ویتامین(  مولتی  و  )آهن  ــ مصرف مکمل ها 

از زایمان ادامه یابد. 
 اجابت مزاج 

دچار  زایمان  از  بعد  اول  روزهای  در  خانم ها  اغلب 

در  میوه  آب  و  زیتون  روغن  شیر،  خوردن  می شوند.  یبوست 
میوه های  همچنین  و  کاهو  و  سبزی  خوردن  و  اول  روزهای 
لینت بخش مانند آلو، هلو، گالبی چه به صورت کمپوت و چه به 
مایعات  بعد مفید است. گاهی خوردن  تازه در روزهای  صورت 
به مقدار قابل توجه سبب رفع یبوست می شود. اگر زائو تا 48 
ساعت بعد از زایمان اجابت مزاج نداشت باید به مراکز بهداشتی 

درمانی مراجعه کند. 
 استفاده از خدمات تنظیم خانواده 

زایمان  از  پس  مالقات های  از  یکی  در  مادر  است  بهتر 
)ترجیحًا در مالقات دوم( با مشاوره ی تنظیم خانواده یک روش 

مناسب را برای پیشگیری از بارداری انتخاب کند. 
زیر  شرح  به  زایمان  از  پس  مالقات های  ما  کشور  در 

پیشنهاد می شود: 
مالقات اول: 3 روز اول پس از زایمان 

مالقات دوم: هفته ی 3ــ2 )21ــ15 روز( 
مالقات سوم: هفته ی 8  ــ6 )60 ــ42 روز( 

مادران دارای گروه خونی Rh منفی با همسران Rh مثبت 
مادران با گروه خونی Rh منفی باید در طول دوران بارداری و پس از زامیان مراقبت خاص دریافت کنند. 
برای پیشگیری از ناسازگاری خونی بنی مادر دارای گروه خونی Rh منفی )که همسران Rh مثبت دارند( با جنینی 
که گروه خونی Rh مثبت دارد، در مدت 72 ساعت اول بعد از زامیان، با نظر کارکنان بهداشتی، به مادر آمپول 

رگام1 یا امیونوگلوبولنی ارهاش تزریق می شود. 

بیشتر بدانید

Rogam ــ1

 ورزش 
مادر  بدن  شکل  در  تغییرهایی  موجب  زایمان  و  حاملگی 
رانام  آویزان شدن شکم  و  می توان شل  آن ها  بین  از  که  می شود 

قبل  حالت  به  تغییرها  این  بازگرداندن  برای  روش  بهترین  برد. 
شدن  قوی  باعث  که  است  ورزشی  حرکات  انجام  حاملگی  از 

عضله های مختلف بدن می شود. 
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و عضالت شکم  بکشد  آهسته  و  عمیق  های  نفس  است،  کشیده  دراز  که  درحالی 
را شل و سفت کند. 

و  کند  خم  شکم  روی  را  زانو  یک  دارد،  قرار  زمین  روی  پا  هردو  که  درحالی 
سپس با پای دیگر این حرکت را تکرار کند.

در حالی که دست ها در طرفین قرار دارد، پاها را از زمین بلند کند. 

دست ها را روی سر قرار دهد و به آهستگی بدون بلند شدن پاها بنشیند و دوباره 
دراز بکشد. 

تو  را  باسن  و  شکم  عضالت  عمیق  نفس  همراه  کند،  تکیه  آرنج  و  زانو  روی 
بکشد. 

با  را  باسن  و  کند  خم  را  زانوها  دهد.  قرار  طرفین  در  را  ها  دست  بکشد  دراز 
کمک عضالت شکم و ران از زمین بلند کند. 

ابتدا یکی از پاها را بدون این که زانو خم شود از زمین بلند کند. باید سعی کند 
انگشتان پایین کشیده شود. سپس با پای دیگر این حرکت را تکرار کند. 

دست ها را بدون خم شدن آرنج باال ببرد تا به هم برسند. 

زیراندازی در کالس تهیه کنید و بعضی از حرکت های تمرینی مناسب پس از بارداری را درکالس انجام 
دهید. سپس هنرجویان اشکال تمرین ها را به سایرین گوشزد کنند و برای اصالح آن ها پیشنهاد دهند. 

فعالیت عملی7 

زیر نشان داده شده است: بعضی از تمرین های ورزشی پس از زایمان در شکل های 
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چکیده
 هدف از مراقبت مادران، به ثمر رساندن حاملگی و بهبود وضعیت سالمت مادر و 

نوزاد است. برای دستیابی به این هدف، مشارکت خانواده و جامعه الزامی است. 
 مشاوره ی قبل از بارداری، برای پیشگیری از عوارض مربوط به بارداری و زایمان 

انجام می شود. 
 بدن زن در دوران بارداری تغییرهای زیادی می کند. این تغییرهای طبیعی به منظور 

سازگاری با حاملگی به تدریج ظاهر می شود و باید آن ها را از موارد غیرطبیعی جدا کرد. 
وارد  بدون  سالم  فرزندی  آوردن  دنیا  به  بارداری  دوران  مراقبت های  کلی  هدف   

آمدن هرگونه آسیب به سالمت مادر است. 
رژیم  است.  برخوردار  اهمیت خاصی  از  بارداری  دوران  در  مادر  تغذیه ی صحیح   

غذایی روزانه ی مادر باید احتیاجات او و جنین را کامالً تأمین کند. 
مهم ترین عللی که باعث به خطر افتادن سالمت مادر و جنین در دوران بارداری   

می شود عبارت است از: فشار خون باال، خونریزی، کم خونی و عفونت های ادراری.
 زایمان مجموعه ی رویدادهایی است که منجر به بیرون راندن جنین از رحم می شود 

که معموالً بعد از هفته ی 38 حاملگی اتفاق می افتد. 
 سزارین عمل جراحی بزرگی محسوب می شود و هنگامی انجام می شود که به دالیلی، 

مادر باردار قادر به تولد کودک به روش زایمان طبیعی نباشد. 
 مدت زمانی را که برای بازگشت دستگاه تناسلی به حالت اولیه الزم است، دوران 

نقاهت یا روزهای بستر گویند که تا شش هفته بعد از زایمان طول می کشد. 
عالیم خطر بعد از زایمان عبارتند از: خونریزی بیش از میزان قاعدگی طبیعی یا   

دفع لخته، تب و لرز، افسردگی شدید، خروج ترشحات چرکی و بدبو از مهبل، درد شکم و 
پهلوها، درد و ورم یک طرفه ی ساق و ران، سوزش یا درد هنگام ادرار کردن، تورم و دردناک 
شدن پستان ها )عفونت پستان(، خروج ترشحات چرکی یا لمس توده در ناحیه ی محل بخیه. 
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1ــ مزایای مشاوره ی قبل از بارداری چیست؟ 
2ــ مهم ترین تغییر بدن مادر باردار در کدام قسمت است؟ 

3ــ هدف از مراقبت های دوران بارداری چیست؟ 
4ــ مادر باردار و شیرده از هر گروه غذایی، چه تعداد سهم نیاز دارد؟ 

5 ــ شکایت های شایع دوران بارداری را نام ببرید. 
6  ــ آنچه را که باعث در معرِض خطر قرار گرفتن مادران باردار می شود، نام ببرید. 

7ــ روزهای بستر یا نقاهت پس از زایمان معموالً چه مدت طول می کشد؟ 
8  ــ پنج عالمت خطر در دوره ی پس از زایمان را نام ببرید. 

آزمون پایانی نظری واحد کار دوم

سه مادر باردار را میان بستگان، همسایگان، دوستان و آشنایان خود شناسایی کنید و 
پاسخ این پرسش ها را از آن ها بخواهید و در جدولی وارد کنید. 

1ــ حروف اول نام و نام خانوادگی 
2ــ سن 

3ــ سن اولین بارداری 
4ــ تعداد بارداری )با بارداری فعلی( 

5  ــ تعداد بچه های زنده 
6ــ انجام مشاوره ی قبل از بارداری فعلی 

7ــ تاریخ آخرین قاعدگی 
8  ــ تاریخ احتمالی زایمان 

9ــ مدت بارداری فعلی )به هفته یا ماه( 
10ــ وزن قبل از بارداری 

11ــ وزن فعلی 
12ــ قد 

13ــ فشار خون )براساس اولین و آخرین معاینه( 
14ــ سابقه ی بیماری 

15ــ سابقه ی مصرف دارو
16ــ سابقه ی زایمان های قبلی 

آزمون پایانی عملی واحد کار دوم

؟

؟
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17ــ مشکل های دوران بارداری فعلی 
18ــ وضعیت آزمایش های دوران بارداری 

19ــ تعداد معاینات دوران بارداری تاکنون 
20ــ مراجعه به کارکنان بهداشتی 

کدام یک از مادران در تحقیق شما در وضعیت بارداری طبیعی و کدام یک در معرض 
خطرند؟ 

چه توصیه ها و آموزش هایی برای هریک از مادران دارای حاملگی پرخطر درتحقیق 
خود دارید؟ 

نتایج تحقیق خود را به صورت گزارش ارایه دهید. 



178

مراقبت از مادر و کودک در خانه: مراقبت از مادر

برای مطالعه ی بیشتر

پنجم،  چاپ  اندیشه،  معیار  تهران:  فضیلی،  منصوره  ترجمه ی  زیبا،  انتظار  ماه   9 پاوال،  اسپنسر،  1ــ 
 .1381

پنجم،  چاپ  طالیه،  تهران:  نمینی،  جعفری  فریبا  ترجمه ی  بارداری،  الفبای  رونالد،  ام.کاپالن،  2ــ 
.1383

3ــ سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران، مجموعه ی پیک سالمت، آن چه همگان باید درباره ی 
سونوگرافی بدانند، 1380. 

سالم  بارداری  چگونه  سالمت،  پیک  مجموعه ی  ایران،  اسالمی  جمهوری  پزشکی  نظام  سازمان  4ــ 
داشته باشیم؟، 1380. 

مجموعه ی پیک سالمت، آن چه والدین در انتظار  ایران،  نظام پزشکی جمهوری اسالمی  5   ــ سازمان 
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6ــ سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران، مجموعه ی پیک سالمت، درباره ی سیگار و حاملگی، 
 .1380

7ــ سراجی، مژگان، 9 ماه انتظار، تهران: سپهر، چاپ دوم، 1383. 
8  ــ سیرز، ویلیام، نقش پدر در مراقبت و تربیت کودک، ترجمه ی شرف الدین شرفی، تهران: صابرین، 

چاپ ششم، 1382. 
9ــ سیف، زهرا، تغذیه ی دوران بارداری، تهران: دانشجو، چاپ اول، 1382.

10ــ شمشیری میالنی، حوریه، سالمت مادران، تهران: مادر، چاپ اول، فروردین 1377. 
11ــ فروغی، شعاع، 9 ماه انتظار، تهران: مولوی، چاپ چهل و یکم، 1384. 
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واحد کار سوم

سالمت باروری
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هدف های رفتاری: در پایان فصل فراگیر باید بتواند: 

١ــ سالمت باروری را تعریف کند. 

٢ــ هدف های سالمت باروری را نام ببرد. 

٣ــ اهمیت سالمت باروری را توضیح دهد. 

٤ــ دیدگاه اسالم را در زمینه سالمت باروری توضیح دهد. 

٥ــ مراحل ارائه برنامه سالمت باروری را توضیح دهد. 

٦ــ برنامه های غربالگری را توضیح دهد. 

٧ــ بیماری های منتقله از راه تماس جنسی را توضیح دهد. 

٨   ــ روش های پیشگیری از بارداری های پرخطر را نام ببرد. 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟پیش آزمون واحد کار سوم ؟
١ــ باروری سالم چیست؟ 

٢ــ چرا باید به سالمت باروری اهمیت بدهیم؟ 
٣ــ چند بیماری منتقله از راه تماس جنسی را نام ببرید. 

٤ــ چند روش پیشگیری از بارداری های پرخطر را نام ببرید. 
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مقدمه
تأمنی  راستا  این  در  ازدواج می باشد.  از  زوج پس  از مسئولیت های مهم هر  برای سالمت خانواده  برنامه ریزی 
سالمت باروری ابزاری برای توامنندسازی خانواده ها است تا بتوانند مسئوالنه، آگاهانه و آزادانه در مورد زمان و چگونگی 
فرزندآوری خود تصمیم گیری منایند. همچننی برنامه سالمت باروری، ارائه خدمات مراقبتی بهداشتی مناسب برای 

زنان حامله و زامیان امین را تأمنی می مناید به گونه ای که سبب ارتقای سالمت مادر، کودک و خانواده شود. 
با درنظر گرفنت کلیه  این معنی است که زوجنی  به  بلکه  با کاهش موالید نیست،  باروری مترادف  برنامه سالمت 
جوانب و پس از کسب آمادگی های الزم جسمی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و … در مورد زاد و ولد تصمیم گیری منایند، 
تا به این وسیله عالوه بر تولد نوزاد سالم و تأمنی سالمت مادر، شرایط مناسبی در آینده برای پرورش کودک فراهم گردد. 

١ــ٣ــ تعریف
سالمت باروری عبارت است از: سالمت کامل جسمی، 
روانی و اجتماعی مرتبط با سیستم تولیدمثل و چگونگی عملکرد 

آن در طول دوران باروری. 

٢ــ٣ــ اهداف سالمت باروری
برنامه سالمت باروری برای داشتن افرادی سالم، بانشاط، 

مفید و کارآمد در جامعه، اهداف زیر را دنبال می کند: 
١ــ آموزش و مشاوره در زمینه سالمت باروری

٢ــ جلوگیری از حاملگی ناخواسته
٣ــ کاستن میزان حاملگی های پرخطر

٤ــ کاهش سقط جنین و عوارض ناشی از آن
٥  ــ کاهش بیماری های ژنتیکی در نوزادان و کودکان

٦ــ کاهش مرگ و میر به دلیل عوارض ناشی از حاملگی های 

پرخطر و زایمان های غیربهداشتی
٧ــ کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان زیر یک سال

٨  ــ جلوگیری از سوءتغذیه در کودکان زیر یک سال
داروهای  تجویز  و  مادران  سوءتغذیه  از  جلوگیری  ٩ــ 

کمکی در دوران حاملگی
سالمت  تأمین  برای  مساعد  زمینه  ساختن  فراهم  ١٠ــ 

جسمانی و روانی خانواده
١١ــ جلوگیری از زایمان های زودهنگام و دیرهنگام
١٢ــ انجام واکسیناسیون مادر قبل و بعد از حاملگی

١٣ــ پیشگیری و درمان بیماری های ناشی از حاملگی و یا 
بیماری های همراه با آن مانند دیابت، فشارخون و …

انواع سرطان های  برای تشخیص  انجام غربالگری  ١٤ــ 
شایع زنان )آزمایش پاپ اسمیر و انجام ماموگرافی( 

بیشتر بدانید
اختالالت محیط رحم مادر 

١ــ اختالت مربوط به سوخت و ساز بدن مادر که موجب عدم رشد جننی می گردد. 
٢ــ تغذیه نادرست و ناکافی در دوران بارداری موجب اختالل در رشد جننی می شود. 

٣ــ مصرف مواد مخدر ــ الکل و دخانیات در مدت بارداری تأثیرات نامطلوب بر روی جننی می گذارد. 
٤ــ استفاده از داروهای شیمیایی و عکسبرداری با اشعه X بدون جتویز پزشک به ویژه در سه ماه اول 

بارداری که باعث غیرطبیعی شدن جننی می گردد. 
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٣ــ٣ــ اهمّیت سالمت باروری
همانگونه که گفته شد برنامه سالمت باروری با هدف تأمین 
ابعاد مختلف سالمت، نقش اساسی در اعتالی سالمت مادران، 
کودکان، خانواده ها، تحکیم بنیان خانواده و ارتقای شاخص های 

سالمت جامعه به عهده دارد. 
از  کاستن  موجب  باروری  سالمت  برنامه  از  بهره مندی 

٥  ــ ابتال به بیماری های گوناگون مانند سرخجه، سفلیس باعث اختالل در رشد جننی می شود. باید توجه 
داشت که در اکثر موارد جننی ناقص، به صورت طبیعی سقط می شود. ولی در مواردی هم نوزاد زنده می ماند 

که ممکن است دچار بیماری هایی نظیر ناشنوایی و نابینایی و غیره گردد. 

بیماری های  برخی  وجود  می شود١.  پرخطر  حاملگی های  میزان 
زمینه ای مانند مشکالت دستگاه قلبی عروقی و بیماری دیابت در 

مادران می تواند سالمت آنها و جنین را به مخاطره اندازد. 
همچنین سالمت باروری به زوجین این امکان را می دهد 
نظیر  ارثی  و  ژنتیکی  اختالالت  وقوع  احتمال  صورت  در  که 

تاالسمی و هموفیلی از بارداری پیشگیری نمایند. 

فعالیت عملی 1 

از  و  است  معلولی  فرزند  دارای  که  بگیرید  درنظر  را  خانواده ای  خود،  اطرافیان  و  دوستان  میان  در 
مشکالت آنها گزارشی تهیه کرده و نتایج را در کالس به بحث بگذارید. 

آیا می دانید توجه به سالمت باروری چه اهمیتی در سرنوشت چنین خانواده ای به همراه خواهد داشت؟

٤ــ٣ــ دیدگاه اسالم در زمینه سالمت باروری
اسالم افزایش نسل، اعم از دختر و پسر را ستایش نموده 
معقول  انگیزه های  که  هنگامی  همچنین  است.  دانسته  مبارک  و 
تنظیم نسل سالم وجود داشته  و ضرورت های معتبری در مورد 
باشد، آن را برای مسلمانان جایز دانسته است. دین مبین اسالم 
ضمن اینکه به گونه ای کلی به زناشویی و فرزندآوری و نگهداری 
فرزندان  بین  فاصله گذاری  برای  منعی  می کند،  سفارش  فرزند 
قائل نشده است. در سوره بقره2 خداوند رحمان از زمان دو سال 
برای شیر دادن مادر به کودکش سخن گفته و نیز می فرماید: »نباید 
مادر در نگهداری فرزند به زیان افتد« این امر می تواند نشانه توجه 
اسالم به بهداشت و سالمت مادر و توانایی او در بارور شدن و 

زایمان باشد. 

٥ــ٣ــ مراحل ارائه برنامه سالمت باروری
خدمات برنامه سالمت باروری در سه مرحله اجرا می شود: 
مرحله  این  ازدواج:  از  پیش  خدمات  ١ــ٥ــ٣ــ 
دربردارنده همه آموزش هایی است که در دوران پیش از ازدواج 
در اختیار گروه های مختلف سنی در دوره های متفاوت تحصیلی 
در  الزم  اطالعات  گروه ها  این  می رود  انتظار  که  می گیرد  قرار 
شروع  جهت  برنامه ریزی  به منظور  را  باروری  بهداشت  زمینه 
بهداشتی  از مشکالت  ناشی  کمترین عوارض  با  و  موفق  زندگی 

کسب نمایند. 
حین  خدمات  ازدواج:  حین  خدمات  ٢ــ٥ــ٣ــ 
حال  در  زوجین  همه  به  که  است  آموزش هایی  شامل  ازدواج 
ازدواج ارائه می شود، شرکت در این کالس ها برای همه افراد در 

١ــ مناسب ترین سن برای بارداری از ١٨ الی ٣٥ سالگی می باشد.
٢ــ سوره بقره آیه ٢٣٣
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آستانه ازدواج اجباری است و به آنان آگاهی های الزم در زمینه 
بیماری های  تاالسمی،  شیردهی،  ایمن،  زایمان  و  سالم  بارداری 
و سرطان های   )HIV( ایدز تماس جنسی،  از طریق  انتقال  قابل 
تناسلی زنان را ارائه می نماید. در ضمن برخی از  رایج دستگاه 
آزمایشات قبل از ازدواج مانند آزمایش تعیین ژن تاالسمی ابتدا 

در مردان و در صورت لزوم در زنان، آزمایش سرولوژی بیماری 
سیفلیس و اعتیاد برای زوجین در این مرحله صورت می گیرد. 

٣ــ٥ــ٣ــ خدمات پس از ازدواج: این مرحله در دو 
بخش عمده »خدمات مشاوره ای سالمت باروری« و »روش های 

پیشگیری از بارداری های پرخطر« ارائه می شود. 

بیشتر بدانید
آیا می دانید با اجنام یک سری آزمایشات ساده و کم هزینه، در بسیاری از موارد می توان از به دنیا آمدن 
فرزند معلول جلوگیری کرد. قبل از ازدواج، خصوصًا در موارد فامیلی و تصمیم به بارداری از اطالعات سودمند 

کارشناسان مراکز ژنتیک بهزیستی بهره مند شوید. 
در حال حاضر تشخیص حدود ٩٠ بیماری ژنتیک در ایران امکان پذیر است و روش های تشخیصی فراوانی 
این  از  دارند  در کشور در دسترس می باشد که توصیه جدی می شود خانواده هایی که در معرض خطر قرار 

شیوه ها در جهت جلوگیری از تولد فرزندان معلول استفاده کنند. 

١ــ٣ــ٥ــ٣ــ خدمات مشاوره ای سالمت باروری
انجام  ایمن،  زایمان  و  سالم  باروری  شامل  خدمات  این 
از  منتقله  بیماری های  درمان  و  پیشگیری  غربالگری،  برنامه های 

راه تماس جنسی می باشد. 
گذشته  فصول  در  ایمن  زایمان  و  سالم  باروری  زمینه  در 
برنامه های  درباره  بحث  به  قسمت  این  در  شد  ارائه  توضیحاتی 
غربالگری و بیماری های منتقله از راه تماس جنسی پرداخته می شود. 

الف( برنامه های غربالگری
اطالق  اقداماتی  به مجموعه  غربالگری  پزشکی،  علم  در 
می شود که سعی در کشف و درمان زودرس بیماری ها در مراحل 

ابتدایی دارد. 
با  می توان  که  را  بیماری هایی  جامعه،  هر  متخصصان 

مشخص  پرداخت  آن  زودرس  درمان  و  کشف  به  غربالگری 
می کنند. در کشور ما با انجام آزمایش »پاپ اسمیر« و »ماموگرافی« 
به تشخیص زودرس سرطان های شایع در زنان از جمله سرطان 

دهانه رحم و پستان پرداخته می شود. 
شایعترین  از  رحم  دهانه  سرطان  پاپ اسمیر١:  ١ــ 
سرطان ها در زنان می باشد. از آن جایی که سرطان دهانه رحم به 
آهستگی پیشرفت می کند چنانچه خانم ها تحت مراقبت های منظم 
سرطان  این  از  می توان  گیرند  قرار  شده  برنامه ریزی  معاینات  و 
پیشگیری کرد. آزمایش »پاپ اسمیر« بهترین وسیله برای شناسایی 
به  که  است  کوچکی  تومورهای  مخفی  و  پیش سرطانی  عوارض 
زود  سرطان  نوع  این  اگر  می شوند،  منتهی  رحم  دهانه  سرطان 

شناسایی شود، می توان آن را به طور کامل درمان کرد. 

)Papanicolaou test )Pap Smear ــ ١



مراقبت از مادر و کودک در خانه: سالمت باروری

184

نمونه های  و  ترشحات  آزمایش  پاپ اسمیر:  آزمایش 
سلولی برداشته شده از قسمت گردن رحم در زنان می باشد. 

هدف اصلی آزمایش پاپ اسمیر و پیگیری هایی که به دنبال 
سلول های  غیرطبیعی  تغییرات  از  پیشگیری  می شود،  انجام  آن 
دهانه رحم است که در صورت عدم توجه ممکن است به سمت 

سرطان دهانه رحم منجر شود. 
سرطان  به  ابتال  سن  کاهش  دلیل  به  ماموگرافی١:  ٢ــ 
به  سال   ٣٥ زنان  همه  برای  ماموگرافی  انجام  کشور،  در  پستان 
باال، به خصوص افرادی که سابقه بیماری های پستان در خانواده 

دارند، ضروری است. 
از  قبل  را چندین سال  پستان  می تواند سرطان  ماموگرافی 
کشورها،  از  بسیاری  در  کند.  شناسایی  شود،  لمس  قابل  که  آن 
زنان  کلیه  روی  بیماریابی  و  غربالگری  روش  به عنوان  ماموگرافی 
یافتن  دست  با  که  است  این  پزشکان  تالش  و  می شود  اجرا  سالم 
پستان،  سرطان  شیوع  سن  و  میزان  تخمین  برای  صحیح  آمار  به 
عالج  قابل  و  اولیه  مراحل  در  را  پستان  بدخیم  بیماری های 

کنند.  شناسایی 
هدف اصلی ماموگرافی شناسایی زودهنگام سرطان پستان 
و  پستان  از  اختصاصی  ساده  رادیوگرافی  ماموگرافی،  است. 
زنانی  در  پستان  سرطان  توده های  زودرس  کشف  برای  ابزاری 
است که هیچ گونه عالمتی نداشته و یا این که دچار توده پستانی، 

درد یا ترشح از نوک پستان هستند. 
زمان انجام ماموگرافی برای همه زنان چهل ساله و بیشتر 
آنها  افراد فامیل درجه یک  هردو سال یکبار می باشد. زنانی که 
)یعنی مادر یا خواهرشان( مبتال به سرطان پستان شده باشند باید 

Mammography ــ ١

از ٣٥ سالگی ماموگرافی ساالنه انجام دهند. بهترین زمان انجام 
پستان ها  این زمان  قاعدگی است چون در  اول  ماموگرافی هفته 

حساس و دردناک نیستند. 
ب( بیماری های سرایت کننده از راه تماس جنسی 

از  جنسی،  تماس  راه  از  سرایت کننده  بیماری های 
بیماری های نسبتاً شایعی هستند که از شخصی به شخص دیگر به 
دنبال تماس جنسی منتقل می شوند. علت ایجاد این بیماری ها، 
باکتری ها یا ویروس هایی هستند که از طریق مایعات بدن از فردی 
به فرد دیگر در طی فعالیت جنسی منتقل می شوند. این باکتری ها 
یا ویروس ها در محیط گرم و مرطوب بدن در ناحیه تناسلی رشد 

کرده و ایجاد عالئم می کنند. 
دسته  دو  جنسی  تماس  راه  از  سرایت کننده  بیماری های 
و  است  جنسی  تماس  آنها  انتقال  راه  تنها  که  دسته ای  هستند: 
می باشد  جنسی  تماس  آنها  انتقال  راه های  از  یکی  که  دسته ای 

)مانند هپاتیت ب و ایدز(
بیماری های سرایت کننده از راه تماس جنسی در هر دو 
جنس مذکر و مؤنث ایجاد می شوند ولی عالئم و عوارض آنها 
خانم ها  در  بیماری ها  این  عالئم  است.  متفاوت  جنس  دو  در 
تناسلی،  دستگاه  از  غیرمعمول  و  بدبو  ترشحات  از:  عبارتند 
درد  تناسلی،  ناحیه  در  زخمی  ضایعات  و  خارش  و  سوزش 
کشاله ران و اطراف دستگاه تناسلی و … این عالئم در مردان 
لنفاوی  غده های  شدن  بزرگ  ادرار،  مجرای  از  ترشح  شامل 
دفع  هنگام  سوزش  و  درد  تناسلی،  ناحیه  زخم  ران،  کشاله 
ادرار و … می باشد. الزم به ذکر است در صورت بروز هرگونه 
مجاری  اطراف  تناسلی،  ناحیه  پوست  در  غیرطبیعی  عالئم 
ناحیه تناسلی و یا ترشح از مجرای ادراری باید فورًا به پزشک 
مراجعه شود. راه تشخیصی این بیماران معاینه توسط پزشک، 
ادرار  و  خون  آزمایش  لزوم  صورت  در  و  ترشحات  آزمایش 

می باشد. 
تماس جنسی  راه  از  سرایت کننده  بیماری های  شایع ترین 
زگیل  تناسلی،  دستگاه  تبخال  سوزاک،  سیفلیس،  از:  عبارتند 

رحم

تخمدان گردن رحم
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تناسلی. برخی از بیماری های مهم مانند هپاتیت ب و ایدز عالوه 
بر انتقال از راه خون، از طریق جنسی نیز می توانند منتقل شوند که 
در فصل بیماری های واگیر توضیح داده شده اند و در این قسمت 
چند بیماری مهم دیگر که در جامعه شیوع بیشتری دارد به طور 

خالصه توضیح داده می شود. 
١ــ سیفلیس

راه  از  سرایت کننده  باکتریایی١  بیماری  یک  سیفلیس 
جنسی است. در بیماری سیفلیس زخم ها اغلب در ناحیه تناسلی 
خارجی، واژن، مقعد یا در داخل مجرای مقعدی ایجاد می شوند. 
زخم ها ممکن است در داخل دهان یا روی لب ها هم ایجاد شود. 
باقی  تا سال ها بدون عالمت  بیماری سیفلیس در خیلی از افراد 
منتقل  دیگران  به  اشخاصی  از  بیماری  موارد  اکثر  در  می ماند. 

می شود که از عفونت خود آگاه نیستند. 
پوست،  با  مستقیم  تماس  اثر  در  بیماری  این  انتقال  راه های 
مشترک،  به طور  آلوده  سوزن  و  سرنگ  از  استفاده  جنسی،  تماس 
انتقال خون و از مادر حامله به جنین می باشد. این بیماری در صورت 
درمان نشدن می تواند سبب مرگ شود. برای پیشگیری از بیماری 

سیفلیس استفاده از کاندوم در ارتباط جنسی ضروری است. 
همان گونه که گفته شد باکتری مولد سیفلیس در طی دوران 

١ ــ عامل بیماری سیفلیس باکتری تروپونماپالیدوم )Treponema Pallidum( است. 
٢ ــ عامل بیماری سوزاک باکتری نیسریاگونورآ )Neisseria gonorrhoeae( یا گنوکوک می باشد.  

مدت  براساس  کند.  آلوده  را  او  جنین  و  مادر  می تواند  حاملگی 
به دنیا  نوزاد مرده  به عفونت زن حامله، ممکن است  ابتالی  زمان 
نوزاد  تولد فوت کند. همچنین  بعداز  یا طی مدت کوتاهی  آمده و 
مبتال می تواند بدون عالمت باشد. اگر نوزاد بالفاصله درمان نشود، 
طی چند هفته دچار اختالالت جدی می شود. نوزاد درمان نشده 
ممکن است دچار تأخیر رشد و نمو، تشنج و یا حتی مرگ شود. 

٢ــ سوزاک 
سوزاک یک بیماری شایع باکتریایی٢ سرایت کننده از طریق 
تماس جنسی است. عالیم شایع در مردان شامل سوزش ادرار و 
خروج ترشحات چرکی از آلت تناسلی است اما در زنان معموالً 
ترشحات  صورت  به  را  خود  است  ممکن  یا  و  است  بی عالمت 

واژنی یا دردهای لگن نشان دهد. 
جهت پیشگیری از ابتال به بیماری سوزاک در اشخاصی 
که مشکوک به این بیماری می باشند، حتماً بایستی از رابطه جنسی 
که  دیگری  اقدامات  شود.  استفاده  کاندوم(  بردن  )به کار  سالم 
خاص پیشگیری از ابتال به بیماری  سوزاک است مثل پیشگیری 
دارویی برای چشم نوزادان، گندزدایی ترشحات بیمار و اشیایی 
به  بیماران مبتال  به تماس های  آلوده شده اند و همچنین توجه  که 

سایر بیماری های عفونی نیز باید اجرا شود. 

فعالیت عملی ٢
هنرجویان در مورد انواع بیماری های سرایت کننده از راه تماس جنسی و روش های پیشگیری از آنها از 

کتب، نشریات و اینترنت تحقیق کنند و مطالب را در کالس ارائه دهند. 

٢ــ٣ــ٥ــ٣ــ روش های پیشگیری از بارداری های 
پرخطر 

در مواردی که حاملگی برای مادر و جنین خطرناک باشد 
توصیه می شود زوجین با رعایت حدود شرعی و موازین اخالقی 

روش های  نمایند.  استفاده  بارداری  از  پیشگیری  روش های  از 
مطمئن پیشگیری از بارداری از نظر مدت اثر به دو دسته موّقتی 

و دائمی تقسیم می شوند: 
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روش های  شامل  خود  که  موّقتی:  روش های  الف( 
هورمونی و مکانیکی می باشند. 

هورمونی  روش های  هورمونی:  روش های  ١ــ 
جلوگیری از بارداری با استفاده از قرص و آمپول می باشد. 

قرص های پیشگیری از بارداری
و  استروژن  ترکیبات  با  قرص ها  این  ترکیبی:  قرص های 
 )HD( و اچ دی )LD( پروژسترون و در اشکال گوناگون ال دی
و تری فازیک )TPH( ساخته شده اند. اساس عملکرد همه این 
قرص ها  این  است.  تخمک گذاری  عمل  از  جلوگیری  قرص ها 

گیرند  قرار  استفاده  مورد  و طبق دستورالعمل  مرتب  به طور  اگر 
اگر قرص ها  اما  مؤثرند.  بارداری  از  در جلوگیری  حدود ٩٩% 
نامرتب مصرف شوند از میزان اثربخشی آنها کاسته خواهد شد. 
از  ندارند و زنان پس  باروری مجدد  اثری در  قرص ها هیچ گونه 

قطع مصرف می توانند باردار شوند. 
این  ترکیب  در  شیردهی:  دوران  پروژسترونی  قرص های 
بارداری  قرص ها فقط هورمون پروژسترون جهت پیشگیری از 

به کار رفته است و مخصوص دوران شیردهی است. 

بیشتر بدانید
آیا مزیت های قرص شیردهی را می دانید؟ 

ــ در مادران شیرده قابل استفاده است. 
ــ اثر منفی در کمیت و کیفیت شیر مادر ندارد. 

ــ مدت زمان شیردهی را افزایش می دهد. 
ــ برای افراد مبتال به فشارخون، میگرن و افراد سیگاری باالی ٣٥ سال قابل استفاده است.

آمپول های پیشگیری از بارداری
آمپول های پروژسترونی: در ترکیب این آمپول ها فقط 
رفته  به کار  بارداری  از  پیشگیری  جهت  پروژسترون  هورمون 

است و سه ماه یک بار تزریق می شوند. 
آمپول های ترکیبی: این آمپول ها با ترکیبات استروژن و 
پروژستین ساخته شده اند. ماهی یکبار تزریق می شود و اثربخشی 

آن بیش از ٩٩% است. 

٢ــ روش های مکانیکی: مکانیسم اساسی این روش ها 
استفاده از یک جسم فیزیکی )به جای دارو و مواد شیمیایی( است 
رحمی  داخل  وسایل  و  پوششی  روش های  کلی  دسته  دو  به  که 

تقسیم می شود. 
روش های پوششی: اساس عمل این روش ها ممانعت از 
ورود اسپرم و رسیدن آن به تخمک است و شامل پوشش برای 

مرد و پوشش برای زن می باشد که امروزه کاربرد زیادی دارند. 
پوشش برای مرد )کاندوم١( و پوشش برای زن )دیافراگم٢( 
استفاده  دارند.  زیادی  کاربرد  دیافراگم  و  کاندوم  امروزه  است. 
از کاندوم آسانتر و ارزانتر است و در پیشگیری از بیماری های 

مقاربتی نقش اساسی دارد. 

  Diaphragm ــ ٢    Condom ــ ١

آمپول های تزریقی
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وسیله داخل رحمی آی یودی )IUD( آی یودی از جنس 
مس یا پالستیک در اشکال گوناگون ساخته شده است و توسط 
پزشک یا ماما در رحم گذاشته می شود. اساس عمل این دستگاه 
از  یکی  روش  این  است.  رحم  در  تخم  النه گزینی  از  جلوگیری 
از  استفاده  می باشد.  بارداری  از  پیشگیری  روش های  مؤثرترین 
این روش برای زوج هایی مناسب است که دارای فرزند هستند و 
تا چند سال نباید حامله شوند. بسته به نوع آی یودی الزم است 
از  نوع جدیدی  اخیرًا  کرد.  را عوض  آن  بار  یک  هر چند سال 
آی یودی با ماندگاری یک ساله وارد بازار شده است که به تدریج 

از  پیشگیری  در   %٩٩ حدود  و  می کند  ترشح  هورمون  خود  از 
بارداری مؤثر است. 

آی ــ یو ــ دی در رحم

بیشتر بدانید
آیا مزیت های استفاده از آی ـــ یو ـــ دی را می دانید؟ 

ــ درصد اطمینان به آن در پیشگیری از بارداری زیاد است. 
ــ باروری بالفاصله پس از خروج آی ـ یو ـ دی قابل برگشت است. 

ــ اثر پیشگیری از بارداری آن طوالنی مدت است. 
ــ به یادآوری روزانه نیاز ندارد. 

ــ بر شیردهی تأثیر ندارد. 
ــ آثار و عوارض هورمونی ندارد. 

ــ در اوایل دوران یائسگی قابل استفاده است. 
انواع آی ــ یو ــ دیــ با مصرف داروها تداخل ندارد. 

چکیده
با  از: سالمت کامل جسمی، روانی و اجتماعی مرتبط  باروری عبارت است  سالمت   

سیستم تولیدمثل و چگونگی عملکرد آن در طول دوران باروری.
 خدمات برنامه سالمت باروری در سه مرحله خدمات پس از ازدواج، خدمات حین 

ازدواج و خدمات پس از ازدواج اجرا می شود. 
 بیماری های سرایت کننده از راه تماس جنسی، از بیماری های نسبتًا شایعی هستند 



مراقبت از مادر و کودک در خانه: سالمت باروری

188

این  ایجاد  علت  می شوند.  منتقل  جنسی  تماس  دنبال  به  دیگر  شخص  به  شخصی  از  که 
بیماری ها، باکتری ها یا ویروس هایی هستند که از طریق مایعات بدن از فردی به فرد دیگر 
در طی فعالیت جنسی منتقل می شوند. بیماری های سرایت کننده از راه تماس جنسی دو دسته 
هستند. دسته ای که تنها راه انتقال آنها تماس جنسی است و دسته ای که یکی از راه های انتقال 

آن ها تماس جنسی می باشد )مانند هپاتیت ب و ایدز(.
در مواردی که حاملگی برای مادر و جنین خطرناک باشد توصیه می شود زوجین   

از  پیشگیری  نمایند. روش های مطمئن  استفاده  را  بارداری  از  پیشگیری  از روش های  یکی 
بارداری از نظر مدت اثر به دو دسته موّقتی و دائمی تقسیم می شوند. 

 روش های موّقتی شامل روش های هورمونی و مکانیکی می باشند. روش های هورمونی 
جلوگیری از بارداری با استفاده از قرص و آمپول می باشد. روش های مکانیکی استفاده از یک 
جسم فیزیکی که به دو دسته کلی روش های پوششی و وسایل داخل رحمی تقسیم می شود. 

آزمون پایانی نظری واحد کار سوم ؟
١ــ کدام بیماری سالمت باروری را بیشتر به خطر می اندازد؟ 

د( درماتیت ج( آنمی    ب( آرتریت    الف( تاالسمی  
٢ــ مهمترین هدف برنامه های غربالگری در پزشکی کدام است؟ 

الف( آگاهی و پیشگیری به موقع از بیماری ها 
ب( کشف و درمان زودرس بیماری ها 

ج( اعالم و پیشگیری به موقع از بیماری ها
د( آگاهی و کشف زودرس بیماری ها

٣ــ آزمایش پاپ اسمیر بیشتر جهت تشخیص کدام نوع سرطان است؟ 
د( تخمدان ج( دهانه رحم   ب( گردن رحم   الف( جسم رحم  

٤ــ ابتالی مادر به کدام بیماری بیشتر موجب مرگ جنین می شود؟ 
د( ایدز   B ج( هپاتیت ب( سوزاک   الف( سیفلیس  

٥ــ هدف اصلی ماموگرافی، شناسایی »…………………« است. 
٦ــ خدمات برنامه سالمت باروری پس از ازدواج در دو بخش عمده »………………« و »………………« ارائه می شود. 
٧ــ برنامه های غربالگری با انجام آزمایش های »……………« و »………………« به تشخیص زودرس سرطان های 

شایع در زنان کمک می کند. 
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آزمون پایانی عملی واحد کار سوم ؟
ـ درمانی حاضر شوند و ضمن بازدید از برنامه های سالمت باروری  هنرجویان به صورت گروهی در واحد مرکز بهداشتیـ 

در مرکز، اقدام به تهیه گزارش نمایند و در کالس به صورت روزنامه دیواری ارائه کنند. 

پاسخ نامه پیش آزمون واحد کار سوم
١ــ سالمت باروری عبارت است از: سالمت کامل جسمی، روانی و اجتماعی مرتبط با سیستم تولیدمثل و چگونگی 

عملکرد آن در طول دوران باروری. 
این وجود برخی  بر  از میزان حاملگی های پرخطر می شود. عالوه  باروری موجب کاستن  برنامه سالمت  از  بهره مندی  ٢ــ 
بیماری های زمینه ای مانند مشکالت دستگاه قلبی عروقی، بیماری دیابت در مادران می تواند سالمت آنها و جنین را به مخاطره اندازد. 

٣ــ غربالگری سعی در کشف و درمان زودرس بیماری ها در مراحل ابتدایی دارد. 
٤ــ شایع ترین بیماری های سرایت کننده از راه تماس جنسی عبارتند از: سیفلیس، سوزاک، هپاتیت ب و ایدز

٥ــ روش های مطمئن پیشگیری از بارداری از نظر مدت اثر به دو دسته موّقتی و دائمی تقسیم می شوند. روش های 
موّقتی شامل روش های هورمونی و مکانیکی می باشند. روش های هورمونی جلوگیری از بارداری با استفاده از قرص و آمپول 
می باشد. روش های مکانیکی استفاده از یک جسم فیزیکی که به دو دسته کلی روش های پوششی و وسایل داخل رحمی تقسیم 

می شود. روش های دائمی شامل دو قسمت، بستن لوله های رحمی در زنان و بستن لوله های اسپرم بر در مردان می باشد. 

پاسخ نامه آزمون واحد کار سوم 
١ــ تاالسمی

٢ــ آگاهی و پیشگیری به موقع بیماری ها
٣ــ گردن رحم 

٤ــ سیفلیس
٥ــ شناسایی زودهنگام سرطان پستان 

٦ــ خدمات مشاوره ای سالمت باروری و روش های پیشگیری از بارداری های پرخطر
٧ــ ماموگرافی ــ پاپ اسمیر 
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                                             برای مطالعه ی بیشتر

١ــ انجمن تنظیم خانواده جمهوری اسالمی ایران، راهنمای بهداشت باروری برای همسران جوان، تهران، 
چاپ دوم، پاییز ١٣٧٨. 

٢ــ مختارشاهی، شرافت بیگم، روش های پیشگیری از بارداری، تهران: سالمی، ١٣٨٢
٣ــ نخعی، محمود و همکاران، روش های پیشگیری از بارداری، تهران: شهر آب، چاپ اول، ١٣٨٢. 

www.salamatiran.com ٤ــ
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واحد کار چهارم

مراقبت از کودک
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؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟پیش آزمون واحد کار چهارم ؟

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

١ـــ نوزاد و دوره ی نوزادی را تعریف کند.

٢ـــ هدف از مراقبت های دوره ی نوزادی را شرح دهد.

٣  ــ خصوصیات ظاهری نوزاد سالم را شرح دهد.

٤ــ بازتاب ها و حرکات نوزاد طبیعی را نام ببرد.

٥ــ مراقبت های ضروری نوزاد را پس از زایمان توضیح دهد.

٦ــ مراقبت های بهداشتی روزانه ی کودک را شرح دهد.

٧ــ نحوه ی حمام کردن و لباس پوشاندن  کودک را انجام دهد.

٨ـــ اصول واکسیناسیون کودک را در کشورمان نام ببرد.

٩ـــ عالیم نوزادان در معرض خطر را شرح دهد.

١٠ـــ مزایای شیر مادر را نام ببرد.

١١ـــ روش ها و نحوه ی صحیح شیردهی را توضیح دهد.

١٢ـــ برنامه ی غذایی مناسب برای کودکان کمتر از پنج سال تهیه کند.

١ــ دوره ی نوزادی چه مدت است؟
٢ــ شیر مادر چه فوایدی دارد؟

٣ــ وزن طبیعی نوزاد چه قدر است؟
٤ــ زردی دوره ی نوزادی چیست؟

٥ــ چه واکسن هایی باید به کودک تزریق شود؟
٦ــ غذای کودک باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟
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دوران کودکی بسیار حساس است و بیشترین مرگ ومیر کودکان 
در دوره ی نوزادی و سال های اول پس از تولد اتفاق می افتد. بنابراین 
او  سالمتی  حفظ  برای  کودک  از  مراقبت  نحوه ی  درباره ی  آگاهی 

ضروری است. 

1ــ4ــ نوزاد و دوره ی نوزادی 
آیا می دانید دوره ی نوزادی چه زمانی است؟ 

زندگی  اول  هفته ی  چهار  یا  روز   ٢8 نوزادی،  دوره ی 
داشته  روز سن  از ٢8  کمتر  که  کودکی  به  و  است  تولد  از  پس 
باشد، نوزاد گفته می شود. خطر مرگ در نخستین ساعات پس 
میر  و  مرگ  بیشترین  و  است  دیگر  زمانی  هر  از  بیش  تولد  از 

کودکان در دوره ی نوزادی اتفاق می افتد. 
ـ   ٣8 هفتگی بارداری  نوزادی که در موعد مقرر یعنی ٤٢ـ
به  می شود.  نامیده  بهنگام١  و  رسیده  کامل،  نوزاد  شود  متولد 
به  کامل(  هفتگی   ٣7( بارداری   ٣8 هفته ی  از  قبل  که  نوزادی 
بیاید،  به دنیا  بارداری  بعد از ٤٢ هفتگی  نارس٢ و اگر  بیاید  دنیا 

بیش رس٣ گفته می شود. 

2ــ4ــ مشخصات نوزاد سالم
آیا می دانید ظاهر نوزاد سالم چگونه است؟ 

مومی  ماده ای  از  نوزاد  پوست  پوست:  1ــ2ــ3ــ 
محیط  در  پوست  حفاظت  باعث  که  است  شده  پوشیده  شکل 
دیده  پف آلود  و  چروکیده  نوزاد  پوست  معمواًل  می شود.  رحم 

می شود. 
دانه های  نوزاد سالم صورتی است و گاهی  رنگ پوست 

سفید، لکه های قرمز یا کبود رنگی نیز روی آن دیده می شود. 

                        Postterm/Postmature ــPreterm/Premature                     3 ــTerm  /  Mature                           2 ــ1

که  دارد  بزرگ  سری  نوزاد  گردن:  و  سر  2ــ2ــ4ــ 
ممکن است شکل طبیعی خود را نداشته باشد. مثاًل ممکن است 
وارد  جنین  سر  به  زایمان  هنگام  که  فشارهایی  علت  به  جمجمه 

می شود متورم باشد که پس از مدتی خود به خود خوب می شود. 

بیشتر بدانید

براساس پیمان جهانی حقوق کودک، کودک کسی است که کمتر از 18 سال داشته باشد، مگر این که براساس 
قانون ملی کشور، سن قانونی او کمتر تعینی شده باشد. در بعضی از منابع سن کودک متفاوت درنظر گرفته می شود. 
در این مجموعه مراقبت از نوزاد )28 روز اول زندگی(، شیرخوار )تا یک سالگی( و نیز کودک زیر پنج سال درنظر است. 
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بودن  به دلیل ضعیف  و  نسبتًا کوتاهی دارد  نوزاد، گردن 
ماهیچه هایش، قادر به نگه داشتن سر نیست. 

مو  تولد  هنگام  ازنوزادان  بسیاری  مو:  3ــ2ــ4ــ 
جدید  موهای  و  بریزد  اول  هفته های  در  است  ممکن  که  دارند 
با  نارس ممکن است  نوزادان  از  بدن برخی  جایگزین آن شود. 
موهای کرک مانندی پوشیده شده باشد که در مدت چند هفته از 

بین می رود. 
نوزاد  پلک های  و  چشم ها  اطراف  چشم:  4ــ2ــ4ــ 
ببیند. نوزاد  پف کرده است. نوزاد می تواند فواصل نزدیک را 
حساس  شدید  نور  به  نسبت  است  بوده  تاریکی  در  ماه   9 چون 
است، بنابراین باید مراقب چشم او بود. معمواًل نوزاد تا 8 هفته 

بدون اشک گریه می کند. 

5  ــ2ــ4ــ بینی: معمواًل بینی نوزاد کوتاه و پهن به نظر 
است  ممکن  ترشحات  وجود  علت  به  بینی  سوراخ های  می رسد. 
کمی گرفته باشد و تنفس او سریع است. گاهی دانه های سفیدرنگ 

کوچکی روی بینی و چانه ها دیده می شود که طبیعی است. 
و  پهن  صورت  به  نسبت  گوش ها  گوش:  6ــ2ــ4ــ 
کاماًل برجسته اند. نوزاد معمواًل چند ساعت بعد از تولد نسبت 
به صدا واکنش نشان می دهد و پس از چند روز، با کمترین صدا 

تکان می خورد. 

بزرگ است  7ــ2ــ4ــ دهان و لب ها: دهان معمواًل 
دیده  کوچکی  مانند  مروارید  دانه های  دهان  سقف  در  اغلب  و 

می شود که طبیعی است. 
به طور طبیعی دندانی در دهان نوزاد دیده نمی شود. لب ها 
باشد.  میانی  قسمت  در  کوچک  تاولی  دارای  است  ممکن  نیز 
نوزاد برخی مزه ها را تشخیص نمی دهد اما مزه های تلخ یا ترش 

باعث واکنش شدید او می شود. 
8  ــ2ــ4ــ پستان ها: در نوزادان دختر و پسر ممکن 
و  باشند  متورم  پستان ها  مادر،  هورمون های  تأثیر  علت  به  است 
حتی کمی ترشح شیر در آن ها باشد که خود به خود در هفته های 

اول بعد از تولد خوب می شود. 
9ــ2ــ4ــ شکم و بندناف: معمواًل شکم گرد و برآمده 
است. باقیمانده ی بندناف که به آن گیره زده شده است حدود ١0 

روز پس از تولد می افتد. 
10ــ2ــ4ــ اندام ها: معمواًل در دست و پاها حالت 
انقباض عضالت زیاد است. دست ها ممکن است مشت شده و 

ناخن های اندام ها دراز باشند. 
قسمت  این  خارجی:  تناسلی  دستگاه  11ــ2ــ4ــ 
به نظر  در هر دو جنس دختر و پسر، بزرگ، متورم و کمی قرمز 
طبیعی  دختران،  در  اول  روزهای  در  ترشحات  وجود  می رسد. 

است. 
حدود  طبیعی  نوزادان  قد  میانگین  قد:  12ــ2ــ4ــ 
٥0 سانتی متر است. قد نوزادان سالم ممکن است از ٤٦ تا ٥٤ 
استفاده  قدسنج  از  قد  اندازه گیری  برای  کند.  تفاوت  سانتی متر 
کنید. قد تا ٢ سالگی به صورت خوابیده و بعد از ٢ سالگی در 

وضعیت ایستاده اندازه گیری می شود. 
طبیعی  نوزادان  وزن  میانگین  وزن:  13ــ2ــ4ــ 
حدود ٣/٥ــ٣ کیلوگرم است. حداقل وزن نوزاد طبیعی، ٢/٥ 
کیلوگرم و حداکثر آن ٤ کیلوگرم است. نوزادان کمتر از ٢/٥ 
هفته ی  در  نوزاد  وزن  می شوند.  محسوب  وزن  کم  کیلوگرم، 
اول پس از تولد حداکثر تا حدود ٪١0 کاهش می یابد که اگر 
عالیم کمبود شیر را نشان ندهد و حال او خوب باشد می تواند 

طبیعی باشد. 
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توجه  زیر  نکته های  به  کودک  وزن  اندازه گیری  برای 

کنید: 
ــ از ترازوی درست و دقیق استفاده کنید. 

ــ اتاق گرم باشد. 
باشد. سعی  لباس کودک در هنگام وزن کردن سبک  ــ 
کردن  وزن  از  قبل  را  او  پوشک  یا  کهنه  کفش،  کاپشن،  کنید 

درآورید. 
از  کودک  باشید  مراقب  دست  با  کردن  وزن  هنگام  ــ 

ترازو بیرون نیفتد. 
ــ بدن کودک نباید با سطح فلز ترازو تماس داشته باشد. 

بهتر است پارچه ی تمیزی در زیر بدن کودک قرار دهید. 

سر  دور  اندازه ی  میانگین  سر:  دور  14ــ2ــ4ــ 
طبیعی ٣٥ سانتی متر است ولی حدود ٣٦ــ٣٤ سانتی متر طبیعی 

محسوب می شود. 

                        Sucking reflex ــGrasping reflex                      3 ــRooting reflex                          2 ــ1

از  کودک،  سر  دوِر  را  نوار  سر،  دور  اندازه گیری  برای 
محل برآمدگِی دوطرِف سر تا مقابل پیشانی بگذرانید. 

3ــ4ــ بازتاب ها و حرکات نوزاد طبیعی
یافته  تولد  تازه  نوزاد  واکنش های  و  بازتاب ها  تاکنون  آیا 

را دیده اید؟ 
کودک  که  است  فطری  توانایی های  بازتاب،  از  منظور 
نوزاد  ندارد.  یادگیری شان  به  نیازی  و  می آید  دنیا  به  آن ها  با 
بازتاب ها  مهم ترین  بازتاب هاست.  از  مجموعه ای  دارای  طبیعی 

یا واکنش های نوزاد طبیعی عبارت است از: 
لمس گونه های  دنبال کردن١:  و  ١ــ واکنش جست وجو 

نوزاد باعث چرخش سر نوزاد به سمت محرک می شود. 

خود  خودبه  طور  به  نوزاد  زدن٢:  چنگ  بازتاب  ٢ــ 
قرار  پایش  یا  در کف دست  که  هر چیزی  اطراف  را  انگشتانش 

می گیرد، جمع می کند. 

طبیعی  نوزادان  همه ی  مکیدن٣:  واکنش  یا  بازتاب  ٣ــ 
واکنش مکیدن دارند. 
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حرکتی  یا  بلند  صدایی  با  نوزاد  اگر  مورو١:  بازتاب  ٤ــ 
و  دست ها  شده،  ناگهانی  تشویش  دچار  شد،  مواجه  ناگهانی 
باز  کاماًل  تحریک،  این  به  پاسخ  در  را  پاها  نیز  و  انگشتانش 

می کند. 

4ــ4ــ مراقبت از نوزاد 
آیا می دانید مراقبت های ضروری برای نوزاد کدام اند؟ 

زایمان:  از  پس  ضروری  مراقبت های  1ــ4ــ4ــ 
مراقبت از نوزاد هنگام تولد و لحظات بعد از آن بسیار مهم است 

و بر زندگی آینده ی او تأثیر می گذارد. 

 Moro/Startle reflex ــ1

٢ــ با روش احیای قلبی ــ ریوی در پودمان کمک های اولیه آشنا شدید. 

این مراقبت ها در کاهش مرگ و میرها و عارضه های این 
دوره بسیار مهم است: 

 برقراری تنفس و ضربان قلب 
اولین تنفس نوزاد بسیار مهم است و نوزاد باید بالفاصله 
مالیم  تحریک  گاهی  کند.  کشیدن  نفس  به  شروع  تولد  از  بعد 
به شروع تنفس نوزاد کمک می کند. پس  با دست،  پشت نوزاد 
از اولین تنفس که معمواًل به صورت گریه است، بندناف نیز بریده 
ثانیه ایجاد  می شود. در صورتی که تنفس طبیعی در عرض ٣0 
نشود، احیای نوزاد٢ ضروری است. به طور طبیعی ضربان قلب 
نوزاد حدود ١٢0 تا ١٦0 بار در دقیقه و تنفس او حدود ٣0 تا 

٦0 بار در دقیقه است. 
 مراقبت از بند ناف

هنگامی که ضربان بند ناف متوقف شد، باید آن را گره زد 
و قطع کرد. برای این کار از وسایل استریل استفاده می شود تا از 
ابتالی نوزاد به کزاز بندناف جلوگیری شود. بند ناف باید خشک 
و تمیز نگه داشته شود و دستکاری نشود. نباید روی آن چیزی 
با گاز استریل دور آن را  لزوم می توان  اما در صورت  گذاشت، 

پوشاند )شل و نه سفت و محکم(. 
 حفظ دمای بدن 

به تنظیم دمای بدنش مثل بزرگساالن نیست.  نوزاد قادر 
او بالفاصله پس از تولد به سرعت گرمای بدن خود را از دست 
زیر  اقدام های  کاهش  این  از  پیشگیری  برای  بنابراین  می دهد. 

