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ــکل  ــردم ش ــارکت م ــور ومش ــر حض ــی ب ــران مبتن ــامی ای ــوری اس ــام جمه نظ
گرفتــه اســت گســترده تریــن نظــام مشــارکت جامعــه درکشــور،دوران شــکوه 
منــد انقــاب اســامی وهشــت ســال دفــاع مقــدس درجنــگ تحمیلــی می باشــد

ــوزه  ــول ح ــرح تح ــت درط ــت بهداش ــذار معاون ــر گ ــای تاثی ــه ه ــی از برنام یک
ــب  ــامت در قال ــه س ــای اولی ــت ه ــاء مراقب ــن وارتق ــه تأمی ــت »برنام بهداش
گســترش  تقویــت شــبکه بهداشــت ودرمــان در مناطــق شــهری« اســت کــه بــا 
در نظــر گرفتــن پیچیدگــی مشــکات موجوددرمناطــق شــهری الزم اســت عــاوه 
بــروزارت بهداشت،ســایر دســتگاه هــای اجرایــی مرتبــط وســازمانهای دولتــی  

وغیردولتــی همــکاری داشــته باشــند 
ــه  ــدار ب ــی پای ــعه اجتماع ــه توس ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــوده ک ــت نم ــه ثاب  تجرب
همــکاری همــه افــراد جامعــه نیازمندیــم تأمیــن و ارتقــاء ســطح ســامت 
ــکاری  ــد هم ــعه نیازمن ــر توس ــای دیگ ــه ه ــایر جنب ــتر از س ــه بیش افرادجامع
ــی  ــه یکــی از اصــول P.H.C اصــل مشــارکت مردم ــا ک ــی اســت از آنج عموم
اســت.برنامه ملــی توســعه مشــارکت مردمــی و هماهنگــی بین بخشــی در نظام 
ســامت بــه عنــوان یــک عملیــات فراگیــر بــرای دســتیابی بــه اهــداف ســامت 
ــم  ــج مفاهی ــق تروی ــه ازطری ــارکت جامع ــتعدادها مش ــرداری از اس ــره ب بابه
ســامت، توســعه رفتارهــای ســالم ،توانمنــد ســازی و حســاس نمــودن جامعــه 
بــرای حفــظ ســامت خــود و خانــواده، قبــول مســئولیتهای فــردی و اجتماعــی در 
برابــر محیــط زیســت و اجتمــاع، افزایــش مشــارکت ســازمانهای دولتــی و غیــر 
دولتــی بــه همــکاری مؤثــر و مطلــوب بیــن بخشــی در راســتای توســعه زندگــی 
ــه  ــک برنام ــر ازی ــترده ت ــی گس ــود و در چارچوب ــی ش ــرا م ــد اج ــالم و مول س

بهداشــتی زمینــه ســاز رســیدن بــه توســعه مــداوم وپایــدار مــی باشــد.
درهمیــن راســتاوبایاری خداوندمتعــال دومیــن شــماره ازنشــریه مجــازی 
داوطلبــان ســامت قطــب شــمال غــرب باحمایــت مرکزمدیریــت شــبکه وزارت 
متبــوع وهمــکاری مدیــران ،همــکاران وداوطلبــان ســامت دانشــگاههای 
عضوبارگــذاری مــی گرددامیدآنکــه مــارادرراه رســیدن بــه هــدف یــاری نماید

بیر
سرد

ن 
سخ
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مهارت های ده گانه زندگی

 چگونه استرس واضطراب را مدیریت کنیم؟

اضطــراب عبــارت اســت ازیــک احســاس منتشر،ناخوشــایند ومبهــم ودلواپســی بامنشــاء ناشــناخته،که بــه 
فــرد دســت می دهــد. همــه انســان هادرزندگی خــود دچــار اضطــراب می شــوند،ولی اضطــراب مزمــن 

ــت.  ــاز اس ــادی ومشکل س ــدید، غیرع وش
تحقیقــات نشــان می دهندکــه اضطــراب درخانم هــا، طبقــات کم درآمدوافــراد میانســال وســالخورده بیشــتر 

دیــده می شــود.
زندگــي روزانــه  هرفردمملوازحــوادث استرس زامي باشــد.اضطراب یــک تجربــه هیجانــي منفــي اســت 
ومي توانددراثــر حوادثــي ماننــد ســروصدا، شــلوغي،یک ارتبــاط بیــن فــردي بد،امتحــان، بیمــاري اطرافیــان، 

شــغل و... ایجــاد گــردد.

اضطــراب مجموعــه اي از عالئــم بدنــي، فكــري و روانــي اســت كــه در مجمــوع بــه مــا نشــان مي دهــد كــه 
نگــران هســتیم.

و شامل موارد زیر مي باشد:         
ــره  ــرر ادرار، چه ــي، تک ــوع، بیخواب ــتها، ته ــت دادن اش ــس،از دس ــي نف ــب، تنگ ــش قل ــي: تپ ــم بدن 1(عائ

برافروختــه، تعریــق، اختــاالت گفتــار و بي قــراري                  
2(عائم تفکر: سردرگمي، اختال  در حافظه  و تمرکز، حواس پرتي،ترس ازدست دادن          

ــي و  ــرل، کمروی ــردگي، کنت ــی: عصبي بودن،بي طاقتي،هوشیاري،وحشت زدگي،دلواپسي،افس ــم روان 3( عائ
هیجــان زدگــي     
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بــه طــور کلــی علــت بــه وجــود آمــدن اضطــراب بــه 

ــردد: ــر می گ ــر ب ــل زی ــه عام س

عوامل جسمانی: 

درافــراد مضطــرب، میــزان بعضــی از هورمون هــای 

بنابرایــن  اســت.  غیرعــادی  درخــون  موجــود 

هرآن چــه کــه باعــث اختــال در سیســتم هورمونــی 

یــا  اضطراب شــود،کم کاری  باعــث  شــود،مي تواند 

ــودن قنــد  خــون، وجــود  پــرکاری تیروئیــد، پاییــن ب

ــزان  ــال در می ــث اخت ــد باع ــور در غددمي توان توم

ایــن هورمون هــا گــردد.

عوامل اجتماعی و محیطی:

ــه  وجــود آمــدن  ــی بســیاری باعــث ب ــل اجتماع عوام

اضطــراب درافــراد می شــود،مانند جنــگ، گرانــي، 

ناامنــي و...ازعوامــل محیطــی می تــوان تغییــرات 

ناگهانــی وغیرمنتظــره همچون،زلزله،ســیل،تصادفات 

ــام  ــکان،...را ن ــی از نزدی ــرگ یک ــدید،بیماري وم ش

بــرد.

عوامل ژنتیکي وارثي: 

یکــی ازمهم تریــن عوامــل اضطــراب ژنتیــک اســت.

احتمــال ایجــاد اضطــراب درفرزنــدان افرادمضطرب 

ــار  ــرار دادن رفت ــو ق ــه الگ ــت. البت ــاال اس ــیار ب بس

پــدر ومــادر ویادگیــری وتکــرار کارهــاي آنــان نقــش 

مهمــی دراضطــراب فرزنــدان دارد.

ــروز  ــي ب ــکل هاي مختلف ــه ش ــي ب ــاالت اضطراب اخت

ــه: ــد از جمل مــي کن

اختال اضطراب فراگیر یا منتشر:

ایــن حالــت درافــرادی دیــده می شــودکه به طــور 

مــداوم ومفــرط نگــران وقــوع اتفاقــی هســتند.

متنــوع  می تواندبســیار  نگرانی هــا  ایــن  موضــوع 

فرزنــدان،  بیمار شــدن  از  نگرانــی  ماننــد  باشــد 

ازآشــنایان،نگرانی  یکــی  ازمــرگ  نگرانــی 

و... غــذا  ازته گرفتــن 

 ترسهاي ساده یا اختصاصي:

ــراب  ــاد اضط ــاص مي تواننددرافرادایج ــهاي خ  ترس

شــدن  فردازمواجــه  تــرس  نــوع  کنند.درایــن 

بابعضــی موقعیت هــا، فعالیت هــا یااشــیاء اجتنــاب 

ــک،  ــات )سوس ــي حیوان ــرس ازبعض ــد ت می کند،مانن

مارمولک،...(،بلندی،دریــا،  مــوش،  عنکبــوت، 

بســته،افراد  ازمکان هــای  تــرس  خون،مــرگ،... 

مبتــا بــه آن ازحضوردرفضــای بازوپرازدحام  شــلوغ 

وخــروج ازمحیــط منــزل خــودداری می کننــد.

 اختال اضطراب اجتماعی:

اوایــل  یــا  کودکــي  اواخــر  در  تــرس  نــوع  ایــن 

نوجوانــي شــروع می شــودوبا تــرس وشرمســاری 

ــرخ  ــذا خوردن،س ــت کردن،غ ــتباه کردن،صحب ازاش

اســت  جمــع  و...دربرابــر  یالــرزش صــدا  شــدن 

یاخجالــت ســاده تفــاوت دارد.ایــن حالــت اضطــراب 

ــه  ــرد را ب ــد می شــود وف ــراد جدی ــناخت اف ــع ش مان

می کشــاند. وگوشــه گیری  انــزوا 
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اختال وسواس:

ــاف  ــی رابرخ ــا اعمال ــکار ی ــت فرداف ــن حال درای

بیمــاری  می کند.ایــن  تکــرار  خــود  میــل 

وســواس  یــا  فکــری  صــورت  بــه  می توانــد 

عملــی یــا هردودرفــرد ظاهــر شــود.در وســواس 

فکری،فــرد قــادر نیســت فکــر واحســاس مزاحــم 

راازذهــن خودبیــرون کنــد. افــکار وسواســی 

ــده ووحشــت آور  ــد بســیار ناراحــت کنن می توانن

باعــث  می تواننــد  وسواســی  باشــد.افکار 

شــوندکه فردبه ســمت عــادات ورفتار وسواســی 

ــه  ــی راب ــل یااعمال ــی عم ــدا کند،یعن ــش پی گرای

طورمکــرر وبــدون میــل انجــام دهــد )وســواس 

مکرردست ها،دســتمال  مانندشســتن  عملــی(. 

کشــیدن مکرروســائل خانــه،... اعمــال وسواســی 

هیچ گونــه توجیــه منطقــی ندارندافــراد به شــیوه 

ــان  ــش نش ــترس واکن ــف دربرابراس ــاي مختل ه

مي دهندایــن واکنش هــا مقابلــه بــا اســترس 

نامیــده مي شــود کــه د رافــراد مختلــف متفــاوت 

اســت وفشــار عوامــل اســترس زا بــرروي فــرد 

مي کاهــد. را 

 

مهارت های مقابله اي اول: 

1( تفکرات خود را تغییر دهید. 

2( از حس طنز و شوخي استفاده کنید.

3( بیــن کاروتفریــح تعــادل برقرار کنیدکشــیدن 

یــک نفــس عمیق،خــوردن یــک فنجــان چــاي 

دروســط روزیارفتــن بــه پــارك مي تواندبــراي 

ــد. ــر باش ــترس موث ــش اس کاه

4( درمشکات ازدیگران کمک بگیرید.

5( توانایي هاي خودرا بشناسید. 
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مهارت های مقابله ای دوم: 

1( نحــوه کنــار آمــدن خــودرا بامحیــط تغییــر 

دهیــد. 

کنیدشــاید  مشــورت  خــود  دوســتان  بــا   )2

صرفه جویــي  بــراي  بهتــري  حل هــاي  آنهــاراه 

باشــند. بلــد  واســترس  درزمان،انــرژي 

مهارت هاي مقابله اي سوم: 

1( توانایــي جســمي خــود رابــراي مقابلــه بــا 

دهیــد. افزایــش  اضطــراب 

باشــید  داشــته  مناســبي  تغذیــه   )2

ــات و  ــوه، )آبنب ــبزیجات، می ــا، س کربوهیدرات ه

شــکات و  نوشــیدني هاي شــیرین را بصــورت 

کنیــد(. مصــرف  متعــادل 

3( مــواد حــاوي کافئیــن، نیکوتیــن و قنــد را 

حــذف کنیــد.

4( ورزش منظم و هوازي داشته باشید.

5(خواب و استراحت خود را تنظیم کنید.

مهارت هاي مقابله اي چهارم: 

1( در زندگي خودتغییر به وجود آورید. 

2( گاهي با خود خلوت کنید.

3( وقــت خــود را تنظیــم کنیــد وکارهــا را عقــب 

برنامه ریــزي  خــود  زندگــي  بــراي  نیندازیــد. 

ــید. ــته  باش داش

4( ســطح زندگــي خــود را متناســب بــا درآمد تــان 

ــم کنید. تنظی

درشــرایط  معنــوي  زندگــي  یــک  داشــتن   )5

اســترس هاي عمیــق بســیار کمک کننــده اســت.

6( خودتــان را تشــویق کنیــد و بــه خودتــان 

بدهیــد. جایــزه 

7( اگراضطــراب باعــث اختــال درامــور مهــم 

زندگــي شــما شــده اســت بایــد بــه پزشــک 

متخصــص)روان شــناس یــا روانپزشــک(مراجعه 

ــد. کنی

موتابــي  دکتــر   ، الدن  فتــي  دکتــر  منابــع:1- 

، کاظــم زاده  ، محمــد خانــي شــهرام  فرشــته 

مهــرداد

فتــي  دکتــر   ، فرشــته  موتابــي  دکتــر   -2

ویــژه  زندگــي  مهارت هــاي  آمــوزش  الدن: 

1 3 9 1 ، ن یا نشــجو ا د

محمــد  ترجمــه  کلینکــه،  ال.  کریــس.   -3

زندگــي مهارت هــاي  شــهرام:  خانــي 

جالیــان ناهیــد، ســمواتی ملیحــه، چراغــی   -4

زهــرا، مــرادی رحیــم، ســال 1391،مهــارت هــای 

داوطلبــان  آموزشــی  مجموعــه  از   1 زندگــی 

خانــواده  ســامت   – ســوم  کتــاب   ، ســامت 

پزشــکی همــدان( علــوم  )دانشــگاه 

کارشــناس   : جالیــان  ناهیــد  گردآورنــده:   

بهداشــتی  معاونــت  مردمــی  هــای  مشــارکت 

همــدان اســتان 
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مقدمه:
مشــارکت فراینــدی اســت کــه موجــب فعــال 

محلی،بکارگیــری  ازمنابــع  بخشــی  شــدن 

گروههــای متنــوع اجتماعــی درتصمیــم گیری،حــل 

محیــط  ازســطح  اطاعــات  آوری  مشــکات،جمع 

وهمــکاری دراجــرای پــروژه هــا مــی باشــد.

هــای  ازراه  یکــی  ســامت  داوطلبــان  برنامــه 

ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــی باش ــی م ــارکت مردم مش

درکشــورهای  المللــی  بیــن  موفــق  الگوهــای 

وکشــورهای  اندونــزی  همچــون  آســیایی 

بهداشــت،  وزارت  توســط  جنوبــی  آمریــکای 

ــرا  ــه اج ــران ب ــکی درای ــوزش پزش ــان وآم درم

درآمدوهــدف ازایــن برنامــه مشــارکت دادن 

مــردم درتامیــن و ارتقــای ســامت خودآنــان 

بــود. شــهرها  حاشــیه  درمناطــق  خصوصــا 

تاریخچه داوطلبان سامت درایران:

هــدف  بــا  بهداشــت  1369وزارت  ســال  در 

حاشــیه  بهداشــتی  مشــکات  حــل  وانگیــزه 

نشــینان شــهری اقــدام بــه طراحــی واجــرای 

عنــوان  تحــت  ســامت  داوطلبــان  برنامــه 

ــدای  ــت«درجنوب تهران)درابت ــان بهداش »رابط

بــزرگ  شــهرهای  حاشــیه  ســپس  طــرح(و 

کشور)تبریز،شــیرازواصفهان(نمود.

جلب مشارکتهای
مردمی
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درواقــع ایــن طــرح درمناطقــی شــکل گرفــت، کــه 
ــترش  ــل گس ــه دلی ــان ب ــت ودرم ــبکه بهداش ش
بــی رویــه جمعیــت شــهری کمتریــن پوشــش 
مراقبتهــای بهداشــتی را بــرای گروههــای آســیب 
ــا توجــه  ــه شــهری داشــت. ســپس ب ــر جامع پذی
بــه موفقیــت هــای چشــمگیر داوطلبــان ســامت، 
در ســال 1373وزارت بهداشــت تصمیــم بــه 
ارتقــای طــرح بــه عنــوان سیاســت وبرنامــه ملــی 
بــرای بهبــود ســامت مناطــق حاشــیه شــهری 
اقشارآســیب  تمامــی  سیاســت  نمودودرایــن 
ــر  ــهر درسراس ــیه ش ــهری وحاش ــق ش پذیرمناط
ــامت  ــان س ــه داوطلب ــش برنام ــورزیر پوش کش

ــت. ــرار گرف ق
هــدف کلــی برنامــه: افزایــش ســواد ســامت 
مــردم ومشــارکت ایشــان درمدیریت،تصمیــم 
هــای  برنامــه  واجــرای  ریــزی  گیری،برنامــه 
ســامت درراســتای ســامت وتوانمنــد ســازی 

جامعــه
اهداف اختصاصی برنامه مشارکت مردمی

فعــال  خدمــات  ارائــه  پوشــش  افزایــش   -
درعرصــه ســامت باهمــکاری داوطلبــان ســامت
واصــاح  ســامت  ســواد  افزایــش   -
ســامت  داوطلبــان  رفتاربهداشــتي 

- ارتقای ســطح ســواد ســامت جامعــه  باهمکاری 
داوطلبان ســامت

- افزایــش جــذب وهدایــت منابــع وکمکهــای 
ــعه  ــه درتوس ــات خیری ــن وموسس خیرین،واقفی

ــور ــت کش ــش بهداش بخ
- بســیج وســازماندهي مشــارکت مردم،ســازمان 
نفس،خــود  بــه  منظورایجاداعتمــاد  هابــه 

اتکایي،مدیریــت  نیازســنجي واولویــت بنــدي 
وارائــه راه حــل مناســب جهــت حــل مســائل 
تندرســتي جامعــه بااســتفاده ازظرفیــت هــای 

محلــی
ــر  - افزایــش مشــارکت ســازمانهاي دولتــي وغی
ــه همــکاري موثرومطلــوب بیــن بخشــي  دولتــي ب
ــعه  ــه درتوس ــازی  جامع ــد س ــتاي توانمن درراس
مشــارکت  جلــب  ســالم)با  زندگــی  شــیوه 
داوطلبــان متخصــص، افرادحقیقــی و بخشــهای 

توســعه (
ــه  ــامت دربرنام ــان س ــکاری داوطلب ــب هم - جل
ترویــج خودمراقبتــی وجــذب ســفیر ســامت 
-همــکاری داوطلبــان ســامت دراجــرای برنامــه 

ــادر شــیر م
ســامت                           داوطلبــان  -مشــارکت 
دربیماریابی،پیشــگیری ودرمــان بیمــاری ســل

ــامت  ــان س ــکاری داوطلب ــب هم ــنایی وجل - آش
دراجــرای برنامــه بیمــاری هــای منتقلــه ازناقلیــن

پیشــتازان  محــات  ســامت  داوطلبــان 
ــی  ــت اجتماع ــه بهداش ــی درزمین ــاری عموم همی
مشــارکتهای  جلــب  درراه  هســتندوداوطلبانه 
بهداشــتی  فعالیتهــای  درعرصــه  مردمــی 
ارتباطــی  پــل  اندوبعنــوان  گــذارده  قــدم 
وعامــل پیوندنظــام بهداشــتی بــا مــردم عمــل                      
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مــی نمایند.بــرای رســیدن بــه هــدف داوطلبــان 
در  مــردم  فعــال  ومشــارکت  محــات  ســامت 
خودوپاســخگویی  ســامت  وارتقــای  تامیــن 
درمناطــق  اولیــه  بهداشــتی  هــای  نیــاز  بــه 
ضــروری  داوطلبــان  ســازی  شــهری،توانمند 
اســت.چرا کــه داوطلبــان ســعی دارندحقایــق 
اساســی موردنیازبــرای رســیدن بــه ســامت 
فــرا  رابخوبــی  واجتماعــی  خانوادگــی  فــردی 
ــال داشــته  ــری شــرکت فع ــن یادگی گیرندودرای
باشــندوآنها رابــه زبــان خودبــه مــردم محلــه 

دهنــد. آمــوزش 
هســتندکه  ســامت،افرادی  داوطلبــان 
درراه  وفقــط  مالــی  توقــع  هیچگونــه  بــدون 
دوســتانه  انســان  خداوحــس  رضــای 
مــی  تــاش  بهداشــتی  درسیســتم 
ومحلــه  کوچــه  کنندوتعداد40خانوارازاهالــی 
دهنــد. خودقرارمــی  پوشــش  تحــت  خــودرا 

انتظارات نظام بهداشتی ازداوطلبان سامت:
انتظارهــای نظــام  بهداشــتی کشــور ازداوطلبــان 

ســامت بــه طــور کلــی شــامل:
- یادگیــری مفاهیــم ومهارتهــای بهداشــتی اولیــه 
وانتقــال بــه مردم)خانوارهــای تحــت پوشــش(با 

شــرکت در کاســهای آموزشــی 
- شناســایي خانوارهــا وگــروه هــاي آســیب پذیــر 

ــش تحت پوش
ــتی  ــگاه بهداش ــای پای ــال پیامه ــری وانتق - پیگی

بــه مــردم
- جمــع آوری آمــارو اطاعــات حیاتــی د رمحــدوده 

ــت خود  فعالی

ــرای رفــع  - جلــب همــکاری ومشــارکت مــردم ب
مســائل مرتبــط بــا ســامتی  

- پیگیــری جهــت رفــع مشــکات محلــه ازطریــق 
سایربخشــهای توســعه

- جلب همکاری خیرین سامت 
بیماریابی،درمــان  درپیشــگیری  همــکاری   -
ــه  ــای منتقل ــل وبیماریه ــاری س ــگیری بیم وپیش

ازناقلیــن
- آمــوزش ترویــج شــیر دهــی درخانوارهــای 

تحــت پوشــش
- همکاری دربرنامه خود مراقبتی

خصوصیات داوطلبان سامت:
- حداقــل ســواد درحــد راهنمایــی راداشــته 

ــد. باش
ی  فراگیــر  بــرای  کافــی  وفرصــت  وقــت   -
باشــد. داشــته  بهداشــتی  مطالــب  وآموختــن 

- ظاهر،رفتارمقبول وشایسته داشته باشد
- مقبولیت اجتماعی داشته باشد.

ــه  ــای داوطلبان ــام کاره ــزه درانج ــه وانگی - عاق
ووظایفــی کــه ازوی انتظــار مــی رود راداشــته 

ــد. باش
- بهتراســت متاهــل باشــد وسرپرســت اوبــرای 
فعالیــت وی درایــن مســئولیت موافقــت خــودرا 

اعــام کنــد.

برنامه داوطلبان سامت متخصص:
داوطلبــان متخصــص، افــراد متخصــص بخشــهای 
دیگــر هســتند،که درقالــب گروههــای داوطلبانــه 
بخشــی  شــده  ســازماندهی  صــورت  وبــه 
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ازتخصــص علمــی ومهارتــی کاربــردی خویــش 
ســامت  داوطلبــان  بــه  آمــوزش  طریــق  رااز 
وارتقــای  پایدار،تامین،حفــظ  توســعه  بــرای 
افــراد  بــرای  ســطح ســامت وزندگــی ســالم 
جامعــه بــکار مــی گیرند.ایــن برنامــه درقالــب 
آموزشــی،مهارتی وحمایتــی بابهــره گیــری ازتوان 
اجــرا  بــه  ونهادهــا  ارگانهــاادارات  تخصصــی 

گذاشــته شــده اســت.

