








ــه در  ــر ک ــای اخی ــه ه ــی ده ــی ط ــبک زندگ ــر س تغیی
بردارنــده کــم تحرکــی ، تغذیــه ناســالم و اضـــــــافه وزن 
ــزاینده  ــد فــــ ــرای رش ــه را ب ــد زمین ــی باش ــی م و چاق
ــت .  ــم آورده اس ــر فراه ــن و غیرواگی ــای مزم ــاری ه بیم
ــواع بیمــاری هــای  عمــده ایــن بیمــاری هــا عبارتنــد از ان
قلبــی عروقــی ، ســرطان هــا ، بیمــاری هــای مزمــن ریوی و 
دیابــت . بــرآورد شــده اســت کــه بیمــاری هــای غیرواگیــر 
ســاالنه 35 میلیــون مــرگ یعنــی حــــــدود 60 درصــد از 
کل مــــــرگ هــای جهــان را باعــث مــی شــود . حــدود 
80 درصــد ایــن مــرگ هــا در کشــورهای در حــال توســعه 
ــن امــر ضــرورت توجــه بیــش از  اتفــاق مــی افتــد کــه ای
ــه بیمــاری هــای غیرواگیــر در کشــورهای  ــه مقول پیــش ب
در حــال تـــــوسعه و بــــــویژه کشــور ما را دوچنــــــدان 

مــی کنــد . 
در ایــن میــان ، دیابــت کــه شــایعترین بیمــاری متابولیــک 
مــی باشــد در دهــه هــا و ســال هــای اخیــر بطــور سرســام 

آوری رو بــه تزایــد بــوده اســت بطوریکــه مــی تــوان گفــت 
جهــان در حــال حاضــر درگیــر اپیدمــی دیابــت مــی باشــد  
ــا  ــت ب ــاری دیاب ــر بیم ــال حاض ــود در ح ــی ش ــرآورد م ب
شــیوع 8.5 درصــدی بیــش از 420 میلیــون نفــر از بالغیــن 
ــه  ــبت ب ــداد نس ــن تع ــت . ای ــرده اس ــار ک ــان را گرفت جه
ســال 1980 میــادی حــدودا 4 برابــر شــده اســت و پیــش 
بینــی مــی شــود بــا رونــد فزاینــده کنونــی طــی 20 ســال 
آینــده دو برابــر شــود . جالــب توجــه اینکــه ایــن بیمــاران 
عمدتــا در کشــورهای در حــال توســعه زندگــی مــی کننــد 
در ســال 2012 حــدود 1.5 میلیــون نفــر مســتقیما بعلــت 
ــا در  ــرگ ه ــن م ــه 80% از ای ــد ک ــوت نمودن ــت ف دیاب
ــاوه  ــط روی داد . ع ــم و متوس ــد ک ــا درآم ــورهای ب کش
بــر اینکــه افزایــش قنــد خــــــون بــه باالتــر از مقــــــادیر 
طبیعــی ) پــره دیابــت ( از طــــــریق افزایــش خطــر ابتــا 
بــه بیمــاری هــای قلبــی عروقــی ســاالنه 2.2 میلیــون مرگ 

ــد .  دیگــر را در جهــان رقــم مــی زن

دکتر محمد حسن لطفی

  معــاون بهداشتی دانشگاه علـوم پزشکی

 شهیـد صـدوقی یـزد
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عمــده ایــن مــرگ هــا زودرس بــوده و قبــل از 70 ســالگی 
ــاذ  ــا اتخــــ ــده آن ب ــد و قســمت عمـــــ ــی ده روی م
سیاســت هــای موثــر در راســتای حمایــت از ســبک 
ــاری  ــب بیم ــان مناس ــخیص و درم ــالم و تش ــی س زندگ

ــت .  ــگیری اس ــل پیش قاب
بــر اســاس مطالعــات مختلــف در حــال حاضر حداقــل 4.5 
تــا 5 میلیــون نفــر در کشــورمان مبتــا بــه دیابت هســتند 
کــه نیمــی از آنهـــــــــا از بیمــاری خــود بــی اطاعنــد  
اگــر چــه ســازمان جهانــی بهداشــت پیــش بینــی کــرده 
تــا ســال 2030 تعــداد مبتایــان بــه دیابــت در ایــران بــه 
ــه نشــانه هــای  ــا توجــه ب ــا ب ــر برســد ام 6.5 میلیــون نف
موجــود انتظــار مــی رود تعــداد بیمــاران دیابتــی در کشــور 

تــا دو دهــه دیگــر بیــش از رقــم فــوق باشــد . 
هــر چنــد مطالعه یکســان و گســترده ای در ســطح کشــور 
ــت وجــود  ــرای مقایســه اســتان هــا از نظــر شــیوع دیاب ب
نــدارد امــا بــا مقایســه بررســی هــای پراکنــده مــی تــوان 
نتیجــه گرفــت کــه اســتان یــزد از مناطــق پرشــیوع کشــور 
ــور  ــتان بط ــت در اس ــیوع دیاب ــوده و ش ــت ب ــر دیاب از نظ