مفید است: 
حدود  زایمان  اتاق  برای  مناسب  حرارت  درجه ی  ١ــ 
تهویه ی مناسب است. درجه ی  با  ٢8ــ٢٥ درجه ی سانتی گراد 
درجه ی   ٢٥ حدود  نیز  نوزاد  اتاق  برای  مناسب  حرارت 

سانتی گراد است. 
مالفه  در  را  او  باید  نوزاد،  تولد  از  بعد  بالفاصله  ٢ــ 
بدن  قسمت های  تمام  و  گذاشت  شده  گرم  قبل  از  حوله ای  یا 
به خصوص سر و صورتش را خشک کرد. بهتر است سر نوزاد 

را با کاله پوشاند. 
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بیشتر بدانید

در  باید  مناسب  پوشش  با  پوشاندن  از  بعد  را  نوزاد  ٣ــ 
برای  و  می یابد  آرامش  نوزاد  کار  این  با  گذاشت.  مادر  آغوش 

شروع تغذیه با شیر مادر تشویق می شود. 
عالوه  باید  نباشد  خوب  نوزاد  عمومی  حال  چنانچه  ٤  ــ 
یا دستگاه گرم کننده  بر پوشش کافی از وسایل گرمازای مناسب 

برای او استفاده کرد. 

حرارت  درجه ی  و  خوب  نوزاد  عمومی  حال   اگر  ٥ ــ 
تولد حمام  از  بعد  او را چند ساعت  باشد می توان  بدنش طبیعی 
استحمام  باشد.  تولد  از  بعد  ساعت   ٦ از  زودتر  نباید  اما  کرد 
توصیه  نوزاد  بدن  درجه ی حرارت  کاهش  دلیل  به  آن  از  زودتر 
پوست  روی  چربی  استحمام  هنگام  کرد  دقت  باید  نمی شود. 

نوزاد به طور کامل پاک نشود. 
درجه ی  فصل،  براساس  باید  نوزاد  پوشش  میزان  ٦ــ 
زیرا  شود،  تنظیم  و…  اتاق  گرمایش  وسیله ی  منطقه،  حرارت 
رفتن  باال  باعث  می تواند  هم  نوزاد  لباس  حد  از  بیش  افزایش 

درجه ی حرارت بدن و ناراحتی او شود. 

بیمارستان های دوستدار کودک 
در بیمارستان های دوستدار کودک1 اعمالی مثل گذاشنت کودک کنار مادر 

برای نخستنی  24 ساعت که آن را هم اتاقی مادر و نوزاد2 می گویند، اجنام می شود. هم اتاقی مادر و نوزاد باعث 
برقراری ارتباط عاطفی بهتر بنی آن ها می شود. 

 مراقبت از چشم ها 
خروج هرگونه ترشحی از چشم نوزاد غیرطبیعی است و 
می توانید  چشم ها  کردن  تمیز  برای  دارد.  فوری  درمان  به  نیاز 
تکه ای از پنبه ی تمیز را با آب جوشیده ی سرد شده، خیس کنید 
توصیه  کنید.  عمل  بعد  صفحه ی  دستورالعمل  مطابق  سپس  و 
پلک ها،  در  غیرطبیعی  وضعیت  هرگونه  مشاهده ی  با  می شود 

ملتحمه ی چشم و … کودک را برای درمان نزد پزشک ببرید. 
 تغذیه با شیر مادر3

شود.  آغاز  تولد  از  پس  سریع تر  هرچه  باید  شیردهی 
مناسب ترین  می شود،  نامیده  کلستروم  یا  آغوز  که  شیر  نخستین 

قبل  و  است  کم  آغوز  مقدار  چه  اگر  است.  کودک  برای  غذا 
نوزاد  برای  ولی  است  موجود  مادر  پستان  در  نوزاد  تولد  از 
)پیوند  کودک٤  و  مادر  نزدیک  ارتباط  به  کار  این  است.  کافی 
کافی  مقادیر  داشتن  بر  عالوه  آغوز  می کند.  کمک  نیز  عاطفی( 
پروتئین و سایر موادمغذی، دارای عوامل ضدعفونی کننده است 
که کودک را در برابر عفونت های تنفسی و بیماری های اسهالی 
باید هر زمان  بیماری های عفونی محافظت می کند. مادر  اکثر  و 
طبق  به کودک  دهد. شیردهی  او شیر  به  بخواهد،  که شیرخوار 

خواسته ی او به رشد کودک کمک می کند. 

          Bonding ــBreast feeding                4 ــRooming In                      3 ــBaby Friendly Hospital                          2 ــ1
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 پیشگیری از عفونت 

مرتبط  نوزادان  میر  و  مرگ  باالی  میزان  با  عفونت ها 
عفونت  به  ابتال  برای  بیش تری  استعداد  نارس،  نوزادان  است. 
باید بهداشت  با نوزادان در تماس اند  بنابراین افرادی که  دارند. 

فردی را رعایت کنند. 
 کنترل ادرار و مدفوع 

تولد،  از  پس  اول  ساعت   ٢٤ در  طبیعی  نوزادان  بیشتر 
اولین  کرد.  خواهند  مدفوع  تولد،  اول  ساعت   ٤8 در  و  ادرار 

مدفوع نوزاد به رنگ سبز تیره و چسبنده است. 
در نوزادانی که از شیر مادر تغذیه می کنند، تعداد دفعات 
کردن  ادرار  دفعات  تعداد  بو،  رنگ،  است.  بیشتر  مزاج  اجابت 
نقش  تغذیه  کفایت  و  کودک  سالمِت  ارزیابی  برای  مدفوع  یا 

مهمی دارد. 
 کنترل عالیم حیاتی 

عالیم حیاتی نوزاد در طول مدتی که در بیمارستان است، 
باید چندین نوبت در روز کنترل شد. 

2ــ4ــ4ــ مراقبت های روزانه ی نوزاد: آیا می دانید 
نوزاد به چه مراقبت های روزانه ای نیاز دارد؟ 

 استحمام 
حمام کردن نوزاد در سالمت او اهمیت بسیار دارد. 

می توان نوزاد را هر روز شست و شو کرد ولی دو تا سه 
بار استحمام در هفته برای او کافی است. 

لگِن آب  باید وسایل الزم مثل  نوزاد  از حمام کردن  قبل 
و  کهنه  لباس،  حوله،  پارچه،  و  پنبه  تکه  چند  نرم،  لیف  گرم، 

شورت پالستیکی را آماده کرد. 
در معرض جریان  و  باشد  گرم  باید  استحمام  هوای محل 
هوا نباشد. برای حمام کردن نوزاد، باید از آب با حرارت مناسب 
بهتر  است.  متنوع  نوزاد  کردن  حمام  روش های  کرد.  استفاده 
است نوزاد را قبل از افتادن بندناف خارج از وان به روش زیر 

حمام کرد: 
ــ ابتدا چشم ها و صورت نوزاد را تمیز کنید. برای این 
کار تکه پنبه ای تمیز، که در آب جوشیده ی سرد شده خیس شده 
به  مالیمت  به  چشم  داخلی  گوشه ی  از  را  آن  و  بردارید  است، 

پنبه ی جداگانه  برای هر چشم از یک تکه  طرف خارج بکشید. 
استفاده کنید. 

سپس صورت نوزاد را هم با یک تکه  پنبه ی خیس دیگر 
به همین روش تمیز کنید. 

ــ در مرحله ی بعد، بدن نوزاد را در پارچه ای نرم بپیچید 
که  حالی  در  بگذارید.  خود  ساعد  روی  را  او  پشت  و  سر  و 
گرفته  دست  یک  با  را  نوزاد  سر  شماست،  طرف  به  او  صورت 
به خوبی  با حوله  و  بشویید  را  او  با دست دیگر سر و موهای  و 
بینی  و  به نحوی ریخت که وارد دهان  باید  را  خشک کنید. آب 

و چشم او نشود و از پشت سر سرازیر شود. 

که  حالی  در  و  کنید  باز  را  نوزاد  دور  پارچه ی  ــ سپس 
با  را  او  شکم  و  سینه  بغل،  زیر  گردن،  دارد،  قرار  رو  به  نوزاد 

لیف تمیز و نرم پاک کنید و با پارچه ای کاماًل تمیز کنید. 
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به  و  برگردانید  شکم  روی  به  را  او  بعد  در مرحله ی  ــ 

همین ترتیب پشت او را نیز تمیز و خشک کنید. 
بعد  تناسلی و  ناحیه ی  ابتدا  باز کنید و  ــ کهنه های او را 
پاها  انگشتان  و  ساق ها  ران ها،  نرم  لیف  با  بشویید.  را  او  باسن 

را پاک و پس از شستن خشک کنید. 

استفاده  و شامپو  از صابون  اول  هفته های  در  بهتر است 
استحمام  برای  مالیم  شامپوی  یا  صابون  آب  از  پس  و  نکرد 

کودک به کار برد. 
بعد از افتادن بند ناف می توانید نوزاد را در داخل وان یا 
لگن حمام کنید. حرارت آب را می توانید با فروکردن آرنج در آن 

تعیین کنید. 

بعد از آماده کردن آب و وسایل الزم صورت، چشم ها و 
سر را مطابق آن چه گفته شد تمیز کنید و بشویید. بعد از بازکردن 
کهنه ی بچه و تمیز کردن ناحیه ی باسن با تکه ای پنبه ی خیس و 
کهنه، بدن نوزاد را به آرامی داخل لگن آب بگذارید طوری که 

سر و صورت او خارج از آب باشد. 

هنگام حمام کردن نوزاد دقت کنید تمام قسمت های بدن 
زیر  و  ران  آرنج، کشاله ی  گردن،  از جمله پشت گوش ها، چین 

بغل او تمیز و خشک شود. 
در  و  کنید  خارج  آب  از  را  نوزاد  کردن،  حمام  از  بعد 
حوله ای بپیچید و به طور مالیم روی آن فشار دهید. هرگز حوله 

را روی بدن او نکشید. 

 ماساژ 
کردن  نوازش  و  لمس  با  غریزی  به طور  مادر  و  پدر 
کودک  با  جسمی  تماس  می کنند.  برقرار  ارتباط  او  با  کودک 
ماساژ  است.  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  او  نوازش  و  لمس  و 
بین  عاطفی  ارتباط  برقراری  بر  کودک عالوه  بدن  دادن صحیح 
والدین و کودک، باعث تقویت عضالت و مفاصل بدن، سرعت 
دستگاه  و  خون  جریان  بهبود  و  پا  و  دست  حرکات  به  بخشیدن 

عصبی می شود. 
ماساژ  است  سرحال  کودک  که  مواقعی  در  است  بهتر 

دادن مالیم را انجام دهید. 

را  اندام ها  و  پشت  شکم،  شد  گفته  که  ترتیبی  به  سپس 
بشویید و با حوله ای نرم خشک کنید. 
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  لباس نوزاد 
و  باشد  نرم  و  سبک  نخی،  پارچه ی  از  باید  نوزاد  لباس 
که  باشد  طوری  باید  لباس  شود.  انتخاب  مالیم  رنگ های  از 
می شود  توصیه  کند.  حرکت  راحتی  به  نوزاد  پاهای  و  دست ها 

لباس نوزاد حداقل یک الیه بیشتر از لباس بزرگساالن باشد. 
باید او را روی مالفه ای تمیز  برای لباس پوشاندن نوزاد 

از  را  نوزاد  ابتدا سر  باید  پوشانید.  لباس  با مالیمت  و  خوابانید 
از دیگری  یقه درآورد و سپس دست هایش را یکی پس  قسمت 
داخل آستین کرد. برای کودک بزرگ تر می توان او را روی پا 

نشاند و به همان ترتیب به او لباس پوشاند. 

 خواب 
ساعات  بیشتر  تـولد،  از  پس  اول  روزهـای  در  نـوزاد 
شبانه روز را در خواب است. مقدار خواب کودک را باید به خود 

او واگذار کرد. همزمان با رشد کودک خواب او کم می شود. 

 تعویض کهنه 
از  زیرا  است،  غیربهداشتی  امری  نوزاد  کردن  قنداق 
حرکات آزادانه ی دست ها و پاها، جلوگیری می کند و گاهی باعث 
تشخیص ندادن یا تشدید دررفتگی مفصل ران می شود. همچنین 
او   D ویتامین  تأمین  و  پوست کودک  به  آفتاب  نور  مانع رسیدن 

می شود. 
جلوگیری  برای  یا  کردن  بغل  راحت  برای  می توان  البته 
پارچه ای  در  مالیمت  به  را  او  خواب،  هنگام  نوزاد  پریدن  از 
پوشک  یا  کهنه  از  نوزاد  برای  می شود  توصیه  امروزه  پیچید. 



201

مراقبت از مادر و کودک در خانه: مراقبت از کودک
نرم  باید  نوزاد  کهنه های  استفاده شود.  و شورت های الستیکی 
در  بار  چند  باید  را  نوزاد  کند.  جذب  خوب  را  آب  و  باشد 
از  پس  و  ولرم شست  آب  با  کردن  مدفوع  یا  ادرار  از  پس  روز 
خشک کردن از کهنه ی جدید استفاده کرد. کهنه های کثیف را 
بشویید  مناسب  زمان  در  و  کنید  نگه داری  دردار  سطل های  در 
و به طور کامل آبکشی کرده، در آفتاب خشک کنید. روش های 
از  تمایل  برحسب  می توانید  شما  است.  متنوع  کهنه  بستن 

روش های مختلف تازدن سه گوش یا چهارگوش استفاده کنید. 

 بند ناف 
قسمتی از بند ناف که باقی مانده است باید همیشه تمیز و 
قرار  هوا  معرض  در  باید  قسمت  این  شود.  داشته  نگاه  خشک 
بگیرد و از گذاشتن هرگونه پوشش بر روی آن خودداری شود. 
و  دستکاری  از  شود.  بسته  بندناف  زیر  باید  نیز  نوزاد  کهنه ی 
شرایط  در  کنید.  اجتناب  بندناف  روی  بر  آلوده  مواد  گذاشتن 
طبیعی استفاده از الکل هم توصیه نمی شود. معمواًل باقیمانده ی 
از  )به طور متوسط ١0 روز( پس  تا دو هفته  از یک  بعد  بندناف 

تولد می افتد. 
 بهداشت گوش 

می توان  نوزاد  گوش  خارجی  قسمت  کردن  پاک  برای 
به تمیز کردن قسمت  نیازی  پنبه ی تمیز استفاده کرد.  از تکه ای 

داخلی گوش نیست و هرگز نباید گوش پاک کن به کار برد. 
 بهداشت مو و ناخن 

در شرایطی  قیچی های کوچک  با  باید  نوزاد  ناخن  و  مو 
که کودک آرام است کوتاه و مرتب شود. 

 شست وشوی دست ها 
کودک  که  زمانی  از  اتاق  کف  با  دست ها  تماس  علت  به 
راه  پا  و  دست  چهار  یا  است  زمین  روی  خود  کشیدن  به  قادر 

می رود، باید به طور مرتب دست های او را شست. 

مترین مراقبت های بهداشتی روزانه ی نوزاد
هنرجویان به چند گروه تقسیم شوند. هرگروه بخشی از وسایل بهداشتی مراقبت های روزانه ی نوزاد 
را به کالس آورند. با کمک هنرآموز خود نحوه ی استحمام، تعویض کهنه، لباس پوشاندن و سایر مراقبت های 

بهداشتی روزانه ی نوزاد را روی مدل آموزشی نوزاد یا عروسک پالستیکی بزرگ انجام دهند. 
سپس هر گروه توضیح دهد به چه نکته ها یا مشکل هایی برخورده و چگونه آن ها را رفع کرده است؟ 

فعالیت عملی 1

3ــ4ــ4ــ رفع مشکل های شایع نوزاد: آیا می دانید 
چه مشکل هایی در نوزادان شایع است و چگونه می توان آن ها را 

برطرف کرد؟ 

 عرق جوش 
گاهی جوش های قرمز ریزی بر روی قسمت های مختلف 
دیده   … و  شکم  صورت،  پیشانی،  گردن،  مانند  نوزاد  بدن 
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و  نوزاد  پوشاندن  زیاد  براثر  است  ممکن  حالت  این  می شود. 
عرق کردن او ایجاد شود. برای پیشگیری، بهترین راه، استفاده 

از لباس های زیرنخی و پوشش مناسب با دمای محیط است. 
 گریه 

کودکان  ارتباط  برقراری  راه های  از  یکی  کردن  گریه 
است که می خواهند ناراحتی خود را بیان کنند. آن ها برای بیان 
به  نوزاد  گریه های  مواقع  از  بسیاری  می کنند.  گریه  نیازهایشان 
دلیل گرسنگی، خیس بودن کهنه، دود سیگار و آلودگی هوا، نور 
گرما،  یا  سرما  شیرخوردن،  هنگام  هوا  بلع  شلوغی،  زیاد،  یا  کم 
خستگی و نیاز به بغل کردن است. مادر با پاسخدهی مناسب به 

گریه های بچه به تدریج گریه های او را تشخیص می دهد. 

 زخم ناحیه ی کهنه 
آن  نظافت  در  باید  و  است  حساس  بسیار  نوزاد  پوست 
ناحیه ی  اطراف  در  کهنه  بستن  سبب  به  تا  کرد  فراوان  دقت 
جلوگیری  برای  نیفتد.  اتفاق  سوختگی  ران  کشاله ی  و  تناسلی 
باید  ادرار  بار  هر  از  مدفوع پس  و  ادرار  از  ناشی  از سوختگی 
کرد.  خشک  کاماًل  و  شست  آب  با  را  تناسلی  ناحیه ی  و  پاها 
صورت  در  گیرد.  قرار  هوا  معرض  در  نواحی  این  است  بهتر 
جوش  آب  در  را  نوزاد  کهنه های  می توان  التهاب  هرگونه  بروز 
استفاده  پمادهای مخصوص  یا  از روغن  نیز  و  داد  شست و شو 

کرد. 

 زردی نوزاد 
یکی  می گویند  یرقان  آن  به  که  نوزادی  دوره ی  زردی 
دوم  روز  پایان  از  معمواًل  طبیعی  زردی  است.  شایع  مسایل  از 
تولد شروع و در روزهای چهارم و پنجم به حداکثر مقدار خود 
زردی  اوقات  گاهی  می یابد.  کاهش  تدریج  به  سپس  و  می رسد 
نوع  این  می کند.  بروز  تولد  از  پس  اول  ساعت   ٢٤ در  نوزاد 
به وجود  جنین  و  مادر  خونی  ناسازگاری  علت  به  اغلب  زردی 
می آید. این نوزادان باید به سرعت زیر نظر پزشک درمان شوند. 
برای رفع زردی غیرطبیعی زیر نظر پزشک از قرار دادن کودک 
یا سایر روش های درمانی  نور المپ های مهتابی مخصوص  زیر 

استفاده می شود. 

 برفک دهان 
نوزادان  قارچ است و اغلب در  نوعی  بیماری  این  عامل 
شیرخوار دیده می شود. عالیم این بیماری ظاهرشدن نقطه های 
آن  سقف  قسمت  و  دهان  جانبی  دوطرف  زبان،  روی  بر  سفید 

است. 
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می تواند  بهداشتی  کارکنان  تجویزی  داروی  از  استفاده 

این بیماری را بسیار زود درمان کند. 
 دندان درآوردن 

در بیشتر کودکان در 7ــ٦ ماهگی اولین دندان شروع به 
ظاهر شدن می کند و تا حدود ٣ سالگی همه ی دندان های شیری 

)٢0 عدد( درمی آید. 
نیش زدن دندان ها با ناراحتی هایی مثل بی اشتهایی، ریزش 
همراه  کودکان  در  شبانه  بی خوابی  و  بی قراری  دهان،  آب  شدید 
در  دارد  دوست  بیشتر  کودک  آوردن،  در  دندان  زمان  است. 
آغوش مادر باشد و نیاز به احساس راحتی بیشتری دارد. برای 
تسکین ناراحتی کودک، مادر می تواند لثه ی کودک را با انگشتان 
شسته شده و تمیز مالش دهد و  او را تشویق به خوردن غذاهای 
با  می تواند خوردنی هایی  کند. هم چنین  ماست  مثل  نرم  و  خنک 
بافت سفت مثل هویج و سیب در اختیار او گذاشت ولی در این 
به  مواظب  باید  نیز  و  کرد  رها  تنها  را  کودک  نباید  هرگز  مواقع 
بردن اجسام توسط کودکان بود چون همیشه خطر خفگی  دهان 

وجود دارد. 
4ــ4ــ4ــ ایمن سازی )واکسیناسیون(: ایمن سازی 
)واکسیناسیون( قدرت دفاعی بدن کودک را زیاد و او را در برابر 
بعضی از بیماری های خطرناک دوران کودکی محافظت می کند. 

بنابراین ایمن سازی کودکان از بدو تولد امری بسیار حیاتی است. 
کشوری  واکسیناسیون  برنامه ی   ١٣8٣ سال  آغاز  از 

کودکان به شرح جدول زیر است. 

      جدول ــ برنامه ی ایمن سازی کشوری کودکان 

نوع واکسنسن

هپاتیت ب١٭ ــ فلج اطفال ــ ب ث ژ٢٭٭ بدو تولد

هپاتیت ب ــ فلج اطفال ــ سه گانه دوماهگی 
)دیفتری، سیاه سرفه و كزاز(

فلج اطفال ــ سه گانه )دیفتری، سیاه سرفه و کزاز(چهارماهگی

هپاتیت ب ــ فلج اطفال ــ سه گانه شش ماهگی
)دیفتری، سیاه سرفه و کزاز( 

)سرخک، سرخجه و اوریون( دوازده ماهگی
فلج اطفال ــ سه گانه )دیفتری، سیاه سرفه و کزاز(هجده ماهگی

چهار تا شش 
سالگی ٭٭٭

فلج اطفال ــ سه گانه )دیفتری، سیاه سرفه و کزاز( ــ 
)سرخک، سرخجه و اوریون( 

پس از آخرین نوبت واکسن سه گانه، هر ده سال یک بار باید واکسن 
دوگانه بزرگسال تزریق شود. ٭٭٭

٭ در کودکان نارس و وزن کمتر از دو کیلوگرم برنامه ی 
واکسیناسیون هپاتیت ب در بدو تولد، یک ماهگی، دو ماهگی و 

شش ماهگی خواهد بود. 
دوز٣  نصف  سالگی  یک  تا  ب ث ژ  واکسن  مقدار  ٭٭ 

بالغان است. 
٭٭٭ شش سالگی یعنی ٦ سال و ١١ ماه و ٢9 روز. 

٭٭٭٭ استفاده از واکسن سه گانه )دیفتری، سیاه سرفه 
و کزاز( پس از پایان شش سالگی ممنوع است و به جای آن باید 

از واکسن دوگانه ی بزرگسال استفاده کرد. 
5  ــ4ــ4ــ عالیم خطر در نوزاد: چنان چه هریک از 
عالیم زیر در نوزاد دیده شود، در معرض خطر است و باید فوری 

والدین، کودک را نزد کارکنان بهداشتی ببرند: 

١ــ واکسن هپاتیت برای پیشگیری از یرقان التهابی کبد به کار می رود. 
٢ــ واکسن ب ث ژ برای پیشگیری از بیماری سل است. 

٣ــ دوز )Dose(: مقداری از دارو یا عامل درمانی که در یک نوبت تجویز می شود.
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ــ زردی ٢٤ ساعت اول پس از تولد 

ــ قرمزی یا ترشح های چرکی چشم و تورم پلک 
ــ تو کشیده شدن قفسه ی سینه 

ــ خوب شیر نخوردن 
ــ ناله کردن 

ــ تب یا سرد شدن اندام ها و بدن 

ــ استفراغ مکرر شیر 
ــ تحرک کمتر از حد معمول و بی حالی 

ــ بی قراری و تحریک پذیری 
ــ وجود جوش های چرکی منتشر در پوست 

ــ ترشح های چرکی یا قرمزی ناف
ــ رنگ پریدگی شدید یا کبودی اندام 

آیا در خانواده یا محله ی شما این روزها بچه ای متولد شده است؟ 
آیا خانواده ای را می شناسید که نوزاد بیماری داشته باشد که در بیمارستان بستری است؟ 

آیا خانواده ای را می شناسید که نوزاد آن ها در معرض خطر است؟ 
آیا خانواده ای را می شناسید که نوزاد آن ها دارای بیماری مادرزادی است؟ 

آیا خانواده ای را می شناسید که نوزاد آن ها فوت شده است؟ 
درباره ی این پرسش ها در کالس بحث کنید. 

فعالیت عملی2 

5  ــ4ــ تغذیه ی کودک 
کدام  مختلف  سال های  در  کودک  برای  تغذیه  بهترین 

است؟ 
ـ  4ــ تغذیه ی نوزاد با شیر مادر: طبیعی ترین  ـ  5  ـ 1ـ
راه تغذیه ی شیرخوار استفاده از شیر مادر است. ترکیب شیر مادر 
کاماًل منطبق با نیازهای شیرخوار است و بدین لحاظ مناسب ترین 

رشد را در کودک ایجاد می کند. 
بدهند  شیر  خود  کودکان  به  نمی توانند  واقعًا  که  مادرانی 
و  سوم  روز  از  که  نمی دانند  آن ها  از  عده ای  کم اند.  بسیار 
چهارم ترشح شیر در پستان ها بیشتر می شود، ولی همان شیر کم 

روزهای اول برای نوزاد کافی است. 

توجه!

اندازه ی  به  زندگی  اول  ماهه ی   6 در  کودک  وزن  اگر   
کافی زیاد شود، نشان می دهد تغذیه ی او با شیر مادر مناسب 

بوده است. 

ـ  5  ــ4ــ مزایای شیر مادر: آیا می دانید شیر مادر  2  ـ
چه مزایایی دارد؟ 

کودک،  برای  بسیار  مزایای  دارای  مادر  شیر  با  تغذیه 

مادر و جامعه است. 
 مزایای شیر مادر برای کودک 

 ٦ پایان  تا  تولد  لحظه ی  از  می تواند  تنهایی  به  مادر  شیر 
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ماهگی تمام نیازهای غذایی شیرخوار طبیعی را برای رشد تأمین 

کند. 
آغوز حاوی مواد مفید و ارزنده ی ایمنی است که کودک 

را در مقابل بیماری های عفونی محافظت می کند. 
ابتالی  احتمال  مادر  شیر  در  ضدعفونت  مختلف  مواد 
شیرخوار را به بسیاری از عفونت ها به ویژه عفونت های گوارشی 

و تنفسی کاهش می دهد. 
میزان ابتال به انواع حساسیت ها در کودکان شیرخوار که 

از شیر مادر تغذیه می کنند بسیار کمتر است. 
در کودکانی که از شیر مادر تغذیه می کنند به علت سوخت 
افزایش چربی خون، چاقی، احتمال  بهتر چربی، مشکل  و ساز 
خطر ابتال به بیماری های قلبی ــ عروقی، مفصلی و بیماری قند 

در بزرگسالی کمتر است. 
پروتئین دیگر  بهتر از چربی و  پروتئین شیر مادر  چربی و 
دردهای  دلیل  همین  به  می شود.  جذب  و  هضم  شیرها،  انواع 
قولنجی، جمع شدن گاز، استفراغ و حساسیت نسبت به پروتئین 

در این شیرخواران کمتر مشاهده می شود. 
پیدا  تغییر  شیرخوار  رشد  با  همراه  مادر  شیر  ترکیب 
است  کمتر  شیر  وعده  هر  شروع  در  مادر  شیر  چربی  می کند. 
کمک  تغییرها  این  می شود.  بیشتر  تدریج  به  آن  میزان  سپس  و 

بزرگی به سیر نگه داشتن شیرخوار می کند. 
به علت وجود آب کافی در شیر مادر به خصوص ابتدای 
شیر، تشنگی شیرخوار برطرف شده، اشتهای او تحریک می شود 
به دادن آب  نیازی  تا زمانی که غذای او فقط شیر مادر است  و 

به او نیست. 
که  است  حدی  به  مادر  شیر  پروتئین  و  سدیم  میزان 
وارد  صدمه ای  نشده اند،  کامل  هنوز  که  نوزاد  کلیه های  به 

نمی کند. 
شیر مادر، پاکیزه و دارای درجه حرارت مناسب و عاری 

از آلودگی میکروبی است. 
را  فرزند  و  مادر  بین  عاطفی  رابطه ی  مادر  شیر  با  تغذیه 

مطلوبی  اثر  شیردادن  هنگام  مادر  توجه  و  تماس  می کند.  بیشتر 
بر رشد شیرخوار دارد. 

جذب آهن و کلسیم شیر مادر بهتر انجام می شود. 
تغذیه  مادر  شیر  از  که  کودکانی  در  اسهال  بروز  احتمال 
دیگر  شیرهای  از  که  است  کودکانی  از  کمتر  مراتب  به  می کنند 
سوختگِی  مدفوع،  نوع  سبب  به  هم چنین  می کنند.  استفاده 

ناحیه ی تناسلی١ کمتر دیده می شود. 
دچار  کمتر  می کنند  تغذیه  مادر  شیر  از  که  کودکانی 
مصنوعی  تغذیه ی  و  زنک  گول  از  ناشی  دندانی  مشکل های 

می شوند. 
تغذیه  سوء  سرطان ها،  و  مغز  ریه،  گوش،  کلیه،  عفونت 
کمتر  می شوند  تغذیه  مادر  شیر  از  که  کودکانی  در  چاقی  و 
را  آنها  تربیتی  نظر  از  و  باهوش ترند  کودکان  این  می افتد.  اتفاق 
آن ها  در  نیز  اعتیاد  و  بزهکاری  و  کرد  تربیت  می توان  راحت تر 

کمتر دیده می شود. 
 مزایای شیردهی برای مادر 

در  مادر  شیر  با  شیرخوار  مکّرر  و  انحصاری٢  تغذیه ی 
او  تخمک گذاری  امکان  و  مادر  ماهانه ی  عادت  روز  و  شب 
کمتر  زودرس  حاملگی های  نتیجه،  در  و  می اندازد  تعویق  به  را 

اتفاق می افتد. 
سریع تر  می دهند،  شیر  نوزادانشان  به  که  مادرانی  رحم 
به  برمی گردد. برگشت سریع رحم  به حالت اول  جمع می شود و 
حالت طبیعی و دیرتر شروع شدن عادت ماهانه به دلیل شیردهی، 

باعث جلوگیری از کم خونی مادر می شود. 
چربی  از  چون  می دهند  شیر  نوزادشان  به  که  مادرانی 
ذخیره شده ی دوران بارداری برای ساختن شیر استفاده می کنند، 
و  پستان ها  و  می دهند  دست  از  را  خود  اضافی  وزن  زودتر 
از  قبل  طبیعی  به حالت  زودتر  دلیل  همین  به  نیز  اندامشان  سایر 

بارداری برمی گردد. 
احتمال  نیز  و  تخمدان  و  پستان  سرطان  به  ابتال  احتمال 

پوکی استخوان در سنین باال در زنان شیرده کمتر است. 

                         Exclusive Breast Feeding ــDiaper rash                       2 ــ1
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مادر به دلیل تماس های مکرر کودک با بدنش در جریان 
این تماس حاصل  از  شیردهی و احساس آرامش و رضایتی که 

می شود، وضع روحی و عاطفی بهتری خواهد داشت. 
 مزایای شیر مادر برای خانواده و جامعه 

تغذیه با شیر مادر هزینه ای برای خانواده ندارد. 
زیادی  هزینه ی  مصنوعی  شیرهای  خرید  که  حالی  در 

دارد. 
بیمار  کمتر  می کنند،  تغذیه  مادر  شیر  از  که  کودکانی 
می شوند، در نتیجه هزینه ی درمان آن ها به طور مشخص کاهش 

می یابد. 
می کنند  تغذیه  خود  شیر  از  را  کودکانشان  که  مادرانی 
از خروج  آینده،  نسل  مناسب  تکامل   و  به رشد  بر کمک  عالوه 
خشک  شیر  ورود  برای  کشور  از  خارج  به  ارز  هنگفتی  مبالغ 
کمک  کشور  اقتصادی  توسعه ی  به  طریق  این  از  و  جلوگیری 

می کنند. 
ـ  5  ــ4ــ نکته های اساسی در تغذیه با شیر مادر  3ـ
تغذیه با شیر مادر باید بالفاصله بعد از تولد شروع شود. 
بهتر است در اتاق زایمان پس از خشک کردن نوزاد و پوشاندن 
سر او، نوزاد را روی سینه ی مادر بگذارند و با تماس پوست با 

پوست تغذیه با شیر مادر آغاز شود. 
آغوز، حجم محدودی دارد و نیاز نوزاد هم در همین حد 
مطابق  را  مادر  شیر  مقدار  شیرخوار،  مکّرر  مکیدن های  است. 

نیاز و رشد کودک افزایش می دهد. 
در هفته های اول، در هر وعده تغذیه باید از هر دو پستان 
به نوزاد شیر داد تا سبب تحریک ترشح شیر شود. به این ترتیب 
گذاشته  دیگر  پستان  به  نوزاد  پستان،  یک  تخلیه ی  از  بعد  که 
شود. در هفته های بعد برحسب نیاز و میل شیرخوار می توان از 

یک یا هر دو پستان استفاده کرد. 
طول مدت شیرخوردن از هر پستان و فواصل شیرخوردن 
شیرخوار  دلخواه  و  میل  مطابق  باید  تولد  اول  روز  همان  از 
نیاز  برحسب  شیرخوار  کرد.  محدود  را  آن  نباید  هرگز  و  باشد 
با  باید  است  مایل  که  روز  یا  شب  از  ساعت  هر  در  گرسنگی  و 
باید کودک  شیر مادر تغذیه شود. به طور کلی در ٦ ماهه ی اول 

بار  ـ   8  ١٢ـ روزانه  سالمت،  وضع  و  اشتها  برحسب  شیرخوار 
شیر مادر را بخورد. 

مادر  که  دارویی  از  درصد(  ـ  ١  )٢ـ کمی  بسیار  میزان 
ضرر  بی  آن ها  بیشتر  که  می شود  او  شیر  وارد  می کند  مصرف 
زیرنظر  باید  شیردهی  زمان  در  داروها  مصرف  بنابراین  هستند. 

کارکنان بهداشتی باشد. 
قانون  آن:  شیوه های  و  شیردهی  اصول  ـ  5  ــ4ــ  4  ـ
عرضه و تقاضا بر شیر مادر حاکم است یعنی هرچه شیرخوار بیشتر 
فرزندان  دارای  مادران  حتی  می شود.  تولید  بیشتری  شیر  بمکد 

دوقلو می توانند کودکان خود را با شیر خودشان تغذیه کنند. 

و  باشد  داشته  کافی  استراحت  و  خوب  تغذیه  باید  مادر 
مشکلی  هر  مادر  چنان چه  باشد.  خوش خلق  شیردهی  هنگام 
بهداشتی  کارکنان  با  باید  داشت  فرزندش  شیردهی  درباره ی 

مشورت کند. 
انجام  نوزاد  به  شیردادن  برای  را  زیر  کارهای  باید  مادر 

دهد: 
و  آب  با  را  دست هایش  شیردادن،  هربار  از  قبل  ١ــ 
صابون بشوید. شست وشوی پستان ها الزم نیست ولی چنان چه 
تمایل دارد می تواند پستان ها و مخصوصًا نوک پستان را با آب  
کافی  روز  در  بار  یک  عمل  این  کند.  تمیز  نیم گرم  جوشیده ی 

است. 
ماده ی  هیچ  از  استفاده  پستان ها  شستن  برای 
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زیرا  نمی شود،  توصیه  الکل  یا  صابون  مانند  ضدعفونی کننده 

ممکن است باعث ترک خوردن نوک پستان ها شود. 
خودش  هم  که  بگیرد  بغل  در  نحوی  به  را  کودک  ٢ــ 
در  طوری  را  پستان  و  باشند  داشته  راحتی  وضع  کودک  هم  و 
دهان کودک بگذارد که بینی او را نپوشاند و نفس کشیدنش را 

دچار اشکال نکند. 

کودک  دهان  در  صحیح  به طور  پستان  نوک  اگر  ٣ــ 
گذاشته شود، باید هاله ی قهوه ای رنگ دور آن هم تا حدامکان 
او  به  به طور صحیح  که  نوزادی  گیرد.  قرار  دهان شیرخوار  در 
شیر داده می شود، پس از سیر شدن آن را رها می کند و مادر نیز 

دچار زخم نوک پستان نمی شود. 

برای آن که مادر مطمئن شود به طور صحیح پستان را در 
دهان نوزاد گذاشته است باید نکته های زیر را بررسی کند: 

ــ سر کودک مستقیم و در امتداد بدنش باشد، 
ــ چانه ی کودک به پستان مادر چسبیده باشد، 

ــ لِب پایینِی کودک به طرف بیرون برگشته باشد، 
سطحی  و  تند  )ابتدا  باشد  عمیق  و  کند  او  ــ مکیدن های 
گاهی  و  می دهد  ادامه  و عمیق  آهسته  و سپس  می زند  چند مک 

مکث می کند(، 
ــ صدای قورت دادن شیر شنیده شود، 

ــ مادر در هنگام شیر دادن احساس درد نکند. 
٤ــ پس از شیردادن هیچ گاه نباید نوک پستان را از دهان 
سیرشدن،  از  پس  خودبه خود  نوزاد  زیرا  کشید،  بیرون  کودک 
پستان را رها می کند. اگر وضعیتی پیش آمد که مادر ناگزیر به قطع 
شیردهی شود، می تواند به گونه ی او فشار آورد یا چانه او را پایین 
بکشد یا انگشت کوچک تمیزشده ی دست را از گوشه ی دهان 
از قطع مکیدن  ناشی  نوزاد احساس خأل  تا  شیرخوار وارد کند 

را نکند. 
نکند،  کثیف  را  لباس  شیر،  ترشح  که  این  برای  ٥  ــ 
تا  گذاشت  سینه بند  داخل  در  لطیف  و  تمیز  پارچه ای  می تواند 

شیر ترشح شده را جذب کند و مانع خیس شدن لباس شود. 
خوردن  شیر  هنگام  هوا  کمی  بسیار  مقدار  معمواًل  ٦  ــ 
از  پس  پدر  یا  مادر  است  بهتر  می شود.  معده ی شیرخوار  وارد 
بغل  نشسته  یا  ایستاده  حالت  به  دقیقه  چند  را  نوزاد  شیردادن، 
کند و به آهستگی به پشت او بزند تا هوای اضافی با آروغ زدن 
طبیعی  شود  خارج  هوا  همراه  شیر  مقداری  اگر  شود.  خارج 

است. 
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مادر  چنانچه  شاغل:  مادران  شیردهی  5  ــ5  ــ4ــ 
یا  است  منزل  از  دور  او،  کار  محل  و  کند  کار  است  مجبور 
مهدکودک یا امکانات مناسب نگه داری از کودک در جوار محل 
برای  ساعتی  مرخصی  از  نمی تواند  مادر  و  ندارد  وجود  کارش 
شیردهی استفاده کند، باید شیر خود را دوشیده و در محل خنک 
دارد،  عهده  به  را  مراقبت  که  فردی  تا  کند  نگه داری  تمیزی  و 
کودک را با این شیرتغذیه کند. شیر دوشیده شده را می توان 8  ــ٦ 
سانتی گراد(  درجه ی   ٢٥ )حدود  اتاق  معمولی  دمای  در  ساعت 
دور از آفتاب و منابع حرارتی دیگر و تا ٤8ــ٢٤ ساعت در یخچال 
نگه داری کرد. برای دوشیدن شیر، دست ها و ظروف جمع آوری 
برای  پالستیکی  ظروف  از  استفاده  باشد.  پاکیزه  کاماًل  باید  شیر 
جمع آوری و ذخیره ی شیر بهتر از ظروف شیشه ای است. مادر 
قهوه ای  هاله ی  زیر  را  انگشت  چهار  باید  شیر  دوشیدن  هنگام 
پستان و شست را باالی هاله بگذارد. سپس پستان را به طرف 
قفسه ی سینه فشار داده، بیرون بکشد و سرانجام به قسمت لبه ی 
هاله ی پستان فشار دهد تا شیر خارج شود. هرگز نباید نوک پستان 
را برای دوشیدن شیر فشار داد. این شیر با فنجان به شیرخوار 

داده می شود. 
در  می تواند  دارد،  ماه   ٦ از  بیش  شیرخوار  چنان چه 
با غذاهای  او  بر شیِر دوشیده شده ی  ساعات دوری مادر عالوه 

کمکی نیز تغذیه شود. 

بهترین جانشین  6  ــ5  ــ4ــ جانشین های شیر مادر: 
شیر مادر شیر مادران دیگر )دایه( است. اگر دایه یافت نشود از 
شیر مصنوعی استفاده می شود. چنان چه از شیر خشک استفاده 
شود  مخلوط  هم  با  باید  که  آبی  و  پودر  مقدار  رعایت  می شود، 

و استفاده از آب جوشیده ی خنک شده، ضروری است. چون 
استفاده از شیشه و سرشیشه که باید هربار جوشانیده شوند دارای 
مشکل ها و عارضه هایی برای کودک است، توصیه می شود شیر 
را با فنجان و در حالت نشسته که خود شیرخوار بخورد، به او 

داد. 
زیاد  عوارض  دلیل  به  زنک  گول  و  بطری  از  است  بهتر 
برای کودک و سالمت او استفاده نشود. استفاده از آن ها شیر 
همچنین  می زند.  پس  را  پستان  کودک  و  می کند  کم  را  مادر 
شیوع بیماری های عفونی، انگلی و قارچی را افزایش می دهد و 

مشکل های دندانی و تکلمی را نیز باعث می شوند. 

نوِع  به  توجه  با  باید  می شود  استفاده  دام  تازه ی  اگر شیر 
به  بسیار کم شکر  مقدار  باکمی آب رقیق شود،  نوزاد  آن و سن 
کودک  به  را  آن  کردن،  خنک  و  جوشاندن  از  پس  و  افزود  آن 
داد. شیری که به این ترتیب برای شیرخوار آماده می شود از نظر 

تحمل پروتئین و امالح بهتر است.
ـ  5  ــ4ــ موارد منع شیر مادر: شیر مادر با داشتن  7ـ
مواد ایمنی بخش بهترین غذا و نوشیدنی برای کودک است و تا 

حدامکان کودک نباید از شیر مادر محروم شود. 
بیماری کودک: بیمار بودن کودک نباید مانع شیر خوردن 
ممکن  یابد.  ادامه  مادر  شیر  با  تغذیه  می شود  توصیه  و  شود  او 
یا  و  باشد  داشته  سینه  مکیدن  برای  کمتری  قدرت  کودک،  است 
مرتب  را  باید کودک  مادر  هر حالت  ولی در  بمکد،  مدت کمتری 
شیر دهد. برای کودک بیمار، شیر مادر قابل هضم ترین غذا است 
و مکیدن پستان مادر به کودک آرامش می دهد. این آرامش باعث 
طول  در  باید  پس  می شود  کودک  سریع تر  بهبود  و  ایمنی  تقویت 
کودک  و  کودک حفظ شود  و  مادر  تماس  کودک  بیماری  مدت 
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از مزایای تماس با مادر و شیر مادر محروم نشود. 

بیماری مادر: یکی از دالیل قطع تغذیه با شیر مادر، بیماری 
مادر است. توصیه می شود مادر  جز  در موارد بیماری های شدید 
ادامه  به شیردهی  و کودک در خطر است،  او  که جان  زمانی  یا 
دهد. شیر مادر در طول مدت بیماری او بیماری زا نخواهد بود 
چون پادتِن عوامل بیماری زا در شیر او ایجاد می شود. حتی اگر 

او می تواند  باشد.  بیمار مشکل آفرین  بیماری زا در مادر  عوامل 
ایمن کردن و سالم سازی  با نظر کارکنان بهداشتی از روش های 
نیست  مایل  بیماری  مدت  طول  در  مادر  اگر  کند.  استفاده  شیر 
شیر  پستان ها  تا  بدوشد  را  شیر  است  بهتر  دهد  شیر  را  کودک 

تولید کنند و پس از بهبودی او، شیردهی ادامه یابد. 
مشاوره  او  با  باشد،  ایدز  بیماری  به  مبتال  مادر  اگر 

توجه!

شیردهی  به  او  باید  است  بی خطر  و  سالم  بیمار،  مادر  شیر  بهداشتی  کارکنان  توصیه ی  بنابه  چنان چه 
ادامه دهد، زیرا شروع استفاده از شیر غیرمادر خطرناک تر از خوردن شیر مادر است. 

در  جایگزین  تغذیه ی  می شوند.  جویا  را  او  نظر  و  می شود 
صورتی توصیه می شود که مادر نخواهد به کودکش شیر دهد و 
نگه داری  تهیه،  نحوه ی  و  باشد  دسترس  در  جایگزین  شیرهای 
صورت  این  در  شود،  انجام  صحیح  به طور  شیر  خورانیدن  و 
مشکل های  و  سوء تغذیه  عفونی،  بیماری های  دچار  کودک 

تغذیه ای نخواهد شد. 
مواد  و  ضدسرطان ها  مثل  داروهایی  شیرده  مادِر  اگر 
باید  می کند،  مصرف  است،  ممنوع  شیردهی  در  که  رادیواکتیو 

توسط کارکنان بهداشتی راهنمایی شود. 
8  ــ5  ــ4ــ تغذیه ی تکمیلی کودک 

تغذیه ی کودک زیر یک سال 
برای  مادر  شیر  با  انحصاری  تغذیه ی  فقط  ماهگی  شش  تا 
شیرخوار کافی است. در این مدت هیچ چیز دیگر، حتی آب، جز 
در شرایط گرمای بیش از حد که منجر به تعریق زیاد کودک می شود 
نباید داده شود. کودک از ١٥ روز پس از تولد باید قطره ی مولتی 

ویتامین یا A + D به مقدار توصیه شده مصرف کند. 
شیر  خوردن  با  تنها  کودک  غذایی  نیازهای  هفتم  ماه  از 
مادر برطرف نمی شود و عالوه بر آن، دادن غذاهای کمکی شروع 
می شود و تا ١٢ ماهگی ادامه می یابد. البته این بدان معنانیست که 
تمایل  باید هر زمان کودک  بلکه  مادر دفعات شیردهی را کم کند 

داشت شیر خود را به او بدهد. )حداقل 8 بار در شبانه روز( 
آماده  دلیل  به  ماهگی   ٤ از  قبل  کمکی  غذاهای  شروع 

غیر  غذاهایی  پذیرش  برای  شیرخوار  گوارشی  دستگاه  نبودن 
شرایط  در  غذا  تهیه ی  است.  نادرستی  اقدام  مادر  شیر  از 
را  اسهال  جمله  از  عفونت ها  به  ابتال  امکان  نیز  غیربهداشتی 

افزایش می دهد و باعث توقف رشد شیرخوار می شود. 
 مناسب ترین غذا برای کودک غذایی است که: 

ــ نرم و هضم آن راحت باشد. 
ــ مواد اولیه ی آن در دسترس خانواده باشد. 

ــ ارزان و مناسب با عادت های غذایی خانواده باشد. 
ــ مقوی و مغذی باشد یعنی انرژی، پروتئین، مواد  معدنی 

و ویتامین های مورد نیاز کودک را تأمین کند. 
 اصولی که باید در تغذیه ی تکمیلی رعایت کرد: 

ــ مواد غذایی از نظر مقدار و نوع باید به تدریج به غذای 
کودک اضافه شود. 

به  تدریج  به  و  شود  شروع  ساده  غذای  نوعی  از  ــ   
مخلوطی از چند نوع غذا تغییر کند. 

ــ از مقدار کم شروع و کم کم بر میزان آن افزوده شود. 
ـ  ٥ روز  ــ بین افزودن ماده ی غذایی جدید باید حدود 7ـ
به غذای اول عادت کند، سپس غذای  تا شیرخوار  باشد  فاصله 

جدید به او داده شود. 
پایان ماه ششم  ــ بهترین سِن شروع غذای کمکی بعد از 
زندگی است، ولی برخی از کودکان ممکن است در فاصله ی ٤ تا 

٦ ماهگی به غذای کمکی نیاز داشته باشند. 
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آن ها  باشند و غلظت  نسبتًا رقیق  باید  ــ غذاها در شروع 
کمی بیشتر از شیر مادر باشد، سپس تدریجًا بر غلظت آن ها افزوده 
یادگیری  به  غذاها  تدریجی  و سفت شدن  غلظت  افزایش  شود. 

عمل جویدن کمک می کند. 
ــ غذای کمکی را باید با قاشق به شیرخوار داد و مقدار آن 

را از یک قاشق مرباخوری شروع کرد. 
غذای   به  شیرخوار  تکمیلی،  تغذیه ی  شروع  در  اگر  ــ 
مخصوص خود بی میلی نشان داد نباید پافشاری کرد برای یک 

تا دو هفته آن را حذف کنید، سپس دوباره غذا را به او بدهید. 
غذاهای  می کنید.  آغاز  را  غذای جویدنی  دادن  وقتی  ــ 
قبلی را هم ادامه دهید مگر در مواردی که کودک آن را نخورد یا 

نسبت به آن حالِت عدِم تحمل نشان دهد. 
 شروع و نحوه ی تغذیه ی تکمیلی 

می توان  کودک  تکمیلی  تغذیه ی  برای  زیر  راهنمای  از 
استفاده کرد. 
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در ماه  هفتم، غالت مانند برنج بهترین ماده ی غذایی برای 
آسان تر  مواد  از  گروه  این  هضم  زیرا  است.  کمکی  غذای  آغاز 
است. فرنی یکی از بهترین غذاهایی است که می توان تغذیه با آن 
را یک بار در روز به اندازه ی یک تا سه قاشق مرباخوری شروع 
آن  مقدار  به  شیرخوار  تمایل  و  تحمل  برحسب  تدریج  به  و  کرد 
را  بادام  حریره ی  و  شیربرنج  فرنی،  با  شیرخوار  تغذیه ی  افزود. 

می توان تا ٢ هفته ادامه داد. 
در هفته ی سوم، مصرف انواع سبزی ها مثل سیب زمینی، 
هویج، جعفری، گشنیز، کدوسبز، لوبیا و … برای تغذیه ی کودک 
آغاز می شود. در این هفته عالوه بر فرنی می توان با مخلوطی از 
به  فوق  غذایی  مواد  که  کرد. سوپی  تهیه  برنج سوپ  و  سبزی ها 
خوبی در آن پخته و نرم شده باشد، غذای مناسبی برای شیرخوار 
است. بهتر است سبزی ها را تک تک و به مرور به سوپ اضافه 

کرد. 
سوپ  به  گوشت  کمی  مقدار  می توان  چهارم  هفته ی  از 
کودک اضافه کرد. گوشت را باید به قطعات کوچک تقسیم کرد 
له  و  پخته  کاماًل  باید  که  کرد  استفاده  چرخ کرده  گوشت  از  یا  و 
شوند. پوره ی سبزیجات نیز غذای مناسبی برای شیرخوار است. 
پوره را می توان با سیب زمینی، هویج و نخودسبز به صورت پخته 

شده و همراه با کمی روغن یا کره تهیه کرد. 
زرده ی  دادن  می توان  سوپ  بر  عالوه  هشتم،  ماه  در 
باشد.  سفت  و  آب پز  کاماًل  باید  زرده  کرد،  آغاز  را  تخم مرغ 
ابتدا باید به اندازه ی یک قاشق چایخوری از زرده ی پخته شده 
به شیرخوار  و  کرد  له  و سرد شده  یا شیر جوشیده  آب  در  را 
به  هفته  یک  در  تا  داده  افزایش  تدریج  به  را  آن  مقدار  و  داد 
در  روز  یک  می توان  آن گاه  برسد.  کامل  زرده ی  یک  مقدار 
به  تخم مرغ  زرده ی  نصف  روز  هر  یا  کامل  زرده ی  یک  میان 
یک سالگی  تا  تخم مرغ  سفیده ی  از  استفاده  داد.  شیرخوار 
دارند  حساسیت  زمینه ی  که  کودکانی  در  و  نمی شود  توصیه 
شروع دادن زرده ی تخم مرغ نیز بعد از یک سالگی و سفیده ی 

آن بعد از ١8 ماهگی توصیه می شود. 
با افزایش سن و پذیرش بیشتر شیرخوار، سوپ و غذای 
با اضافه کردن  باید  باید تبدیل به غذاهای سفت تر شود یعنی  نرم 

در  جویدن  تکامل  عمل  جویدن،  قابل  کمی  و  سفت تر  غذاهای 
شیرخوار تقویت شود. اگر غذاهای سفت تر را به تدریج اضافه 
یا له شده استفاده  نکنیم و برای مدت ها از غذاهای آبکی صاف 
شود، کودک بعدًا در عمل جویدن غذاهای سفت دچار مشکل 
خواهد شد. برای این کار می توان از حدود 8 ماهگی تکه های 

نان یا بیسکویت هم به دست شیرخوار داد. 
از 8 ماهگی می توان به غذای شیرخوار ماست نیز اضافه 
کرد. شروع استفاده از حبوبات از 9 ماهگی است که به سوپ 
شیرخوار اضافه می شود. می توان از انواع حبوبات خیس شده 
و پوست کنده که کاماًل پخته و نرم شده باشد، مانند عدس، ماش 
پروتئین  تأمین  برای  منبع خوبی  کرد. حبوبات  استفاده  لوبیا  و 
تشکیل  را  کاملی  غذای  مادر  شیر  و  غالت  با  و  امالح اند  و 

می دهند. 
آب میوه نیز در اواخر 8 ماهگی به برنامه ی غذایی کودک 
دادن  است.  معدنی  امالح  و  ویتامین  حاوی  که  می شود  اضافه 
قاشق  یک  از  و  رقیق شده  به صورت  آغاز  در  باید  را  میوه  آب 
مرباخوری در روز شروع و تدریجًا بر میزان آن اضافه کرد و به 
١0 تا ١٥ قاشق مرباخوری رساند. بهتر است مدت ٥ تا 7 روز 
فقط از یک نوع آب میوه استفاده شود تا اگر ناسازگاری داشت 

شناخته شود. 
شیرخواران در پایان یک سالگی عالوه بر غذاهای نامبرده 
به تدریج از غذاهای خانواده استفاده کنند. غالتی که  می توانند 
صورت  به  برنج  مانند  دارد،  را  آن ها  جویدن  قدرت  شیرخوار 
کته های مختلف مخلوط با سبزی ها، حبوبات و گوشت های نرم 

از انواع غذاهای مناسب اند. 
زیاد  سرعت  علت  به  زندگی  اول  سال  اواخِر  در  کودک 
رشد و فعالیت زیاد احتیاج به انرژی و غذاهای بیشتر دارد ولی از 
طرفی حجم معده ی او هنوز کم است. بنابراین الزم است در این 
سن عالوه بر استفاده از شیر مادر، روزانه به دفعات به او غذای 

کمکی داده شود. 
به  شکر  و  ادویه  نمک،  افزودن  از  زندگی  اول  سال  در 
این  در  کودک  ذائقه ی  زیرا  کرد  خودداری  باید  کودک  غذای 

زمان شکل می گیرد. 
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در سال اول زندگی، مادر باید در هر وعده ابتدا کودک را 

با شیر خود تغذیه کند و بعد به او غذای کمکی بدهد. 
طبق  اول  سال  در  را  تکمیلی  تغذیه ی  دفعات  کنید  سعی 

جدول زیر برای کودک تنظیم کنید. 

  
              جدول دفعات تغذیه ی تکمیلی 

دفعات تغذیه ی تکمیلیسن کودک 
از یک بار در روز شروع کنید و به سه بار در 7 ماهگی

روز برسانید. 
٤ تا ٥ بار در روز 8 و 9 ماهگی 

٥ بار در روز ١0 و ١١ ماهگی 
به تدریج کودک را با غذای سفره ی خانواده از پایان ١٢ ماهگی 

آشنا کنید. 

