
 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان قزوين
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 واحد مبارزه با بيماريها:تهيه و تنظيم 

 

 

 

 بسته آموزشی 

  بیماری ها درخود مراقبتی 



 

 

 

 

 

 

، حفظ  ، آموخته شده و هدفداري است كه فرد به منظور حفظ حيات و تأمين هاي آگاهانه خودمراقبتي اقدامات و فعاليت

خودمراقبتي قسمتي از زندگي روزانه مردم و شامل مراقبتي است  . و ارتقاي سالمت خود و خانواده اش انجام مي دهد

مراقبتي شامل  در واقع خود. يابد ، همسايگان و اجتماعات محلي نيز گسترش مي ، دوستان ، خانواده كه به فرزندان

نيازهاي ،  ، از سالمت ذهني و جسمي خود نگهداري كنند دهند تا تندرست بمانند اعمالي است كه مردم انجام مي

هاي مزمن  ها و وضعيت ناخوشي  ، ، از بيماري ها يا حوادث پيشگيري كنند اجتماعي و رواني خود را برآورده سازند

 .  نيز از سالمت خود بعد از بيماري حاد و يا ترخيص از بيمارستان حفاظت كنندو هبود بخشند ب را

بدون دخالت  و اش تي به وسيله خود شخص و خانوادههاي سالم  درصد همه مراقبت 56تا  56شود كه  تخمين زده مي

  .  شود هاي سنتي و غير طبي استفاده مي شود كه در آن از روش ميانجام متخصصان 

، ها  ،درمان بيماري و مصدوميت ، پيشگيري از بيماري هايي مشتمل بر ارتقاي سالمت مراقبتي دربرگيرنده فعاليت خود

 .  مزمن است هاي بخشي بيماري  درمان و توان

همين .  ينه ها در مطالعات متعدد به اثبات رسيده استزثيرخودمراقبتي بر بهبود پيامدهاي سالمت و كاهش هأت

، منجر  توليد محتواي آموزشي براي بيماران و حتي اجراي دوره هاي آموزشي براي آنانتنها مطالعات نشان داده اند كه 

مراقبتي از سوي  ين مطالعات نشان داده اند كه شكل گيري و ارتقاء كاركرد خوداغلب ا.  مراقبتي نخواهد گرديد به خود

، و اعتماد به نفس بيماران  ها ، مهارت مند به منظور ارتقاء دانش مستلزم مداخالت آموزشي و حمايتي نظام، بيماران 

 . جهت مديريت مشكالت سالمت خود مي باشد

 

 چیست؟( self care)خود مراقبتي 

 



 
 
 
 
 
 
 
 به اين عالئم دادن و ارتباط دنشو مين كودک بيقراري يا حالي بي ، تب سبب ، تولد بدو هاي واكسن 

 .   كرد مراجعه پزشک به سريعتر هرچه بايد موارد گونه اين در درست نيست ، واكسيناسيون

 واكسن تلقيح محل در) BCG  ايجاد تاول و برآمدگي ، قرمزي است ابتدا ممكن ( بازو خارجي قسمت 

 مسائل اين تمامي ، شود ايجاد مانندي حفره زخم آن زير ، شده كنده برجستگي اين سپس و  شود

 . نبايد محل زخم به هيچ وجه دستكاري شود و است طبيعي

 تزريق ب هپاتيت واكسن اضافي دوز ماهگي يک در بايد ، گرم 0222 زير نوزادان با وزن تولد تمامي به 

 .  است ديگر نوزادان مشابهآنها  واكسيناسيون موارد ساير  .نمود

 شود نمي محسوب واكسيناسيون براي منعي مدفوع بودن شل نيز و مختصر تب ، سرماخوردگي . 

 فاصله با استفراغ صورت ولي در ندارد اشكالي اطفال فلج قطره دادن از بعد يا و قبل مادر شير با تغذيه 

 . شود تكرارمي قطره تجويز اطفال فلج قطره دريافت از پس دقيقه 02 از كمتر

  نداشته اند ، نياز به تزريق مجدد ( جاي زخم )اسكار ( ژ . ث . ب ) كساني كه بدنبال تزريق واكسن بدو تولد

 .ندارند ( ژ . ث . ب ) واكسن     

 ه ب بعدي زوددر  ود ،ش ایجاد ثالث واکسن تزریق دنباله ب زیر  عالئم از کدام هر اگر

 : گردد تزریق دوگانه واکسن باید گانه سه واکسن جاي

 گراد سانتي درجه 02 از باالتر بغل زير حرارت درجه – الف

  ساعت 3 از بيشتر مداوم گريه – ب

 تزريق از بعد ساعت 20 به مدت تشنج – ج

  گذاشتن يخ در محل ) ساعت اول بعد از تزريق  با حوله خنک شود   00محل  تزريق  واكسن  طي

ساعت ادامه پيدا كرد ، از حوله گرم براي  بهبود  00اگر درد و تورم  بعد از . ( ممنوع    مي باشد تزريق 

 .درد و تورم در محل تزريق واكسن استفاده شود 

  كيلوگرم است  6قطره به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن ، به طور مثال اگر وزن كودک  0)يک دوز استامينوفن

 0همزمان با تزريق واكسن ثالث توصيه مي شود ، در صورت ادامه بروز تب و بي قراري هر ( قطره  02

 . ساعت يكبار استامينوفن تكرار شود

 خود مراقبتي در ایمنسازي کودکان



 ميشوند كه ... دچار عوارضي مانند تب ، درد ، ورم ، قرمزي و هاواكسنبرخي از كودكان پس از تزريق از  بعضي

 . ندارد واكسيناتور به وارتباطي مي باشد واكسن دهنده تشكيل اجزاي به مربوط

  صورت  به"، حتما(... و ، قرمزي ، ورم ، درد تب مانند) در صورت بروز هرگونه عارضه پس از تزريق واكسن