قابــل توجهــی از میانگیــن کشــوری باالتــر مــی باشــد . 
ــت 80- ــال 1390 در جمعی ــی س ــه ط ــه ای ک در مطالع
40 ســاله شهرســتان یــزد بــرای بررســی شــیوع و عوامــل 
خطــر رتینوپاتــی دیابتــی انجــام شــد ، شــیوع دیابــت در 

ایــن جمعیــت 24/5 درصــد بــرآورد گردیــد . 
بررســی قلــب ســالم کــه در شهرســتان یــزد انجــام شــده 
اســت شــیوع اســتاندارد شــده ســنی دیابــت و پــره دیابــت 
در جمعیــت 74-20 ســاله را بترتیــب 11% و 

10% بــرآورد کــرده اســت. 
ــه  ــات STEPS در فاصل ــدی مطالع ــع بن  در جم

ــزد در زمینــه  ــا 88، وضعیــت اســتان ی ســال هــای 85 ت
ــوده  ــور ب ــتان کش ــن اس ــاال پنجمی ــون ب ــد خ ــیوع قن ش
ــن  ــاال در ای ــون ب ــد خ ــیوع قن ــه ش ــوری ک ــه ط ــت ب اس
ــا 13.5  ــازه 8 . 8 ت ــد  و در ب ــدود 11 درص ــتان در ح اس

ــده اســت ــراورد ش درصــد ب
قابــل  زیــادی  حــد  تــا  بیمــاری  ایــن  خوشــبختانه 
ــرل و  ــابل کنت ــاد قـــــ پیشــگیری و در صــورت ایجــــ
درمــان مــی باشــد . رژیــم غذایــی ســالم ، فعالیــت بدنــی 
منظــم ، نگهــداری وزن در حــد طبیعی و عــــــدم مصرف 
دخانیــات از دیـــــابت پیشــگیری مــی کند و شــروع آن را 

بــه تـــــاخیر مــی انــدازد .
ــرات ســاده در شــیوه  ــه تغیی  نشــان داده شــده اســت ک
ــوع 2  ــت ن ــر شــروع دیاب ــا تاخی ــی در پیشــگیری ی زندگ
ــد ،  ــرل کنن ــود را کنت ــد وزن خ ــردم بای ــر اســت . م موث
حداقــل 30 دقیقــه فعالیــت بدنــی منظــم روزانــه داشــته 
ــبزی در  ــوه و س ــد می ــا 5 واح ــن 3 ت ــل بی ــد ، حداق باش
روز مصــرف کننــد و مصــرف قنــد و شــکر و چربــی هــای 
ــات  ــتعمال دخانی ــاب از اس ــد . اجتن ــم کنن ــباع را ک اش
ــگیری  ــل پیش ــز از عوام ــیگار نی ــان و س ــوص  قلی بخص

ــت اســت . ــده دیاب کنن
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 راهبردهــای اصلــی در کنتــرل و مراقبــت بیمــاران 
مبتــا عبارتنــد از :

ــت ،  ــان دیاب ــر در درم ــای موث ــتفاده مناســب از داروه  اس
ــی  ــج ســبک زندگ اتخــاذ مداخــات الزم در راســتای تروی
ــه بیمــاران و غربالگــری  ســالم ، آمــوزش خــود مراقبتــی ب
منظــم بــرای تشــخیص زودرس و درمــان مناســب عــوارض 

دیابــت . 
ســند پیشــگیری و کنتــرل بیمــاری دیابــت و عوامــل خطــر 
ــتن  ــه داش ــت نگ ــدف ثاب ــا ه ــزد  ب ــتان ی ــط در اس مرتب
میــزان شــیوع دیابــت و بهبــود مراقبــت از بیمــاران دیابتــی 
ــام  ــا ســفر مق ــان ب ــا  1404 همزم طــی ســالهای 1395 ت
محتــرم وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی جنــاب 
ــت 95 در  ــمی در اردیبهش ــی زاده هاش ــر قاض ــای دکت آق
راســتای سنـــــد ملــی پیشــگیری و کنتــرل بیمــاری هــای 
ــده  ــعی ش ــد و در آن س ــی ش ــن و رونمای ــر تدوی غیرواگی
تــا از تمامــی راهبردهــا و مقــدورات بــه منظــور مهــار ایــن 
بیمــاری ناتــوان کننــده اســتفاده شــود . امیــدوارم بــا همــت 
همــه مســئوالن اســتان و دســتگاه هــای ذیربــط و بــا جلــب 