و در پایان:
دســامبر،روز  برابرباپنجــم  آذرمــاه  چهاردهــم 
ــت. ــده اس ــده ش ــامت نامی ــب س ــی داوطل جهان
روز بزرگداشــت داوطلــب روزی اســت کــه بایــد 
ــامت  ــان س ــه داوطلب ــائبه کلی ــی ش ــات ب اززحم
افــرادی  ســامت  گردد.داوطلبــان  قدردانــی 
هســتند،که بــدون هیچگونــه مزدوحقــوق مــادی 
وفقــط بــه دلیل حــس مســئولیت پذیــری دربرابر 
پلــی  ماننــد  انســانیت  و  الهــی  جامعه،رضــای 
ارتباطــی بیــن مســئوالن بهداشــتی ومــردم عمــل 
مــی کنند.شــاید بــاور کــردن آن دشــوار باشــد، 
امــا دربســیاری ازموقعیتهــای بحرانــی بهداشــتی 
مانندوباوآنفلوانــزا  بیماریهایــی  شــیوع  ماننــد 
درکشــورویا طــرح هــای واکسیناســیون وبرنامــه 
نقــش  ســامت  دیگر،داوطلبــان  ملــی  هــای 
از  وپیشــگیری  مــردم  درآمــوزش  شــگرفی 
ــب  ــی داوطل ــد.روز جهان ــوده ان ــا نم ــا ایف بیماریه
بهتریــن فرصــت بــرای قدردانــی ازعزیزانــی 
اســت کــه بــدون هیــچ چشم¬داشــتی زمــان 
ــه  ــیدن ب ــش رادرراه رس ــی خوی ــه وآگاه وتجرب
اهــداف برنامــه صــرف نمــوده ومارابرای داشــتن 

ــاندند.  ــاری رس ــدوآگاه ی ــالم وتوانمن ــی س ایران
تدویــن: مریــم حیــدری مقیم-کارشــناس جلــب 
کبودراهنــگ،  شهرســتان  مردمــی  مشــارکت 

ــدان ــتان هم اس
 معصومــه مهدیانی-کارشــناس جلــب مشــارکت 
مردمــی شهرســتان تویســرکان، اســتان همــدان

منابع:
 1(وزارت بهداشــت درمــان وآمــوزش پزشــکی 
درجمهــوری اســامی ایران،بــا همــکاری صنــدوق 
متحد،1377،رابطــان  ملــل  ســازمان  کــودکان 
درایران،تهران،یونســف-تپیگیری  بهداشــت 
وانتقــال پیــام هــای پایــگاه بهداشــتی بــه مــردم

وآمــوزش  درمــان  بهداشــت  2(وزارت 
مدیریــت  بهداشــت،مرکز  پزشــکی،معاونت 
ــعه  ــی توس ــته خدمت ــهریور 1394،بس شبکه،ش
بخشــی. بیــن  وهماهنگــی  مردمــی  مشــارکت 

وآمــوزش  درمــان  بهداشــت  3(وزارت   
مدیریــت  بهداشــت،مرکز  پزشــکی،معاونت 
شــبکه،بهار 1383،برنامــه جلــب مشــارکت بیــن 
بخشــی بــرای دســتیابی بــه زندگــی ســالم ومولــد 

متخصــص((. ))داوطلبــان  قالــب  در 
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مقدمه:
ســامت ازمهمتریــن مؤلفــه هــای توســعه پایــدار 
بــوده ودسترســی بــه خدمــات پایــه ســامت 
ــد.زنان  ــر مــی باش ــوق بش ــزای اصلــی حق ازاج
ــه  ــاص ازجمل ــای خ ــدن دوره ه ــل گذران ــه دلی ب
ویائســگی،گروه  شــیردهی  حاملگی،زایمــان، 
ــوب  ــامت محس ــر س ــه ازنظ ــر جامع ــیب پذی آس
شــده،نیازمند خدمــات ویــژه پیشــگیری، ســامت 
ودرمــان مــی باشــند.از طرفــی افزایــش میــزان 
،فقــر اقتصــادی و بیکاری وبی سوادی،دسترســی 
ــرای  ــامت راب ــتی وس ــه بهداش ــات پای ــه خدم ب
ــان دشــوارتر ســاخته اســت.این درحالیســت  زن
کــه تأمیــن ســامت زنــان نــه تنهــا بــه افزایــش 

شــاخص هــای ســامت جامعــه کمــک خواهــد 
ــز  ــواده نی ــامت خان ــای س ــث ارتق ــه باع کرد،بلک

مــی گــردد.
احســاس  بــودن  فراهــم  و  ســامتی  ارتقــای 
خــوب بــودن درهــر یــک ازدورهــای زندگــی یــک 
زن، کیفیــت زندگــی بهتــری را بــرای او رقــم 
ــار  ــه ب ــه ب ــک جامع ــرای ی ــادی ب ــرات زی زده وثم

خواهــد آورد.
زنــان بــه عنــوان پایــه هــای اصلــی خانــواده 
ومحــور اساســی ســامت، رشــد، پویایــی واعتای 
خانــواده وجامعــه هســتند از ایــن روالزم اســت 
نــگاه ویــژه ای بــه »ســامت« ایــن قشــر داشــته 
)ســازمان   WHO تعریــف  بــه  البتــه  باشــیم، 

سالمت زنان
28 مهر ماه روزسالمت زنان  برزنان ومادران مهربان ایران مبارک باد
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جهانــی بهداشت(»ســامت«به معنــی برخورداری 
ــوی  ــمی،روانی،اجتماعی ومعن ــل جس ــاه کام ازرف

اســت. 
شــاید بــه همیــن دلیــل بیســت و هشــتم مهرمــاه 
روز ســامت زنــان اعــام شــده تــا زنــگ بیــداری 
بــرای کســانی باشــد کــه همیشــه زن را موجــودی 
داننــد ومعتقدنــد: زن  مــی  ناپذیــر  خســتگی 
شــود،ناتوان  نمــی  وبیمــار  خســته  گاه  هیــچ 
ودردمنــد نمــی شــود،ازکار افتــاده یا بازنشســته 
ازاوانتظاردارندبــه  شودوهمیشــه  نمــی 
ــت وروب و  ــیدگی کند،رف ــروفرزندان رس همس
خریدمنــزل راانجــام دهد،ازمیهمانــان پذیرایــی 
کند،بــار کمبودهــای اقتصــادی خانــواده رابــه 
دوش بکشــدوصرفه جویــی وقناعــت راپیشــه 
کندوســرانجام آنکــه بــرای پــر کــردن اوقــات 

ــد.  ــاش نمای ــواده ت ــای خان ــت اعض فراغ
ولــی بــه دلیــل نقــش حســاس »زن« وموقعیــت 
اودرســامت  اهمیــت  بــا  بســیار  جایــگاه  و 
وســازندگی خانــواده وجامعــه، مراقبــت و توجــه 
بــه نیازهــای جســمی، روانــی، اجتماعــی و عاطفــی 
ومعنــوی او نیــز ازاهمیــت خاصــی برخــوردار 

اســت و دقــت بیشــتری را مــی طلبــد. 
»ســامت زن« بایــد در ابعــاد مختلــف تأمیــن 
ــه نقــش ایــن موجــود  ودیــدگاه هــای متفــاوت ب
اســتثنایی بــه گونــه ای معطــوف شــود کــه جایگاه 

ــد. واقعــی خــود را بیاب

نقش زن درسامت 
خانواده به عنــوان کوچکترین نهاداجتماعي،نقش 
فرهنگي،اقتصــادي  ســطح  درارتقــاء  بســزایي 

ــواده  ــاد خان ــامت نه ــوردارد. س ــي کش واجتماع
جســماني،رواني  ســامت  دیــدگاه  ازســه 
واجتماعــي قابــل بررســي اســت وزن نیــز بــه 
ــامت  ــن س ــواده درای ــي از ارکان خان ــوان یک عن

ــد. ــي کن ــاء م ــزایي ایف ــش بس نق

ورزش و سامت زنان
ورزش یکــی ازابــزار مهــم رشــد فکــری وجســمی 
کــه  ایــن  بــه  توجــه  اســت.با  افراددرجامعــه 
ــاری هــای  ــان بیشــترازمردان در معــرض بیم زن
اســتخوانی بــه ویــژه پوکــی اســتخوان قــرار 
مــی گیرنــد،ورزش بــرای ایــن قشــر اهمیــت 
بیشــتری پیــدا مــی کند.فعالیــت هــای بدنــی 
مســتمردرزنان مــی تواندازبســیاری امــراض از 
جملــه پوکــی اســتخوان،حمات قلبــی وســکته 
مــرگ  ســوم  ازیــک  بیــش  کــه  مغــزی  هــای 
کنــد. اســت،جلوگیری  ازآن  ناشــی  ومیرزنــان 

فعالیــت بدنــی بــه همــراه رژیــم صحیــح وســالم 
مــی تواندازبــروز چاقــی درزنــان نیــز جلوگیــری 
کند.زنــان دردوران یائســگی بیشــتردرمعرض 
ــی  ــی وپوک ــی عروق ــای قلب ــاری ه ــه بیم ــا ب ابت
اســتخوان هســتندکه انجــام ورزش های مســتمر 
مانندپیــاده روی وتحریــکات جســمی مختلــف مــی 
توانددرکاهــش ایــن امــراض تاثیــر بــه ســزایی 
وتحریــکات  ورزش  باشــد.همچنین  داشــته 
جســمی موجــب کاهــش اســترس وافســردگی 

ــود. ــی ش ــان م درزن
دینداری و سامت زنان

ــت  ــی اس ــداری حقیقت ــن ودین ــه دی ــا ک   از آنج
کــه همیشــه همــراه بشــر بــوده اســت. بــه 
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ــت  ــي هرفرهنگــی باعــث هوی ــوان رکــن اصل عن
وانســجام جامعــه مــی شــود.با افزایــش میــزان 
دینــداری زنــان شــاغل ســامت روان آنــان نیــز 
افزایــش مــی یابــدودر نتیجــه عــاوه برآنکــه 
مــی  بــه ســر  روانــی وروحــی  فرددرآرامــش 
بردایــن توانایــی رانیــز مــی یابدکــه نقشــهای 
متفــاوت اجتماعــی خــودرا بــه کامــل تریــن شــکل 
ایفــا نماید.برنامــه ریــزی هایــی جهــت ارتقــاء 
ســطح ســامت روان زنــان صــورت گیردوبــه 
اخــاق  دینداری)اعتقــاد،  گانــه  ســه  ابعــاد 
هایــی  ریــزی  وبرنامــه  شــده  احکام(توجــه  و 
زیرنظــر کارشناســان دینــی، روان شناســی جهــت 

ــرد. ــورت گی ــاد ص ــن ابع ــت ای ــناخت وتقوی ش

کام آخر 
ودرنهایــت اینکــه توجــه بــه »ســامت زنــان« 
تنهــا درنامگــذاری یــک روز ویــا هرچنــد مــاه 
ــار معاینــه توســط متخصــص  وچنــد ســالی یــک ب
زنــان وانجــام چندآزمایــش وســونوگرافی وپــاپ 
اســمیر خاصــه نمــی شــود،بلکه شــناخت عوامــل 
ایــن  بــردن  بیــن  واز  زنــان  زابــرای  آســیب 
عوامــل یــادور نگــه داشــتن آنهــا ازعواملــی کــه 
مــی توانــد ســامت جســمی وروانــی آنهارابــه 
بسترمناســب  کــردن  بیندازد،فراهــم  خطــر 
ــف  ــار وظای ــزل درکن ــرون ازمن ــت بی ــرای فعالی ب
اجتماعــی  رفاهــی  امکانــات  خانوادگی،ایجــاد 
زودرس  وفرســودگی  خســتگی  رفــع  بــرای 
ــان )تفریحــات ســالم ومفــرح اعــم از ورزش،  زن

و... و...(  فعالیتهــای فرهنگــی 
و ازهمــه مهمتــر آمــوزش خانــواده ها وهمســران 

بازنــان  بیشــتر  وهمدلــی  همراهــی  بــرای 
ــه  ــارا ب ــد م ــی توان ــان م ــت ازســامت آن ومراقب
ایــن هــدف یعنــی »ســامت زنــان« نزدیــک کنــد.

منابع:
 - مهارلویــی  نجمــه  زنان-دکتــر  1-ســامت 
هیئــت  عضــو  اجتماعــی-  پزشــکی  متخصــص 
ــامت ــتگذاری س ــات سیاس ــز تحقیق ــی مرک علم

-الهــام  خانــواده  ســامت  در  زن  2-نقــش 
تخصصــي  دکتــري  چیمه-دانشــجوي  احســاني 
مدیریــت خدمــات بهداشــتي و درمانــي دانشــگاه 
آزاد اســامي واحــد علــوم و تحقیقــات تهــران و 
کارشــناس وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 

ــکي پزش
3-بررســی رابطــه بین دینــداری وســامت روان 
ــهر کرمانشــاه- زنــان شــاغل بخــش دولتــی ش

علمــی  هیــات  کرمی)عضــو  جهانگیــر  دکتــر 
شعیری)کارشــناس  رازی(-ملیحــه  دانشــگاه 

ارشــد مطالعــات زنــان(
4- بررســی ســامت عمومــی و عوامــل مرتبــط بــا 
آن در زنــان یائســه شــهر اهــواز ســال 1391-
لیــدا جلیلــی، نســیبه شــریفی، ،شــهناز نجــار، 
ــی زاده ــین حقیق ــزدی زاده، محمدحس ــده ی حمی

برنامــه داوطلبــان  اکــرم صحرائــی -مســئول 
علــوم  دانشــگاه  بهداشــتی  معاونــت  ســامت 

اردبیــل پزشــکی 
ــان  ــه داوطلب ــا- مســئول برنام ــی پوی ــن بابائ امی
ــتان  ــان شهرس ــت ودرم ــبکه بهداش ــامت ش س

نیــر 
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ــاال بــودن مــداوم قنــد خــون  دیابــت بــه علــت ب
ــت  ــون دو عل ــد خ ــش قن ــي گرددافزای ــاد م ایج

دارد:
را  انســولین  تولیــد  توانایــي  1-لوزالمعــده 
نداردیــا لوزالمعــده قــادر نیســت بــه میــزان 

کافــي انســولین ترشــح نمایــد 
 2- یــا ســلولهاي بــدن نمــي تواننــد قنــد خــون 

رابــه خوبــي مصــرف کننــد.
همــه افــرادداراي مقــداري قند)گلوکز(درخــون 
خــود هســتندکه میــزان آن بطور طبیعــي درحالت 
ــر100  ــرم دره ــي گ ــا110 میل ــن 70ت ــتا بی ناش
ســي ســي خــون مــي باشــد) نکتــه : بــر اســاس 
دســتور العمــل کشــوری ؛ بیــن 100 تــا 126 
ــزان  ــره دیابتیــک محســوب مــی شــود(. اگرمی پ
قنــد خــون ناشــتا حداقــل دردوآزمایــش بیــش 
از126 میلــي گــرم درهــر100 ســي ســي خــون 

باشــد تشــخیص دیابــت مطــرح مــی شــود. 

دیابت نوع 1:
دردیابــت نــوع 1 غــده پانکــراس توانایــي تولیــد 
انســولین را نداردوایــن مــاده بایدروزانــه از 
ــت  ــن حال ــه ای ــدن گردد.ب ــق واردب ــق تزری طری
ــي  ــه م ــز گفت ــولین نی ــه انس ــته ب ــت وابس دیاب
ــان دیــده مــي  شودوبیشــتر درکــودکان ونوجوان

شــود.
دیابت نوع2:

لوزالمعــده  نــوع2  دیابــت  درافرادمبتابــه 
باشــداما  مــي  انســولین  تولیــد  هنوزقادربــه 
مناســب  یــا  کافــي  آن  میــزان  اســت  ممکــن 
ــود  ــولین موج ــه انس ــدن ب ــلولهاي ب ــدو س نباش
دهند.دیابــت  نمــي  مناســب  پاســخ  درخــون 
ــت. ــد اس ــاري قن ــکل بیم ــایعترین ش ــوع2 ش ن

ــت  ــب بارعای ــوع2 اغل ــت ن ــه دیاب ــا ب افــراد مبت
ــاری  ــرل بیم ــه کنت ــي وورزش قادرب ــم غذای رژی
خــود هســتند.گاهي اوقــات بــراي پاییــن آوردن 
ورســاندن قندخــون بــه میــزان طبیعــي میتــوان 

مقاله آموزشی

 )دیابت چيست؟(
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ازقــرص هــاي خوراکــي پاییــن آورنــده قنــد 
خــون ویــا انســولین هــم اســتفاده نمود.درصــد 
باالیــي از مبتایــان بــه دیابــت نــوع2 اضافــه 

وزن دارنــد.
عامتهاي شایع دیابت:

تشــنگي بیــش از حــد- افزایــش تعــداد دفعــات 
خســتگي  وزن-  کاهــش  ادرار(-  ادرار)تکــرر 
انرژي-تــاري  رفتــن  ازدســت  واحســاس 
عفونتهــاي  پوســت-  وخــارش  دیــد- خشــکي 
دســتگاه  مانندبرفک،عفونتهــاي  کننــده  عــود 
رفتــن  بیــن  از  پوســتي-  وعفونتهــاي  ادراري 
یااحســاس  اندامهــا  انتهایــي  بخشــهاي  حــس 

. گزگزومورموردرآنهــا 
درچــه افــرادي احتمــال ابتــا بــه دیابــت نــوع 2 

بیشتراســت؟
بــاال- دیابــت-وزن  خانوادگــي  وجــود ســابقه 
ســن بــاالي40 ســال)غربالگری درســن بــاالی 
30 ســال انجــام مــی شــود(- ســابقه دیابــت در 
دوران بــارداري وســابقه تولــد نــوزاد بــا وزن 
بــاال- مصــرف داروهایــي کــه ســبب بروزدیابــت 
مــي شــوندمانند کورتــن ها-فشــارخون بــاال-

ــي یاســکته مغــزي  ــه قلب ســابقه حمل
اگرکســی یــک یــا چنــد مــورد ازمــوارد بــاالرادارا 
ســت بــراي معاینــه وبررســي بیشــتربه پزشــک 

مراجعــه نمایــد.
ــر بســتگي  ــه عوامــل زی ــوع2 ب ــت ن ــرل دیاب کنت

دارد:
ــش  ــب-ورزش منظم-کاه ــي مناس ــه غذای برنام

ــه وزن( ــود اضاف ــورت وج وزن)درص
اگــر درطــي ســه مــاه توســط روشــهاي فــوق قنــد 

ــرص  ــا ق ــددرمان ب ــي نرس ــد طبیع ــه ح ــون ب خ
هــاي خوراکــي پاییــن آورنــده قندخــون الزم مــي 

شــود.

ــی  ــاران دیابت ــرای بیم ــح ب ــي صحی ــه غذای برنام
ــت؟ ــدام اس ک

بــه دیابــت بایدویژگیهــاي  غذاهــاي مبتایــان 
باشــند: زیرراداشــته 

ــن-  ــي پروتئی ــر کاف ــاد ی ــاوي مق ــرب- ح ــم چ ک
فاقــد قندهــاي ســاده-داراي مقادیرزیــاد فیبــرو 

ســبزیجات-ورزش
انجــام فعالیتهــاي ورزشــي منظــم نقشــي اساســي 
درکنتــرل وبهبوددیابــت دارد.ورزش حساســیت 
مــي  راافزایــش  انســولین  بــه  نســبت  بــدن 
مــي  کاهــش  قندخــون  غلظــت  دهددرنتیجــه 

ــد. یاب
ــي ورزش  ــت بدن ــروع فعالی ــراي ش ــدم زدن ب ق
صــورت  اگربــه  ویــژه  بــه  اســت  مناســبي 
اینکــه ورزش  باشــد.براي  قــدم زدن ســریع 



ــد،باید  ــته باش ــدن داش ــرراروي ب ــترین اث  بیش
حداقــل 3تــا 4 باردرهفتــه وهــر بــار30 دقیقــه 
یابیشــترورزش انجــام شــود.بهترین زمــان بــراي 
ورزش 1تــا 3 ســاعت بعــد ازغــذا خوردن اســت. 

داروها
باالترازحدطبیعــي  قندخــون  میــزان  اگــر 
باشد)هیپرگلیســمي(عاوه برتوجــه بــه بــر نامــه 
غذایــي صحیــح وبرنامــه ورزشــي منظــم بایــد 
بــراي کنتــرل قندخــون طبــق تجویــز پزشــک 
شــود.فراموش  مصــرف  یاانســولین  قــرص 
نشــود کــه اســتفاده ازداروجایگزیــن دوروش 
ــه  ــود بلک ــي ش ــوع2 نم ــت ن ــرل دیاب ــي کنت قبل

گیــرد.  قرارمــي  درکنارآنهــا 
کاهش قند خون)هیپو گلیسمي(

کاهــش قنــد خــون زمانــي رخ مــي دهدکــه غلظت 
گلوکــز خــون بــه میــزان قابــل توجهــي کمترازحــد 
ــر( ــا کمت ــي گــرم دردســي لیتری طبیعــي)60 میل

باشد. 
عائم کاهش قندخون:

ــي  ــگ پریدگ ــنگی-تاري دید-رن ــاس گرس احس
وتعریــق پوســت-تپش قلب–نبــض ســریع بــا 
لــرزش لبها-ضعــف ولــرزش زانوهــا- گاهــي 
وتحریــک  منگي-اضطــراب  احســاس  اوقــات 

پذیــري.
درمان کاهش قند خون:

3تا4حبــه قنــد درنصــف لیــوان آب حــل شــود-
ــا شــکر-نصف  یــک قاشــق غــذا خــوري عســل ی

ــوه  ــوان آب می لی

عوارض ناشي از دیابت:
تواندباعــث  مــي  قندخــون  مــداوم  باالبــودن 
شــودالبته  بــدن  اعضــاي  برخــي  آســیب 
کــه  اســت  شــده  ثابــت  متعــدد  بامطالعــات 
ــش  ــي تواندازپیدای ــون م ــق قندخ ــرل دقی کنت
یــا پیشــرفت ایــن عــوارض جلوگیــري نمایــد.

اعضایــي کــه ممکــن اســت براثــر دیابــت آســیب 
عبارتنــداز:  ببینــد 

چشم
قندخــون باالســبب پیدایــش آســیب درشــبکیه 
چشــم هــا مــي گردد.اگــر آســیب شــبکیه چشــم 
بــه ســرعت درمــان نشــود باعــث کاهــش قــدرت 

دیدوحتــي نابینایــي مــي گــردد.
کلیه

ازدیابــت  ناشــي  کلیــوي  بیمــاري  امــروزه 
ازشــایعترین علــل نیــاز بــه انجــام دیالیزدرایران 
است.فشــارخون باالباعــث تســریع درســرعت 
ــز  ــودآزمایش ادرارنی ــي ش ــا م ــه ه ــب کلی تخری
یکــي ازشــیوه هــاي آســان ولــي مهــم درارزیابــي 

ــت. ــه هاس ــرد کلی کارک
قلب

درمبتایــان بــه دیابــت بــه دلیــل وجــود اختــال 
درســوخت وســازقندها وچربیهــا احتمــال آســیب 
رگهــاي تغذیــه کننــده عضلــه قلــب و ســرعت 
پیشــرفت این آســیبهاممکن اســت بیش ازدیگر 
افــراد جامعــه باشد.آســیب رگهــاي فــوق موجــب 
قطــع خونرســاني بــه عضلــه قلــب وپیدایــش 
ــاي  ــکته ه ــینه ودرمواردشدیدترس ــاي س درده
قلبــي ومغــزي مــي شــود.با رعایــت نــکات زیرمــي 

تــوان ازایجــاد ایــن آســیبها پیشــگیري کــرد:
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تــرك ســیگار)درجلوگیري ازپیشــرفت عــوارض 
اســت(-کاهش  مهــم  بســیار  وعروقــي  قلبــي 
وزن)درصــورت اضافــه وزن(-کاهــش میــزان 
ــاي اشــباع  ــژه چربیه ــه وی ــم غذایي)ب ــي رژی چرب
شــده(- انجــام ورزش هــاي منظم-نگــه داشــتن 

ــي ــدوده طبیع ــارخون درمح فش

پاها
آســیب رگهــاي خونــي براثــر بیمــاري دیابــت 
باعــث کاهــش جریــان خــون درپاهــا مــي گــردد.
همچنیــن ســبب آســیب اعصــاب حســي پاهــا 
مــي شــوددرنتیجه حساســیت پاهانســبت بــه 
تدریــج  وســرمابه  یاگرمــا  دردنــاك  محرکهــاي 
آســیب)رگها  دوگونــه  یابد.ایــن  مــي  کاهــش 
واعصــاب( پاهــا رامســتعدزخمهایي مــي کنــد 
کــه ممکــن اســت درمراحــل ابتدایــي متوجــه 

نشــوید. وجودآنهــا 
اصول مراقبت از پاها عبارتنداز:

هــاي  تــرك  راازنظــر  هرروزپاهایتــان 
بررســي  وتــاول  پوســتي،عفونت،تغییررنگ 

. ییــد نما
شستشــوي روزانــه وســپس خشــک کــردن پاهــا 

بــه ویــژه الي انگشــتان رافرامــوش نکنیــد.
ازتــه  دارید)خیلــي  نگــه  راکوتــاه  هــا  ناخــن 
صــورت  کنیدبــه  وســعي  نکنیــد(  کوتــاه 
عرضي)عمودبرراســتاي انگشــتان(ناخن راکوتــاه 

کنیــد.
تنــگ  ازپوشــیدن کفــش هــا وجــوراب هــاي 

کنیــد. جدًاخــوداري  وناراحــت 

راه  پابرهنــه  سربســته  درجاهــاي  هرگزحتــي 
نرویــد.