تغذیه ی کودک از 1 تا 2 سالگی 
می شود.  تأکید  همچنان  مادر  شیر  با  تغذیه  ادامه ی  بر  ــ 
در سال دوم زندگی باید ابتدا غذای کمکی و بعد شیر مادر داده 

شود. 
روز  در  بار   ٥ تا   ٤ مادر(  شیر  از  )غیر  تغذیه  دفعاِت  ــ 

باشد. 
راحت تر  آن  هضم  تا  داد  تغییرهایی  غذا  در  باید  هنوز  ــ 
در  آن چه  صورت  به  و  یکباره  غذا  اگر  است  ممکن  زیرا  باشد 
او  برای  داده شود، هضم غذا  به کودک  سفره ی خانواده است 

دشوار باشد. 
کاماًل  یا  کته  صورت  به  برنج  اگر  خانواده  سفره ی  در  ــ 
نرم شده نیست می توان آن را با پشت قاشق و کمی آِب خورش 

یا اگر در سفره ی خانواده  به کودک داد و  له کرد، سپس  نرم و 
آب  با  را  نان  کمی  می توان  هست   … و  سیب زمینی  خوراک 
به  گوشت  کوچک  تکه های  و  سیب زمینی  با  کرده،  نرم  خورش 

کودک داد. 
مقدار  و  مادر  شیر  با  پروتئین  و  کلسیم  به  کودک  ــ نیاز 

ماست و لبنیاتی که در روز می خورد تأمین می شود. 
ــ سفیده ی تخم مرغ کم کم به همان صورت که درباره ی 
به صورت کاماًل پخته و سفت  بود  زرده ی تخم مرغ شروع شده 
شده شروع و به تدریج به یک سفیده ی کامل می رسد و می توان 

یک روز در میان یک تخم مرغ کامل به کودک داد. 
و  شود  داده  دخالت  خوردن  غذا  در  فعاالنه  کودک  ــ 

توجه!

از دادن موادغذایی زیر به کودکان زیر یک سال خودداری شود: 
توت فرنگی، گیالس، آلبالو، انگور، کیوی، خربزه، اسفناج، کلم، گوجه فرنگی، سفیده ی تخم مرغ، پنیر، میگو، 

شیر گاو، بادام زمینی، عسل و ... .
این مواد ممکن است باعث حساسیت یا آلودگی در کودک شود. 
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دهان  به  و  بردارد  کوچک  قاشق  یا  دست  با  را  غذا  او  خود 

ببرد. 
ــ از ١١ ماهگی به بعد زمان انتقال از غذاهای مخصوص 

به غذای سفره ی خانواده است. 
ــ حبوبات از موادغذایی دارای پروتئین، کربوهیدرات و 
مصرفی  حبوبات  تنوع  بر  تدریج  به  دوم  سال  در  و  است  امالح 
با  پخته شده  کاماًل  به صورت  می توان  را  آن ها  می شود.  افزوده 
پذیرش کودک  )ترجیحًا در صورت  کره  یا  سیب زمینی و روغن 

از روغن زیتون تصفیه شده و بی بو( به کودک داد.
باید توجه داشت که هنوز هم معده ی کودک کوچک  ــ 

است و نباید آن را با مقدار زیاد آب میوه یا خود میوه پر کرد. 
شکالت،  پفک،  مثل  تنقالتی  ساله   ٢ تا   ١ کودکان  به  ــ 
چیپس و … نباید داده شود، چنان چه فعالیت کودک زیاد باشد 
و  خرد  کاماًل  که  خام  پسته ی  و  بادام  بیسکویت،  خرما،  بستنی، 
جای  و  شود  داده  او  به  غذا  از  بعد  که  شرطی  به  است  شده  له 

وعده های اصلی غذا را نگیرد مفید است. 
قطره ی  و   D و   A ویتامین های  مصرف  دوم،  سال  طی  ــ 
آهن باید ادامه داشته باشد و این موضوع که آهن موجب سیاهی 
را  باید قطره ها  بلکه  آن شود  مانع مصرف  نباید  دندان ها می شود 
کودک  دهان  انتهای  در  سپس  و  ریخت  چای خوری  قاشق  در 
تخلیه کرد )برخی از انواع قطره ها قطره چکان مخصوص دارد( 

و بالفاصله پس از آن مقدار کمی آب به او داد. 
بیشتر  کودک  استقالل  احساس  دوم  سال  اواخر  در  ــ 
از همه ی  تنهایی غذا می خورد و می تواند  به  می شود و خودش 
غذاهای سفره  ی خانواده به دلخواه استفاده کند. مادران در این 
که  پرانرژی  و  کافی  موادغذایی  به مصرف  باید  زندگی  از  مرحله 

برای رشد کودک الزم است توجه کنند. 
 از شیر گرفتن کودک 

پیشنهاد  زیر  نکته های  کودک  گرفتن  شیر  از  هنگام 
می شوند:

 ٢ از  بعد  معمواًل  گرفتن،  شیر  از  برای  مناسب  وقت  ــ 
سالگی است. 

ــ به کودک ٤ تا ٥ نوبت در روز غذا دهید. 

غذایی  وعده های  تعداد  و  غذا  میزان  نیاز،  در صورت  ــ 
را افزایش دهید. 

ــ فواصل بین شیردهی را افزایش دهید. به عنوان مثال 
ابتدا در طول صبح شیردهی را قطع کنید. پس از یک تا ٢ هفته 

شیردهی در طول بعدازظهر را هم قطع کنید. 
احساس  بگذارید  و  کنید  محبت  بیشتر  کودک  به  ــ 

نزدیکی بیشتری به مادر داشته باشد. 
را  او  دارد،  خوردن  شیر  به  تمایل  کودک  که  زمانی  ــ 
ناراحت  و  عصبی  است  ممکن  زیرا  نکنید  دور  خود  از  زور  با 

شود. 
ــ سرانجام شیردهی در طول شب را هم قطع کنید. 

به  کودک  کردن  عالقه مند  در  مادر  حوصله ی  و  ــ صبر 
غذاهای مختلف تأثیر زیادی دارد. 

تغذیه ی کودک از 2 تا 5 سالگی 
کودکان،  نیاز  مورد  موادمغذی  کلیه ی  تأمین  برای 
غذایی  مختلف  گروه های  از  ترکیبی  باید  آن ها  غذایی  برنامه ی 

داشته باشد. 
ترکیبی  شامل  کودک  غذایی  روزانه ی  برنامه ی  چنان چه 
می توان  باشد،  غذایی  اصلی  گروه های  از  مختلف  غذاهای  از 
تأمین  کودک  نیاز  مورد  مغذی  مواد  تمام  که  داشت  اطمینان 
خواهد شد. نکته ی مهم دیگر در تأمین تغذیه ی کودکان ٣ تا ٥ 
سال، دادن حداقل ٥ وعده غذای اصلی شامل صبحانه، ناهار، 
شام و ٢ میان وعده، حدود ساعت ١0 صبح و ٥ بعدازظهر و در 

نهایت یک لیوان شیر قبل از خواب است. 
میان وعده، غذای مختصری است که نباید جای وعده ی 
اصلی غذا را بگیرد. غذاهایی مثل شیر و بیسکویت، نان و خرما، 
نان و پنیر، کیک، کلوچه با آب میوه و انواع شربت های خانگی، 
 … و  خشک  توت  کشمش،  پسته،  گردو،  بادام،  مثل  خشکبار 
بسیار مناسب است. بهتر است از دادن پفک، چیپس های آماده، 
نوشابه های رنگی گازدار و لواشک های غیربهداشتی که ارزش 
غذایی آن ها کم است و می توانند جای غذای اصلی را هم بگیرند 
متوسط  حد  در  نیز  شکالت  خوردن  ضمنًا  کرد.  خودداری 
انواع میوه، عدسی،  ندارد.  مانعی  به طوری که زیاده روی نشود 
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لبو،  لبو، ماست و اسفناج، ماست و  لوبیای پخته، کدوحلوایی، 
شلغم پخته، عدس بوداده، گندم بوداده، از انواع میان وعده های 

مفیدند. 

به گروه های پنج نفری تقسیم شوید و هر گروه برای یکی از گروه های بدو تولد تا 1 سالگی، 2ـ1 و 5  ـ2 
سالگی کودک برنامه ی غذایی روزانه بنویسد و در کالس ارایه کند تا درباره ی آن در کالس بحث شود. 

فعالیت عملی3 

چکیده

 بیست و هشت روز اول پس از تولد را دوره ی نوزادی می نامند. این دوران بسیار 
حساس است و بیشترین مرگ و میر کودکان در این مدت اتفاق می افتد. 

ـ  3 کیلوگرم   نوزاد طبیعی دارای میانگین قد حدود 50 سانتی متر، وزن حدود 3/5  ـ
و دور سر حدود 35 سانتی متر است. 

 مهم ترین حرکات، بازتاب ها یا واکنش های نوزاد طبیعی عبارت است از: 
کردن،  دنبال  و  جو  جست و  واکنش  زدن،  چنگ  بازتاب  مکیدن،  واکنش  یا  بازتاب 

بازتاب مورو و … . 
 از مهم ترین مراقبت های حیاتی نوزاد برقراری ضربان قلب و تنفس، حفظ درجه ی 

حرارت بدن، مراقبت از بندناف، پیشگیری از عفونت ها و … است. 
 واکسیناسیون قدرت دفاعی بدن کودک را زیاد می کند و او را در برابر بعضی از 

بیماری های خطرناک دوران کودکی محافظت می کند. 
 طبیعی ترین راه تغذیه ی شیرخوار استفاده از شیر مادر است. ترکیب شیر مادر کامالً 

منطبق با نیازهای شیرخوار است و بدین لحاظ مناسب ترین رشد را در کودک ایجاد می کند. 
 تا شش ماهگی فقط تغذیه ی انحصاری با شیر مادر برای شیرخوار کافی است. در 
این مدت هیچ چیز دیگر، حتی آب جز در شرایط  گرمای بیش از حد که منجر به تعریق 

زیاد کودک می شود نباید داده شود. 
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 از ماه هفتم عالوه بر شیر مادر، دادن غذاهای کمکی شروع و تا 12 ماهگی ادامه 
می یابد، به طوری که در ماه 13 کودک می تواند بر سر سفره نشسته، عالوه بر غذای ویژه ی 

خود، از غذای سفره خانواده نیز به مرور استفاده کند. 
هویج،  سیب زمینی،  مثل  سبزی ها  پوره ی  بادام،  حریره ی  شیربرنج،  فرنی،  از   

نخودفرنگی و لوبیا سبز، زرده ی تخم مرغ، جوانه ی غالت و حبوبات،  گوشت، نان، بیسکویت، 
ماکارونی و آب میوه به تدریج در ماه های هفتم تا دوازدهم برای تغذیه ی تکمیلی کودک 

استفاده می شود. 
 وقت مناسب برای از شیرگرفتن کودک معموالً بعد از 2 سالگی است و این کار باید 

به تدریج انجام گیرد. 

١ــ دوره ی نوزادی چه دورانی است؟ 
ب( ٤ هفته ی اول زندگی  الف( ١0 روز اول زندگی  
د( یک سال اول زندگی  ج( شش ماه اول زندگی  

٢ــ میانگین وزن و قد نوزاد طبیعی چه قدر است؟ 
ب( ٣/٥ــ٣ کیلوگرم/ ٥0 سانتی متر  الف( ٤/٥ــ٣ کیلوگرم/ ٥0 سانتی متر  
د( ٣/٥ــ٣ کیلوگرم/ ٤8 سانتی متر  ج( ٤ــ ٢/٥ کیلوگرم/ ٤8 سانتی متر  

٣ــ سن شروع تغذیه ی تکمیلی از چه زمانی است؟ 
ب( ٣ ماهگی  الف( بدو تولد  

د( یک سالگی  ج( شش ماهگی  
٤ــ کدام واکسن جزء برنامه ی واکسیناسیون کودک در کشورمان نیست؟ 

ب( فلج اطفال  الف( هپاتیت ب  
د( دوگانه ی بزرگسال  ج( سه گانه  

٥  ــ سه مزیت شیر مادر را نام ببرید. 

برای کودکی یک تا دو ساله با وزن حدود ١٢ کیلوگرم برنامه ی غذایِی روزانه بنویسید و سهم هرگروه غذایی را 
در آن مشخص کنید١. 

آزمون پایانی نظری واحد کار چهارم

آزمون پایانی عملی واحد کار چهارم

؟

؟

١ــ برای توضیح به فصل اول بخش تغذیه در خانواده در کتاب بهداشت محیط و خانه کد ٦١٣/٣ رجوع کنید. 
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واحد کار پنجم

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

1ــ رشد و تکامل را تعریف کند.

2ــ اصول رشد را شرح دهد.

3  ــ ابعاد رشد و تکامل را نام ببرد.

4ــ مراحل رشد جسمانی کودک را از بدو تولد تا شش سالگی توضیح دهد.

5  ــ مراحل مهم رشد حرکتی کودک را در سال اول زندگی توضیح دهد.

6 ــ مراحل رشد سخن گفتن کودک در شش سال اول زندگی و عوامل مؤثر بر آن را بیان کند.

7ــ رشد عاطفی کودک را شرح دهد.

8  ــ رشد اجتماعی کودک را توضیح دهد.

9ــ پایداری شیء را در کودکان آزمایش کند.

10ــ مفهومِ دلبستگی و اهمیت آن را شرح دهد.

11ــ تفاوت های فردی را در برخورد با کودکان به کار برد.

12ــ وزن، قد و دور سر کودک را به طور صحیح اندازه گیری کند.

13ــ منحنیِ رشد کودک )قد، وزن و دور سر( را در کارت رشد ترسیم و تفسیر کند.

1ــ رشد یعنی چه؟
2ــ سِن طبیعی نشستن، راه افتادن و حرف زدن برای کودک چه زمانی است؟

3ــ ابعاِد رشد و تکامل کودک کدام است؟
4ــ آیا همه ی انسان ها از نظر رشد و تکامل یکسان اند؟

5  ــ کارت رشد چیست؟
6 ــ علل معلولیت های کودکان کدام اند؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟پیش آزمون واحد کار پنجم ؟
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بیشتر بدانید

مقدمه

رشد و تکامل انسان از ابتدای تشکیل سلول تخم شروع می شود و تا 
بلوغ و بزرگسالی ادامه دارد.

تغییرهای  مجموعه ی  هم  روی  و  توأم اند  پدیده ی  دو  تکامل  و  رشد 
با  کار  واحد  این  در  می گیرند.  دربر  کیفی  و  کمی  نظر  از  را  بدن  طبیعی 
پایش  و  را کنترل  و تکامل آشنا می شوید و می توانید کودک  مراحل رشد 

رشد کنید.

ـ ٥ ــ تعریف رشد1 و تکامل2 کودک 1ـ
آیا مفهوم رشد و تکامل کودک را می دانید؟

رشد به تغییر در اندازه ی بدن اشاره دارد ولی تکامل یا نمو 
تغییرهایی گفته می شود که در عملکرد کودک در  به مجموعه ی 

طول زمان رخ می دهد. در تکامل کودک، عوامل زیست شناختی، 
برای روند رشد  محیطی و هیجانی مؤثرند. معموال ً  واژه ی رشد 

و تکامل به کار گرفته می شود.

عوامل مؤثر بر رشد و تکامل کودک
رشد و تکامل تحت تأثیر عوامل بسیاری است که مهم ترین آن ها عبارت است از:

الف( صفات ارثی و ژنتیکی:عوامل ژنتیکی بر رشد و تکامل به ویژه قد، وزن، تکامل اجتماعی، عقالنی و 
شخصیت مؤثرند.

ب(  سن: میزان رشد در زندگی جنینی از هر زمان دیگری بیشتر است. در سال اول زندگی نیز میزان 
رشد زیاد است و بعد از آن هنگام بلوغ افزایش می یابد.

ج( جنس:جنس کودک در رشد و تکامل او اثر دارد. به عنوان مثال در حدود سن ده تا یازده سالگی قد 
و وزن دختران ناگهان افزایش می یابد. این رشد مربوط به دوران بلوغ آن ها است. در پسران جهش رشد کمی 

دیرتر یعنی در دوازده تا سیزده سالگی است.
د( تغذیه:وضعیت تغذیه ی پیش از زایمان و پس از آن بر رشد و تکامل اثر می گذارد و در   واقع تأخیر رشد 

از نشانه های سوءتغذیه است. هنگامی که وضع تغذیه ی کودک بهبود یابد وزن و قد او شروع به رشد می کند.

                     Development  ــGrowth                          2 ــ1
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هـ( محیط فیزیکی:برخورداری از نور آفتاب، تغذیه ی خوب، روشنایی و تهویه نیز بر رشد و تکامل اثر 
می گذارد.

و( عوامل روانشناختی: عشق، تمایل به مراقبت و روابط مناسب بین والدین و کودک بر تکامل اجتماعی، 
عاطفی و هوشی کودکان اثر گذار است.

ز( آلودگی به عفونت ها و انگل ها: بعضی از عفونت های مادر در دوران بارداری )مانند سرخجه( بر رشد 
درون رحمی جنین اثر می گذارد. عفونت های پس از زایمان )مانند اسهال مکرّر یا طوالنی   مدت و سرخک( رشد 
و تکامل کودک را به خصوص اگر سوء  تغذیه هم در کار باشد کُند می کند. انگل های روده ای با خوردن مقدار 

قابل مالحظه ای از مواد غذایی کودک مانع رشد و تکامل او می شود.
ح( عوامل اقتصادی: سطح زندگی خانواده عاملی مهم است. کودکانِ خانواده های دارای تغذیه ی مناسب 

وزن و قد بیشتری دارند. عوامل اقتصادی با سطح زندگی و وضع تغذیه ی مردم بستگی دارد.
ط( عوامل دیگر: عوامل فرهنگی و سایر عوامل مثل مرتبه ی تولد کودک، فاصله ی بین تولد در کودکان، 

وزن هنگام تولد، چندقلویی، سطح سواد پدران و مادران و… در رشد و تکامل کودک مؤثر است.

ـ ٥ ــ اصول رشد و تکامل کودک 2ـ
آیا می دانید اصول و ویژگی های رشد و تکامل کدام اند؟

توجه  آن  به  باید  که  است  مهمی  نکته های  رشد  درباره ی 
کرد:

پی درپی  و  مختلف  مراحل  به  صورت  کودک  رشد   
مرحله ی  که  زمانی  تا  نمی توان  دلیل  به همین  می گیرد.  صورت 
قبلی صورت نگرفته، انتظار داشت که کودک به مرحله ی بعدی 

برسد.
 مراحل رشد همه ی کودکان در کشورها و فرهنگ های 
مختلف جهان، یکسان و ثابت است. یعنی همه ی کودکان قبل از 
آن که راه بروند، سینه خیز و چهار دست و پا راه می روند، سپس 

به تدریج سرپا می ایستند و بعد راه رفتن را تمرین می کنند.
 رشد انسان تابع رشد دستگاه های عصبی )مغز و نخاع( 
و  بدنی  فعالیت  داشتن  حرکتی،  مهارت های  تمرین  عضالنی،  و 

برخورداری از محیط گرم و عاطفی است.
 با توجه به مطلب باال، آموزش هر موضوعی در درجه ی 
توانایی های دستگاه عصبی و عضالنی کودک  به سن و  نخست 
حد  به  کودک  عضله های  و  مغز  رشد  چنان چه،  دارد.  بستگی 
الزِم خود نرسیده باشد، آموزش و محرک های بیرونی و محیطی 

کودک  به  نمی توان  دلیل  به همین  داشت.  نخواهد  چندانی  اثر 
مغز  زیرا هنوز  آموزش داد.  را  یک ساله ی معمولی حرف زدن 
و ماهیچه های زبان و حلق کودک به آن اندازه رشد نکرده اند که 

کودک قادر به تکلم باشد.
 انسان ها با یکدیگر متفاوتند و ممکن است سن نشستن، 
بقیه  از  زودتر  یا  دیرتر  کمی  هریک  و…  زدن  حرف  رفتن،  راه 

صورت گیرد.
است  آن  نشان دهنده ی  رشد،  مراحل  در  زیاد  تأخیر   
به عبارت دیگر،  به آن توجه کرد.  باید  که مشکل جدی است و 
سن  در  و  رفتن؛  راه  به  شروع  سالگی  دو  و  نیم  در  که  کودکی 
مشکلی  دچار  حتماً  است  کرده  زدن  حرف  به  شروع  سالگی   5
آن هاست.  مهم ترین  از  یکی  ذهنی  عقب ماندگی  که  است  جدی 
را  خود  رشد  مراحل  ذهنی اند،  عقب ماندگی  دچار  که  کودکانی 
با  چنان چه  سبب  به همین  می کنند.  طی  زیاد  تأخیر  و  کندی  با 
چنین مواردی روبه رو شدید، حتماً با پزشک متخصص کودکان 

مشورت کنید.

ـ ٥ ــ ابعاد رشد و تکامل کودک 3ـ
آیا می دانید کودک چگونه رشد می کند؟



مراقبت از مادر و کودک در خانه: رشد و تکامل کودک

221

رشد کودکان قبل و بعد از تولد در ابعاد مختلف جسمانی 
و روانی شامل:

4ــ رشد تکلم )سخن گفتن( 1ــ رشد جسمانی 
5ــ رشد عاطفی 2ــ رشد حرکتی 

6ــ رشد اجتماعی 3ــ رشد ذهنی 
ـ ٥ ــ رشد جسمانی: رشد جسمانی کودکان در  1ــ3ـ
سال های اولیه ی زندگی بسیار اهمیت دارد. نکته ی مهم آن است 
که همه ی اعضای بدن به یک اندازه رشد نمی کنند بلکه میزان رشد 
در قسمت های مختلف بدن متفاوت است. از شش ماهگی به بعد 
بهداشتی  و  تغذیه  مناسب  وضعیت  از  که  شیرخوارانی  رشد  نیز 
برخوردارند، بیشتر می شود. میزان رشد جسمانی دختران و پسران 

نیز با یکدیگر متفاوت است.

رشد کودک در کشور به شرح زیر است:
ــ هنگام تولد حدود 3/5 کیلوگرم
ــ یک سالگی حدود 10 کیلوگرم

ــ دو سالگی حدود 12 کیلوگرم
ــ سه سالگی حدود 14 کیلوگرم

ــ چهار سالگی حدود 16 کیلوگرم
ــ پنج سالگی حدود 18 کیلوگرم

قد
افزایش قد در دوره ی کودکی به صورتی است که سر کمتر 

و تنه و پاها رشد بیشتری دارند.
متوسط قد در دوره ی کودکی به شرح زیر است:

ــ هنگام تولد حدود 50 سانتی متر
ــ یک سالگی حدود 75 سانتی متر

ــ دو سالگی حدود 85 سانتی متر
ــ سه سالگی حدود 95 سانتی متر

ــ چهار سالگی حدود 101 سانتی متر
ــ پنج سالگی حدود 110 سانتی متر

دور سر
اندازه ی دور سر موقع تولد حدود 35 سانتی متر است که 
ماهه ی دوم  ماه دو سانتی متر، سه  اول زندگی هر  ماهه ی  در سه 
هر ماه یک سانتی متر و شش ماه بعد هر ماه حدود نیم سانتی متر 
به آن اضافه می شود. پس از دو سالگی اندازه ی دور سر تا پایان 
عمر تغییر چندانی نمی کند. افزایش اندازه ی دور سر در دو سال 

اول زندگی نشان دهنده ی رشد مغز است.
بدن  قسمت های  سایر  در  رشد  باال،  جنبه های  بر  عالوه 

مثل دندان ها، سیستم عصبی و… نیز ادامه می یابد.

وزن
ـ  ٪5 وزِن  نوزاد در چند روز اول زندگی به میزان ٪10 ـ
هنگاِم تولد خود را از دست می دهد و مجددًا در 7 تا 10 روزگی، 
وزن هنگام تولد را به دست می آورد. در ماه چهارم و پنجم وزن 
کودک دو برابر و در یک سالگی سه برابر می شود. در دو سالگی 

کودک چهار برابر وزن هنگام تولدش را دارد.
متوسط وزن کودک در سال های مختلف براساس منحنی 

توجه!

اندازه های داده شده فقط متوسط شاخص های رشد وزن، قد و دور سر کودک است و بر این اساس نباید 
به  باید  دارد.  را  به خود  مخصوص  رشد  کودک  هر  چون  کرد  پیش بینی  را  کودک  سر  دور  و  قد  وزن،  اندازه ی 
اندازه های والدین و نیز کودک در هنگام تولد، نوع تغذیه ی کودک )شیر مادر یا مصنوعی(، منحنی رشد کودک 

و سایر عوامل در این باره توجه شود.
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رشد  جلوه های  مهم ترین  حرکتی:  رشد  ـ ٥ ــ  2ــ3ـ
حرکتی از بدو تولد تا شش سالگی کودک؛

آغاز  را  نشستن  به تدریج  ماهگی  از 4  نشستن: کودکان 
دیگران  کمک  به  می تواند  چهارماهه  کودک  معمواًل  می کنند. 
اکثر کودکان می توانند  ماهگی،  نه  در  و  بنشیند  دقیقه  برای یک 

بی کمک دیگران برای ده دقیقه یا بیشتر بنشینند.
سینه خیز و چهار دست و پا رفتن: معمواًل اکثر کودکان 
پا  و  دست  چهار  ماهگی  ده  حدود  از  و  سینه خیز  ماهگی  نه  از 

راه می روند.

و  نه  حدود  از  کودکان  معمواًل  رفتن:  راه  و  ایستادن 
کودکان  بیشتر  می ایستند.  صندلی  یا  میز  کمک  به  ماهگی،  ده 
در سیزده ماهگی بدون کمک دیگران راه می روند اگرچه تلوتلو 
می خورند ولی از هجده ماهگی بدون کمک دیگران راه می روند 

و از پله باال و پایین می روند.

هماهنگی حرکات: کودک از حدود 6 ماهگی تمایل به 
این حرکات  ناشیانه است.  ابتدا  چنگ زدِن اجسام دارد که در 
حدود یک سالگی با استفاده از انگشتان و کف دست به حرکت 
رشد  مستلزم  امر  این  می شود.  تبدیل  مهارت  با  توأم  ارادی 
سه  از  بعد  است.  مغز  سلول های  رشد  و  عضالت  و  ماهیچه ها 
سالگی رشد حرکتی کودک چشمگیر است. او قادر به استفاده 
از بعضی وسایل می شود و حرکات بدنی هماهنگ دارد. از سه 
میل  و  آمادگی  و  است  پرجنب  و جوش  کودک  سالگی،  تا شش 
بازی دارد. کودکان در سه چهار سالگی  و  فعالیت  برای  شدید 

به تدریج کنترل ادرار و مدفوع خود را به دست می آورند.

توجه!

کلیه ی فعالیت های عملی مربوط به مهد کودک یا مراکز بهداشتی درمانی در این واحد کار با یک بار مراجعه 
به مراکز موردنظر انجام شود.
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با  و  مراجعه  درمانی  بهداشتی  مرکز  یا  مهدکودک  یک  به  گروه  هر  شوید.  تقسیم  نفری   5 گروه های  به 
دست کم پنج نفر از والدین کودکان زیر 18 ماه دختر و پسر درباره ی سن شروع فعالیت های زیر مصاحبه کنید:

ـ سن نشستن با کمک دیگران
ـ سن نشستن بی کمک دیگران

ـ سینه خیز رفتن
ـ چهار دست و پا رفتن

ـ ایستادن با کمک اشیا
ـ راه رفتن

سپس گروه ها گزارشی از مصاحبه های خود تهیه کنند و در کالس درباره ی تفاوت ها و شباهت هایی که 
مشاهده کرده اند، بحث کنند.

فعالیت عملی1 

کودک  زندگی  اول  سال  دو  ذهنی:  رشد  ـ ٥ ــ  3ــ3ـ
بیشتر  دوره،  این  در  که  می نامند  حرکتی  ــ  حسی  دوره ی  را 
این  به حس و حرکت است.  فعالیت های ذهنی کودک محدود 
مرحله پس از دو سالگی که کودک شروع به صحبت کرد پایان 
می پذیرد، زیرا کودک شروع به نمادسازی می کند. زبان نشانه ی 

تسلط بر نمادهاست.
به  بازتاب هاست.  از  مجموعه ای  دارای  طبیعی  نوزاد 
کار سوم  واحِد  در  تولد  هنگام  انسان  نوزاد  اولیه ی  بازتاب های 
قشر  هنوز  که  است  نظر  این  از  بازتاب ها  اهمیت  کردیم.  اشاره 
مغز آن قدر رشد نکرده است که بتواند چنین فعالیت هایی را کنترل 
به  مغز، کودک مسلط  با رشد چشمگیر  هم زمان  به تدریج،  کند. 

توانایی های دیگری می شود.
می کند  تکرار  را  اعمالی  کودک  ماهگی،  از حدود شش 
که باعث ایجاد صداها و دیدنی های جالب می شود. حدود یک 
پایداری  آن  به  که  می یابد  مهمی دست  به رشد  سالگی، کودک 

شیء گفته می شود.
منظور از پایداری شیء آن است که کودک متوجه می شود 
هنوز  عروسک  شود،  انداخته  پارچه ای  او  عروسک  روی  اگر 
زیر پارچه است. به همین دلیل جلو می آید، پارچه را کنار می زند 
هنگامی  این،  از  قبل  تا  که  درحالی  برمی دارد.  را  عروسک  و 

پارچه کشیده می شد، کودک جست وجو  او  که روی عروسک 
می کرد  تصور  چون  می کرد.  متوقف  را  عروسک  یافتن  برای 
مشخص  نمونه ی  ندارد.  وجود  نمی شود،  دیده  که  عروسکی 
دست یابی کودک به پایداری شیء، بازی »دالی موشه« است که 
می کنند، کودک  در پشت شیء مخفی  را  اطرافیان، خود  وقتی 

هم چنان به جست و جوی آن ها برمی آید.
مرحله ای  به  ذهنی  رشد  نظر  از  کودک  سالگی،  دو  در 

دیگر می رسد که تا شش سالگی ادامه دارد.
در این مرحله، کودک می تواند تقلید کند و به همین دلیل 
کودک  که  است  مهم  بنابراین  می آموزد.  دیگران  رفتارهای  از 
را  رفتارها  همان  تا  کند  مشاهده  را  سالم  و  سازنده  رفتارهای 

بیاموزد.
یکی دیگر از ویژگی های مهم کودکان در این دوره آن است 
ناتوان اند. آنان نمی فهمند که  که آن ها از درک دیگران تا حدی 
آنان خودمحور  به عبارت دیگر  متفاوتی دارند.  مردم دیدگاه های 

می شوند.
زیر  )یا  از کودکی سه چهار ساله  نکته  این  آزمایش  برای 
جلوی  را  )دستش  ببندد  را  چشمش  که  بخواهید  سال(  شش 
چشمانش بگیرد تا نتواند بیرون را ببیند(. سپس از او بپرسید آیا 
نه است. چون خودش  ببینم؟ جواب کودک  را  تو  من می توانم 
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نمی تواند دیگران را ببیند، تصور می کند دیگران هم نمی توانند او 
را ببینند. به همین سبب کودکان زیر شش سال کتاب را جلوی 
بخواند  برایشان  را  آن  که  می خواهند  مادر  از  و  می گیرند  خود 
بخواند،  را  کتاب  پشت،  از  نمی تواند  مادر  که  نیستند  متوجه  و 
یعنی چون خودش کتاب را می بیند تصور می کند که دیگران هم 

می توانند کتاب را ببینند.

تغییر  رشدی،  تحوالت  سایر  همانند  نیز،  کودکان  بازِی 
مسلط  نمادها  بر  کودک  که  تکلم،  شروع  با  هم زمان  می کند. 
کودک  مثالً  می گیرد.  شکل  هم  نمادین  بازی های  می شود، 
چند  یا  می کند  بازی  آن  با  و  می کند  تصور  ماشین  را  تکه چوبی 
یا  اتوبوس  که  می کند  تصور  و  می چیند  سرهم  پشت  را  صندلی 

هواپیما دارد.

به تدریج  بعد  و  است  تک نفری  ابتدا  کودکان  بازی های 
حدود  می کنند.  شروع  را  دونفری  بازی های  سالگی  سه  در 
پنج سالگی، ارتباط های کودکان، با  ثبات تر، اجتماعی تر و پیچیده تر 
می شود. تا قبل از این سن، کودکان توجه چندانی به همساالن 
گاهی  و  می دهند  ترجیح  را  انفرادی  بازی های  و  ندارند  خود 
بازی های هم جواری می کنند. یعنی کنار هم بازی می کنند بدون 
این که با هم ارتباطی داشته باشند. حدود پنج سالگی کودکان در 
بازی  یا در  برسند  به هدف مشترکی  تا  بازی ها همکاری می کنند 

نقش های مختلفی ایفا می کنند.
می دهد.  افزایش  کودکان  در  را  هوشی  رشد  بازی، 
بازی های گروهی نه تنها به رشد هوشی بلکه به رشد اجتماعی و 

عاطفی کودکان نیز کمک بسیار می کند.

هنرجویان به گروه های پنج نفری تقسیم شوند. هر گروه بازی های کودکی یک ساله، دو ساله، سه ساله 
و پنج ساله را مشاهده کند و از شباهت ها و تفاوت های آن ها گزارشی تهیه کند. در صورت امکان در گزارش 

خود از تصاویر نیز استفاده کنید.

فعالیت عملی2   
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در  کودکان  گفتن(:  )سخن  تکلم  رشد  ـ ٥ ــ  4ــ3ـ
به صورت  را  صداهایی  می توانند  فقط  زندگی  سال  نخستین 
خود به خودی و سپس با تقلید و به طور ارادی تولید کنند. از حدود 
1/5 سالگی به تدریج کودکان با زبان آشناتر شده و صحبت ها را 
درک می کنند ولی قادر به صحبت نیستند. از دو سالگی به تدریج 
کودکان شروع به تکلم می کنند. اولین جمله های کودکان معمواًل 

تک واژه ای است و حالت تلگرافی دارد.
بعد از سه سالگی توانایی سخن گفتن کودکان رشدی سریع 
گفتار  به تدریج  و  می یابد  افزایش  آن ها  واژگان  و گنجینه ی  دارد 
جدول  می کند.  پیدا  بیشتری  شباهت  بزرگسال  گفتار  به  کودک 

زیر این مراحل را نشان می دهد:

کودک  تکلم  توانایی  تقویت  باعث  که  عواملی  جمله  از 
می شود:

1ــ برقراری ارتباط کالمی گسترده با کودک

داستان های  )شنیدن  کودکان  برای  کتاب  خواندن  2ــ 
مختلف(

بیشتر بدانید
جدول مراحل تکلم از بدو تولد تا شش سالگى

تعداد تقریبى کلماتنحوه ى سخن گفتنسن

اداى بعضى از صداها و کلمه هاى سادهقبل از یک سالگى

افزایش یک سالگى و  تقلید  راه  از  کلمه ها  از  بعضى  اداى 
سریع واژه ها

جمله هاى دو سالگى اولین  و  بیشتر  کلمه هاى  بردن  به کار 
ساده و کوتاه

100

ارتباط کالمى در قالب جمله هاى ساده سه سالگى برقرارى 
و صحیح با اطرافیان

1000ــ800

1500تعریف داستان ساده و کوتاهچهار سالگى

4 پنج سالگى دست کم  بردن  نام  و  چند  بخشى  جمله هاى 
رنگ

2000

تا شش سالگى  5( اعداد  شمارش  و  طوالنى تر  جمله هاى 
)10

2500

بیشتر بدانید

در خانواده هایی که دو یا چند زبانه اند، مهم است که فقط با یک زبان، آن هم با زبان مادری با کودک صحبت 
شود و او ابتدا زبان مادری خود را بیاموزد. چنان چه کودک زبان مادری خود را به درستی بیاموزد. به راحتی و با 

تسلط زبان های دیگر را هم خواهد آموخت. در غیر این صورت ممکن است دچار تأخیر در گفتار شود.
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ـ ٥ ــ رشد عاطفی: رشِد عواطف یکی از مهم ترین  5  ــ3ـ
جنبه های رشد در دوره ی کودکی است. کودکان در سه یا چهار 
نشان می دهند که  از خود  بسیاری  اول زندگی، واکنش های  ماه 
نشان دهنده ی حالت های عاطفی آنان است، مثالً، وقتی با منظره ی 
ضربان  از  و  آرام  آنان  حرکات  می شوند،  روبه رو  غیرمنتظره ای 
قلبشان کاسته می شود که به آن غافل گیری گفته می شود. یا در 
پاسخ به گرما، سرما، درد و گرسنگی، واکنشی نشان می دهند که 
با افزایش حرکات، بستن چشم، افزایش ضربان قلب و گریه همراه 
است و به آن ناراحتی در واکنش به محرومیت جسمی گفته 

می شود.
ماهگی،  دوازده  تا  هفت  فاصله ی  در  غریبه:  از  ترس 
از  یکی  می گذرانند.  سر  از  را  جدیدی  ترس های  کودکان 
هشت  در  که  است  کردن  غریبی  کودکان  ترس های  معمول ترین 
ماهگی ایجاد می شود و کودک وقتی با غریبه ای مواجه می شود، 
آرام  غریبه  واکنش  هرچه  می چسبد.  مادرش  به  و  می کند  گریه 
بازی  به  شروع  او  با  و  بزند  به آرامی حرف  کودک  با  یعنی  باشد 

هنرجویان به گروه های 5 نفری تقسیم شوند. هر گروه به یک مهدکودک مراجعه کند و ترس از جدایی 
را در کودکانی که به تازگی به مهد سپرده شده اند مشاهده کند و درباره ی واکنش کودکانی که به تازگی به مهد 
سپرده می شوند و حالت ها و واکنش های آنان در مقابل جدایی از مادر با مربیان یا مسؤوالن مهدکودک مصاحبه 

کند. سپس از مشاهدات یا مصاحبه ی خود گزارشی تنظیم و در کالس ارایه کند.

فعالیت عملی3  

به سراغ  با سروصدا  اگر غریبه  این ترس کمتر می شود ولی  کند 
کند  جدایش  مادر  از  یا  کند  بازی  او  با  بخواهد  و  برود  کودک 
این ترس بیشتر می شود. محققان معتقدند دلیل غریبی کردن آن 
است که در هشت ماهگی، حافظه ی کودکان رشد بیشتری کرده 
است و می تواند تصویر افراد آشنا را از غریبه تشخیص دهد و 
نشان  واکنش  و  می شود  افراد  بودن  نا آشنا  متوجه  دلیل  به همین 

می دهد.
ماهگی  دوازده  تا  هفت  از  ترس  این  جدایی:  از  ترس 
سپس  و  است  ماهگی  ـ  15  18ـ در  آن  اوج  و  می شود  شروع 
و  مادر  ارتباط  هرچه  که  است  آن  مهم  نکته ی  می کند.  فروکش 
کودک قوی تر باشد، از شدت اضطراب جدایی کاسته می شود. 
حضور افرادی بیشتر در کنار کودک مانند مادر، خواهر، برادر، 
کاهش  ترس  این  تا  می شود  سبب  و…  عمه  مادربزرگ،  و  پدر 
که  دیگری هستند  آشنای  افراد  نباشد،  مادر  زیرا چنان چه  یابد. 

کودک در کنار آن ها احساس امنیت خواهد کرد.

فعالیت عملی4 

ساله،  سه  ساله،  دو  یک ساله،  سال،  یک  زیر  کودک  شش  خود  همسایه های  یا  بستگان  دوستان،  بین  در 
چهارساله و پنج ساله را درنظر بگیرید. با مشاهده ی کودکان و مصاحبه با والدین کودک درباره ی سن شروع 

تکلم، گنجینه ی واژه های آن ها و توانایی های کودک در زمینه ی تکلم گزارشی تهیه و در کالس ارایه کنید.
والدین این کودکان چه نقشی در سخن گفتِن کودکشان داشته اند؟

چه امکان هایی برای تقویت تکلم در اختیار کودک بوده است؟
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از دو سالگی، کودک خود را در آینه می شناسد که نشانه ی 
رشد توانایِی خود آگاهی است. عالوه بر این با بروز خود  آگاهی، 
همدلی نیز در کودک ایجاد می شود. منظور از همدلی آن است 

که کودک احساسات و حاالت افراد دیگر را درک می کند.
دوسالگی،  از  شد  گفته  قبالً   همان طور که  پرخاشگری: 
در احساسات  نقش سرمشق ها  و  می کند  تقلید  به  کودک شروع 
مادر  وقتی  مثالً   دارد.  فوق العاده ای  اثر  کودک  عواطف  و 
می زند  کتک  را  او  و  می کند  خالی  فرزندش  سر  را  عصبانیتش 

را  پرخاشگری  و  عصبانیت  نیز  کودک  می زند،  فریاد  او  سر  یا 
می آموزد و در زندگِی خود به عنواِن یک راه حل به کار می گیرد. 
درحالی که اگر مادر عصبانیت خود را کنترل کند، کمتر احتمال 
پرخاشگری  بیاموزد.  را  پرخاشگرانه  رفتار  کودک  که  دارد 
والدین،  برادر،  و  )خواهر  دیگران  از  کودکان  که  است  رفتاری 
4 سالگی  در  پرخاشگرانه  رفتارهای  می آموزند.  تلویزیون و…( 
به اوج خود می رسد. طرد کودک، بی توجهی به کودک یا تربیت 

او، از عوامل ایجاد پرخاشگری است.

آیا می دانید

آموزش  در  زیادی  نقش  خشن،  فیلم های  و  تلویزیون  که  است  داده  نشان  زیادی  تحقیق های  امروزه 
پرخاشگری دارد. اصواًل دیدن فیلم های خشن و ترسناک برای کودکان زیر 12 سال ممنوع است.

محبت و پذیرش: چنان چه دلبستگی بین مادر و کودک 
هست  همان طور که  را  خود  کودک  والدین  و  باشد  شده  ایجاد 
ارزشمندی  احساس  در کودک  باشند،  داشته  و دوست  بپذیرند 
عزت نفس  رشد  به  که  می شود  ایجاد  بودن  دوست داشتنی  و 
فراوانی می کند. عزت نفس شاه کلید سالمت روان است  کمک 
پیشگیری  زیادی  جسمی  و  روانی  آسیب های  و  بیماری ها  از  و 

می کند.

ـ ٥ ــ رشد اجتماعی: هر چند کودکان از همان  6  ــ3ـ
روزهای اوِل زندگی به دیگران واکنش نشان می دهند، در دوره ی 

شیرخواری روابط اجتماعی آن ها غنی نیست.
اجتماعی  واکنش  عالمت  اولین  غالباً  اجتماعی:  لبخند 
کودک است که در دو تا سه ماهگی اتفاق می افتد و باعث توجه 

والدین به او می شود.
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دیگران  با  به تدریج  زندگی، کودک می تواند  دوِم  در سال 
روابط  کودک  بعد  به  سال سوم  از  سازد.  برقرار  متقابل  روابط 
خود را با همساالن گسترش می دهد. در این سال ها کودک مایل 

به مشارکت در بازی ها و فعالیت هاست.
ارتباط با مادر: تحقیق ها نشان داده است که سال های 
اول زندگی و ارتباط با مادر، اثر فراوانی بر سالمت روان انسان ها 
در  ایران  پرورشگاه های  از  که  تحقیقی  به  رابطه  این  در  دارد. 

دهه ی 60 میالدی گزارش شده است توجه کنید:
اکثر کودکانی که  از پرورشگاه ها نشان داد که   ارزیابی 
در این مراکز نگه داری می شوند دچار عقب ماندگی ذهنی اند، ولی 
سپرده  فرزندخواندگی  به  خانواده ها  در  کودکان  این  که  هنگامی 
به طوری  می شود.  کاسته  آن ها  ذهنی  عقب ماندگی  از  می شوند، 
به حد کودکان معمولی  آن ها  بهره ی هوشی  از چند سال  بعد  که 
افزایش می یابد. این نکته توجه دانشمندان را به خود جلب کرد 
نتیجه ی بررسی ها  و درباره ی علت این موضوع بررسی کردند. 
از  پرورشگاه ها،  در  کودکان  این  زندگی  محیط  که  داد  نشان 
نوزادان و کودکان محبت  این  به  فقیر است.  بسیار  نظر عاطفی 
و  می شد  داده  آنان غذا  به  زمان های خاص  در  فقط  و  نمی شود 
تمیز می شدند. دانشمندان به این نتیجه رسیدند که نبود نوازش، 
با  کالمی…  ارتباط  و  بدنی  تماس  نبود  ارتباط،  برقراری  نبودن 
نوزادان و کودکان، عامل این عقب ماندگی است. به همین دلیل 
و  نوزادان  با  خاص  زمان های  در  که  خواستند  آنان  مربیان  از 
با  کنند،  نوازش  و  گرفته  بغل  در  را  آنان  کنند،  کودکان صحبت 
آنان بازی کنند و…   . بعد از مدتی، نتایج بهره هوشی های جدید 
نشان داد که بهره ی هوشی این کودکان رو به افزایش است. به 
و  نوزادان  با  عاطفی  ارتباط  که  دادند  نشان  محققان  این ترتیب، 
کودکان، برای رشد بهره ی هوشی آنان الزم و ضروری است و 
عاطفی  ارتباطات  نه تنها  باشد،  فقیر  نوزادان  عاطفی  محیط  اگر 
آنان صدمه می بیند بلکه رشد هوشی آنان به اندازه ای که توان و 
استعداد دارند نیز رشد نخواهد کرد. به این ترتیب محققان به نوع 
اثر کمبود محبت و  بر  از عقب ماندگی ذهنی رسیدند که  دیگری 

ارتباط عاطفی ایجاد می شود.

 تحقیق دیگری درباره ی حیوانات صورت گرفت تا نیاز 
به مادر بهتر و بیشتر بررسی شود. آنان نوزاد میمونی را از مادر 
دادند.  قرار  )مادر(  عروسک  دو  کنار  در  را  او  و  کردند  جدا 
عروسکی سیمی که فقط شیر داشت و نوزاد می توانست از آن شیر 
بخورد و عروسکی که گرم و نرم بود ولی شیر نداشت. نتیجه ی 
و  گرم  که  را  عروسکی  میمون  نوزاد  که  داد  نشان  آزمایش  این 
نرم است بیشتر ترجیح می دهد. به خصوص هنگامی که می ترسد 
بیشتر به عروسک گرم و نرم می چسبد و این تماس به او احساس 
امنیت و ایمنی می دهد. به این ترتیب، محققان دریافتند که ارتباط 
با مادر به خصوص ارتباط بدنی، نوازش شدن و در آغوش گرفته 

شدن به رشد عاطفی کودکان کمکی فراوان می کند.
ارتباط  شدید،  متوجه  باال  تحقیق های  از  همان طور که 
برای رشد هوشی و  اطرافیان  مادر و  یا جانشین  مادر  با  عاطفی 
مادر  با  پایدار  رابطه ای  به  نوزاد  نوزادان ضروری است.  ذهنی 
مادر  از  دوری  و  جدایی  دیگر،  عبارت  به  دارد.  شدید  احتیاج 
ضربه ای اساسی به نوزاد است که می تواند سالمت روان فرد را 

تا آخر عمر به خطر اندازد.
کیفیت  و  ارتباط  است  داده  نشان  تحقیق ها  دلبستگی: 
است.  برخوردار  فوق العاده ای  اهمیِت  از  نوزاد  با  مادر  ارتباط 
برقرار  نوزاد  و  مادر  بین  که  اولیه ای  عاطفی  پیوند  و  رابطه  به 
دلبستگی1  امنیت در کودک می شود،  ایجاد  به  منجر  و  می شود 
وابستگی،  است.  متفاوت  وابستگی  با  دلبستگی  می شود.  گفته 
و  نمی شود  مطرح  نوزادی  دوره ی  در  که  است  ناسالم  پدیده ای 
وابسته به فردی گفته می شود که توانایی دارد ولی بدون دیگری 
برآید. درحالی  زندگی خود  و  فعالیت ها  از عهده ی  نیست  قادر 

رشد احساس امنیت در انسان است. که دلبستگی، اساس ِ
عالیم دلبستگی به مادر یا منبع دلبستگی

 منبع دلبستگی، بهتر از هر کسی دیگر می تواند کودک 
را آرام کند.

 کودک برای بازی یا حرف زدن بیش از هر کسی دیگر 
به سراغ منبع دلبستگی می رود.

 کودک هنگام حضور منبع دلبستگی، کمتر می ترسد تا 
Attachment ــ1
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صدای  از  کمتر  باشد  کودک  کنار  مادر  اگر  مثالً   او.  غیاب  در 
غریبه ای  که  زمانی  یا  نباشد.  مادر  که  زمانی  تا  می ترسد  ناگهانی 
زمانی  تا  می ترسد  کمتر  مادر  حضور  در  کودک  دارد،  حضور 

که مادر نباشد.
چنان چه ارتباط نسبتاً مداوم و پایداری بین مادر و کودک 
باشد و نیازهای جسمِی کودک مانند نیاز به شیر، تمیز نگه داشته 
دلبستگی  شود،  برآورده  مرتب  به طور  محبت  و  نوازش  شدن، 
احساس  درنتیجه  و  می شود  ایجاد  کودک  و  مادر  بین  سالمی 
ایمنی و امنیت در کودک شکل می گیرد. چنان چه نوزاد به حال 
و  نشود  برطرف  نیازهایش  دارد  نیاز  که  موقعی  شود،  رها  خود 
دیگران  به  بی اعتمادی  و  نا  امنی  باشد، احساس  او دور  از  مادر 
مضطرب اند  معموال ً  کودکانی  چنین  می گیرد.  شکل  کودک  در 
بعضی  می شود.  ایجاد  آن ها  در  شدیدی  و  افراطی  ترس های  و 
چنین  از  بزرگسالی  دوران  افسردگی های  و  اضطراب ها  از 

محرومیت هایی ریشه می گیرد.
مثال

وسواس  دچار  خانواده،  اول  فرزند  ساله،   17 محمود 

و  حال  دارد. شرح  زیادی  ترس های  و  نگرانی ها  و  است  شدید 
مادر  آمد  به دنیا  محمود  که  هنگامی  می دهد،  نشان  او  گذشته ی 
را  محمود  و  برگشت  شهرستان  به  خود  تحصیل  ادامه ی  برای 
نزد مادرش )مادربزرگ( گذاشت. مادربزرگ تا 4 سالگی به طور 
کامل از محمود نگه داری می کرد و مادر نیز به تحصیالت خود 
ادامه می داد و در تعطیلی ها نزد محمود بازمی گشت. درس مادر 
این ترتیب،  به  برد.  به شهرستان  با خود  را  تمام شد، محمود  که 
او  نگه داری  مسؤول  سال   4 تمام  در  که  مادربزرگی  از  محمود 
آن جا  از  مادر  داشت، جدا شد.  دلبستگی شدیدی  او  به  و  بود 
که شاغل بود، محمود را به مهدکودک گذاشت و به این ترتیب، 
از  او  از محمود جدا شدند.  ناگهان  مادربزرگ،  هم  و  مادر  هم 
آن  به  که  همان موقع دچار ترس ها و اضطراب های شدیدی شد 
بی توجهی می شد. اکنون که 17 ساله و مایل به شرکت در کنکور 
است به اندازه ای دچار اضطراب و وسواس های شدید شده است 

که قادر نیست به کارها و فعالیت های معمول خود برسد.

تحقیق های مختلف جهانی نشان داده است جدایی از مادر به سببِ مسافرت، بیماری، مرگ مادر، طالق و… 
به نوزاد و کودک صدمه می زند و هرچه این نوع جدایی ها در سنین پایین تر و نوزادی صورت گیرد، صدمه بیشتری 
به کودک وارد می شود. الزم است، پیوند مادر و کودک دست کم در دو سال اول زندگی کودک گسسته نشود، 
چنان چه مرگ یا بیماری یا طالق و… مادر را از کودک جدا سازد، در حد امکان باید ارتباط کودک با مادر حفظ شود 

یا یکی از افراد آشنا به سرعت جایگزین مادر شود و نیازِ عاطفی و روانی کودک به مادر را تأمین کند.

به  که  می شود  شروع  سه سالگی  از  گروهی:  بازی های 
رشد مهارت های اجتماعی، همدلی، همکاری و نقش بازی کردن 
دوستی های  درگیر  پیش دبستانی چندان  کودکان  می کند.  کمک 
پایدار نمی شوند و از این سن به بعد است که کودکان دوستی را 

چیزی فراتر از دیدن های مکّرر می دانند.
کمک  کودکان  توانایی های  رشد  به  اجتماعی  ارتباطات 
دارند،  بیشتری  عزت نفس  که  کودکانی  به عالوه  می کند.  زیادی 
باعث  خود  که  می شوند  پذیرفته  خود  همساالن  سوی  از  بهتر 

بیشتر بدانید
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به همین دلیل طرد همساالن  آنان می شود.  بیشتر  رشد اجتماعی 
اثر بدی بر کودکان دارد.

فردی:  تفاوت های  به  توجه  ضرورت  ـ ٥ ــ  7ــ3ـ
هریک از کودکان با تفاوت ها و روحیه ی خاصی به دنیا می آیند که 
به آن مزاج یا خلق و خو1 گفته می شود. بعضی از کودکان آرام تر 
یا خلق و  نا آرام و دشوارند. مزاج  و خوش اخالق تر و بعضی ها 
خوی کودکان می تواند بر پیوند عاطفی اولیه بین آن ها و والدینشان 
در  می آید،  والدین  بغل  به  به راحتی  که  کودکی  بگذارد.مثالً   اثر 
برابر واکنش والدین می خندد، به راحتی آرام می شود، به دیگران 
می خندد و… اثر مثبتی بر اطرافیان می گذارد، تا نوزاد یا کودکی 
که نا آرام است، گریه های شدیدی دارد، خواب کمی دارد، وقتی 

برای آرام کردن، او را در آغوش می گیرند خود را سفت و محکم 
نگه می دارد یا سعی می کند خود را از آغوش والدین درآورد، با 
هر محرکی دچار نا آرامی و بی قراری می شود و…   . بعضی از این 

تفاوت ها در سال های بعد نیز ادامه می یابد.
به گونه ای  دارند،  دشواری  مزاج  که  کودکانی  از  بعضی 
و  می شود  والدین  ناراحتی  و  فشار  به  منجر  که  می کنند  رفتار 
درنهایت برخورد و واکنش والدین نسبت به آنان نیز تغییر می کند. 
می گذارند،  تأثیر  کودکان  رفتار  بر  والدین  نه تنها  این ترتیب،  به 
کودکان نیز بر رفتار والدین خود تأثیر می گذارند. ضروری است 
مزاج کودکان  به مراحل رشد و هم چنین  با کودکان  برخورد  در 

و تأثیر آن بر ارتباط والدین با کودک توجه کرد.

توجه!

تحقیق ها نشان داده است که بعضی از برخوردهای والدین در ایجاد رفتارهای سازنده اثر مثبت بیشتری 
بر کودکان دارد:

سرمشق دادن: والدینی که رفتارهای سازنده تری نشان می دهند، کودکان از آنان سرمشق می گیرند 
و رفتارهای بهتری را می آموزند.

استدالل: والدینی که دلیل »بکن، نکن ها« را به کودکان می گویند، بهتر قادر به آموزش رفتارهای سالم 
در فرزندان خود هستند. مثال: دست به خاک گلدان نزن چون کثیف است و ممکن است مریضت کند.

آموزش مستقیم: بعضی والدین با کودکان خود در خصوِص رفتارهای درست، صحبت می کنند. چنین 
آموزش هایی به اندازه ی سرمشق دهی در رفتار سازنده ی کودکان مؤثر است.

مسؤولیت دادن به کودک: کودکانی که از آن ها خواسته می شود در کارهای خانه یا کمک به دیگران 
مسؤولیت بپذیرند رفتارهای سازنده ی بیشتری از خود نشان می دهند.