مشــارکت آحــاد مــردم اســتان در راســتای اجرایــی نمــودن 
ــده  ــی ش ــش بین ــداف پی ــه اه ــم ب ــند بتوانی ــن س ــاد ای مف

دســت یابیــم . 
بدیهــی اســت بــا توجــه بــه اینکــه در ســالهای اخیــر نقــش 
ــروری و  ــامت ض ــاء س ــتای ارتق ــردم در راس ــارکت م مش
مقبولیــت بیشــتری یافتــه اســت ، وجلــب مشــارکت آحــاد 
مــردم در پیشــگیری از دیابــت وعوامــل خطر مرتبــط نیازمند 
اســتفاده از ظرفیــت بــاالی داوطلبــان ســامت اســت حضــور 
ــا گام بزرگــی در  ــان ســامت و مشــارکت آنه ــال داوطلب فع
جهــت تحقــق اهــداف برنامــه هــای ســامت بویــژه کنتــرل 

بیمــاری دیابــت خواهــد بــود .

بر اساس مطالعات مختلف در حال حاضر حداقل 4/5 تا 5 میلیون 
نفر در کشورمان مبتال به دیابت هستند .
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- لطفا خودتان را معرفی نمایید ؟

ــج(  ــماره پن ــز ش ــاء )مرک ــی  ضی ــتی ، درمان ــز بهداش ــامت مرک ــان س ــی داوطلب ــتم مرب ــا هس ــی نی ــه عباس صدیق

ــم ــتان ب شهرس

- چند سال مربی داوطلبان سامت هستید؟

18 سال

- انگیزه تان از اینکه این مسئولیت را قبول کردید چه بوده است؟

می توانم با آموزش داوطلبان سامت در ارتقاء سطح سامت افراد جامعه موثر باشم.

- درحال حاضر چه تعداد داوطلب سامت دارید؟

35 نفر

ــا  ــن خانواره ــدادی از ای ــه تع ــد؟ چ ــی باش ــداد م ــه تع ــما چ ــز ش ــش مرک ــت پوش ــای تح - خانواره

ــتند؟ ــامت هس ــان س ــه داوطلب ــش برنام ــت پوش تح

4500 خـــــانوار تحــت پـــــوشش ایــن مـــــرکز مــی باشــد کــه از ایــن تعــداد 1700 خانــوار تحــت پوشــش 

برنامــه داوطلبــان  ســامت مــی باشــند.

مصاحبه با مربی داوطلبان سالمت
تهیه و تنظیم : فرنگیس جوانمرد - مسئول مشارکت های مردمی شهرستان بم
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- بــرای پوشــش 100 درصــدی خانوارهــا چــه تدابیری 

ــیده اید؟ اندیش

از داوطلبــان ســامت ، همکارانــم ، بســیج و مســاجد محلــه 

ــکاری  ــاضای هم ــامت تقـــ ــان س ــذب داوطلب ــت ج جه

ــته ام. داش

ــز  ــامت در مرک ــان س ــه داوطلب ــی ب ــه خدمات - چ

ــه  ــه ب ــی ک ــه خدمات ــود ؟ از جمل ــی ش ــما داده م ش

داوطلبــان ســامت در ایــن مرکــز ارائــه مــی شــود 

ــامل : ش

. برگزاری جلسات آموزشی هر هفته بمدت 2 ساعت
ــا هماهنگــی مســئول  . برگــزاری اردوهــای بیــن شــهری ب

ــم ــان ســامت شهرســتان ب داوطلب

. بـــرگزاری کـــــاسهای فوق بــــــرنامه شامل:
)گلسازی،عروسکدوزی،کامپیوتر،و.....(