درزمســتان ازنزدیــک کــردن بیــش ازحــد پاهــا 
بــه بخاري،آتــش یــا کرســي خــوداري نماییــد.

درصــورت وجودهــر ضایعــه مشــکوك درپاهــا 
ــد. ــه نمایی ــک مراجع ــه پزش ــورًا ب ف

منابع:
- برنامــه کشــوری پیشــگیری و کنتــرل بیمــاری 
ــر  ــای غی ــت بیماریه ــز مدیری ــوع2 )مرک ــت ن دیاب
واگیــر اداره غــدد و متابولیــک – دکترمحمــد 

ــکاران ( ــا وهم ــوی نی عل
- برنامــه کشــوری پیشــگیری و کنتــرل دیابــت-

دکتــر علیرضــا دالوری و همکاران(
- راههــای پیشــگیری و کنتــرل بیماریهــای قلبــی 
و عروقــی )معاونــت بهداشــتی-اداره پیشــگیری 

و کنتــرل بیماریهــای قلبــی و عروقــی(
تهیــه کننــده : کامــران سعیدی-کارشــناس قلــب 
و عــروق و دیابــت واحــد پیشــگیری ومبــارزه 
بهداشــت شهرســتان  مرکــز  بابیماریها-ســتاد 

ــاه کرمانش
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دیابــت بیمــاری اســت کــه درآن بــدن قــادر بــه 
ــن  ــب ازای ــتفاده مناس ــا اس ــولین وی ــد انس تولی
مــاده نمــی باشــد. انســولین هورمونــی اســت 
کــه بــرای تبدیــل قند،نشاســته ودیگرغذاهــا 
بــه انــرژی مــورد نیــاز مــی باشــدو بــرای زندگــی 

ــت.  ــروری اس ــه ض روزان
ــه ای  ــه مجموع ــاری قندب ــان بیم ــا هم ــت وی دیاب
از اختــاالت اطــاق مــی شــود کــه باعــث مــی 
شودســلول هــای بــدن نتوانندبــه نحــو مناســب 
ازکربوهیــدرات هــا بــه عنــوان یــک مــاده غذایــی 
اساســی اســتفاده نمایندکــه نتیجــه آن افزایــش 
ــک  ــه ژنتی ــد بود.اگرچ ــون خواه ــد خ ــزان قن می
وعوامــل محیطــی ماننــد چاقــی و کــم تحرکــی در 
بروزدیابــت موثــر هســتندولی علــت اصلــی ایــن 

بیمــاری هنــوز ناشــناخته مــی باشــد.

شیوع دیابت در ایران: 
ــا  ــدود 5 ت ــده ح ــه ش ــق آمارارائ ــور ماطب درکش
6 درصــد افــراد 3 تــا 69 ســاله درشــهر تهــران 
ــان داده  ــتند.مطالعات نش ــت هس ــه دیاب ــا ب مبت
اســت کــه بیــش از نیمــی ازافــراد دیابتــی قبــل 
خودآگاهــی  بیمــاری  از  آزمایشــات  انجــام  از 

ــد.  ندارن
میــزان شــیوع بیمــاری دیابــت درنواحــی مختلــف 
ایــران متفــاوت اســت.به عنــوان مثــال طبــق 
بررســی هــای انجــام شــده بیشــترین میــزان 
یزدوجــود  درشــهر  دیابــت  بیمــاری  شــیوع 
ــوع  ــه ن ــن ب ــه ای داشــته اســت )16/3درصد(ک
ورفتارهــای غذایــی آن شــهرها بســتگی دارد. 
بــا  شــیوع دیابــت و اختــاالت تحمــل گلوکــز 
افزایــش ســن بــاال مــی رود.طبــق مطالعــات اخیــر 
14 تــا 23 درصــد ایرانــی هــای بــاالی 30 ســال 

دیــابت
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ســن،یا دیابتــی هســتندیادچارعدم تحمــل گلوکز 
)IGT( مــی باشــندمطالعات نشــان مــی دهنــد کــه 
تقریبــًا 25 درصــد مواردتحمــل گلوکــز،در آینده 

دچــار دیابــت مــی شــوند.
آشنایی با دیابت

ــم  ــد بدانی ــدا بای ــت ابت ــا دیاب ــنایی ب ــرای آش ب
کــه قنــد چگونــه دربــدن مورداســتفاده قرارمــی 

گیــرد.
گلوکــز )قنــد خــون( منبــع اصلــی انــرژی ســلولی 
اســت کــه بــه ویــژه بــرای ســلول هــای عضانــی 
ونیــز مغــز ضــروری مــی باشــد. گلوکز بــدن از دو 
منبــع اصلــی تامیــن مــی گردد:غذاهــای خوراکــی 
وکبدبعدازخــوردن غــذا، قنــدازروده هاجــذب 
شــده ودرنهایــت ازطریــق گــردش خــون توســط 
هورمــون انســولین دراختیــار ســلول هــای بــدن 
قــرار مــی گیرد.میزان اضافــی قندموجوددرخون 
درکبدبــه صــورت گلیکــوژن ذخیــره مــی گــردد. 
درهنــگام روزه داری و یاعــدم مصــرف غذا،کبــد 
گلوکــز ذخیــره شــده رادراختیــار بــدن قــرار مــی 
دهــد تــا ســطح قنــد خــون رادر حدمناســبی نگــه 
دارد.الزم بــه ذکــر اســت کــه هورمون انســولین 
ازلوزالمعده)غــده ای کــه درپشــت معــده قــرار 
گرفتــه( بــه درون جریــان خون ترشــح می شــودو 
درســطح ســلولی بــه گیرنــده هــای مخصــوص 
ــه ســلول هــا  ــز ب ــرددوورود گلوک متصــل مــی ک
ونیــز ســوخت وســاز طبیعــی آن را تســهیل مــی 

نمایــد.

تشخیص دیابت
بــه  مبتــا  ازمواردبیمــاران  درنیمــی  اگرچــه 

ندارند،ولــی  خوداطــاع  ازبیمــاری  دیابــت 
تشــنگی فراوان،ُپرنوشــی،ادرار فراوان،کاهــش 
وزن بــدون دلیل،عفونــت هــای مکــرر و نیــز 
گرســنگی دائمــی از عائــم خطــری مــی باشــندکه 
دیابــت  شــروع  دهنــده  نشــان  تواننــد  مــی 

باشــند.
بــرای تعییــن ایــن کــه بیماردیابتــی یــا پــره 
دیابتی)درمعــرض دیابــت( اســت، دوآزمایــش 
قنــد خــون ناشــتا )FBS( و تســت تحمــل گلوکــز 

ــود.  ــی ش ــام م ــی )OGTT( انج خوراک
FBG،آســان  تســت  کــه  ایــن  بــه  توجــه  بــا 
ــود،انجمن  ــی ش ــام م ــروارزان ترانج ــریع ت ترس
دیابــت آمریــکا تســت گلوکــز خــون ناشــتارا 

توصیــه مــی کنــد.
دیابــت  انجمــن  هــای  شــاخص  اســاس  بــر 
آمریکا،چنانچــه میــزان گلوکــز خــون درحالــت 
دردســی  گــرم  میلــی   125 تــا   100 ناشــتا 
لیترخــون باشــد، نشــان دهنــده پــره دیابــت مــی 
باشــد واگرگلوکــز خــون ناشــتادرفرد 126 یــا 

بیشــتر باشــدفرد مبتابــه دیابــت اســت. 
ــه دیابــت اعــام مــی  در صورتــی فــردی مبتــا ب
شــود که دوبار تســت خون ناشــتادراوباالترازحد 

مذکــور )126( باشــد.
گلوکــز  گلوکزخوراکی،ســطح  تحمــل  تســت  در 
خــون درحالــت ناشــتاو 2ســاعت بعدازنوشــیدن 
شــربتی غنــی ازگلوکزانــدازه گیــری مــی گــردد.

اگــر میــزان گلوکــز خــون بعــد از 2 ســاعت، 
ــی گــرم در دســی لیتــر خــون  ــا 199 میل 140 ت
باشــدفرد پــره دیابتــی اســت واگــر 200یــا 

بیشــتر باشــدفرد دیابتــی اســت. 
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انواع دیابت
دیابــت نــوع 1:درایــن نــوع دیابــت بــدن قادربــه 
باشــد.این  نمــی  انســولین  هورمــون  تولیــد 
هورمــون همانطــور کــه ذکــر شــدورود گلوکــز بــه 

ــد.  ســلول هــا وســوختش را تســهیل مــی کن
اتوایمــون  بیمــاری  یــک  دیابــت  نــوع  ایــن 
)خــود ایمنــی( بــوده کــه معموالپــس ازابتــا 
ویاعفونتهــای  ویروســی  بیماریهــای  بــه 
ایمنــی  سیســتم  آن  درطــی  کــه  باکتریایــی 
انســولین  کننــده  ترشــح  ســلولهای  بــدن 
قرارمیدهدایجادمیشــود. راموردحملــه 
دیابــت یــک ازشــیوع باالیــی برخوردارنیســت 
تشــکیل  وتنهاحدود5تا10درصددیابتی هــارا 

. هــد می د
ــه  ــت ب ــاری دراثرمقاوم ــن بیم ــوع2: ای ــت ن دیاب
ــدن  ــه ب ــرایطی ک ــی گردد)ش ــاد م ــولین ایج انس
نمــی  ازانســولین  مناســب  اســتفاده  قادربــه 
درمراحــل  حداقــل  بیمــاران  ایــن  باشــد(.در 
اولیه،انســولین بــه میــزان کافــی دربــدن وجــود 
خودرابــه  نقــش  ســلولی  درســطح  داردولــی 
دقیــق  علــل  اگرچــه  کنــد.  ایفانمــی  خوبــی 
ــه طــور کامــل شــناخته  ــه انســولین ب مقاومــت ب
شــده نیســت،ولی شــیوه زندگــی نادرســت اعــم 
ازتغذیــه ناســالم،عدم تحــرك بدنــی وبــه دنبــال 
آن چاقــی شــکمی کــه باتجمــع بیــش ازحدبافــت 
چربــی دربیــن احشــاء همــراه مــی باشــدنقش 
ویاعــدم  دیابــت  پــره  درایجادحالــت  اساســی 
تحمــل گلوکزونیــز ابتــا بــه دیابــت نــوع دوم 
ایفــا مــی نماید.اغلــب بیمــاران دیابتی)بیــش 

از90 درصد(دیابــت نــوع 2 دارنــد.

باترشــح  بــارداری  بــارداری:دردوران  دیابــت 
هورمــون هایــی کــه ازجفــت بــرای نگهــداری 
جنیــن دررحــم ترشــح مــی شــود،مقاومت بــه 
انســولین افزایــش مــی یابد.گفتــه مــی شــودکه 
بابــزرگ  بــارداری  وســوم  دوم  ماهــه  درســه 
ــای  ــون ه ــح هورم ــش ترش ــت وافزای ــدن جف ش
ــه انســولین  ــت ب ــن مقاوم ــت، ای مترشــحه ازجف
ــت  ــطح ظرفی ــواردی ازس ــه ودرم ــش یافت افزای
ترشــحی لوزالمعــده بیشــترمی شــودکه درنهایت 
ــت  ــی گردد.اهمی ــون م ــد خ ــش قن ــث افزای باع
ــن  ــامت مادروجنی ــاوه برس ــارداری ع ــت ب دیاب
آن اســت کــه5 تا10درصدزنانــی کــه دیابــت 
بــارداری دارندبافاصلــه بعــد از بــارداری بــه 
ــوند. ــی ش ــا م ــوع 2(مبت ــت ن دیابت)معموالدیاب

خــون  قنــد  کــه  زمانــی  دیابــت:  پــره 
ــی  ــه میزان ــد،اما ب ــتر باش ــی بیش فردازحدطبیع
مبتــا   2 نــوع  دیابــت  فردبــه  نباشــدکه  بــاال 
ــا دچــار عــدم تحمــل  باشــد،فرد پــره دیابــت و ی

بــود. خواهــد  گلوکــز 

منابع:
www.novindiet.com اینترنت  سایت  -

ــه  ــوط ب ــی مرب ــای خدمت ــته ه ــب وبس کت  -
پزشــکی وآمــوزش  درمــان  بهداشــت  وزارت 

تهیــه کننــده : احســان امیــن پــور – کارشــناس 
مســئول گســترش شهرســتان روانســر - اســتان 

کرمانشــاه
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معضــل ریزگردهــا وگــرد وخــاك نزدیــک بــه 
یــک دهــه اســت کــه زندگــي عــادي مــردم چنــد 
را  خوزســتان  وخصوصــا  کشــورمان  اســتان 
مختــل کــرده اســت بخشــی ازمشــکل ریزگردهــا 
ــوط  ــراق وبخــش دیگــر مرب ــه کشــور ع ــوط ب مرب
بــه کاهــش بــارش وخشــک شــدن تاالب هــای 
هورالعظیــم ومناطــق جنــوب کاهــش نــزوالت 
آسمانی،خشکســالی وکاهــش ورودی آب ســدها 
ــام مــي  رابخشــی ازعوامــل ایجــاد ریــز گردهــا ن
برنــد وموجــب مــي شــودگرد وغباردرایــن منطقه 

ــود .  ــاد ش ــرعت ایج ــه س ب
چند سوال و جواب در مورد ریزگردها 

توفان ریزگردی چیست؟
ــده هواشناسی ســت  توفــان ریزگــردی یــک پدی

ــان رخ  ــک جه ــه خش ــک ونیم ــق خش ــه درمناط ک
ــق  ــدیدکه ذرات معل ــای ش ــد.وزش باده می ده
ــان  ــام توف ــه ن ــد ب ــل می کنن ــا خودحم ــاك راب خ

ریزگــردی یــا توفــان غبارشــناخته می شــوند.

ریزگردها چطور ایجاد می شوند؟
گــرم شــدن ســیاره زمیــن باعــث ایجــاد تغییــرات 
اقلیمــی شــده ودر نتیجــه رطوبــت خــاك کاهــش 
گیاهــی  پوشــش  اســت.همزمان  کــرده  پیــدا 
خشــک  ونیمــه  خشــک  ازمناطــق  دربســیاری 
جهان،منجملــه درایــران وکشــورهای همســایه،از 
بیــن رفتــه اســت. در نتیجــه هربــار کــه بــاد 
شــدید می وزدالیــه ســطحی زمین هــا کــه سســت 
شــده روبیــده شــده وبصــورت غبــاروذرات معلق 

ــود. ــا می ش ــا بادجابج ب

آنچه که در مورد ریزگردها باید بدانيم:

نویسنده: راشد پرياين-كارشناس ارشد آموزش محيط زيست مركز بهداشت استان ايالم
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اندازه ذرات ریزگرده ها چقدر است؟
ــرو ــی صفرمیک ــه کوچک ــردی می توانندب ذرات ریزگ
مترتاهزارمیکرومترباشــند)هرمیکرومتر یامیکــرون 
یــک میلیونیــوم متــر اســت ضخامــت مــوی معمولــی 

ســر 90 میکــرون اســت(.

غلظــت  شــدن  شــدید  منجربــه  خشکســالی  آیــا 
می شــود؟ ریزگردهــا 

بلــه. هرعاملــی کــه منجــر بــه کاهــش رطوبــت خــاك 
بشــود بــه افزایــش غلظــت ریزگردهاکمــک می کنــد.

ریزگردهــا  ازتولیــد  جلوگیــری  راه  ســریع ترین 
؟ چیســت

تثبیــت خــاك، بــه هــر روشــی کــه بتــوان خــاك 
کردمی تــوان  بادحفــظ  توســط  شــدن  راازروبیــده 

داد. تولیدریزگردهاراکاهــش 

آیا تولید ریزگردها اثرات اقتصادی دارد؟
بلــه. ریزگردهــا محصــول از دســت رفتــن خاك هــای 
اراضــی  شــدن  بیابانــی  و  کشــاورزی  حاصلخیــز 
هســتند. تغییــر زمین هــای کشــاورزی بــه زمین هــای 
ــاورزی و از  ــوالت کش ــش محص ــه کاه ــر ب ــر منج بای
ــا  ــط ب ــاغل مرتب ــی و مش ــع غذای ــن مناب ــت رفت دس

آن هــا خواهــد شــد.

ریزگردهــا  کاهــش  بــرای  می تواننــد  مــردم  آیــا 
کننــد؟ فعالیــت 

ازتغییــرات  ناشــی  خیر.تولیدریزگردهــا 
ــر خشکســالی واز بیــن  ــر نظی درمقیاس هــای بزرگ ت
رفتــن پوشــش گیاهی ســت.در چنیــن مقیاس هایــی 
کاهــش  یــا  درایجــاد  مســتقیمی  نقــش  مــردم 

ریزگردهــا ندارند.تنهــا بخشــی که مــردم درآن بطور 
نســبی اثرگذارنــد اصــاح روش های کشاورزی ســت.

درخواســت های نهادهــای مردمــی ازدولــت بــرای 
زیســت  فعالیت هــای  ریزگردهاازجملــه  کاهــش 

محیطــی واجتماعــی درسراســرجهان اســت.

 آیــا دولــت می توانــد در موردکاهــش ریزگردهــا 
درداخــل کشــوراقداماتی انجــام دهــد؟

منطبــق  کشــاورزی  الگوهــای  تغییــر  بله.ازطریــق 
ــت  ــق کاش ــاك ازطری ــت خ ــم آبی-تثبی ــرایط ک ــا ش ب
گیاهــان مقــاوم دربرابــر خشــکی-حفظ منابــع آب 
قابــل  افزایــش  زیرزمینــی-  آب  درســفره های 
توجــه برنامه هــای آمــوزش عمومــی در زمینــه محیــط 

ــت.  زیس

ــه در  ــش از هم ــان بی ــورهای جه ــک از کش ــدام ی ک
ــتند؟ ــا هس ــرض ریزگرده مع

تمــام مناطق خشــک جهان کــه درمحــدوده جغرافیایی 
ریزگردهــا  معــرض  می گیرنــددر  قــرار  کشــورها 
هســتند.این مناطــق از جملــه شــامل بخش هایــی 
افریقا،شــبه  شــمال  امریــکا،  ازکاناداومرکــز 
پاکســتان،اردن، عــراق،  جزیــره عربســتان،ایران، 
میانه،هند،چین،کــره  اسرائیل،روسیه،آســیای 

شــمالی وجنوبــی واســترالیا هســتند.

چــه کســانی بیشــتردرمعرض عــوارض ریزگردهــا 
هســتند؟

مســن،زنان  نوزادان،کودکان،نوجوانان،افــراد 
نظیــر  تنفســی  دچارمشــکات  کــه  باردار،کســانی 
آســم یابرونشــیت هســتند بیمــاران قلبی،کارگــران 

وکشــاورزان. ســاختمانی 
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ــه می تــوان ازعــوارض انســانی ریزگردهــا  چگون
جلوگیــری کــرد؟

ازمحیط هــای  خــارج  فعالیت هــای  کاهــش  بــا 
گرفتــن  کار  ازماســک.به  واســتفاده  بســته 
بســته. محیط هــای  هــوادر  تصفیــه  وســایل 

ریزگــردی  توفان هــای  ازوقــوع  می تــوان  آیــا 
ــد؟ ــع ش مطل

بله.ایســتگاه های هواشناســی قادرندتغییــرات 
وجهــت  هواوســرعت  حرارتی،فشار،شــفافیت 
توفان هــای  کنندووقــوع  پیش بینــی  بادهــارا 

ــانند. ــهروندان برس ــاع ش ــه اط ــردی راب ریزگ

در  ایــران  بــه  ریزگــردی  منبــع  نزدیک تریــن 
کجاســت؟

در کشورعراق
داخــل  ریزگــردی  منبــع  نزدیک تریــن 

؟ ســت کجا ر د ر کشو
ــک  دردامنه هــای البرز،دشــت کویر،دریاچــه نم

ــر. ومناطــق حاشــیه کوی

ــش  ــه افزای ــران ب ــزان آب درای ــش می ــا کاه آی
ــد؟ ــد ش ــر خواه ــی منج ــردی داخل ــع ریزگ مناب

خشــکی  باعــث  آب  رفتــن  دســت  بلــه.از 
بیشــترالیه های  وفرســایش  بیشــتراراضی 
الیــه  درباالتریــن  کــه  می شــود.خاك  ســطحی 
دادن  می گیردباازدســت  قــرار  زمیــن  ســطح 
رطوبــت خود،چســبندگی دانــه ای وچســبندگی 
ــاوزش  ــدو ب ــت می ده ــن راازدس ــه زیری ــه الی ب
بادهــای نیمــه شــدید بــه حرکــت درخواهــد آمد.
ــه  ــی ک ــردم درمناطق ــی م ــبک زندگ ــد س ــا بای آی

ــد؟ ــر کن ــتند تغیی ــا هس ــت وزش ریزگرده تح
خــاك  تثبیــت  درزمینــه  جهانــی  تجربیــات 
راتحــت  وضعیــت  می تــوان  کــه  داده  نشــان 
ــاء  ــای احی ــه برنامه ه ــان ک ــرل درآوردهمچن کنت
ــن  ــی ای ــات طبیع ــی ازحی ــراق بخش ــای ع نیزاره
مناطــق راتامیــن کــرده اســت.تنها عامــل تعییــن 
کننــده درکنتــرل وضعیــت تثبیــت خــاك تغییــر 
ــت  ــای زیس ــع برنامه ه ــه نف ــی ب ــای مل اولویت  ه
تــداوم  حفــظ  بــرای  بنــدی  وبودجــه  محیطــی 

آن هاســت. 

ســامت  بــر  ریزگردهــا  عــوارض  مهمتریــن   
؟ چیســت  انســان 

بصــورت  درچشــم  پدیــده  ایــن  اثــرات 
ــیت  ــش حساس ــوزش،آبریزش وافزای خارش،س
وگلــو،  چشــم،ودربیني،حلق  ناحیــه  هــاي 
افزایــش ترشــحات دســتگاه تنفســي فوقانــي 
نمــود پیدامیکندودردرازمــدت بصــورت بیمــاري 
ریــه  چســبندگي  و  تنفســي  مجــاري  مزمــن 
ــي  ــي پدیدارم ــي عروق ــاري قلب ــال آن بیم وبدنب

گــردد. 