حضوري و يا از طريق تلفن به مركز بهداشتي و درماني كه واكسيناسيون در آن محل انجام شده است مراجعه 

    .نمائيد 

 
 
 
 
 

  .بيماري ايدز خطري روز افزون براي جوامع بشري است 

بهترين عامل براي منطقه اي و ملي منجر به اين باور عمومي شده كه  پژوهش ها و تالش هاي همه جانبه جهاني ،

زندگي سالم وايمن ، مسئوليت پذيري فردي . مهار اين بيماري ، اصالح شيوه تربيت وزندگي نوجوانان وجوانان است 

 .واجتماعي و در نهايت اميد به زندگي ، سه اصل اساسي در مسير اين اصالح است 

ه و به صورت مستقيم به سيستم ايمني اچ آي وي ويروسي است كه به محض ورود به بدن فرد شروع به تكثير كرد

بدن حمله مي نمايد و به علت اينكه اشكال مختلف اين ويروس توسط سيستم ايمني بدن قابل شناسايي نميباشد 

فرد آلوده ، بيماري اچ آي وي را از فرد ديگري كه قبالً مبتال شده دريافت ميكند و ممكن است . خطرناكتر است 

اين فرآيند رشد ويروس قابل رؤيت نيست و هيچ راهي وجود ندارد تا بتوانيم با ديدن . ال دهد ويروس را به ديگران انتق

تنها يک نوع آزمايش خون جهت تشخيص بيماري  .افراد تشخيص دهيم كه شخصي مبتال به اچ اي وي است يا نه 

ن ميتواند وجود ويروس را در خون ايدز وجود دارد كه آن هم حدود يک تا سه ماه بعد از وارد شدن اولين ويروس به بد

ممكن است فردي كه مبتالست تا سالهاي سال سالم به نظر برسد واصال عالئم نداشته باشد ولي ويروس  .آشكار كند 

 .بيماري ايدز را انتقال دهد كه همين امر مشكل را بيشتر و خطرناكتر ميكند 

 :راههاي انتقال بیماري ایدز

ويروس ايدز ممكن . سطح جهاني شايعترين راه سرايت اين بيماري ، تماس جنسي ميباشد در : تماس جنسي ناايمن ( 0

درصد كل موارد ابتال در جهان  52ابتال از طريق تماس جنسي . به شريک جنسي اش منتقل شود   است از فرد مبتال ،

با توجه . بتال را بيشتر ميكند وجود بيماري هايي مثل سوزاک ، سيفليس و زخم هاي تناسلي ، خطر ا. را شامل ميشود 

به عدم آگاهي نوجوانان و جوانان از تعريف تماس جنسي ايمن توضيح بيشتر در ارتباط با اين موضوع بسيار مهم  

در دوره پنجره رابطه جنسي ايمن يعني هر دو نفر مطمئن باشند كه بيماري ايدز ندارند ، آزمايش داده باشند ، . ميباشد 

ضمناً الزم است  . .(كه بيماري نه از طريق عالئم باليني و نه از طريق آزمايش قابل شناسايي نيست  دوره اي)نباشند 

 .حتماً از وسيله پيشگيري كاندوم استفاده نمايند 

 خود مراقبتي در بیماري ایدز



اين تزريق ها ميتواند شامل تزريق مواد مخدر ، : استفاده مشترک از سرنگ و سوزن آلوده به ويروس جهت تزريق ( 0

ي به وسيله سوزن هاي آلوده و وسايل استريل نشده در دندانپزشكي ها ، تزريق مواد بي هوشي از داروهاي بي حس

طريق سوزن هاي آلوده به ويروس ايدز و يا فرو رفتن و پارگي پوست در هنگام كاركردن با ابزار پزشكي آلوده به 

در آرايشگاهها استفاده مي شود     وسايل آلوده كه جهت حجامت و سوراخ كردن گوش و تاتو كردن . ويروس باشد 

 .مي توانند با ايجاد خراش در پوست بيماري ايدز را انتقال دهند 

 .خون مهمترين راه انتقال ويروس ايدز ميباشد واحتمال سرايت در آن بسيار زياد است (3

 :سرايت از مادر مبتال به جنين يا كودک (0

شير . دوران حاملگي يا هنگام وضع حمل ، به جنين و نوزاد انتقال يابد ويروس اچ آي وي ممكن است از مادر مبتال در 

 .دادن ، يكي از راه هاي سرايت اين بيماري از مادر به فرزند ميباشد 

با عاليمي .... اگر بعد از چند هفته از انجام يک رفتار پرخطر مثل رابطه جنسي مشكوک ، تزريق مشترک ، جراحي و 

رگي غدد لنفاوي ، بي حالي ، بي اشتهايي ، تهوع ، استفراغ ، كاهش وزن ، اسهال ، پيدايش دانه نظير تب ، گلودرد ، بز

ضمناً دقت . هاي جلدي و يا تظاهرات عصبي مواجه شديد و خود به خود بهبود يافتيد ، حتماً به پزشک مراجعه نماييد 

هفته وگاهي تا 00تا 0حدود ( بتالي فرد ميباشد كه نشانگر ا) داشته باشيد كه اچ آي وي تا مثبت شدن نتيجه آزمايش 

 .ماه طول ميكشد 05حدود 

 :اقداماتي كه جهت مهار بيماري ايدز بايد انجام گيرد 

يكي از اصول موفقيت در مهار بيماري ايدز در هر كشور ، همكاري و مشاركت كليه سياستگذاران ، سازمان ها ، ارگانها 

آموزش و اطالع : برنامه هاي اصلي جهت مهار اين بيماري شامل . ن كشورها مي باشند ، نهادها و افراد تاثيرگذار در آ

رساني به گروههاي مختلف مردم ، تشويق افراد در معرض خطر به انجام مشاوره وآزمايش داوطلبانه ، فراهم كردن 