ــت  ــم جه ــر ه ــای دیگ ــازمانها و نهاده ــا  س - آی

آمــوزش و حمایــت برنامــه داوطلبــان ســامت باشــما 

ــد ؟ ــکاری دارن هم

ــه از داوطلبیــن  ــوق برنام ــه جهــت برگــزاری کاســهای ف بل

ــال  ــاورزی ، ه ــاد کش ــل جه ــا مث ــایر ارگانه ــص س متخص

ــم. ــک میگیری ــر و ... کم احم

ــز  ــی در مرک ــه فعالیتهای ــامت چ ــان س - داوطلب

ــد ؟ ــام میدهن ــما انج ش

در طــرح هــای مختلــف از جملــه : طــرح ریشــه کنــی فلــج 

اطفــال ، سرشــماری ، بیماریابــی ســل ، فشــارخون ، دیابــت 

،ارزیابــی خانوارهــای تحــت پوشــش از نظــر حــوادث و بایــا 

ــه  و.........همچنیــن انتقــال آمــوزش آیتــم هــای بهداشــتی ب

خانوارهــای تحــت پوشــش

ــه  ــاء برنام ــا ارتق ــا صحبــت خاصــی در رابطــه ب -آی

ــد؟ ــامت  داری ــان س داوطلب

وزارت  محتــرم  مســئوالن  از  قدردانــی  و  تشــکر  ضمــن 

بهداشــت ، ازآنجــا کــه مشــکات بهداشــتی جامعــه توســط 

خــود افــراد جامعــه بهتــر قابــل حــل مــی باشــد و داوطلبــان 

ــه  ــتند ک ــده ای هس ــوزش دی ــراد آم ــزء اف ــم ج ــامت ه س

ــه خــود آگاه  ــگ ،عقاید،مســائل و مشــکات منطق ــه فرهن ب

هســتند مــی تواننــد تاثیــر بســیار زیــاد بــر ســامت جامعــه 

داشــته باشــند لــذا نیــاز بــه حمایتهــای بیشــتری دارنــد. در 

نتیجــه اگــر مــا بخواهیــم جامعــه ســالمی داشــته باشــیم باید 

بــرای داوطلبــان ســامت ســرمایه گــذاری بیشــتری صــورت 

ــدا  ــش پی ــه افزای ــن زمین ــت در ای ــای دول ــرد  و حمایته گی

کنــد .نیــاز نیســت کــه ایــن حمایتهــا مالــی باشــد بــه طــور 

مثــال ،خدماتــی ماننــد ویزیــت رایــگان پزشک،دندانپزشــک 

ــی  ــز دولت ــتانها و مراک ــی در بیمارس ــات درمان ــایر خدم و س

همچنیــن اردوهــای زیارتــی  و ســیاحتی چنــد روزه جهــت 

داوطلبــان ســامت فعــال ایــن کارهــا باعــث ایجــاد انگیــزه 

ــا اشــتیاق و میــل و رغبــت  در داوطلبــان ســامت شــده و ب

بیشــتری در کاســهای آموزشــی شــرکت کــرده و ایــن 

ــال  ــانوارهای تحــت پوشــش خــود انتق ــه خـــ آموزشــها راب

مــی دهنــد.

عــاوه بــــــر ایـــــــن باعــث جـــــذب بیشــتر داوطلب نیز 

ــی  ــب مشــارکت مردم ــت از مســئول جل ــود.در نهای ــی ش م

ــم  ــرکار خان ــم س ــتان ب ــی شهرس ــتی و درمان ــز  بهداش مرک

جوانمــرد بــه خاطــر حمایــت هایشــان از برنامــه 

ــم .  ــی کن ــی م ــکر و قدردان ــامت تش ــان س داوطلب
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- لطفــا در مــورد پــروژه هــای خیــری کــه تــا کنــون 
انجــام داده ایدتوضیــح مختصــری بــه مــا بدهید:

از جملــه کارهایــی کــه خداونــد بــه مــن کمــک کــرده کــه 
ــرای مــردم انجــام بدهــم : ســاخت 5 ســرویس بهداشــتی  ب
بیــن راهــی بــرای مســافرین- کمــک و خریــد بخــاری برقــی 
ــرای مســجد  ــرای مــدارس  تهیــه چندیــن تختــه فــرش ب ب
روســتا - کمــک جهــت راه انــدازی سیســتم لولــه کشــی آب 
ــی  ــن راه ــجد بی ــرای مس ــعاب آب ب ــد انش ــدارس - خری م
امــام حســین)ع( در روســتا - برگــزاری جشــنواره فرهنگــی و 
ورزشــی بــه مناســبت گرامیداشــت بعثــت رســول اکــرم)ص( 
- تهیــه ده دســت لبــاس ورزشــی بــــــرای دانــش آمــوزان 
بی بضاعت روســتا اســت کـــــه ســعی کـــــردم با تـــــوجه 
ــا  ــود ب ــوان خ ــد ت ــود در ح ــای موج ــدودیت ه ــه محـــ ب

کمــک ســایر دوســتان بــه انجــام برســانم.
ــامت  ــوزه س ــود در ح ــای خ ــت ه ــا از فعالی - لطف

ــن: ــا بگی ــرای م ب
تهیــه ســبد غذایــی بــرای افــراد بــی بضاعــت - لولــه کشــی و 
بهســازی و حفــر چــاه بــرای ده خانــوار در روســتای چانعلــی 
بهســازی قنــات روستــــــا - لولــه کشــی آب برای افــــــراد  
بــی بضاعــت - از بیــن بــردن محــل هــای تجمــع زبالــه هــا 
کــه در ســطح روســتا انباشــته شــده بــود - رنــگ 
آمیــزی ســاختمان خانــه بهداشــت - کمــک 

ــی  ــالن ورزش ــاخت س ــد س ــاران نیازمن ــان بیم ــه درم هزین
ــرای مــردم روســتا. ب