اثرات ریزگردها براکوسیستم چیست ؟
در پدیــده گردوغبارانــواع ســموم شــیمیایي ویــا 
ــر  ــئله تاثی ــن مس ــي گرددوهمی ــل م ــي منتق نمک
بســیاربدي برتــوازن اکوسیســتم خواهدداشــت 
وبــا صراحــت مــي تــوان گفــت کــه خطرریزگردهــا 
ازآلودگــي ســوخت هــاي فســیلي جــدي تــر شــده 

اســت.
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ــه می تــوان ازعــوارض انســانی ریزگردهــا  چگون
جلوگیــری کــرد؟

ازمحیط هــای  خــارج  فعالیت هــای  کاهــش  بــا 
گرفتــن  کار  ازماســک.به  واســتفاده  بســته 
بســته. محیط هــای  هــوادر  تصفیــه  وســایل 

ریزگــردی  توفان هــای  ازوقــوع  می تــوان  آیــا 
ــد؟ ــع ش مطل

بله.ایســتگاه های هواشناســی قادرندتغییــرات 
وجهــت  هواوســرعت  حرارتی،فشار،شــفافیت 
توفان هــای  کنندووقــوع  پیش بینــی  بادهــارا 

ــانند. ــهروندان برس ــاع ش ــه اط ــردی راب ریزگ

در  ایــران  بــه  ریزگــردی  منبــع  نزدیک تریــن 
کجاســت؟

در کشورعراق
داخــل  ریزگــردی  منبــع  نزدیک تریــن 

؟ ســت کجا ر د ر کشو
ــک  دردامنه هــای البرز،دشــت کویر،دریاچــه نم

ــر. ومناطــق حاشــیه کوی

ــش  ــه افزای ــران ب ــزان آب درای ــش می ــا کاه آی
ــد؟ ــد ش ــر خواه ــی منج ــردی داخل ــع ریزگ مناب

خشــکی  باعــث  آب  رفتــن  دســت  بلــه.از 
بیشــترالیه های  وفرســایش  بیشــتراراضی 
الیــه  درباالتریــن  کــه  می شــود.خاك  ســطحی 
دادن  می گیردباازدســت  قــرار  زمیــن  ســطح 
رطوبــت خود،چســبندگی دانــه ای وچســبندگی 
ــاوزش  ــدو ب ــت می ده ــن راازدس ــه زیری ــه الی ب
بادهــای نیمــه شــدید بــه حرکــت درخواهــد آمد.
ــه  ــی ک ــردم درمناطق ــی م ــبک زندگ ــد س ــا بای آی

ــد؟ ــر کن ــتند تغیی ــا هس ــت وزش ریزگرده تح
خــاك  تثبیــت  درزمینــه  جهانــی  تجربیــات 
راتحــت  وضعیــت  می تــوان  کــه  داده  نشــان 
ــاء  ــای احی ــه برنامه ه ــان ک ــرل درآوردهمچن کنت
ــن  ــی ای ــات طبیع ــی ازحی ــراق بخش ــای ع نیزاره
مناطــق راتامیــن کــرده اســت.تنها عامــل تعییــن 
کننــده درکنتــرل وضعیــت تثبیــت خــاك تغییــر 
ــت  ــای زیس ــع برنامه ه ــه نف ــی ب ــای مل اولویت  ه
تــداوم  حفــظ  بــرای  بنــدی  وبودجــه  محیطــی 

آن هاســت. 

ســامت  بــر  ریزگردهــا  عــوارض  مهمتریــن   
؟ چیســت  انســان 

بصــورت  درچشــم  پدیــده  ایــن  اثــرات 
ــیت  ــش حساس ــوزش،آبریزش وافزای خارش،س
وگلــو،  چشــم،ودربیني،حلق  ناحیــه  هــاي 
افزایــش ترشــحات دســتگاه تنفســي فوقانــي 
نمــود پیدامیکندودردرازمــدت بصــورت بیمــاري 
ریــه  چســبندگي  و  تنفســي  مجــاري  مزمــن 
ــي  ــي پدیدارم ــي عروق ــاري قلب ــال آن بیم وبدنب

گــردد. 

اثرات ریزگردها براکوسیستم چیست ؟
در پدیــده گردوغبارانــواع ســموم شــیمیایي ویــا 
ــر  ــئله تاثی ــن مس ــي گرددوهمی ــل م ــي منتق نمک
بســیاربدي برتــوازن اکوسیســتم خواهدداشــت 
وبــا صراحــت مــي تــوان گفــت کــه خطرریزگردهــا 
ازآلودگــي ســوخت هــاي فســیلي جــدي تــر شــده 

اســت.
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اســت  غذایــی  فیبرهــای  سرشــاراز  گابــی 
اکسیدان هاســت. آنتــی  منبــع  آن  وپوســت 
مفیدازابتــاء  میــوه ی  ایــن  دلیــل  بــه همیــن 
قلبــی  ســرطان هاوبیماری های  از  برخــی  بــه 
-عروقــی پیشــگیری می کند.درواقــع پوســت 
خــون  چربی هــای  نمی دهــد  اجــازه  گابــی 
افزایــش یابدودرعیــن حــال می توانــد میــزان 
آنتــی اکســیدان های خــون را افزایــش دهــد 
کــه  اســت  داده  نشــان  مختلــف  بررســی های 
خــوردن گابــی کامــل یعنــی بــا پوســت بیشــترین 
میــزان آنتــی اکســیدان ها را بــرای بــدن تأمیــن 

می کنــد.
فنولیکی،فاوونوئیدهاواســیدهای  ترکیبــات 
ــد  ــی وجــود دارن فنولیــک، بیشتردرپوســت گاب
ــوه بنابرایــن توصیــه می شــود  ــا در گوشــت می ت
ــل  ــا پوســت می ــد  ســیب، ب ــز همانن ــی را نی گاب

ــد. کنی

فیبرهــای موجــود در گابــی روی عملکردروده هــا 
راراحت تــر  دفــع  می گذاردوعمــل  تأثیــر 
می کنــد بنابرایــن بــرای افــرادی کــه ازیبوســت 

رنــج می برنــد مفیــد اســت. 

قند گابی
را  گابــی  میوه هاوبــه خصــوص  قندموجــوددر 
ــن قندهــا مســتقیمًا وارد  ــوز می گویند.ای فروکت
تــا  می کشــد  طــول  نمی شــوندواندکی  خــون 
جــذب خــون شــوند.در ایــن حالــت میــزان قنــد 
خــون آرام آرام بــاال مــی رود بنابرایــن باعــث 
ــا 12  ــوند.گابی ب ــنگی نمی ش ــس گرس ــاد ح ایج
درصــد گلوســیدی کــه دارد یــک میــوه ی انــرژی 

زا محســوب می شــود. 
 آنتی اکسیدان های گابی

ــت.  ــادی اس ــک زی ــات فنولی ــاوی ترکیب ــی ح گاب
ایــن ترکیبــات کــه در مــواد غذایــی گیاهــی وجود 

ترکيبات و خواص گالبی
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ــود  ــیدانی خ ــی اکس ــدرت آنت ــف ق ــه لط دارد ب
قلبــی- ســرطان هاوبیماری های  می تواننــداز 

عروقــی پیشــگیری کنند.البتــه بایــد بگوییــم 
فنولیکی،فاوونوئیدهــاو  ترکیبــات  ایــن  کــه 
ــی  ــت گاب ــتر در پوس ــک، بیش ــیدهای فنولی اس

ــوه  ــت می ــا در گوش ــد ت ــود دارن وج

 فیبرهای گابی
 3 حــدودًا  حــاوی  طعــم  خــوش  میــوه ی  ایــن 
ــان  ــع را آس ــل دف ــه عم ــت ک ــر اس ــد فیب درص
عروقــی  قلبــی-  بیماری هــای  واز  ســاخته 
فیبرهــای  می کنند.حدوددوســوم  پیشــگیری 
نامحلــول  فیبرهــای  نــوع  از  موجوددرگابــی 
کــه  کنیــم  تاکیــد  بایــد  بــاز  هســتند.البته 
پوســت گابــی حــاوی فیبــر بیشــتری اســت. 
فیبرهــای  همانند»پکتین«موجوددرســیب، 
گابــی نیزدرمعــده حجیــم می شوندواحســاس 

می کننــد. ایجــاد  ســیری 

ویتامین ها و مواد معدنی
اگرچــه گابــی منبــع ویتامیــن C نیســت اماایــن 
ــل  ــری مث ــای دیگ ــاوی ویتامین ه ــوه ی مفیدح می
ــدك  ــزان ان ــن می ــد.اما همی ــن E می باش ویتامی
ــه صــورت  ــن E ب ــراه ویتامی ــه هم ــن C ب ویتامی
ســینرژی یــا همــان تــوان افزایــی عمــل می کنند.
یعنــی ایــن کــه دویاچندعنصربــا هــم همیــاری یــا 
برهــم کنــش دارندوبــرای همیــن خــواص آنتــی 
اکســیدانی ویتامیــن E چندیــن برابــر می شــود. 
ــه  ــت ک ــادری اس ــای ن ــی ازمیوه ه ــوه یک ــن می ای
می توانــد نیازروزانــه ی بــدن را بــه ویتامیــن 

ــد.  ــن کن ــیدفولیک را تأمی ــان اس ــا هم B9 ی

قابــل  میــزان  حــاوی  گابــی  ایــن گذشــته  از 
گابــی  اســت.درواقع  معدنــی  امــاح  توجهــی 
ــد. ــن می باش ــفر،منیزیم وآه ــاوی کلسیم،فس ح

 آیا می دانستید؟
آیامی دانســتید کــه مصــرف گابــی دندان هــارااز 
پوســیدگی حفــظ می کند؟درواقــع همــه می دانیم 
کــه قنــد دردهــان حــل می شــودوبنابراین باعــث 
ایجــاد پوســیدگی هایی دردندان هــا می شــود.

بــا ایــن حــال گابــی حــاوی ســوربیتول اســت کــه 
هضــم غــذارا تســهیل می بخشــداما همیــن قنــد 
ــود و  ــه نمی ش ــان تجزی ــی در ده ــوددر گاب موج

ــه دندان هــا آســیبی نمی رســاند. ــن ب بنابرای
توجه: 

ــی حــاوی ســوربیتول  همان طــور کــه گفتیــم گاب
و فروکتــوز اســت. ایــن قندهــا می تواننــد در 
افــراد حســاس باعــث ایجــاد مشــکاتی از قبیــل 
نفــخ، بــاد معــده، اســهال و دل درد شــوند.در 
گــرم ســوربیتول  روزانــه 10  واقــع مصــرف 
ــی متوســط  ــم گاب ــادل حــدودًا دو و نی ــی مع یعن
مشــکاتی  بــه  بزرگ ســال  می توانددرافــراد 
کــه اشــاره شــد منجــر شــود. همچنیــن مصــرف 
روزانــه 50 گــرم فروکتــوز معــادل حــدودًا 5 
گابــی متوســط یــا دو و نیــم فنجــان نکتــار گابــی 
می توانــد باعــث اســهال شــود. در کــودکان نیــز 
مصــرف نکتــار گابــی هماننــد مصــرف آب ســیب 

ــود. ــن ش ــهال مزم ــل اس ــد دلی می توان
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من مستأجر نیستم...
ــه  ــاه ایســتاده روب ــری اســت وم ــه ام بیــت رهب خان

ــه مــن روی خان
ــی  ــه خوب ــه هم ــق ب ــه ای،عش ــام خامن ــه ام ــق ب عش

هاســت.خوبترین عشــق عالــم
ازتو می پرسم...هست یا نیست؟؟؟

بابای ما نیست که هست
نائب خورشید نیست که هست

حضرت ماه نیست که هست
ضربان قلب مابا عشق به رهبر تنظیم می شود

مــاه تویی.اخترشناســان دنبــال چــه مــی گردند،مــن 
نمــی دانــم!

اگردیدن ماه نباشدبه چه کار آیدچشم؟؟؟
بصیرت آقا نباشدبه چه کار آیدقلم؟؟؟

راه سیدعلی نباشدبه چه کارآیدقدم؟؟؟
روی زیبای ماه نباشدبه چه کارآیدنگاه؟؟؟

اگرشــما نبــودی دلتنگــی غــروب آدینــه مــی کشــت 

مــا را
ــه آن شــهید  ــه ات چقــدر ســاده اســت،مثل خان خان

ــتایی روس
ــه روی  ــت ک ــه ای اس ــن چفی ــما همی ــه ش ــاك خان پ

دوش مــی انــدازی 
امــام خمینــی)ره( مــی دانســت کــه شــما مــی شــوی 
ناخــدای باخــدای کشــتی انقــاب واال بادلــی آرام 

ــت ــی رف ــن نم ــی مطمئ وقلب
اساسی ترین قانون ما دست خط توست...

من مستاجر نیستم...
خانــه ام بیــت رهبری ســت خانه ای ســاده،صمیمی،با 
پیچــک  گل  شــاخه  وچنــد  کوچــک  ای  باغچــه 
وصاحبخانــه ای کــه رهبــر یــک مملکــت اســت وهنوز 
بــا شــکوهترین جــای خانــه اش کتابخانــه اش اســت.
«روحــی  فاطمــه  عزیــز  ای  تــو  فــدای  بــه  جــان 

فــداك...»
فاطمــه نظمــی خسروشــاهی داوطلــب مجتمع ســامت 

حکــم آبــاد دانشــگاه تبریز

به نام آنکه سامتی را بهترین هدیه برای اشرف مخلوقاتش ارزانی داشت
،سامتی،نشــاط،بیماری،در کلماتــی جدایــی ناپذیرازیکدیگرنــد و دغدغــه هرانســانی میشــود.داوطلب 
ســامت،نامی کــه شــاید خیلــی غریــب اســت ولــی الاقــل خــودم میدانــم کــه درســامت هــم محلــه هایــم 
چقــدر تأثیــر دارم.وقتــی کنــار مــادران محلــه ام ازســامتی میگویــم   وتوجــه تــک تــک آنهــا را میبینم،بــه 
خــود مــی بالــم شــاید بتوانــم بــه ذره ای از آرزوهایــم در ایــن برنامــه دســت یابــم« ســامتی و نشــاط بــرای 

تــک تــک افــراد محلــه و شــهرم«
ــت و  ــوده اس ــده ب ــر و ای ــن تفک ــه بهتری ــن برنام ــرروی ای ــرمایه گذاری ب ــم س ــم بگوی ــی توان ــرأت م ــه ج ب
اگرزودنتیجــه ندهــد دردراز مــدت تأثیرمثبــت آن راخواهیــم دید،درارتقــاء ســامت جامعــه نقشــی اساســی 
خواهــد داشــت،برای ارتقــاء ســامت جامعه،آمــوزش نقــش ویــژه ایــی داردتجربــه ای کــه در ایــن چند ســال 
بعنــوان داوطلــب ســامت داشــته ام بــه مــن ثابــت کرده،کوچکتریــن توصیــه مــن مــی توانــد تاثیــر بســزایی 

درافزایــش آگاهــی مــردم محلــه ام داشــته باشد،زیرادوســتانه وبامهربانــی بیــان مــی شــود.
زهرا داستان داوطلب سامت مرکز سامت جامع خدمات کورائیم،شهرستان نیر،استان اردبیل

دلنــــوشته
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نام غذا: کوفته تبریزی
مواد تشکیل دهنده برای 4 نفر : 

گوشــت چــرخ کــرده                 یــک کیلــو )750 گــرم 
گوشــت گوســاله و 250 گرم گوشــت گوســفند(

لپه                                                          250 گرم 
برنج                                      100 گرم )نصف پیمانه( 
تخم مرغ                                                       1 عدد
پیاز                                              200گرم )2عدد(
آرد نخودچی                50گرم )یک چهارم پیمانه (

مرزه خشک                                2 قاشق سوپخوری
تره خرد شده                                یک دسته کوچک  
گل  پــودر  زعفــران،  چوبــه،  زرد  فلفــل،  نمــک، 

الزم  میــزان  بــه  دارچیــن      محمــدی، 

موادالزم برای سس کوفته :
پیاز خردشده                                                2 عدد
روغن                                                 به مقدار الزم
رب گوجه فرنگی                        2 قاشق سوپخوری

زعفران و نمک                                   به میزان الزم 
ّآب                                                                 4 پیمانه 

مواد الزم برای داخل کوفته :
تخم مرغ آب پز                               به تعداد دلخواه
گردو                             50 گرم )یک چهارم پیمانه(
پیاز سرخ شده                              100گرم )1عدد(
زرشک                                        1 قاشق سوپخوری
ــرم )  ــده      100 گ ــک خردش ــوی خش ــو و زردآل آل

ــه( ــف پیمان نص

کوفتــه تبــریزی
تهیه کننده:رقیه جوادی کارشناس جلب مشارکت های مردمی معاونت بهداشتی تربیز
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روش پخت:
ــا را  ــی از پیازه ــد .یک ــرخ کنی ــه و چ ــه را پخت لپ
ــوط و  ــا گوشــت چــرخ کــرده مخل ــده کــرده و ب رن
ــج را کــه قبــا پختــه ایــد  لپــه چــرخ شــده و برن
و یــک عــدد تخــم مــرغ، نمــک، زردچوبــه، فلفــل 
ــه آن اضافــه کنیــد. آرد  ــه هــا را ب و بقیــه ادوی
نخودچــی و ســبزی کوفتــه را نیــز اضافــه کنیــد. 
همــه مــواد را بــا هــم مخلــوط کــرده و خــوب 
ــی  ــوب و نرم ــه خ ــه کوفت ــرای اینک ــد. ب ــه کنی ل
داشــته باشــید و بــاز نشــود، بایــد خــوب کوبیــده 
و  خــوب  خیلــی  مــواد  ایــن  میکســر  شــود)با 

یکدســت کوبیــده و مخلــوط مــی شــوند(. 
از مــواد، گلولــه ای بــه انــدازه یــک پرتقــال 
بــزرگ برداریــد و میــان آن را بــاز کنیــد. داخــل 
آن بــه دلخــواه تخــم مــرغ، آلــو، مخلــوط پیــاز داغ، 
زرشــک و گــردو و ... بگذاریــد. گلولــه را بــا 
ــی  ــواد میان ــه روی م ــد ک ــرد کنی دســت خــوب گ

ــود.  ــیده ش پوش
بــرای تهیــه ســس کوفتــه پیــاز را کمــی بــا روغــن 
تفــت داده و رب، نمــک و زعفــران را بــه آن 
ــد. روی آن آب  ــت دهی ــی تف ــاز کم ــزوده و ب اف

ــد. ــد بجوش ــه و بگذاری ــی ریخت کاف
کوفتــه هــای کوچکتــر را وقتــی آب و پیــاز جــوش 
آمــد داخــل آن بیاندازیــد و کوفتــه بــزرگ را 
داخــل پارچــه پیچیــده یعنــی ســر پارچــه را جمــع 
کــرده گــره بزنیــد و بــا همــان پارچــه داخــل آب 
و پیــاز کــه در حــال جــوش اســت بیاندازیــد. آب 
ــه مقــداری باشــد کــه روی آن را  کوفتــه بایــد ب
بگیــرد و در ظــرف را ببندیــد و بگذاریــد کوفتــه 
آهســته بجوشــد و بپــزد و آب آن در حــدود دو 
ــه  ــه در پارچ ــه کوفت ــود. در صورتیک ــوان بش لی
باشــد آن را بعــد از پختــن از پارچــه خــارج کــرده 

در ظــرف قــرار بدهیــد و آب کوفتــه را روی آن 
ــا تربچــه و پیازچــه  بریزیــد. اطــراف کوفتــه را ب

فــراوان تزئیــن نمائیــد.

و اما چند نکته :
و  ســامتی  حفــظ  منظــور  بــه  اســت  بهتــر   -
پیشــگیری از بــروز بیماری¬هــای مختلــف بجــای 
روغــن حیوانــی از روغــن مایــع )مخصــوص پخــت 
و پــز یــا ســرخ کردنــی( و بــا حــرارت مایــم 

اســتفاده شــود.

- بــه جــای ســرخ کــردن پیــاز آن را در کمــی 
ــاز داغ  ــا حــد امــکان از پی ــد ت روغــن تفــت دهی

ــود.   ــتفاده ش ــذا اس ــت غ ــری در پخ کمت
درظــرف  گذاشــتن  بــاز  از  پخــت  درحیــن   -
خــوداری کنیــد تــا امــاح و ویتامیــن هــای محلــول 

ــود. ــارج نش ــار خ ــط بخ ــذا توس درآب غ
- آب اضافــه شــده بــه غــذا در حداقــل مقــدار 
ــا از هــدر رفتــن  ممکــن در نظــر گرفتــه شــود ت
ــی  ــواد غذای ــود در م ــاح موج ــا و ام ــن ه ویتامی

ــری شــود. جلوگی
- چربــی هــای قابــل رویــت گوشــت تــا حــد 

شــود.  گرفتــه  امــکان 

نظر متخصصین تغذیه :
- تقریبــا نیمــی ازکالــری و حــدود 90% پروتئیــن 
مــورد نیــاز روزانــه یــک فــرد بزرگســال بــا 

ــود.  ــی ش ــن م ــذا تامی ــن غ ــوردن ای خ
- ایــن غــذا منبــع خوبــی از آهــن، اســیدفولیک 
و ویتامیــن 12مــی باشــد. اســیدفولیک یکــی 
ــه در  ــروه   اســت ک ــن هــای گ از اشــکال ویتامی
خــون ســازی، بهبــود عملکــرد قلبــی و پیشــگیری 
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از سرطان ها مفید می باشد. 
- ایــن غــذا منبــع بســیار خوبــی از فســفر و 
پتاســیم مــی باشــد، بطــوری کــه درصــد باالیــی 
از نیــاز روزانــه بــه ایــن مــواد مغــذی را تامیــن 

ــد.  مــی کن
 برخــی خــواص گــردو عبارتند از: بهبــود وضعیت 
چربــی هــای خــون و در نتیجــه محافظــت در برابــر 
ــن و  ــدرت ذه ــش ق ــی، افزای ــای قلب ــاری ه بیم
هــوش، دارا بــودن آنتــی اکســیدان و درنتیجــه 
حافظــت بــدن در برابــر ســرطان، محافظــت از 
سیســتم ایمنــی، حفاظــت از اســتخوان هــا و 

ــود ســنتز انســولین در افــراد دیابتــی. بهب
 آلــو منبــع خوبــی از ویتامین هــای، و اماحی نظیر 
ــیم، منیزیــم، پتاســیم، فســفر و...  ــن، کلس آه
اســت و بــه علــت داشــتن مقادیــر قابــل توجهــی 
فیبــر، بــه ویــژه خیســانده آن در پیشــگیری و یــا 

درمــان یبوســت اســتفاده مــی شــود.
غــذا، دارای  ایــن  کار رفتــه در  بــه   زرشــک 
خــواص آنتــی اکســیدانی و آنتــی بیوتیکی اســت 
ــد،  ــی باش ــاال م ــیار ب ــن آن بس ــوای ویتامی و محت
ــک  ــز کم ــن نی ــذب آه ــش ج ــه افزای ــه ب درنتیج
مــی کنــد و بــرای درمــان ســنگ کیســه صفــرا و 

ــد. ــی باش ــر م ــدی موث ــای کب ــاری ه بیم
تخــم مــرغ بــه علــت مــواد مغــذی اســتثنایی 
موجــود در آن یــک غــذای کامــل مــی باشــد، 
ــن  ــی دارای پروتئی ــاده غذای ــن م ــه ای ــوری ک بط
ــه  ــیدهای آمین ــام اس ــاال )دارای تم ــت ب ــا کیفی ب
ــز  ــا )بج ــن ه ــی ویتامی ــا تمام ــروری( و تقریب ض
ویتامیــن ( و مــواد معدنــی ضــروری مــورد نیــاز 
بــدن انســان را دارا مــی باشــد. بــر اســاس 
مطالعــات، خــوردن تخــم مــرغ حتــی بیــش از یــک 
عــدد در روز در بســیاری از مردم باعث افزایش 