ـ ٥ ــ پایش رشد کودک 4ـ
آیا می دانید چگونه رشد جسمانی کودک بررسی می شود؟

کافی،  تغذیه ی  از  اطمینان  برای  راه  بهترین  رشد  پایش 
به  می توان  پایش رشد  با  رشد مطلوب و سالمتی کودک است. 
مشکل های بهداشتی و تغذیه ای که بر رشد تأثیر می گذارند زود 

پی برد و چاره جویی کرد.
قسمت های  محیط  و  وزن  قد،  می توان  رشد  پایش  برای 

مختلف بدن مثل دور سر و… را اندازه گیری کرد. اما اندازه گیری 
رشد وزنی مهم ترین شاخص برای ارزیابی سالمت کودک است 
زیرا تغییرهای نسبی وزن برای سن سریع تر از تغییرهای قد برای 
اختالل  هرگونه  مقابل  در  کودک  وزن  است.  سر  دور  و  سن 
کودک  رشد  پایش  است  بهتر  می کند.  تغییر  سالمت  بهبود  یا 
یا  بیمارستان  یا  زایشگاه  در  شود.  شروع  تولد  از  بعد  بالفاصله 
مراکز بهداشتی ــ درمانی کارت مراقبت کودک یا کارت رشد که 

Temperament ــ1
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ممکن است کارت واکسیناسیون هم نامیده شود به والدین کودک 
در  و  رشد  منحنی های  کارت  این  طرف  یک  در  می شود.  داده 
رشد  کارت  است.  شده  درج  واکسیناسیون  جدول  دیگر  طرف 
تکاملی کودک  مراحل  و  قد، دور سر  دادن رشد وزن،  نشان  با 

بهترین وسیله ی پایش رشد کودک است.
و  نام  یعنی  کودک  مشخصات  رشد  کارت  روی  یک 
دورسر  و  وزن  قد،  تولد،  تاریخ  مادر،  و  پدر  نام  نام خانوادگی، 
و  است  شده  ثبت  کودک  واکسیناسیون  وضعیت  و  تولد  هنگام 
روی دیگر آن به صورت شطرنجی خانه بندی شده است و دارای 
در  می شود.  نامیده  رشد  منحنی  که  است  منحنی  یا  خط  سه 

پایان سال  تا  تولد  بدو  )از  افقی سن کودک  محور  منحنِی رشد 
پایین  ردیف  در  می دهد.  نشان  را  وزن  و محور عمودی  ششم( 
نوشته  آن  روی  ماه ها  نام  که  هست  مربع  تعدادی  رشد  منحنی 
می شود. ماه تولد کودک در اولین خانه ی سمت چپ یادداشت 
می شود. مثالً  اگر کودک در مرداد  ماه به دنیا آمده باشد، در این 
به ترتیب  دیگر  ماه های  بعدی  خانه های  در  و  مرداد  کلمه ی  خانه 
مرداد  ماه  با  نیز  سال  هر  آغاز  در  مربع  اولین  و  می شود  نوشته 
شروع می شود. در هر زمان که کودک مراجعه می کند، وزن او 
تالقی سن و  نقطه در محل  به صورت یک  مراجعه  ماه  در همان 

وزن مشخص و به وزن قبلی او وصل می شود.

آیا می دانید

درحال حاضر در مراکز بهداشتی درمانی 
ماه  هر  زندگی  اول  سال  در  کودک  کشورمان، 
یک بار، در سال دوم هر دو ماه یک بار، در سال 
سوم هر سه ماه یک بار و از آن پس تا 6 سالگی 

هر شش ماه یک بار پایش رشد می شود.

آن ها  به  که  است  رشد  کارت  روی  منحنی  خط  چند 
این منحنی ها محدوده ی  یا صدک می گویند.  منحنی های مرجع 
روند  مقایسه ی  برای  و  می دهد  نشان  را  کودکان  طبیعی  رشد 
رشد کودک استفاده می شود. خط پایینی حداقل رشد مطلوب، 

رشد  حداکثر  باالیی  خط  و  مطلوب  رشد  متوسط  وسطی  خط 
مطلوب را نشان می دهد. به محدوده ی بین این منحنی ها جاده ی 
سالمتی می گویند. منحنی رشد دختران و پسران کمی با یکدیگر 

متفاوت است.
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نمونه ى نمودار رشد پسران

باشد  شده  بیشتر  قبل  دفعه ی  به  نسبت  کودک  وزن  اگر 
خواهد  مرجع  منحنی های  موازی  و  باال  به  رو  او  رشد  منحنی 

بود یعنی رشد کودک مطلوب است.

روند منحنی رشد مهم تر از محل قرار گرفتن آن است. پس 
اگر منحنی رشد کودکی زیر منحنی پایینی قرار گیرد اما همواره 

باالرونده و موازی با آن منحنی ها باشد جای نگرانی نیست.
کندی  به  است  ممکن  گوناگون  به دلیل های  کودکان  وزن 
افزایش یابد و آن ها دچار اختالل رشد شوند. بعضی بیماری ها 
اشتها  کاهش  موجب  عفونت ها  و  اسهال  سرماخوردگی،  مانند 
کودک،  از  ناکافی  مراقبت  هم چنین  می شوند.  وزن  کمبود  و 
باعث  نیز ممکن است  او  نیازهای عاطفی و روانی  به  بی توجهی 
سریع تر  هرچه  باید  وضعیت  این  در  شود.  کودک  رشد  اختالل 
به  نیاز  کودک  زمان  این  در  شود.  حل  مشکل  و  پیدا  علت 
زود  به  زود  باید  روند رشدش  و  دارند  بیشتری  توجه  و  مراقبت 

پیگیری شود.
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اختالل رشد چهار حالت دارد:
1ــ اگر وزن کودک نسبت به مراجعه ی قبلی او بیشتر شود 
اما میزان افزایش وزن او کافی نباشد، منحنی رشد کودک رو به 
باال است ولی شیب آن مالیم تر از منحنی های مرجع می شود که 
یابد اختالل  ادامه  این وضعیت  به آن کندی رشد می گویند. اگر 

رشد کودک تشدید می شود.

نداشت،  افزایش  مدتی  برای  کودک  وزن  اگر  2ــ 
توقف رشد  آن  به  که  یا صاف خواهد شد  افقی  او  منحنی رشد 
او  تغذیه ی  یا  و  باشد  شده  بیمار  کودک  است  ممکن  می گویند. 

ناکافی است.

کارکنان  با  فوری  باید  که  باشد  شده  کم غذا  شدت  به  یا  بیمار 
بهداشتی مشورت کرد.

از  بیش  وزن  اضافه  است  ممکن  کودکان  از  بعضی  4ــ 
از  و  باالرونده  به سرعت  رشدشان  منحنی  و  باشند  داشته  اندازه 
محدوده ی طبیعی رشد خارج شود. باید وضعیت کودک بررسی 

و پیگیری شود.

در کارت رشد منحنی هایی مربوط به قد و دور سر نیز هست 
که در معاینات دوره ای سنجیده می شود. دور سر کودک به کمک 
قد  و  سر  طرف  دو  جانبی  برآمدگی های  و  پیشانی  ناحیه ی  از  متر 
کودک نیز تا دو سالگی به صورت خوابیده اندازه گیری می شود. این 

اندازه ها هم در قسمت مخصوص در کارت رشد ثبت می شود.
در کارت رشد هم چنین بعضی از مراحل تکاملی کودک 

مشخص شده است که در معاینه ها بررسی و ثبت می شود.

با كمک هنرآموز و با استفاده از تجهیزات )مانكن یا مدل آموزشی نوزاد، ترازو و متر( اندازه گیری وزن، 
قد، دور سر كودک و نیز ثبت آن را در منحنی رشد تمرین كنید.

فعالیت عملی5  

3ــ چنان چه وزن کودک کم شود منحنی رشد رو به پایین 
کودک  است  ممکن  می گویند.  رشد  افت  آن  به  که  شد  خواهد 
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دور سر و قد دو كودک زیر یک سال را به فاصله ی یک ماه با متر اندازه گیری كنید و در نمونه ی تصویر 
كارت رشد ثبت كنید.

در صورت امكان كودكان را وزن كنید یا از مادرانشان درباره ی وزن آن ها طی سه ماه گذشته بپرسید و 
در كارت رشد در قسمت وزن ثبت كنید.

ـ هنگاِم اندازه گیری وزن و قد و دور سر با چه مشكل هایی مواجه شدید؟
ـ دو كودک را از نظر رشد جسمی با یكدیگر مقایسه كنید.

ـ كدام یک در جاده ی سالمتی )محدوده ی رشد طبیعی( قرار دارند؟
ـ منحنی رشد آن ها را تفسیر كنید.

ـ  سن نشستن، سینه خیز رفتن، چهار دست و پا رفتن، ایستادن و راه افتادن دو كودک را بررسی و با 
یكدیگر مقایسه كنید.

ـ  نتایج كار خود را در كالس ارایه كنید.

فعالیت عملی6  

راه های  و  کودکان  معلولیت های  علل  ٥ ــ  ـ  5  ـ
پیشگیری از آن ها

آیا می دانید کودکان چرا معلول می شوند؟
مادری  و  پدر  هر  آرزوی  کودکان:  معلولیت های  علل 
به علل جسمی،  داشتِن فرزند سالم است ولی برخی از کودکان 
روانی و اجتماعی دچار ناتوانی و معلولیت اند. معلولیت به ناتوانی 
فعالیت های  از  قسمتی  یا  تمام  انجام  در  فرد  روانی  یا  جسمانی 
زندگی فردی یا اجتماعی خود به دلیل نقص مادرزادی یا اکتسابی 
گفته می شود. انواع معلولیت ها ممکن است به صورت مادرزادی 

یا اکتسابی باشد.
علل معلولیت ها به شرح زیر است:

 علل پیش از تولد:
ــ بیماری مادر )سرخجه، ایدز، دیابت و…(

 Rh )ناسازگاری  فرزند  و  مادر  ناسازگاری های خونی  ــ 
و…(

اختالل های  و  رحم  داخل  در  جنین  سوء تغذیه ی  ــ 
خون رسانی از طریق جفت

ــ اختالل های ارثی و ژنتیکی
x ــ اشعه

ــ دخانیات، مواد مخدر و الکل
ــ داروها

تولد،  از  پیش  معلولیت های  از  پیشگیری  برای  بنابراین 
و   18 از  کمتر  در  حاملگی  از  پرهیز  ژنتیک،  مشاوره ی  انجام 
نکردن خودسرانه ی دارو در دوران  باالی 35 سالگی، مصرف 
بارداری، مصرف نکردن دخانیات و مواد مخدر، اجتناب از قرار 

گرفتن در معرِض اشعه توصیه می شود.
 علل هنگام تولد:

ــ آسیب دیدگی ناشی از زایمان دشوار
ــ تولد زودرس )نوزاد نارس(

ــ فقدان اکسیژن در زمان تولد
ــ زایمان غیرایمن

برای پیشگیری از معلولیت های هنگام تولد، مراقبت در 
دوران بارداری و انجام زایمان بهداشتی و زیرنظر فرد متخصص 

بودن توصیه می شود.
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 علل پس از تولد:
تصادفات،  سوختگی،  )سقوط،  سوانح  و  حوادث  ــ 

مسمومیت ها، غرق شدگی و…(
ــ بالیا و جنگ ها

ــ بیماری ها )تب بسیار شدید بر اثر عفونت، زردی شدید، 
تومورها و عفونت های مغزی، خونریزی داخل جمجمه و…(

ــ مشکل های روحی و روانی
ــ فقر و مشکل های خانوادگی

ــ عدم مراقبت از کودک

به  درمان  تولد،  از  پس  معلولیت های  از  پیشگیری  برای 
کودک،  روانی  و  جسمی  مراقبت  کودکان،  بیماری های  موقع 
تغذیه ی کودک، تغذیه ی مناسب و حفاظت آن ها در برابر حوادث 

و خطرها توصیه می شود.

عالیم معلولیت ها
عالیم معلولیت ها برحسب نوع آن متفاوت است:

ـــ  کوچکی یا بزرگی سر
ـــ  کوچکی یا بزرگی فک فوقانی و تحتانی

ـــ  پایین قرار گرفتن الله ی گوش
ـــ  تغییر حاالت چشم

ـــ  کم مویی یا بی مویی
ـــ  کوتاهی یا بلندی و تغییر شکل اندام ها

ـــ  خطوط کف دستی غیرطبیعی
ـــ  انگشتان غیرطبیعی

ـــ  لکه های پوستی
ـــ  اختالل در کنترل حرکات و تعادل

ـــ  اختالل های شنوایی و بینایی
ـــ  اختالل های مکیدن، بلعیدن و جویدن

ـــ  اختالل های هوش
ـــ  ناتوانی ارتباطی و اختالل های رفتاری

ـــ  کندی رشد
ـــ بازتاب ها یا حرکت های غیرطبیعی و ...

بیشتر بدانید



مراقبت از مادر و کودک در خانه: رشد و تکامل کودک

238

چکیده
 رشد و تکامل انسان از ابتدای تشکیل سلول تخم شروع می شود و تا بلوغ و بزرگسالی 

ادامه دارد.
 رشد به تغییر در اندازه ی بدن اشاره دارد ولی تکامل یا نمو به مجموعه ی تغییرهایی 
گفته می شود که در عملکرد و رفتار کودک در طول زمان رخ می دهد. در تکامل کودک عوامل 
زیست شناختی، محیطی و هیجانی مؤثرند. معموالً واژه ی رشد برای روند رشد و تکامل به کار 

می رود.
به صورت مراحل مختلف و پی درپی صورت می گیرد و مراحل رشد   رشد کودک 

همه ی کودکان یکسان و ثابت است.
 رشد انسان تابع رشد دستگاه های عصبی )مغز و نخاع( و عضالنی، تمرین مهارت های 

حرکتی و داشتن فعالیت بدنی و محیط گرم و برخورداری از عاطفه است.
 ابعاد رشد را در جنبه های جسمانی، حرکتی، تکلم عاطفی، اجتماعی و… می توان 

مشاهده کرد.
 در سال اول زندگی رشد جسمانی کودک شامل وزن، قد، دور سر و مغز چشمگیر است.

و  ایستادن  رفتن،  سینه خیز  نشستن،  کودک،  حرکتی  رشد  جنبه های  مهم ترین   
راه  افتادن است.

 از نظر رشد ذهنی، دو سال اول زندگی را مرحله ی حسی ــ حرکتی می نامند.
 کودک از دو سالگی قادر به تکلم، تقلید و بازی می شود.

 بازی نقش مهمی در رشد هوش، عواطف و ارتباط اجتماعی کودکان دارد.
واکنش های عاطفی کودک شامل ترس از غریبه، ترس از جدایی و… نیز هم زمان با 

سایر جنبه های رشد صورت می گیرد.
 ارتباط با مادر، نه تنها نقش اساسی در رشد روانی کودک دارد و به ایجاد دلبستگی 

می انجامد، بلکه به رشد عواطف وی نیز کمک می کند.
 محیط عاطفی و اجتماعی غنی نه تنها به سالمت روان بلکه به رشد هوش و فرآیندهای 

ذهنی کودک کمک فراوانی می کند.
 خصوصیات کودک بر رفتار والدین و رفتار والدین بر رفتار کودک اثر می گذارد. 

این موضوع اثر مهمی بر رشد روانی اجتماعی کودک دارد.
 کارت رشد با نشان دادن رشد وزن، قد، دور سر و مراحل تکاملی کودک بهترین 

وسیله ی پایش رشد کودک است.
 علل معلولیت ها را می توان به سه دسته ی؛ علل پیش از تولد، علل هنگام تولد و علل 

پس از تولد تقسیم کرد و در هر دوره از راه های پیشگیری مربوط به آن استفاده کرد.
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1ــ رشد و تکامل چیست؟
2ــ لبخند اجتماعی جزو کدام جنبه ی رشد محسوب می شود؟

3ــ مهم ترین جنبه های رشد حرکتی در سال اول زندگی کدام است؟
4ــ پایداری شیء را توضیح دهید.

5  ــ مراحل رشد تکلم چگونه است؟
6 ــ ترس از غریبه و ترس از جدایی را توضیح دهید.

7ــ ارتباط با مادر چه نقشی در رشد عاطفی و اجتماعی کودک دارد؟
8 ــ بازی چه نقشی در رشد کودک دارد؟

9ــ در کارت رشد چه چیزهایی پایش می شود؟
10ــ علل معلولیت های کودکان و راه های پیشگیری از آن ها را توضیح دهید.

آزمون پایانی نظری واحد کار پنجم

آزمون پایانی عملی واحد کار پنجم

کودکان زیر را درنظر بگیرید. منحنِی رشد آن ها را با رنگ های متفاوت در نمونه ای از تصویر کارت 
پایش رشد رسم کنید، سپس آن ها را تفسیر کنید. نتیجه ی فعالیت خود را به صورت گزارش ارایه کنید.

                وزن       
                       )کیلوگرم(

نام

ماه 12 ماه 8     ماه 10  ماه 6  ماه 4  ماه 2  بدو تولد 

مریم
علی

حسین
فاطمه
رضا

9/5  7/5         8/4  6/9  5/8  4/5  3/2
9/9  8/9         9/6  8/2  7  5/5  3/6
7/1  6/6          7  6/2  5/5  4/1  3/1
7/2  7/1         7/9  6  5  3/9  2/7

12/2  10/2             9  7/8  6/4  4/9  3/5

ــ کدام کودک افزایش وزن کافی دارد؟
ــ در کدام کودک مراحل اولیه ی تأخیر رشد )کندی رشد( دیده می شود؟

ــ کدام کودک تأخیر رشد )توقف رشد( به مدت طوالنی دارد؟
ــ کدام کودک دچار کاهش وزن ناگهانی و افت رشد شده است؟

ــ کدام کودک رشد اضافی دارد؟

؟

؟
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1ــ علوی، اعظم السادات، کودک من، تهران: سفیر صبح، چاپ اول، 1379.
2ــ گروه استادان طرح جامع آموزش خانواده، خانواده و فرزندان در دوره ی پیش دبستان، تهران: انجمن 

اولیا و مربیان، چاپ یازدهم، 1383.
3ــ گل محمدی، حسن و دیگران، کار با کودک در خانواده، تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی، 

چاپ اول، 1376.
4ــ نجاتی، حسین، روانشناسی کودک، تهران: بیکران، چاپ هفتم، 1383.

  برای مطالعه ی بیشتر
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وا حد کار ششم

آشنا یی با مرا قبت های ما در و کودک د ر نظا م 
خد مات بهد ا شتی و د رما نی کشو ر
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چکیده

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

1ــ هدف برنامه ی مراقبت از مادران را شرح دهد.

2ــ هدف برنامه ی مراقبت از کودکان را شرح دهد.

3 ــ نحوه ی اجنام خدمات ادغام یافته ی سالمت مادران و کودکان را در مراکز بهداشتی درمانی 
توضیح دهد.

1ــ آیا می دانید در مراکز بهداشتی درمانی چگونه از مادر باردار مراقبت می شود؟
2ــ آیا تا کنون کارت مراقبت از مادر را دیده اید؟

3ــ آیا مادر بارداری را می شناسید که از مراقبت های مراکز بهداشتی درمانی استفاده کند؟
4ــ آیا می دانید در مراکز بهداشتی درمانی چگونه از کودکان مراقبت می شود؟

5  ــ آیا تا کنون کارت پایش رشد کودک را دیده اید؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟پیش آزمون واحد کار ششم ؟
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مقدمه

باروری1 را در بخش  نظام خدمات بهداشتی درمانی کشور، خدمات بهداشت 
دولتی و نیز خصوصی در اختیار همه ی مردم می گذارد. این خدمات شامل مراقبت های 
دوران بارداری، زامیان و پس از زامیان، خدمات تنظیم خانواده، مراقبت های مادر و 
کودک، تشخیص و درمان نازایی، پیشگیری و کنترل سرطان های پستان و دهانه ی 
رحم، پیش گیری و درمان بیماری های آمیزشی و سایر خدمات در این زمینه است. این 
خدمات در خانه ها و پایگاه های بهداشت، مراکز بهداشتی درمانی روستایی و شهری 

و بیمارستان ها ارایه می شود.

Reproductive Health ــ1

1ــ6  ــ آشنایی با برنامه های سالمت مادر و کودک
می دانید  آیا  مادران:  سالمت  برنامه ی  1ــ1ــ6  ــ 

هدف از برنامه ی سالمت مادران چیست؟
باردار  از مادران  برنامه ی سالمت مادران شامل مراقبت 
به منظور کاهش مرگ و میر و عوارض دوران بارداری، زایمان 
و بعد از زایمان در مادران و نوزادان تا 10 روز اول تولد است. 
در این برنامه، زنان خواهان بارداری، زنان باردار، زنان درحین 

بهداشت باروری چیست؟
به سالمت کامل دستگاه تولید   مثل و عملکرد آن، در هر دو جنس زن و مرد، از بدو تولد تا مرگ، بهداشت 

باروری می  گویند. اجزای عمده ی بهداشت باروری در زنان و مردان به شرح زیر است:
در دختران و زنان: تغذیه، بلوغ، قاعدگی، ازدواج و همسرگزینی و روابط زناشویی، بارداری و زامیان و دوره ی 
و  بیماری ها  ناباروری،  جننی،  ناخواسته، سقط  حاملگی های  ساملندی،  یائسگی،  خانواده،  تنظیم  شیردهی،  نفاس، 

سرطان های زنان ،عفونت های دستگاه تناسلی، بیماری های منتقل شده از راه جنسی، ایدز و هپاتیت و ... .
در پسران و مردان: تغذیه، بلوغ، ازدواج و همسرگزینی، تنظیم خانواده، مسئولیت همسرداری و روابط 
زناشویی، مشارکت با همسر، مسئولیت پدری، عفونت ها و بیماری های دستگاه تناسلی، بیماری های منتقل شده 

از راه جنسی، ایدز و هپاتیت، ناباروری، ساملندی و... .

بیشتر بدانید

تا 10 روز اول  بعد از زایمان و نوزادان  تا شش هفته  زایمان و 
تولد تحت مراقبت قرار می گیرند. هدف این برنامه آن است که هر 
مادری با هر وضعیتی از لحاظ سالمت، در هر زمانی از بارداری، 
حین زایمان و پس از زایمان )تا شش هفته( به مراکز ارائه دهنده ی 
خدمات در هر کجای نظام شبکه مراجعه کند، خدمت اثربخش و 

کارآمد دریافت کند. 
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برنامه ی سالمت مادران از طریق کاهش میزان مرگ و میر 
ناشی از بارداری، زایمان و پس از آن، کاهش میزان مرگ و میر 
معلولیت های  و  بیماری ها  میزان  کاهش  و  تولد1  و حوش  حول 
ارتقای وضعیت  باعث  آن  از  و پس  زایمان  و  بارداری  از  ناشی 

سالمت مادران می شود.
در  باردار  مادران  از  مراقبت  نحوه ی  2ــ1ــ6ــ 
مراکز بهداشتی درمانی: پس از تشخیص بارداری، کارکنان 
در  را  باردار  مادران  از  مراقبت  برگه ی  درمانی  بهداشتی  مرکز 
پرونده ی خانوار قرار می دهند. این فرم در اولین مراجعه ی هر 
مادر باردار تکمیل می شود. سپس معاینات الزم انجام و در برگه 
برگه  همین  در  نیز  مادر  برای  الزم  آزمایش های  می شود.  ثبت 
کزاز خود  واکسیناسیون  مادری  اگر  مثاًل  می شود.  درخواست 
را کامل انجام نداده باشد باید در دوران بارداری واکسن تزریق 
آموزش  بارداری،  دوران  مراقبت های  مهم ترین  از  یکی  کند. 
به منظور آمادگی برای زایمان و نگه داری نوزاد است.  مادران 
کارکنان بهداشتی در هر نوبت مراجعه، مادر را از نظر پیشرفت 
توصیه های الزم  و  معاینه  مادر  و خود  جنین  حاملگی، سالمت 

را به آنان می کنند.

1ــ مرگ و میر حول و حوش تولد عبارت است از: میزان مرگ و میر جنین پس از هفته ى بیستم حاملگى تا بیست و هشتمین روز پس از تولد.

3ــ1ــ6  ــ برنامه ی سالمت کودکان: برنامه ی مراقبت 
از کودکان به كدام گروه از کودکان ارائه می شود؟

از کودکان کمتر  مراقبت  برنامه ی سالمت کودکان شامل 

آنان است. در  بیماری های مهم در  پنج سال و کاهش میزان  از 
برنامه ی سالمت کودکان اقدامات زیر انجام می شود:

ــ ترویج تغذیه با شیر مادر
ــ مراقبت از نوزاد

ــ مراقبت از کودک سالم یا بیمار

مراکز  در  کودکان  از  مراقبت  نحوه ی  4ــ1ــ6  ــ 
به  کودک  یا  نوزاد  اولیه ی  مراجعه ی  با  درمانی:  بهداشتی 
مراکز بهداشتی درمانی، برای او برگه ای تکمیل می شود. کودک 
را باید برای پایش رشد، آموزش های تغذیه ای، واکسیناسیون و 
سایر مراقبت های بهداشتی به مراکز بهداشتی درمانی برد. در این 
کار  واحد  در  که  پایش رشد،  کارت  در  مراجعات، وزن کودک 
چهارم درباره ی آن توضیح داده شد، ثبت می شود. منحنی رشد 
وزنی کودک، بهترین وسیله برای تشخیص به موقع تأخیر رشد و 

انجام اقدامات الزم برای پیش گیری از کاهش رشد است.



245

مراقبت از مادر و کودک در خانه: آشنایی با مراقبت های مادر و کودک در نظام خدمات بهداشتی و درمانی کشور

برنامه ی ترویج تغذیه با شیر مادر چیست؟
مهم ترین هدِف برنامه ی ترویج تغذیه با شیر مادر افزایش آگاهی کارکنان بهداشتی و مادران در خصوص 
اهمیت تغذیه با شیر مادر و مشاوره و رفع مشکل های شیردهی است. برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان 
بهداشتی، تشکیل کمیته های حمایت از مادران در دوران شیردهی در محیط کار و ایجاد بیمارستان های دوستدار 

کودک ازجمله فعالیت های اجنام شده در این برنامه است.

بیشتر بدانید

2ــ6  ــ آشنایی با فعالیت های مراکز بهداشتی درمانی درخصوص   سالمت     مادران باردار    و کودکان

بازدید از واحد مراقبت از مادران در مراکز بهداشتی درمانی
با هماهنگی هنرآموز از واحد مراقبت از مادران در مرکز بهداشتی درمانی بازدید کنید. دراین بازدید 
ابتدا فعالیت های آن واحد را به شرح زیر بررسی کنید. برای این کار به گروه های 5 نفری تقسیم شوید. هر 
دهد.  پاسخ  زیر  پرسش های  به  سپس  کند،  بررسی  را  او  پرونده ی  و  مصاحبه  کننده  مراجعه  مادر  یک  با  گروه 

برای رفع ابهامات موجود می توانید از کارکنان بهداشتی مرکز راهنمایی بگیرید.
ـ زمان تشکیل پرونده برای مادر: ------

ـ وضعیت فعلی سالمت مادر: ------
ـ تعداد مراقبت ها و فاصله ی زمانی بین آن ها: ------

ـ مدت دریافت مراقبت ها: ------
ـ آزمایش های انجام شده: ------

ـ چگونگی انجام معاینه ها و مراقبت ها: ------
ـ واکسیناسیون مادر: ------

ـ داروهای دریافتی: ------
ـ سایر موارد الزم برای بررسی: ------

ـ وضعیت کلی سالمت مادر از نظر شما: ------
سپس گروه گزارشی از بازدید و مصاحبه ی خود آماده و در کالس ارایه کند.

فعالیت عملی 1 
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بازدید از واحِد مراقبت از کودکان در مراکز بهداشتی درمانی
با هماهنگی هنرآموز، از واحد مراقبت از کودکان در مرکز بهداشتی درمانی بازدید کنید. دراین بازدید 

فعالیت های آن واحد را به شرح زیر بررسی کنید.
سپس  و  شوید  آشنا  مرکز  در  کودک  سینه ی  دور  و  سر  دور  وزن،  قد،  اندازه گیری  چگونگی  با  ابتدا 
معاینه های مربوط به پایش رشد را دست کم برای یک کودک با نظارت کارکنان بهداشتی واحد، انجام دهید. 
سپس با مادر آن کودک مصاحبه کنید و ضمن بررسی کارت پایش رشد کودک، به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

برای رفع ابهام از کارکنان بهداشتی مرکز و هنرآموز خود راهنمایی بگیرید.
ـ سن کودک: ------

ـ وزن کودک: ------
ـ قد کودک: ------

ـ اندازه ی دور سر کودک: ------
ـ تغذیه ی کودک: ------

ـ بیماری های از بدو تولد: ------
ـ واکسن های تزریق شده: ------

ـ وضعیت تکامل کودک: ------
ـ تعداد مراجعات از بدو تولد تا کنون: ------

ـ رسم منحنی رشد کودک: ------
ـ سایر موارد الزم در بررسی شما: ------

ـ وضعیت کلی سالمت کودک از نظر شما: ------
گزارشی از بازدید، معاینه و مصاحبه ی خود آماده و در کالس ارائه کنید.

فعالیت عملی 2 
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چکیده

 برنامه ی سالمت مادران شامل مراقبت از مادران باردار به منظور کاهش مرگ و 
میر و عوارض دوران بارداری، زایمان و بعد از زایمان در مادران و نوزادان تا 10 روز اول 

تولد است.
 گروه هدف برنامه ی مراقبت از مادران، زنان خواهان بارداری، زنان باردار درحین 

زایمان و تا شش هفته بعد از زایمان و نوزادان تا 10 روز اول تولد هستند.
 یکی از مهم ترین مراقبت های دوران بارداری آموزش مادران به منظور آمادگی 

برای زایمان و نگه داری نوزاد است.
 کارکنان بهداشتی در هر نوبت مراجعه، مادر را از نظر پیشرفت حاملگی، سالمت 

جنینی و خود مادر معاینه می کنند و در برگه ی مخصوص ثبت می کنند.
کاهش  و  سال  پنج  از  کمتر  کودکان  از  مراقبت  شامل  کودکان  برنامه ی سالمت   

میزان بیماری های مهم آنان است.
 در برنامه ی کشوری سالمت کودکان، اقدام هایی در زمینه ی مراقبت از نوزاد سالم، 

مراقبت از کودک سالم و بیمار و ترویج تغذیه با شیر مادر انجام می شود.
و  تأخیر رشد  موقع  به  برای تشخیص  بهترین وسیله  وزنی کودک،  منحنی رشد   

انجام اقدام های الزم برای پیش گیری از کاهش رشد است. 
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          1ــ برنامه ی سالمت مادران را تعریف کنید.
2ــ هدف کلی برنامه ی مراقبت از مادران چیست؟

3ــ در مراقبت های دوران بارداری، آموزش مادران به چه منظور انجام می شود؟
4ــ کارکنان بهداشتی در هر نوبت مراجعه، مادر باردار را از نظر …………… معاینه و در برگه ی 

مخصوص ثبت می کنند.
5 ــ برنامه ی سالمت کودکان را تعریف کنید.

6  ــ گروِه هدِف برنامه ی سالمت کودکان چه گروه سنی است؟
7ــ برنامه ی کشوری سالمت کودکان شامل برنامه های …………… است.

8  ــ ……………، بهترین وسیله برای تشخیص به موقع تأخیر رشد و انجام اقدام های الزم برای 
پیش گیری از کاهش رشد است.

درباره ی کالس های آموزشی مربوط به مادران باردار و کودکان و نیز نوع خدمات تنظیم خانواده در 
مراکز بهداشتی درمانی محل سکونت خود گزارشی تهیه و در کالس ارایه کنید.

آزمون پایانی نظری واحد کار ششم

آزمون پایانی عملی واحد کار ششم

؟

؟
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باروری برای همسران جوان،  راهنمای بهداشت  ایران،  تنظیم خانواده ی جمهوری اسالمی  انجمن  1ــ 
تهران، چاپ دوم، پاییز 1378.

2ــ سازمان جهانی بهداشت و دیگران، حقایقی برای زندگی، ترجمه ی سیمین حکمت  و مژده سعیدی نژاد، 
تهران: اداره ی کل تغذیه و بهداشت مدارس، چاپ سوم، بهار 1373.

  برای مطالعه ی بیشتر
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پاسخ نامه های پیش آزمون ها

واحد کار اول

1ــ بقای نسل
2ــ بارداری با عمل ترکیب شدن سلول جنسی زن با سلول جنسی مرد و تشکیل سلول تخم و جایگزین شدن 

آن در داخل رحم آغاز می شود.
3ــ جنین را کیسه ای به نام کیسه ی آب دربر می گیرد که دوالیه در اطراف دارد و داخل آن نیز مایع آمنیوتیک 

است که باعث حفظ جنین می شود.
4ــ 280 روز

5  ــ 18 تا 35 سالگی
و  عالیم  جمله  از  است.  )مثبت(  قطعی  و  احتمالی  )حدسی(،  فرضی  دسته ی  سه  شامل  حاملگی  عالیم  6  ــ 
نشانه های حاملگی می توان به قطِع قاعدگی، تهوع، استفراغ، تغییرهای پستان ها، بزرگ شدن شکم، آزمایش حاملگی 

مثبت و … اشاره کرد.

واحد کار دوم

1ــ قبل از بارداری، والدین باید آمادگی الزم را در این باره کسب کنند و سپس برای فرزند دار شدن تصمیم 
بگیرند. مشاوره ی قبل از بارداری می تواند از برخی بیماری های وراثتی، ناهنجاری های مادرزادی، بیماری یا عوامل 

نامساعد برای سالمت جنین و... پیشگیری کند.
2ــ کلیه ی دستگاه های بدن مادر در بارداری به صورت طبیعی تغییر می کند.

3ــ هدف کلی مراقبت های دوران بارداری به دنیا آوردن فرزندی سالم بدون وارد آمدن هرگونه آسیب به سالمت 
مادر است.

4ــ تغذیه ی مادر باردار بسیار اهمیت دارد. احتیاج مادر باردار به مواد انرژی زا، پروتئین ها، ویتامین ها و مواد 
معدنی افزایش می یابد. مادر باردار باید از تمامی گروه های مواد غذایی به طور مناسب مصرف کند.

5  ــ نقش پدران در دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان بسیار اهمیت دارد. آن ها باید از تغییرهای دوران 
بارداری و زایمان اطالع داشته باشند و از همسرانشان حمایت کنند. همچنین پدران باید در نگه داری كودک به مادر 

کمک کنند.
6  ــ مهم ترین علت هایی که باعث در معرِض خطر قرارگرفتن مادران در بارداری می شود عبارت  است از:

اختالل های فشار خون، خونریزی، کم خونی و عفونت های ادراری.
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7ــ زایمان مجموعه ی رویدادهایی است که منجر به بیرون راندن جنین از رحم می شود که معمواًل بعد از 38 
هفته حاملگی اتفاق می افتد. گاهی اوقات تولد کودک تنها با عمل جراحی )سزارین( امکان پذیر است. سزارین عمل 
جراحی مهمی است و هنگامی انجام می شود که خانم باردار قادر به انجام زایمان طبیعی نباشد و سالمت مادر، نوزاد 

و یا هردو در خطر باشد.
8   ــ مراقبت های پس از زایمان شامل کلیه ی مراقبت های بهداشتی برای مادر در طی شش هفته پس از زایمان 
تغذیه، استحمام، ورزش، حمایت های روحی و  تناسلی،  بهداشتی دستگاه  مراقبت های  مراقبت ها شامل  این  است. 

روانی و … است.

واحد کار سوم

1ــ دوره ی نوزادی بیست و هشت روز اول پس از تولد است.
نظر سالمت جسمانی، عاطفی،  از  برای کودک و مادر، خانواده و جامعه  بسیار  2ــ شیر مادر دارای فواید 

روحی و روانی و نیز از بعد مسایل اقتصادی و اجتماعی است.
3ــ میانگین وزن نوزادان طبیعی بین 3/5ــ3 کیلوگرم است.

4ــ زردی دوره ی نوزادی که به آن یرقان نیز می گویند از مسایل شایع دوره ی نوزادی است که گاهی طبیعی 
است و در بعضی مواقع جنبه ی غیرطبیعی دارد و باید درمان شود.

5  ــ در برنامه ی کشوری واکسیناسیون، کودکان واکسن های هپاتیت ب، فلج اطفال، ب ث ژ، سه گانه )دیفتری، 
سیاه سرفه و کزاز( و )سرخک، سرخجه و اوریون( دریافت می کنند.

6  ــ مناسب ترین غذا برای کودک غذایی است که:
ــ نرم و هضم آن راحت باشد.

ــ مواد اولیه ی آن در دسترس خانواده باشد.
ــ ارزان و مناسب با عادت های غذایی خانواده باشد.

ــ مقوی و مغذی باشد یعنی انرژی، پروتئین، مواد معدنی و ویتامین های مورد   نیاز کودک را تأمین کند.

واحد کار چهارم

ادامه  نیز  بزرگسالی  و  بلوغ  تا  و  می شود  شروع  تخم  سلول  تشکیل  ابتدای  از  انسان  تکامل  و  رشد  1ــ 
دارد.

در  کیفی  و  کمی  نظر  از  را  بدن  طبیعی  تغییرهای  هم مجموعه ی  و روی  همراه اند  پدیده ی  دو  تکامل  و  رشد 
بر می گیرند. معمواًل واژه ی رشد برای روند رشد و تکامل به كار گرفته می شود.

متفاوت است ولی همه ی موارد رشد  افتادن و حرف زدن در کودکان مختلف  راه  2ــ سن طبیعی نشستن، 
محدوده ای طبیعی دارند.

3ــ رشد و تکامل کودک ابعاد مختلفی دارد از  جمله:
رشد جسمانی، حرکتی، تکلم، عاطفی، ذهنی، اجتماعی و …  .
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4ــ رشد و تکامل دارای اصولی است که در همه ی انسان ها هست، ولی تفاوت های فردی در انسان ها باعث 

متفاوت شدن این روند در افراد مختلف می شود.
5  ــ کارت رشد،  کارت مخصوصی است که وزن، قد، دور سر، مراحل رشد و تکامل و واکسیناسیون کودک 

در آن ثبت می شود و بهترین وسیله ی پایش رشد کودک است.
6  ــ معلولیت های کودکان ممکن است به علت مشکل های قبل از تولد، هنگام زایمان و تولد و پس از تولد 

اتفاق بیفتد.

واحدکار پنجم

1ــ رشد سریع جمعیت مشکل های زیادی را برای مردم کشور ایجاد می کند. افزایش سریع جمعیت خطرهای 
زیادی مانند کمبود مواد غذایی، محیط زیست نامناسب و مشکل های دیگری مثل کم آبی، آلودگی هوا آلودگی صوتی، 
بی سوادی، بیکاری، فقر، اعتیاد و نا   امنی را سبب می شود. به همین جهت اگر از رشد سریع جمعیت جلوگیری نشود، 
آینده ی تاریکی در انتظار آیندگان خواهد بود و دیگر کره ی زمین محل مناسبی برای زندگی ما و فرزندانمان نخواهد 

بود.
2ــ مادرانی كه ناخواسته باردار می شوند ممكن است به سقط جنین غیرقانونی و غیربهداشتی اقدام كنند كه این 

امر باعث مرگ یا معلولیت آنان می شود.
3ــ تنظیم خانواده به اقدام هایی گفته می شود که به زوج ها کمک می کند تا از داشتن فرزند ناخواسته جلوگیری 
کنند، فاصله ی بین فرزندان خود را تنظیم کنند، زمان تولد فرزندان را با سن و شرایط دیگر خود تطبیق دهند و آگاهانه 

درباره ی تعداد فرزندان خود تصمیم بگیرند.
4ــ قرص های خوراکی پیش گیری از بارداری، آی ــ یو ــ دی، کاندوم، لوله بستن در زن و مرد.

5  ــ منظور از بستن لوله ها در مرد و زن بستن لوله های انتقال دهنده ی سلول های جنسی زن و مرد به کمک 
عمل جراحی است.

واحد کار ششم

1ــ در مراکز بهداشتی درمانی، برای تمامی زنان باردار مراجعه کننده، پرونده ی مراقبتی تشکیل داده می شود و 
معاینات و آزمایش های الزم برای آن ها انجام می شود.

2ــ براساس برخورد هنرجو بلی یا خیر.
3ــ معمواًل بسیاری از مادران باردار از خدمات بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی استفاده می کنند.

کارت  و  بهداشتی  پرونده ی  کننده  مراجعه  پنج سال  زیر  کلیه ی کودکان  برای  درمانی  بهداشتی  مراکز  در  4ــ 
رشد تهیه می شود. وزن، قد، دور سر، مراحل تکاملی و واکسیناسیون کودک در کارت رشد ثبت می شود. مراقبت 

ازکودکان بیمار نیز درمراکز بهداشتی درمانی انجام می شود.
5  ــ بسته به هر هنرجو بلی یا خیر.
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واحد کار اول

7ــ د 6 ــ الف  5 ــ ب  4ــ ب  3ــ د  2ــ الف  1ــ ج 

واحد کار دوم

1ــ مزایای مشاوره ی قبل از بارداری عبارت است از:
الف( توجه به مشکل های وراثتی و مصون سازی  

ب( بررسی وجود بیماری یا عوامل نامساعد برای سالمت جنین  
ج( یادآوری احتمال داشتن کودک ناسالم به مادر و پدر  

د( کم کردن احتمال پیدایش برخی ناهنجاری های مادرزادی  
2ــ مهم ترین تغییرهایی که در بدن زن باردار به وجود می آید در دستگاه تناسلی به ویژه در رحم اوست که از سایر 

تغییرها واضح تر دیده می شود.
3ــ هدف کلی مراقبت های دوران بارداری به دنیا آوردن فرزندی سالم بدون وارد آمدن هرگونه آسیب به سالمت 

مادر است.
4ــ شیر و فراورده های آن 3 سهم، گوشت و حبوبات و مغزها 3 تا 4 سهم، نان و غالت 7 تا 11 سهم، میوه ها 

3 تا 4 سهم، سبزی ها 4 تا 5 سهم، مایعات 8 ــ6 لیوان در روز و گروه متفرقه کمترین میزان ممکن.
پا،  عضالت  گرفتگی  درد،  پشت  و  کمردرد  نفخ،  یبوست،  دل،  سِر  سوزش  ویار،  استفراغ،  و  تهوع  5  ــ 
مشکالت  و  واریس  نفس،  تنگی  بی خوابی،  و  خستگی  سردرد،  ران،  کشاله ی  درد  ادرار،  تکّرر  َمهِبلی،  ترشحات 

روحی مادر.
6  ــ مهم ترین عللی که باعث می شود مادران در دوران بارداری در معرض خطر قرار گیرند عبارت است از: 

فشار خون باال در حاملگی، خونریزی، کم  خونی و عفونت های ادراری.
7ــ حدود شش هفته پس از زایمان.

8 ــ خونریزی بیش از میزان قاعدگی طبیعی یا دفع لخته، تب و لرز، افسردگی شدید، خروج ترشحات چرکی و 
بد  بو از مهبل، درد شکم و پهلوها، درد و ورم یک طرفه ی ساق و ران و … .

واحد کار سوم

4ــ د 3ــ ج  2ــ ب  1ــ ب 
محافظت  عفونی  بیماری های  مقابل  در  را  کودک  که  است  ایمنی  ارزنده ی  و  مفید  مواد  حاوی  آغوز  5  ــ 

پاسخ نامه های آزمون های پایانی نظری  ؟
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پاکیزه  مادر،  دیگر شیرها هضم و جذب می شود. شیر  پروتئین  و  از چربی  بهتر  مادر  پروتئین شیر  و  می کند. چربی 

و دارای درجه ی حرارت مناسب و عاری از آلودگی میکربی است.
دادن  مادر هنگام شیر  توجه  و  تماس  بیشتر می کند.  را  فرزند  و  مادر  بین  رابطه ی عاطفی  مادر  با شیر  تغذیه 

اثر مطلوبی بر رشد شیرخوار دارد. جذب کلسیم و آهن شیر مادر بهتر انجام می گیرد.

واحد کار چهارم

1ــ رشد به تغییر در اندازه ی بدن اشاره دارد ولی تکامل یا نمو به مجموعه ی تغییرهایی گفته می شود که در 
عملکرد و رفتار کودک در طول زمان رخ می دهد. در تکامل کودک عوامل زیست شناختی، محیطی و هیجانی مؤثرند. 

معمواًل واژه ی رشد برای روند رشد و تکامل به کار گرفته می شود.
2ــ رشد اجتماعی.

3ــ نشستن، سینه خیز رفتن، ایستادن، راه رفتن و … .
4ــ حدود یک سالگی، کودک به رشدی مهم دست می یابد که به آن پایداری شیء گفته می شود. منظور از 
پایداری شیء آن است که کودک متوجه می شود اگر روی عروسک او پارچه ای انداخته شود، عروسک هنوز زیر 

پارچه هست. به همین دلیل جلو می آید، آن را کنار می زند و عروسک را برمی دارد.
5  ــ کودکان در نخستین سال زندگی، فقط می توانند صداهایی را به صورت خود به خودی و سپس با تقلید و 
به طور ارادی تولید کنند. از حدود 1/5 سالگی به تدریج کودکان با زبان آشناتر می شوند و گفت وگو را درک می کنند 

ولی قادر به سخن گفتن نیستند. از دو سالگی به تدریج کودکان شروع به تکلم می کنند.
بعد از سه سالگی توانایی سخن گفتن کودکان رشد سریعی دارد و گنجینه ی لغات آن ها افزایش می یابد.

6  ــ ترس از غریبه: در فاصله ی هفت تا دوازده ماهگی، کودکان ترس های جدیدی را تجربه می کنند. یکی از 
معمول ترین ترس های کودکان غریبی کردن است که در هشت ماهگی ایجاد می شود و کودک وقتی با غریبه ای مواجه 

می شود، گریه می کند و به مادرش می چسبد.
ترس از جدایی: این ترس از هفت تا دوازده ماهگی شروع می شود و اوج آن در 18ــ 15 ماهگی است و سپس 
فروکش می  کند. نکته ی مهم آن است که هرچه ارتباط مادر و کودک قوی تر باشد، از شدت اضطراب جدایی کاسته 

می شود.
7ــ تحقیق ها نشان داده است که سال  های اول زندگی و ارتباط با مادر، اثر فراوانی بر سالمت روانی انسان ها 

دارد. ارتباط عاطفی با مادر یا جانشین مادر و اطرافیان برای رشد هوشی و ذهنی نوزادان ضروری است.
رشد  بلکه  هوشی  به رشد  تنها  نه  گروهی  بازی های  می دهد.  افزایش  کودکان  در  را  هوشی  بازی، رشد  8  ــ 

اجتماعی و عاطفی کودکان نیز کمکی بسیار می کند.
9ــ در کارت رشد، وزن، قد و دور سر کودک و نیز مراحل تکاملی او پایش می شود.

10ــ معلولیت های کودکان ممکن است به علل مشکل های قبل از تولد، حین تولد و زایمان یا پس از تولد 
اتفاق بیفتد.
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برای پیش گیری از معلولیت های پیش از تولد انجام مشاوره ی ژنتیک، پرهیز از حاملگی در كمتر از 18 و باالی 
35 سالگی، مصرف نكردن خودسرانه ی دارو در دوران بارداری، مصرف نكردن دخانیات و مواد مخدر، اجتناب از 

قرار گرفتن در معرض اشعه توصیه می شود.
زیرنظر  و  بهداشتی  زایمان  انجام  و  بارداری  دوران  مراقبت  تولد،  هنگام  معلولیت های  از  پیش گیری  برای 
فردی متخصص توصیه می شود. برای پیش گیری از معلولیت های پس از تولد درمان به موقع بیماری های کودکان، 
خطرها  و  حوادث  برابر  در  آن ها  حفاظت  و  مناسب  تغذیه ی  کودک،  تغذیه ی  کودک،  روانی  و  جسمی  مراقبت 

توصیه می شود.

واحد کار پنجم

6  ــ الف 5 ــ ب  4ــ ج  3ــ د  2ــ ج  1ــ د 

واحد کار ششم

1ــ برنامه ی سالمت مادران عبارت از: مراقبت از مادران باردار به منظور کاهش مرگ و میر و عوارض دوران 
بارداری، زایمان و بعد از زایمان در مادران و نوزادان تا 10 روز اول تولد است.

2ــ ارتقای سطح سالمت مادران و ترویج مادری سالم.
3ــ به منظور آمادگی برای زایمان و نگه داری نوزاد.
4ــ پیشرفت حاملگی، سالمت جنین و خود مادر.

میزان  کاهش  و  سال  پنج  از  کمتر  کودکان  از  مراقبت  از:  است  عبارت  کودکان  سالمت  برنامه ی  5  ــ 
بیماری های مهم در آنان.

6  ــ کودکان زیر 5 سال.
7ــ مراقبت از کودک سالم و بیمار، ترویج تغذیه با شیر مادر و نوزادان.

8 ــ منحنی رشد کودک نموداری است که از ثبت مستمر وزن کودک به وجود شکل می گیرد. این منحنی 
کودک  رشد  کاهش  از  پیش گیری  برای  الزم  اقدامات  انجام  و  رشد  تأخیر  موقع  به  تشخیص  برای  وسیله  بهترین 

است. 
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1ــ اتکینسون، ریتا و همکاران، زمینه ی روانشناسی، ترجمه ی محمدنقی براهنی و همکاران، تهران: رشد، 
جلد اول، 1381.

2ــ اداره ی کل بهداشت خانواده، معاونت امور بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری 
گزارش کشوری برنامه های جمعیت بهداشت باروری و تنظیم خانواده ی جمهوری اسالمی  ایران،  اسالمی 

ایران، تهران، خرداد 1378.
3ــ اداره ی کل تغذیه، بهداشت، تنظیم خانواده، پیش گیری و درمان عوارض دوران بارداری و زایمان 

را به مادر آموزش دهید.
4ــ اسپاک، بنیامین، تغذیه، تربیت و نگهداری کودک، ترجمه ی احمد میرعابدینی، تهران: چکامه، چاپ 

هفتم، 1366.
جمهوری  مربیان  و  اولیاء  انجمن  تهران:  فرزندان،  و  خانواده  خانواده،  آموزش  جامع  طرح  استادان  5  ــ 

اسالمی ایران، چاپ یازدهم، پاییز 1383.
6  ــ استوپارد، میریم، بهداشت و مراقبت از نوزادان و کودکان، ترجمه ی نادر محمدزاده، تهران: مزامیر، 

پاییز 1376.
و  درمان  بهداشت،  وزارت  تهران:  جوان،  همسران  برای  نیکبختی  پیام  مهدی،  محمد  اصفهانی،  7ــ 

آموزش پزشکی، چاپ اول، پاییز 1376.
8  ــ اکبرزاده پاشا، علی و دیگران، order نویسی در بیماری های زنان، زایمان و بارداری، تهران: مرکز 

نشر پاشا، نوبت دوم، 1376.
دکتر  ترجمه ی  دختر؟،  یا  می خواهید  پسر  فرزند/  جنسیت  انتخاب  دیگران،  و  دیوید  ام.ارویک،  9ــ 

عبدالخلیل حاجتی، تهران: سینا، چاپ هفتم، 1366.
10ــ انجمن پزشکان کودکان ایران، خبرنامه، سال اول، شماره ی دوم، پاییز 1383.

11ــ انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر، شیر مادر و تغذیه ی شیرخوار، تهران، نوبت دوم، بهار 1383.
12ــ انجمن تنظیم خانواده ی جمهوری اسالمی ایران، راهنمای بهداشت باروری برای همسران جوان، 

تهران، چاپ دوم، پاییز 1378.
تغذیه ی شیرخواران براساس اصول فیزیولوژیکی، تهران: معاونت  13ــ پارسای، سوسن و دیگران، 

  
منابع
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پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دی ماه 1372.

14ــ پرنو، لورانس، ترجمه ی لیلی سازگار، دنیای شیرین بچه داری، تهران: گلشن، چاپ دوم، 1367.
15ــ جعفری، نوشین و دیگران، دستورالعمل روش های پیشگیری از بارداری در جمهوری اسالمی 

ایران، تهران: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نوبت اول، تابستان 1383.
توان بخشی،  و  بهزیستی  دانشگاه علوم  تهران:  فلج مغزی،  با  کودکان  دیگران،  و  16ــ جغتایی، محمدتقی 

چاپ اول، 1376.
اول،  نوبت  تهران:  خانواده،  تنظیم  و  جمعیت  کشوری  برنامه ی  دیگران،  و  سهیال  خوش بین،  17ــ 

.1381
سالم  کودک  یافته ی  ادغام  مراقبت  کودکان،  سالمت  اداره ی  جمعیت،  و  خانواده  سالمت  دفتر  18ــ 

)ویژه ی غیرپزشک(، تهران، نوبت دوم، 1383.
19ــ دفتر  سالمت خانواده و جمعیت، اداره ی سالمت مادران، برنامه ی کشوری مادری ایمن، مراقبت های 

ادغام یافته سالمت مادران، تهران،نوبت دوم،پاییز 1383.
)ویژه ی  سالم  کودک  یافته ی  ادغام  مراقبت  کودکان،  اداره ی  جمعیت،  و  خانواده  سالمت  دفتر  20ــ 

پزشک(.
21ــ دفتر سالمت خانواده و جمعیت، اداره ی کودکان، مراقبت های ادغام یافته ی ناخوشی های اطفال 

)ویژه ی غیرپزشکان(.
22ــ دفتر سالمت خانواده و جمعیت، اداره ی کودکان، مراقبت های ادغام یافته ی ناخوشی های اطفال 

)ویژه ی پزشک(.
جمعیت و تنظیم خانواده در جمهوری اسالمی  23ــ دفتر سالمت خانواده و جمعیت، معاونت سالمت، 

ایران، تهران، 1383.
مژده سعیدی  و  ترجمه ی سیمین حکمت  زندگی،  برای  حقایقی  دیگران،  و  بهداشت  24ــ سازمان جهانی 

نژاد، تهران: اداره ی کل تغذیه و بهداشت مدارس، چاپ سوم، بهار 1373.
بدانند،  سونوگرافی  درباره ی  باید  همگان  آنچه  ایران،  اسالمی  جمهوری  نظام پزشکی  سازمان  25ــ 

تهران، 1380.
26ــ سینا، شاهین و دیگران، مبانی طب کودکان نلسون، تهران: نوردانش، 1381.

ذوقی،  تحقیقاتی  و  انتشارات  مؤسسه  تهران:  نلسون،  کودکان  طب  دیگران،  و  سعید  شفیعی،  27ــ 
.1367

28ــ شمشیری میالنی، حوریه، سالمت مادران، تهران: مادر، چاپ اول، فروردین 1377.
29ــ شیخ االسالم، ربابه و دیگران، تغذیه ی دوران بارداری و شیردهی، تهران: وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی، چاپ اول، زمستان 1382.
30ــ طالچیان، الهام، درس نامه ی طب کودکان، تهران: کوچک، چاپ اول، زمستان 1380.

و  درمان  بهداشت،  وزارت  تهران:  مادر،  شیر  با  تغذیه  مزایای  دیگران،  و  ناهید  زنجانی،  عزالدین  31ــ 
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آموزش پزشکی، نوبت اول، تابستان 1377.

32ــ علوی، اعظم السادات، کودک من، تهران: سفیر صبح، چاپ اول، 1379.
33ــ علیزاده پاسدار، شیوا، واژه نامه ی مامایی، تهران: شهر آب و آینده سازان، چاپ اول، 1380.