- انگیزه شما از انجام کارهای خیر چیست؟
در حقیقــت کــــــار خیـــــر باعــث شــادی دلهــا و آرامــش 
ــان و  ــن انس ــوی بی ــارت معن ــان تج ــن هم ــود و ای ــی ش م
ــورد  ــن را م ــه م ــم خــدا را ک ــی گوی ــد است.شــکر م خداون
عنایــت قــرار داده اســت چــرا کــه اوســت کــه نعمــت هایــش 
را بــی منــت بــه مــا ارزانــی داشــته و در قبــال بخشــش ایــن 
ــندگان و  ــرای بخش ــت ب ــی از آن اوس ــه همگ ــا ک ــت ه نعم

ــوده اســت. ــن فرم ــزد اخــروی تعیی ــان اجــر و م واقف

مصاحبه با خیـــر سالمت

اینجانب امان اله عیسی زهی متولد 1360 متاهل دارای 3 فرزند می باشم حدود 13 سال در روستای چانعلی 
سکونت دارم و از سال 85 به عنوان بهورز در خانه بهداشت روستا مشغول به کار می باشم.

تهیه و تنظیم: سرکار خانم فرشته خواجوی-کارشناس جلب مشارکت مردمی شهرستان زاهدان
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سالمت روان )خودکشی(

مقدمه

ــر در  ــرگ و می ــون م ــک میلی ــا ی ــت تقریب ــی عل           خودکش

ــا  ســال اســت کــه آن را در زمــره علــت اصلــی مــرگ و میــر دردنی

قــرار مــی دهــد. خودکشــی فقــط از دســت رفتــن و مــرگ یــک فــرد 

نیســت بلکــه یــک حادثــه بســیار غــم انگیــز  بــرای والدیــن ،همســر 

و فرزنــدان و ســایراعضای خانــواده و دوســتان اســت و زندگــی آنهــا را 

از جنبــه هــای مختلــف روان شــناختی ،اجتماعــی و اقتصــادی تحــت 

تاثیــر قــرار دهــد. بنابرایــن خودکشــی از جملــه مشــکالتی اســت کــه 

توجــه فــوری و اورژانســی مراکــز بهداشــتی را مــی طلبــد.

علل خودکشی

. علل روانی: بیماری های روانی به ویژه افسردگی ، اعتیاد 
ــمی: بیماری هــای جســمی مزمــن ماننــد ســرطان ،  ــل جس . عل

صــرع ، ایــدز، بیمــاران دیالیــزي  

. علــل اجتماعــی: شکســت هــای عاطفــی ، تنهــا زندگــی کــردن، 
فقــدان حمایــت خانوادگــی و اجتماعــی و همچنیــن عوامــل فشــار زا 

ماننــد طــالق، بیــکاری ، فقــر، از دســت دادن نزدیــکان ، شکســت در 

کار یــا تحصیــل ،  ازدواج تحمیلــي  و. . 

گروههــای هــدف شــامل افرادیســت کــه دارای خصوصیــات 

ذیــل باشــند . 

. وجود یا سابقه پسیکوز، اختالل دوقطبی
. افسردگی به ویژه افسردگي شدید

تهیه وتنظیم:محبوبه بهنام مقدم  - مربی داوطلبان سالمت روستایی، شهرستان رفسنجان ، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان    
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. سابقه اقدام به خودکشي در یکي از اعضاي خانواده
. سابقه اقدام به خودکشي 
. سوء مصرف مواد و الکل 

. مشکالت عاطفي اخیر یا طالق 
. ناامیدی ، تنهایی یا انزو ا 

. داشتن تمایالت پرخاشگرانه 
. شکست شغلي، مشکالت مالي و بیکاري 

. مبتالیان به بیماري هاي جسمي مزمن و ناتوان  کننده 
. کســانی کــه از خودکشــی صحبــت مــی کننــد یــا طــرح 

جــدی بــرای خودکشــی دارنــد

 موارد ارجاع فوری

. بیمــاري کــه بــراي خودکشــي برنامــه یا نقشــه مشــخصي 
دارد. 

. بیماري که احتمال مي رود به دیگران آسیب برساند. 
ــان  ــای آن ــرل رفتاره ــد و کنت ــدیداً بي قرارن ــه ش . افرادیک

ــر  دشــوار اســت بیمــار بســیار تحریــک پذی

خود مراقبتی قبل از ارجاع به پزشک

 . بیمار را تنها نگذارید. 

. اشــیاء خطرنــاك، وســایل تیــز و برنــده، داروهــا و ســموم 
را دور از دســترس بیمــار قــرار دهیــد. 