کلســترول خــون نشــده و حتــی بــرای قلــب مــی 
ــان  ــرف آن در زن ــد. مص ــم باش ــد ه ــد مفی توان
بــاردار و شــیرده، کــودکان و نوجوانــان در حــال 
ــالم  ــاالن س ــه بزرگس ــکاران و کلی ــد، ورزش رش
و همچنیــن در دوران پــس از بیمــاری بدلیــل 
ــن  ــود. در ای ــی ش ــه م ــاال توصی ــی ب ارزش غذای
ــع  ــرغ در روز بامان ــم م ــک تخ ــرف ی ــراد مص اف
ــه مصــرف بیشــتر  ــه ب ــوارد توصی و در برخــی م
ــم  ــرف تخ ــود. مص ــام ش ــت انج ــن اس ــم ممک ه
ــود  ــذف ش ــد ح ــنی نبای ــروه س ــچ گ ــرغ در هی م
بلکــه در مــوارد محدودیــت مصــرف، مقــدار 
مصــرف آن بــا نظــر متخصــص تغذیــه یــا پزشــک 
معالــج کاهــش یابــد کــه حتــی در بیمــاران مبتــا 
بــه دیابــت، فشــارخون بــاال و بیمــاری هــای قلبــی 
عروقــی تــا 3 عــدد در هفتــه نیــز پیشــنهاد مــی 

ــردد. گ
ــا دارا بــودن 4 گــروه اصلــی )گــروه  ایــن غــذا ب
نــان و غــات، گــروه ســبزیجات، گــروه میــوه هــا 
ــی  ــروه  اصل ــات( از 5 گ ــت و حبوب ــروه گوش و گ
ــه ســالم  ــت اصــول تغذی ــه رعای ــی ب هــرم غذای
و تنــوع غذایــی در رژیــم غذایــی روزانــه کمــک 

مــی کنــد. 
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دربیــن خانوارهایــی کــه مســئولیت آنهــا بــا مــن 
بودخانــواده ای زندگــی مــی کردکــه کمتریــن 
همــکاری رادرتمامــی زمینــه های بهداشــتی بامن 
ــا  ــی ب ــی حت ــردی وگاه ــا س ــواره ب ــتند وهم داش
بــی احترامــی بامــن برخــورد مــی کردنــد امــا مــن 
ــا ســعه صــدر ومهربانــی کــه  ســعی مــی کــردم ب
اولیــن اصــل در نــزد یــک داوطلــب ســامت مــی 
ــم و همــواره احســاس  ــا برخــورد کن باشــدبا آنه
مــی کــردم روزی  ایــن خانــواده متوجــه خواهنــد 
ــا  شــدکه چــه نقشــی درســامتی وبهداشــت آنه

ممکــن اســت داشــته باشــم.
مخصوصــا کــه در ســال اخیــر ایشــان بــاردار 
حاضربــه  اصرارمــن  رغــم  بودوعلــی  شــده 
همــکاری  نبودنــد تــا اینکــه روزی  صــدای زنــگ 
ــه  ــی ک ــا کس ــدا در آمدوتنه ــه ص ــا ب ــاط م درحی
ــردم پشــت درباشــدرادیدم.همان  فکــر نمــی ک
خانمــی کــه حتــی دررا بــرروی مــن بــاز نمــی کــرد 
ــت  ــان دس ــت و گری ــیار ناراح ــی بس ــره ای ــا چه ب

ــروع  ــد ش ــدای بلن ــت وباص ــن انداخ ــردن م برگ
بــه گریــه کــردن کردومــدام بــا هــق هــق گریــه 
ــت کاش  ــی گف ــی کردوم ــی م ــذر خواه ــن ع ازم
ــه  ــه حــرف هاوتوصی ــه شــده بودب ــار هــم ک یکب
هــای شــما توجــه مــی کــردم  شــاید ایــن مصیبــت 
ــه  ــه داخــل خان ــه ســراغ مــن نمــی آمــد.اورا ب ب
ــی  ــه کم ــه ک ــد دقیق ــد از چن ــردم  وبع ــوت ک دع
ــه اش را  ــی وگری ــل ناراحت ــود دلی ــده ب آرام ش
پرســیدم.گفت:ماه قبل،زمانــی کــه بعــداز9 مــاه 
اتــاق راباهیاهــوی آمدنــش  نگرانــی وانتظــار 
ــم  ــدم درگوش ــه فرزن ــدای دلنوازگری پرکردوص
پیچیــد واز ماما پرســیدم ســالمه وجــواب داد بله 
ســالمه یــک پســر کاکل زری ،بــا خــودم فکرکردم 
ــش  ــت ،نام ــیده اس ــان رس ــه پای ــات انتظارب لحظ
را حســین گذاشــتیم ،روزهــا وشــبهاازکنارش 
تــکان نمــی خــوردم ،جانــم بــه جانــش بســته 
ــردم  ــاس ک ــت احس ــه گذش ــد روزک ــا چن بودام
فرزنــدم داردزرد مــی شــودجریان را با همســرم 
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در میــان گذاشــتم واورا بــه دکتــر بردیــم دکتــر 
ــی  ــد طبیع ــدروزاول بعدازتول ــت زردی درچن گف
نداشــتم  ای  تجربــه  چــون  هــم  ومــن  اســت 
دیگرازاوســوالی نپرســیدم و بــه خانــه آمدیــم.
روز بعــد حــال فرزنــدم بدتر شــد،خیلی کم گریه 
مــی کردومیلــی بــه شــیر خــوردن نداشــت وبــی 
حــال بود،دکتــر بــه محــض دیدنــش گفت:هرچــه 
ببریدوبســتری  بیمارســتان  زودتراورابــه 
کنید،درمیــان موجــی ازدلهــره واضطــراب بــه 
اورابســتری  وبافاصلــه  رفتیــم  بیمارســتان 
وتحــت مراقبــت هــای ویــژه قراردادند.دکتــر می 
گفــت متأســفانه میــزان زردی نــوزاد باالســت و 
بایدخونــش تعویــض شــود.روزهای پرازدلتنگــی 
بــه کنــدی مــی گذشــت وخــون پســرم راعــوض 
کردندامــا نتیجــه رضایــت بخــش نبــود.روزی 
کــه  مرخــص شــدفهمیدم  بیمارســتان  از  کــه 
وجودشــاداب پســرم درآغــازراه زندگــی بــا غبــار 
ــرای  ــزم ب ــد عزی لحظــه هــا همــراز شــده و فرزن
همیشــه بــه عــوارض غیــر قابــل برگشــت زردی 

ــت . ــده اس ــا ش ــوزادی مبت ن
آغــاز  مــن  زندگــی  ســخت  دوران  روز  آن  از   
شــد،نمی توانســتم خــودم را ببخشــم،فکرمی 
داوطلــب  کــه  روزهایــی  اگــرآن  کــه  کــردم 
ســامت بــه درب منــزل مــا مــی آمــد بــه اوروی 
خــوش نشــان مــی دادم شــاید بــا راهنمایــی 
هــای اوهرگــز ایــن مشــکل بــرای مــن و نــوزادم 
ــان  ــره مهرب ــترازهمه چه ــی آمدوبیش ــود نم بوج
شــما همــواره دربرابردیدگانــم مــی آمد،ازطریــق 
مرکــزآدرس شــمارا پیــدا کــردم ،حــاال آمــده 
ام تــا هــرکاری کــه مــی توانــی بــرای مــن انجــام 
دهی،بــه گرمــی او را در آغــوش گرفتــم وبــه 
اوقــول دادم هــر کاری کــه ازدســتم برآمــد 

برایــش انجــام دهم.مدتــی کــه گذشــت همــراه 
ــز  ــه مراک ــی ب ــرای بازتوان ــدش ب ــا مادروفرزن ب
ــا  ــت و آمده ــن رف ــم،در همی ــی رفتی ــف م مختل
آشــنا  ســامت  داوطلبــان  برنامــه  مادربــا  آن 
ــد،تصمیم  ــه آگاه ش ــداف برنام ــدووقتی ازاه ش
گرفــت بــه خاطــر بــه خاطــر حســین وهمــه حســین 
نــورس وجودشــان  هایــی کــه شــکوفه هــای 
درمعــرض هجــوم تندبادهــای ســهمگین برشــاخه 
هــای حیــات مــی لرزنــد بــا برنامــه داوطلبــان 

ــد. ــکاری کن ــامت هم س
گذردمــادر  مــی  ماجــرا  ازآن  ســال  حــاال9   
ســامت  داوطلبــان  بهتریــن  از  یکــی  حســین 
درشــهرمان اســت وبعــد ازحســین کــه حــاال فقــط 
کمــی در هنــگام راه رفتــن و نوشــتن لــرزش 
کوچکــی  مشــکل  هــم  تکلــم  داردودرهنــگام 
داردخداوندنیزدختردیگــری بــه اوعطــا کــرد کــه 
چندروزبعدازتولدکمــی زردی داشــت امــا چــون 
ــا  خــودش دیگــر مــی دانســت چــه بایــد بکنــد ب
اقــدام بــه موقــع ازمشــکات بعــدی پیشــگیری 

ــد. ش
ــه فــردا  ــادآوری ایــن خاطــره  ب ــا ی اکنــون مــن ب
مــی اندیشــم  وآرزو مــی کنــم کــه روزی تــاش 
جمعــی مــا بــرای  بهتــر زیســتن نتیجه دهد،شــاید 
ــه هــای هیــچ  ــر گون در آن روز دیگــر اشــک را ب

مــادری نبینیــم

مرکــز  ســامت  داوطلــب  ســاجدین  مهــری   
خدمــات جامــع ســامت شــماره 5 شهرســتان 

همــدان اســتان  مایــر 
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دشمن جان

گوید به شما حکیم دانا       پرخوری نکن در سن باال

گر خوری از آن شیرینی هر     دم مبتال شوی به مرض قند

هی خوری از آن قند وشکر      هی خوری از آن نقل و نبات

آفتت زند قند باال        آواره کند سالمتی را

نشنیدی مگر طبیب گوید        اندازه و کم بخور برادر

پرخوری شود دشمن جانت       آشفته بسازد روز و شامت

سالم بودنت ز تن برون است       آن دمی که قند خون فزون است

آخر تو چه دانی دیابت چیست؟

انسولین زدن چه کار سختی است

گر قندت رود رو به باال        خاموش بسازد دیده ات را

از بین برد کلیه به ناگاه         بیچاره بسازدت همانگاه

زهره رجبی داوطلب سالمت مرکزخدمات جامع سالمت شماره10-پایگاه 

شماره 1شهرستان زنجان
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جاذبه های گردشگری استان لرستان
ــی  ــتان یک ــای ایران،لرس ــی ه ــه زیبای درکنارهم
ازاســتان هــای غربــی ایــن کشــوردارای طبیعــت 
ومناظرزیباوچشــم نــوازی اســت کــه درادامــه 
ایــن مطلــب بــه گوشــه ای ازآنهــا مــی پردازیــم.
باقدمتــی  تاریخــی  بناهایــی  اســتان  درایــن 
بــرای  ســاله  همــه  کــه  وجــوددارد  طوالنــی 
گردشــگران بســیارجذاب وجالــب توجــه اســت.
ــتین  ــرای نخس ــتان ب ــتان لرس ــز اس خرم آبادمرک
بــار در ایــران از ســوی دفتــر منطقــه ای ســازمان 
ــگری  ــه گردش ــهر نمون ــک ش ــوان ی ــه عن ــل  ب مل

انتخــاب  شــده اســت. 

 

قلعه َفَلک االفالک یا دژٍ شاپورخواست
خرم آبــاد  شــهر  درمرکــز  تاریخــی  قلعــه ای 
ــام  ــا ن دراســتان لرســتان اســت. فلک االفــاك ب
برجــی هــم شــناخته می شــود.  قلعــه دوازده 
قلعــه بــر فرازتپــه ای مشــرف بــه شــهر خرم آبــاد 
ــه و  ــاد قــرار گرفت ــه خرم آب ودرنزدیکــی رودخان
چشــم گیرترین اثرتاریخــی وگردشــگری درون 
ــه دوره  ــوط ب ــا مرب ــت.این بن ــاد اس ــهر خرم آب ش
ساســانیان اســت.احداث بنابــر فــراز صخره هــای 
تاریخــی  بــردره  آن  کامــل  واشــراف  ســنگی 

پــرآب  چشــمه  شــدن  جــاری  ونیــز  خرم آبــاد 
گلســتان ازدامنــه شــمالی تپــه از ویژگی هــای 
ــر  ــوی دیگ ــد.از س ــمار می آین ــه ش ــا ب ــی بن اصل
نزدیکــی بنــا بــا غارهــای پیــش ازتاریــخ دره 
ماننــد  تاریخــی  آثــاردوران  ودیگــر  خرم آبــاد 
ــل  ــری، پ ــیاب گب ــته،مناره آجری،آس ــنگ نبش س
شــاپوری وگــرداب ســنگی بیانگــر پیوســتگی 

تاریخــی قلعــه باآثاریادشــده می باشــد.

گرداب سنگی خرم آباد
یکــی ازآثارتاریخــی بجــای مانــده ازدورساســانیان 
اســت کــه بــه عنــوان یکــی از مهــم تریــن جاذبــه 
هــای تاریخــی و گردشــگری در اســتان لرســتان و 

شــهر خــرم آبــاد خودنمایــی مــی کنــد. 
ایــن بنــای تاریخــی در قســمت مرکــزی شــهر فعلی 
خــرم آبــاد و در میــان بافــت قدیمــی شــهر در 

میــدان تختــی واقــع شــده اســت.
بنــای گــرداب ســنگی بــا ســنگ و ســاروج ســاخته 
شــده، ایــن گــرداب بنایــی مــدور متشــکل از 
یــک دیــواره عظیــم ســنگی اســت کــه بــه صــورت 
مــدور دور تــا دور چشــمه ای فصلــی احــداث 
ــر  ــای ســه مت ــا پهن ــر ب ــا 18 مت ــن بن شــده، قطرای
و بلنــدای 10 متــر از کــف چشــمه اســت. کاربــرد 
ایــن اثــر در گذشــته توزیع آب  آن در ســطح شــهر 
شاپورخواســت و مشــروب نمــودن اراضــی و بهــره 

ــت. ــوده اس ــی ب ــیابهای آب ــرداری از آس ب
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ــت،  ــا حــدود 900ســال قدم ــری ب ــاره آج من
اســتان  ارزشــمند  باســتانی  آثــار  از  یکــی 
ایــن  اســت.  لرســتان و شهرســتان خرم آبــاد 
ای  اســتوانه  اســت  ارزشــمندبنایی  یادمــان 
شــکل مســتقربریک ســکوی مکعــب مربع ســنگی 
ــده  ــع ش ــاد واق ــهرخرم آب ــی ش ــمت جنوب درقس
است.درگذشــته کاروان هــای زیــادی بــه کمــک 
ــده  ــد ودی ــرده ان ــود راپیداک ــاره راه خ ــن من ای
ــده  ــمن رادی ــاالی آن دش ــادی ازب ــای زی ــان ه ب
انــد ومــردم رابــه موقــع ازخطرحملــه آگاه کــرده 
ــرای  ــمند ب ــر ارزش ــن اث ــته از ای ــد.  در گذش ان
هدایــت کاروان  هایــی کــه به ســمت شــهر قدیمی 
شاپورخواســت می آمدنــد اســتفاده  شــده  اســت. 
امــا اکنــون از فــراز منــاره آجــری در شــهر خــرم 
آبــاد می تــوان دورتریــن چشــم اندازهــای زیبــای 

ــرد. ــاهده ک ــهر را مش ش
 

سنگ  نوشته  قرن  ششم ، خرم آباد
در جنــوب  شــرقی  راه  خرم آبــاد بــه  خوزســتان و 
ــنگ   ــت »، س ــای  »شاپورخواس ــمال  خرابه ه در ش

نوشــته ای  بــه  شــکل  مکعــب  مســتطیل  منســوب  
ــده   ــا برجــا مان ــه  قــرن  ششــم  هجــری  قمــری  پ ب
ــر  ــطر، ب ــرقی  5 س ــوب  ش ــطح  جن ــت . روی  س اس
ســطح  جنــوب  غربــی  6 ســطر و بــر ســطح  شــمال  
ــطر  ــز 4 س ــه  نی ــن  وج ــر آخری ــطر و ب ــی  4 س غرب
ــته   ــور برجس ــه  ط ــخ ، ب ــی  و نس ــم  کوف ــط  نی ــا خ ب
حجــاری  شــده  اســت . ایــن  ســنگ  نوشــته  بــه  
یکــی  از امــرای  »ســلطان  محمــود بــن  محمــد 
نــام  »ابوســعید  بــه   بــن  ملکشــاه  ســلجوقی« 
برســق  کبیــر« مربــوط  اســت  و در ســال  513 
ــن   ــوع  ای ــت . موض ــده  اس ــد ش ــری  نق هجری قم
کتیبــه  دو فرمــان  منــع  مــردم  از پوشــیدن  لبــاس  
ــداران   ــه  دام ــی  ب ــف  چران ــازه  عل ابریشــمی  و اج

ــت . اس

 دریاچــه کیــو در شــمال غــرب شــهر خرم آبــاد 
درکنــار پارکــی بــا همــان نــام قــرار گرفته اســت.
این دریاچه ازارزش های توریســتی درون شهری 
برخــوردار بــوده وهمچنیــن زیســتگاهی مناســب 
بــرای جانــوران آبــزی وپرنــدگان بومــی ومهاجــر 
اســت.کیو درزبــان لــری مردمــان خرم آبــاد ه 
معنــی کبــود رنــگ وآبــی اســت و دلیــل اســتفاده 
ــه  آن آب زالل و عمیــق ایــن دریاچه اســت کــه ب
ــده می شــود.این دریاچــه  ــی دی ــی و نیل ــگ آب رن
بــه شــهر خرم آبــاد جلــوه خاصــی داده و در کنــار 
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ــاد و  ــراوان در دره خرم آب ــی ف ــای تاریخ جاذبه ه
ــی از  ــف یک ــهر را در ردی ــر آب ش ــمه های پ چش

شــهرهای زیبــا و توریســتی قــرار داده اســت.
 

دریاچه گهر 
یــک دریاچــه کوهســتانی درایــران اســت کــه 
در  دورود  اشــترانکوه  کــوه  رشــته  میــان  در 
اســتان لرســتان بــا ارتفــاع2350 متــر از ســطح 
دریــا واقــع شــده اســت.این دریاچــه در منطقــه 
ایــن  دارد.  قــرار  اشــترانکوه  شــده  حفاظــت 
دریاچــه کــه بــه نگیــن اشــترانکواه معــروف 
اســت.به ســبب نداشــتن راه ماشــین رو تــا حــد 
ــان  ــت انس ــه دس ــی ب ــی و آلودگ ــادی از خراب زی
بــه دور مانــده اســت ســاالنه حــدود 70000 
گردشــگر اقــدام بــه بازدیــد از ایــن منطقــه مــی 

ــد.  نماین
ماه هــای تیرومــرداد بهتریــن زمــان ســفر بــه 
ایــن دریاچه است؛ودراواخراردیبهشــت وخــرداد 
تمامــی مســیر پوشــیده از شــقایق های رنگــی 
و اللــه واژگــون اســت. منطقــه حفاظــت شــده 
شهرســتان  محــدوده  در  دورود  اشــترانکوه 
ــر دریاچــه  دورود واقــع شده اســت کــه عــاوه ب
ــه دارد دارای  ــری ک ــی نظی ــی ب ــای طبیع جاذبه ه

ــت ــر اس ــاالی 4000 مت ــل ب قل

آبشار بیشه
لرســتان  اســتان  زیبــای  آبشــارهای  از  یکــی   
اســت. ایــن آبشــار در دل کوههــای زاگــرس 
آبــاد قــرار گرفته اســت  در شهرســتان خــرم 
و فاصلــه آن تــا شــهر خرم آبــاد 65 کیلومتــر 
اســت. ایــن آبشــار در کنــار راه آهــن تهــران - 
خوزســتان و در نزدیکــی ایســتگاه بیشــه قــرار 
گرفته اســت و از ایــن رو پذیــرای مســافران 
نیــز می باشــد.این آبشــار بــا چشــم انــدازی زیبــا 
یکــی از آبشــارهای زیبــای ایــران اســت. ارتفــاع 
آبشــار 48 متــر تــا نقطــه برخــورد بــا زمیــن 
اســت و 10متــر نیــز از آنجــا تــا وصــل شــدن بــه 
ــار  ــاج آبش ــرض ت ــد و ع ــزار می باش ــه س رودخان

20 متــر می باشــد.

آبشــارهای  ازمرتفع تریــن  آبشــار نوژیــان 
ــت. ــده اس ــع ش ــتان واق ــتان لرس ــران دراس ای

ایــن آبشــاردر 38 کیلومتــری جنــوب شــرقی 
خرم آبــاد )بخــش پاپــی( بــه ارتفــاع 95 متــر 
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وعــرض تــاج 5 متــر اســت آبشــار نوژیــان چهــل 
وششــممین اثــر ملــی اســت کــه توســط ســازمان 
در   1387 اســفند   27 در  فرهنگــی  میــراث 
ــت. ــرار گرف ــران ق ــی ای ــراث طبیع ــت می فهرس
گردشــگاه جنگلــی نوژیــان بــاالی کــوه تــاف قــرار 
ــی مــی  ــواع گیاهــان داروی ــاف ان ــوه ت دارد. درک
روینــدودارای طبیعتــی زیبــا و دیدنــی اســت. 
مــردم و گردشــگران زیــادی بــرای تماشــای ایــن 
ــه  ــی ب ــان داروی ــع آوری گیاه ــرای جم ــار و ب آبش
ایــن ناحیــه مــی آینــد.راه ارتباطــی آن از طریــق 
خرم آبــاد بــه گردنــه نوژیــان جــاده آســفالته و یــا 
ــرف  ــور و از آن ط ــتگاه کش ــه ایس ــن ب از راه آه
هــم بــا پــای پیــاده حــدود 2 ســاعت پیــاده روی 

بــه ســمت آبشــار اســت. 

 

آبشار چکان
ایــن  اســت،  الیگــودرز  آبشــارهای  از  یکــی   
ــا ارتفــاع 30 متــر و عــرض تــاج 4 متــر  آبشــار ب
ــه  ــوب شــرقی اســتان لرســتان و در دامن در جن
الیگــودرز  شهرســتان  در  زاگــرس  کوه هــای 
مشــرف بــر دره چــکان و در نزدیکــی روســتاهای 

ــت ــه اس ــرار گرفت ــادی ق ــاد و دهق ــین آب حس
اطــراف آبشــار و امتــداد رودخانــه سرســبز و 
پوشــیده از درختــان میــوه همچــون گــردو، بلــوط، 
گابــی و... اســت و اهالــی منطقــه نیــز از آب آن 

ــد ــره را می برن ــت کشــاورزی بیشــترین به جه
 

آبشارگریت 
در  پاپــی  بخــش  گریــت،  درروســتای  آبشــار 
فاصلــه 50 کیلومتــری شهرســتان خــرم آبــاد 
متــر  تــاج 17  عــرض  و  متــر  ارتفــاع 15  بــه 
قــرار دارد و از جملــه جاذبــه هــای طبیعــی و 
گردشــگری دیدنــی اســتان محســوب مــی شــود. 
فاصلــه ایــن آبشــار تــا بخــش پاپــی حــدود یــک 
ســاعت پیــاده رویاســت .ایــن آبشــار در گویــش 
محلــی بــه تــاف هفــت چشــمه معــروف می باشــد. 
درختــان  را  آبشــار  اطــراف  جنگلــی  پوشــش 
ــد. در  ــی ده ــکیل م ــو تش ــک و م ــوط ، زالزال بل
کل منظــرای بســیار زیبــا کــه جاذبــه گردشــگری 

باالیــی دارد را ایجــاد نمــوده اســت.