34ــ فروزانی، مینو، تغذیه در دوران بارداری، تهران: چهر، چاپ اول، 1381.
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مقدمه
»الهى پیرشى« حتمًا این جمله دعایى را بارها از زبان بزرگتر ها شنیده اید. به راستى وقتى عزیز سالمندى كه 
دوستتان دارد این دعا را در حق شما مى كند چه احساسى دارید؟ وقتى فردى پیر و ناتوان را مى بینید از پیر شدن 
مى توان  اما  كرد  متوقف  نمى توان  را  زمان  گذشت  نمى شوید؟  نگران  خودتان  حتى  یا  و  مادر  و  پدر  مثل  عزیزانتان 
ساده  نكته هاى  دانستن  با  شما  گرفت.  مى دهد  رخ  زمان  طى  در  كه  را  غیرطبیعى  تغییرهاى  و  بیمارى ها  جلوى 
مى توانید »سالمندى« را بهتر بشناسید، ارتباط بهترى با سالمندان برقرار كنید و ضمن استفاده از تجارب گران بهایى 
از  بسیارى  كاهش  یا  پیش گیرى  خصوص  در  آنان  به  آورده اند،  به دست  زندگى  عمر  یك  قیمت  به  عزیزان  این  كه 

مشكل هاى دوره ى سالمندى كمک كنید و دعاى آنان را با »سالم پیرشى« پاسخ دهید. 
               مؤلف
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266 واحد	کار	اول:	کلىات	و	مفاهىم	سالمندى	
267 هدف	هاى	رفتارى	
267 پىش				آزمون	واحد	کار	اول	
268 	 مقدمه	
268 1ــ1ــ	مفاهىم	اولىه	
		268 							1ــ1ــ1ــ	امىد	زندگى	
268 2ــ1ــ1ــ	امىد	زندگى	بدون	ناتوانى	 	
268 3ــ1ــ1ــ	سالمند	کىست؟	 	
268 4ــ1ــ1ــ	سالمندى	در	اىران	 	
268 5	ــ1ــ1ــ	سالمندان	آسىب	پذىر	 	
269 2ــ1ــ	تغىىرهاى	طبىعى	سالمندى	
269 1ــ2ــ1ــ	تغىىرهاى	دستگاه	اسکلتى	و	عضالنى	 	
270 2ــ2ــ1ــ	تغىىرهاى	پوست،	مو	و	ناخن	ها	 	
271 3ــ2ــ1ــ	تغىىرهاِى	صورت	 	
271 4ــ2ــ1ــ	تغىىرهاى	قلب	و	عروق	 	
271 5		ــ2ــ1ــ	تغىىرهاى	دستگاه	ادرارى	 	
271 6ــ2ــ1ــ	دستگاه	تفسى	 	
271 7ــ2ــ1ــ	تغىىرهاى	دستگاه	گوارش	 	
271 8		ــ2ــ1ــ	تغىىرهاىی	در	احساس	درد،	لمس	و	حس	عمقى	 	
272 9ــ2ــ1ــ	تغىىرهاى	دستگاه	بىناىى	 	
272 10ــ2ــ1ــ	تغىىرهاى	دستگاه	شنواىى	 	
272 11ــ2ــ1ــ	تغىىرهاى	سىستم	اىمنى	 	
272 12ــ2ــ1ــ	ىائسگى	 	
273 3ــ1ــ	پىشگىرى	از	پىرى	زودرس	و	افزاىش	طول	عمر	
274 	 چکىده	
275 آزمون	پاىانى	نظرى	واحد	کار	اول	
276 آزمون	پاىانى	عملى	واحد	کار	اول	

277 واحد	کار	دوم:	بهداشت	فردى	و	ورزش	سالمندان	
278 هدف	هاى	رفتارى	
278 پىش	آزمون	واحد	کار	دوم	
279 	 مقدمه	
279 1ــ2ــ	بهداشت	فردى	سالمندان	

279 1ــ1ــ2ــ	بهداشت	پوست	 	
279 2ــ1ــ2ــ	بهداشت	چشم	 	
279 3ــ1ــ2ــ	بهداشت	گوش	 	
280 4ــ1ــ2ــ	بهداشت	دهان	و	دندان	 	
280 مراقبت	از	دندان	هاى	مصنوعى	 	 	
281 بى	دندانى	 	 	
281 خشکى	دهان	 	 	
281 5ــ1ــ2ــ	مراقبت	از	پاها	
281 ماساژ	پاها	 	 	
283 2ــ2ــ	ورزش	در	سالمندى	

ـ				انواع	تمرىن	هاى	ورزشى	مناسب	براى 1ــ2ــ2ـ 	 	
283 																									سالمندان	
284 تمرىن	هاى	گرم	کننده	 	 	
285 تمرىن	هاى	استقامتى	)هوازى(	 	 	
285 تمرىن	هاى	انعطاف	پذىرى	 	 	
287 تمرىن	هاى	تعادلى	 	 	
288 تمرىن	هاى	قدرتى	 	 	
290 حرکات	انقباضی		اىستا	 	 	
292 	 چکىده	
293 آزمون	پاىانى	نظرى	واحد	کار	دوم	
295 آزمون	پاىانى	عملى	واحد	کار	دوم	

296 واحد	کار	سوم:	تغذىه	ى	سالمندان	
297 هدف	هاى	رفتارى	
297 پىش	آزمون	واحد	کار	سوم	
298 	 مقدمه	
298 1ــ3ــ	اهمىت	تغذىه	در	سالمندی	
299 2ــ3ــ	نىازهاى	تغذىه	اى	سالمند	
301 3ــ3ــ	سهم	های	غذاىِى	نىاز	سالمندان	
304 4ــ3ــ	سوءتغذىه	در	سالمندان	
305 	 چکىده	
306 آزمون	پاىانى	نظرى	واحد	کار	سوم	
307 آزمون	پاىانى	عملى	واحد	کار	سوم	

فهرست مطالب
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واحد	کار	چهارم:	مشکالت	روحى	و	روانى	شاىع	در	
308 												سالمندان	 	 	
309 هدف	هاى	رفتارى	
309 پىش	آزمون	واحد	کار	چهارم	
310 	 مقدمه	
310 1ــ4ــ	افسردگى	در	سالمندان	
311 1ــ1ــ4ــ	عالىم	افسردگى	در	سالمندان	 	
311 2ــ4ــ	زوال	عقل	
312 3ــ4ــ	فراموشى	طبىعى	سالمندى	
314 4ــ4ــ	آلزاىمر	
314 5		ــ4ــ	اختالالت	خواب	در	سالمندان	
315 6		ــ4ــ	استرس	
317 	 چکىده	
318 آزمون	پاىانى	نظرى	واحد	کار	چهارم	
319 آزمون	پاىانى	عملى	واحد	کار	چهارم	

واحد	کار	پنجم:	حــوادث	و	بىمارى	هـاى	مـزمـن	دوره	ى	
320 																سالمندى	
321 هدف	هاى	رفتارى	
321 پىش	آزمون	واحد	کار	پنجم	

ـ		5		ــ	حــوادث	دوره	ى	سالمندى	و	راه	هــاى	پىش	گىرى 1ـ
	322 									از	آن	

ـ		5		ــ	حـوادث	محىط	خـانـه	و	راه	هـاى ـ	1ـ 1ـ 	
322 													پىش	گـىرى	از	آن	

ـ		5		ــ	حوادث	ناشى	از	تغىىرهای	وضعىت	جسمى 2ــ1ـ 	
324 																			سالمند	و	راه	هاى	پىش	گىرى	از	آن	ها	

						حوادث	ناشى	از	سرگىجه	و	عدم	تعادل	در								 	 	
324 																		سالمند	و	پىش	گىرى	از	آن	ها	
						حـوادث	نـاشى	از	مشکل	هـاى	بىناىى	در										 	 	

324 																		سالمند	و	پىش	گىرى	از	آن	ها	
					حوادث	ناشى	از	مشکل	هاى	شنواىى	در 	 	

324 																				سالمند	و	پىش	گىرى	از	آن	ها	
325 ـ		5		ــ	بىمارى	هاى	مزمن	دوره	ى	سالمندى	 2ـ
325 ـ		5		ــ	پوکِى	استخوان	 1ــ2ـ 	
327 ـ		5		ــ	فشار	خون	باال	 2ــ2ـ 	
328 ـ		5		ــ	دىابت	 3ــ2ـ 	

	329 ـ		5		ــ	ىبوست	در	سالمندی	 	4		ــ2ـ
329 ـ		5		ــ	بى	اختىارى	ادرار	 5		ــ2ـ 	 	
330 ـ		5		ــ	بزرگى	غده	ى	پروستات	 6		ــ2	ـ 	
331 ـ		5		ــ	ساىىدگى	مفاصل	)آرتروز(	 7ــ2ـ 	
332 	 چکىده	
334 آزمون	پاىانى	نظرى	واحد	کار	پنجم	
336 آزمون	پاىانى	عملى	واحد	کار	پنجم	

337 واحد	کار	ششم:	مشارکت	اجتماعى	
338 هدف	هاى	رفتارى	
338 پىش	آزمون	واحد	کار	ششم	
339 	 مقدمه	
339 1ــ6		ــ	نىازهاى	روانى	و	اجتماعى	سالمندان	
339 1ــ1ــ6		ــ	وابستگى	و	استقالل	 	
339 2ــ1ــ6		ــ	تأمىن	مالى	 	
339 3ــ1ــ6		ــ	موقعىت	مناسب	زندگى	 	
340 4ــ1ــ6		ــ	اىمنى	در	منزل	 	
340 5		ــ1ــ6		ــ	گردش	و	تفرىح	 	
341 6		ــ1ــ6	ــ	مشارکت	در	فعالىت	هاى	اجتماعى	 	

7ــ1ــ6ــ	برقرارى	ارتباط	مناسب	اعضاى	خانواده	با	 	
342 																	سالمند	
343 2ــ6		ــ	شبکه	هاى	حماىت	از	سالمندان	
343 1ــ2ــ6ــ	مراکز	مراقبت	از	سالمندان	 	
344 							خانه	ى	سالمندان	 	 	

							باشگاه	هاى	سالمندى	و	مراکز	نگه	دارى	 	 	
344 							روزانه	 	 	
345 	 چکىده	
346 آزمون	پاىانى	نظرى	واحد	کار	ششم	
347 آزمون	پاىانى	عملى	واحد	کار	ششم	

348 پىوست	ها	
349 پاسخ	نامه	هاى	پىش	آزمون	ها	
350 پاسخ	نامه	هاى	آزمون	هاى	پاىانى	نظرى	
352 	 منابع	
354 براى	مطالعه	ى	بىشتر	



مراقبت از ساملندان در خانه : کلیات و مفاهیم ساملندی

266

وا حد کار ا ول

 کلیا ت و مفا هیم سا لمندی
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هدف های رفتاری: انتظار می رود، هنرجو پس از گذراندن این واحد کار بتواند به هدف های 
زیر دست یابد:

1ــ مفهوم امید زندگی را شرح دهد. 

2ــ مفهوم امید زندگی بدون ناتوانی را بیان کند. 

3 ــ سن شروع ساملندی را بیان کند. 

4ــ ساملندان آسیب پذیر را نام ببرد. 

5ــ تغییرهای فیزیولوژیک ساملندی را شرح دهد. 

6ــ راه های پیشگیری از بروز، یا پیشرفت بیماری و ناتوانی در ساملندان را شرح دهد. 

7ــ یائسگی را تعریف کند. 

8 ــ آن دسته از تغییرهای یائسگی را که تا دوره ی ساملندی ادامه می یابد، فهرست کند.

 جمله های درست را با عالمت  و جمله های غلط را با عالمت  مشخص کنید: 
1ــ در کشور ما سالخوردگی جمعیت مسأله ی مهمی نیست. 

2ــ پیری حتمًا با ناتوانی و بیماری همراه است. 
3ــ همه ی افراد به یک شکل پیر می شوند. 

4 ــ 60 سالگی به عنوان سن شروع سالمندی در نظر گرفته می شود. 
5  ــ بیماری های جزیی از سالمندی طبیعی هستند. 

6 ــ شیوه ی زندگی فرد نقش مهمی در سالمت او در سالمندی دارد. 
7 ــ ترک رفتارهای غیر بهداشتی مانند کشیدن سیگار حتی در زمان سالمندی، سودمند است. 

8 ــ تغییرهای یائسگی طبیعی است و برای کاهش آن کاری نمی توان کرد. 
 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟پیش آزمون واحد کار اول ؟
* 
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مقدمه

وقتی صحبت از ساملندی می شود، پدربزرگ و مادر بزرگ اولنی کسانی هستند که به یاد می آورید. شاید برای 
همنی عزیزان، آگاهی یافنت از مسایل مرتبط با ساملندان برای شما جالب باشد. از سوی دیگر، زندگی هر حلظه 
به جلو می رود و ما از زمانی که زاده شده امی پیر شدن را آغاز کرده امی. امروز پدر بزرگ و مادر بزرگ ساملندند، در 
آینده ای نزدیک پدر و مادرمان و سراجنام خود ما، ساملند خواهیم شد. اگر ساملندی را بهتر بشناسید، می توانید 

بیماری و ناتوانی را در ساملندی کاهش دهید.

1 ــ1 ــ مفاهىم اولىه
به  سن  هر  در  زندگی  امید  زندگی:  امىد  1 ــ1ــ1ــ 
معنای تعداد سال هایی است که از آن زمان به بعد انتظار داریم فرد 
زندگی کند. معمواًل امید زندگی برای زن و مرد جداگانه محاسبه 
مردان  از  بیشتر  زنان  زندگی  امید  طبیعی  طور  به  زیرا  می شود 
سال 1380  در  زندگی  امید  ایران  در  می شود  گفته  وقتی  است. 
شمسی برای زنان 70/4 سال و برای مردان 67/6 سال بوده است 
 70/4 ایرانی  دختر  نوزاد  یک  داشتیم  انتظار  سال،  این  در  یعنی 

سال و یک نوزاد پسر ایرانی 67/6 سال زندگی کند. 
2 ــ1 ــ1 ــ امىد زندگی بدون ناتوانی: امید زندگی 
از  که  است  سال هایی  تعداد  معنای  به  سن  هر  در  ناتوانی  بدون 
امید  ناتوانی زندگی کند.  بدون  انتظار داریم فرد  بعد  به  آن زمان 
بدون  زندگی  امید  اما  است  مردان  از  بیشتر  زنان  در  زندگی 

ناتوانی در زنان کمتر است. 
از  افراد  شما  نظر  به  کىست؟:  سالمند  3ــ1ــ1ــ 
خود  اطراف  در  را  سالمند  نفر  چند  می شوند؟  پیر  سنی  چه 

می شناسید.
با  همراه  که  تغییرهایی  برای  دقیقی  معیار  تقویمی  سن 
عنوان سن  به  اما سن 60 سالگی  نیست  می دهد،  رخ  سالمندی 

شروع سالمندی در نظر گرفته می شود.

جهان،  کل  همانند  اىران:  در  سالمندی  4 ــ1 ــ1 ــ 
پیر شدن است زیرا میزان مرگ و  میر  جمعیت کشور ما در حال 

کم شده و امید زندگی افزایش یافته است.
بیشترین تعداد سالمندان در استان ها: گیالن با 8/5 درصد 
سالمند  جمعیت  کمترین  درصد   2/5 با  بلوچستان  و  سیستان  و 

را دارا می باشد.
مهم  عوامل  از  را  باال  رفاهی  سطح  و  بهداشت  وجود 
دانست.  گیالن  همچون  استانی  در  باال  عمر  طول  افزایش  در 
سیستان  در  بهداشتی  و  امنیتی  مشکالت  وجود  نیز  مقابل  در 
کشور  و  پاکستان  کشور  با  همجواری  علت  به  که  بلوچستان  و 
از بحران های مرزی  ناشی  افغانستان و مهاجرت های  جنگ زده 

در کاهش امید زندگی تأثیرگذار می باشد. 
5 ــ1 ــ1 ــ سالمندان آسىب پذىر: آیا می توانید مشکالتی 

را که سالمندان با آن روبه رو هستند نام ببرید؟ 
آیا تمام سالمندان مشکالت یکسان دارند؟ 

کدام گروه از سالمندان مشکالت بیشتری دارند؟ 
میان  در  اما  نیازمندند.  خاص  توجه  به  سالمندان  تمام 
سالمندان افرادی هستند که از دیگران آسیب پذیرترند و به توجه 

و مراقبت ویژه محتاج اند. این افراد عبارت اند از: 
1ــ زنان سالمند که به دلیل وجود عوامل زیر در زمره ی 
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سالمندان آسیب پذیر قرار می گیرند: 
مردان  از  زنان  متوسط  عمر  بىشتر:  عمر  طول  الف( 
نیاز  مراقبت  به  که  سالمندی  زنان  تعداد  نتیجه  در  است،  بیشتر 

دارند بیشتر از مردان است. 
و  باروری  دوران  زنان  که  آن جا  از  معلولىت:  ب( 
سالمندی  دوران  سر گذاشته اند،  پشت  را  آن  از  ناشی  مشکالت 
به  نسبت  بیشتری  معلولیت های  حتی  و  ناتوانی ها  با  را  خود 
با کیفیت  مردان سپری می کنند. در واقع زنان عمری طوالنی تر 

کمتر خواهند داشت. 
مردان،  به  نسبت  زنان  طوالنی تر  عمر  بىوه بودن:  ج( 
آن ها  بیوه شدن  نتیجه  در  و  همسر  دست دادن  از  به  منجر 
حمایتی  و  مالی  منابع  از  معمواًل  سالمند  بیوه ی  زنان  می شود. 

کمتری برخوردارند. 
به  د( تحصىالت کمتر: آمار نشان می دهد زنان سالمند 
مردان سواد  به  نسبت  توسعه،  در حال  در کشورهای  خصوص 
زنان  این  می شود  موجب  کم  تحصیالت  میزان  دارند.  کمتری 

نیز  کمتری  اجتماعی  فعالیت  بوده،  بهره مند  کمتری  اطالعات  از 
هم  کمتری  اجتماعی  حمایت  از  دلیل  همین  به  و  باشند  داشته 

استفاده کنند. 
در  سال ها  معمواًل  زنان  کمتر:  اجتماعی  حماىت  هـ( 
انجام  بابت  بی آن که  می پردازند  بچه داری  و  خانه داری  به  منزل 
دوران  در  شود.  عایدشان  درآمدی  پرزحمت  کارهای  این 
بنابراین  نمی کنند.  دریافت  مالی  حمایت  یا  بیمه  هم  سالمندی 
گرفتار مشکالت  بوده،  آسیب پذیر  مادی  نظر  از  که  است  بدیهی 

خاص این دوران بشوند. 
و  ساله   75 افراد  که  پیران(  )پیرتریِن  کهنساالن  2ــ 
گروه  این  می دهند.  تشکیل  را  آسیب پذیر  گروه  دومین  باالترند 
بیشتری  و  ویژه  توجهات  و  مراقبت ها  ناتوانی  و  ضعف  دلیل  به 

می خواهد. 
3ــ سالمندان روستایی

4ــ سالمندان حاشیه ی شهرها
5 ــ سالمندانی که در مؤسسات نگه داری می شوند. 

1ـ از زنان و مردان سالمندی که در خانواده و در میان بستگان و آشنایان می شناسید، سؤال کنید که 
چه مشکالتی دارند؟ مشکالت آنان را با هم مقایسه کنید. زنان مشکالت بیشتری دارند یا مردان؟ نتیجه ی این 

بررسی را در کالس ارایه دهید. 
2 ـ تحقیق کنید اکنون کدام یک از بخش ها و سازمان ها در ارتباط با سالمندان فعالیت می کنند؟ 

فعالیت عملی1 

2 ــ1 ــ تغىىرهای طبىعی سالمندی
او  در  تغییر هایی  چه  کنید.  نگاه  دقت  با  سالمند  یک  به 

مشاهده می کنید؟ 
آیا این تغییرها طبیعی است؟ 

عملکرد اکثر دستگاه های بدن در سالمندی به تدریج کاهش 
می یابد. آگاهی از تغییر هایی که به طور طبیعی با افزایش سن اتفاق 

دوره ی  بیماری های  از  تغییرها  این  تفاوت  از  آگاهی  و  می افتد 
سالمندی بسیار مهم است.

1 ــ2 ــ1 ــ تغىىرهای دستگاه اسکلتی وعضالنی 
توده  از 30 سالگی،  بعد  1 ــ کاهش قدرت عضالنی: 
این  تدریج کم می شود.  به  نتیجه قدرت عضالت  در  و  عضالنی 
غذایی  رژیم  با  اما  می شود،  سریع تر  سالگی   60 از  بعد  کاهش 
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به طور چشمگیری آن را  تمرین های ورزشی می توان  مناسب و 
کنترل کرد. 

بافت  افزایش  دیگر،  تغییِر  چربی:  بافت  افزاىش  2ــ 
است.  بدن  مرکزی  نواحِی  در  عمدتًا  چربی  این  است.  چربی 
در مردها، شکم و در زن ها، باسن بزرگ می شود. در حالی که 

بافت چربی زیر جلدی در دست ها و پاها کاهش می یابد. 
تغییر  سالمندی  با  نیز  فرد  قد  سالمند :  خمىدگی  3 ــ 
می کند. بعد از 40 سالگی به ازای گذشت هر 20 سال، طول قد 
1/5 سانتی متر کم می شود. کاهش قد ناشی از کاهش طول ستون 
مهره است. عالوه بر این عرض شانه به علت کوچک شدن توده 
همچنین  می یابد.  کاهش  شانه،  عضالت  چروکیدگی  و  عضالنی 
طول عضالت شکم هم کاهش می یابد. همه ی این ها سبِب ایجاد 
مداوم  فعالیت  که  داشت  نظر  در  باید  می شود.  خمیده  ظاهری 

می تواند از پیشرفت این شرایط جلوگیری کند. 

در  کلسیم  کاهش  علت  به  استخوان1:  پوکی  4 ــ 
به وجود  کمر  از حد  بیش  انحنای  و  پشت  در  قوز  استخوان ها، 
معدنی  مواد  از  استخوان  حد  از  بیش  خالی شدن  می آید. 
می آورد.  به وجود  را  استخوان  پوکی  آن  تشکیل دهنده ی 
پوکی  خون،  در  هورمون  نوعی  کاهش  دنبال  به  پیر  زنان  در 
فعالیت عضالنی  است.  شایع  سالمند  مرداِن  از  بیشتر  استخوان 
به کارگیری استخوان ها مانند ورزش و راه رفتن می تواند این  و 

روند را آهسته تر کند. 

ـ 1 osteroprosis ـ

توجه!

مشخص شده است که کم استفاده کردن از عضالت علت اصلی کاهش توده ی عضالنی در پیری است.  

5 ــ تغىىرهای مفاصل: در دوره ی سالمندی انعطاف پذیری 
بیشتر  آن ها  پارگی  خطر  کم شده،  مفصل ها،  و  تاندون ها  رباط ها، 
به سبب  با فرسوده شدن غضروف های اطراف مفصل ها که  می شود. 
خم کردن های مداوم طی سال ها به وجود آمده است و نیز کاهش مایع 

نرم کننده در مفصل ها، حرکات آن ها آهسته تر و دردناکتر می شود. 
2 ــ2 ــ1 ــ تغىىرهای پوست، مو و ناخن ها:

1 ــ با افزایش سن، پوست چروکیده و شل می شود. شدت 
فرابنفش  اشعه ی  با  برخورد  میزان  و  ارث  به  پوستی  تغییرهای 
الیه ی  شدن  نو  سالمندی  دوره ی  در  دارد.  بستگی  خورشید 
پوست  دلیل  همین  به  می گیرد،  صورت  کندی  به  پوست  سطحی 

خشک می شود. همچنین بهبود زخم ها آهسته تر می شود. 
سلولی  مواد  و  رنگدانه  دست دادن  از  به سبب  موها  2 ــ 
سفید می شوند و به طور پیشرونده کاهش می یابند. ریختن موی 

به  است  ممکن  زنان  در  است.  زنان  از  واضح تر  مردان  در  سر 
ناگهانی موهای صورت رشد کنند. در مردان ممکن است  طور 
این  یابند.  افزایش  ابروها  و  بینی  گوش ها،  در  پراکنده  موهای 

تغییرها موجب نگرانی فرد از زیبایی خود می شود. 
3 ــ در ناخن های دست و پا خطوط طولی ایجاد می شود 
را  ناخن ها شفافیت خود  می یابد. همچنین  کاهش  آن ها  و رشد 

از دست می دهند و زرد می شوند. 
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3 ــ2 ــ1 ــ تغىىرهاِی صورت:
استخوان  خصوص  به  استخوانی،  توده ی  کاهش  1 ــ 
باالیی،  فک  اندازه ی  که  برسد  نظر  به  که  می شود  موجب  چانه 
از  دندان های  جای  به  اگر  است.  یافته  افزایش  پیشانی  و  بینی 
بین  از  لب ها  ظاهر  نشود،  گذاشته  مصنوعی  دندان  رفته،  دست 

می رود. 
2 ــ پلک ها به خاطر تجمع مجدد چربی در آن ها پف کرده 
دور  چربی  کاهش  خاطر  به  چشم ها  برعکس  می رسند.  نظر  به 

چشم به نظر گود افتاده اند. 
فک  افتادن  پایین  سبب  ارتجاعی  خاصیت  کاهش  3 ــ 
بزرگی  به  منجر  نهایت  در  که  شده  گوش ها  طویل شدن  و  زیرین 

غبغب می شود. 

این امر منجر به افزایِش فشار خون می شود. 
بدن  در  که  مکانیسم هایی  سن،  افزایش  با  همچنین  3 ــ 
دلیل  همین  به  می شوند،  می کردند ضعیف  کنترل  را  فشار خون 
وقتی فرد سالمند به طور ناگهانی از وضعیت خوابیده، به وضعیت 
ایستاده در می آید، فشار خون افت زیادی می کند و ممكن است 
موجب گیجی، ضعف و سقوط شود. بنابراین سالمندان نباید به 

طور ناگهانی تغییر وضعیت دهند. 
فعالیت  ادراری:  دستگاه  تغىىرهای  5   ــ2 ــ1 ــ 
کلیه ها با افزایش سن، کم و اندازه ی آن ها کوچک می شود، در 
کم  شوند  دفع  باید  که  موادی  از  خون  پاک کردن  سرعت  نتیجه 
خون  در  بیشتری  مدت  داروها  سالمندی،  در  بنابراین  می شود. 
توانایی  همچنین  می شود.  بیشتر  آن ها  عوارض  و  باقی می مانند 
یا  سالمندان  بنابراین  می شود.  کم  بدن  آب  تنظیم  برای  کلیه ها 
دچار کم آبی یا زیادی آب می شوند. در مثانه نیز تغییرهایی ایجاد 
نگه داری  توانایی  و  تدریج کم می شود  به  مثانه  می شود. ظرفیت 

ادرار کاهش می یابد. 
بیماری  تنفسی: چنانچه سالمند  6   ــ2 ــ1 ــ دستگاه 
مانند دود  یا در معرض عوامل خطر ساز  و  باشد  نداشته  خاصی 
و  استراحت  هنگام  سالمند  فرد  تنفسی  دستگاه  نباشد،  سیگار 

ورزش های متوسط به خوبی عمل می کند. 
7   ــ2 ــ1 ــ تغىىرهای دستگاه گوارش: در دستگاِه 
این ها  می شود.  کم  مری  دودی  و حرکات  بزاق  ترشِح  گوارش، 
موجب کند شدن تخلیه ی مری می شود و سالمند بعد از خوردن 
دلیل  به  زیر جناق سینه می کند. همچنین  بدی در  غذا احساس 
تحلیل رفتن سلول های مخاِط معده و کم شدن سلول هایی که در 
وجود  به  مشکل  نیز  غذا  هضم  در  می کنند  ترشح  اسید2  معده 

می آید. 
و  لمس  درد،  احساس  در  تغىىرها ىی  8   ــ2 ــ1 ــ 
ممکن  دردناک اند،  طبیعی  به طور  که  حالت هایی  حس عمقی: 
مختصر  ناراحتی  احساس  با  تنها  یا  درد  بدون  سالمند  در  است 
شرایطی  ایجاد  سبب  درد  عالیم  کم شدن  باشد.  همراه  فشار  یا 

4 ــ2 ــ1 ــ تغىىرهای قلب و عروق
قابلیت حرکت عضله ی قلب کاهش  افزایش سن،  با  1 ــ 
نتیجه حجم خونی  افزایش می یابد. در  نیاز قلب  انرژی مورد  و 
همه ی  می شود.  کم  می شود  خارج  قلب  از  انقباض  هر  در  که 
این ها باعث می شوند که قلب نتواند مانند زمان جوانی کار کند. 
آموزش  با  اما  می شود.  آشکار  فعالیت  زمان  در  مشکل  این 

ورزش به سالمندان می توان ظرفیت قلب را افزایش داد. 
2 ــ خاصیت ارتجاعی دیواره ی شریان ها کم می شود و 
تصلب شریان ها1 )سخت شدن دیواره ی شریان ها( اتفاق می افتد. 

ـ 1 Atherosclerosis ـ

2 ــ اسید معده داراى موادى است که موجب آسانى هضم غذا مى شود.
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تماس  می شود.  آن ها  سالمت  و  سالمند  افراد  برای  خطرناک 
و  شوفاژ  رادیاتورهای  آب جوش،  ظروف  چون  اجسامی  با 
آن  پی  در  و  جدی  عوارض  به  منجر  می تواند  یخ زده  اجسام  یا 
بستری شدن های طوالنِی افراد سالمند شود. افراد پیر نمی توانند 
به سرعت بر موانعی که در موقعیت های عادی مثل آنچه در یک 
خیابان شلوغ اتفاق می افتد فایق آیند و هنگام حادثه نیز نمی توانند 
با حرکتی سریع از حادثه ای که برای خودشان یا دیگران ممکن 
است رخ دهد جلوگیری کنند. از این رو در افراد پیر شکستگِی 

استخوان لگن بیشتر است. 

نور کل اتاق است. 
کاهش  شنواىی:  دستگاه  تغىىرهای  10   ــ2 ــ1 ــ 
ناشی  شنوایِی  کاهش  به  است.  سالمندی  شایع  مشکل  شنوایی 
از سالمندی، پیرگوشی گفته می شود. این کاهش شنوایی در هر 
استفاده  با  پیر گوشی  می آید.  وجود  به  کم کم  و  است  گوش  دو 
از سمعک بهبود می یابد. در پیرگوشی صداهای مزاحم محیط، 
از  بلندتر  یا کمی  بیشتر می کند. صداهای طبیعی  را  فرد  مشکل 
و گاهی دردناک است.  ناخوشایند  افراد  این  برای  حد معمول، 
صداهای  به  حساسیت  افزایش  علت  به  افراد  این  گاهی،  لذا 

محیط، نمی توانند از سمعک استفاده کنند. 
11   ــ2 ــ1 ــ تغىىرهای سىستم اىمنی: در سالمندان، 
زودتر دچار  نتیجه سالمندان  در  ایمنی، ضعیف می شود.  سیستم 
عفونت می شوند. همچنین احتمال بروز سرطان و بیماری هایی که 

به سیستم ایمنی آنان مربوط است، بیشتر می شود.    
12ــ2 ــ1 ــ ىائسگی: یائسگی یکی از مراحل طبیعی 
سالگی   55 تا   48 حدود  سن  از  معمواًل  که  است  زنان  زندگی 
شروع می شود. ابتدا عادت ماهانه نامرتب و سپس به طور کامل 

قطع می شود.
سری  یک  با  زنانه،  هورمون های  کاهش  دلیل  به  یائسگی 
تغییرها همراه است. برخی عالیم که با یائسگی به وجود می آیند مانند 
یائسگی شدیدتر است،  ابتدای  در  تعریق  و  قلب  تپش  گرفتگی،  گر 
ولی با گذشت زمان بهتر می شود. اما آنچه مهم است تغییرهایی است 
که بعد از یائسگی به وجود آمده، با گذشت زمان تا دوره ی سالمندی 
ادامه پیدا می کند. این تغییرها شامل پوکی استخوان، بیماری های 
ادرار(،  بی اختیاری  ادراری،  )عفونت  ادراری  مشکالت  قلبی، 

کم شدن ترشحات زنانه و تغییرهای پستان هاست.

بر  اثر  بىناىی:  دستگاه  تغىىرهای  9 ــ2 ــ1 ــ 
بینایی  کاهش  مقداری  نهایت  در  افراد،  همه ی  سن  افزایش 
می کند  تغییر  مرور  به  چشم  عدسی  شکل  زیرا  داشت.  خواهند 
مشکل  نزدیک  دید  ترتیب  بدین  می آورد.  به وجود  پیر چشمی  و 
انجام  نزدیک و  برای دید  اکثر سالمندان  نتیجه  پیدا می کند. در 
کارهایی مثل مطالعه نیاز به عینک دارند. سن شروع پیر چشمی 
اشیا  دیدن  برای  پیر  افراد  نیست.  یکسان  سالمندان  همه ی  در 
روی  بر  نور  مستقیم  کردن  متمرکز  دارند.  نیاز  بیشتری  نور  به 
روزنامه ای که فرد سعی دارد آن را مطالعه کند مؤثرتر از افزایِش 

زنان به محض مشاهده ی توده در پستان یا زیر بغل، فرورفتگی نوک پستان، تو رفتگی سایر قسمت های 
پستان، خروج خون یا هر نوع ترشح از نوک پستان، زخم پستان، تغییر شکل، اندازه یا رنگ پستان و درد پستان ها 

باید هر چه سریع تر به پزشک مراجعه کنند.  

بیشتر بدانید
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بیشتر بدانید

افزاىش  و  زودرس  پىری  از  پىشگىری  3 ــ1 ــ 
طول عمر

عمر  طول  افزایش  موجب  عواملی  چه  شما  نظر  به 
می شود؟

اغلب ما قصه های مادر بزرگ را درباره ی چشمه ای که 

خوردن آب آن باعث جوانی و عمر جاوید می شد، به یاد داریم. 
این قصه ها آرزوی دیرینه ی بشر را برای داشتن سالمت و عمر 
طوالنی نشان می دهد. با پیشرفت علم پزشکی، امروزه در جهان 
به افزایش  امید زندگی افزایش یافته است و تعداد سالمندان رو 

است. 

1 ـ چند سالمند را که هم سن هستند از نظر سالمت و توانایی مقایسه کنید. فکر می کنید چه عواملی 
موجب اختالف وضعیت سالمت آن ها شده است؟ 

2 ـ از سالمندانی که در اطراف شما هستند، درباره ی وضعیت سالمتشان سؤال کنید. چه بیماری  هایی 
دارند و از چه دردهایی شکایت دارند؟ کدام یک از این شکایات طبیعی و کدام یک بیماری هستند؟ کدا میک 

از این شکایات قابل پیشگیری هستند؟  

فعالیت عملی2 

علت های مرگ و ناتوانی در سالمندان
1 ــ تغذیه ی نادرست و عدم حترک: رژمی های غذایی دارای چربی های اشباع شده و منک زیاد، مصرف 
کم سبزی ها، میوه ها و سایر مواد غذایی دارای فیبر و عدم حترک، احتمال ابتال به بیماری های مزمنی مانند دیابت، 
افزایش  در ساملندان  را  برخی سرطان ها  و  التهاب مفاصل  افزایش فشار خون، چاقی،  قلبی عروقی،  بیماری  های 

می دهد. 
2 ــ حوادث: افتادن یا زمنی خوردن، یکی از عوامل عمده ی صدمات فیزیکی، حتمیل هزینه های درمانی و 
مرگ در میان ساملندان است. بیشتر زمنی خوردن ها در محیط خانه رخ می دهد و البته قابل پیشگیری است. 
عواقب صدمات ایجاد شده در افراد ساملند خیلی شدیدتر از جوانان است. مانند طول مدت بستری شدن، دوره ی 

بازتوانی و … .
3 ــ استعمال دخانیات: اعتیاد به سیگار مهم ترین عاملی است که خطر ابتال به بیماری های غیر واگیر 

چه در جوانان و چه در ساملندان را افزایش می دهد و عامل اصلی مرگ های زود رس است. 

و  مسایل  از  بسیاری  می توان  ساده  نکته هایی  رعایت  با 
به  رسیدن  برای  امروزه  کرد.  جلوگیری  سالمندی  مشکالت 
از  قبل  سال های  در  سالم  زندگی  شیوه ی  فعال،  سالمندی  یک 

این  در  که  مطالبی  از  بسیاری  می شود.  داده  آموزش  سالمندی 
پودمان به عنوان توصیه های مفید برای سالمندان گفته می شود، 
برای خود شما نیز کاربرد دارد و می تواند بر سالمندی شما تأثیر 





مراقبت از ساملندان در خانه : کلیات و مفاهیم ساملندی

274

سالمندی  به  رسیدن  تا  فرد  اگر  حتی  دیگر،  سوی  از  بگذارد. 
و  غلط  عادت های  اصالح  باشد،  نکرده  رعایت  را  شیوه  این 
بنابراین  است.  مفید  هم  باز  بهداشتی،  نکته های  این  رعایت 
آموزش  سالمندان  برای  بهداشتی  برنامه های  مؤثرترین  از  یکی 
پودمان  این  بعدی  واحدهای  در  که  است  سالم  زندگی  شیوه ی 

قسمت هایی از آن آورده می شود. 

چکیده
در  تغىىرهاىى  است.  خىم  خوش  نسبتاً  سالمندى  به  مربوط  تغىىرهاِى  از  بسىارى   
ظاهر فىزىکى بدن اىجاد مى شود که فرد پىر را از جوان متماىز مى کند. به رغم اىن تغىىر 
ظاهر، در شراىط استراحت، عملکرد بدن فرد سالمند که دچار بىمارى نشده باشد مانند افراد 
جوان است. اغلب سالمندان قادرند عملکرد خود را در قالب فىزىکى جدىد که بر بدن آن ها 
دىکته شده، حفظ کنند و به زندگى خود ادامه دهند. تنها وقتى فرد سالمند بىمار مى شود و ىا 

فعالىت شدىد مى کند، تفاوت ها آشکار مى شود. 
ىا  بهبود کىفىت زندگى  اما هدف مهم تر،  ىافته است  افزاىش  امىد زندگى  امروزه   
همان افزاىش امىد زندگى بدون ناتوانى است. از سوى دىگر با در نظر گرفتن ابعاد اجتماعى، 
اقتصادى و بهداشتى سالخوردگى جمعىت، رسىدن به سالمندى سالم و فعال بسىار ضرورى 
است، زىرا اگر سالخوردگى جمعىت همراه با حضور و مشارکت فعال سالمندان نباشد، از کار 

افتادن چرخ هاى تولىد و اقتصاد را در پى  خواهد داشت. 
همراه  تغىىرها  سرى  ىک  با  که  است  زنان  زندگى  از  طبىعى  مرحله اى  ىائسگى   
است. برخى از تغىىرهاى دوره ى ىائسگى، مانند پوکى استخوان، بىمارى هاى قلبى ــ عروقى، 
مشکالت ادرارى، کم شدن ترشحات زنانه و تغىىرهاى پستان ها تا دوره ى سالمندى نىز باقى 

مى ماند و ىا بىشتر مى شود. 
و  نداشتن تحرک  مانند مصرف دخانىات،  مواردى   عوامل خطر ساز محىطى شامل 
فعالىت بدنى، رژىم غذاىى نامناسب و … است. اگر چه خطر ابتال به بىمارى هاى غىر واگىر 
با افزاىش سن فرد بىشتر مى شود، اما وجود اىن عوامل زىان آور، خطر ابتال به بىمارى هاى 

غىر واگىر در دوره ى سالمندى را بىشتر مى کند. 
 براى کاهش مشکالت دوره ى سالمندى شىوه ى زندگى سالم، در سال هاى قبل از 
سالمندى آموزش داده مى شود. از سوى دىگر، حتى اگر فرد تا رسىدن به سالمندى اىن شىوه 
را رعاىت نکرده باشد، باز هم ىکى از مؤثرترىن برنامه هاى بهداشتى براى سالمندان آموزش 

شىوه  ى زندگى سالم است. 
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در پرسش هاى زىر گزىنه صحىح را انتخاب كنىد.
1ــ کدام ىک از گروه هاى زىر جزو سالمندان آسىب پذىرند؟ 

ب( سالمندان باالى 75 سال  الف( زنان سالمند  
د( همه ى گزىنه ها ج( سالمندان حاشىه ى شهرها 

2 ــ کدام جمله درباره ى امىد زندگى صحىح است؟ 
الف( امىد زندگى در زنان بىشتر از مردان است. 

ب( امىد زندگى بدون ناتوانى در زنان کمتر از مردان است. 
ج( امىد زندگى در هر سن ىعنى تعداد سال هاىى است که از آن زمان به بعد انتظار دارىم فرد زندگى 

کند. 
د( هر سه گزىنه 

3 ــ درباره ى تغىىرهاى دستگاه اسکلتى عضالنى با افزاىش سن، کدام جمله صحىح نىست؟ 
الف( انعطاف پذىرى مفاصل افزاىش مى ىابد. 

ب( توده ى عضالنى و قدرت عضالت به تدرىج کم مى شود. 
ج( بافت چربى افزاىش مى ىابد. 

د( طول قد کاهش مى ىابد. 
4 ــ درباره ى تغىىرهاى قلب و عروق با افزاىش سن، کدام جمله صحىح نىست؟ 

الف( با آموزِش ورزش به سالمندان مى توان ظرفىت قلب را افزاىش داد. 
ب( قابلىت حرکت عضله ى قلب کاهش مى ىابد. 

ج( انرژى مورد نىاز قلب کاهش مى ىابد. 
د( حجم خونى که در هر ضربه از قلب خارج مى شود کم مى شود. 

5 ــ درباره ى تغىىرهاى دستگاه ادرارى با افزاىش سن، کدام جمله صحىح نىست؟ 
الف( ظرفىت کلىه ها براى تنظىم آب بدن کم مى شود. 

ب( داروها مدت کمترى در خون باقى مى مانند. 
ج( تواناىى نگه دارى ادرار در مثانه کم مى شود. 

د( سرعت پاک شدن خون از موادى که باىد دفع شود کم مى شود. 
6 ــ درباره ى تغىىرهاى درد، لمس و حس عمقى با افزاىش سن، کدام جمله صحىح نىست؟ 

الف( کم شدن عالىم درد سبب اىجاد شراىطى خطرناک براى افراد سالمند مى شود. 
ب( عکس العمل در برابر محرک هاى خارجى کند مى شود. 

به عوارض جدى  منجر  ىخ زده مى تواند  اجسام  ىا  و  رادىاتورهاى شوفاژ  اجسامى چون  با  تماس  ج( 
شود.

آزمون پایانی نظری واحد کار اول ؟
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د( حس درد وجود ندارد. 
7ــ درباره ى تغىىرهاى بىناىى با افزاىش سن، کدام جمله صحىح نىست؟ 

الف( زمان بىشترى براى تطابق بىناىى در نور کم ىا تارىکى الزم است. 
ب( براى دىدن اشىا به نور کمترى نىاز است. 

ج( با پىرچشمى دىد نزدىک مشکل پىدا مى كند. 
د( سن شروع پىر چشمى در همه ى سالمندان ىکسان نىست. 

8  ــ درباره ى تغىىرهاى شنواىى با افزاىش سن، کدام جمله صحىح نىست؟ 
الف( پىرگوشى با استفاده از سمعک بهبود مى ىابد. 

ب( در پىرگوشى صداهاى بلند بهتر شنىده مى شود. 
ج( در پىرگوشى صداهاى مزاحم محىط، مشکل فرد را بىشتر مى کند. 

د( گاهى به علت افزاىش حساسىت به صداهاى محىط، نمى توانند از سمعک استفاده کنند.
9ــ کدام ىک از گزىنه هاى زىر وضعىت سالمت سالمند را مشخص مى کند؟

ب( بىمارى ها و ناتوانى هاى حاصل از آن ها الف( وضعىت پىرى طبىعى 
د( هر سه گزىنه ج( عوامل خطر ساز محىطى  

10ــ کدام ىک از تغىىرهاى ىائسگى با افزاىش سن بهبود مى ىابد؟
ب( پوکى استخوان الف( بىمارى هاى قلبى ــ عروقى  
د( بى اختىارى ادرار ج( گر گرفتگى  

فرض کنىد که مى خواهىد براى تعدادى از سالمندان در محل زندگى خود، تغىىرهاى طبىعى دوره ى 
سالمندى را به مدت حداکثر 10 دقىقه، توضىح دهىد. متن سخنرانى خود را با ساده ترىن کلمات بنوىسىد. 

آزمون پایانی عملی واحد کار اول ؟
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وا حد کا ر د وم

 بهد ا شت فردی و و ر زش سا لمند ا ن
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هدف های رفتاری: انتظار می رود، هنرجو پس از گذراندن این واحد کار بتواند به هدف های 
زیر دست یابد: 

1ــ نکته های مهم بهداشت پوست در ساملندان را فهرست کند. 

2 ــ نکته های مهم بهداشت چشم ساملندان را توضیح دهد.

3 ــ طریقه ی شست وشوی چشم ساملند را شرح دهد. 

4 ــ نکته های مهم بهداشت گوش ساملندان را فهرست کند.

5 ــ اهمیت بهداشت دهان و دندان ساملندان را توضیح دهد.

6 ــ چگونگی مراقبت از دهان و دندان ساملندان را توضیح دهد.

7 ــ طریقه ی شسنت دندان مصنوعی را روی موالژ اجنام دهد. 

8 ــ راه های کاهش خشکی دهان را به ساملندان توضیح دهد. 

9 ــ اهمیت مراقبت از پاها را در ساملندان توضیح دهد.

10 ــ نکته هایی را که در مراقبت از پاها در ساملندان باید در نظر داشت فهرست کند.

11 ــ روش صحیح ماساژ دادن پاها را در ساملندان اجنام دهد.

12ــ اهمیت ورزش و انواع مترین های ورزشی را در دوره ساملندی شرح دهد.

13 ــ انواع مترین های ورزشِی ویژه ی ساملندان را اجنام دهد. 

 جمله های درست را با عالمت  و جمله های غلط را با عالمت  مشخص کنید.   
1ــ در سالمندی رعایت بهداشت فردی و آراستگی ظاهر اهمیتی ندارد. 
2ــ بهترین راه تمیز کردن جرم گوش استفاده از گوش پاک کن است.  

3 ــ تماس دست آلوده با چشم تأثیر زیادی بر ابتالی سالمندان به عفونت های چشمی ندارد.  
4ــ حتی سالمندی که اصاًل دندان ندارد، باید مسواک بزند. 

5 ــ دندان های مصنوعی نیز به مراقبت احتیاج دارند.  
6ــ سیگار یکی از علل خشکی دهان است. 

7 ــ ماساژ پاها خستگی آن ها را کاهش می دهد. 
8 ــ سالمندی که پوکی استخوان دارد نباید ورزش کند. 

9 ــ ورزش منظم عوارض پیری را به تأخیر می اندازد. 
10 ــ ورزش از افسردگی های دوره ی پیری جلوگیری می کند. 

11 ــ سالمندی که بیماری قلبی دارد نباید ورزش کند. 
12 ــ ورزش یکی از عوامل مهم برای قرار گرفتن کلسیم در داخل استخوان و محکم شدن استخوان هاست. 

13 ــ سالمندی که تا به حال ورزش نکرده است دیگر نمی تواند ورزش را شروع کند.  

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟پیش آزمون واحد کار دوم ؟
* 
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مقدمه

رعایت  با  ساملندان  است.  بهداشتی  مسایل  رعایت  کنند،  توجه  آن  به  باید  ساملندان  که  مسایلی  از  یکی 
نکته های بهداشتی مشکالت کمتری خواهند داشت. 

1 ــ2 ــ بهداشت فردی سالمندان
سالمندان  شما  نظر  به  پوست:  بهداشت  1 ــ1 ــ2 ــ 

برای حفظ بهداشت پوست چه باید بکنند؟  
خود  پوست  بهداشت  به  می شناسید،  که  سالمندانی  آیا 

اهمیت می دهند؟ 
و  بدن  طبیعی  مقاومت  کاهش  علت  به  سالمندی  در 
بیشتری  کوشش  آن  بهداشت  رعایت  و  نظافت  در  باید  پوست 
کرد. بهتر است سالمندان تا حّد امکان هر روز استحمام کنند. 
می شود  بدن  پوست  داشتن  تمیز نگه  موجِب  روزانه،  استحماِم 
باید  البته  می کند.  جلوگیری  التهاب  و  تاول  زخم،  ایجاد  از  و 
باعث  زیرا  نشود،  استفاده  زیاد  صابون،  از  که  داشت  یاد  به 
ممکن  پوست  خشکی  می شود.  پوست  آسیب پذیری  و  خشکی 
باعث خارش شود. گاهی الزم است پس از استحمام از  است 
برای استحمام، از آب  مواد چرب کننده استفاده کنند. همچنین 

خیلی گرم و یا خیلی سرد استفاده نشود. 
آلودگی  مقابل  در  چشم  چشم:  بهداشت  2 ــ1 ــ2 ــ 
بیشتر است.  این حساسیت در سالمندان  بسیار حساس است. 

بنابراین: 
خودداری  چشم  با  آلوده  دست های  تماس  از  باید  1 ــ 

شود. 
2 ــ بهتر است سالمندان در هوای آفتابی برای محافظِت 

چشم ها، از عینِک آفتابی استفاده کنند. 
چشم  آبریزِش  دچار  سرما  در  سالمندان  از  برخی  3 ــ 

هوای  در  منزل  از  خروج  هنگام  باید  سالمندان  این  می شوند. 
را  آبریزش  سرما،  مقابل  در  چشم  محافظت  بزنند.  عینک  سرد 

کاهش می دهد. 
تنها  دم  تازه  چای  چشم،  به  غبار  و  گرد  ورود  در  4 ــ 
از  چشم  شست وشوی  برای  می توانید  که  است  خانگی  محلول 
شما  دست های  و  فنجان  که  شرطی  به  البته  کنید،  استفاده  آن 

کاماًل تمیز باشد.   

جرِم  ترشح  که  هنگامی  گوش:  بهداشت  3 ــ1 ــ2 ــ 
جمع  مجرا  ته  در  دستکاری  علت  به  یا  یافته،  افزایش  گوش 
شده باشد مراجعه به پزشک برای شست وشوی گوش ضروری 

است.
حمام  از  قبل  است  سوراخ  سالمند  گوِش  پرده ی  اگر 
قرار  او  به وازلین را جلوی مجرای گوش  پنبه ای آغشته  کردن 
گوش  داخِل  به  آب  ورود  زیرا  شود،  آب  ورود  مانع  تا  دهید 

احتمال عفونت دوباره را بیشتر می کند. 

چه  با  چشم  و  گوش  پوست،  بهداشت  رعایت  برای  هستند  شما  اطراف  در  که  سالمندانی  کنید  تحقیق   
مشکالتی روبه رو هستند؟ چه امکاناتی باید در اختیار آنان باشد تا بتوانند نکته های گفته شده را رعایت کنند. 

شما چه توصیه هایی می توانید برای آنان داشته باشید؟ 

فعالیت عملی 1 
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رعاىت	 آىا	 دندان:	 و	 دهان	 بهداشت	 4	ــ1	ــ2	ــ	
بهداشت	دهان	و	دندان	در	سالمندی	که	دارای	دندان	مصنوعی	

است،	اهمىت	دارد؟	
در	سالمندی	که	اصاًل	دندان	ندارد	چطور؟	

مراقبت	از	دندان	ها	و	رعاىت	بهداشت	دهان،	در	سالمندان	
در	 دندان،	 و	 دهان	 بهداشت	 رعاىت	 عدم	 دارد.	 بسىار	 اهمىت	
سالمندان	به	خصوص	در	افرادی	که	از	دندان	مصنوعی	استفاده	
نوع	 اىن	 می	شود.	 دندان	ها	 و	 لثه	 عفونت	های	 موجب	 می	کنند،	
و	 لثه	 عفونت	های	 زىرا	 دانست؛	 اهمىت	 کم	 نباىد	 را	 عفونت	ها	
دندان	به	دهان	محدود	نمی	شود	و	ممکن	است	از	طرىق	خون،	به	
ساىر	قسمت	های	بدن	مثل	قلب	برسد	و	باعث	آسىب	آن	ها	شود.	
دندان	ها	 و	 دهان	 بهداشت	 چقدر	 اىن	که	 برحسب	 سالمندی	 هر	
پرکرده،	 دندان	سالم،	 تعدادی	 باشد	ممکن	است	 کرده	 را	رعاىت	

روکش	شده	و	دندان	مصنوعی	داشته	باشد.	
مراقبت	از	دندان	های	مصنوعی

نىازمند	 دندان	های	طبىعی،	 مانند	 نىز	 دندان	های	مصنوعی	
نشود،	 تمىز	 مصنوعی	 دندان	 اگر	 مراقبت	اند.	 و	 مسواک	زدن	
»برفک	 مانند	 مختلف،	 عفونت	های	 اىجاد	 باعث	 است	 ممکن	

دهان«	شود.	
برای	شستن	آن	دسته	از	دندان		های	مصنوعی	که	می	توان	
آن	ها	را	از	دهان	خارج	کرد	به	سالمند	توصىه	کنىد	نکته	های	زىر	

را	به	کار	گىرد:	
از	 روز	 در	 بار	 ىک	 حداقل	 را	 مصنوعی	 دندان	های	 	

دهان	خارج	کرده،	با	مسواکی	نرم	بشوىد.	
	به	ىاد	داشته	باشد	که	خمىر	دندان	برای	شستن	دندان	های	
مصنوعی	مناسب	نىست.برای	شستن	دندان	های	مصنوعی	از	ماىع	
خوبی	 به	 را	 مصنوعی	 دندان	 آن	 از	 پس	 کند.	 استفاده	 ظرفشوىی	

با	آب	بشوىد.	
	هنگام	شستن	دندان	مصنوعی	بهتر	است	جلوی	ظرفی	
پر	از	آب	باىستد	تا	اگر	به	طور	اتفاقی	دندان	مصنوعی	از	دستش	

افتاد،	مشکلی	پىش	نىاىد.	
و	 لثه	ها	 دهان،	 از	 مصنوعی	 دندان	 خارج	کردن	 از	 بعد	 	
انگشت	 با	 را	 لثه	ها	 بشوىد.	سپس	 نرم	 مسواکی	 با	 را	 زبان	خود	

ماساژ	دهد.	
	هفته	ای	ىک	بار	در	ىک	لىوان	آب،	ىک	قاشق	چاىخوری	
ماده	ی	سفىد	کننده	)هىپوکلرىت	سدىم(	رىخته،	دندان	ها	را	به	مدت	
6	تا	8	ساعت	در	آن	بگذارد.	پس	از	آن	دندان	ها	را	به	خوبی	با	

آب	سرد	بشوىد.	
	شب	ها	دندان	های	مصنوعی	را	از	دهان	خارج	کرده،	در	
ىک	ظرف	آب	ىا	آب	نمک	تمىز	بگذارد.	اگر	دندان	های	مصنوعی	
خراب	 شوند،	 گذاشته	 داغ	 خىلی	 آب	 در	 ىا	 خشک	 هوای	 در	

خواهند	شد.	

توجه!

به سالمند توصیه کنید که در موارد زیر حتمًا به دندانپزشک مراجعه کند: 
ـ اگر دندان مصنوعی شل است. 

ـ اگر دندان مصنوعی به لثه فشار می آورد. 
ـ اگر در هر قسمت از دهان زخم به وجود آمده است. 

ـ اگر قسمتی از دندان مصنوعی شکسته است. 
ـ اگر نمی تواند با دندان مصنوعی غذا بخورد.  

ـ اگر بعد از خارج کردن دندان مصنوعی از دهان احساس می کند لثه برجسته است. 
ـ حتی اگر هیچ مشکلی ندارد، سالی یک بار برای معاینه به دندانپزشک مراجعه کند. 
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  بی دندانی
اگر سالمند اصاًل دندان ندارد، باز هم برای جلوگیری از 

عفونت لثه، رعایت بهداشت دهان ضروری است. 
لثه ها و سطح روی  نرم و کمی خمیر دندان  با مسواکی   

زبان را بشوید. پس از آن لثه ها را با انگشت ماساژ دهد.
اقدام  مصنوعی  دندان  گذاشتن  برای  سریع تر  هر چه   

کند. 
خشکی دهان

خشکِی دهان یکی از مشکالتی است که موجب می شود 
جویدن و قورت دادن غذا برای سالمندان سخت شود و مزه ی 

غذاها را کمتر احساس کنند. 
برطرف کردن  برای  به سالمند توصیه کنید  شما می توانید 

خشکی دهان کارهای زیر را انجام دهد: 
آب  لیوان  یک  در  را  نمک  چایخوری  قاشق  نصف   
حل کند و چندین بار در طول روز دهان خود را با این محلول 

بشوید. 
 حداقل 6 تا 8 لیوان مایعات ترجیحًا آب ساده در طول 

روز بنوشد. 
آب،  و جرعه جرعه ی  کم  کم  نوشیدن  با  روز  طول  در   

دهان خود را مرطوب نگه دارد. 
یا  و  بشوید  آب  با  را  دهان خود  غذا،  از خوردن  قبل   
جویدن  شدن  راحت تر  به  دهان،  شدن  خیس  بنوشد.  آب  کمی 

غذا و قورت دادن لقمه کمک می کند. 
 از مصرف خودسرانه ی دارو خودداری کند. 

قلیان  مثل  دخانیات  سایر  یا مصرف  از کشیدن سیگار   
و چپق خودداری کند. 

 میوه ها و سبزی های تازه را بیشتر مصرف کند. 
 در صورت عدم بهبود به پزشک مراجعه کند. 