ــا  ــودش ی ــه خ ــار ب ــه زدن بیم ــال صدم ــب احتم . مراق
ــید.  ــان باش اطرافی

ــود را  ــات خ ــکار و احساس ــد اف ــت دهی ــار فرص ــه بیم . ب
ــد.  ــي نمایی ــا وي همدل ــد و ب ــان کن ــه بی آزادان

. از پنــد و انــدرز و قضــاوت زود هنــگام در مــورد 

بیمــار بپرهیزیــد. گاهــي تنهــا گــوش دادن بــه صحبت هــاي 

ــد بســیار کمک کننــده باشــد.  بیمــار مي توان

. به خانواده جهت حمایت ونظارت اطالع دهید.
ــا دادن  ــود ی ــه اداره خ ــادر ب ــی ق ــه به  تنهای ــي ک . بیماران
ــتگان  ــی از بس ــراه یک ــه هم ــتند را ب ــی نیس ــات کاف اطالع

ــد.  ــاع دهی ــع ارج مطل

. زمــان و مــکان ارجــاع را بــه گونــه ای تنظیــم نماییــد کــه 
بیمــار دچــار ســردرگمی نشــود. 

.در صــورت امــکان ســوابق درمانــی بیمــاررا ضمیمــه فــرم 
ارجــاع شــود . 

 منبع: 

ــاللی    ــرحسین جــــ ــژشکی امیــــ ــای روانپـــ ــس ه  اورژانـــ

ــران ــکی ای ــوم پزش ــشگاه علـــ ــک دانــ روانپزش
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بیمـاری آلـزایمر
تهیه وتنظیم:ساره بامری - کارشناس جلب مشارکت مردمی دانشکده ایرانشهر

مقدمه
مغــز انســان مجموعــه و ارگانــی اســت کــه تمــام اطالعــات ضــروري را ذخیــره، یــادآوري و پــردازش مــی کنــد. تخریــب آن 
بــه وســیله بیمــاري آلزایمــر شــباهت زیــادي بــا حافظــه کامپیوتــري دارد کــه اطالعاتــش را از دســت داده اســت. بیمــاري 
آلزایمــر یکــی از مهمتریــن دالیــل ایجــاد دمانــس )شــرایطی کــه درآن توانایــی تفکــر، درك کــردن و بــه یــاد آوردن کاهــش 

یافتــه اســت(
مــی باشــد. بیمــاري آلزایمــر یــک مشــکل بــزرگ بــراي ســالمت جامعــه محســوب مــی شــود کــه بــر روابــط بیــن فــردي و 

اجتماعــی نیــز اثــر دارد. بیمــاري چنــد ســال قبــل از شــروع عالئــم تشــخیصی شــروع مــی شــود. )1(
بیماری آلزایمر چیست ؟

بیمــاری آلزایمــر بــه مغــز آســیب مــی رســاند. ایــــــن بیمــاری بــــاعث از دســت رفتــن تدریجــی و مــداوم مغــــــز شــده 
و مــی توانــد بــر روی صحبــت کــردن ، فکــر کــردن و انجــام فعالیــت هــای روزانــه تاثیــر بگذارد.بیمــاری آلزایمــر بــه مــرور 
زمــان بدتــر شــده و میــزان تحلیــل مغــز بیشــتر مــی شــود امــا ســرعت ایــن تحلیــل در بیمــاران مختلــف متفــاوت اســت. 
برخــی از افــراد در همــان مراحــل ابتدایــی بیمــاری توانایــی انجــام فعالیــت هــای روزانــه خــود را از دســت مــی دهنــد. امــا 

برخــی دیگــر از افــراد ممکــن اســت در مراحــل بعــدی بیمــاری بــا ایــن مشــکالت مواجــه شــوند.
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ــال  ــاالی 60 س ــراد ب ــه در اف ــف حافظ ــت دادن خفی از دس
ــا  ــن معن ــه ای ــه ب ــن قضی ــت ای ــن اس ــت. ممک ــایع اس ش
نباشــد کــه شــما بــه بیمــاری آلزایمــر مبتــال شــده ایــد. امــا 
اگــر بــا مشــکالت حافظــه مواجــه شــدید حتمــا بــه پزشــک 
مراجعــه کنیــد. اگــر بیمــاری شــما آلزایمــر باشــد، ممکــن 

ــه شــما کمــک کنــد.)2( اســت درمــان ب

عالئم آلزایمر چه چیزهایی هستند ؟
ــر  ــاری آلزایم ــت بیم ــن عالم ــراد، اولی ــیاری از اف ــرای بس ب
ــا  ــردی کــه ب ــب ، ف از دســت دادن حافظــه مــی باشــد. اغل
مشــکل حافظــه مواجــه مــی شــود، متوجــه مشــکل خــود 
ــن  ــد ای ــی توانن ــواده و دوســتان وی م ــا خان نمــی باشــد ام

ــد. ــخیص دهن ــکل را تش مش

ــر،  ــاری آلزایم ــر بیم ــرفته ت ــل پیش در مراح
ــه  ــر مواج ــم زی ــا عالئ ــت ب ــن اس ــار ممک بیم