 .امكانات الزم جهت درمان وكاهش آسيب است 

  :خود مراقبتي در روابط جنسي

 اري و پرهيز از تماس جنسي در دوران تجردخويشتن د -

 پايبندي به اصول اخالقي وخانوادگي پس از ازدواج -

 اجتناب از داشتن شركاي جنسي متعدد -

 استفاده صحيح از كاندوم در هنگام تماس جنسي -

انسان سلب  عدم نوشيدن مشروبات الكلي وعدم استفاده از مواد مخدر و موادي كه قدرت تصميم گيري صحيح را از -

 .ميكند 

 :مواردي كه معتادان تزريقي بايد رعايت كنند 

 عدم مصرف مواد مخدر يا محرک و سعي در ترک آن ها يا استفاده از مواد جايگزين -

 عدم استفاده از سرنگ مشترک در ميان معتادان تزريقي مواد -

 :پيشگيري از طريق تماس با خون 

 كنترل خون وفرآورده هاي خوني -



 عایت اصول احتیاطات از قبیل استفاده از ابزار یکبار مصرف و یا استریل شده در مراکز بهداشتی و درمانیر -

 :پیشگیری در انتقال از مادر به کودک 

جلوگیری از بارداری در زنان مبتال ، مصرف داروی : راه های جلوگیری از سرایت ویروس از مادر به کودک عبارتند از -

، جراحی سزارین به جای زایمان طبیعی ، ( این داروها بیماری ایدز را درمان نمیکند ) بارداری ضد ویروس در حین 

 .مصرف شیر خشک به جای شیر مادر و تجویزداروی ضد ویروس به نوزاد 

 

رنگ ایدز در ایران در حال تغییر از راه انتقال از طریق تزریق با س/ باید توجه داشت الگوی انتقال بیماری اچ آی وی 

مشترک آلوده به راه انتقال از طریق جنسی می باشد که این امر، آموزش و افزایش آگاهی مردم به خصوص جوانان را 

 .در  مورد  بیماری ایدز بسیار ضروری ساخته است 

 5009663توانید با شماره تلفن  براي دریافت اطالعات بیشتر و همچنین مشاوره و راهنمایی، می

هاي رفتاري دانشگاه واقع در مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان  بیماريکلینیک مشاوره )

 .تماس حاصل نمایید( قزوین
 

 

 

 
 

 

 
 
 

تغذيه اين  . دنكه با چشم غير مسلح ديده نمي شو( ميلي متر 3/2 حدوداً)هيره ها بند پاياني ميكروسكوپي هستند 

 ، مبلمان پتو، البه الي پرزهاي فرش، اتمحل زندگي اين حيوان . بدن انسان استموجودات از پوسته ريزي 

رشد وتكثير اين  ، شرايط آب وهوايي مرطوب. پرده،تشک،بالش،اسباب بازي هاي پشمي وپارچه اي ووسايل مشابه است

م آسم ئا تشديد عالتماس واستنشاق ذرات بدن وفضوالت دفعي اين حيوانات سبب بروز ي.حيوانات را تسريع مي كند

 .  مي گردد

 روش هاي مقابله

 دنبالش ها وتشک ها در پوشش هايي غير قابل نفوذ پيچده شو . 

  دنشسته ودر آفتاب خشک شو (درجه سانتي گراد 52)هفته اي يكبار در آب داغ ها كليه ملحفه . 

 در صورت امكان از قالي به عنوان كف پوش استفاده نشود . 

  نگهداري نشود....(اسباب بازي ،كتاب و)اتاق كودک وسايل فراوان در. 

 خود مراقبتي در بیماري آسم



  بهتر است اتاق خواب آفتاب گير وداراي  . كاهش يابداز آن يا كمتر و درصد  62سطح رطوبت اتاق به كمتر از

 . باشد نور كافي

  بيمار در منزل نباشد واز جارو برقي داراي فيلتر مناسب كردن ، هنگام نظافت(HEPT) ستفاده  شودا . 

 وامل حساسیت زاي حیواناتع

 به هيچ وجه اجازه ورود حيوانات دست آموز به رختخواب داده نشود . 

 از به كار بردن بالش يا تشک حاوي پر،پشم وكرک اجتناب گردد . 

  آن را از بين ببريد با روش هاي مناسب الزم است كه  مي باشدسوسک از عوامل حساسيت زا. 

  قبل از بازديد از باغ وحش داروي خود را مصرف كند،  يت داردحساسدر صورتي كه كودک به حيوانات .  

 دود سیگار

  دناز مهم ترين عوامل افزايش آسم بخصوص در كودكان مي باش...( پيپ و قليان،)دود سيگار ودخانيات . 

  ماده سمي در دود سيگار شناخته شده استنوع  0222حدود . 

  ندهيد  فضاهاي بستهبه هيچ كس اجازه كشيدن سيگار در.  

 تغذیه

ماه اول زندگي خطر بروز آلرژي وآسم را کاهش مي  6تغذیه انحصاري با شیر مادر بخصوص در : توجه 

 .دهد

  شير تازه گاو استفاده نشود شيرخشک وابتال به آسم دركودكان از براي پيشگيري از . 

 رژيم غذايي كودک حذف گردد بايد از.... فلفل و ، عوامل موثر در بروز آسم مانند بسياري از ادويه جات. 

  افزايش تعداد حمالت وكنترل  ، افزايش شدت عاليم آسمموجب چاقي ، چاقي وآسم با هم ارتباط دارند

 . نامناسب آسم مي شود

  كه مملو از مواد نگهدارنده و رنگ   شدهجاي مصرف غذاهاي آماده وكنسروه برا مصرف ميوه ها وسبزيجات

 .آلرژي زايي دربدن به حداقل برسد تا ميزان را افزايش دهيد   هستند ،

 آلودگي هوا

 هواي آلوده حاوي مواد شيميايي متعددي است كه موجب بدتر شدن آسم مي گردد. 