از  مراقبت  شما  نظر  به  پاها:  از  مراقبت  5 ــ1 ــ2 ــ 
از  مراقبت  برای  سالمندان  دارد؟  اهمیتی  چه  سالمندان  در  پاها 

پاهای خود چه باید بکنند؟ 
مانند  پاها  در  مشکالت  از  دسته ای  بروز  سالمندان  در 
شدن  شکسته  پا،  پاشنه ی  خوردن  ترک  پا،  پوست  خشکی 

ناخن های پا و عفونت قارچی الی انگشتان پا شایع است. عالوه 
در  به خصوص  پا  و جراحت های  زخم ها  سالمندان،  در  این  بر 
ناحیه ی کف پا، دیرتر از سایر نقاط بدن خوب می شود. بنابراین 
بکنند.  بیشتری  پاهای خود مراقبت  از  الزم است که سالمندان 
ناخن ها  کوتاه کردن  مرتب،  شست وشوی  مانند  مراقبت ها  برخی 
اما  شود،  انجام  زندگی  دوران  تمام  در  باید  پاها  چرب کردن  و 
برخی مراقبت ها مانند ماساژ پاها در دوره ی سالمندی بیشتر تأکید 

می شود. 

ماساژ پاها
این  دهد.  ماساژ  را  پاها  استراحت  هنگام  باید  سالمند 
و  می کند  کمک  پاها  ورم  کاهش  و  خون  جریان  افزایش  به  کار 

خستگی پا را از بین می برد.

یک  روی  بخواهید  سالمند  از  پاها،  ماساژ  انجام  برای 
پا،  کف  قسمت های  تمام  تصویر،  مانند  و  بنشیند  کوتاه  صندلی 
دهد.  ماساژ  آرامی  به  را  پا  انگشتان  و  پا  پاشنه ی  پا،  رویه ی 
شما  خود  که  است  الزم  سالمندان،  به  پا  ماساژ  آموزش  برای 
را  هر حرکت  تا  دهید  ماساژ  را  پاهایتان  زیر،  مطابق دستورهای 
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به خوبی فرابگیرید. 
1 ــ دست را مشت کنید و با برجستگی انگشتان، کف پا 

را به صورت چرخشی ماساژ دهید. 

چرخشی  حرکت  با  و  بگیرید  را  پا  دست  دو  با  2ــ 
انگشتان، رویه ی پا را ماساژ دهید. 

چرخشی  صورت  به  و  گرفته  دست  با  را  پا  پاشنه ی  3 ــ 
حرکت دهید. 

تا روی  پا  از مچ  به آرامی انگشت شست دست را،  4 ــ 
هر یک از انگشتان پا بکشید. 

پا  رویه  و  کف  سمت  به  و  بگیرید  دست  دو  با  را  پا  5  ــ 
فشار دهید. مثل حالتی که می خواهید تکه ای نان خشک را از 

وسط بشکنید. 
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و  بکشید  مالیمت  به  را  پا  انگشتان  از  یک  هر  6 ــ 
بچرخانید. 

7ــ در پایان پا را بین دو دست نگه دارید. 

توجه!

زخم و سیاه شدن انگشتان پا در سالمندان سیگاری ممکن است به وجود بیاید.  

این  آیا  کنید.  سؤال  دندان هایشان  وضعیت  درباره ی  هستند  شما  اطراف  در  که  سالمند   5 از  1ـ   
سالمندان بر حسب شرایط دندانی  خود، نکته هایی را که باید رعایت کنند می دانند؟ آیا به این نکته ها عمل 

می کنند؟ اگر به رغم داشتن آگاهی عمل نمی کنند علت آن چیست؟ 
2ـ ماساژ پا را روی خودتان تمرین کنید.  

فعالیت عملی 2

2 ــ2 ــ ورزش در سالمندی
چرا باید سالمندان ورزش کنند؟ 

در قسمت های مختلف  متعددی  تغییرهای  افزایش سن،  با 
و  عضالت  عصبی،  سیستم  ریه ها،  قلب،  می شود.  ایجاد  بدن 
استخوان ها دچار تغییرهای ناشی از افزایش سن می شوند. همه ی 
این تغییرها باعث محدود شدن فعالیت و حرکت سالمندان می شود 

بنابراین انجام تمرین های ورزشی برای آن ها بسیار اهمیت دارد.
برای  مناسب  ورزشی  تمرىن های  انواع  1 ــ2 ــ2 ــ 
تمرین های  مانند  ورزشی  تمرین های  انواع  انجام  سالمندان: 
گرم کننده، تمرین های استقامتی )هوازی(، تمرین های انعطاف پذیری، 
انقباضی  تمرین های  و  قدرتی  تمرین های  تعادل،  حفظ  تمرین های 

ایستا برای سالمندان مفید است. 
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توجه!

انجام تمرین ها در حد توان و تا آن جا باید انجام شود که سالمند احساس خستگی شدید یا ضعف نکند.

تمرىن های گرم کننده
به سالمند توصیه کنید: 

1 ــ بایستد. دست ها را روی شانه بگذارد. در حالی که 
به روبرو نگاه می کند، شانه ها را به سمت عقب بکشد. از یک تا 
شش بشمارد. به حالت اول برگردد. )3 تا 5 بار این حرکت را 

تکرار کند.(

بایستد. دست ها را روی شانه بگذارد. در حالی که  2ــ 
به روبرو نگاه می کند، شانه ها را به سمت جلو بکشد. از یک تا 
شش بشمارد. به حالت اول برگردد. )3 تا 5 بار این حرکت را 

تکرار کند.( 

3 ــ در حالی که دست ها در کنار بدن آویزان است، هر دو 
شانه را باال ببرد. از یک تا شش بشمارد. به حالت اول برگردد. 

)3 تا 5 بار این حرکت را تکرار کند.( 
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این که  مثل  ببرد.  باال  سمت  به  را  راست  دست  4 ــ 
این  برگردد.  اول  حالت  به  بزند.  به سقف  را  دستش  می خواهد 
را  این حرکت  بار  تا 5   3( کند.  تکرار  با دست چپ  را  حرکت 

تکرار کند( 

تحقیق کنید چه تمرین های گرم کننده ی دیگری برای سالمندان مناسب است؟ آن ها را در کالس نمایش 
دهید.  

فعالیت عملی 3

تمرىن های استقامتی )هوازی(
راه  چقدر  روزانه  هستند،  شما  اطراف  در  که  سالمندانی 

می روند؟ 
آیا باال رفتن از پله ها برای آن ها دشوار است؟ 
آیا نمی توانند برای خرید از خانه بیرون بروند؟ 

کمک  سالمندان  به  موارد  این  در  استقامتی  تمرین های 
خون  گردش  سیستم  و  ریه ها  قلب،  کارایی  نتیجه  در  می کند. 
روزانه  کارهای  انجام  در  را  سالمند  توانایی  و  می یابد  افزایش 

بیشتر می کند. 

دویدن،  پیاده روی،  مثل  ورزش هایی  شامل  تمرین ها  این 
دوچرخه سواری، شنا و کوهنوردی است. 

و  صبح  نوبِت  دو  در  را  پیاده روی  است  بهتر  سالمندان 
عصر و هر بار 30 دقیقه انجام دهند. اگر توانایی انجام 30  دقیقه 
پیاده روی مداوم را ندارند می توانند به جای آن 3 پیاده روی 10 

دقیقه ای داشته باشند. 
انتخاب  تمیز  هوای  با  هموار،  مسیری  پیاده روی  برای 

کنند. یک بطرِی آب هم همراه خود داشته باشند. 
تمرىن های انعطاف پذىری

سالمندان  برای  کفش  و  جوراب  پوشیدن  و  خم شدن  آیا 
اطراف شما سخت است؟ 

آیا به سختی پشت سر خود را شانه می کنند؟ 
مشکل  آن ها  برای  قفسه  داخل  از  اشیا  برداشتن  آیا 

است؟ 
انجام  در  سالمندان  مشکالت  از  نمونه ای  پرسش ها  این 
دلیل  به  فعالیت ها  این  از  بسیاری  است.  روزانه  فعالیت های 
انجام  سختی  به  است  ممکن  مفصل  حرکت  کم شدن  و  خشکی 
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و  عضالت  در  کشش  ایجاد  با  انعطاف پذیری  تمرین های  شود. 
و  می کند  راحت تر  را  مفصل  مفاصل، حرکت  اطراف  نرم  بافت 
موجب آسان تر شدن حرکات اندام ها و تنه می شود. این حرکات 

به حفظ تعادل سالمند نیز کمک می کند. 
نمونه هاىی از تمرىن های انعطاف پذىری

به سالمند توصیه کنید: 
که  را  حوله ای  و  بایستد  شانه،  حرکت  تقویت  برای  1 ــ 
طول مناسبی دارد با یک دست بگیرد. سپس با باال بردن دست، 

آزاد  سر  دیگر  دست  با  بیاندازد.  پشت  به  را  حوله  آزاد  طرف 
حوله را از پشت بگیرد، به نحوی که کشیدگی در عضالت کتف 
تا ده بشمارد. سپس دست ها را  از یک  و ساعد را حس کند. 
رها کند. حرکت را با عوض کردن دست ها یک بار دیگر انجام 
تکرار حرکات، 20  بین  و  تکرار شود  این حرکت  بار  دهد. سه 
ثانیه مکث کند. الزم است حوله در حدی بلند باشد که سالمند، 

فقط احساس کششی مالیم داشته باشد. 

پاهای  نشسته  حالت  در  زانو،  حرکِت  تقویت  برای  2 ــ 
به  را  خود  دست های  باشد.  صاف  پشتش  کند.  دراز  را  خود 
را  حرکت  اگر  کنید  یادآوری  او  به  بکشد.  پا  انگشتان  سمت 
درست انجام دهد، در زیر ساق و ران احساس کشش می کند. 
از یک تا ده بشمارد. سپس به آرامی به وضعیت شروع برگردد. 
نیز می توان انجام  این حرکت را در حالت نشسته روی صندلی 

ثانیه   20 حرکات،  تکرار  بین  و  تکرار  حرکت  این  بار  سه  داد. 
مکث شود. اگر انجام این حرکت سخت بود می توان یک زانو 

را کمی خم کرد. 
کنار  در  ران  مفصل  حرکت  شدن  تر  راحت  برای  3 ــ 
یک صندلی صاف بایستد. پشتی صندلی را با یک دست بگیرد. 
این  ران  در قسمت  که  نحوی  به  ببرد؛  را عقب  پا  و سپس یک 
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پا، کشش را حس کند. از یک تا ده بشمارد. این حرکت را با 
بین  و  تکرار شود  این حرکت  بار  دهد. سه  انجام  هم  دیگر  پای 

تکرار حرکات، 20 ثانیه مکث شود.

 نمونه های تمرىن های تعادلی
به سالمند توصیه کنید: 

1ــ کنار دیوار بایستد، روی پنجه ی پا بلند شود. از یک 
تا هشت بشمارد. آنگاه روی پاشنه های خود روی زمین برگردد 
این حرکت  برگردد.  اول  به حالت  دوباره  کند.  را خم  زانوها  و 
را  حرکات  می تواند  آینه  مقابل  در  کند.  تکرار  مرتبه   8 تا   4 را 

صحیح تر انجام دهد.

تمرىن های تعادلی
بلند  زمین  از  راحتی  به  شما  اطراف  سالمندان  آیا 

می شوند؟ 
آیا تا به حال دچار لغزش پا شده اند؟ 

آیا تا به حال پس از لغزیدن پا به زمین افتاده اند؟ 
بین  در  حادثه  شایع ترین  »افتادن«  که  بدانید  است  بهتر 
سالمندان است و معمواًل باعث شکستگی استخوان ران و لگن 
محدودیت  و  ناتوانی  جمله  از  بسیاری  مشکالت  که  می شود 

حرکت را در پی دارد. 
خصوصًا  عضالت  تقویت  طریق  از  تعادلی  تمرین های 
لغزیدن،  هنگام  بتواند  سالمند  که  می شود  باعث  پاها،  عضالت 
زمین خوردن  و  افتادن  از  بنابراین  کند.  حفظ  را  خود  تعادل 

پیشگیری می کند. 
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2ــ بایستد. بر روی زمین سه نقطه ی فرضی را در جلو، 
پهلو و عقب پای راست در نظر بگیرد. سپس وزن خود را روی 
سه  این  در  ترتیب  به  را  راست  پای  پنجه ی  انداخته،  چپ  پای 

نقطه قرار دهد. این کار را با پای چپ تکرار کند. 

دو  با  را  صندلی  پشتی  بایستد.  صندلی  یک  پشت  3 ــ 
پا  به طرف عقب خم کند.  زانو  از  را  پای راست  بگیرد.  دست 

را زمین گذاشته و این کار را با پای چپ تکرار کند. 

تمرىن های قدرتی
مى شود  عضالت  تقویت  موجب  قدرتى  تمرین هاى 
افزایش  با  هم چنین  مى دهد.  افزایش  را  سالمندان  توانایى  و 
باشند  داشته  مناسب  وزن  که  مى شود  موجب  انرژى،  مصرف 
قدرتى،  تمرین هاى  دیگر  فایده ى  بماند.  طبیعى  خونشان  قند  و 

جلوگیرى از پوکى استخوان است.
آیا سالمنداِن اطراف شما اضافه وزن دارند؟ 

آیا هنگاِم شستن ظرف ها احساس خستگی و درِد ناحیه ی 
پشت دارند؟ 

آیا با کمی راه رفتن دچار ضعف پاها می شوند؟ 
آیا دچار درد زانو هستند؟ 

کمک  سالمندان  به  موارد  این  در  قدرتی  تمرین های 
می کند. انجام این حرکات نیاز به وزنه دارد.

شما می توانید منونه ی ساده ای از این وزنه ها را خودتان درست کنید. مثاًل اگر بطری خالی پاالستیکی دوغ 
یا نوشابه )300 میلی لیتر ( را با آب پر کنید، وزنه ای 300 گرمی خواهید داشت. یا می توانید دو کیسه ی پارچه ای 
کوچک بدوزید و یک کیسه ی منک یک کیلویی را نصف کرده و هر نیمه را در یک کیسه ی پارچه ای قرار دهید. در 

این حالت دو وزنه ی 500 گرمی دارید. با کم  و زیاد کردن مقدار منک می توانید وزن آن را تغییر دهید. 
وزنه های پارچه ای را، هم می توانید در دست بگیرید و هم با کمک نوار پارچه ای دور مچ پا ببندید. 

بیشتر بدانید
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توجه!

برای انجام تمرین های قدرتی نکته های زیر را رعایت کنید: 
1 ـ در آغاز هر حرکت را بدون وزنه انجام دهید. زمانی که حرکت را کاماًل یاد گرفتید، آن را با وزنه انجام 

دهید. 
آخرین  در  بشمارید.  شش  تا  یک  از  وزنه  بردن  باال  حین  در  دهید.  انجام  آهستگی  به  را  حرکات  2 ـ 
نقطه ی حرکت، کمی مکث کنید. سپس در حین پایین آوردن وزنه از یک تا چهار بشمارید. سپس کاماًل توقف 

کرده، حرکت بعدی را آغاز کنید. 
و  داده  بیرون  را  نفس  وزنه،  بردن  باال  حین  در  بکشید.  داخل  به  را  نفس  وزنه،  بلند کردن  از  قبل  3 ـ 
دوباره هوا را به داخل بکشید. طی پایین آوردن وزنه، هوا را بیرون دهید. هرگز طی بلند کردن وزنه، نفس 

خود را حبس نکنید. 
توانایی  از  سنگین تر  دارید،  که  وزنه ای  شاید  بکشید،  نفس  نمی توانید  حرکت،  انجام  حین  در  اگر 

شماست، بنابراین وزن آن را کاهش دهید. 
4 ـ سالمندان هر حرکت را تا هشت بار می توانند تکرار کنند. با احساس خستگی، دفعات تکرار را کمتر 

کنند. 
5 ـ به تدریج تعداد دفعات انجام هر حرکت را افزایش دهید و وزنه را سنگین تر کنید. 

بار  دو  هفته ای  به  ماه  یک  از  پس  و  کنید  شروع  بار  یک  هفته ای  از  را  حرکات  این  سالمندان،  برای  6 ـ 
افزایش دهید. 

7 ـ اگر سالمند به دلیل درد مفاصل، نمی تواند این تمرین ها را انجام دهد به جای آن به انجام حرکات 
انقباضی ایستا بپردازد. 

 نمونه های تمرىن های قدرتی
به سالمند توصیه کنید: 

حالی  در  بنشیند.  صندلی  روی  صاف  1 ــ 
که وزنه ها را در دست دارد، دست ها در دو طرف 
بدن آویزان اند. با خم کردن آرنج، وزنه را به سمت 
حین  در  دارد.  نگه  شانه ها  سطح  هم  و  ببرد  باال 
حرکت  سالمند  بازوی  یا  شانه  نباید  حرکت  انجام 
صورت  در  باشد.  چسبیده  تنه  به  باید  بازو  کند. 
عدم احساس خستگی 8 بار تکرار شود. سپس به 

حركت صحىح آهستگی وزنه را پایین بیاورد. 

 حركت غلط 
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را  وزنه  که  حالی  در  بنشیند.  صندلی  روی  صاف  2 ــ 
در دست دارد دست ها را در کنار باسن قرار دهد. به آهستگی 
آهستگی  به  دارد.  نگه  جلو  در  مستقیم  و  ببرد  باال  را  دست ها 
تکرار  بار   8 نکرد  احساس خستگی  اگر  برگردد.  اول  حالت  به 

شود. 

جلوی  را  وزنه ها  بنشیند.  صندلی  روی  صاف  3 ــ 
نگه  خارج  طرف  به  کاماًل  را  آرنج ها  دارد.  نگه  سینه  قفسه ی 

دارد. اگر احساس خستگی نکرد 8 بار تکرار شود. 

فعالیت عملی 4

حرکات انقباضی اىستا
در  سالمندان،  اغلب  می شوید  متوجه  دقت  کمی  با 
بسیاری از ساعات روز بی حرکت اند. مثاًل زمانی که کاری برای 
زمانی  می کنند،  تماشا  تلویزیون  که  زمانی  ندارند،  انجام دادن 
و  ایستاده اند  اتوبوس  آمدن  منتظر  یا  و  نشسته اند  پارک  در  که 
که  است  خوبی  فرصت  زمان ها  این  تمام  اتومبیل اند.  سوار  یا 

سالمندان تمرین های انقباضی ایستا را انجام دهند. 
 نمونه هاىی از تمرىن های انقباضی اىستا

به سالمند توصیه کنید: 
1 ــ روی زمین بنشیند. پاها را دراز کند. عضالت ران 
خود را سفت کند. از یک تا ده بشمارد. در حین انجام حرکت 

نفس بکشد. سپس عضالت را رها کند. پشت باید صاف باشد. 
این حرکت 5  مفید است.  بسیار  زانو  برای مفصل  این حرکت 

تا 10 بار تکرار شود. 

نمایش  کالس  در  را  آنها  است؟  مناسب  سالمندان  برای  دیگری  قدرتی  تمرین های  چه  کنید  تحقیق 
دهید.
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2 ــ در بین چارچوب در بایستد. دست های خود را در 
به چارچوب  به چارچوب تکیه داده، از دو طرف  امتداد شانه ها 
تا   5 این حرکت  کند.  رها  و  بشمارد  ده  تا  یک  از  آورد.  فشار 

10 بار تکرار شود. 

به یکدیگر چسبانده،  بنشیند. کف دست ها را  3 ــ صاف 
فشار دهد. از یک تا ده بشمارد و رها کند. 

مفید  سالمندان  برای  دیگری  ورزشی  حرکات  چه  کنید  تحقیق  شوید.  تقسیم  نفری   5 گروه های  به  1ـ 
نمایش  کالس  در  را  آن ها  می شوند؟  محسوب  ورزشی  تمرین های  انواع  از  یک  کدام  جزو  حرکات  این  است؟ 

دهید.
ورزش  آیا  می کنند؟  فعالیت  چه قدر  روزانه  هستند  شما  اطراف  در  که  سالمندانی  کنید  تحقیق  2ـ 

می کنند؟ چه پیشنهادهایی برای وارد کردن ورزش در برنامه ی روزانه ی آن ها دارید؟
3ـ 6 نوع تمرین ورزشی را در نظر بگیرید. این تمرین ها را در کالس انجام دهید و تحقیق کنید هر یک 

از سالمندان زیر کدام حرکات را می توانند انجام دهند:
الف( سالمندانی که  نمی توانند از خانه خارج شوند و تنها در محدوده ی خانه و به مدت کوتاه می توانند 

راه بروند.
ب( سالمندانی که نمی توانند راه بروند.

فعالیت عملی 5 
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چکیده
 ىکى از مساىلى که سالمندان باىد به آن توجه کنند، رعاىت مساىل بهداشتى است. 
بىمارى مى شود مقبولىت سالمند را در  به  ابتال  باعث  اىن که  بر  عدم رعاىت بهداشت عالوه 
خانواده و جامعه نىز کم مى کند. بهتر است سالمندان هر روز استحمام کنند، اما از صابون زىاد 
استفاده نکنند و در صورت خشکى پوست از مواد چرب کننده استفاده کنند. رعاىت بهداشت 
و عدم تماس دست هاى آلوده با چشم، براى جلوگىرى از عفونت هاى چشمى ضرورى است. 
در خصوِص گوش، نىازى به دستکارى و خارج کردن جرم گوش نىست. اما در مواردى که 
ترشح جرم گوش افزاىش ىافته ىا به علت دستکارى در ته مجرا جمع شده باشد، مراجعه به 
پزشک براى شست و شوى گوش ضرورى است. دهان و دندان ها نقش مهمى در خوردن 
است. سالمندان  از آن ها ضرورى  مراقبت  بنابراىن  دارند.  غذا، هضم غذا و صحبت کردن 
ترمىم  طبىعى،  دندان  است  ممکن  کرده اند  دندان هاىشان  از  تاکنون  که  مراقبتى  برحسب 
شده ىا مصنوعى داشته باشند که همه ى آن ها باز هم نىازمند مراقبت اند. خشکى دهان ىکى 
ماىعات مخصوصاً آب ساده و کنار  با مصرف کافى  از مشکالت دوره ى سالمندى است که 
گذاشتن سىگار و ساىر دخانىات مى توان آن را کمتر کرد. مراقبت از پاها اهمىت زىادى دارد 
زىرا راه رفتن به کمک پاهاست و به همىن دلىل پاها بىشتر در معرض حادثه اند. براى مراقبت 
از پاها، شست و شوى آن ها، کوتاه کردن ناخن ها و مالىدن کرم هاى نرم کننده ضرورى است. 
سالمندان باىد جوراب، کفش و دمپاىى مناسب انتخاب کنند. با ماساژ دادن پاها به افزاىش 

جرىان خون و کاهش ورم موضعى پاها کمک کنند و خستگى پا را از بىن ببرند.
 انواع تمرىن هاى ورزشى که سالمندان مى توانند از آن سود ببرند، شامل تمرىن هاى 
گرم کننده، تمرىن هاى استقامتى، تمرىن هاى انعطاف پذىرى، تمرىن هاى تعادلى، تمرىن هاى 
انقباضى اىستا است.  تمرىن هاى گرم کننده تمرىن هاى ساده کششى  قدرتى و تمرىن هاى 
از  قبل  به خصوص  مى شود.  آماده  تمرىن ها  ساىر  انجام  براى  بدن  آن  انجام  با  که  هستند 
انجام تمرىن هاى انعطاف پذىرى و تمرىن هاى قدرتى باىد حتماً حرکات گرم کننده را انجام 
مصرف  و  مى شوند  تنفس  و  قلب  ضربان  تعداد  افزاىش  موجب  استقامتى  تمرىن هاى  داد. 
نتىجه کاراىِى قلب، رىه ها و سىستم گردش  افزاىش مى ىابد. در  اىن حرکات  اکسىژن طى 
خون افزاىش مى ىابد و تواناىى سالمند را در انجام کارهاى روزانه بىشتر مى کند. پىاده روى 
که ساده ترىن و مناسب ترىن ورزش براى سالمندان است؛ ىکى از انواع ورزش هاى استقامتى 
با هم سن و ساالن باشد، سبب جلوگىرى  اگر  است. پىاده روى در خارج از منزل، خصوصاً 
از انزواطلبى و افسردگى سالمند خواهد شد. تمرىن هاى انعطاف پذىرى با اىجاد کشش در 
عضالت و نسج نرم اطراف مفاصل، حرکت مفصل را راحت تر مى کند و موجب آسان تر شدن 
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حرکات اندام ها و تنه مى شود. اىن حرکات به حفظ تعادل سالمند نىز کمک مى کند.
مى شود  باعث  پاها  عضالت  تقوىت عضالت خصوصاً  طرىق  از  تعادلى  تمرىن هاى   
که سالمند بتواند هنگام لغزىدن، تعادل خود را حفظ کند. بنابراىن از افتادن و زمىن خوردن 

پىشگىرى مى کند.
عضله  طول  آن،  انجام  حىن  در  که  هستند  تمرىن هاىى  اىستا  انقباضى  تمرىن هاى   
تغىىر نمى کند. اىن تمرىن ها نىز به تقوىت عضالت کمک مى کند. اىن تمرىن ها براى زمانى 

که سالمند به هر دلىلى بى حرکت است، مناسب است.

در پرسش هاى زىر گزىنه ى صحىح را انتخاب کنىد.
1ــ درباره ى بهداشت پوست در سالمندان، کدام جمله صحىح نىست؟

الف( استحمام از اىجاد زخم و تاول و التهاب جلوگىرى مى کند.
ب( تا حد امکان استحمام روزانه توصىه مى شود.

ج( در هر بار استحمام باىد از صابون استفاده شود.
د( در خشکى پوست گاهى الزم است پس از استحمام پوست را چرب کنند.

2ــ درباره ى رعاىت بهداشت چشم کدام جمله صحىح است؟
استفاده  آن  از  و شوى چشم  براى شست  مى توان  که  است  خانگى  محلول  تنها  دم  تازه  الف( چاى 

کرد.
ب( محافظت در مقابل سرما آبرىزش چشم را کاهش مى دهد.

ج( تماس دست آلوده باچشم علت مهم عفونت چشم است.
د( هر سه گزىنه

3ــ درباره ى رعاىت بهداشت گوش کدام جمله صحىح نىست؟
الف( براى تمىز کردن جرم گوش از گوش پاک کن استفاده شود.

ب( هنگام حمام کردن از فرو بردن لىف در مجراى گوش و شستن آن با صابون ىا شامپو خوددارى 
شود.

ج( چنانچه ترشِح جرم گوش افزاىش ىافته ىا به علت دستکارى در ته مجرا جمع شده باشد به پزشک 
مراجعه شود.

د( از رفتن به مکان هاى پر سر و صدا خوددارى شود.

آزمون پایانی نظری واحد کار دوم ؟
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4ــ فاصله هاى مراجعه براى معاىنات دندانپزشکى در سالمندى که مشکلى ندارد، چگونه باىد باشد؟
د( هر 3 سال ىک بار ج( هر 2 سال ىک بار  ب( سالى ىک بار  الف( هر 6 ماه ىک بار 

5  ــ براى شستن دندان هاى مصنوعى متحرک کدام ىک مناسب است؟
د( جوش شىرىن ج( ماىع ظرفشوىى  ب( نمک  الف( خمىر دندان 

6   ــ براى مراقبت از دندان هاى مصنوعى متحرک کدام جمله صحىح نىست؟
الف( دندان هاى مصنوعى را حداقل ىک بار در روز از دهان خارج کنند و بشوىند.

ب( براى شستن دندان مصنوعى از مسواک سفت استفاده شود.
ج( بعد از خارج کردن دندان مصنوعى از دهان، لثه ها و زبان خود را با مسواکى نرم بشوىند.

د( شب ها دندان هاى مصنوعى را از دهان خارج کرده، در ىک ظرف آب ىا آب نمک تمىز بگذارند.
7ــ درباره ى ماساژ پاها کدام جمله صحىح نىست؟

الف( سالمند باىد هنگام استراحت پاها را ماساژ دهد.
ب( خستگى پا را از بىن مى برد.

ج( به کاهش ورم پاها کمک مى کند.
د( موجب کاهش جرىان خون پا مى شود.

8  ــ کدام ىک از انواع تمرىن هاى ورزشى قبل از انجام ساىرتمرىن ها باىد انجام شود؟
ب( تمرىن هاى گرم کننده الف( تمرىن هاى استقامتى  

د( تمرىن هاى انعطاف پذىرى ج( تمرىن هاى تعادلى  
افزاىش  را  خون  گردش  سىستم  و  رىه ها  قلب،  کارآىى  ورزشى  تمرىن هاى  انواع  از  کدام ىک  9ــ 

مى دهند؟
ب( تمرىن هاى گرم کننده الف( تمرىن هاى استقامتى  

د( تمرىن هاى انعطاف پذىرى ج( تمرىن هاى تعادلى  
10ــ درباره ى تمرىن هاى انعطاف پذىرى کدام جمله صحىح نىست؟

الف( اىن حرکات به حفظ تعادل کمک مى کند.
ب( نىازى به انجام تمرىن هاى گرم کننده قبل از انجام اىن تمرىن ها نىست.

ج( حرکت مفصل را راحت تر مى کند.
د( حرکات باىد به آهستگى انجام شود.

11ــ کدام ىک از فواىد تمرىن هاى قدرتى نىست؟
الف( کاهش مصرف انرژى  

ب( تقوىت عضالت
ج( جلوگىرى از پوکى استخوان 

د( مناسب نگه داشتن وزن و طبىعى ماندن قند خون
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12ــ درباره پىاده روى کدام جمله صحىح نىست؟
الف( سبب جلوگىرى از افسردگى مى شود.

ب( مدت پىاده روى باىد به تدرىج افزاىش داده شود، تا حداکثر به ىک ساعت در روز برسد.
ج( قبل از شروع پىاده روى باىد با حرکات کششى عضالت را گرم کرد.

د( تنگى نفس و درد پا هنگاِم پىاده روى اهمىتى ندارد.

1ــ مراحل ماساژ پاها را به طور عملى نشان دهىد.
2ــ ىک نمونه از هر ىک از تمرىن هاى گرم کننده، استقامتى، انعطاف پذىرى، تعادلى و اىستا را که 

براى سالمندان توصىه شده است انجام دهىد.

آزمون پایانی عملی واحد کار دوم ؟



واحد کار سوم

تغذ یه ی سا لمند ان



297

مراقبت از ساملندان در خانه: تغذیه ی ساملندان

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

1ــ اهمیت تغذیه در دوره ی ساملندی را شرح دهد.

2ــ دست کم سه بیماری مرتبط با تغذیه را در ساملندان نام ببرد.

3  ــ هرم غذایی ساملند را رسم کند.

4ــ به ساملندی که دچار مشکل دندانی است کمک کند تا تغذیه ی مناسب تری داشته باشد.

5  ــ نکته های مهِم تغذیه ی ساملند را بیان کند.

6  ــ با توجه به مواد غذایی موجود در منطقه ی خود، برای یک روز ساملند، برنامه ی غذایی طرح ریزی 
کند.

7ــ شرایطی را که احتمال وجود سوءتغذیه ی ساملند در آن ها بیشتر است فهرست کند.

جمله های درست را با عالمت  و جمله های غلط را با عالمت  مشخص کنید.
1ــ سالمندان چون در سن رشد نیستند مهم نیست که چه نوع غذایی می خورند. 

2ــ داشتن اضافه وزن در سالمندان اهمیتی ندارد. 
3ــ برای سالمندی که دندان ندارد خوردن سوپ های نرم کافی است. 

4ــ خوردن روزانه یک لیوان شیر برای تأمین کلسیم سالمند کافی است. 
5  ــ سالمندی که تنها زندگی می کند در خطر سوءتغذیه است. 

6  ــ چاقی در سالمندان موجب به وجود آمدن برخی بیماری ها می شود. 
7ــ با تغذیه ی صحیح می توان از برخی سرطان ها جلوگیری کرد. 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟پیش آزمون واحد کار سوم ؟
* 
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مقدمه

خون باال از مشکالت شایعی هستند که تغذیه ی صحیح یکی از 
راه های کنترل آن هاست.

به  ابتال  میزان  مشکالت،  این  نکردن  کنترل  صورت  در 
بیشتر  سرطان ها  و  مغزی  و  قلبی  سکته ی  مانند  بیماری هایی 

می شود.

1ــ3ــ اهمیت تغذیه در سالمندی
به نظر شما تغذیه ی مناسب در سالمندی چه نتایج مفیدی 

دارد؟
آیا تغذیه در ابتالی سالمندان به بیماری تأثیر دارد؟

نوع تغذیه در دوره ی سالمندی بسیار مهم است، زیرا:
1ــ اضافه وزن، فشار خون باال، چربی خون باال و قند 

توجه!

 با برنامه ی غذایی صحیح، می توان خطر ابتال به این بیماری ها را کاهش داد.

 مصرف کمتر چربی، میزاِن ابتال به سرطان روده، پانکراس و پروستات را کم می کند.
 مصرف کمتر روغن های جامد و منک، باعث کاهش فشار خون و کلسترول شده، خطر ابتال به بیماری های 

قلبی ــ عروقی را کمتر می کند.
کمتر  درصد   30 را  قلبی  بیماری  تازه، خطر  و سبزی های  میوه ها  از  روز  در  وعده  دو  یا  یک   مصرف 

می کند.
 کاهش کلسترول خون به میزان 10 درصد، خطر ابتال به بیمارِی قلبی را 30 درصد کمتر می کند.

 کاهش فشار خون به اندازه ی 6 میلی متر جیوه، خطر سکته ی مغزی را 40 درصد و خطر سکته ی قلبی 
را 15 درصد کاهش می دهد.

بیشتر بدانید

کنیم،  فکر  شده  باعث  همنی  شاید  کنی.  رشد  خوب  بخور   تا  است!  مقوی  غذا  این  گفته اند  ما  به  همیشه 
ساملندان که دیگر رشد منی کنند، چه فرقی می کند که چه غذایی بخورند. این تصور کاماًل اشتباه است. مانند 
نیاز دارند که برای سالمت شان الزم است.  متام گروه های سنی دیگر، ساملندان هم به یک سری مواد غذایی 
بعضی از مواد هم در ساملندی باید کمتر مصرف شود. ما می خواهیم بدانیم تغذیه ی افراد ساملند چگونه باید 

باشد.
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2ــ با افزایش سن، توده ی عضالنی و سوخت و ساز بدن 
تغییرهایی  هم چنین  و  می شود  کمتر  غذا  مصرف  می یابد،  کاهش 

در بدن ایجاد می شود که احتمال سوءتغذیه را بیشتر می کند.

با افزایش سن مشکالت زیر می تواند بروز کند:
 آنزمی های گوارشی و اسید معده کاهش یافته، ظرفیت هضم و جذب غذا، کمتر می شود.

 ابتال به بیماری های مزمن، تغییر در احساِس طعم، مزه و بو، کاهش ترشح بزاق، کاهش ظرفیت هضم، 
عدم حترک، واکنش متقابل غذا و داروهای مصرفی، نگرانی های روحی و تنهایی، همگی می توانند اشتها را کم 

کنند.
 کاهش قدرت خرید، دشواری تهیه ی مواد غذایی از بازار و یا نداشنت مهارت کافی برای پخنت غذا باعث 

می شود که غذایی کافی و کامل به بدن نرسد.
 مشکِل دندانی باعث می شود که غذاهای نرم انتخاب و برخی از مواد غذایی مورد نیاز بدن، مانند 

سبزی ها و میوه های خام از غذای روزانه حذف شوند.

بیشتر بدانید

برنامه ی  به  مشکالت  این  با  مقابله  برای  سالمندان  پس 
غذایی مناسب نیاز دارند.

برنامه ی غذایی مناسب برای سالمندان چیست؟

برای این منظور باید بدانید که بدن سالمندان به چه مواد 
غذایی نیاز دارد و از چه مواد غذایی و به چه مقدار باید بخورند 

تا سالمت شان حفظ شود.

فعالیت عملی1 

سالمندانی که در اطراف خود می شناسید کدام یک از مشکالت گفته شده را دارند؟ مشکالت آن هارا 
فهرست کنید. چگونه می توانید به آن ها کمک کنید؟ نتایج بررسی خود را به صورت گزارش در کالس ارایه 

دهید.

2ــ3ــ نیازهای تغذیه ای سالمند
آیا می دانید سالمندان به چه مواد غذایی نیاز دارند؟

به طورکلی نیازهای غذایی شامل انرژی، پروتئین، چربی، 
ویتامین ها، مواد معدنی و آب است. درباره ی هر یک از نیازهای 

غذایی توضیح می دهیم.

1ــ انرژی: با افزایش سن، نیاز به انرژی کمتر می شود. 
بافت  شدن  کوچک تر  خاطر  به  انرژی،  به  نیاز  شدن  کم  این 

عضالنی و کاهش فعالیت های فیزیکی است.
به اندازه ای غذا بخورند که ضمن  باید  بنابراین سالمندان 
تأمین نیازهای اساسی بدن، وزن مناسب خود را نیز حفظ کنند. 
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خون  قند  خون،  فشار  تا  می کند  کمک  مناسب  وزن  داشتن 
وزن  که  هنگامی  همچنین  بماند.  طبیعی  حد  در  خون  چربی  و 
بدن مناسب باشد، خطر ایجاد سرطان روده، پروستات، کیسه ی 

صفرا، پستان و تخمدان کم می شود.
2ــ پروتئین: مقدار پروتئین بدن در دوره ی سالمندی 
کم می شود. بنابراین سالمندان باید در این دوره پروتئین بیشتری 
مصرف کنند. توصیه می شود 12 تا 20 درصد از انرژی دریافتی 
و  زنان  در  پروتئین  گرم   50 تا   45 )حدود  پروتئین ها  از  روزانه 

55 تا 65 گرم پروتئین در مردان( تأمین شود.
اضافه  بدن  مقدار چربی  بر  افزایش سن،  با  3ــ چربی: 

می شود.
بنابراین الزم است به سالمند توصیه کنید:

چربی کمتری مصرف کند. آن مقدار کمی هم که مصرف 
مانند  مایع  روغن های  یعنی  نشده  اشباع  چربی  نوع  از  می کند 

روغن زیتون باشد.
کمتر  را  روغن  در  شده  سرخ  غذاهای  امکان  حد  تا 

مصرف کند.
اگر مجبور شد غذا را سرخ کند، از حرارت کم استفاده 

کند تا روغن نسوزد و باقیمانده ی روغن را دور بریزد.
4ــ ویتامین ها: با افزایش سن، میزان برخی ویتامین ها 
کم می شود که با رعایت تنوع در رژیم غذایی سالمند می توان آن 
را جبران کرد. ویتامین های گروه C، D، B و E از جمله ی این 
سالمندی  در  ویتامین ها  از  گروه  این  هستند. مصرف  ویتامین ها 

اهمیت دارد زیرا:
ویتامین های گروه B: در کاهش خطر بیماری های قلبی 

ــ عروقی در دوره ی سالمندی مؤثرند.
ویتامین D: با افزایش سن، ساخته شدن ویتامین D در 

بدن کاهش می یابد. این ویتامین با افزایش جذب کلسیم، از پوکِی 
استخوان جلوگیری می کند.

افزایش سن، میزان ویتامین C    خون کم  با   :C ویتامین  
)تنگی  شرایین  تصلب  از  پیشگیری  در  ویتامین  این  می شود. 
دیواره ی سرخرگ ها(، سرطان، آب مروارید، بیماری های ریوی 

و عملکرد ذهنی نقش دارد.
ویتامین  E: اثر مهمی در پیشگیری از بیماری های مزمن 
سالمندی دارد. ویتامین E باعث بهبود پاسخ ایمنی و کاهش خطر 
بیماری های قلبی ــ عروقی در سالمندی می شود. اثر این ویتامین 
بر بسیاری از بیماری های مزمن سالمندی مانند تصلِب شرایین، 
سرطان، آب مروارید و اختالل های سیستِم عصبی مرکزی به خوبی 

شناخته شده است.
5  ــ مواد معدنی:

با  که  است  معدنی  مواد  مهم ترین  از  یکی  ــ  کلسیم   
باعث  ماده  این  کمبود  می یابد.  افزایش  آن  به  نیاز  افزایِش سن، 

پوکی استخوان می شود.
آهن ــ ماده ی معدنی مهم دیگری است که سالمندان   
در معرِض کمبود آن قرار دارند. کمبود آهن منجر به کم خونی، 

احساِس خستگی و ضعف می شود.
در  آن  کمبود  که  است  دیگری  عنصر  ــ  روی   
ترمیم  کندی  و  بینایی  مشکالت  بی اشتهایی،  موجب  سالمندان 
کمتر  را  غذاها  طعم  و  مزه  که  می شود  باعث  وهم چنین  زخم ها 

احساس کنند.
6  ــ آب:

نیاز  افزایش وزن  با  و  بدن است  نیاز  مورد  مواد  از  یکی 
بدن به مایعات نیز افزایش می یابد.

توجه!

در شرایط زیرنیاز به آب بیشتر می شود:
ـ هنگام ورزش و فعالیت بدنی

ـ  آب و هوای گرم
ـ هنگام استفاده از داروهای ملین و مدر

ـ مواقع ابتال به اسهال یا تب
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تشنگی  احساس  سالمندی  دوره ی  در  که  آن جا  از 
اگر  حتی  که  کنید  یادآوری  سالمندان  به  باید  می یابد،  کاهش 
پس  و  بنوشند  آب  لیوان   8 تا   6 حداقل  روزانه  نمی شوند  تشنه 
تا در  بعد از ظهر مصرف آب و چای را کمتر کنند،  از ساعت 6 

شب برای دفع ادرار از خواب بیدار نشوند.

3ــ3ــ سهم های غذایِی نیاز سالمندان 
غذایی  مواد  بهداشت  و  تغذیه  پودمان  در  که  همان طور 
غذایی  برنامه ی  در  باید  فرد  هر  است،  شده  اشاره  خانواده  در 
تعداد  کند.  استفاده  غذایی  مواد  گروه  پنج  از  خود  روزانه ی 
زیر  صورت  به  گروه  پنج  این  از  سالمندان  غذایی  سهم های 

است:
 گروه شیر و فراورده های آن: سالمندان باید روزانه، 
استفاده  آن  فراورده های  و  شیر  از  غذایی،  سهم  دو  کم  دست 

کنند.
مثال:

یک لیوان شیر کم چرب + یک لیوان ماست کم چرب
یا

یک لیوان شیر کم چرب + یک قوطی کبریت پنیر

یک لیوان ماست کم چرب + نصف قوطی کبریت پنیر + 
نصف لیوان کشک

 گروه گوشت، حبوبات و مغزها:
و  گوشت  سهم  دو  کم  دست  روزانه،  باید  سالمندان 

حبوبات در رژیم غذایی خود مصرف کنند.
مثال:

عدد  یک   + شده  پخته  خـورشتی  گـوشت  قطعه  سه 
تخم مرغ + نیم لیوان حبوبات پخته شده

یا
یک لیوان حبوبات پخته شده + یک ران کامل مرغ

یا
دو قطعه ی کوچک گوشت پخته شده + نیم لیوان حبوبات 

پخته شده + یک عدد تخم مرغ + 1/4 لیوان از مغزها
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توجه!

به  شده  رنده  یا  و  شده  له  کوبیده،  صورت  به  می توانید  را  مغزها  دارد،  دندانی  مشکل  سالمند  چنانچه 
تنهایی یا باغذا برای آن ها آماده کنید.

مصرف گوشت سفید بهتر از گوشت قرمز است.
ماهی های کوچک )کیلکا( که استخوان های آن با گوشت 
پروتئین اند  خوب  منبع  این که  بر  عالوه  می شود،  خورده  ماهی 
کلسیم و ویتامین D دارند که برای کاهش پوکی استخوان مفیدند.

توصیه می شود که روزانه حداقل در دو وعده ی غذایی، 
از غذاهای این گروه مصرف کنند.

 گروه نان و غالت: درباره ی گروه نان و غالت تعداد 
سهم مورد نیاز از این گروه بستگی به میزان فعالیت روزانه و وزن 
سالمند دارد، ولی به طورکلی توصیه می شود روزانه دست کم 6 

سهم از این گروه در برنامه ی غذایی روزانه ی سالمند باشد.
مثال:

 + پخته  برنج  لیوان  نصف   + سنگک  نان  دست  کف  سه 
یک لیوان ماکارونی پخته

یا
سه کف دست نان تافتون + یک لیوان برنج پخته + نصف 

لیوان جوی پخته به صورت سوپ یا آش
یا

یک   + پخته  برنج  لیوان  یک   + لواش  نان  دست  کف   8
لیوان ماکارونی پخته

چهار  در  را  روزانه  نیاز  مورد  غالت  و  نان  است  بهتر 
وعده ی غذایی میل کنند.

 2 کم  دست  روزانه  باید  سالمندان  سبزی ها:  گروه   

توجه!

مصرف غالت با حبوبات مثل عدس پلو، لوبیا پلو، آش جو و هم چنین غالت بالبنیات مثل شیر برنج، سوپ 
جو با شیر، ماکارونی با پنیر، نان و پنیر مجموعه ی پروتئینی کاملی رابرای بدن فراهم می کنند.
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سهم سبزی دررژیم غذایی خود مصرف کنند.

مثال:
دو لیوان کاهوی خرد شده
یا

یک لیوان سبزی پخته
یا

یک سیب زمینی + نصف لیوان سبزی خرد شده
یا

لیوان کاهوی خرد  لیوان سبزی خرد شده + یک  نصف 
شده

 گروه میوه ها: سالمندان باید روزانه دست کم 2 سهم 
میوه در رژیم غذایی خود مصرف کنند.

مثال:
یک گالبی یا یک سیب + یک پرتقال 

یا
نصف لیوان حبه ی انگور + یک سیب

یا
1/4 طالبی + سه عدد زردآلو 

یا
نصف لیوان آب میوه + یک پرتقال.

بهتر است که سالمندان میوه و سبزی موردنیاز یک روز 
و  میوه ها  از  نیمی  که  کنند  سعی  و  بخورند  نوبت  چهار  در  را 

سبزی های مصرفی از گروه سرشار از ویتامین C باشد.
امالح  و  ویتامین ها  تأمین  بر  عالوه  سبزی ها  و  میوه ها 
جلوگیری  یبوست  بروز  از  »فیبر«  زیادی  مقادیر  داشتن  به دلیل 
نیازی  و سبزی ها  میوه ها  با خوردن  بنابراین سالمندان  می کنند. 

به مصرف داروهای ُمَلّین نخواهند داشت.

 توجه!

این  از  استفاده  برای  دارد  دندانی  مشکل  سالمند  که  صورتی  در 
استفاده  کردن  رنده  و  کردن  خرد  مانند  روش هایی  از  غذایی،  مواد  گروه 
کنید. برای مصرف کاهو یا »سبزی خوردن« همراه با غذا، آن را ریز ریز خرد 

کنید. خیار، هویج یا سیب را می توانید رنده کنید.
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توجه!

توصیه های تغذیه ای برای افزایش سالمت ساملندان
سبوس دار،  آرد  از  شده  تهیه  نان  سیب زمینی،  مثل  حبوبات  و  سبوس دار  غالت  سبزی ها،  و  میوه ها   
کاهش  باعث  و  فیبرند  دارای  مواد  این  پیچیده اند.  کربوهیدرات های  جزو  عدس  و  نخود  لوبیا،  ماکارونی، 
کلسترول و پایین آمدن فشار خون می شوند. از باال رفتن قند خون نیز جلوگیری می کنند و یبوست را از بین 

می برند.
در مقابل موادی مانندقند، شکر، شربت، نوشابه و شیرینی ها که جزو دسته ی کربوهیدرات های ساده 

هستند باید کمتر مصرف شوند.
 بهتر است سالمندان غذاهای چرب و سرخ شده نخورند. اما برای این که چربی موردنیاز بدنشان تأمین 

شود، روزانه یک قاشق سوپخوری روغن گیاهی مثل روغن زیتون همراه غذا  یا ساالد مصرف کنند.
تا حد امکان از مصرف گوشت قرمز و چربی های حیوانی پرهیز و مرغ و ماهی را جایگزین آن کنند.

 برای جذب بهتر آهن:
همراه غذا،سبزی خوردن و ساالد مصرف کنند. بعد از غذا میوه ی تازه بخورند.

از نوشیدن چای یا قهوه از یک ساعت قبل و تا دو ساعت بعد از خوردن غذا خودداری کنند.
 تا حد امکان مصرف ادویه، نمک و شکر را کم کنند.

 سالمندی که میل زیاد به شور کردن غذا دارد، ممکن است دچار کاهش حس چشایی شده باشد. در 
این خصوص نیاز به بررسی پزشک دارد. کمبود »روی« یکی از علت های کاهش حس چشایی است.

 اگر سالمند مشکل دندانی دارد با استفاده از خرد کردن و یا رنده کردن، سبزی ها و میوه های خام را 
مصرف کند.

 در سالمندانی که دچار بی اشتهایی هستند تزیین کردن غذا با تحریک حس بینایی به افزایش اشتهای 
آنان کمک می کند.

مواد  کمبود  از  جلوگیری  برای  اصل  مهم ترین  نیست،  زیاد  هزینه ی  صرف  معنای  به  مناسب  تغذیه ی   
غذایی رعایت تنوع در خوردن مواد غذایی از هر پنج گروه است.

4ــ3ــ سوءتغذیه در سالمندان
کدام سالمند در خطر سوء تغذیه است؟

همان طور که گفته شد سالمندان در معرض خطر سوء تغذیه 
هستند. این خطر برای سالمندانی که به هر دلیلی بی اشتها هستند، 

سالمندانی که اخیرًا وزنشان کم شده است، سالمندانی که توانایی 
حرکت کردن ندارند، سالمندانی که بیمارند )به خصوص مبتالیان 
و  الغرند  که  سالمندانی  افسردگی(،  مانند  روانی  بیماری های  به 

سالمندانی که تنها زندگی می کنند، این خطر بیشتر است.
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 به گروه های 5 نفری تقسیم شوید. هر گروه درباره ی پرسش های زیر تحقیق کند و نتایج آن را در کالس ، 

گزارش دهد. سپس سایر هنرجویان درباره ی آن بحث کنند .
مواد  گروه های  از  یک  کدام  غذاها  این  در  می شود؟  خورده  بیشتر  شما  منطقه ی  در  غذاهایی  چه  1ـ 
غذایی به کار رفته است؟ آیا این غذاها برای سالمندان مناسب است؟ چه پیشنهادی برای مناسب سازی این 

غذاها برای سالمندان دارید؟
کم  دست  سالمند  فردی  روز  یک  برای  خودتان  منطقه ی  در  موجود  سبزی های  و  میوه ها  به  توجه  با  2ـ 
میوه و سبزی را که باید مصرف شود تعیین کنید. آیا سالمندانٍ اطراف شما این مقدار میوه و سبزی را در یک 

روز مصرف می کنند؟

فعالیت عملی2 

چکیده
 در دوره ی سالمندی، تغذیه ی صحیح یکی از راه های کنترل اضافه وزن، فشار خون 

باال، چربی خون باال و قندخون باالست. هم چنین با افزایش سن، توده ی عضالنی و سوخت و 
ساز بدن کاهش می یابد، مصرف غذا کمتر و هم چنین تغییرهایی در بدن ایجاد می شود که 

احتمال سوء تغذیه را بیشتر می کند.
 به طورکلی نیازهای غذایی سالمندان شامل انرژی، پروتئین، چربی، ویتامین ها، مواد 
معدنی و آب است. با افزایش سن، نیاز به انرژی کمتر می شود. بنابراین باید مراقب حفظ 
وزن ایده آل بود. سالمندان باید در این دوره پروتئین بیشتر و چربی کمتری مصرف کنند. با 
افزایش سن، میزان برخی ویتامین ها از جمله ویتامین های گروه C، D ، B و E کم می شود که با 
رعایت تنوع در رژیم غذایی سالمند می توان آن را جبران کرد. کلسیم، آهن و روی از مواد 
معدنی مهم موردنیاز سالمندان اند. با افزایش وزن، نیاز بدن به مایعات نیز افزایش می یابد. 

سالمندان باید حتی اگر تشنه نمی شوند روزانه دست کم 6 تا 8 لیوان آب بنوشند.
 هر فرد باید در برنامه ی غذایی روزانه ی خود از پنج گروه مواد غذایی استفاده کند. 

تعداد سهم های غذایی سالمندان شامل: 2 سهم شیر و فرآورده های آن، 2 سهم گوشت و 
حبوبات، 6 سهم نان و غالت، 2 سهم سبزی و 2 سهم میوه است. مصرف از هر 5 گروه در 

یک روز و هم چنین رعایت تنوع در هر گروه اهمیت دارد.
 در تجویز رژیم های غذایی باید به نیازها و محدودیت های هر سالمند از جمله قد، 

وزن، سن، جنس، فعالیت، ابتال به بیماری هایی مانند فشار خون باال و یا قند خون باال توجه 
کرد. به خصوص باید به سالمندانی که در معرض خطر سوءتغذیه اند، توجه شود.
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در پرسش های زیر گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.
1ــ برای جلوگیری از سوء تغذیه در سالمندان کدام جمله صحیح نیست؟

الف( تزیین و زیباسازی ظاهر غذا
ب( اضافه کردن چاشنی هایی مانند آبلیمو و سبزی های معطر

ج( مصرف بیشتر غذاهای مایع و نرم
د( پیگیری و درمان مشکل دندانی

2ــ تغذیه ی صحیح در کنترل کدام یک از بیماری های زیر نقش دارد؟
د( هر سه گزینه ج( سرطان ها  ب( قند خون باال  الف( فشار خون باال 

3ــ کدام یک از گزینه های زیر درست است:
الف( در هر وعده ی غذایی دست کم از سه گروه مواد غذایی استفاده کنید.

ب( مصرف پنج گروه غذایی در برنامه ی غذایی روزانه  ضروری است.
ج( در هر وعده ی غذایی باید از سه گروه غذای استفاده شود.

د( الف و ب
4ــ در خصوص نوشیدن آب در سالمندان کدام جمله غلط است؟

الف( با نوشیدن آب، هنگام تشنگی نیاز طبیعی بدن برطرف می شود.
ب( در صورت فعالیت بدنی، تعریق، تب، اسهال، استفراغ و یا خونریزی نوشیدن آب اضافی ضروری 

است.
ج( دریافت ناکافی آب می تواند منجر به افزایش دمای بدن، یبوست، تهوع و عدم هوشیاری شود.

د( بدون توجه به احساس تشنگی نوشیدن روزانه 6 تا 8 لیوان آب ضروری است.
5  ــ کدام یک از گزینه های زیر درست است؟

الف( نیاز سالمندان به ویتامین های B6 و D بیشتر از سایر گروه های سنی است.
ب( نیاز سالمندان به انرژی بیشتر از سایر گروه های سنی است.
ج( نیاز سالمندان به کلسیم بیشتر از سایر گروه های سنی است.

د( الف و ج درست است.
6  ــ سالمندان باید در یک روز دست کم چند سهم از شیر و فرآورده های آن استفاده کنند؟

د( 4 سهم ج( 1 سهم  ب( 3 سهم  الف( 2 سهم 
7ــ کدام یک از مثال های زیر درباره ی کمترین مقدار مصرف سالمندان از گروه گوشت و حبوبات 

صحیح است؟
الف( سه قطعه گوشت خورشتی پخته شده + نیم لیوان حبوبات پخته شده

ب( سه قطعه گوشت خورشتی پخته شده + یک عدد تخم مرغ + نیم لیوان حبوبات پخته شده

آزمون پایانی نظری واحد کار سوم؟
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ج( سه قطعه گوشت خورشتی پخته شده + یک عدد تخم مرغ
د( یک لیوان حبوبات پخته شده

8  ــ درباره ی کمترین مقدار مصرف سالمندان از گروه نان و غالت، کدام جمله صحیح نیست؟
الف( حداقل 6 سهم در یک روز باید مصرف شود.

ب( سهم نیازمندی از این گروه به میزان فعالیت روزانه و وزن سالمند بستگی دارد.
ج( بهتر است نان و غالت نیاز روزانه در 4 وعده ی غذایی میل شود.

د( یک مثال برای کمترین سهم توصیه شده در روز یک کف دست نان سنگک + یک لیوان برنج 
پخته است.

9ــ درباره ی کمترین مقدار مصرف سالمندان از گروه سبزی ها، کدام جمله صحیح نیست؟
الف( سبزی ها نباید به صورت پخته مصرف شوند.