ــود: ش
مشکل در تصمیم گیری

ــا  ــاه و ی ــه، م ــای هفت ــخیص روز ه ــردن در تش ــتباه ک اش
ــاعت. ــی س حت

ــا آن  گـــــم شــدن در مــکان هایــی کــه قبــال بــه خوبــی ب
ــوده و ممکــن اســت حتــی ســالها در آن  مــکان هــا آشــنا ب

منطقــه هــا زندگــی کــرده باشــد.
ــدی  ــات جدی ــاد آوردن اطالع ــه ی ــری و ب ــکل در یادگی مش

ــد. ــه حافظــه ســپرده شــده ان کــه ب
مشــکل بــا پیــدا کــردن لغــت یــا عبــارت صحیــح بــرای بیان 

کــردن منظــور خــود در هنــگام صحبــت کردن.
ــذا  ــد غ ــه مانن ــای روزان ــام کار ه ــکل در انج مش

ــا. ــاب ه ــورت حس ــت ص ــن و پرداخ پخت

ــداوم  ــورت م ــه ص ــی و ب ــه آرام ــر ب ــاری آلزایم ــم بیم عالئ
بدتــر مــی شــوند. افــرادی کــه در کمتــر از چنــد ســاعت و یــا 
چنــد روز بــا ایــن مشــکالت مواجــه شــده انــد و یــا افــرادی 
ــت  ــده اس ــر ش ــی بدت ــورت ناگهان ــه ص ــا ب ــم آنه ــه عالئ ک
بایــد حتمــا بــه پزشــک مراجعــه کننــد زیــرا ممکــن اســت 
مشــکل دیگــری وجــود داشــته باشــد.با بدتــر شــدن بیمــاری 
ــل  ــاری، عل ــن بیم ــه ای ــان ب ــن اســت مبتالی ــر، ممک آلزایم
خصــوص در اواخــر روز و در شــبها، احســاس بــی قــراری و 
ســرگردانی کننــد. بــا گذشــت زمــان، ممکــن اســت فعالیــت 

هــای آنهــا تغییــرات بســیاری داشــته باشــد.
ممکــن اســت چیزهایــی را ببیننــد و یــا بشــنوند کــه وجــود 
ــان  ــواده و دوستانش ــت از خان ــن اس ــد. ممک ــی ندارن خارج
کنــاره گیــری کننــد. ممکــن اســت فکــر کننــد کــه دیگــران 
بــه آنهــا دروغ مــی گوینــد و یــا مــی خواهنــد ســوء اســتفاده 
ــد. ــه او آســیب بزنن ــد و ب ــا ســر او را کاله بگذارن ــد و ی کنن
ــا، ممکــن اســت  ــر شــدن بیمــاری آنه ــا بدت ــس از آن و ب پ
دیگــر قــادر بــه مراقبــت از خودشــان نباشــند. حتــی ممکــن 
اســت دیگــر کســانی را کــه ســابق بــر ایــن عاشــقانه دوســت 

میداشــتند را نیــز بــه یــاد نیاورنــد.
ممکــن اســت فرامــوش کننــد کــه چگونــه بایــد غــذا خــورد، 
اســتحمام کــرد، لبــاس پوشــید، بــه دستشــویی رفــت و یــا 

حتــی از تخــت و یــا صندلــی بلنــد شــد و راه رفــت.)3(
تشخیص بیماری آلزایمر چگونه است ؟ 

بــرای تشــخیص بیمــاری آلزایمــر، پزشــک ســواالتی در مورد 
ــه  ــما را معاین ــید و ش ــد پرس ــما خواه ــکی ش ــوابق پزش س
ــد تســت  ــرد. ممکــن اســت پزشــک از شــما چن ــد ک خواه
ــه عمــل  حافظــه و آزمــون مهــارت هــای ذهنــی ســاده را ب
بیــاورد. همچنیــن ممکــن اســت پزشــک از شــما ســواالتی 
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در مــورد توانایــی هــای شــما در انجــام کارهــای روزانــه تــان 
ــی  ــل احتمال ــایر عل ــد س ــه بتوانن ــرای اینک بپرســد.معموال ب
بــروز ایـــــــن اختــالالت حافظــه را رد و یــا تائیــد کننــد، از 

ــل فـــرد بیــمار آزمـــایـــــش  ــه عم ــون بــ خـــــــــ
 MRI مــی آیــد. همچنیــن ممکــن اســت آزمایشــاتی ماننــد
ــه  ــا ب ــش ه ــن آزمای ــه ای ــوند. البت ــام ش ــز انج و CT scan نی
ــاری  ــه بیم ــرد را ب ــالی ف ــد ابت ــی توانن ــود نم ــودی خ خ