رضانژادکارشــناس  مهــری  گردآورنده:خانــم 
جلــب مشــارکت هــای مردمــی معاونــت بهداشــتی 

ــتان ــگاه لرس دانش
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سواالت مسابقه

1-منظور از حذف سل چيست ؟
الف-ميزان بروز كمتر از 3مورد سل در يك ميليون نفر جمعيت 
ب-ميزان بروز كمتر از 2مورد سل در يك ميليون نفر جمعيت 
ج-ميزان بروز كمتر از 1 مورد سل در يك ميليون نفر جمعيت 
د-ميزان بروز كمتر از 5 مورد سل در يك ميليون نفر جمعيت 

2-شايعترين عالمت بيماري سل ريوي كدام است؟
الف-تنگي نفس 

ب-سرفه پايدار كه اغلب با خلط همراه است
ج-درد قفسه سينه
د- ضعف و بيحالي

3-نقش زن در سالمت  خانواده چيست؟
الف- سالمت جسماني خانواده 

ب-  سالمت رواني خانواده
ج-  سالمت اجتماعي خانواده

د-  سالمت جسماني، رواني و اجتماعي خانواده

4- فعاليت های بدنی مستمر در زنان می تواند از چه امراض پيشگيری كند؟
 الف- پوكی استخوان 

ب- بروز چاقی 
ج- سکته های مغزی و حمالت قلبی

د- همه موارد
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7- ديابت چند نوع است ؟

الف( يك نوع            ب( دو نوع             ج( سه نوع          د( هيچکدام 

8- عالئم شروع بيماری ديابت عبارتنداز : 

الف- تشنگی فراوان، پُرنوشی ،ادرار فراوان

ب-كاهش وزن بدون دليل، عفونت های مکرر ونيز گرسنگی دائمی

ج- تشنگی فراوان، پُرنوشی ،ادرار فراوان،كاهش وزن بدون دليل

د- تشــنگی فــراوان، پُرنوشــی ،ادرار فراوان،كاهــش وزن بــدون دليل،عفونــت هــای مکررونيــز گرســنگی 

دائمــی

9-  كدام گزينه از خصوصيات مربيان داوطلب سالمت نمی باشد؟

الف-مقبوليت اجتماعی                 

ب-داشتن تحصيالت ديپلم به باال                            

 ج-داشتن فرصت كافی برای آموزش به مردم محله

  د-انگيزه انجام كارهای داوطلبانه

10- طبق دستورالعمل تعداد خانوارهای تحت پوشش داوطلبان سالمت كدام گزينه می باشد؟

الف: 55 خانوار                                                        ج:60 خانوار

    ب: 40 خانوار                                                           د:750 خانوار

41



مربی نمونه وداوطلب سالمت نمونه دانشگاه اردبيل

زهراداستان 
داوطلب سامت مرکز خدمات 

جامع سامت کورائیم،شهرستان 
نیر،دانشگاه اردبیل

مربی نمونه وداوطلب سالمت نمونه دانشگاه اردبيل

مریم تیزپری 
مربی داوطلبان سامت مرکز 

خدمات جامع سامت شهرستان 
نیر،دانشگاه اردبیل

مربی نمونه وداوطلب سالمت نمونه دانشگاه تبریز

 سكینه جبارزاده 
داوطلب سامت ،شهرستان 

بناب،دانشگاه تبریز

مربی نمونه وداوطلب سالمت نمونه دانشگاه تبریز

مینادوراندیش مربی 
داوطلبان سامت شهرستان 

بناب،دانشگاه تبریز
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مربی نمونه وداوطلب سالمت نمونه دانشگاه  لرستان

فاطمه زمانی مقدم  
داوطلب سامت ،پایگاه ضمیمه 

سامت اسدآبادی شماره 
18شهرستان خرم آباددانشگاه 

مربی نمونه وداوطلب سالمت نمونه دانشگاه  لرستانلرستان

شكوه كیانی  
مربی پایگاه سامت ضمیمه شماره 1 

دره گرم ،شهرستان خرم آباد،دانشگاه 
لرستان



مربی نمونه وداوطلب سالمت نمونه دانشگاه اروميه

خانم فاطمه دودكانلوی 
میالن  

داوطلب سامت نمونه شهرستان چایپاره 
دانشگاه ارومیه 

خانــم فاطمــه دودکانلــوی میــان بــا ســابقه 5 ســال فعالیــت با شــرکت در 
کاس آموزشــی دیابــت و بعــد آشــنایی بــا عایــم اصلــی دیابــت موفــق 
شــد ســه مــورد بیمــار مشــکوك بــه دیابــت را شناســایی کــرده و بعــد از 
معاینــه توســط پزشــک بــه عنــوان بیمــار دیابتیک تشــخیص داده شــده و 

تشــکیل پرونــده گردیــده اســت .

مربی نمونه وداوطلب سالمت نمونه دانشگاه اروميه

خانم شمامه دودكانلوی  
داوطلب سامت نمونه شهرستان چایپاره 

دانشگاه ارومیه 

خانــم شــمامه دودکانلــوی میــان بــا 13 ســال فعالیت با شــرکت در کاس 
آموزشــی تــب مالــت در بیمــار یابــی فعــال کمک شــایانی را کرده اســت

مربی نمونه وداوطلب سالمت نمونه دانشکده زنجان

زینب نوروزی   
داوطلب سامت دانشگاه زنجان

شرکت منظم و فعال دربرنامه های آموزشی 
همکاری فعال در برگزاری برنامه های هفته سامت

همــکاری در اجــرا ی برنامــه ای مختلــف نظیــر طــرح سرشــماری و طرحهــای 
روان و مــدارس 

همکاری و شرکت در فعالیتهای اجتماعی در روستا و همکاری با ارگانها

مربی نمونه وداوطلب سالمت نمونه دانشکده زنجان

اكرم كالنتری   
مربی داوطلبان سامت دانشگاه زنجان

برگزاری منظم و هفتگی کاس آموزشی داوطلبان 
تشویق و جذب داوطلبان سامت 

 برگزاری کاسهای فوق برنامه در مناسبتهای بهداشتی 

مربی نمونه وداوطلب سالمت نمونه دانشگاه قزوین

خانم  لیال محمدی   
داوطلب سامت نمونه شهرستان آوج 

دانشگاه قزوین

شرکت در طرح زمان سنجی فعالیت های مراقبت های سامت مرکز آوج 
ــات  ــوزش  موضوع ــامت و آم ــن س ــازی داوطلبی ــرح توانمندس ــرکت در ط ش

ــردم  ــرای م ــات ب ــامت در مح س
شــرکت  جهــت  مــردم  فراخــوان  و  مختلــف  هــای  درهمایــش  شــرکت 

شــبکه مختلــف  درهمایشــهای 
توزیع تراکت و پمفلت های آموزشی بین مردم

کمک درجذب خیرین

مربی نمونه وداوطلب سالمت نمونه دانشگاه قزوین

خانم فرشته شعبانی   
مربی داوطلبان سامت مرکز خدمات جامع 

سامت کورانه  شهرستان قزوین 

راه اندازی برنامه داوطلبان سامت در 2 خانه 
آبــاد و آشنســتان در فصــل بهار)6خانــه بهداشــت  بهداشــت حمیــد 

باشــد( اجرامــی  درحــال  ازقبــل  دیگربرنامــه 
 برگــزاری 4 ایســتگاه وپیــاده روی  و4 نمایشــگاه )بــه مناســبت هفتــه غلبــه 

ــر دیابت   ب
برگــزاری 4 ایســتگاه وپیــاده روی و 4 نمایشــگاه بــه مناســبت هفتــه بــدون 

دخانیات 
 برگــزاری  جشــنواره غــذای ســالم )بــه مناســبت  هفتــه غلبــه بــر دیابــت در 

خانه بهداشــت شــینقر(
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مربی نمونه وداوطلب سالمت نمونه دانشکده مراغه

ایران ولی زاده 
داوطلب سامت مرکز سامت جامع 
خدمات شماره 4پهرآباد ،دانشکده 

مراغه

مشارکت فعال درجلسات آموزشی داوطلبان سامت 
همکاری جهت تشکیل کاسهای آموزشی وانتقال پیامهای بهداشتی

همــکاری دربرنامــه های مروج سامت،مناســبتهای بهداشــتی وبســیج های 
اطاع رســانی 

انجام کامل پیگیری هاوگزارش دهی ها 
همــکاری بــه عنــوان داوطلــب مربــی در برگــزاری جلســات آموزشــی 

داوطلبــان ســامت
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مربی نمونه وداوطلب سالمت نمونه دانشکده مراغه

كارولین صالح اندیش 
مربی داوطلبان سامت مرکز سامت 

جامع خدمات شماره1هاشم آباد 
دانشکده مراغه

ــان  ــرای داوطلب ــه ب ــوق برنام ــای ف ــی وفعالیته ــهای آموزش ــکیل کاس تش
ــامت س

جذب داوطلب سامت در حد انتظار
تشکیل کتابخانه سامت برای استفاده داوطلبان سامت

برنامــه ریــزی جهــت فعالیــت ومشــارکت داوطلبــان ســامت در مناســبتهای 
بهداشتی،

بسیج های اطاع رسانی ،کمپین ها

مربی نمونه وداوطلب سالمت نمونه دانشکاه ایالم 

برگزاري  منظم کاس هاي آموزشي 
به کار گیری داوطلبان سامت  درانجام سر شماری سال 91و 93 

به کار گیری داوطلبان سامت  در برنامه بیمار یابی سل
انجام آموزش به داوطلبان  سامت به طور 100 % 

جذب داوطلب در مرکز مورموری و خانه های بهداشت تابعه به تعداد 41

خانم علیخانی
 مربی داوطلبان سامت مرکز خدمات 

جامع سامت مورموری،شهرستان 
آبدانان،دانشگاه ایام 

مربی نمونه وداوطلب سالمت نمونه دانشکاه ایالم 

فاطمه زینی وند 
داوطلب سامت خانه بهداشت هلیوه 

شهرستان آبدانان،دانشگاه ایام 

انجام سر شماری و پی گیری انجام 
مراقبت  مادران ، کودکان و تنظیم خانواده

انجام بیماریابی سل 
آموزش سالمندان در زمینه شیوه زندگی سالم 

مربی نمونه وداوطلب سالمت نمونه دانشگاه کرمانشاه

نادیانادری نیا 
داوطلب سامت مرکز خدمات جامع 
سامت ولیعصر،دانشگاه کرمانشاه

مشــارکت فعــال درکاســهای آموزشــی وانتقــال آموختــه هابــه خانوارهای 
ــش تحت پوش

پیگیری مراقبتهای تاخیری وانعکاس وقایع حیاتی به مرکز مربوطه 
انعکاس مشکات محله به مرکز مربوطه  

مربی نمونه وداوطلب سالمت نمونه دانشگاه کرمانشاه

ناهید مرادی 
مربی داوطلبان سامت مرکزخدمات 

جامع سامت شماره1شهرستان 
داالهو،دانشگاه کرمانشاه

برگزاری کاسهای آموزشی جهت داوطلبان سامت 
ارسال بموقع آمار واطاعات برنامه داوطلبان سامت 

پیگیری مشکات داوطلبان سامت وارتباط صحیح با آنان
تاش برای جذب داوطلب ومشارکت مردم



مربی نمونه وداوطلب سالمت نمونه دانشگاه کردستان

مهین داودی مربی
 داوطلبان سامت پایگاه سامت  

غیرضمیمه فرجه شهرستان سنندج 
دانشگاه کردستان

فعالیت مستمر در جذب داوطلب 
تشکیل کاسهاي هفتگي بطور مرتب 

تشکیل کاسهاي توانمند سازي داوطلبان سامت 
همکاري با کارشناس جلب مشارکت در برگزاري اردوي داوطلبان

مربی نمونه وداوطلب سالمت نمونه دانشگاه کردستان

مشارکت فعال درجلسات آموزشی داوطلبان سامت 
همکاری جهت تشکیل کاسهای آموزشی وانتقال پیامهای بهداشتی

همــکاری دربرنامــه هــای مــروج سامت،مناســبتهای بهداشــتی وبســیج هــای 
اطــاع رســانی 

انجام کامل پیگیری هاوگزارش دهی ها 

 شهین حسینی 
داوطلب سامت مرکز خدمات 

جامع سامت سروآبادشهرستان 
سروآباد،دانشگاه کردستان

مربی نمونه وداوطلب سالمت نمونه دانشگاه کردستان

فعالیــت مســتمر در جــذب داوطلبــان وایجــاد ارتبــاط موثــر وصمیمــي بــا 
ــان ســامت  داوطلب

همکاري با کارشناس جلب مشارکت درپیشبرد برنامه ها
ــارت تشــکیل واداره  ــد در کســب مه ــب جدی ــان داوطل ــا مربی همــکاري ب

کاســها داوطلبــان 

شهال شیخ احمدی 
مربی داوطلبان سامت مرکز خدمات جامع 

سامت  امام غزالی شهرستان سنندج 
دانشگاه کردستان
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ــگاه  ــالمت دانش ــان س ــرد داوطلب عملک
ــن قزوی

- برگزاری جلسه آموزشی شیر مادر 
- پاکســازی بوســتان باراجیــن شهرســتان قزویــن با 

کمــک داوطلبان ســامت
- برگــزاری مراســم افطــار توســط داوطلبان ســامت 

در مرکــز زعفرانیــه شهرســتان قزوین
- برگزاری جلسات آموزشی)شهرستان آوج(

تدویــن برنامــه عملیاتــی برنامه های جلب مشــارکت 
مردمی 

- تدریــس برنامــه داوطلبــان ســامت در مرکــز 
آمــوزش بهــورزی به140نفر مراقب ســامت توزیع 
ــگاه  ــامت در40پای ــان س ــای داوطلب ــب و فرمه کت

ســامت شــهری
- آمــوزش عملــی بــه مربیــان داوطلــب ســامت در 

مرکــز ســامت شــماره1
- بازدیــد از برنامــه داوطلبــان ســامت از 40 پایگاه 

مت سا
- بازبینــی چــک لیســت داوطلبان ســامت و ارســال 

اشــکاالت مــورد نظر
- توزیــع چک لیســت  ودســتورالعمل جدیــد برنامه 

داوطلبــان ســامت بــه پایگاههای ســامت جدید
- پیگیــری تجهیــز کاســهای آموزشــی مراکــز و 40 

پایــگاه تحــت پوشــش
- تدوین نیاز ســنجی کارگاههای آموزشــی داوطلبان 

سامت
- برگــزاری جلســه جهــت برنامــه ریــزی برنامــه 
هــای هفتــه ســامت و هماهنگــی با70نفــر مراقــب  

ــامت  س
- تهیــه پمفلــت دوطلبــان ســامت بــه منظــور جــذب 

داوطلب
ــر  ــه ب ــوان غلب ــا عن ــی ب ــزاری کارگاه  آموزش - برگ
ــر از  ــا حضــور 60نف ــه ب ــا مشــارکت جامع ــت  ب دیاب

مراقبیــن ســامت در تاریــخ1395/1/30
- شــرکت 130 نفــر داوطلــب ســامت جهــت حضور 

در همایــش اولیــن روز هفته ســامت
- هماهنگــی برگزاری کاس بــرای300 نفر داوطلب 

ســامت بطور هماهنگ در مورخ1395/1/31
- برگــزاری کارگاه هفتــه ســامت جهــت 60 نفــر از 

مراقبیــن ســامت
- برگــزاری مســابقه دو جهــت 60 نفــر داوطلــب 
ســامت و مربیــان داوطلبــان و اهــداء جوایــز بــه 5 

ــه ســامت ــوان در هفت ــارك بان ــده در پ ــر برن نف
- برگــزاری برنامــه آمــوزش دیابــت توســط 20 نفــر 
داوطلــب ســامت در منطقــه اســام آبــاد در هفتــه 
ســامت بــه طور نمادیــن و آمــوزش همزمــان در 20 

پایــگاه دیگــر شهرســتان بــه 7000 خانــوار
- آمــوزش بــه 250 نفــر داوطلــب ســامت در هفته 

ســامت در خصــوص غلبــه بــر دیابت
ــش  ــامت در همای ــب س ــر داوطل ــرکت 30 نف - ش
بیمارســتان ولیعصــر در آخریــن روز هفتــه ســامت
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ــان  ــگری زنج ــوص گردش ــب در خص ــال مطل - ارس
ســامت  داوطلبــان  فصلنامــه  در  چــاپ  جهــت 

کردســتان
- تقدیــر از یــک نفــر مربــی نمونه،داوطلــب نمونــه 

درفصلنامــه
- هماهنگــی بــا پایگاههــای ســامت جهــت آمــوزش 
ــه مناســبت هفتــه بــدون  ــه داوطلبــان ســامت ب ب
ــتندات  ــال مس ــاه و ارس ــرداد م ــات 10-4خ دخانی
ــه  ــوزش ب ــی آم ــتی و هماهنگ ــت بهداش ــه معاون ب
100 نفــر داوطلــب ســامت و 1600 خانــوار تحــت 

پوشــش
- جمــع آوری و جمــع بنــدی آمــار برنامــه داوطلبــان 
متخصــص بــا برگــزاری 51 مــورد کاس فــوق برنامه 
وجمــع بنــدی، آمــار ســه ماهــه اول ، آمارســل و 

ارســال بــه معاونــت بهداشــتی

ــان ســالمت دانشــکده  عملکــرد داوطلب
مراغــه

بــرای  ســامت  ســفیران  همایــش  برگــزاری   -
داوطلبــان محــات در هفتــه ســامت95/2/7در 
باموضــوع  درمــان  معاونــت  اجتماعــات  ســالن 

بردیابــت  غلبــه  ومحوریــت 
همایــش  در  ســامت  داوطلبــان  مشــارکت   -
تبییــن سیاســتهای کلــی جمعیــت مبتنــی برســامت 

مورخــه95/2 در  مادروکــودك 
- دعــوت از کارکنــان دانشــگاه علــوم پزشــکي و 
داوطلبــان ســامت متخصص ادارات کل شهرســتان 
ورابطیــن محــات جهــت شــرکت در پیــاده روي بــه 
مناســبت هفتــه ســامت بــا شــعار غلبــه بــر دیابت و 
اهــدائ جوایــز در بیــن 20نفــر از شــرکت کننــدگان

- تکمیــل و جمــع بندي آمار فصلي ســل بــا همکاري 
داوطلبان سامت 

- برگزاري کاســهای آموزشــي برای کتاب بیماریهای 
منتقلــه از ناقلیــن در ســطح مراکــز بهداشــتی وخانه 

های بهداشــت
-  همــکاری داوطلبیــن ســامت محــات در جلســات 
هیــات امنــای مراکــز بهداشــتی درمانی )نیازســنجی 

ســامت(
- اســتفاده از رابطیــن محــات در کمپیــن هــای 

بهداشــتی
ــامت  ــان س ــارکت داوطلب ــه مش ــزاری جلس - برگ
ــطح  ــه درس ــروع برنام ــی وش ــه خودمراقبت در برنام

ــتان  شهرس
-  برگــزاری جلســه آموزشــی ، توجیهــی بــرای 
ــه  ــرای برنام ــوص اج ــص درخص ــن متخص داوطلبی
خودمراقبتــی ســازمانی وتشــکیل شــورای ارتقــای 
ســامت محیــط کار در ادارات شهرســتان در مورخــه 

95/3/26
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ــگاه  ــالمت دانش ــان س ــرد داوطلب عملک
ــالم ای

 واحد مشارکت مردمی استان
- جــذب داوطلــب ســامت  در مراکــز و خانه های 

بهداشــت تحت پوشــش به تعــداد 2نفر
- ارســال آمارهــای فصلــی ســل و گــزارش 
عملکــرد 3 ماهــه واحــد مشــارکتهای مردمــی
- برگــزاری کاس آموزشــی در زمینــه خــود 
مراقبتی جهت مربیان ســامت مراکــز وداوطلبان 

ســامت
- سامت ادارات و داوطلبان سامت مراکز 

- ارســال فصلنامــه هــای داوطلبــان ســامت بــه 
مراکــز و خانــه هــای بهداشــت 

- انجام بازدید و پایش برنامه های واحد 
مشارکتهای مردمی

طریــق  از  اســتانی  هــای  نامــه  بــه  پاســخ   -
اداری  اتوماســیون 

ــامت  ــان س ــازی داوطلب ــه مج ــع فصلنام - توزی
خصــوص  در  آموزشــی  کاس  برگــزاری  و 
فصلنامــه مجــازی تــا در جریــان تجربه های ســایر 
ــد .  شهرســتانها و مناطــق دیگــر کشــور قــرار گیرن

شبكه ايوان:
- بازدیــد از ســاختمان مرکــز شــهید باهنــر کــه 

پیمانــکار خیریــن مشــغول کار مــی باشــند
- برگــزاری تعــداد 6 کاس آموزشــي  جهــت 

داوطلبــان ســامت
- توزیــع کتــاب بیماریهــای منتقلــه از ناقلیــن در 

بیــن مربیــان داوطلبــان ســامت
- جذب داوطلب جدید  3 نفر

- توزیــع کتابهای خود مراقبتــی در بین داوطلبان 
و سفیران سامت

شبكه بدره :
مربیــان  توســط  اموزشــی  کاس  -انجــام 

جلســه مراکزوبهــورزان30 
- توضیع مجله وپمفلت 40عدد

شبكه دره شهر:
- برگــزاری ده عنــوان کاس آموزشــی جهــت 

داوطلبــان ســامت محــات
- جذب دو نفرداوطلب متخصص ادارات

- جــذب 3نفرداوطلب ســامت محــات  در مراکز 
بهداشتی

ــی  ــای اصل ــی در میدانه ــر تبلیغات ــب 2 بن - نص
ــد ــامت جدی ــب س ــذب داوطل ــت ج ــهر جه ش

- برگــزاری کاس آموزشــی جهــت داوطلبــان 
متخصــص شــرکت نفــت شهرســتان دره شــهر

- برگــزار ســه کاس آموزشــی جهــت داوطلبــان 
محــات در مراکــز بهداشــتی ودرمانــی

- برگــزاری کاس آشــنایی بــا بیماریهــای منتقلــه 
از ناقلیــن جهــت مربیــان داوطلــب ســامت
- جذب یک داوطلب سامت محات شهری

شبكه سيروان:
ــت  ــل جه ــاي ذی ــه ه ــکیل کاس در زمین - تش
بهداشــتي«  مربیــان  و  ســامت  داوطلبــان 
پیشــگیري از آســیب ها ي رواني ناشي از سوانح 
ــودك آزاري و  ــگیري از ک ــی، پیش ــاي طبیع و بای
ــگیري  ــل، پیش ــگیري از س ــر آزاري، پیش همس
از آســیب هــاي اجتماعــي، پیشــگیري از حــوادث 
زایمانــي، پیشــگیري از دیابت، پیشــگیري از تب 
مالــت، شــیوه اي فرزنــد پــروري، آمــوزش خــود 

مراقبتــي«
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شبكه مهران:
ــات  ــورد دخانی ــزاری کاس آموزشــی در م - برگ
ــرای  ــخ 95/3/5 ب ــکل در تاری ــوءمصرف ال و س
داوطلبــان ســامت محــات در ســالن کنفرانــس 

شــبکه بهداشــت مهــران
- برگــزاری همایــش در ســالروز جهانی مبــارزه با 
مــواد مخــدر بــا همــکاری داوطلــب ســامت خانــم 
صدیقــه فاطمــی در تاریــخ 95/4/1 بــرای عمــوم 
مــردم در ســالن ارشــاد اســامی شهرســتان 

مهــران
- برگــزاری  کارگاه آموزشــی ارزیابــی آمادگــی 
خانــوار و کاهــش خطــر بایــا بــرای داوطلبــان 
ســامت  ادارات در تاریــخ 95/4/22 در ســالن 

ــران ــس شــبکه بهداشــت مه کنفران
- برگــزاری کاس آموزشــی بــا موضوع »آشــنایی 
بــا بیمــاری هــای منتقلــه از ناقلیــن« بــرای 
داوطلبــان ســامت محــات در تاریــخ 95/5/25 
ــران ــس شــبکه بهداشــت مه در ســالن کنفران

- برگــزاری کاس اموزشــی بــا موضوع »آشــنایی 
بــا بیمــاری هــای منتقلــه از ناقلیــن« بــرای 
داوطلبــان ســامت ادارات در تاریــخ 95/5/26 
ــران ــت مه ــبکه بهداش ــس ش ــالن کنفران در س

ــگاه  ــالمت دانش ــان س ــرد داوطلب عملک
ــل اردبي

- در راستای ترویج و تداوم همکاری بین بخشی 
بــا ادارات مختلــف وداوطلبان متخصص نشســت 
شهرستان)10شهرســتان( درهــر  روزه  یــک 
درراســتای  هــراداره  رســالت  درخصــوص 
ترویــج فرهنــگ خــود مراقبــت ،غلبــه بردیابــت 
ــود  ــب خ ــوص مطال ــوزش درخص ــزارو آم و..برگ