  از ورزش در فضاي آزاد اجتناب نمايندبه خصوص بيماران از منزل خارج نشوند و، در مواقع آلودگي شديد هوا. 

  از عوامل تشديد كننده آسم مي باشند ...(بخاري نفتي يا چوبي و)گرمايشي دودزا استفاده از وسايل . 



  فتاب مي باشد زيرا آنورگير بودن مستقيم فضاي خانه وكالس درس از عوامل مهم كاهش حمالت آسم

فعال مي ( vitD)ويتامين ديتوليد هم چنين باعث  وكپک ها مي شود و (هيره )  كاهش مايت هاموجب 

  . شود

 بوهاي تند

 ،عطر وادكلن،سفيد كننده ها،جوهرنمک وشوينده ها واكنش  بعضي از بيماران به بوهاي تند مثل اسپري مو

 .نشان مي دهند 

 انجام شودبايد نظافت در زمان تعطيلي مدارس  انجام تعميرات ساختماني مدرسه و.  

 گرده هاي گیاهان وقارچ ها

  آسم وآلرژي هاي فصلي مي شوندگرده هاي موجود در فضا ،اغلب سبب بروز. 

 در تشديد بيماري آسم موثر مي باشند علوفه هاي هرز و درختاني مثل نارون،كاج،سپيدار . 

  نمائيد  وپنجره ها از نفوذ گرده ها جلوگيريها با بستن درب ، گرده افشاني فصول در. 

  مي شوند هستندفضاهاي بسته قارچ ها وكپک ها كه ازعوامل آلرژي زا در بيشتر رشد موجب رطوبت وگرما. 

 افزايش قارچ ها وكپک ها مي شونددرس موجب هاي زينتي ومتعدد در خانه يا كالس  نگهداري گلدان. 

 

 

 

 

 

 

    

 . باید سالیانه توسط دامپزشک معاینه شوند ... ( بز ، گوسفند و ) دام های اهلی   -1

 . توصیه می شود سالیانه واکسیناسیون بزغاله ها ، بره ها و گوساله ها بر علیه بروسلوز انجام گردد  -2     

 . در صورت تماس با دام های آلوده حتماً برای بررسی باید آزمایشات الزم صورت گیرد -3

 . از شیر و لبنیات پاستوریزه استفاده کنید -4

(بروسلوز)خود مراقبتي در بیماري تب مالت   



 . وریزه قبل از مصرف باید آنها کامالً جوشانده شوند در صورت استفاده از شیرهای غیر پاست-5

 . از مصرف خامه ، بستنی سنتی ، کره های محلی و پنیر محلی جداً خودداری کنید  -6     

 . از مصرف پنیر تازه ، آغوز و شیر خام جداً خودداری کنید -7

ماه در آب و  3در صورت استفاده از پنیری که از شیر غیر بهداشتی تهیه شده حتماً باید آن را به مدت -8

 . نگهداری کرده و سپس استفاده نمائید % 13نمک 

 . دقیقه در حرارت جوش قرار گیرد  5توصیه می شود شیر خام به مدت -9

تگی به مراکز بهداشتی ودرمانی مراجعه در صورت وجود عالئم تب مداوم ،درد مفاصل وعضالت و خس-11

 . نمائید 

در صورت مصرف لبنیات تازه و یا تماس با دام آلوده الزم است اعضای خانواده از نظر بیماری تب مالت -11

 . بررسی شوند 

 .در صورت بروز سقط جنین در دام ها حتماً به اداره دامپزشکی و یا مراکز بهداشتی و درمانی اطالع دهید -12

الشه حیوانات ، امحاء و احشاء حیوانات تلف شده باید به صورت بهداشتی دفع شوند و در دسترس حیوانات 

 . اهلی قرار نگیرد 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

به فرزند  منتقل   (بيمار و مادرپدر ) يعني والد  از هر دو كه است و ارثي ژنتيكي بيماري يک بيماري فنيل كتونوري

  . ميشود

 چیست ؟  phenyl  Alanine)) فنیل آالنین     

 آنزيمتوسط يک  و كه در اثر مواد غذايي روزانه وارد بدن ما ميشوداست بدن  آالنين يک اسيد آمينه ضروري در فنيل 

 آنزيم باعث ايجاد اختالل دركمبود اين . ميشود تيروزينتبديل به ماده ديگري بنام  هيدروكسيالز   فنيل االنين بنام 

عقب ماندگي  موجب روي سلولهاي مغز رسوب كرده و ميگردد كه بر بدن  نهايت باالرفتن اسيد آمينه در تبديل و در

 .نوزاد ميشود  شديد در ذهني

 P.K.Uنشانه هاي بیماري    

 موهايسطح بدن ، بور شدن  جوش در ، اگزمابروز   ، شيرخوردن بعد ازخوردن ،  استفراغ  شيرنوزاد به  عدم تمايل 

علت  ه بمبتال نامطبوع ادرار نوزاد  و بسيارزننده  بويداشتن ،  فاميليشدن چشمها بدون داشتن سابقه  ، رنگيبدن 

بیماري فنیل کتونوريخود مراقبتي در   



، آرواره برجسته ، سر  كوچكي ،اختالل در راه رفتن ،  ضعيف تكلمقدرت  ،  كودک بيش فعال،  اسيتيک اسيد فنيل

 . از بيمارانچهارم  در يکداشتن صرع و  از همجدا  الًكام هايداشتن دندان 

 :راههاي تشخیص و پیشگیري    

بعد از  گيروز 6تا  3 درزمان يافتهنوزادان تولد  غربالگري)انجام آزمايش خون از پاشنه پاي نوزاد كه همان  -0

 ميباشد ( تولد

 والدين برايالزم است .  مبتال شده استبه بيماري  آنها نوزاد خانواده هايي كه براي ژنتيكيانجام مشاوره  -0