ب( یک مثال برای کمترین سهم توصیه شده در روز، دو لیوان کاهوی خرد شده است.
ج( اگر سالمند مشکل دندانی دارد می توان سبزی ها را خرد کرد.

د( در روز، دست کم دو سهم سبزی باید مصرف شود.
10ــ درباره ی کمترین مقدار مصرف سالمندان از گروه میوه ها، کدام جمله صحیح نیست؟

الف( در طول روز دست کم دو سهم میوه باید مصرف شود.
ب( یک مثال برای کمترین سهم توصیه شده در روز، یک پرتقال و یک سیب است.

ج( بهتر است نیمی از میوه ها از گروه سرشار از ویتامین C باشد.
د( سالمندانی که یبوست دارند باید میوه کمتری مصرف کنند.

11ــ کدام یک از سالمندان زیر در معرض خطر سوء تغذیه اند؟
الف( سالمندانی که توانایی حركت كردن ندارند.

ب( سالمندانی که به بیماری های روانی مبتال هستند.
ج( سالمندانی که تنها زندگی می کنند.

د( همه ی گزینه ها

برنامه ی غذایی برای یک روز سالمند با در نظر گرفتن فراوان ترین مواد غذایی منطقه طراحی کنید.

آزمون پایانی عملی واحد کار سوم ؟
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واحد کار چهارم

مشکال ت روحی و ر وا نی شا یع د ر سا لمند ا ن
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هدف های رفتاری: انتظار می رود،  هنرجو پس از گذراندن این واحد کار بتواند به هدف های 
زیر دست یابد:

1ــ بیماری های روانی شایع در ساملندان را نام ببرد.

2ــ راه های پیشگیری از افسردگی ساملندان را توضیح دهد.

3ــ راه های تقویت حافظه ی ساملند را شرح دهد.

4ــ فراموشی طبیعی در ساملندی را توضیح دهد.

5  ــ راه های بهتر خوابیدن در ساملندان را شرح دهد.

6  ــ کمک های الزم برای مقابله با استرس در ساملندان را اجنام دهد.

جمله های درست را با عالمت  و جمله های غلط را با عالمت  مشخص کنید.
1ــ همه ی سالمندان درجاتی از افسردگی رابه طور طبیعی دارند. 

2ــ افسردگی سالمندان قابل درمان است. 
3ــ تشویق سالمندان به انجام فعالیت های فکری، برای جلوگیری از کاهش حافظه ی آنان مفید است. 

4ــ خوردن یک لیوان شیر قبل از خواب به بهتر خوابیدن سالمند کمک می کند. 
5  ــ ورزش در کاهش استرس سالمندان مفید است. 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟پیش آزمون واحد کار چهارم ؟

* 



310

مراقبت از ساملندان در خانه: مشکالت روحی و روانی شایع در ساملندان

مقدمه
یادگیری  و  به وجود می آید. قدرت حافظه کم  تغییرهایی  بدن  اعضای  مانند سایر  نیز  مغز  در  هنگاِم ساملندی 
مطالب جدید سخت می شود. با توجه به این تغییرها توانایی ساملند برای رویارویی با مشکالت جدید و یافنت راه حل 
آن ها کم می شود. دقیقًا در همنی مرحله است که ساملند با شرایطی رو به رو می شود که به عنوان عامل خطر برای 

سالمت روان او محسوب می شود.
فوِت دوستان و اقوام به خصوص همسر، مستقل شدن فرزندان و دوری از آن ها، بازنشستگی، معلولیت های ناشی 
از بیماری های متعدد جسمی و اختالالت حسی به ویژه کاهش حس شنوایی و بینایی از جمله ی این عوامِل خطرند. 
به  یا  بیاید  این موقعیت های دشوار کنار  با  نتواند  انزوای  اجتماعی ساملند می شود. اگر ساملند  این شرایط موجب 
روِش صحیح با آن ها برخورد کند، زمینه برای بروز اختالالت روانی به وجود می آید. افسردگی و زوال عقل مهم ترین 
بیماری های روانی در ساملندان است. استرس و اختالالت خواب نیز ممکن است زمینه ساز این بیماری های روانی 

باشد و یا بر اثر این بیماری ها به وجود بیاید.

1ــ4ــ افسردگی در سالمندان
به نظر شما کدام سالمند افسردگی دارد؟

آیا فکر می کنید شناسایی و درمان افسردگی در سالمندان 
اهمیت دارد؟

افسردگی یکی از شایع ترین اختالالت روانی در سالمندان 
واقع،  در  نیست.  سالمندی  از  طبیعی  بخشی  افسردگی  است. 
مطالعات  نشان می دهد که اکثر سالمندان از زندگی خود راضی 
برخی  مصرف  جسمی،  بیماری های  مانند  عواملی  هستند. 
داروها و فشارهای روانی مانند مرگ عزیزان، احساس تنهایی، 
در  افسردگی  بروز  موجب  می تواند   … و  اقتصادی  مشکالت 

3 نفر از سالمندانی را که می شناسید در نظر بگیرید. هر یک از این سالمندان با کدام یک از عوامل خطر 
گفته شده برای سالمت روان رو به رو هستند؟ آیا اطرافیان سالمند موردنظر شمابه این موضوع توجه دارند؟ 
درباره ی  دارد؟  حمایتی  آمده  پیش  برایش  که  شرایطی  با  مقابله  جهت  در  سالمند  این  از  جامعه  یا  خانواده  آیا 

پاسخ هایتان در کالس بحث کنید.

فعالیت عملی 1

اگر سالمند احساس کند که کنترل  به خصوص  سالمندان شود. 
زندگی و حمایت اطرافیانش را از دست داده است.
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بیشتر بدانید

بر  1ــ1ــ4ــ عالیم افسردگی در سالمندان: عالوه 
در  افسردگی  خواندید،  روان  بهداشت  پودمان  در  که  عالیمی 

سالمندان اغلب عالیم دیگری هم دارد.
1ــ سالمندان افسرده، بیشتر از عصبانیت، زود از کوره 

در رفتن و یا حوصله ی میهمان را نداشتن، شکایت می کنند.
از  انرژی  کاهِش  و  اشتها  کاهِش  خواب،  کاهش  2ــ 

شکایات شایع سالمنداِن افسرده است.
3ــ گاهی اوقات افسردگِی سالمند، خود را به شکل درد 
مزمن، احساس خستگی مزمن و یا نگرانی مفرط از داشتن نوعی 
بیماری مثل سرطان … که تاکنون پزشکان موفق به تشخیص آن 
نشده اند، نشان می دهد. بنابراین توصیه می شود چنانچه عالیم باال 

در فرد سالمند دیده شد او رانزد پزشک ببرید.

شما با پاسخ به پرسش های زیر می توانید احتمال بروز افسردگی را در ساملندان تعینی کنید.
آیا ساملند: 1ــ سابقه ی افسردگی دارد؟

2ــ از نظر اجتماعی گوشه گیر است؟
3ــ بیماری مزمنی دارد؟

4ــ در سه ماه گذشته عزیزی را از دست داده است؟ چنانچه پاسخ هر یک از پرسش های فوق برای ساملند 
بلی باشد، او در معرض خطر افسردگی است.

یک  می کند.  زندگی  تنها  است  کرده  فوت  همسرش  که  قبل  سال   3 از  دارد.  سال   65 ارجمندی  خانم 
دختر و پسرش که ازدواج کرده اند هفته ای یک بار به او سر می زنند. به تازگی خانم ارجمندی حوصله ی سرو 
صدای نوه ها را ندارد. کارهای خانه را مانند قبل انجام نمی دهد و اغلب روزها برای خودش غذا نمی پزد. نیمه 
دلخوری  موجب  بابچه هایش  او  رفتار  تغییر  هم چنین  نمی برد.  خوابش  دیگر  و  می شود  بیدار  خواب  از  شب 
آن ها شده و اخیرًا کمتر به او سر می زنند. به نظر شما چه مشکلی برای خانم ارجمندی پیش آمده است؟ شما 
خود  اطراف  در  ارجمندی  خانم  مانند  را  دیگر  کسانی  شما  آیا  کنید؟  کمک  ارجمندی  خانم  به  می توانید  چگونه 

می شناسید؟ درباره ی پاسخ هایتان در کالس بحث کنید.

فعالیت عملی 2

2ــ4ــ زوال عقل
است  دوره ی سالمندی  بیماری های  از  یکی  زوال عقل1 
که روی حافظه، تفکر، رفتار و احساس اثر می گذارد. عالیم آن 

کاهش حافظه، مشکل در یافتن لغات درست برای صحبت کردن 
و یا فهمیدن حرف های دیگران، مشکل انجام دادن فعالیت های 

روزمره ی قبلی و تغییرهای خلق و خو می باشد.

دمانس  Dementia ــ1





312

مراقبت از ساملندان در خانه: مشکالت روحی و روانی شایع در ساملندان

یکی از شایع ترین بیماری های روانی ــ رفتاری در ساملندان بیماری زوال عقل است که پس از 65 سالگی 
5 تا 8 درصد ساملندان را درگیر می کند. شیوع این بیماری هر 5 سال دو برابر می شود به طوری که در 80 تا 85 
سالگی حدود 50 درصد ساملندان دچار درجاتی از این بیماری هستند. روند رو به رشد جمعیت ساملند موجب 
می شود که در آینده ای نزدیک، زوال عقل یکی از مشکالت عمده ی جامعه باشد. پیش بینی می شود که در سال 

2025 تعداد ساملندان مبتال به این بیماری در کشورهای در حال توسعه  به 34 میلیون نفر برسد.

بیشتر بدانید

توجه!

برای  سالمندی،  طبیعِی  فراموشِی  از  بیماری  این  تشخیص  لذا  نیست.  سالمندی  طبیعی  جزء  عقل  زوال   
شروع هرچه سریع تر درمان اهمیت دارد.

3ــ4ــ فراموشی طبیعی سالمندی
آیا فراموشکاری در سالمندی همیشه بیماری است؟

است  شده  فراموشی  دچار  که  سالمندی  به  می توانید  آیا 
کمک کنید؟

کنیم.  فراموش  را  چیزهایی  است  ممکن  ما  از  یک  هر 
به طور  اما  نمی شوند،  حافظه  ضعف  دچار  سالمندان  همه ی 
این  است.  بیشتر  فراموشکاری  احتمال  سن،  افزایش  با  کلی 
آن ها  است.  اخیر  حوادث  به  مربوط  بیشتر  فراموشکاری، 
یاد  به  خوب  است  دور  گذشته های  به  مربوط  که  را  چیزهایی 
می کنند.  فراموش  داده  رخ  اخیرًا  که  را  اتفاقاتی  اما  می آورند، 
اما  می آورند،  یاد  به  را  جوانی  دوران  خاطرات  مثال  عنوان  به 
کلید  برگشتند،  خانه  به  که  پیش  ساعت  یک  که  نمی آید  یادشان 

را کجا گذاشتند؟
سالمند  خود  برای  مشکل هایی  فراموشکاری  این  گاهی 
می کند  فراموش  را  مهمی  پیغام  می کند؛  ایجاد  خانواده اش  یا  و 
توجه  کند.  پرداخت  را  برق  یا  آب  قبض  می کند  فراموش  یا  و 
را  مانند گذشته، چیزهایی  نمی تواند  اگر سالمند  که  باشید  داشته 

وضع،  این  از  ناراحتی  جای  به  ندارد.  تقصیری  بیاورد،  یاد  به 
آن  شدن  کم  از  یا  تقویت،  را  سالمند  حافظه ی  که  راه هایی  به 
سالمند  به  حافظه  تقویت   برای  کنید.  توجه  می کند،  جلوگیری 

توصیه کنید:
1ــ از سؤال کردن و گفتن این که »موضوعی را فراموش 

کرده است«، نترسد و خجالت نکشد.
مثل  می کند،  استفاده  آن  از  همیشه  که  را  چیزهایی  2ــ 
کاسه ی  داخل  مثاًل  بگذارد،  مشخص  جایی  در  کلید  یا  عینک 

بزرگ در اتاق نشیمن.



313

مراقبت از ساملندان در خانه: مشکالت روحی و روانی شایع در ساملندان
3ــ هر روز به اخبار رادیو یا تلویزیون گوش دهد.

4ــ سعی کند هرروز مطلبی جدید یاد بگیرد.
را  گذشته  خانواده،  خاطرات  یا  دوستان  جمع  در  5  ــ 
یادآوری  برای  را  قدیمی  آلبوم عکس های  می تواند  کند.  تعریف 

نام افراد و خاطرات گذشته نگاه  کند.
6  ــ با دوستانش مشاعره کند.

7ــ بازی های فکری مثل شطرنج انجام دهد.
الزم  حافظه  قدرت  حفظ  برای  مناسب  تغذیه ی  8   ــ 
ولی  کمتر  را  نمک  و  چربی  قند،  مصرف  کار  این  برای  است. 

مصرِف میوه و سبزی های تازه را بیشتر کند.
9ــ کتاب یا روزنامه مطالعه کند.
10ــ خاطرات خود را بنویسد.

11ــ جدول حل کند.
یادداشت  12ــ مطالبی را که ممکن است فراموش کند، 
مهم،  روزهای  تمام  بردارد.  جیبی  تقویمی  کار،  این  برای  کند. 
دارد،  دکتر  نوبت  که  روزی  سالگردها،  نوه اش،  تولد  روز  مثل 
روز مهلِت پرداخت قبض ها و … را در آن بنویسد. در انتهای 
تقویم، شماره تلفن های اقوام و دوستان را بنویسد. این تقویم را 

همیشه و موقع خارج شدن از منزل نیز همراه داشته باشد.
هر  بگذارد.  تلفن  کنار  یادداشت  دفترچه ی  یک  13ــ 
او  از  کاری  یا  دارد،  پیغامی  اگر  می زند،  تلفن  کسی  که  بار 
که  می کند  کمک  کار  این  کند.  یادداشت  بالفاصله  می خواهد، 

پیام های تلفنی را فراموش نکند.
14ــ اگر پزشک دارویی برای سالمند تجویز کرده است، 
تعداد  به  می تواند  نرود  یادش  دارو  مصرف  زمان  آن که  برای 
کند.  تهیه  کوچکی  شیشه های  بخورد،  دارو  باید  که  وعده هایی 
باید  10 شب  و  بعدازظهر   2 6 صبح،  نوبت  سه  در  کنیم  فرض 
دارو بخورد. پس سه شیشه بردارد. روی یکی بنویسد 6 صبح، 
روی یکی 2 بعد از ظهر و روی دیگری 10 شب. هر روز صبح 
داروهایش را داخل این شیشه ها بیندازد. وقتی که به این شیشه ها 
این  است.  نخورده  را  دارو  کدام  که  می آید  یادش  کند،  نگاه 
شیشه ها را جایی بگذارد که در معرض دیدش باشد، ولی کودکان 

به آن دسترسی نداشته باشند.
چنانچه   سالمند بی سواد است برای انجام دادن ردیف های 

9 تا 14 به او کمک کنید.

توجه!

 به سالمند سفارش کنید به پزشک مراجعه کند:
ـ اگر اسامی افراد را دائمًا فراموش می کند.

ـ  اگر فکر می کند حافظه اش روز به روز کمتر می شود.
ـ اگر فراموش کردن کارها باعث می شود که نتواند به تنهایی کارهایش را انجام دهد.

به اطرافیان سالمند سفارش کنید سالمند را به نزد پزشک ببرند:
ـ اگر سالمند اسامی نزدیکان را فراموش می کند.

ـ اگر سالمند پرسش های خود را مرتب تکرار می کند.
ـ اگر متوجه ی فراموش کاری سالمند شده اند.

ـ اگر توانایی سالمند در انجام کارهای روزانه کم شده است.
ـ اگر عالیم رفتاری مانند اضطراب و گوشه گیری در سالمند مشاهده می شود.
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4ــ4ــ آلزایمر
این  است.  عقل  زوال  علل  شایع ترین  از  یکی  آلزایمر1 
بیماری اختالل پیشرونده ی مغزی است که می توان عالیم آن را 

به سه مرحله تقسیم کرد.
اختالل  حافظه  مرحله  این  در  اول:  مرحله ی  الف( 
بیشتر در حافظه ی کوتاه مدت است.  این اختالل  پیدا می کند. 
به صورت رفتار  این نقص  یادگیری سالمند کم می شود.  قدرت 
تکراری در فرد ظاهر می شود. بیمار پرسش های خود را مرتب 
هنوز  اما  می دهد.  انجام  بار  چند  را  کار  یک  یا  می کند  تکرار 

بیمار می تواند به طور مستقل خود را اداره کند.
ب( مرحله ی دوم: در این مرحله اختالل حافظه  بیشتر 
خرید  پز،  و  پخت  نظیر  پیچیده تر  کارهای  دادن  انجام  می شود 
توانایِی  می شود.  دشوار  سالمند  برای  مالی  امور  اداره ی  و 

می گیرد.  نادرست  تصمیم های  و  می دهد  دست  از  را  قضاوت 
خود  اطرافیان  تشخیِص  در  و  کم  او  شناسایی  قدرت  تدریج  به 
را  خانه  راه  گاهی  می شود.  مشکل  دچار  دورتر  آشنایان  به ویژه 

گم می کند. گاهی نام اشیا را فراموش می کند.
است.  پایانی  مرحله ی  مرحله،  این  مرحله ی سوم:  پ( 
سالمند همه چیز و حتی نام خود را از یاد می برد. کنترل ادرار 
بلع  از دست می دهد. حتی  را  تکلم و حرکت  قدرت  مدفوع،  و 
وابسته  کاماًل  بیمار  مرحله  این  در  می شود.  مشکل  دچار  بیمار 

به دیگران است.
ولی  ندارد،  وجود  قطعی  درمان  هنوز  بیماری  این  برای 
می توان سیر بیماری را برای مدتی محدود کرد. برای پیشگیری 
حافظه  تقویت  برای  که  فعالیت هایی  انجام  آلزایمر  به  ابتال  از 

عنوان شد، سفارش می شود.

Alzheimer ــ1

و  آلزایمر  به  مبتال  بیماران  حمایت  برای  انجمنی  یا  سازمان  شما  روستای  یا  شهر  در  آیا  کنید  تحقیق 
خانواده ی آنان هست؟ اگر چنین جایی هست چه خدماتی به این بیماران ارایه می کند؟ درباره ی پاسخ هایتان 

در کالس بحث کنید.

فعالیت عملی 3

5  ــ4ــ اختالالت خواب در سالمندان
آیا خواب سالمندان با جوانان تفاوت دارد؟

چه عواملی موجب بی خوابی سالمندان می شود؟
کمک  دارد  بی خوابی  که  سالمندی  به  می توانید  چگونه 

کنید؟
سالمت  اصلی  پایه های  از  یکی  راحت،  و  کافی  خواب 
خواب  اختالالت  از  سالمند  افراد  درصد   50 حدود  است. 
تغییرهای طبیعی  این مشکالت حاصل  از  برخی  شکایت دارند. 
دوران  مانند  سالمندان  که  داشت  انتظار  نباید  است.  سالمندی 
زودتر  و  می روند  بستر  به  زودتر  سالمندان  بخوابند.  جوانی 
خواب  بودن  گسسته  آن،  بر  عالوه  برمی خیزند.  خواب  از  نیز 

شایع ترین  می یابد.  افزایش  سالمندان  در  نیز  شبانه  وبیداری های 
به شکل  یا  که  است  بی خوابی  دوره ی سالمندی  اختالل خواب 
بروز  خواب  ادامه ی  در  اشکال  یا  و  رفتن  خواب  به  سخت 
می کند. بی خوابی به خودی خود بیماری نیست و گاهی  عالمِت 
اختالالت  و  غصه  و  غم  مثل  روانی  فشار  مانند  مشکل هایی 
آن ها  برطرف شدن  با  و  مانند اضطراب و افسردگی است  روانی 

بی خوابی نیز برطرف می شود.
برای بهتر خوابیدن به سالمند سفارش کنید:

1ــ هر روز به طور منظم، ورزش کند. پیاده روی بسیار مفید 
تمرین های  بهتر است  بهتر شدن خواب کمک می کند.  به  و  است 

ورزشی را دست کم دو ساعت قبل از خواب تمام کند.
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2ــ اگر پس از رفتن به بستر، خوابش نبرد، از رختخواب 
دادن  کتاب، گوش  مانند خواندن  کاری  با  را  خارج شده، خود 
به موسیقی، تماشای آلبوم و غیره سرگرم کند و تا وقتی خوابش 

نمی آید به بستر نرود.
خیلی  را  آن ها  یا  کند،  اجتناب  روزانه  چرت های  از  3ــ 

کم کند.
بنوشد.  مایعات کمتری  از ظهر  بعد  از ساعت 6  بعد  4ــ 
خصوصًا از نوشیدن مایعاتی مثل چای، قهوه و نوشابه ی گازدار 

خودداری کند.

5  ــ برای شام غذایی سبک بخورد.
لیوان  یک  و  بگیرد  گرم  آب  دوش  خواب  از  قبل  6  ــ 

شیر گرم بنوشد.
عوامل  کند.  فراهم  خواب  برای  مناسب  محیطی  7ــ 
محیطی مزاحم، نظیر سر و صدا، نور زیاد، سرما یا گرمای بیش 

از حد را تا آنجا که امکان دارد کنترل کند.
پزشک  به  نمی خوابد،  خوب  می کند  احساس  اگر  8 ــ 
مراجعه کند. هرگز بدون تجویز پزشک، از داروهای  خواب آور 

استفاده نکند.

توجه!

بی خوابی  از  که  سالمندانی  تمام  رو  این  از  است.  افسردگی  یا  اضطراب  سالمند  بی خوابی  علت  گاهی 
شکایت می کنند باید برای بررسی از نظر اضطراب و افسردگی نیز به پزشک مراجعه کنند.

6  ــ4ــ استرس
خانواده  در  روانی  بهداشت  پودمان  در  که  همان طور 
شود  وارد  روح  یا  جسم  بر  که  فشاری  هر  شد،  داده  توضیح 
نه  سالمندی  دوره ی  در  استرس  سطح  می شود.  نامیده  استرس 
افزایش  موارد  از  بسیاری  در  بلکه  نمی کند،  پیدا  کاهش  تنها 
نوع  از  سالمندی  دوره ی  استرس زای  عوامل  اکثر  می یابد. 

فقدان است مانند از دست دادن همسر، بینایی، شنوایی، شغل، 
و  زیاد  استرس ها  این  تعداد  وقتی   .  … و  اجتماعی  موقعیت 
فاصله ی آن ها کم باشد، سالمند، خصوصًا سالمندی که به دلیل 
در  پا  از  است،  رفته  تحلیل  قوایش  دیگر  بیماری های  به  ابتال 
حتی  و  افسردگی  به  است  ممکن  شدید  بسیار  استرس  می آید. 

میل به خودکشی منجر شود.

توجه!

به  ابتال  خطر  خود  نوبه ی  به  نیز  استرس  و  می شوند  استرس  بروز  سبب  روانی  و  جسمی  بیماری های 
بیماری های جسمی و روانی را افزایش می دهد.

از  خارج  ناراحت کننده،  مسایل  این  اوقات  از  بسیاری 
اختیار فرد است و نمی توان جلوی آن ها را گرفت. اما می توان 
توانایی فرد را در برخورد با این مسایل افزایش داد و از عواقب 
عصبانیت،  پرتی،  حواس  دلشوره،  اضطراب،  مانند  آن،  بعدی 

بی خوابی، بی اشتهایی، زود رنجی و … جلوگیری کرد.
انجام  را  زیر  کارهای  می توانید  سالمند  به  کمک  برای 

دهید:
حمایت  سالمند  از  تا  کنید  تشویق  را  او  خانواده ی  1ــ 
او  با  بیشتر  دهند،  اختصاص  سالمند  به  بیشتری  وقت  کنند. 
گفت و گو کنند و عواطف خود را به او نشان دهند. اگر روابط 
خانوادگی اش مختل است و خانواده خود منبع استرس به شمار 
و  کمتر شود  با خانواده  ارتباط سالمند  موقتًا  بهتر است  می آید، 
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سالمند بیشتر از حمایت دوستان برخوردار شود.

سالمند  از  می توانند  که  را  جامعه  در  موجود  منابع  2ــ 
از سالمندان و خانواده ی  بسیاری  حمایت کنند شناسایی کنید. 
کمک  به  نیاز  روزمره  مشکالت  و  باخود  آمدن  کنار  برای  آن ها 
دارند. در این موارد می توان از امکانات موجود در جامعه نظیر 
کانون های جهان دیدگان1 یا مراکز روزانه  ی سالمندان و … کمک 

گرفت.
برای کاهش استرس به سالمند سفارش کنید:

کردن،  صحبت  کند.  صحبت  احساساتش  درباره ی  ــ 
را  نگرانی هایش  کردن  بازگو  فرصت  سالمند  به  آن که  بر  عالوه 

می دهد، از طریق تخلیه ی هیجانی او را آرام می کند.

ــ خود را به کاری در خانه مشغول کند. به عنوان  مثال 
وسایل خود را مرتب کند، آشپزی کند، چیزی بدوزد و … .

دلخواه   موسیقی  به  بپردازد.  دارد  عالقه  که  کاری  به  ــ 
تلویزیون  از  دارد  دوست  که  را  برنامه ای  یا  دهد  گوش  خود 

تماشا کند.
اگر  کند.  صحبت  نزدیک  اقوام  یا  دوستان  از  یکی  با  ــ 

می تواند به دیدن او برود و یا تلفنی با او صحبت کند.
دیدن  به  کوتاهی  مدت  برای  شود.  خارج  خانه  از  ــ 

مغازه ها برود یا در پارک قدم بزند.
کاهش  در  منظم،  ورزش  کند.  ورزش  منظم  به طور  ــ 

فشارهای زندگی مؤثر است.

1ــ کانون های جهاندیدگان از انجمن های غیر دولتی هستند. در واحد کار ششم توضیح بیشتر آمده است.
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چکیده
 فوت دوستان و اقوام، به خصوص همسر، مستقل شدن فرزندان و دوری از آن ها، 
بازنشستگی، معلولیت های ناشی از بیماری های متعدد جسمی و اختالالت حسی به ویژه کاهش 
حس شنوایی و بینایی از جمله عوامل خطر برای سالمت روان در سالمندی است. بسیاری از 
مواقع بیماری های جسمی، تظاهراتی به صورت اختالل روانی در سالمندی ایجاد می کنند و 
به غلط این عالیم به پیری و سالمندی طبیعی نسبت داده می شود. در این خصوص تشخیص 

بیمارِی اولیه و درمان آن اهمیت بسیار دارد.
عواملی  است.  سالمندان  در  روان پزشکی  اختالالت  شایع ترین  از  یکی  افسردگی   
عزیزان،  مرگ  مانند  روانی  فشارهای  و  داروها  برخی  مصرف  جسمی،  بیماری های  مانند 
احساس تنهایی، مشکالت اقتصادی و … می تواند موجب بروز افسردگی در سالمندان شود. 
در بسیاری از موارد، افسردگی سالمندان با عالیم بیماری های جسمی خود را نشان می دهد. 
افسردگی جزء طبیعی سالمندی نیست و تشخیص و درمان به موقع آن در سالمندان اهمیت 

دارد.
 زوال عقل نیز یکی از شایع ترین بیماری های روانی ــ رفتاری سالمندان است که 
روی حافظه، تفکر، رفتار و احساس اثر می گذارد. شایع ترین علت آن بیماری آلزایمر است. 
زوال عقل جزء طبیعِی سالمندی نیست، لذا تشخیص آن از فراموشی طبیعی سالمندی، برای 

شروع هر چه سریع تر درمان اهمیت دارد.
 شایع ترین اختالِل خواب در دوره ی سالمندی بی خوابی است. بی خوابی به خودی 
خود، بیماری نیست. گاهی علت بی خوابی سالمند اضطراب یا افسردگی است. از این رو تمام 
سالمندانی که از بی خوابی شکایت می کنند باید برای بررسی از نظر اضطراب و افسردگی نیز 

به پزشک مراجعه کنند.
 اغلب نمی توان جلوی بسیاری از عوامل استرس زای دوره ی سالمندی را گرفت، اما 
می توان توانایِی سالمند را در برخورد با این مسایل افزایش داد و از عواقب بعدی آن، مانند 
اضطراب، دلشوره، حواس پرتی، عصبانیت، بی خوابی، بی اشتهایی، زود رنجی و … جلوگیری 
به  ابتال  نیز خطِر  بیماری های جسمی و روانی سبب بروز استرس می شوند و استرس  کرد. 

بیماری جسمی و روانی را افزایش می دهد.
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در پرسش های زیر گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.
1ــ کدام یک جزو عوامل خطر سالمت روان در سالمندی است؟
ب( تنهایی الف( بازنشستگی  

د( همه ی گزینه ها ج( کاهش حس بینایی و شنوایی 
2ــ درباره ی افسردگی سالمندان کدام جمله صحیح است؟

الف( افسردگی جزو طبیعی سالمندی است.

ب( افسردگی سالمندان قابل درمان نیست.
ج( افسردگی در سالمندی اغلب با عالیم جسمی تظاهر می کند.

د( تحمل عوارض داروهای ضد افسردگی بدتر از تحمل رنج ناشی از افسردگی است.
3ــ کدام یک از عالیم زیر جزو فراموشی طبیعی سالمندی است؟

الف( فراموش کردن گاه به گاه اسامی تازه آشنا
ب( تکرار مرتب پرسش ها

ج( توانایی نداشتن انجام کارهای روزانه بر اثر فراموشی
د( عالیم رفتاری مانند اضطراب و گوشه گیری

4ــ در بیماری آلزایمر کدام یک از جمالت زیر صحیح نیست؟
الف( تشخیص زودتر بیماری در پاسخ به درمان مؤثر است.

ب( آلزایمر یکی از شایع ترین علل زوال عقل است.
ج( در شروع بیماری، سالمند همه چیز، حتی نام خود را از یاد می برد.

د( تشخیص آن از فراموشی طبیعی اهمیت دارد.
5  ــ کدام یک به خواب خوب کمک نمی کند؟

الف( دوش گرفتن قبل از خواب
ب( فعالیت فیزیکی قبل از خواب

ج( رفتن به بستر در یک ساعت معین
د( محدود کردن مصرف مایعات در ساعات پیش از خواب

6  ــ کدام یک بر اثر استرس به وجود می آید؟
د( همه ی گزینه ها ج( عصبانیت  ب( حواس پرتی  الف( اضطراب 

7ــ برای کاهش استرس در سالمند کدام گزینه صحیح است؟
الف( صحبت کردن سالمند درباره ی احساساتش

ب( پرداختن به کارهای دلخواه
ج( رفتن به دیدار دوستان

د( همه ی گزینه ها

آزمون پایانی نظری واحد کار چهارم ؟
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آقای کبیری 70 سال دارد. همسرش یک سال پیش فوت کرده است. او از 3 ماه قبل که کوچک ترین 
دخترش هم ازدواج کرده تنها زندگی می کند. اخیراً دچار دردهای عضالنی می شود که با مصرف داروهای 
فراموش  گاهی  است.  و کسل  و صبح ها خسته  می رود  خواب  به  به سختی  نمی یابد. شب ها  بهبود  مسکن 
می کند که آیا قرصی را که دکتر برای قلبش تجویز کرده خورده است یا نه؟ برای اطمینان قرصی دیگر 
می خورد. فراموش کرده که قبض تلفن را بپردازد و سه روز است که تلفن قطع شده است. به نظر شما این 
سالمند چه بیماری ها و یا مشکل هایی دارد؟ برای کمک به این سالمند چه سفارش هایی به او و اطرافیانش 

می توانید بکنید. نتیجه را به صورت گزارش ارایه دهید.

آزمون پایانی عملی واحد کار چهارم ؟



وا حد کا ر پنجم

حوا  دث و بیما ری های مزمن د و ره ی سا لمندی
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هدف های رفتاری: انتظار می رود، هنرجو پس از گذراندن این واحد کار بتواند به هدف های 
زیر دست یابد:

1ــ مهم ترین علل به وجود آمدن حوادث در ساملندان را فهرست کند.

2ــ راه های کاهش احتمال بروز حادثه در محیط زندگی ساملند را نام ببرد.

3   ــ پوکی استخوان را شرح دهد.

4ــ عوارض پوکی استخوان را فهرست کند.

5  ــ راه های جلوگیری از پوکی استخوان را نام ببرد.

6  ــ فشار خون ساملند را اندازه گیری کند.

7ــ مقدار طبیعی فشار خون در ساملندان را بیان کند.

8   ــ راه های پیشگیری از افزایش فشار خون و یا کنترل آن را توضیح دهد.

9ــ راه های پیشگیری از ابتالی ساملندان را به دیابت فهرست کند.

10ــ فواصل اجنام آزمایش کنترل قندخون را در ساملندان بیان کند.

11ــ راه های پیشگیری از یبوست را در ساملندان فهرست کند.

12ــ راه های کمک به ساملندی را که بی اختیاری ادرار دارد توضیح دهد.

13ــ عالمی بزرگ شدن غده ی پروستات را فهرست کند.

14ــ راه های پیشگیری از کمر درد و درد زانو را در ساملند شرح دهد.

 جمله های درست را با عالمت  و جمله های غلط را با عالمت  مشخص کنید:
1ــ حوادث قابل پیش گیری نیست. 

2ــ تصادف با وسایل نقلیه شایع ترین حادثه در سالمندان است. 
3ــ کاهش بینایی یکی از علل حوادث در سالمندان است. 

4ــ پوکی استخوان در دوره ی سالمندی طبیعی است. 
5  ــ فقط زنان به پوکی استخوان مبتال می شوند. 
6  ــ پوکی استخوان همیشه با درد همراه است. 

7ــ سالمندی که پوکی استخوان دارد نباید ورزش کند. 
8  ــ ورزش یکی از عوامل مهم برای قرار گرفتن کلسیم در داخل استخوان و محکم شدن استخوان  هاست.

9ــ سیگار پوکی استخوان را تشدید می کند.
10ــ کسی که سابقه ی سنگ کلیه دارد باید از شیر و فراورده های آن کمتر استفاده کند.  

11ــ فشار خون باال با روش زندگی ارتباط دارد. 
12ــ چاقی باعث افزایش فشار خون می شود. 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟پیش آزمون واحد کار پنجم ؟
* 
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ـ حوادث دوره ی سالمندی و راه های پیشگیری  ـ   5   ـ 1ـ
از آن

حادثه قابل پیشگیری است. همه ی افراد در هر سنی باید 
باید  مراقبت  این  سالمندی،  دوره ی  در  اما  باشند.  خود  مراقب 
آسیب دیدگی  احتمال  حادثه  بروز  صورت  در  زیرا  باشد،  بیشتر 
برای  الزم  زمان  مدت  و  می شود  بیشتر  شکستگی  به خصوص 

ترمیم زخم ها وشکستگی ها، طوالنی تر است.
باعث  است  ممکن  فرش،  روی  بر  ساده  خوردن  زمین 
در  مدت  طوالنی  شدن  بستری  و  لگن  استخوان  شکستگی 
بیمارستان شود. شایع ترین حادثه در دوره ی سالمندی افتادن و 
زمین خوردن است، که گاهی به علت عوامل محیط زندگی پیش 
پله ها.  راه  نور  نبودن  کافی  و  حمام  بودن کف  لیز  مانند  می آید، 
است.  سالمند  خود  به  مربوط  خوردن  زمین  علت  نیز  گاهی 
هم  به  سالمند  تعادل  سرگیجه،  و  خون  فشار  تغییر  علت  به  مثاًل 

خورده،  به زمین می افتد.
آن  کننده ی  ایجاد  علل  باید  حوادث،  از  پیشگیری  برای 

را برطرف کنیم. از محیط خانه شروع می کنیم.
ـ  5  ــ حوادث محیط خانه و راه های پیشگیری  1ــ1ـ

از آن
الف( پله ها: سالمندان بیشتر روی پله ها زمین می خورند 
پله ی آخر می افتد، جایی که ممکن است  ومعمواًل این اتفاق در 

به اشتباه تصور کنند که پله ها تمام شده است.
نکته های الزم در پیشگیری از افتادن از پله ها:

1ــ هنگام باال و پایین رفتن سالمند از پله ها، حتمًا چراغ 
راه پله و پاگرد را روشن کنید تا نور، کافی باشد.

2ــ لبه ی پله ی اول و پله ی آخر با چسباندن نوار رنگی یا 
رنگ کردن مشخص شود تا انتهای پله بهتر دیده شود.

اگر نصب  پله ها ضروری است.  کنار  نرده در  3ــ نصب 
روی  بر  مناسب  فاصله ای  با  محکم  میله ای  ندارد،  امکان  نرده 
یا  باال  برای  آن  از  بتواند  سالمند  که  به طوری  نصب شود  دیوار 

پایین رفتن کمک بگیرد.

13ــ کوری یکی از عوارض دیابت است. 
14ــ در افراد چاق اولین قدم برای درمان دیابت رسیدن به وزن مناسب است. 

15ــ یبوست برای سالمندان طبیعی است. 
16ــ بی اختیاری ادرار در سالمندی طبیعی است. 

17ــ بزرگی غده ی پروستات قابل درمان است. 
18ــ مصرف داروهای مسکن تنها راه کاهش درد مفصل زانو است. 

شده  پوشانده  موکت  یا  فرش  با  پله ها  روی  چنان چه  4ــ 
به  به وسیله ی گیره های مخصوص،  پله  باید کفپوش  است، حتمًا 

پله ثابت شود. مراقب باشید که چین نخورد و کشیده نشود.
شایع  محل های  از  یکی  نیز  آشپزخانه  آشپزخانه:  ب( 

زمین خوردن است. 
نکته های الزم در پیشگیری از افتادن در آشپزخانه:

1ــ کف پوش آشپزخانه نباید لیز باشد.
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2ــ از واکس های براق کننده برای کف آشپزخانه استفاده 
می کند،با  بیشتر  را  لیزخوردن  که خطر  این  زیرا عالوه بر  نکنید، 
زمین خوردن  خطر  دید  اختالل  به وجود آوردن  و  نور  انعکاس 

سالمند را افزایش می دهد.
به  آن  خیس شدن  یا  و  آشپزخانه  کِف  شستن  از  پس  3ــ 

هر دلیلی، بالفاصله آن را خشک کنید.
از  آن،  کف  خیس بودن  دلیل  به  نیز  حمام  حمام:  ج( 

محل های بسیار پرخطر زمین خوردن است.

داشته  نظر  در  را  زیر  نکته های  سالمند،  استحمام  هنگام 
باشید:

آن  کف  که  کنید  استفاده  حمام  برای  دمپایی هایی  از  1ــ 
لیز نباشد. دمپایی ابری اصاًل مناسب نیست.

لیز خوردن  از  که  مخصوصی  پالستیکِی  کفپوش  از  2ــ 
جلوگیری می کند برای کف حمام استفاده کنید.

3ــ اگر حمام کردن در حالت ایستاده برای سالمند سخت 

او زیر دوش  برای نشستن  یا چهارپایه ای محکم  است، صندلی 
بگذارید. دوش دستی نیز می تواند کمک کننده باشد.

حمام  دیوار  روی  بر  دستگیره  جای  به  را  میله هایی  4ــ 
آن ها  گرفتن  با  لیز خوردن  از  قبل  بتواند  سالمند  که  کنید  نصب 

تعادل خود را حفظ کند.
به  اتاق  در  احتمالی  خطرات  کاهش  برای  اتاق:  د( 

نکته های زیر توجه کنید:
در  به  محل  نزدیک ترین  در  باید  اتاق،  برق  کلید  1ــ 
المپ،  روشن کردن  برای  نباشد  مجبور  سالمند  تا  باشد  ورودی 

در تاریکی راه برود.
2ــ فرش کف اتاق را طوری پهن کنید که لبه های آن به 

پا، گیر نکند.
امکان  زیرا  نکنید،  پهن  فرش  روی  روفرشی  یا  پتو  3ــ 

جمع شدن و لیزخوردن و گیر کردن به پا را زیاد می کند.
نباشند،  راه  سر  که  بچینید  طوری  را  خانه  وسایل  4ــ 
آشپزخانه  و  توالت  به  سالمند  خواب  اتاق  مسیر  در  به خصوص 

که نیاز است شب ها هم از آن ها استفاده کند.
5  ــ در باره ی وسایل برقی مثل تلویزیون، رادیو و … دقت 
کنید که سیم آن ها از کنار دیوار رد شده باشد و در مسیر عبور و 

مرور نباشد.
اتاق ها  بین  که  کنید  انتخاب  را  خانه ای  است  بهتر  6  ــ 
خطر  سطح  اختالف  یا  پله  زیرا  نباشد،  پله  یا  سطح  اختالف 

زمین خوردن را افزایش می دهد.

به خانه ی یكی از سالمندان آشنای خود بروید. به محل زندگی او دقت كنید. محیط خانه را از نظر احتمال 
بروز حادثه بررسی كنید. الف( مواردی كه احتمال بروز حادثه را افزایش می دهد فهرست كنید.

ب( راه های كاهش خطر حادثه در منزل را برحسب فهرست خود برای سالمند توضیح دهید.
كالس  در  را  خود  كار  نتیجه ی  چرا؟  نیست؟  امكان پذیر  وی  برای  فهرست  این  از  یك  كدام  اصالح  ج( 

گزارش داده، بحث كنید.

فعالیت عملی1   
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وضعیت  تغییرهای  از  ناشی  حوادث  ـ  5  ــ  2ــ1ـ

جسمی سالمند و راه های پیشگیری از آن ها: 
حوادث ناشی از سرگیجه و عدم تعادل در سالمند و 

پیشگیری از آن ها:
می تواند  که  از عواملی است  یکی  تعادل  و عدم  سرگیجه 
افتادن شود. در صورت وجود سرگیجه، حتمًا  باعث سقوط و 
و  عقب  به  سر  خم کردن  کند.  مراجعه  پزشک  به  سالمند  باید 
تعادل  عدم  و  سرگیجه  باعث  است  ممکن  نیز  ناگهانی  بلند شدن 
شود. این امر به علت تغییرهایی است که با افزایش سن در بدن 
ایجاد می شود. برای پیشگیری از آن، الزم است شما نکته های 

زیر را به سالمند سفارش کنید:
لوازم مورد نیاز را در طبقات پایین تر قفسه بگذارد.

دقت  باید  نیز  پشتی  به  تکیه  یا  مبل  روی  لم دادن  موقع 
مراقب  نکند.  خم  عقب  به  خیلی  را  خود  سر  که  باشد  داشته 
ممکن  زیرا  نبرد،  خوابش  پشتی  یا  مبل  روی  سالمند  که  باشید 

است سر در وضعیت نامناسب و خم به عقب قرار گیرد.

و  بنشیند  به آرامی  ابتدا  رختخواب،  از  برخاستن  هنگام 
بعد برخیزد.

و  سالمند  در  بینایی  مشکل های  از  ناشی  حوادث 
پیشگیری از آن ها:

مانند  حوادثی  ایجاد  عوامل  از  دیگر  یکی  بینایی  ضعف 
این  از  پیشگیری  برای  زمین خوردن و تصادف های رانندگی است. 

حوادث، الزم است شما نکته های زیر را به سالمند سفارش کنید:
در  بیرون رفتن  هنگام  یا  تاریک  اتاق  به  ورود  هنگام  ــ 
چشم ها  سن  افزایش  با  زیرا  کند.  روشن  را  محیط  اول  شب، 

دیرتر به تاریکی عادت می کنند.
مطالعه و کارهای چشمی را در نور کافی انجام دهد.

ــ در صورت بروز هر نوع ناراحتی در دید، مثل تارشدن 
و معوج  دیدن خطوط صاف،  نورانی، کج  دید، دیدن جرقه های 

درد و قرمزی چشم ها و … به پزشک مراجعه کند.
ــ حتی اگر مشکلی ندارد، ضروری است سالی یک بار 

معاینه ی چشم شود.
و  سالمند  در  شنوایی  مشکل های  از  ناشی  حوادث 

پیشگیری از آن ها:
شنیدن صداهای محیط، در بسیاری از مواقع ما را از خطر 
آگاه می کند. هنگامِ عبور از خیابان و یا رانندگی، کم بودن قدرت 
بنابراین  بشود.  حادثه  بروز  موجب  می تواند  سالمندان  شنوایی 
الزم است در هر زمان که خود سالمند احساس کند شنوایی اش 
کاهش یافته است و یا اطرافیان وی متوجه این موضوع بشوند، 
یا  و  )ادیو متریست(  شنوایی سنج  به  شنوایی  نظر  از  معاینه  برای 

متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه کند.

شما می توانید با دو سؤال از اطرافیان سالمند خود كه قادر به ایستادن و راه رفتن بدون استفاده از وسایل كمكی 
هستند، بفهمید كدام سالمند در معرض خطر سقوط است . سپس نتایج را به صورت گزارش در كالس ارایه دهید .

سؤال 1( از سالمند سؤال كنید كه آیا طی سه ماه گذشته زمین خورده است. منظور هر نوع زمین خوردن 
از یك سطح به سطح دیگر و یا در همان سطح یا بدون صدمه است.

سؤال 2( چنانچه جواب سالمند به سؤال اول، بلی بود تعداد دفعات زمین خوردن در سه ماه گذشته را 
سؤال كنید. درصورتی كه مساوی و یا بیشتر از سه بار بود این سالمند در معرض خطر سقوط است و باید از نظر 

اختالل تعادل به پزشك مراجعه كند.

فعالیت عملی2   
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آزمایش كنترل تعادل: از ساملند بخواهید در حالت ایستاده چشم خود را ببندد، سپس پای راست 
خود را باال نگه دارد. 30 ثانیه زمان بگیرید. اگر ساملند توانست این كار را اجنام دهد، از او بخواهید همنی كار را 
با پای چپ اجنام دهد. چنانچه ساملند توانست روی هریك از پاها 30 ثانیه با چشم بسته بایستد مشكلی ندارد. 
چنانچه ساملند با پای راست یا چپ نتوانست این كار را اجنام دهد در معرض خطر سقوط است و باید از نظر 

اختالل تعادل توسط پزشك معاینه شود.
این آزمایش را كنار دیوار و یا میز اجنام دهید به نحوی كه در صورت به هم خوردن تعادل، ساملند بتواند 
دستش را به جایی بگیرد و از سقوط وی جلوگیری شود. برای اطمینان بیشتر بهتر است فرد دیگری پشت او 

ایستاده باشد تا در صورت به هم خوردن تعادل ساملند، او را نگه دارد.

بیشتر بدانید

ـ  5  ــ بیماری های مزمن دوره ی سالمندی 2  ـ
در دوره ی سالمندی بیماری های غیرواگیر شایع ترند. این 
بیماری ها چنا نچه تشخیص داده نشوند و به موقع درمان نشوند، 
معلولیت  موجب  و  می گذارند  جا  به  را  جبران ناپذیری  عوارض 
با رعایت یک سری نکته ها می توان  ناتوانی سالمند می شوند.  و 
همچنین  کرد.  جلوگیری  بیماری ها  این  پیشرفت  یا  و  بروز  از 
معاینات دوره ای سالمندان برای تشخیص به موقع این بیماری ها، 
اهمیت  عالمت اند  بدون  ابتدا  در  که  بیماری هایی  به خصوص 

بسیاری دارد.

از  ما  بدن  اسکلت  استخوان:  پوکِی  ـ  5ــ  1ــ2ـ
را  محکم بودن  استخوان،  کلمه ی  است.  شده  ساخته  استخوان 
به یاد ما می آورد. ماده ی اصلی که سختی و شکل استخوان را 
به وجود می آورد، کلسیم است. ذخیره شدن کلسیم در استخوان 
از قبل از تولد آغاز می شود و تا سن 30 سالگی ادامه می یابد. 
در 30 سالگی، استخوان های فرد سالم به بیشترین سختی خود 
یا  باشد  نداشته  وجود  بدنی  فعالیت  اگر  این  از  بعد  می رسد. 
غذای کلسیم دار کم مصرف شود، به تدریج کلسیم و استخوان ها 
می گویند.  استخوان«  »پوکی  حالت  این  به  می شود.  شکننده 

پوکی استخوان هم زنان و هم مردان را مبتال می کند.

پوكی استخوان را گاهی بیماری خاموش می نامند، زیرا بدون هیچ عالمتی، كم كم به وجود می آید. معمواًل 
فرد مبتال به پوكی استخوان از بیماری خود اطالعی ندارد. زمانی متوجه آن می شود كه براثر ضربه ای كوچك، مثاًل 
نشسنت ناگهانی، لغزیدن و پیچ خوردن پا، زمنی خوردن و یا برخورد با اشیا، شكستگی استخوان های قسمت های 
مختلف بدن، مثل استخوان لگن و یا له شدگی ستون فقرات كمری برای او پیش می آید. چون با افزایش سن 
احتمال ابتال به پوكی استخوان بیشتر می شود، هر ساملندی برای آگاهی از وضعیت استخوان های خود باید به 

پزشك مراجعه كند.

بیشتر بدانید
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افراد در معرض پوکِی استخوان

استخوان  پوکی  دچار  بیشتر  کسانی  چه  شما  نظر  به 
می شوند؟

 افراد مسن
 زنان یائسه

 کسانی که حرکت ندارند و ورزش نمی کنند.
 کسانی که در غذای روزانه ی آن ها لبنیات و مواد غذایی 

کلسیم دار، کم است.
 کسانی که سیگار می کشند.

 کسانی که الکل مصرف می کنند.
با فاصله ای کمتر از 3 سال   زن هایی که زایمان زیاد و 

داشته اند.
مشکل های ناشی از پوکی استخوان

چه  با  استخوان  پوکی  به  مبتال  سالمند  شما  نظر  به 
مشکل هایی روبه روست؟

 استخوان های او با یک ضربه ی خفیف می شکند.
 حتی ممکن است استخوان های او بدون هیچ ضربه ای 

خود به خود بشکند.
سخت  خیلی  شکستگی  جوش خوردن  افراد  این  در   
بیمارستان  در  طوالنی تری  مدت  باید  بنابراین  است.  طوالنی  و 

بستری شوند.
رنج  هم  استخوانی  دردهای  از  افراد  این  گاهی   

می برند.

پیشگیری از پوکی استخوان
یا  و  استخوان  پوکی  از  پیشگیری  برای  می دانید  آیا 

جلوگیری از پیشرفت آن در سالمندان چه کار می توانید بکنید؟
از  پیشگیری  برای  اینجا  در  که  به کارگیری سفارش هایی 
پوکی استخوان و یا جلوگیری از پیشرفت آن داریم برای همه ی 

سن ها حتی خود شما مفید است.
کند.  ورزش  منظم  به طور  کنید  تشویق  را  سالمند   
داخل  در  کلسیم  قرارگرفتن  برای  مهم  عوامل  از  یکی  ورزش 

استخوان و محکم شدن استخوان هاست.
غذایی  مواد  از  روز  هر  تا  دهید  آموزش  سالمند  به   
کلسیم دار، به خصوص شیر و فراورده های پاستوریزه ی کم چربی 

مصرف کند. شیر منبع خوبی برای کلسیم است. 

توجه!

مصرف  همچنین  شیر،  به  قهوه  و  كاكائو  نسكافه،پودر  پودر  چای،  كردن  اضافه  كه  باشید  داشته  یاد  به   
شربت های كاهش دهنده ی اسید معده از جذب شدن كلسیم جلوگیری می كنند.

 نوشابه های گازدار جلوی جذب کلسیم غذا را می گیرد. 
نوشابه های گازدار  امکان  تا حد  به سالمند سفارش کنید که  پس 

کمتر مصرف کند.
هر سنی  در  همه،  برای  الکل  و مصرِف   سیگارکشیدن 
تشدید  آن ها،  عوارض  جمله  از  دارد.  ضرر  شرایطی  هر  در  و 
از مصرف  کنید  سفارش  سالمند  به  پس  است.  استخوان  پوکی 

آن ها جدًا خودداری کند.
با افزایش جذب کلسیم از پوکی استخوان   D  ویتامین 
نور  زیر  روز  هر  سالمند  باید  آن  تأمیِن  برای  می کند.  جلوگیری 
مستقیم خورشید قرار بگیرد. تابش نور خورشید از پشت شیشه 

تأثیری ندارد.
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1ـ پنج نفر از خانواده و یا آشنایان خود را در سن های مختلف )زیر 60 سال( در نظر بگیرید. این افراد 
را با فهرست كسانی كه بیشتر دچار پوكی استخوان می شوند مقایسه كنید.

الف( تعیین كنید چند نفر از آنان جزء این فهرست نیستند؟
ب( نتیجه ی كار خود را با نتیجه ی كار سایر همكالسان خود، در كالس مقایسه كنید.

كه  كسانی  فهرست  با  را  سالمندان  این  بگیرید.  نظر  در  می شناسید  كه  را  سالمندانی  از  نفر  پنج  2ـ 
بیشتر دچار پوكی استخوان می شوند مقایسه كنید.

الف( تعیین كنید چند نفر از آنان به جز مسن بودن شامل سایر موارد این فهرست نیستند؟
ب( نتیجه ی كار خود را در كالس با نتیجه ی كار سایر همكالسان مقایسه كنید. 

ج( درباره ی نتیجه ی هر دو كار عملی در كالس بحث كنید.
3ـ یك كتابچه ی آموزشی 3 تا 4 صفحه ای با موضوع پوكی استخوان و آموزش های الزم برای پیشگیری 
از آن تهیه كنید )اگر امكان داشت از عكس و طراحی های متنوع هم در آن استفاده كنید(. می توانید پس از 

تأیید هنرآموز خود این كتابچه را به عنوان آموزش به سالمندان اطراف خود هدیه كنید.

فعالیت عملی3 

برای  ـ  5  ــ فشار خون باال: فشار خون طبیعی  2ــ2ـ
هم  یعنی  میلی متر جیوه1 است.  از 140/90  کمتر  افراد سالمند 
و  باشد  جیوه  میلی متر   140 از  کمتر  باید  ماکزیمم  خون  فشار 
هم فشار خون مینیمم باید کمتر از 90 میلی  متر جیوه باشد. در 

سالمندان اگر فشار خون ماکزیمم 140 میلی متر جیوه و بیشتر و یا 
فشار خون مینیمم 90 میلی متر جیوه و بیشتر باشد، به عنوان فشار 

خون باال محسوب می شود.

در ساملندان، فشار خون باید از هر دو دست، اندازه گیری شود. معمواًل به طور طبیعی فشار خون دست 
راست و چپ 10 تا 20 میلی متر جیوه اختالف دارد و معمواًل دست راست فشار خون باالتری دارد. فشار خون 
این مقدار غیرطبیعی است.  از  بیشتر  اختالف  اما  به عنوان فشار خون ساملند در نظر گرفته می شود.  باالتر 

درصورتی كه اختالف فشار خون دو دست بیش از 20 میلی متر جیوه باشد، باید به پزشك مراجعه شود. 

بیشتر بدانید

سالمند  به  باال،  خون  فشار  به  ابتال  از  پیشگیری  برای 
پرهیز  و  سالم  تغذیه ی  مانند  سالم  زندگی  شیوه ی  کنید  سفارش 
سالیانه  مراجعه ی  و  ورزش  دخانیات،  ترک  شور،  غذاهای  از 

داشتن  با  همچنین  کند.  غلط  عادت های  جانشین  را  پزشک  به 
مشکوک  باال  فشارخون  به  باید  نیز  پاها  ورم  و  مداوم  سردرد 

شد.

1ــ اصطالحًا مى گویند 14 روى 9
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آن ها  نادرست  و  درست  عادت های  از  فهرستی  كنید.  توجه  خود  اطراف  سالمندان  زندگی  شیوه ی  به 
تهیه كنید. در پایان نتیجه گیری كنید كه هریك از عادت ها چه نتیجه ی مثبت یا منفی در زندگی سالمند در پی 

دارد.

فعالیت عملی4 

مبانی  پودمان  در  همانطور  که  دیابت:  ـ  5  ــ  3ــ2ـ
بیماری  دیابت  شد  گفته  غیرواگیر  و  واگیر  بیماری های 
استفاده  به  قادر  بدن  سلول های  آن  در  که  است  ناتوان کننده ای 
قند  میزان  دلیل  این  به  و  نیستند  غذایی  مواد  از  حاصل  قند  از 
و  تخریب  به تدریج موجب  قند خون  افزایش  باال می رود.  خون 
اختالل عمل اعضای بدن به خصوص چشم ها، کلیه ها، اعصاب 

هیچ  اگر  حتی  سالمندان،  بنابراین  می شود.  عروق  و  قلب  و 
را  خون  قند  آزمایش  بار  یک  سالی  باید  باشند،  نداشته  عالمتی 
انجام دهند. حفظ وزن مناسب، افزایش فعالیت بدنی و ورزش 
منظم و پرهیز از مصرف قند و شیرینی زیاد به پیشگیری از بروز 

دیابت کمک می کند.