ــد.  ــی و...داده ش مراقبت
- همایــش یکــروزه درشهرســتانهای تابعــه بــرای 
مدیــر عاملهــای ســازمانهای مــردم نهــاد و اعضــای 
اصلــی و علــی البــدل وآمــوزش درخصــوص 
ــرگ  ــیمای م ــل س ــه وتحلی ــی وتجزی خودمراقبت
استان)ســه علت اصلــی مرگ:بیماریهــای قلبی و 
عروقــی- ســرطانها -ســوانح و حــوادث ( و نقــش 
ســازمانها در جهــت کاهــش مــرگ و میــر و تغییــر 

الگــوی صحیــح زندگــی برگــزار شــد.
- چادرســامت درمیادیــن اصلــی هــر شهرســتان 
درهفته ســامت ومناســبتهای بهداشتی  مختلف 

وانــدازه گیــری :قنــد خــون، فشــار خــون و تعیین    
ــت   ــی و پمفل ــواد آموزش ــع م ــدن و توزی BMI ب

درخصــوص خودمراقبتــی و...برپــا شــد.
- همایــش پیــاده روی و حمــل پــاکارد با مضمون 
ــن شــرکت  ــه کشــی دربی ــی و قرع خــود مراقبت
کننــدگان و تقدیرازآنــان بــا اهــدای هدایــای 
مناســبتهای  و  ســامت  هفتــه  )در  ورزشــی 

ــد. ــزار ش ــف( برگ ــتی مختل بهداش
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- ترویــج مراقبــت از دهــان و دنــدان )فیســور 
ــه  ــپش ، برنام ــا ش ــارزه ب ــی و ...(،مب ــیانت تراپ س
آهــن یــاری در مــدارس ســطح اســتان )بیــن دانــش 
آمــوزان ( و مهــد کودکهــای بــا اســتفاده از داوطلبــان 

ســامت و مربیــان داوطلبیــن
- پیگیــری و اجــرای برنامــه مهارتهای فرزنــد پروری 

در ســطح شهرســتانها و استان
- برنامــه ریــزی بــرای اجــرای طرح ســامت رمضانیه 
5 )اجــرای برنامه های آموزشــی مختلــف درخصوص 
اهــداف و برنامــه هــای جدیــد وزارت متبوعــه 

درجلســات قرانــی (
- برگــزاری طــرح ســامت رمضانیه:هــر ســال در ماه 
ــای  ــأت امن ــا هی ــق هماهنگــی ب ــارك رمضــان طب مب
ــه  ــی ســاعتی از جلســه ب مســاجد در جلســات قران
آمــوزش زنــان اختصــاص داده مــی شــود. وامســال 
نیــز بــا عنــوان »طــرح ســامت رمضانیــه 5 »در 
خصــوص خــود مراقبتی،پوکــی اســتخوان ، تغذیــه 
مناســب در مــاه مبــارك رمضــان در گروههــای ســنی 
مختلــف، یــد ســنجی نمــک مصرفــی خانوارها، ســل، 
ــش  ــال، کاه ــف س ــول مختل ــایع فص ــای ش بیماریه
ــت  ــرك و فعالی ــد، تح ــی و قن ــک و چرب ــرف نم مص
بدنــی، کنتــرل وزن بــدن و راههــای مقابلــه بــا چاقی، 
عــوارض چاقــی در کــودکان ، مهارتهــای فرزنــد 
ــتفاده از گاز  ــی در اس ــکات ایمن ــت ن ــروری، رعای پ
ــق و نحــوه اســتفاده از  ــای حری ــی اطف شــهری، ایمن
کپســول آتــش خامــوش کــن، حفــظ محیــط زیســت 
ــدا  ــه از مب ــک ذبال ــه و تفکی ــتی ذبال ــع بهداش ، دف
،فرهنــگ ارتقــای بــاروری و افزایش جمعیت، ترویج 
میانســاالن و ســالمندان جهــت تشــکیل پرونــده در 
مراکــز و پایگاههــای ســامت جامعه، ترویج اســتفاده 
ــا  از پرلهــای ویتامیــن د در افــراد بــاالی 30 ســال ب
مراجعــه بــه مراکزوپایگاههای ســامت جامعه،ترویج 

ــه  ــال 694 جلس ــه امس ــان ک ــگ ازداواج آس فرهن
ــر  ــن 50-72 نفردره ــرکت میانگی ــا ش ــی ب آموزش
ومربیــان  ازکارشناســان  کــه  آموزشــی  جلســه 
وکارشناســان  هــا  شــبکه  ســامت  وداوطلبــان 

ــد. ــتفاده ش ــف اس ــی ادارات مختل آموزش
-  برگزاری نمایشگاه:

ــی جمعیــت در راســتای  - پویایــی ،بالندگــی و جوان
ــاروری ــش ب افزای

- عملکــرد ســازمانهای مــردم نهادوبــه نمایــش 
گذاشــتن برنامــه هــای واهــداف وعملکردجمعیــت 
داوطلبان سامت NGO )این نمایشگاه درنمایشگاه 
بیــن المللی بــا هماهنگی امــور اجتماعی اســتانداری 

صــورت گرفــت.( 
- شناســایی و معرفــی 8 نفرازکــودکان بازمانــده 
ازتحصیــل 12- 6 ســاله باعنایــت بــه تفاهــم نامــه 

ــگاه  ــرورش ودانش ــوزش وپ آم
- ترویج غذای ســنتی،کاهش مصرف فســت فودها 
ــز و  ــد درمراک ــی وقن ــک ،چرب ــرف نم ــش مص وکاه
مهــد کودکهــا با طبــخ غــذای ســنتی توســط داوطلبان 

مت  سا
- مســابقه غــذای ســنتی در هفتــه ســامت جهــت 

ــال 95 ــامت درس ــان س داوطلب
- ترویــج غــذای ســنتی در مهــد کودکهــا  هفتــه 

ســامت 95
- برپایی چادر سامت در هفته سامت 95

- نمایشگاه پویایی و بالندگی وجوانی جمعیت 
- جلســه آموزشــی رعایت نکات ایمنی در اســتفاده 

از گاز شهری
- یــد ســنجی نمــک مصرفــی خانوارهــا در جلســات 

آموزشــی قرانــی) مســاجد(
ــارك  ــاه مب ــاجد م ــان در مس ــی زن ــه آموزش - جلس

رمضــان 95
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ــگاه  ــالمت دانش ــان س ــرد داوطلب عملک
ــدان هم

ــا موضــوع   ــه  ب ــوق برنام ــزاري کاس هــاي  ف - برگ
شــیر مــادر درکلیــه مراکــز مجــري برنامــه داوطلبــان 

ســامت شهرســتان اســد آبــاد
- برگــزاري نمایشــگاه نقاشــي بــا عنــوان شــیر مــادر 
درمرکز جنت اباد و مرکز شــماره 1 شــهري اســدآباد  
- برگــزاری نمایشــگاه پیشــگیری ازاعتیــاد درمرکــز 
روســتایی همــه کســی بــا همــکاری نیــروی انتظامــی، 
بســیج، دهیــاری روســتای همــه کســی و داوطلبــان 
ســامت محلــه روســتای همه کســی شهرســتان بهار
- برگزاری جشــنواره غذای ســالم داوطلبان ســامت 
شــهر بهــار بــا همــکاری ،بســیج، داوطلبــان ســامت 
محلــه شــهر بهــار در ایــن جشــنواره کارشــناس 
تغذیــه مرکــز بهداشــت بهــار درخصــوص ارزش 

ــزارش داد ــده گ ــخ ش ــی طب ــای محل غذایی،غذاه
- برگزاری جشــنواره غذای ســالم داوطلبان ســامت 

شهر تویســرکان و فرسفج

- مشــارکت فعــال داوطلبــان ســامت درهفتــه 
ــادران  ــوزش م شــیرمادر)انجام HOME VISIT،آم
ــرکان ــاردار( در تویس ــادران ب ــوزش م ــیرده ،آم ش

ــگاه  ــامت درپای ــب س ــه داوطل ــدازی برنام - راه ان
ــم شــهر تویســرکان قائ

ازنمایشــگاه  ســامت  داوطلبــان  بازدیــد   -
پویایی،بالندگــی وجوانــی جمعیــت در شهرســتان 

تویســرکان
- شــرکت در همایــش دختــران آفتــاب بــه مناســت 
تولد حضرت معصومه داوطلبان ســامت شهرستان 

تویسرکان
ــان ســامت درهمایــش  - مشــارکت  فعــال داوطلب

عفــاف وحجــاب شهرســتان تویســرکان
- شــرکت درجلســات کمیســیون بانــوان فرمانداری 

شهرســتان تویسرکان
ــان  ــت داوطلب ــه جه ــای اولی ــزاری دوره کمکه - برگ
شهرســتان  احمــر  هــال  باهمــکاری  ســامت 

تویســرکان
- برگزاری جشــنواره غذای ســالم داوطلبان ســامت 

مرکــز رزن یک و دو
- پیاده روی داوطلبان سامت شهر رزن 

مخدرجهــت  بامــواد  مبــارزه  کارگاه  برگــزاری   -
داوطلبــان وآشــنایی بــا انــواع موادمخــدر وعــوارض 

آن -شهرســتان مایــر
- برگــزاری کارگاه مبــارزه بابیماریهــای قابــل انتقــال 
بیــن انســان وحیــوان جهــت داوطلبــان ســامت 

ــر شهرســتان مای
- برگــزاری کارگاه فوایــد شــیر بــرای داوطلبــان 

ســامت شهرســتان مایــر
دردوران  تغذیــه  آمــوزش  گارگاه  برگــزاری   -
ــوان  ــی نوج ــبت  روزجهان ــه مناس ــان ب ــوغ نوجوان بل

مایــر درشهرســتان 
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- آمــوزش طبــخ غــذای دریایــی توســط نماینــده 
شــیات اســتان جهــت داوطلبــان شــهری شهرســتان 

مایــر
ــیات در  ــط ش ــی توس ــخ ماه ــزاری کاس طب - برگ
مرکــز ســامت ولیعصــر و پایــگاه هــای تابعــه، مرکــز 
ســامت جــوالن، مرکــز ســامت امــام حســن و پایگاه 

ســامت چمــران شهرســتان همــدان
غــذای ســالم داوطلبــان  برگــزاری جشــنواره   -
ســامت مرکز ســامت ولیعصر درهفته ســامت در 

ــدان ــتان هم شهرس
- برگــزاری اردوی یــک روزه بــه غــار علیصدربــرای 

داوطلبــان ســامت شهرســتان همــدان
غــذای ســالم داوطلبــان  برگــزاری جشــنواره   -
ســامت مراکــز  ســامت کبودرآهنــگ یــک و دو
ــه  ــی در خان ــارکت مردم ــه مش ــدازی برنام - راه ان
بهداشــت روســتای بابان از شهرســتان کبودراهنگ
درزمینــه  فعــال  ســامت  تقدیرازداوطلبــان   -
شــیرمادرهفته جهانــی ترویــج تغذیــه بــا شــیرمادر 
بــا شــعار))هزار روز طایی،مهــر مــادر ،شــیر مــادر(( 

شهرســتان کبودراهنــگ
- برگــزاری نمایشــگاه بــا موضوع شــیرمادرونمایش 
پوســتروروزنامه دیــواری ازفعالیــت هــای داوطلبــان 

ســامت شهرســتان کبودراهنگ
غــذای ســالم داوطلبــان  برگــزاری جشــنواره   -

ســامت شــهر نهاونــد
- اردوی تفریحــی ســراب گیــان بــرای داوطلبــان 
مراکــز شــماره2 و شــماره4 و گلــزرد شهرســتان 

ــد نهاون
ــان  ــا حضورداوطلب ــوذر ب ــه اب - برنامــه تفریحــی تپ
ســامت با شــعار«تغذیه با شــیر مادر ،کلید توســعه 

ــتان نهاوند پایدار«درشهرس
- تالیف،چــاپ وتوزیــع کتاب ســالمت نوجوان:این 

ــان  ــه داوطلب ــت کلی ــد جه ــاب در 2000 جل کت
ــع  ــاپ و توزی ــن ،چ ــتان تدوی ــطح اس ــالمت س س

شــده اســت.

ــگاه  ــالمت دانش ــان س ــرد داوطلب عملک
ــاه کرمانش

گزارش فعاليتهای داوطلبان سالمت 
ــان  ــژه داوطلب ــی وی ــهای آموزش ــزاری کاس - برگ

ــتی  ــن بهداش ــوص موازی ــامت درخص س
-  برگــزاری اردوی داخــل اســتانی جهت داوطلبان 

ســامت دربرخی از شهرستانها 
-  مشــارکت داوطلبان ســامت درامور بهداشــتی 

واجرای سرشــماری 
و  درســمینار  ســامت  داوطلبــان  مشــارکت   -
جلســات آموزشــی بــه مناســبتهای  بهداشــتی

- مشــارکت داوطلبــان ســامت درانتقــال آموخته 
هــای بهداشــتی بــه خانوارهــای تحــت پوشــش 

- برپایی جشــنواره غذا وتغذیه ســالم بامشــارکت 
سامت داوطلبان 

- برگــزاری مراســم پیــاده روی وکــوه پیمایــی 
توســط داوطلبــان ســامت
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ــگاه  ــالمت دانش ــان س ــرد داوطلب عملک
ــتان کردس

ــوان  ــور بان ــكاری ام ــا هم ــان ب ــالمت زن ــش ورزش و س هماي
ــوان ــتان مري ــالمت، شهرس ــان س ــژه داوطلب ــداری وي فرمان

همايــش پيشــگری از اعتيــاد توســط واحــد ســالمت روان ويژه 
داوطلبــان ســالمت محــالت ورابطيــن ادارات  شهرســتان 

ــوان مري

جلســه آموزشــی بيماريهای منتقله از ناقلين در راســتای کتاب 
بيماريهــای منتقلــه از ناقليــن داوطلبــان ســالمت ويــزه مربيان 
ــتايی  ــز روس ــان مراک ــرد و کارشناس ــن م ــان و مراقبي داوطلب

شهرســتان مريــوان

تقديــر از داوطلــب ســالمت فعال روســتای خاوميرابــاد مريوان 
»فعاليــت در آمــوزش و گــزارش بــه موقــع موارداتــالف 

پرنــدگان«

جلســات آموزشــی پيشــگيری از خودکشــی ويــژه داوطلبــان 
ســالمت شهرســتان مريــوان
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ــالمت  ــان س ــط داوطلب ــوزش توس  آم
ــار  ــای ايدز،فش ــاری ه ــه بيم در زمين
خون باال،ســالمندان وغربالگری فشــار 
خــون باال.....توســط داوطلبــان ســالمت 

شهرســتان مريــوان

برگــزاری جلAســات آموزشــی فــوق برنامــه 
هپاتيت،شــير مادر،بهداشــت روان،دهــان ودنــدان 

ــوان ــتان مري ــالمت شهرس ــای س ــگاه ه و... درپاي

برگــزاری جلســات آموزشــی فــوق برنامه هپاتيت،شــير مادر،بهداشــت 
روان،دهــان ودنــدان و... درپايــگاه هــای ســالمت شهرســتان مريــوان
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برگــزاری جلســات آموزشــی فــوق برنامــه 
هپاتيت،شــير مادر،بهداشــت روان،دهــان 
ســالمت  هــای  درپايــگاه  و...  ودنــدان 

ــوان ــتان مري شهرس
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شهرستان قروه

بهداشــت  باکارشــناس  هماهنگــی   -
ــه جهــت  ــی وکارشــناس تغذی مــواد غذای
ســخنرانی درهمایــش داوطلبــان ســامت 
ــاری وســاختارهای  ــه فــرم هــای آم - تهی
جامــع  مراکزخدمــات  جهــت  آموزشــی 

ســامت  وپایگاههــای  ســامت 
پنــل  هــای  شــاخص  -اســتخراج 
درســال93 و 94 وارســال فــرم شــاخص 
ســامت  جامــع  مراکزخدمــات  بــه  هــا 

ســامت وپایگاههــای 
-انجــام مشــاوره رایــگان روانشناســی 
جهــت داوطلبــان ســامت بــه مناســبت 

هفتــه ســامت روان 
شــیر  آموزشــی  جلســات  برگــزاری   -
مادرتوســط واحــد ســامت خانــواده جهــت 

ادارات  رابطیــن 

انجــام مشــاوره رایــگان روانشناســی جهــت داوطلبــان 
ســامت بــه مناســبت هفتــه ســامت روان

ــد  ــط واح ــیر مادرتوس ــی ش ــات آموزش جلس
ــن ادارات ــت رابطی ــواده جه ــامت خان س

جلســات آموزشــی بیمــاری هــای زنــان ویــژه 
داوطلبــان ســامت شهرســتان کامیــاران
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فرزندپــروری  آموزشــی  جلســات 
ــتان  ــامت شهرس ــان س ــژه داوطلب وی

کامیــاران

جلســات آموزشــی فرزندپــروری ویــژه داوطلبان 
ســامت شهرســتان کامیاران



عملکرد داوطلبان سالمت دانشگاه تبریز
طــرح ارتقــای ویزیــت پایــه بــا مشــارکت داوطلبیــن 
ســامت شــهری در شــهر جدیــد ســهند شهرســتان 

اســکو:
ــرای داوطلبیــن  ــا طراحــی فــرم دعــوت از خانوارهــا ب ب
از  آنها؛دردعــوت  مشــارکت  وجلــب  ســامت 
خانوارهــا1174 نفرازجمعیــت بــرای انجــام ویزیــت 
ــه  ــهند مراجع ــهر جدیدس ــامت ش ــع س ــه مجتم ــه ب پای
کردند.بــا شــروع بــه کارمجتمــع ســامت وامتیازاتــی که 
مدیریــت ایــن مجتمــع بــرای داوطلبیــن ســامت)نقدی 
داوطلبیــن  بودندتعــداد  نقدی(درنظرگرفتــه  وغیــر 

مرکزبــه 85 نفررســید .
ســالمنددرایلخچی  زنــان  ســازی  توانمنــد  طــرح 
شهرســتان اســکو نیــز بامشــارکت وهمــکاری داوطلبیــن 

ســامت درحــال انجــام مــی باشــد.

بــه  دیــواری  روزنامــه  تهیــه 
مناســبت هفته ســامت 95 توســط 
ربــاب  خانــم  ســامت  داوطلــب 
یــدی درمرکــز ســامت ماصــدرای 
ــز  ــتان تبری ــم شهرس ــع حکی مجتم

بــرای  دیابــت  غربالگــری 
در  محــات  ســامت  داوطلبیــن 
امامیــه مجتمــع  مرکــز ســامت 
حکیــم تبریــز در مــورخ 95/2/7 
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ســامت  داوطلبیــن  فعــال  شــرکت 
مرکــز ســامت امامیــه مجتمــع حکیــم 
در کمپیــن کاهــش مصــرف قنــد و 

شــکر و روغــن 

مرکــز  در  روی  پیــاده  برگــزاری 
ســجادیه مجتمــع حکیــم تبریــز بــه 

ــه ــارك علمی ــمت پ س

اجــرای ورزش صبحگاهــی بــرای 
داوطلبیــن ســامت مرکــز ســجادیه 

مجتمــع حکیــم تبریــز
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و  ســل  آموزشــی  پاورپوینــت  تهیــه   -
ازدواج شــاد و پایــدار توســط داوطلــب 
داوطلــب  زهــرا فرضــی  خانــم  ســامت 
نمونــه مجتمــع دکتــر مبیــن )صفــا( تبریــز

ســامت  داوطلبیــن  فعــال  شــرکت   -
ــی  ــابقات ورزش ــز در مس ــتان تبری شهرس

شهرســتان ســتاد  در 

مراســم پیــاده روی داوطلبیــن ســامت مجتمــع شــهید خانلــی ومجتمــع ســید باوفــا ومرکــز ســامت 
ــام ورزش  ــراه انج ــه هم ــز ب ــی تبری ــک افضل ــر مل ــع دکت ــری و مجتم ــهید باک ــع ش ــان مجتم مرندی

صبحگاهــی بــرای ترویــج ســبک زندگــی ســالم

بازدید داوطلبین سامت مجتمع دکتر ملک افضلی از مرکز حمایت از کودکان اوتیسم 

بــرای  فشــارخون   و  دیابــت  غربالگــری 
ــای  ــید باوف ــع س ــامت مجتم ــن س داوطلبی

ــز تبری
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برگزاری غرفه نان سالم بامشارکت شرکت نان سبوس داربرکت تبریزوبازدید داوطلبین سامت 
مجتمع دکترشادپور 

برگــزاری جشــنواره هــای غــذای ســالم دراکثــر مجتمــع هــا بــرای ترویــج ســبک زندگــی ســالم واجرای 
کمپیــن هــای کاهش مصــرف روغن،قندوشــکروافزایش مصــرف لبنیات 

توزیــع پمفلــت ومطالــب آموزشــی توســط داوطلــب ســامت )خانــم علیمردانــی ( مجتمــع دکتــر ملــک 
افضلــی درمحلــه و مســاجد 
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مشــارکت داوطلبیــن ســامت مجتمــع 
مراســم  در  افضلــی  ملــک  دکتــر 
کارشــناس  همــراه  بــه  درختــکاری 

ســتادی خانــم ایــزدی

بازدیــد داوطلبیــن ســامت مجتمــع دکتــر ملــک افضلــی تبریــز 
از مرکــز دفــن مهندســی و بهداشــتی پســماندهای شــهرداری 

تبریــز بــه همــراه خانــم ایــزدی کارشــناس ســتادی مجتمــع



ــب  ــای جل ــه ه ــی برنام ــه عملیات ــن برنام - تدوی
مشــارکت مردمــی 

ســامت  داوطلبــان  برنامــه  تدریــس   -
درمرکزآمــوزش بهــورزی به140نفــر مراقــب 

مت ســا
توزیــع کتــب وفرمهــای داوطلبــان ســامت   -

شــهری ســامت  در40پایــگاه 
ــه مربیــان داوطلــب ســامت  ــی ب - آمــوزش عمل

درمرکــز ســامت شــماره1
- بازدیــد از برنامــه داوطلبــان ســامت از40 

پایــگاه ســامت
ســامت  داوطلبــان  لیســت  چــک  بازبینــی   -

نظــر مــورد  اشــکاالت  وارســال 
- توزیــع چــک لیســت  ودســتورالعمل جدیــد 
برنامــه داوطلبــان ســامت بــه پایگاههای ســامت 

جدیــد
ــز و  ــی مراک ــهای آموزش ــز کاس ــری تجهی - پیگی

ــش ــت پوش ــگاه تح 40 پای
آموزشــی  کارگاههــای  نیــاز ســنجی  تدویــن   -

ســامت داوطلبــان 
ــزی برنامــه  - برگــزاری جلســه جهــت برنامــه ری
با70نفــر  هماهنگــی  و  ســامت  هفتــه  هــای 

مراقــب  ســامت 
ــور  ــه منظ ــامت ب ــان س ــت داوطلب ــه پمفل - تهی

ــب ــذب داوطل ج
- برگــزاری کارگاه  آموزشــی بــا عنــوان غلبــه 
بردیابــت  بــا مشــارکت جامعــه بــا حضــور 60نفــر 

از مراقبیــن ســامت در تاریــخ1395/1/30
- شــرکت 130 نفــر داوطلــب ســامت جهــت 

ســامت روزهفتــه  اولیــن  حضوردرهمایــش 
بــرای300  کاس  برگــزاری  هماهنگــی   -
در  هماهنــگ  بطــور  ســامت  داوطلــب  نفــر 

1395 /1 /31 مــورخ
- برگــزاری کارگاه هفتــه ســامت جهــت 60 نفــر 

از مراقبیــن ســامت
- برگــزاری مســابقه دو جهــت 60 نفــر داوطلــب 
ســامت و مربیــان داوطلبــان و اهــداء جوایــز بــه 
5 نفــر برنــده درپــارك بانــوان درهفتــه ســامت