 و برايدر افراد خانواده مطلع شوند  ژنتيكي نقص چگونگيتا از  نمايندمشاوره مراجعه  مراكزبه  ژنتيکمشاوره 

 شوند آگاه  آينده هايازدواج  و در بعدي هاي حاملگي

 و مشاوره   ((از تولد پيش آزمايشانجام  درخصوص ي ناقلخانواده هادادن به  آگاهي يعني))، انجام آموزش  -3

 .است ضروري بسيار p.k.u ژنتيک

ابتال ،  ودرصورت بارداري هفتگي00تا02  در زمان (p.n.d )قبل از تولد  ژنتيكي تشخيص انجام آزمايش -4

 .  هفتگي 05قبل از  قانوني بصورت انجام سقط جنين

 

 : P.K.Uبیماري درمان            

 . بيماري قابل درمان است ، رژيم غذايي مناسب ومراقبت هاي الزم  با  •

 .بيشتر است درمان درمان زودتر آغاز شود موفقيت  هر چه تشخيص بيماري و •

 . تحت نظر كارشناس تغذيه تنها راه درمان اين بيماري است مخصوص مواد غذايي  شير و •

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 . در صورت غير ضروري بودن از نگهداري حيوانات در منزل خودداري كنيد  .0

 . حيوانات ميتوانند بيماري هاي زيادي را به انسان ها منتقل كنند  .0

 . از نزديک شدن به حيوانات خانگي مثل سگ و گربه جهت غذا دادن خودداري كنيد .3

 . محل گذر حيوانات جداً خودداري كنيد و خيابان  ،از عبور كودكان در كوچه  .0

 . از بازي كردن كودكان با حيوانات جلوگيري كنيد  .6

 . در هنگام برخورد با سگ فرار نكنيد  .5

 . سعي شود به صورت گروهي به پياده روي يا كوهنوردي اقدام كنيد و نكات ايمني رعايت گردد  .2

 . مل آوريد از محل هاي عبور حيوانات مراقبت الزم بع گذردر هنگام  .5

مراقبت ، در هنگام ورود به دامداري ها ، مرغداري ها ، گاراژ هاي متروكه و ساير محل هاي نگهداري سگ  .9

 . الزم بعمل آوريد 

 . مراقبت كودكان و افراد سالمند در هنگام عبور از مكان هاي عبور حيوانات ضروري است .02

 . سيون الزم براي او صورت گيرد قالده گذاري و واكسينا، در صورت نگهداري سگ در منزل  .00

 .مراقبت از حيوانات با نظارت دامپزشكي انجام شود  .00

 . سگ هاي اهلي براي پيشگيري از بيماريهاي انگلي بايد تحت درمان قرار گيرند  .03

حتماً به مراكز جهت دريافت واكسن ضد هاري در صورت بروز حادثه يا جراحت در اثر گزش حيوانات  .00

 . مراجعه كنيد بهداشتي و درماني 

مرگ ناگهاني حيوانات ، احتمال وجود بيماري هاري را تقويت مي كند بنابراين الزم است الشه آنها رااز  .06

 . دسترس ساير حيوانات دور نگه داريد 

 . الشه حيوانات بصورت بهداشتي دفع شود تا موجب انتشار بيماري هاري نگردد  .05

، زيرااينكار موجب افزايش گربه  اكن و معابر عمومي خودداري كنيد از ريختن زباله و پسماند هاي غذايي در ام .02

  هاي ولگرد  ميگردد

 . هرگز سگ ها را با جيغ كشيدن و دويدن تحريک نكنيد  .05

خود مراقبتي در بیماري هاري 

(حیوان گزیدگي پیشگیري از)  



 . هرگز حيواني را كه در حال خواب ، غذا خوردن و يا مراقبت از بچه خود مي باشد آزار و اذيت نكنيد  .09

 . خارج مي شود و صداي خشن دارد نزديک نشويد هرگز به طرف سگي كه آب از دهانش  .02

 .رايگان مي باشد ساعته و 00ارائه خدمات پيشگيري و درمان از حيوان گزيدگي در مراكز بهداشتي ودرماني  .00

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :نكات مهم در خودمراقبتي بيماري ديابت عبارتند از

 کنترل وزن. 1

نفر آنها چاق هستند و نياز به كاهش وزن دارند ، بنابراين فرد مبتال به  5معموالً  0مبتال به ديابت نوع نفر  02از هر

 .دارد  ديابت بايـد هميشه وزن خـود را در حـد طبيعي نگه
 

 برنامة غذایي.  2

 :شود عبارتند از  هايي كه بايد در برنامة غذايي اين بيماران رعايت نكته

 دهند و اين مقدار غذاي  داده و در هـر وعده ، مقدار غـذاي مصرفي را كاهش غذا را افزايشهـاي  تعداد وعده

 .مصرفي بايد متناسب با فعاليت بيمار باشد 

 خصوص بيماران الغر و   كنند ، به  هاي اصلي غذاي خود را حذف افراد مبتال به ديابت هرگز نبايد يكي از وعده

 .نمايند  مي  يا انسولين تزريق كنند و مي  بيماراني كه قرص مصرف

 كنند  هاي غذايي به مقدار زياد استفاده ها در وعده هاي غيرشيرين و سبزي از ميوه. 

 كنند  از حبوبات در برنامة غذايي روزانه بيشتر مصرف. 

 نكنند  نبات ، شكالت ، شيريني ، گز ، سوهان و امثال آن را مصرف   قند ، شكر و انواع شيريني مانند آب. 