از پرسشنامه ی زیر 3 نسخه تهیه كنید. این پرسشنامه را برای 3 نفر از سالمندانی كه در اطراف شما 
هستند و به ظاهر بیماری ندارند تكمیل كنید.

پاسخسؤالردیف
اندازه گیری1 شما  خون  فشار  كه  باری   آخرین 

شده، چه زمانی بوده است؟
كد 1 = كمتر از یک سال قبل

  كد 2 = بیشتر از یک سال قبل
اندازه گیری شده،2 قند خون شما  كه  باری   آخرین 

 چه زمانی بوده است؟
 كد 1 = كمتر از یک سال قبل
كد 2= بیشتر از یک سال قبل

 آخرین باری كه چشم شما معاینه شده، چه زمانی3
بوده است؟

كد 1= كمتر از یک سال قبل
كد 2= بیشتر از یک سال قبل

در جمع دوستان خود در كالس از مجموع پرسشنامه هایی كه تكمیل شده است، پاسخ این پرسش ها را 
به دست بیاورید.

1ـ چند درصد سالمندان بیش از یك سال است كه فشار خونشان كنترل نشده است؟
2ـ چند درصد سالمندان بیش از یك سال است كه قند خونشان كنترل نشده است؟

3ـ چند درصد سالمندان بیش از یك سال است كه معاینه ی چشم پزشكی نداشته اند؟

فعالیت عملی5 
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مشکل  یبوست  سالمندی:  در  یبوست  ـ  5  ــ  4ــ2ـ
این  هرچند  می شود.  دیده  سن ها  همه ی  در  که  است  شایعی 
دلیل  افزایش سن  بدانید  باید  است،  بیشتر  سالمندی  در  مشکل 
دارد  آن دخالت  ایجاد  در  بلکه عواملی مختلف  نیست،  یبوست 
مثاًل گاهی بیماری خاصی موجب یبوست می شود و الزم است 
مراجعه  پزشک  به  بیماری،  درمان  و  علت  بررسی  برای  سالمند 
کند. گاهی نیز مصرف داروها موجب یبوست می شود که در این 
زندگی  اغلب، شیوه ی  اما  پزشک سؤال شود.  از  باید  نیز،  باره 
شیوه ی  داشتن  با  سالمند  می شود.  او  یبوست  باعث  سالمند 
صحیح زندگی مانند مصرف مواد غذایی فیبردار مثل سبزی ها، 
لیوان   8 تا   6 روزانه  نوشیدن  سبوس دار،  نان های  و  میوه ها 
زمانی  در  مزاج  اجابتِ  منظم،  بدنی  فعالیت  و  ورزش  مایعات، 

مشخص از روز می تواند از ابتال به یبوست پیشگیری کند.
را  سالمندی  آیا  ادرار:  بی اختیاری  ـ  5  ــ  5  ــ2ـ

می شناسید که بی اختیاری ادرار داشته باشد؟
او در زندگی روزانه ی خود چه مشکل هایی دارد؟

آیا به میزان کافی مایعات می نوشد؟
آیا شما می توانید به این سالمند کمک کنید؟

با افزایش سن، دفع ادرار دچار تغییرهایی می شود. برای 
کلیه ها  کار کردن  می شود،  کمتر  ادرار  نگه داشتن  تحمل  مثال 
ضعیف  لگن  و  شکم  عضالت  می یابد،  ادامه  هم  شب  طول  در 
موجب  تغییرها  این  نمی شود.  خالی  کاماًل  مثانه  و  می شوند 

می شود که برای سالمند:
ــ نگه داشتِن ادرار مشکل تر شود.

بیدار  ادرار  کردن  برای  بار  چندین  شب  طول  در  ــ 
شود.

ــ دفعات ادرار  کردن بیشتر شود.
افزایش  سنگ  تشکیل  و  ادراری  عفونت  احتمال  ــ 

یابد.
بیماری ها را  از  برخی  بروز  تغییرهای طبیعی احتمال  این 
است.  ادرار  بی اختیاری  بیماری ها  این  از  یکی  می کند.  بیشتر 
پیری  در  ادرار  بی اختیاری  می کنند  فکر  سالمندان  از  بسیاری 
طبیعی است. پس اقدامی برای درمان آن نمی کنند و این مشکل 
را تحمل می کنند. بی اختیاری ادرار موجب می شود که سالمند، 
کمتر از خانه خارج شود، در میهمانی ها شرکت نکند و خوردن 

آب و مایعات دیگر را کم کند.

پنج سالمند را در اطراف خود شناسایی كنید و پاسخ پرسش های زیر را از او بخواهید:
آیا بی اختیاری ادرار دارید؟

آیا هنگام سرفه، خنده، عطسه و یا بلند شدن از زمین مقداری از ادرار شما می ریزد؟
آیا زمانی كه ادرار دارید نمی توانید تا رسیدن به دستشویی خود را نگه دارید؟

آیا ادرارتان قطره قطره می ریزد؟
را  خود  فعالیت  نتیجه ی  دارد.  ادرار  اختیاری  بی  سالمند  بود  بلی  پرسش ها  از  هریك  پاسخ  چنانچه 

به صورت گزارش در كالس ارائه دهید.
آن  ایجاد كننده ی  علت  تا  كند  مراجعه  پزشك  به  باید  است  ادرار  بی اختیاری  به  مبتال  سالمند  چنانچه 

درمان شود. عالوه بر مراجعه به پزشك، شما می توانید به سالمند سفارش كنید، كارهای زیر را انجام دهد :
 هر 2 ساعت یك بار به توالت برود و ادرار كند.

 روزانه 6 تا 8 لیوان مایعات بنوشد.
 بعد از ساعت 8 شب از نوشیدن مایعات خودداری كند.

 لباس های آزاد و راحت بپوشد.
 عضالت كف لگن را با تمرین های خاص تقویت كند.

 مثانه را تقویت كند.

فعالیت عملی6  
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مترین تقویت مثانه
برای این كار از ساملند بخواهید كه سعی كند كم كم مدت زمان بیشتری ادرارش را نگه دارد. برای شروع 
هر 2 ساعت یك بار ادرار كند. به تدریج سعی كند این مدت زمان 2 ساعت را بیشتر كند. اینكه چقدر این فاصله ی 
زمانی را بیشتر می كند به خود ساملند بستگی دارد ولی باید در حدی باشد كه ادرار نریزد. كم كم این فاصله را 
به 3 تا 4 ساعت برساند. الزم نیست كه ساملند این مترین را شب ها اجنام دهد. با اجنام این مترین توانایی مثانه 

برای نگه داشنت ادرار بیشتر می شود.
تقویت عضالت كف لگن

مترین اول: از ساملند بخواهید كه هر بار برای ادرار كردن به توالت می رود، چندین بار به طور ارادی، دفع 
ادرار را شروع و قطع كند.

مترین دوم: از ساملند بخواهید ناحیه ی مقعد را سفت كند مانند حالتی كه می خواهد مانع دفع مدفوع شود 
و این حالت را برای مدت 5 ثانیه حفظ و بعد رها كند. به ساملند یاد دهید كه در طول انقباض به هیچ وجه نفس 
خود را حبس نكند. این كار را چندین بار در طول روز اجنام دهد. تكرار مترین باید در حدی باشد كه ساملند 

خسته نشود. ساملند این مترین را در حالت ایستاده، نشسته و یا خوابیده نیز می تواند اجنام دهد.  

بیشتر بدانید

می دانید  آیا  پروستات:  غده ی  بزرگی  ـ  5  ــ  6  ــ2ـ
سالمند  مردان  برای  را  مشکل هایی  چه  پروستات  غده ی  بزرگی 

به وجود می آورد؟
غده ی پروستات در مسیر مجرای ادرار مردان قرار دارد. 
با افزایش سن، این غده بزرگ می شود و مجرای ادرار را تنگ 
ادرار کردن  در  مشکل هایی  موجب  ادرار  مجرای  تنگی  می کند. 
ادرار می شود. شایع ترین  بی اختیاری  باعث  نهایت  می شود و در 
پروستات است.  بزرگی غده ی  ادرار در مردان  بی اختیاری  علت 
وضعیت  بررسی  برای  دارد  را  زیر  عالیم  از  هریک  سالمند  اگر 

غده ی پروستات باید به پزشک مراجعه کند:
کاماًل  ادرارش  می کند  احساس  ادرار،  اتمام  از  بعد  ــ 

خالی نشده است.

با فاصله ی زمانی کمتر از 2 ساعت مجبور است برای  ــ 
ادرار کردن دوباره به دستشویی برود.

ــ هنگام ادرارکردن چند بار ادرارش قطع و دوباره شروع 
می شود.

ــ نگه داشتن ادرار سخت شده است.
ــ فشار جریان ادرار نسبت به قبل کم شده است.

ــ وقتی برای ادرار کردن به دستشویی می رود برای شروع 
ادرار مجبور است زور بزند.

ــ بعد از رفتن به رختخواب چندین بار مجبور است برای 
ادرار  کردن بلند شود.

ــ سوزش ادرار دارد.
ــ ادرارش قطره قطره می آید.
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توجه!

 سرطان پروستات ممكن است عالیمی شبیه بزرگِی پروستات داشته باشد. سرطان پروستات اگر زود 
تشخیص داده شود، درمان می شود.

7ــ2ــ5  ــ ساییدگی مفاصل )آرتروز(: چند درصد 
از سالمندانی که می شناسید از دردهای استخوانی و مفصلی رنج 

می برند؟

برای  كنید  سؤال  او  از  می شناسید  اگر  باشد؟  داشته  ادرار  بی اختیاری  كه  می شناسید  را  سالمندی  آیا 
درمان بی اختیاری ادرار چه اقدامی كرده است؟ چه نكته هایی را رعایت می كند؟ آیا اقدام هایی كه كرده است 

و نكته هایی كه رعایت می كند صحیح است؟ نتایج بررسی خود را در كالس ارایه دهید.

فعالیت عملی7 

آیا می توان از این دردها پیشگیری کرد؟
آرتروز1 یکی از بیماری های شایع در سالمندی است. در 
این بیماری، ساییدگی و التهاب مفصل موجب درد و به دنبال آن 
محدودیت حرکتی مفصل می شود. کمر و زانو از مفاصلی هستند 

arthrosis ــ1

برای  که  دارویی  درمان های  عالوه بر  می شوند.  گرفتار  بیشتر  که 
نیز  زیر  اصول  رعایت  هست  آرتروز  در  التهاب  و  درد  تسکین 

برای کاهش درد و یا پیشگیری از این مشکل ها مؤثر است:
 داشتن وزن مناسب

تقویت  مانند تمرین های  انجام حرکات ورزشی مناسب   
عضالت ران برای پیشگیری از آرتروز زانو

 حمل صحیح اشیا و خودداری از جابه جا کردن اشیای 
سنگین

خوابیدن،    نشستن،      ایستادن،  صحیح  اصول  رعایت   
راه رفتن، خم شدن و لباس پوشیدن که در پودمان بهداشت فردی 
یادآوری  این جا  در  شد.  داده  کامل  توضیحات  آن ها  درباره ی 
کارهای  انجام  و  ایستادن  نشستن،  حین  در  سالمندان  می شود 
و  برود  تو  شکم  تا  کنند  منقبض  را  شکم  عضالت  باید  روزانه 

گودی کمر کمتر شود. به عالوه شانه ها را صاف نگه دارند.
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چکیده
 افتادن و زمىن خوردن از شاىع ترىن حوادث دوره ى سالمندى است. گاهى علت آن 
محىط زندگى است. باىد محىط زندگى سالمند را تا جاىى كه امكان دارد با شراىط سالمندى 
سازگار كنىم. با تغىىرهاىى در پله ها، آشپزخانه، حمام، اتاق و محىط اطراف سالمند مى توانىم 

از بروز اىن قبىل حوادث جلوگىرى كنىم.
 گاهى علت اىن حوادث مربوط به بىمارى ها و مشكل هاى خود سالمند است. سرگىجه 
و  و شنواىى شاىع ترىن آن ها هستند كه موجب زمىن خوردن  بىناىى  تعادل، كاهش  و عدم 
حوادث رانندگى در سالمندان مى شود. دوره ى سالمندى، دوره ى تغىىر در بىناىى و شنواىى 
بار براى چشم ها معاىنه شوند. همچنىن هر  بنابراىن الزم است سالمندان سالى ىك  است. 
زمان كه سالمند و ىا اطرافىان وى احساس كنند كه شنواىى سالمند كاهش ىافته است، باىد 

براى معاىنه به شنواىى سنج و ىا متخصص گوش و حلق و بىنى مراجعه كنند.
 با افزاىش سن، اگر تحرك و فعالىت بدنى نباشد و كلسىم كافى از طرىق مواد غذاىى 
به بدن نرسد، »پوكى استخوان« اىجاد مى شود. در اىن حالت، استخوان ها شكننده مى شوند 
مصرف  منظم،  ورزش  بشكنند.  خود به خود  حتى  ىا  كوچك  ضربه ى  ىك  با  است  ممكن  و 
روزانه ى مواد كلسىم دار، مانند لبنىات كم چربى، قرارگرفتن در زىر نور مستقىم خورشىد و 
ترك دخانىات مى تواند به جلوگىرى از پوكی استخوان كمك كند. ىكى از مهم ترىن عوارض 

پوكى استخوان، شكستگِى استخوان ها است.
از  است.  عروقى  قلبى  بىمارى هاى  شاىع ترىن  و  مهم ترىن  از  ىكى  باال  فشار خون   
آن جا كه بىمارى فشار خون ممكن است سال ها بدون عالمت باشد در سالمندان سالم سالى 
زندگى  و روش صحىح  با سبك  باال  فشار خون  اندازه گىرى شود.  فشار خون  باىد  بار  ىك 
تا  نادرست،  شىوه هاى  جاى  به  سالم  زندگى  شىوه ى  جاىگزىن كردن  بنابراىن  دارد.  ارتباط 
حدى بسىار از بروز فشار خون و ىا عوارض ناتوان كننده ى آن مانند سكته هاى قلبى و مغزى، 

نارساىى كلىه و اختالالت بىناىى پىشگىرى مى كند.
 دىابت نىز ىكى از بىمارى هاى ناتوان كننده در سالمندى است كه به اكثر دستگاه هاى 
بدن آسىب مى رساند. در اىن بىمارى سلول هاى بدن نمى توانند از قند به دست آمده از مواد 
غذاىى استفاده كنند. درنتىجه قند خون افزاىش مى ىابد. از آن جا كه اىن بىمارى ممكن است 
سال ها بدون عالمت باشد، سالمندان سالم باىد سالى ىك بار قند خونشان كنترل شود. حفظ 
كمك  دىابت  كنترل  ىا  و  بروز  از  پىشگىرى  به  منظم  ورزش  و  بدنى  فعالىت  مناسب،  وزن 

مى كند.
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 ىبوست ىكى از مشكل هاى شاىع در سالمندان است كه عوامل مختلفى در اىجاد آن 
دخالت دارد. مصرف غذاهاى فىبردار مثل مىوه ها و سبزى ها، نان هاى سبوس دار، نوشىدن 
ماىعات كافى و اجابت مزاج در زمانى مشخص از روز به جلوگىرى از ىبوست كمك مى كند. 
ورزش و فعالىت هاى بدنى منظم نىز فعالىت روده ها را افزاىش مى دهد. همواره باىد در نظر 

داشت كه مصرف داروهاى مسهل نباىد اولىن اقدام براى درمان ىبوست باشد. 
 بى اختىارى ادرار ىكى دىگر از مشكل هاىى است كه در دوره ى سالمندى شاىع است. 
سرى  ىك  انجام  مى دهد  پزشك  كه  دستورهاىى  رعاىت  ضمن  مشكل  اىن  كم كردن  براى 
توصىه از جمله تمرىن هاىى براى تقوىت عضالت كف لگن نىز مفىد است. سالمندان نباىد به 

علت ابتال به بى اختىارى ادرار مصرف آب را كم كنند.
را  آن  عالىم  سالمند  اگر  است.  شاىع  سالمند  مردان  در  پروستات  غده ى  بزرگى   

بداند، مى تواند براى درمان به موقع اقدام كند.
 آرتروز ىكى دىگر از بىمارى هاى شاىع در سالمندى است كه موجب درد و محدودىت 
حركت سالمند مى شود. مفصل هاى كمر و زانو از شاىع ترىن محل هاى درگىرى است. عالوه بر 
درمان داروىى با انجام صحىح كارهاى روزانه، مى توان از كمردرد و درد زانو پىشگىرى كرد 
و ىا آن را كاهش داد. براى پىشگىرى از كمردرد سالمندان باىد در حىن نشستن، اىستادن، 
راه رفتن، حمل اشىا و ساىر كارهاى روزانه، به ىاد داشته باشند كه شكم را تو بكشند و كمر را 

صاف نگه دارند. هنگام خم شدن، از مفصل ران و زانو خم شوند اما كمر را خم نكنند.
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در پرسش های زىر گزىنه ی صحىح را انتخاب كنىد.
1ــ شاىع ترىن حادثه در دوره ی سالمندی كدام است؟

ب( سوختگی الف( زمىن خوردن  
د( شكستگی ج( تصادف با وساىل نقلىه 

2ــ برای جلوگىری از زمىن خوردن سالمند در پله ها، چه نكته هاىی باىد رعاىت شود؟
الف( نور كافی باشد.

ب( نرده در كنار پله و ىا مىله روی دىوار نصب شود.
ج( لبه ی پله اول و پله ی آخر با چسباندن نوار رنگی ىا رنگ كردن مشخص شود.

د( همه گزىنه ها
3ــ محل بىشتر زمىن خوردِن سالمند در منزل كجا است؟

ب( پله ها  الف( حمام  
د( همه ی گزىنه ها ج( آشپزخانه  

4ــ برای جلوگىری از زمىن خوردِن سالمند در آشپزخانه و حمام كدام گزىنه صحىح نىست؟
الف( تمىز كردن كف آشپزخانه با واكس های براق كننده.

ب( خشك كردن كف آشپزخانه.
ج( استفاده از كف پوش مناسب برای كف حمام.

د( استفاده از دوش های دستی.
5  ــ برای جلوگىری از زمىن خوردِن سالمند در اتاق های منزل كدام گزىنه صحىح نىست؟

الف( كلىد برق اتاق در نزدىك ترىن محل به در ورودی باشد.
ب( پهن كردن پتو روی فرش.

ج( نبودن اختالف سطح بىن اتاق ها.
د( مرتب كردن وساىل خانه به طوری كه سر راه نباشند.

به  چشم  معاىنه ی  برای  بار  ىك   …… هر  باىد  باشد،  نداشته  مشكلی  هىچ  سالمند  اگر  حتی  6  ــ 
چشم پزشك مراجعه كند.

ب( ىك سال الف( 6 ماه  
د( 3 سال ج( 2 سال  

7ــ سالمندان در چه فاصله ی زمانی باىد از نظر شنواىی معاىنه شوند؟ 
الف( هر 6 ماه ىك بار

ب( سالی ىك بار
ج( هر 2 سال ىك بار

آزمون پایانی نظری واحد کار پنجم ؟
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د( هر زمان كه خود سالمند ىا اطرافىان وی احساس كنند كه شنواىی سالمند كم شده است.

8   ــ گروه های زىر بىشتر دچار پوكی استخوان می شوند به جز:
الف( افراد مسن

ب( زنان ىائسه و زنانی كه زاىمان زىاد و با فاصله ی كمتر از 3 سال داشته اند.
ج( ورزشكاران و كسانی كه از شىر و فراورده های آن به قدر كافی استفاده می كنند.

د( افرادی كه سىگار می كشند و ىا الكل مصرف می كنند.
مفىد  استخوان  پوكی  پىشرفت  از  جلوگىری  ىا  پىشگىری  برای  زىر  توصىه های  از  ىك  كدام  9ــ 

نىست؟
ب( قرارگرفتن زىر خورشىد از پشت پنجره الف( ورزش منظم    

د( ترك دخانىات و مصرف نكردن الكل ج( مصرف روزانه ی مواد غذاىی كلسىم دار 
10ــ مقدار طبىعی فشار خون در سالمندان چند مىلی متر جىوه است؟

الف( فشار خون ماكزىمم كمتر از 140 و فشار خون مىنىمم كمتر از 90
ب( فشار خون ماكزىمم مساوی 140 و فشار خون مىنىمم مساوی 90

ج( فشارخون ماكزىمم كمتر از 150 و فشار خون مىنىمم كمتر از 100
د( فشار خون ماكزىمم مساوی 150 و فشار خون مىنىمم مساوی 100

11ــ در سالمندان سالم هر …… ىك بار باىد فشار خون اندازه گىری شود.
ب( سه ماه الف( ىك ماه  

د( ىك سال ج( 6 ماه  
12ــ برای پىشگىری از فشار خون و ىا كنترل آن در سالمندان، كدام گزىنه صحىح نىست؟

ب( ترك دخانىات الف( ورزش منظم    
د( كنترل وزن و جلوگىری از افزاىش وزن ج( مصرف غذاهای شور   

13ــ در سالمند مبتال به دىابت كدام جمله صحىح است؟
الف( كنترل قند خون اهمىتی ندارد.

ب( درمان داروىی تنها راه كنترل دىابت است.
ج( درصورتی كه عوارض دىابت اىجاد نشده باشد، درمان داروىی الزم نىست.

د( درمان شامِل اصالح شىوه ی زندگی و درمان داروىی است.
14ــ برای پىشگىری از بروز  ىبوست و ىا كنترل آن در سالمندان، كدام گزىنه صحىح نىست؟

ب( خوردن مىوه و سبزی الف( خوردن ىك لىوان آب قبل از خواب   
د( به تأخىر نىنداختن اجابت مزاج ج( نىم ساعت پىاده روی روزانه   

15ــ درباره ی بی اختىاری ادرار در سالمندان، كدام جمله صحىح نىست؟
الف( هر 2 ساعت ىك بار برای ادراركردن به توالت بروند.

ب( طبىعی است و نىاز به درمان ندارد.
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ج( بعد از ساعت 8 شب از نوشىدن ماىعات خودداری كنند.

د( در طول روز 6 تا 8 لىوان ماىعات بنوشند.
16ــ كدام ىك از عالىم بزرگ شدن غده ی پروستات نىست؟

ب( سوزش ادرار الف( قطره قطره آمدن ادرار  
د( سخت شدن نگه داری ادرار ج( زىاد  شدن فشار جرىان ادرار  

ىك برگه ی آموزشی درباره ی راه های پىشگىری از پوكی استخوان برای سالمندان تهىه كنىد. سواد 
سالمندان را دوم ابتداىی در نظر بگىرىد. اگر امكان دارد از طرح و شكل استفاده كنىد. 

آزمون پایانی عملی واحد کار پنجم ؟
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وا حد کار ششم

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

1ــ نیازهای روانی اجتماعی ساملند را توضیح دهد.

2ــ راه های افزایش مشارکت ساملندان را در جامعه توضیح دهد.

3 ــ نكته های اساسی در برقراری ارتباط با ساملند را به کار برد.

خانه ی  در  ساکن  ساملندان  روحی  و  جسمی  وضعیت  بهبود  برای  راهكار  یک  کم  دست  4ــ 
ساملندان پیشنهاد کند.

 جمله های درست را با عالمت   و جمله های غلط را با عالمت  * مشخص كنید:
1ــ برنامه ریزی برای سالمندان مقرون به صرفه نیست. 

2ــ برای صحبت كردن با سالمند ناشنوا باید بلند صحبت كنیم. 
3ــ لمس كردن راه مهِم برقرارِی ارتباط با سالمند است. 

4ــ خانواده هایی كه از سالمند مراقبت می كنند، نیاز به حمایت دارند. 
5  ــ ممكن است سالمندی در خانواده زندگی كند و احساس تنهایی داشته باشد. 

6  ــ سالمندان نیازی به گردش و تفریح ندارند. 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟پیش آزمون واحد کارششم ؟
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مقدمه

موضوع ساملندی از جمله مباحثی است که تاکنون کمتر از دیگر مراحل رشد انسان بدان توجه شده است. 
یکی از دالیلی که بر نگرش جامعه نسبت به ساملندی تأثیر منفی می گذارد، اعتقاد به مرگ حتمی و قریب الوقوع 
ساملندان است. ساملندان این نگرِش جامعه را درک می کنند و این موضوع فشار روانی سنگینی را بر آن ها وارد 
می کند. در جامعه هایی که توجه به ساملند از ارزش های آن جامعه است، ساملندی، نوعی تفاخر و عزت در ساملندان 

ایجاد می کند.

1ــ6  ــ نیازهای روانی و اجتماعی سالمندان
سلسله    مراتب  با  خانواده  در  روان  بهداشت  پودمان  در 
شدید.  آشنا   … و  فیزیولوژیک  نیازهای  مانند  انسان  نیازهای 
اجتماعی  و  روانی  نیازهای  مهم ترین  از  برخی  به  جا  این  در 
سالمند  طبیعی  نیازهای  تأمین  در  که  می شود  اشاره  سالمندان 

سهمی بسیار دارد. 
چه  شما  نظر  به  استقالل:  و  وابستگی  1ــ1ــ6  ــ 

کسی انسان مستقل است؟
می شود،    از  ناتوان  و  ضعیف  سالمند،  که  هنگامی 
برای  ما  همگی  که  کنید  توجه  باید  اما  می ترسد.  سربار   شدن 
بدون  می توانیم  ما  وابسته ایم.  دیگران  به  نیازهایمان  برآوردن 

کمک دیگران غذا بخوریم اما برای تولید و تهیه ی مواد غذایی 
نیز  کنونی،  و تخصصی  پیشرفته  وابسته ایم. جامعه ی  دیگران  به 
می کند.  وابسته  جامعه  افراد  به  را  ما  قبل  از  بیشتر  به روز  روز 
اگر سالمندان بدانند چه کمک هایی در دسترس آن هاست و اگر 
برآورده کنند، آن گاه می توانند  آنان را  نیازهای  خدمات موجود، 

زندگی خویش را اداره کنند.
2ــ1ــ6  ــ تأمین مالی: تأمین مالی تأثیر قابل مالحظه ای 
بر سالمت، تهیه ی سرپناهی برای ایام پیری، تأمین نیازهای اولیه ی 
با  مقایسه  در  سالمندان  دارد.  زندگی  کیفیت  بهتر  شدن  و  زندگی 
هزینه های  صرف  باید  را  خود  درآمد  از  بیشتری  مقدار  جوانان 

درمانی کنند.

از سالمندانی كه در اطراف خود می شناسید بخواهید به این پرسش ها پاسخ دهند.
الف( منبع درآمد آن ها چیست؟ آیا آن ها درآمد خود را كافی می دانند؟

ب( كدام یك از سازمان ها برای تأمین مالی آن ها فعالیت می كند؟
در كالس درباره ی نتایج تحقیق بحث كنید.

فعالیت عملی 1

3ــ1ــ6  ــ موقعیت مناسب زندگی: به نظر شما چه 
نظر سالمندان   برای زندگی مناسب است؟  خانه ای و کدام محله 

خانواده ی شما در این باره چیست؟
به  شما  توجه  می شود،  صحبت  زندگی  محل  از  وقتی 

مغازه ها،  به  دسترسی  دوستان،  به  نزدیکی  قبیل  از  نکته هایی 
پارک، کتابخانه و … جلب می شود. برخی از چیزهایی که افراد 
تغییر  زمان  با گذشت  دارند  انتظار  زندگی خود  و محل  خانه  از 
بوده اند،  بچه ها کوچک  که  در سال هایی  مثال  به عنوان  می کند. 
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در  است  ممکن  مدرسه  و  مهد کودک  درمانگاه،  به  نزدیک بودن 
اما  باشد.  دلخواهشان  محله ی  از  والدین  خواسته های  رأس 
برای سالمند ممکن است خانه مکانی باشد که بچه ها در آن بزرگ 
مانع  معمواًل  سالمندان  دلبستگی  و  رفته اند. خاطرات  و  شده اند 
تعویض خانه می شود هرچند که این خانه دیگر مطابق با نیازهای 
آنان نباشد و به بازسازی و تعمیر احتیاج داشته باشد. خانه ی افراد 
سالمند معمواًل به دلیل قدیمی بودن در مقابل سرما و گرما چندان 
عایق نیست. این مشکل برای سالمندان بیشتر مطرح است، زیرا 

منزل و ناتوانی جسمی از علل آن است. در باره ی سالمندانی که 
دارو مصرف می کنند، اعضای خانواده باید مراقب مصرف دقیق 
داروهای تجویز شده و جلوگیری از اشتباه احتمالی سالمند در 
مصرف دارو باشند. این امر درباره ی سالمندانی که تنها زندگی 
سالمندانی  برای  به خصوص  منزل  ایمنی  است.  مهم تر  می کنند 
تعبیه  چشمی  از  استفاده  دارد.  به سزایی  اهمیت  هستند  تنها  که 
شده در در ورودی خانه برای شناسایی افراد پشت در، قبل از 
باز کردن در مفید است. همسایه ها یا افراد کشیک )اگر برنامه ی 
کشیک شبگرد در محله انجام می شود(، باید مراقب افراد سالمند 
ضروری  شماره های  باید  تلفن،  به  دسترسی  صورت  در  باشند. 

برای درخواست کمک را به سالمند یاد داد.  
سالمندان  شما  نظر  به  تفریح:  و  گردش  ـ  6  ــ  5  ــ1ـ

چه سهمی از برنامه های اوقات فراغت دارند؟
در  شادابی  و  نشاط  ایجاد  به  منجر  تفریح  و  گردش 
زندگی  از  خروج  موجب  که  فعالیت هایی  می شود.  سالمندان 
و  روحی  سالمت  باعث  می شود  تکراری  کارهای  و  روزمره 
کمک  دوره  این  با  او  بیشتر  سازگاری  به  شده،  سالمند  روانی 
با  دوستی  برقراری  و  اجتماعی  فعالیت های  به خصوص  می کند 
هم سن و ساالن.  با  دسته جمعی  کارهای  در  مشارکت  و  دیگران 
هدف  این  باشد  میسر  خانواده  اعضای  با  نزدیک  تماس  اگر 
فرایض  انجام  دوران،  این  در  همچنین  می نماید.  دست یافتنی تر 
آنان  روح  تسالی  و  دل  آرامش  باعث  مذهبی  اعتقادات  و  دینی 

می شود. 

بیشتر بدانید
است  كار  به  مشغول  و  فعال  فراغت ساملندان  اوقات  پركردن  زمینه ی  در  اكنون  كه  مراكزی  جمله  از 

»فرهنگسرای ساملند« وابسته به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران است.
یكی از فعالیت های این فرهنگسرا ایجاد تشكل های ساملندی با عنوان كانون جهاندیدگان در سطح شهر 
تهران است. فرهنگسرای ساملند و كانون های جهاندیدگان به فعالیت های متنوعی مانند جشن ها و جشنواره ها، 
مسابقات فرهنگی هنری ورزشی، اردوهای زیارتی و سیاحتی، همایش های علمی و ادبی، گردهمایی، كالس های 

آموزشی در زمینه های مختلف می پردازد. كانون های جهاندیدگان را ساملندان هر محله اداره می كنند.

آنان به دلیل کاهش کارآیی مکانیسِم تنظیِم درجه ی حرارت بدن، 
در مقابل گرما و سرما حساس ترند. 

سالمندان  از  بسیاری  منزل:  در  ایمنی  ـ  6  ــ  4ــ1ـ
حادثه  از  جلوگیری  برای  که  نکته هایی  از  آگاهی داشتن  با  حتی 
مشکل  ندارند.  را  آن  انجام دادن  توانایی  است،  الزم  منزل  در 
اقتصادی، زندگی با فرزندان و تصمیم گیری آنان در باره ی شرایط 
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تحقیق كنید آیا در اطراف هنرستان شما فرهنگسرا وجود دارد؟ اگر وجود دارد، با هماهنگی از طریق 
این  در  دارد؟  برنامه ای  سالمندان  گروه  برای  فرهنگسرا  این  آیا  كنید.  بازدید  فرهنگسرا  این  از  هنرستان 
شما  كه  سالمندانی  آیا  است؟  امكان پذیر  سالمند  فرهنگسرای  فعالیت های  از  یك  كدام  اجرای  فرهنگسرا، 

می شناسید عضو این فرهنگسرا هستند؟ اگر خیر چرا؟ در باره ی پاسخ هایتان در كالس بحث كنید.

فعالیت عملی 2

اجتماعی:  فعالیت های  در  مشارکت  6  ــ1ــ6  ــ 
است.  انسان عصر حاضر  مشکل های  از  یکی  تنهایی  احساس 
زندگی  خانواده  میان  در  اینکه  رغم  به  سالمند  است  ممکن 
تنها  که  سالمندی  برعکس،  یا  کند.  تنهایی  احساس  می کند، 
به  تنهایی  حس  باشد.  نداشته  تنهایی  احساس  می کند،  زندگی 

میزان برقراری ارتباط با دیگران بستگی دارد. 

و  انزوا  علت های  از  یکی  اجتماعی  ارتباط های  کاهش 
افسردگی در سالمندان است. بازنشستگی نه تنها منجر به کاهش 
هست.  هم  اجتماعی  نقش  از   دست دادن  باعث  می شود،  درآمد 
اوقات خالی و بدون برنامه ای که پس از بازنشسته شدن به وجود 
می آید، احتمااًل از عزت نفس و ارزشی که فرد برای خود قایل 

است کم می کند. 

بیشتر بدانید

شناخت توان ساملندان از نظر شركت و برعهده گرفنت رهبری فعالیت های اجتماعی، نه فقط منافع خود 
فرد بلكه بخشی از منافع كل جامعه، را تأمنی می كند. تفكر آینده نگر ایجاب می كند كه به توان بالقوه ی ساملند 

به عنوان پایه و مبنای توسعه ی آینده امیان آورمی.
سهیم كردن ساملندان در امور اقتصادی و اجتماعی، چیزی بیش از فعالیت اقتصادی آنان است. ساملندان 
از  با   ارزش دارند كه  غالبًا نقشی حساس در خانواده ها و جامعه ی خود دارند. ساملندان مشاركت هایی بسیار 
دیدگاه اقتصادی قابل سنجش نیست مانند مراقبت از اعضای خانواده، تولید مؤثر برای معاش و اجنام كارهای 
داوطلبانه در جامعه. به همه ی این مشاركت ها و نیز كارهایی كه در ازای آن ها مزدی پرداخت منی شود باید توجه 

كرد.
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تا کارهای درآمدزای  داد  به همه  ی سالمندان اجازه  باید 
افراد  کار  دهند. ادامه ی  ادامه  می خواهند،  که  زمانی  تا  را  خود 
سالمند به فرصت های شغلی جوانان لطمه نمی زند بلکه به جامعه 
امکان می دهد تا از تجربه و مهارت افراد مسن برای تعلیم افراد 
افراد  به  کمک  برای  ویژه  محلی  استرالیا  در  گیرد.  بهره  جوان 
افراد  را  آن  گردانندگان  که  است  شده  گرفته  نظر  در  نیازمند 
طول  تمام  در  عربی  کشورهای  اکثر  در  می دهند.  تشکیل  مسن 
اداره  سالمندان  را  قرآن  آموزش  کالس های  مساجد،  در  سال، 
اغلب  سالمندان  خانه های  اروپایی  کشورهای  اکثر  در  می کنند. 
سالمندانی  سایر  مشورتی  و  تخصصی  کاری،  کمک های  از 
اکثر  در  می برند.  بهره  کنند  کمک  مراکز  این  به  حاضرند  که 
کشاورزی  سنتِی  و  سبک  کارهای  التین،  آمریکای  کشورهای 
بسته بندی  سبزی ها،  و  میوه ها  از  بعضی  خشک کردن  قبیل  از 
آن ها و نیز ساخت بسیاری از کارهای دستی روستایی را بیشتر 

افراد سالمند انجام می دهند.
ارتباط مناسب اعضای خانواده  برقراری  7ــ1ــ6  ــ 
با سالمند: بسیاری از مشکل ها و اختالف ها که میان افراد خانواده 
بروز می کند ناشی از ارتباط ناکافی است. هر فرد ارز ش ها، باورها 
و فرهنگ خاص خودش را دارد و این نکته ای است که در ارتباط 
اعتقادهای  و  ارزش ها  عقاید،  کرد.  فراموش  نباید  سالمندان  با 
کنونی  جامعه ی  با  متفاوت  کاماًل  جامعه ای  در  امروز،  سالمندان 
ــ  اقتصادی  شرایط  و  تاریخی  حوادث  آن ها  است.  گرفته  شکل 
رشد  دنیایی  در  آن ها  گذاشته اند.  پشت سر  را  دشواری  اجتماعی 
بالیده اند که در آن بسیاری از وسایل آسایش امروزی مانند  یافته و 
بر سالمند  نبوده است. درک آن چه  برق، گاز و …  لوله کشی،  آب 
یک  تنها  باشد.  است سخت  ممکن  شما  برای  است  گذشته  کنونی 

ارتباط خوب می تواند این شکاف نسلی را پر کند. شما می توانید با 
رعایت نکته های زیر ارتباط خوبی با سالمند برقرار کنید:

این  منظور  سالمند:  گفته های  به  احترام گزاردن  1ــ 
می گوید  او  هرچه  سالمند  با  ارتباط  برقراری  برای  که  نیست 
سخن گفتن  و  فکرکردن  برای  او  حق  و  او  به  بلکه  کنید،  قبول 

احترام بگذارید.
2ــ گوش دادن فعال به سالمند و همدلی با او: همدلی با 
بفهمید که  یعنی خودتان را جای فرد سالمند بگذارید و  سالمند 

او در موقعیت های مختلف چه فکر یا احساسی دارد.
ارتباط  سالمند:  با  غیرکالمی  ارتباط  برقراری  3ــ 
غیرکالمی مانند لبخند   زدن، تکان دادن سر برای تأیید، نگاه کردن 
دلیل  به   … و  دست  با  تعارف  دست،  گرفتن  چشمی(،  )ارتباط 
وجود شرایطی مانند ضعف بینایی و شنوایی، خستگی و درد در 
دارد.  اهمیت  بسیار  نیز  صدا  تن  و  لحن  است.  مهم  سالمندان 
او  با  صحبت کردن  برای  نباید  هیچ گاه  ناشنواست  سالمند  اگر 
حرف های  او  این که  برای  بزنید.  فریاد  یا  کنید  بلند  را  صدایتان 
شنوایی  که  گوشی  نزدیک  و  معمولی  صدای  با  بشنود،  را  شما 

بهتری دارد صحبت کنید.
4ــ اگر سالمند در حال صحبت کردن است، به او فرصت 
را  سالمند  جمله ی  شما  هیچ گاه  کند.  تمام  را  حرفش  تا  دهید 

کامل نکنید.
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با سالمند از طریق تماس: بسیاری  برقراری ارتباط  5  ــ 
ابتدایی ترین  از سالمندان دچار محرومیت لمسی هستند. لمس، 

شکل ارتباط و نوع کاماًل خصوصِی ارتباط است.
سالمندان به سه نوع لمس احتیاج دارند:

نیازهای  از  یکی  محبت آمیز  لمس  عاطفی:  لمس  1ــ 
در  را  مادربزرگ  یا  پدربزرگ  که  وقتی  مانند  است.  انسانی 
اعتماد،  تفاهم،  محبت،  می بوسید.  را  آن ها  و  می گیرید  آغوش 

دستی  در  لرزان  دستی  نگه داشتن  با  می توان  را  عالقه  و  امید 
قوی به دیگری منتقل کرد.

به کار  سالمند  به  کمک  برای  حمایتی:  لمس  2ــ 
می رود. مانند وقتی که به سالمند برای بلند شدن از زمین کمک 

می کنید.
به کار می رود.  به منظور ادب و احترام  3ــ لمس کنشی: 

مانند دست زدن به پشت سالمند و تعارف برای عبور از میان در.

توجه!

چین و چروك مسری نیست، نباید از سالمندان دوری جست. سالمندان منبعی از تجربه ها و خاطره های 
گذشته اند كه نباید بدون استفاده باقی بمانند.

2  ــ6 ــ شبکه های حمایت از سالمندان
چه شبکه هایی در جامعه از سالمندان حمایت می کند؟

در جامعه ی ما بیشترین حمایت از سالمندان را خانواده و 
دوستان برعهده دارند. فرهنگ غنی ما از نظر احترام به سالمند، 
و  ساختار  تغییرهای  نباید  اما  می شود.  محسوب  افتخار  ما  برای 
نقش خانواده را نادیده گرفت. شهرنشینی، مهاجرت جمعیت جواِن 
جویای کار به شهرها، آپارتمان نشینی و کوچک شدن خانواده ها و 
سالمند  از  مراقبت  که  می شود  موجب  زنان شاغل  تعداد  افزایش 

که سیستم های  بنابراین ضروری است  نباشد.  در خانواده ممکن 
حمایتی برای خانواده های دارای سالمند بوجود بیاید.

انجمن های  یا  مردمی  داوطلب  گروه های  همسایگان، 
از  که  هستند  غیر  رسمی  گروه های  سایر  از   1  )NGO( غیردولتی 
از  نیز  سالمندان  از  مراقبت  مراکز  می کنند.  حمایت  سالمندان 
سالمندان مراقبت می کنند که در زیر شرح بیشتری درباره ی آن ها 

داده می شود.

چه  تغییرها  این  است.  كرده  پیدا  تغییرهایی  چه  گذشته  سال   60 طی  شما  خانواده ی  كه  كنید  تحقیق 
تأثیری بر حمایت اعضای خانواده از سالمندانشان داشته است؟ در باره ی پاسخ هایتان در كالس بحث كنید.

فعالیت عملی 3

1- Non Governmental Organization

چرا  سالمندان:  از  مراقبت  مراکز  ـ  6 ــ  ـ  2ـ 1ـ
خانواده ها سالمند خود را به خانه ی سالمندان می سپارند؟

استقالل  قدرت  علتی  هر  به  که  سالمندان  از  تعدادی 
مراکز  و  آسایشگاه ها  به  می دهند،  دست  از  را  خود  شخصی 
به عنوان خانه ی  نگه داری سالمندان سپرده می شوند. این مراکز 
دوم سالمند به حساب می آید و سالمند مثل هر شهروندی دارای 

حقوقی است که چه در منزل شخصی و چه در خانه ی سالمندان 
و سایر مراکز مراقبت از سالمند باید رعایت شود. مراکز مراقبت 
خیریه  سازمان های  دولتی،  مراکز  است  ممکن  را  سالمندان  از 
خصوصی  واحدی  مانند  یا  کنند  ایجاد  داوطلب  سازمان های  یا 
را  سالمندان  از  نگه داری  مراکز  کلیه ی  باشند.  فعالیت  مشغول 

باید »سازمان بهزیستی کشور« تأیید کند.
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توجه!

در سالمند سالم معاینه ی چشم، گوش، دهان و دندان، وضعیت حفظ تعادل بدن و حافظه سالی یك بار 
باید انجام شود. مطالعات نشان داده است كه توجه به این 5 نوع مراقبت، به حفظ استقالل سالمند و بهتر  شدن 
كیفیت زندگی وی كمك می كند و موجب می شود تعداد سالمندانی كه به دلیل ناتوانی و وابستگی ، به خانه ی 

سالمندان سپرده می شوند كاهش یابد.

خانه ی سالمندان
سالمند  که  را  خانه ای  جای  نمی تواند  سالمندان  خانه ی 
به دالیلی سالمند  اگر  اما  بگیرد،  آن جا زندگی می کرده است  در 
خانه ی  از  بعد  خانه  این  باید  شد،  سپرده  سالمندان  خانه ی  به 
در  می تواند  او  که  باشد  جایی  راحت ترین  و  بهترین  خودشان 
خانه ی  مقررات  و  ضوابط  مهم ترین  از  برخی  کند.  زندگی  آن 

سالمندان عبارت است از:
1ــ ساختمان بهتر است یک طبقه باشد.

بهداشتی  مرکز  یا  بیمارستان  نزدیک  امکان  حد  تا  2ــ 
درمانی باشد.

3ــ غذاخوری، اتاق نشیمن و سرگرمی داشته باشد. 
4ــ پرداختن سالمندان به زمینه های حرفه ای و تخصصی 

دلخواهشان برای پرکردن اوقات فراغت امکان داشته باشد.
توانبخشی  برنامه های  و  ورزش  برای  کافی  فضای  5  ــ 

داشته باشد.
6  ــ نکته های ایمنی برای پیشگیری از حادثه در ساختمان 

در نظر گرفته شود.

کافی  انرژی  و  تعادل  از  آسایشگاه  غذایی  برنامه ی  7ــ 
آن جا  در  تغذیه  متخصص  وجود  بنابراین  باشد.  برخوردار 

ضروری است.
باشگاه های سالمندی و مراکز نگه داری روزانه

شده  راه اندازی  سالمندان  باشگاه های  کشورها  اکثر  در 
برنامه های  انواع  از  باشگاه ها  این  در  می تواند  سالمند  که  است 

مراقبتی، آموزشی، ورزشی، تقریحی و … برخوردار شود.
مراکز نگه داری روزانه جایگزین مناسب تری برای خانه ی 
با خروج  به طوری که سالمند، صبح ها همزمان  سالمندان است. 
سایر اعضای خانواده برای رفتن به محل کار یا تحصیل، به این 

مرکز می رود و بعد از ظهر برمی گردد.

با هماهنگی از طریق هنرآموز، از یك خانه ی سالمندان بازدید كنید. در این بازدید وضعیت سالمندان را 
از نظر امكان های رفاهی،  بهداشتی، تفریحی،  تغذیه و وضعیت روحی بررسی كنید. سپس به گروه های 5 نفری 
تقسیم شوید و با همكاری یكدیگر گزارشی از بازدید تهیه كنید و در آن توضیح دهید آیا این خانه ی سالمندان 
شرایط الزم )وضعیت ساختمان ، ایمنی ، بهداشت ، تغذیه، شرایط روحی و …( را دارد؟ كمبودها را یادداشت 
كنید. چه پیشنهادی برای بهبود وضعیت این خانه دارید؟ هر گروه نتایج بازدید را در كالس بحث كند. سپس با 

راهنمایی هنرآموز، پیشنهادهای خود را به مسؤوالن خانه ی سالمندان ارایه دهید.

فعالیت عملی 4 
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چکیده
 موضوع سالمندی از جمله مباحثی است كه تاكنون در روان شناسی رشد، كمتر از دىگر 
مراحل رشد انسان بدان توجه شده است. سالمندان نىز مانند ساىر افراد جامعه نىازهاىی دارند. اىن 
نىازها شامل نىازهای فىزىولوژىك نىازهای تأمىن و امنىت، نىازهای تعلق و دوست داشتن، نىازهای 
منزلت و احترام، نىازهای شناختی و نىازهای شكوفاىی و كمال است. اما اغلب، تأمىن اىن نىازها در 
سالمندان با دشواری بىشتری همراه است. جای شك نىست كه كىفىت زندگی سالمندی تا حد زىادی 

به كافی بودن درآمد به منظور برآوردن نىازهای فردی بستگی دارد.
 انتظار افراد از خانه و محل زندگی خود با گذشت زمان تغىىر می كند. خاطرات و دلبستگی 
با  والدىنی كه اكنون سالمند شده اند، مانع تعوىض خانه می شود هرچند كه اىن خانه دىگر مطابق 
نىازهای آنان نباشد. عالوه بر   اىن بازسازی و تعمىرهای ضروری منزل مسكونی سالمندان با درآمد 

كم، ممكن نىست.
فعالىت هاىی كه  و شادابی در سالمندان می شود.  نشاط  اىجاد  به  منجر  تفرىح  و   گردش 
و روانی سالمند  باعث سالمت روحی  و كارهای تكراری می شود  از زندگی روزمره  موجب خروج 
می شود و به وی برای سازگاری بىشتر با اىن دوره كمك می كند. به  خصوص فعالىت های اجتماعی و 
برقراری دوستی با دىگران و مشاركت در كارهای دسته جمعی با هم  سن و ساالن زندگی سالم تر و 

شىرىن تری را برای آنان فراهم می كند.
 بسىاری از مشكل ها و اختالف ها كه مىان افراد خانواده بروز می كند ناشی از ارتباط ناكافی 
است. برای برقراری ارتباط با سالمند، به گفته های او احترام بگزارىد. به حرف های او گوش كنىد 
و با او همدلی كنىد. از ارتباطات غىركالمی استفاده كنىد. اگر سالمند ناشنواست با صدای معمولی 
و نزدىك گوشی كه شنواىی بهتری دارد صحبت كنىد. اگر سالمند در حال صحبت كردن است، به 
او فرصت دهىد تا حرفش را تمام كند. در برقراری ارتباط با سالمند لمس كردن را فراموش نكنىد.

می گىرند.  برعهده  دوستان  و  خانواده  را  سالمندان  از  حماىت  بىشترىن  ما  جامعه ی  در   
شهرنشىنی، مهاجرت جمعىت جوان جوىای كار به شهرها، آپارتمان نشىنی و كوچك شدن خانواده ها 
و افزاىش تعداد زنان شاغل موجب می شود كه مراقبت از سالمند در خانواده ممكن نباشد. بنابراىن 

ضروری است كه سىستم های حماىتی برای خانواده های دارای سالمند به وجود بىاىد.
 تعدادی از سالمندان كه به هر علتی قدرت استقالل شخصی خود را از دست می دهند، به 
آساىشگاه ها و مراكز نگه داری سالمندان سپرده می شوند. اىن مراكز خانه ی دوم سالمند به حساب 
می آىد و سالمند مانند هر شهروندی دارای حقوقی است كه چه در منزل شخصی و چه در خانه ی 
سالمندان باىد رعاىت شود. باشگاه های سالمندی و مراكز روزانه جاىگزىن مناسب تری برای خانه ی 

سالمندان است.
 شناخت توان سالمندان از نظر شركت و برعهده گرفتن رهبری فعالىت های اجتماعی، نه 

فقط در جهت منافع خود بلكه در راه منافع كل جامعه، اهمىت اساسی دارد. 
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در پرسش های زىر گزىنه ی صحىح را انتخاب كنىد.
1ــ درآمد سالمند روی كدام ىك از گزىنه های زىر اثر می گذارد؟

ب( سالمت الف( كىفىت زندگی   
د( هر سه گزىنه ج( تأمىن نىازهای اولىه زندگی  

2ــ درباره ی گردش و تفرىح كدام جمله صحىح نىست؟
الف( گردش و تفرىح موجب شادی و نشاط سالمندان می شود.

ب( سالمندان حوصله ی تفرىح ندارند.
ج( در معماری شهری باىد به قابل استفاده بودن فضاهای شهری برای سالمندان توجه شود.

د( فرهنگسراها می توانند برنامه های تفرىحی برای سالمندان داشته باشند.
3ــ در جامعه ی ما بىشترىن حماىت از سالمندان را ……… بر عهده می گىرند.

ب( انجمن های غىردولتی الف( دولت   
د( سازمان ها ج( خانواده و دوستان  
4ــ خانه ی سالمندان جاىی است كه در آن جا:

الف( فقط از سالمند مراقبت می شود.
ب( از سالمندان بىمار و ناتوان نگه داری می شود.

ج( سالمند در خانه ی دوم خود زندگی می كند.
د( سالمند فقط از فعالىت های تفرىحی استفاده می كند.

5  ــ در مورد لمس كدام جمله صحىح نىست؟
الف( در سالمندان بهتر است از لمس برای برقراری ارتباط كمتر استفاده شود.

ب( لمس عاطفی برای نشان دادن احساسات به كار می رود.
ج( لمس حماىتی برای كمك به سالمند به كار می رود.

د( لمس كنشی برای احترام به كار می رود.
6  ــ درباره ی برقراری ارتباط با سالمندان كدام جمله صحىح نىست؟

الف( هر چه سالمند می گوىد قبول كنىد.
ب( بفهمىد كه سالمند در موقعىت های مختلف چه فكر ىا احساسی دارد.

ج( از ارتباطات غىركالمی استفاده كنىد.
با صدای معمولی و نزدىك گوشی كه شنواىی  با سالمندی كه مشكل شنواىی دارد،  ارتباط  د( برای 

بهتری دارد صحبت كنىد.

آزمون پایانی نظری واحد کار ششم ؟
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اىن خانه ی سالمندان  بازدىد كنىد. آىا  از ىك خانه ی سالمندان  از طرىق هنرستان  با هماهنگی  1ــ 
شراىط الزم را دارد؟ كمبودها را ىادداشت كنىد. چه پىشنهادی برای بهبود وضعىت اىن خانه دارىد؟ پس از 

تأىىد هنرآموز پىشنهادهای خود را به مسئوالن خانه ی سالمندان اراىه دهىد.
بروىد.  دارىد،  نزدىك  رابطه ی  او  با  و  می شناسىد  كه  سالمندانی  از  ىكی  منزل  به  كنىد:  تحقىق  2ــ 
مشكل هاىی  چه  با  نىازهاىش  از  هرىك  تأمىن  در  سالمند  اىن  كنىد.  تهىه  او  زندگی  وضعىت  از  گزارشی 
مواجه است؟ او از هرىك از اعضای خانواده اش، دوستان، اقوام، همساىه ها و جامعه چه انتظاری دارد؟ آىا از 
وضعىت سالمت خودش راضی است؟ آىا از وضعىت زندگی اش راضی است؟ آىا اىن بازدىد موجب تجدىد 
نظر شما در رفتارتان با اىن سالمند شده است؟ نتاىج بازدىد خود را به صورت گزارش حداكثر در 5 صفحه 

به هنرآموز اراىه دهىد.

آزمون پایانی عملی واحد کار ششم ؟
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پاسخ نامه های پیش آزمون ها

واحد كار  اول

4ــ درست3ــ غلط2ــ غلط1ــ غلط
8  ــ غلط7ــ درست6ــ درست5ــ غلط

واحد كار دوم

4ــ درست3ــ غلط2ــ غلط1ــ غلط
8  ــ غلط7ــ درست6ــ درست5ــ درست
12ــ درست11ــ غلط10ــ درست9ــ درست
13ــ غلط

واحد كار سوم
 

4ــ غلط3ــ غلط2ــ غلط1ــ غلط
7ــ درست6ــ درست5ــ درست

واحد كارچهارم
 

4ــ درست3ــ درست2ــ درست1ــ غلط
5ــ درست

واحد كار پنجم

4ــ غلط3ــ درست2ــ غلط1ــ غلط
8  ــ درست7ــ غلط6ــ غلط5ــ غلط

12ــ درست11ــ درست10ــ درست9ــ درست
16ــ غلط15ــ غلط14ــ درست13ــ درست
18ــ غلط17ــ درست
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واحد كار ششم

4ــ درست3ــ درست2ــ غلط1ــ غلط
6ــ غلط5ــ درست

واحد كاراول

6  ــ د5  ــ ب4ــ ج3ــ الف2ــ د1ــ د

10  ــ ج9ــ د8  ــ ب7ــ ب

واحد كار دوم

6  ــ ب5  ــ ج4ــ ب3ــ الف2ــ د1ــ ج

12ــ د11  ــ الف10  ــ ب9ــ الف8  ــ ب7ــ د

واحد كار سوم

4ــ الف3ــ ب2ــ الف1ــ الف

5ــ شناسایی زودهنگام سرطان پستان

6ــ »خدمات مشاوره ای سالمت باروری« »روش های پیشگیری از بارداری های پرخطر«

7ــ »مامو گرافی« »پاپ اسمیر«

واحد كارچهارم

6  ــ د5  ــ ب4ــ ج3ــ الف2ــ ج1ــ د

7ــ د

 پاسخ نامه های آزمون های پایانی نظری
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واحد كار پنجم

6  ــ ب5  ــ ب4ــ الف3ــ ب2ــ د1ــ الف

12  ــ ج11  ــ د10  ــ الف9ــ ب8  ــ ج7ــ د

16ــ ج15ــ ب14ــ الف13ــ د

واحد كار  ششم

6  ــ الف5  ــ الف4ــ ج3ــ ج2ــ ب1ــ د
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