ــط 20  ــت توس ــوزش دیاب ــه آم ــزاری برنام - برگ
نفــر داوطلــب ســامت درمنطقــه اســام آبــاد 
درهفتــه ســامت بــه طــور نمادیــن وآمــوزش 
بــه  پایــگاه دیگــر شهرســتان  همزمــان در20 

خانــوار  7000
ســامت  داوطلــب  نفــر   250 بــه  آمــوزش   -
درهفتــه ســامت درخصــوص غلبــه بردیابــت

- شــرکت 30 نفــر داوطلــب ســامت درهمایــش 
بیمارســتان ولیعصردرآخریــن روز هفته ســامت

ســالمت  داوطلبــان  عملکــرد 
زنجــان  دانشــگاه 

63فصلنامه مجازی  قطب شمال غرب



فصلنامه مجازی  قطب شمال غرب 64

-ارســال مطلــب درخصــوص گردشــگری زنجــان 
ســامت  داوطلبــان  درفصلنامــه  چــاپ  جهــت 

کردســتان
نمونه،داوطلــب  مربــی  نفــر  یــک  از  تقدیــر   -

درفصلنامــه نمونــه 
- هماهنگــی بــا پایگاههــای ســامت جهت آموزش 
بــه داوطلبــان ســامت بــه مناســبت هفتــه بــدون 
دخانیــات 10-4خــرداد مــاه و ارســال مســتندات 
بــه معاونــت بهداشــتی و هماهنگــی آمــوزش بــه 
100 نفــر داوطلــب ســامت و 1600 خانــوار 

تحــت پوشــش

برنامــه  آمــار  بنــدی  جمــع  و  آوری  جمــع   -  
داوطلبــان متخصــص بــا برگــزاری 51 مورد کاس 
فــوق برنامــه وجمــع بنــدی، آمــار ســه ماهــه اول ، 

ــتی ــت بهداش ــه معاون ــال ب ــل و ارس آمارس

- آمــوزش ســل توســط داوطلــب ســامت) خانــم 
ــی  ــامت جلیل ــع س ــات جام ــز خدم ــی( مرک صاحب
ارومیــه بــه خانوارهــای تحــت پوشــش داوطلــب  

ســامت
- تشــکیل جلســه آموزشــی در خصوص« بیماری 
ــز  ــاه 95 در مرک ــت »مردادم ــون ودیاب ــار خ فش
ــن  ــرای داوطلبی ــوکان  ب ــتان ب ــت شهرس بهداش

ســامت شهرســتان
خصــوص«  در  آموزشــی  جلســه  تشــکیل   -
اهمیــت تغذیــه صحیــح  در حفــظ تندرســتی » 
تیرمــاه 95 درمرکــز بهداشــت شهرســتان تــکاب 
بــرای داوطلبیــن ســامت توســط جنــاب آقــای 

افشــاری ؛کارشــناس تغذیــه شهرســتان
- شــرکت داوطلبیــن ســامت در طــرح ســواد 
آمــوزی ســازمان آمــوزش و پــرورش  بعــد از 
شــرکت در ایــن کارگاه داوطلبیــن حــدود 10 

نفــر کــم ســوا د را در منطقــه شناســایی کــرده و 
آمــوزش هــای الزم را خواهنــد داد

- همــکاری داوطلبــان ســامت در سرشــماری 
1395 شــهری 

ــب مشــارکتهای مردمــی  - حضــور کارشــناس جل
شهرســتان چایپــاره در بیمارســتان امــام خمینــی 
)ره( شهرســتان چایپــاره جهت آموزش شــیردهی 
بــه زنــان تــازه زایمــان کــرده بعــد از شــرکت در 
کارگاه کشــوری شــیر مــادر بــا همــکاری همــکاران 

واحــد بهداشــت خانــواده

ســالمت  داوطلبــان  عملکــرد 
اروميــه دانشــگاه 
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پــروری  فرزنــد  مهــارت  کاس  برگــزاری   -
ــاهیندژ  ــتان ش ــامت شهرس ــان س ــرای داوطلب ب
کــه توســط کارشــناس بهداشــت روان مرکــز 

بهداشــت شهرســتان اجــرا شــده اســت .

ــت  ــبت بزرگداش ــه مناس ــه95/5/14 ب - مورخ
ــاه  ــادر )16-10( مردادم ــیر م ــی ش ــه جهان هفت
ــادر ، شــیر  ــر م ــی ، مه ــا شــعار 1000 روز طای ب
ــا  هماهنگــی واحــد  ــاده روی ب ــش پی ــادر همای م
ــی از  ــور جمع ــا حض ــی و ب ــارکت مردم ــب مش جل
داوطلبــان ســامت مرکــز و پایــگاه خدمــات جامــع 
ســامت شهرســتان شــوط  مربیــان مراکــز شــهری 
و کارشــناس مســئول واحــد جلــب مشــارکت 

مردمــی برگــزار شــد.
- در مورخــه 95/4/26 جلســه ای بــا حضــور 
معاونت محترم بهداشــتی شهرستان،کارشناسان 

ســتادی و جمعــی از داوطلبــان ســامت مراکــز 
ــارکت  ــش مش ــور افزای ــه منظ ــا ب ــان  آنه و مربی
داوطلبیــن در برنامــه هــای طــرح تحــول ســامت  
و لــزوم جــذب رابطــان جدیــد و فعــال  در محــل 

ــد. ــتان برگزارگردی ــات شهرس ــالن اجتماع س
ــا موضــوع  - در مورخــه  4/8 95 نمایشــگاهی ب
اعتیــاد ،مــواد افیونــی و عــوارض جســمی ، روانی 
و اجتماعــی مصــرف محرکهــا و مــواد توهــم زا بــا 
همــت واحــد ســامت روان و همــکاری رابطین در 
محــل مرکــز بهداشــتی درمانــی شــماره یــک شــوط 
ــن  ــز ضم ــامت مرک ــان س ــد و داوطلب ــزار ش برگ
بازدیــد از ایــن نمایشــگاه کتابچــه و پمفلــت هــای  

مربوطــه را دریافــت نمودنــد.
- شــرکت داوطلبیــن ســامت مرکــز خدمــات 
ــرج  ,پایــگاه ســامت تقــی  جامــع ســامت چهــار ب
آبــاد شهرســتان میانــدواب در کاس هــای هفتــه 

ــات ــدون دخانی ب
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جهــت  آموزشــی  جلســات  برگــزاری   -1
کلیــه داوطلبــان ســامت در خصــوص هفتــه 
ســامت بــا محوریــت غلبــه بردیابت،توســط 
خدمــات  پایگاههــای  و  درمراکــز  مربیــان 
درشهرســتان  روســتایی  و  شــهری  جامــع 

ــاد ــرم آب خ

ــی  ــح گاه ــاده روی صب ــزاری ورزش وپی 2- برگ
جهــت داوطلبــان ســامت درشهرســتان خــرم 

ــامت  ــه س ــبت هفت ــه مناس ــرد ب ــاد وبروج آب
ــه  ــی درهفت ــه نویس ــابقه مقال ــزاری مس 3- برگ
هیپوتیروئیــدی وســایر مناســبتهای بهداشــتی 
ازداوطلبــان  تعــدادی  بــه  جوایــزی  واهــداء 

ســامت شهرســتان خــرم آبــاد

4- شــرکت درنمایشــگاه هفتــه ســامت،هفته 
جمعیــت بــاروری وآمــوزش درخصــوص نقــش 
واهمیــت داوطلبــان ســامت ومشــارکت مردمــی 
در ارتقــاء ســطح ســامت جامعــه و دســتیابی بــه 
اهــداف ســامت و بهداشــت همگانــی شهرســتان 

ــاد ،بروجــرد ،دلفــان خــرم آب

ــاده روی وورزش صبــح گاهــی  5- شــرکت درپی
درهفتــه ســالمندان وقلــب و فشــارخون درپارك 
بانــوان واهــداء جوایزوهدیــه کارت بــه 5 نفــر از 

عملکــرد برنامــه جلب 
مردمــی  مشــارکت 
ــوم  ــگاه علـــــ دانش
پزشــکی لرســــــتان
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داوطلبان سامت سالمندشهرستان خرم آباد
تاالســمی  وآزمــون  مســابقه  برگــزاری   -6
جهــت داوطلبــان ســامت باهمــکاری واحدغیــر 
ژنتیــک  وبیماریهــای  تاالســمی  واگیردرهفتــه 
ــر از  ــه 50 نف ــل ب ــیم کارت ایرانس ــدای س واه

ســامت داوطلبــان 
همــکاری و شــرکت درنمایشــگاه پویایــی   -7
وبالندگــی وجوانــی جمعیــت بــا حضــور گروهــی از 
ــای  ــان مراکزوپایگاهه ــامت و مربی ــان س داوطلب
شهرســتان  شــهری  ودرمانــی  بهداشــتی 

الیگــودرز- خــرم آبــاد
هماهنگــی و برگــزاری کاس آموزشــی   -8
بــا  مخــدر  مــواد  مصــرف  ســوء  از  پیشــگیری 
همــکاری واحــد بهداشــت روان جهــت مربیــان و 
آبــاد  داوطلبــان ســامت در شهرســتان خــرم 
وســالمندان  میانســاالن  آمــوزش   -9
توســط  ســالم   زندگــی  شــیوه  درخصــوص 

دلفــان شهرســتان  ســامت  داوطلبــان 
ســامت  داوطلبــان  کلیــه  آمــوزش   -10
ســوانح  و  حــوادث  درخصــوص  ومربیــان 

دلفــان شهرســتان 
برگــزاری کاس و فعالیتهــای فــوق برنامه   -11
در هفتــه شــیر مادردرکلیه شهرســتانهای اســتان
حجــاب  و  عفــاف  جشــنواره  برگــزاری   -12
بــا برپایــی غرفــه غــذای ســنتی درشهرســتان 

بروجــرد 
پیگیــری و اجــرای برنامــه هــای آموزشــی   -13
مربیــان  جهــت  پــروری  فرزنــد  خصــوص  در 

شهرســتانها کلیــه  ســامت  وداوطلبــان 

برگــزاری جشــنواره غــذای ســامل شهرســتان 

الیگــودرز

پیــاده روی و کــوه پیامیــی بــا مشــارکت 

داوطلبــان ســامت در شهرســتان بروجــرد



نقش داوطلبان سالمت 
درمدیریت و کاهش اثرات بالیا

شــاخص ســامتی مهمتریــن شــاخص های 
از  یکــی  اســت.  جهــان  درکشــورهای  توســعه 
ــامت  ــطح س ــای س ــمند درارتق ــای ارزش فعالیته
ســامت  درحفــظ  آنهــا  توانمندســازی  افــراد، 
فــردی و اجتماعــی اســت.تحقق ایــن امرازطریــق 
افزایــش آگاهــی وتغییــر باورها میســر می شــود.

ارتقــای ســطح آگاهــی مــردم و فرهنگ ســازی 
درسیســتم  مهــم  اصــول  از  جامعــه  درســطح 

مراقبت هــای اولیــه بهداشــتی اســت. 

ــظ ســامت  ــواره رســالت حف مســئولین هم
درحــوادث  نکتــه  می دانندایــن  پیشــگیری  را 
ــت  ــه اس ــرار گرفت ــر ق ــوراه مدنظ ــا نیزهم وبای
ناشــی  ازآنجایــی کــه خســارات مــال و جانــی 

ازحــوادث و بایــای طبیعــی وانســان ســاخت غیــر 
ــن  ــگیری درای ــت،بنابرین پیش ــران اس ــل جب قاب
زمینــه نقــش بســزایی دارد وآمــوزش نخســتین 

گام درایــن راه اســت.

متوســط  ســطح  میدهدکــه  آمارهانشــان 
آمادگــی خانوارهــای ایرانــی در برابــر بایــا تنهــا 
حــدود 8 % اســت. ایــن در حالیســت کــه تقریبــا 
تمــام جمعیــت کشــور دربرابــر انــواع بایــا قــرار 
ــزار  ــدود4  ه ــط ح ــور متوس ــاالنه بط ــد و س دارن
نفــر درکشــور در اثــر ایــن بایــا کشــته میشــوند 
و حــدود 5,1 میلیــون نفــر تحــت تاثیــر قــرار 

می گیرنــد.
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گروه مدیریت و کاهش خطر بالیا- تابستان 95



کاهــش  و  مدیریــت  برنامه هــای  اجــرای 
کاهــش  و  مــردم  توانمندکــردن  باعــث  خطــر 
ــد  ــا خواه ــوادث و بای ــر ح ــیبپذیری در براب َآس
گردیــد. داوطلبــان ســامت )رابطیــن بهداشــت( 
هســتندکه  عمومــی  همیاری هــای  پیشــتازان 
بــا  مــردم  مشــارکت  درراه  قــدم  داوطلبانــه 
گذاشــته اندنقش  بهداشــتی  فعالیت هــای 
درحساس ســازی  وموثــری  کننــده  هدایــت 
می نمایند.پــر  ایفــاء  خانــواده  دانــش  وارتقــاء 
واضــح اســت کــه توانمنــدی داوطلبــان ســامت، 
بایــا  خطــر  وکاهــش  مدیریــت  دربرنامه هــای 
گامــی بلنــد درکاهــش اثــرات بایــا خواهــد بــود.
شــواهد نشــان می دهــد کــه مداخــات نظــام 
شــبکه  نظــام  ظرفیت هــای  طریــق  از  ســامت 
می توانــد آمادگــی خانوارهــا در برابــر بایــا را 
طــی چنــد مــاه تــا حــدود 7 برابــر افزایــش دهــد. 
ایــن برنامــه اولیــن برنامــه از ایــن دســت در 
ســطح منطقــه بــوده و مــورد توجــه ویــژه ســازمان 

جهانــی بهداشــت نیــز قــرار دارد.

ایــن برنامــه هــا کــه در پنــج موضــوع کلــی 
و  درمــان  و  بهداشــت  وزارت  کار  دســتور  در 
ــس از  ــت پ ــه اس ــرار گرفت ــکی ق ــوزش پزش آم
انتقــال مفاهیــم آن بــه داوطلبــان ســامت و 
ســپس بــه کل جامعــه ســبب کاهــش آســیب 
پذیــری مــردم در حــوادث و بایــا خواهــد گردید. 
ــال  ــه دنب ــو  و ب ــناد هیگ ــات در اس ــن موضوع ای
آن در پیمــان ســندای  نیــز اشــاره شــده اســت.

برنامه های مدیریت و کاهش خطر بایا
و  بایــا  در  ســامت  نظــام  پاســخ  برنامــه   -1

 EOP فوریتهــا 

DSS 2- نظام مراقبت سامت
SNS 3- کاهش آسیب پذری غیر سازه ای

4- ارزیابــی آســیب پذیــری نظــام ســامت در 
SARA برابــر بایــا

5- ارزیابــی آمــوزش و تمریــن خانوارهــا در بابــر 
DART بایا 

تعریف واژه ها:

واژه شناســی و تعریــف مفهومــی بــه منظــور ارایه 
تعریــف مفهومــی توجــه بــه تعریــف واژه هــاي 

ذیــل الزم اســت:

اتفــاق  یــک  مخاطــره   :  )Hazard(مخاطــره
فیزیکــی، پدیــده یــا فعالیــت انســانی اســت 
ــواع  ــد. ان ــارت زا باش ــوه خس ــد بالق ــه می توان ک
ایــن خســارات عبارتنــد از آســیب هاي جانــی، 
ــی و  ــیختگی اجتماع ــردي، از هم گس ــی، عملک مال
اقتصــادي و یــا تخریــب محیــط زیســت. مخاطــرات 
در دو گــروه کلــی طبیعــی و انسان ســاخت قــرار 

میگیرنــد

  )Natural hazards(:طبیعــی مخاطــرات 
مخاطراتــی هســتند کــه ناشــی از پدیده هــاي 
طبیعــی بــوده و بــر اســاس منشــاء بــه ســه دســته 

می شــوند. تقســیم  زیــر 

با منشــاء زمینی مانند :زلزله،آتشفشان،ســونامی  
ماننــد      هوایــی  و  آب  منشــاء  بــا 
وگرمــاي  سیل،طوفان،خشکسالی،ســرما 

زمیــن شــدید،رانش 

- بــا منشــاء زیســتی ماننــد اپیدمــی گســترده 
ري هــا بیما
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فنــاورزاد  یــا  ســاخت  انســان  مخاطــرات   -
 )Man-made or technological hazards(:
یــا  عمــدي  خطــاي  بدلیــل  هســتندکه  مخاطراتــی 
غیرعمــدي انســان ایجــاد میشــوند، ماننــد نشــت 
مــواد مخاطره زا،آلودگــی آزمایشــگاهی و صنعتــی، 
زباله هــاي  رادیواکتیــو،  و  هســته اي  فعالیت هــاي 
ســمی، حــوادث حمــل و نقــل، انفجار،آتش ســوزي،ب

مب گذاري،تروروغیــره
آســیب پذیري   )Vulnerability(: آســیب پذیري   -
شــرایطی اســت کــه باعــث میشــود یــک جامعــه 
تاثیرپـــذیر  مخـــاطره  یــک  اثــرات ســوء  دربرابــر 
میتواننــد  شــرایط  ببینـد.ایـــن  وآســـیب  شـــده 
ــه  ــوط ب ــا مرب ــی وی فیزیکی،اجتماعی،اقتصادي،محیط

باشــند. مدیریتــی  فرآیندهــاي 
- آســیب پذیري می توانــد در دو گــروه کلــی زیــر 

ــد: روي ده
ســتون  و  دیوار،ســقف  ســازه اي:  اجــزاي   -

امثالهــم و  ساختمان،ســد 
شــامل  ســاختمان  غیرســازه ای:دریک  اجــزاي   -
اســت. ودکوراســیون  تاسیســات،تجهیزات 
و  دســتورالعمل ها  برنامه هــا،  سیاســت ها، 
ــا درایــن گــروه  ــه را نیـزگاهـ ــدار اولیـ ســامانه هشـ

میکننــد تقســیم بندي 
آمادگــی  میــزان  عملکــردی:  پذیــری  آســیب   -
ــی و  ــای آموزش ــه برنامه ه ــه ب ــا توج ــا ب ــر بای دربراب

رعایــت نــکات ایمنــی 
ــد  ــه فردراازبع ــرایطی ک ــری فردی:ش ــیب پذی -آس
جســمانی دربرابــر حــوادث وبایــا آســیب پذیــر مــی 

ــن- و . . . ــت- س ــاری- معلولی ــازد. بیم س
- ظرفیــت  :)Capacity( ترکیبــی ازتمامــی نقــاط 
قــوت ومنابــع در دســترس یــک جامعــه، اجتمــاع یــا 
ســازمان کــه بتوانــد ســطح خطــر یــا اثــرات ســوء یــک 

مخاطــره را کاهــش دهــد.
- خطــر :)Risk(عبــارت اســت از احتمــال آســیب 

ــطح  ــره« در س ــک »مخاط ــوع ی ــورت وق ــدن در ص دی
و »ظرفیــت« از »آســیب پذیري«  مشــخصی 

- انواع آسیب عبارتند از:جانی، مالی و عملکردي. 
- بــا :)Disaster( فوریتــی اســت کــه پاســخ بــه آن 
بــه توانــی فراتــر از تــوان جامعــه آســیب دیــده نیــاز 

دارد .
-  بحــران :)Crisis( ایــن واژه در علــوم ســامت 
پــرکاري  فشــارخون،  ماننــد  مســائلی  در  )بجــز 
تیروئیــد و اســترس هــاي روانــی( معمــول نیســت و 
کـــاربرد آن درمســـائل اجتمـــاعی و اقتصادي اســت.

بــه هــر حــال درمحــاوره فارســی گاهــا بجــاي واژه هاي 
ــود. ــتفاده میش ــا اس ــت و ب فوری

- فاجعــه :)Catastrophe( باالتریــن ســطح فوریــت 
نســبت بــه تحمــل جامعــه اســت

 :)Health volunteers(ســامت داوطلبــان   -
افــرادي کــه همچــون حلقه محکمــي ارتباط مســئولین 
برقــرار  جامعــه  محیطــي  ســطوح  رابــا  بهداشــتي 
ــق  ــعی دارندحقای ــان )زنان-مردان...(س مي کنند.این
ســامت  بــه  رســیدن  بــرای  موردنیــاز  اساســی 
ــد  ــرا گیرن ــی ف ــی را بخوب ــی واجتماع فردی،خانوادگ
وآنهــا را  بــه زبــان خــود مــردم بــه همسایگان شــان 
منتقــل کنند.ایــن افــراد دربرابــر مشــکات موجــود 
درمحلــه شــان احســاس مســئولیت می کننــد و ایــن 
ــد و  ــی گذارن ــان م ــئولین درمی ــا مس ــکات را ب مش

بــرای آنهــا چــاره می اندیشــند.
محسن نوری

سرپرست گروه مدیریت و کاهش خطر بایا
معاونت بهداشت قزوین

منابع: 
 برنامه تحول سامت در نظام بهداشت

واژه شناسی کاهش خطر بایا
ــام  ــا در نظ ــر بای ــش خط ــت وکاه ــه راه مدیری نقش

ــران ــامی ای ــوری اس جمه
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رسکارخانم ها«روشناجعفری وشهال عزیزیان« 

همــکاران محــرم مســوول برنامــه جلــب مشــارکت هــای 

مردمــی شهرســتان هــای مریــوان وبانه؛اســتان کردســتان 

صمیامنــه تریــن شــادباش مــارا بــرای شــکفنت نــو گل 

هــای زیبــای زندگیتــان پذیــرا باشــید آرزو داریــم کــه ایــن 

فرزنــدان عزیــز زیــر ســایه ی پــدر و مادرشــان زند گــی 

ــند ــته باش ــاری داش ــوب و پُرب خ

واج
 ازد

ک
بری

م ت
پیا

خانم سمیره دژاهنگ داوطلب سالمت پایگاه اردالن ،شهرستان مریوان،استان کردستان
 خانم سهیال تتارداوطلب سالمت پایگاه اردالن،شهرستان مریوان،استان کردستان

 صدیقه صمدزاده داوطلب سالمت مرکزخدمات جامع سالمت شهیدجاویدمحسنی اردبیل
خانم آرزورشیدی داوطلب سالمت دانشکده مراغه 

خانم فاطمه خدابنده لوداوطلب سالمت مرکززرین رود،شهرستان خدابنده،دانشگاه زنجان
خانم الهه محمدی داوطلب سالمت مرکزسهرورد،شهرستان خدابنده،دانشگاه زنجان
خانم سمیه هدایتی داوطلب سالمت مرکزسهرورد،شهرستان خدابنده،دانشگاه زنجان

ویپنداتن را با تقدیم زهاران گل سرخ تبریک می گومیی

 و زندگی رپ از عشق و محبت را ربایتان آرزو می کنیم
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خانمهــا: زیباعبدالملکــی ومعصومه عبدالملکی داوطلبان ســالمت مرکزقلعه،شهرســتان 
ــرای  قروه،اســتان کردســتان درگذشــت برادرگرامیتــان راتســلیت عــرض نمــوده وب

آن مرحــوم علودرجــات وبــرای بازمانــدگان صبرجمیــل واجرجزیــل راخواهانیــم

ــدی  ــرکارخانم زهراامی ــت س ــمالغرب درگذش ــب ش ــالمت قط ــان س ــروه داوطلب گ
ــرای  ــل راتســلیت عــرض نمــوده وب ــتان اردبی ــتان نمین،اس ــب ســالمت شهرس داوطل
ــم ــل راخواهانی ــل واجرجزی ــدگان صبرجمی ــرای بازمان ــه علودرجــات وب آن مرحوم

خانــم خدیجــه شــهبازی داوطلــب ســالمت مرکزمحمودآباد،شهرســتان خدابنــده 

ــان  ــان راتســلیت عــرض نمــوده ازخداوندمن ،دانشــگاه زنجــان درگذشــت مادرگرامیت

بــرای آن مرحومــه علودرجــات وبــرای بازمانــدگان صبرجمیــل واجرجزیــل راخواهانیم

پیام تسلیت 
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