 زميني ، گندم ، جـو و ماكاروني به ميـزاني كه موجب افزايش وزن  اي مـانند نان، برنج ، سيب از مواد نشاسته

 .نماينـد   نشود مصرف

 پز و  صورت آب   كردن غـذا خودداري كرده و آن را به دهند و به اين منظور از سـرخ  ها را كاهش مصرف چربي

هـاي  از گوشت. مرغ را محدود كنند  كرده و مصرف تخم چربي استفاده كم از شير و ماست. كبابي مصرف نمايند 

هـاي جامد از   به جـاي خامه ، كره و روغن. كنند   پاچه كمتر مصرف احشايي مانند جگر ، مغز ، قلوه ، و كله 

 .كنند  روغن مـايع و زيتون استفاده
 

 خود مراقبتي در بیماري دیابت



 هاي جسمي ورزش و فعالیت.  3

هاي بدني در كنترل  افزايش فعاليت. شود  كاهش وزن ، احساس نشاط و تندرستي ميورزش باعث كارآيي بيشتر ، 

هاي بدني بايد متناسب با شرايط و وضعيت سالمت شخص باشد و به  ورزش و فعاليت. بيماري قند بسيار اهميت دارد 

 .دهند  روي را انجام ههاي سبک مثل نرمش و پياد توانند ورزش اين بيماران مي. گيرد  طور منظم و مستمر انجام 

 مراقبت از پا.  4

 :است دو عارضه براي آنها به وجود آيد  ممكن. مراقبت از پاي فرد مبتال به ديابت بسيار اهميت دارد 

 حسي و كرختي پاها  بي 

  هاي پا  عفونت و دير بهبود يافتن زخم و جراحت 

 :ار مهم است رعايت نكات زير در حفظ بهداشت پاي افراد مبتال به ديابت بسي

 هاي  پا را  ناخن كنند و خشک هر روز پاهاي خود را با آب ولرم و صابون بشويند ، بين انگشتان خود را با حولة نرم

 .دارند   كوتاه نگه

 نمايند  كرده و از جوراب نخي و ضخيم استفاده  جوراب خود را روزانه عوض. 

 نمايند   از كفش راحت ، پاشنه كوتاه و پنجه پهن استفاده. 

 هاي احتمالي پا ، با پاي برهنه در   كنند و براي جلوگيـري از جـراحت  در منزل از كفش راحتي و دمپـايي استفاده

 .نرونـد  منزل راه 

 اطراف ناخن  خوردگي و ترشح  پاهاي خود را روزانه از نظر وجود قرمزي ، تورم ، تغيير رنگ ، زخم ، ترک

 .نمايند   توانند از آينه استفاده مشاهدة كف پا مي كنند كه براي اين كار و بررسي
 

 ترك مصرف دخانیات.  5

كنند ، بايد براي ترک  مي  مصرف( سيگار، پيپ ، چپق ، قليان ، جويدن توتون)افراد مبتال به ديابت كه هر نوع دخانيات 

 .شوند  دخانيات تشويق 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

چه . مهمترين كاري كه مي تواند در پيشگيري و كنترل پر فشاري خون تأثير گذار باشد تغيير سبک زندگي است   

. فشار خون طبيعي داشته باشيد ، چه فشار خون شما باال باشد ، چه تحت درمان داروئي باشيد يا دارو مصرف نمي كنيد 

 خود مراقبتي در بیماري فشارخون



 . ترين سرمايه زندگي شما كه سالمتي است آسيب ببيند  در هر حال بايد با تغيير سبک زندگي نگذاريد ارزشمند

 :اقدامات زير مواردي هستند كه شما مي توانيد جهت تغيير سبک زندگي انجام دهيد 

 : بخوریدغذاي سالم -1

اين غذاها شامل ميوه ها، .سعي كنيد در سبد غذايي خود مواد غذايي اي را كه در توقف پرفشاري خون مؤثرند بگنجانيد 

سعي كنيد از مواد غذائي . از چربي هاي اشباع شده پرهيز كنيد . زيجات ، غالت و غذاهاي كم چرب مي باشند سب

، موز، طالبي و پرتقال مواردي  ،گوجه فرنگي كشمش ، زرد آلو ، آرد سويا ، سبوس گندم.داراي پتاسيم هم استفاده كنيد 

 .هستند كه پتاسيم باالئي دارند 

 .خود كم كنيد نمک را  در غذاي -2

( Fast food)از غذاهائي آماده . نمكدان را از سفره غذايي خود حذف كنيد . از خوردن غذاهاي كنسروي بپرهيزيد 

سعي كنيد در طبخ روزانه نمک را . از خوردن ليته ترشي كه نمک به آن افزوده شده اجتناب كنيد . كمتر استفاده كنيد 

 .كم كنيد 

 .عي نگهدارید وزن خود را در حد طبی -3

 .كيلو وزن كم كنيد ، فشار خون شما را پائين مي آورد  6/0اگر اضافه وزن داريد حتي اگر حدود 

 .فعالیت فیزیکي خود را افزایش دهید -4

 32انجام حد اقل . فعاليت فيزيكي منظم مي تواند فشار خون شما را پائين بياورد و افزايش وزن شما را كنترل كند 

 .فيزيكي با شدت متوسط را جزء برنامه روزانه خود قرار دهيد  دقيقه فعاليت

 .سیگار را کنار بگذارید -5

 .استرس را مدیریت کنید  -6

روش هايي مانند آرام سازي ، تنفس هاي عميق و خواب كافي     . تا جائيكه مي توانيد استرس خود را كاهش دهيد 

 .مي توانند بسيار تاثير گذار باشند 

 .خون  خود را بطور دوره اي کنترل کنیدفشار   -7

سالگي هر  62از . سال يكبار اقدام به اندازه گيري فشارخون كنيد  0در سن ميانسالي اگر فشار خون بااليي نداريد هر 

سال يكبار و در صورتي كه در مرز پر فشاري خون قرار داريد ، ضمن اينكه مراقب تغذيه و فعاليت بدني خود هستيد هر 

 .اه يكبار فشار خون خود را كنترل كنيد چند م

 از طب مکمل هم سود ببرید  -8

اگر دارو مصرف مي كنيد در مورد . استفاده از سير در غذاها و يا حتي قرص ها يا كپسول هاي سير مي تواند موثر باشد 

مانند خونريزي ايجاد طرناكي  خزيرا تداخل سير با بعضي از داروها عوارض . مصرف سير با پزشک خود مشورت كنيد 

 .مي كند كه مي تواند كشنده باشد 

 

 : مواردي که قبل از اندازه گیري فشارخون باید رعایت شوند 



  الكل و ( قهوه و چاي )بهتر است نيم ساعت قبل از اندازه گيري فشار خون از مصرف كافئين ،

 .مصرف دخانيات خودداري كنيد 

  فعاليت بدني شديد انجام ندهيد. 

  ناشتا نباشيد. 

  قبل از اندازه گيري فشارخون مثانه خالي باشد. 

 .دقيقه قبل از اندازه گيري فشارخون استراحت كرده و صحبت نكنيد  6به مدت 

     
  

 

 

 

 

 

هاي منتقله از راه خون از جمله  ودر بين آنها هپاتيتهپاتيت هاي ويروسي يكي از مهمترين معضالت بهداشتي است 

اجتماعي و رواني را به خود اختصاص  ، باراقتصادي ، ناتواني هايي هستند كه سهم قابل توجهي ازمرگ ومير، بيماري

  . برجامعه تحميل نموده است مشكالت و تبعات بسياري را مزمن اين بيماري درحال حاضر داده اند و موارد

-A-D-E ويتامينهاي  توليد ، فعاليت هاي ضروري مثل تعادل قند بسياري از است كه مركز بزرگترين عضو بدن كبد

K-B12تقريباً بيش از  . مي باشد .... ، سم زدائي و ، پروتئين پالسما ، چربي ، ليپوپروتئين ، توليد اسيدهاي صفراوي

بيماري هاي كبدي نيز ممكن است خفيف ، ناگهاني و يا  تظاهرات باليني. فعاليت مختلف دركبد انجام ميشود  622

هپاتيت به معني التهاب كبد است و به علل مختلف از قبيل عوارض داروها ، الكل ، ويروس ها ، عوامل . شديد باشد 

 .    هپاتيت خود به دو نوع حاد و مزمن تقسيم مي شود . ايجاد ميشود ... ايمني و 

 راههاي انتقال

 .وترشحات بدن فرد آلوده وجود داشته و عمدتاً از راههاي غير خوراكي منتقل ميشود  ويروس درخون

 :عبارتند از  Bازجمله راه هاي انتقال هپاتيت 

          ازمادرآلوده به جنين و نوزاد در زمان تولد 

 از بافت خون وفرآورده هاي خوني آلوده 

               تماس جنسي با فرد آلوده 

 هاي ویروسي منتقله  ازراه خونهپاتیت رابطه باخود مراقبتي در 



  وسابقه هپاتيت  ، بصورت مشترک بابيمار مبتالسرنگ  وتيغ ريش تراش ، ناخن گير ، مسواک استفاده از

 درخانواده            

  استفاده از وسايل فرد آلوده ، وسايل دندانپزشكي ، خالكوبي و سوراخ كردن گوش با روش هاي غير بهداشتي 

 

 :هستند عبارتند از Bافرادي که درمعرض خطر ابتال به عفونت هپاتیت 

  (     به خصوص همجنس بازان)شركاي جنسي آلوده 

 كاركنان آزمايشگاههاي باليني 

  دندانپزشكان وكاركنان بخش دياليز –كاركنان مراكز بهداشتي درماني به ويژه جراحان 

  به ميزان زياد در استفاده كنندگان ازداروهاي وريدي و شيرخواران به دنيا آمده از مادران آلوده و بيماراني كه

 .معرض دريافت خون يا فرآورده هاي خوني هستند 

  كساني كه دچار اختالل ايمني ميباشند. 

معاشرت كردن  -روبوسي كردن  -اين بيماري از طريق حيوانات ، تماس هاي عادي و روزمره نظير دست دادن: توجه 

 . غذاخوردن و زندگي كردن انتقال پيدا نميكند  -دريک مكان

 Bپیشگیري از هپاتیت 

  ازتماس باخون آلوده خودداري شود. 

 بطور مشترک ...... حوله و -ناخن گير -تيغ -از وسائل حجامت ، خالكوبي و لوازم شخصي مانند ريش تراش

 .استفاده نشود 

  ازسوراخ كردن گوش و طب سوزني با روش هاي غير بهداشتي خودداري شود. 

  ابتال كودک به هپاتيت جلوگيري نماييد با واكسيناسيون به موقع از. 

  درصورتي كه در خانواده شما فردي مبتال به هپاتيتB  وجود دارد حتماً ساير افراد خانواده را واكسينه نماييد. 

  مبتاليان به هپاتيتB  براي درمان و كنترل بيماري خود بايد به پزشک متخصص مراجعه نمايند. 

 ن هپاتيت را تزريق نكرده و قصد بارداري دارند ، بايد از نظر آلودگي به ويروس زناني كه در زمان ازدواج واكس

هپاتيت بررسي شوند ، تا درصورت آلودگي ، با تزريق واكسن و ايمنوگلوبين اختصاصي از سرايت اين ويروس 

 .به نوزادشان جلوگيري شود 

 د ولي بهتر است دهاني منتقل میشو -به ندرت از طریق مسیر مدفوعي Bبیماري هپاتیت 

 .پرهیز شود  Bازتماس با ترشحات و مواد دفعي بیماران هپاتیت

 



 

                                        
 
 
 

منتقل  ديگربه نسل  نسلياز  ژنتيکبه صورت  كهاست  خوني بيماريهاي و ها اختالل شايعتريناز  يكي تاالسمي

 اين . ميباشد خون معنيبه  اميا و دريا معنيبه  تاالسااز دو واژه  مركب كهاست  يونانيواژه  يک تاالسمي . ميشود

 دليلبه  و ميباشد زياد ، خاورميانه ، مديترانه درنواحيآن  شيوع ميشودولي ديدهنژادها  ودرهمهدر سراسر جهان   بيماري

 . شده است نامگذاري تاالسمي مديترانه دريايدر اطراف  بيماري زياد شيوع

 تاالسمیبتا  انواع 

 (بدون عاليم جسمي است واز طريق آزمايش قابل تشخيص استناقل )بتا تاالسمي مينور -0

 (داراي عاليم جسمي استبيمار )بتا تاالسمي ماژور  -0

 انتقال صفت تاالسمی از والدین به نوزاد

 سالم ميباشد% 022كودک  حامل ژن تاالسمي نباشند هيچ يک از والديناگر .0

 (ناقل )  .ژن تاالسمي باشد كودک مينور خواهد شد فاقدژن تاالسمي وديگري  اگر يكي از آنها حامل .0

 .بودخواهد % 06به تاالسمي ماژوركودک ،احتمال ابتال  هر دو حامل ژن تاالسمي باشند( والدين)اگر .3

 : توجه –توجه 

  داريهاي رماژور به هيج عنوان دليلي بربدنيا آمدن  كودک سالم در باتولد يک فرزند مبتال  به بتا تاالسمي

 بعدي نيست

   موجب تولد كودک تاالسمي ماژورخواهد شد زوج مينورازدواج نتيجه ، 

. 

 ژور کدامند؟  راههاي پیشگیري از بروز بیماري بتا تاالسمي ما 

 :آموزش گروه هاي هدف كه عبارتند از-0

 –دانشجويان  –( دختران سوم راهنمايي و پسران سوم دبيرستان)تحصيلي دانش آموزان درمقاطع 

 –ژوري  خانواده هاي داراي بيمار ما -زوج هاي متقاضي ازدواج  -سربازان 

 

 :انجام آزمايشات مورد نياز عبارتند از -0

 با انجام ازمايش تاالسمي ازدواج غربالگري زوج ها در زمان 

 تولدزمايش تشخيص پيش از انجام آ 

 خود مراقبتي درتاالسمي
 



 

 

 

 

 

      
 

  مشکوك شوید  در صورت وجود عالئم زیر به بیماري سل 

 سرفه پايدار به مدت دو هفته يا بيشتر  .0

 سرفه همراه خلط ، تنگي نفس و درد قفسه سينه يا پشت  .0

 . عالئم تب ، كاهش اشتها ، كاهش وزن ، بي حالي ، تعريق شبانه ، خستگي زودرس و ضعف عمومي   .3

عالئم درد قفسه سينه و تنگي نفس  و يا بزرگ شدن گره هاي لنفاوي و يا درد و تورم مفاصل و يا سفتي  .0

 . گردن و تب و سردرد و يا اختالل ادراري و خون در ادرار و يا نازايي بانوان 

شكبه بيماري اس با بيمار سل ريوي خلط مثبت بويژه كودكان و نوجوانان و جوانان و خانم هاي حامله  تم .6

 . سل راتقويت ميكند

احتمال خطر . سال اخير ، ديابت شيرين ، بيماري سيليگوز   0سابقه آلودگي به عفونت ، سابقه بيماري سل در  .5

 ابتال به بيماري سل را تقويت ميكند

مصرف كورتن ها يا مصرف داروهاي سركوب كننده ايمني ، سابقه بيماري سرطان و نارسايي  سابقه طوالني .2

 . خطرابتال به بيماري سل را تقويت  ميكند مزمن كليه

خطر ابتال به بيماري سل را تقويت  سابقه نشانگان مزمن سوء جذب ، پايين بودن وزن بدن، باي پس روده  .5

 . ميكند

 . ه و گرد و خاک و سيليسكاركردن در محيط هاي آلود .9

با خطر بيشتري نسبت به ساير گروه هاي خوني ابتال به بيماري سل مواجه  ABو  Bافراد داراي گروه خوني  .02

 . هستند 

خطر ابتالبه سل را تقويت  افراد سيگاري ، الكليسم ، اعتياد تزريقي ، سوء تغذيه ،رژيم غذايي گياهخواري .00

 . ميكند

 .خطر ابتال به بيماري سل را تقويت ميكنند ف گوشت و لبنيات خودداري مي كنندافرادي كه همزمان از مصر .00

 . سابقه زندان در افراد .03

 .خطر بيماري سل راافزايش ميدهدو يا بيماري ايدز   HIVعفونت آلوده به  .00

 خود مراقبتي در بیماري سل



  :توجه
در جمعیت هاي متراکم ، نظیر زندان ها ، مراکز بازپروري ، اردوگاه ها و آسایشگاه هاي سالمندان احتمال  -

 . بروز بیماري سل بیشتر است 

  .بیماري سل از طریق غذا  ، آب و تماس جنسی ، تزریق خون و نیش حشرات منتقل نمی شود  -

 

 نکاتي که بایستي مد نظر قرار گیرد: 

. در هنگام شستشو ظروف غذا ، البسه ، ملحفه بيمار با ديگران نيازي به جداسازي ندارند  -  

. با تغذيه كافي و سالم حاوي پروتئين و مصرف ميوه جات و سبزيجات از بيماري سل پيشگيري كنيم  -  

. رعايت بهداشت فردي براي كنترل بيماري سل با اهميت است  -  

رماني بيماري سل در مراكز بهداشتي و پايگاه و خانه هاي بهداشت به صورت رايگان كليه اقدامات تشخيصي و د -

.  انجام مي شود   

. واكسيناسيون از بيماري سل پيشگيري مي كند  -  

. بيماري سل را كنترل مي كند  ، درمان بيماران -  
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