ــد.)4( ــد کنن آلزایمــر تائی
 پیش گیری و کنترل بیماری آلزایمر

ــا انجــام  ــا ب ــف کردام ــوان متوق ــزایمر را نمــی ت ــد آلـــ رون
ورزش هــای بدنــی کــه تــــــاثیر مثبتــی بررونــد آن دارد ، 

ــرل کــرد. ــا حــدی کنت ــوان ت مــی ت
ــد و  ــای تیروئی ــاال، بیماریه ــون ب ــاری فشــار خ ــت، بیم دیاب
نوشــیدن الــکل، امــکان ابتــال بــه آلزایمــر را بــاال مــی برنــد.
در ســلول هــای مغــزی کــه در بهبودانتقــال اطالعــات مغــزی 

کمــک مــی کننــد، را مــی تــوان نــام بــرد.
محققــان در صــدد تولیــد داروهایــی هســتند کــه سیســتم 
ایمنــی بــدن رادرمقابــل پروتئیــن هایــی کــه مســبب بیماری 
هســتند،باال ببــرد. ایــن امــر مــی توانــد ســالها بطــول انجامد.
ــرد  ــه عملک ــت بخشــیدن ب ــرای کیفی ــددی ب ــای متع داروه
ــه  ــه ب ــی ک ــه داروهای ــد. ب ــود دارن ــای مغزیوج ــلول ه س
جریــان خــون در مغــز و افزایــش اکســیژن و گلوکــز در مغــزو 
تبــادل کلســیم برخــی پزشــکان اعتقــاد دارنــد کــه خــوردن 

ــی دارد.)5( ــش مثبت ــن E نق ویتامی
جلو گیری از آلزایمر با مواد غذایی

لوبیــای ســویا ، ســیب، زردچوبـــه،گردو،بادام، روغــن زیتــون، 
اسیـــــد فولیــک، ماهي

ماهي
علــت  سـاردیـــن به  و  آال  ماهیهایي  مثل  قـــزل  مصـــرف  

را  آلزایمــر  بــه  چربامــگا  3خطرابتــال  بودن اســید  دارا 
. هنــد هش مي د کا

بادام
بــادام نیزآنتــي اکســیدان اســت. در پوســت بــادام ویتامیــن 
ــي  ــواع آنت ــامین، یکــي از انـــ ــن ویتـــــ E وجــود دارد. ای

ــي باشــد. )6( ــا م اکســیدان ه

درمان بیماری آلزایمر چگونه است ؟
در واقــع هیــچ درمانــی بــرای بیمــاری آلزایمــر وجــود نــدارد. 
ــرعت  ــت س ــن اس ــه ممک ــد ک ــود دارن ــی وج ــا داروهای ام
ــار  ــرای بیم ــی را ب ــرده و زندگ ــم ک ــم را ک ــرفت عالئ پیش
ــه  ــرای هم ــا ب ــن دارو ه ــت ای ــن اس ــد. ممک ــانتر کنن آس
ــا  ــر کمــی داشــته باشــند. ب ــا اینکــه تاثی ــر نباشــند و ی موث
ــردن را  ــد ارزش امتحــان ک ــال کارشناســان معتقدن ــن ح ای

ــا  ــا بدتــر شــدن بیمــاری، ممکــن اســت فــرد ب دارد.ب
ــه  ــی مواج ــت و ناراحت ــردگی، عصبانی ــاری افس بیم
1515شــود. ممکــن اســت پزشــک بـــــــرای مقابلــه بــا این 



بیمــاری هــا نیــز داروهــای ویــژه ای تجویــز کنــد.روش هــای 
درمانــی چــون تمریــن دادن قســمت حافظــه کوتــاه مــدت 
) یادگیــری شــعر ، زبـــــان شــماره تلفــن و آدرس هــــای 
ــای  ــا و عکــس ه ــم ه ــه فیل ــردن بـــــ ــگاه ک ــد( و ن جدی

ــرد.)7( ــام ب ــوان ن قدیمــی، قصــه گفتــن را مــی ت
چگـــــونه مــی توانیــد به کســی که دوســتش 
داریــد و بــه آلزایمــر مبتــال شــده اســت کمــک 

کنیــد ؟
اطالعــات خــود را از شــرایط زندگــی فــرد افزایــش دهیــد. 
ــار  ــه بیم ــد ب ــه بتوانی ــد ک ــی کن ــک م ــما کم ــه ش ــن ب ای
کمــک کنیــد تــا بتوانــد مقــدار بیشــتری از کار هــای خــود را 
انجــام دهــد. ایــن قضیــه مــی توانــد در مقابلــه بــا مشــکالت 
جدیــدی کــه بــه مــرور بــا آنهــا مواجــه مــی شــوید بــه شــما 
کمــک کند.قبــل از اینکــه بیمــاری بدتــر شــود ســعی کنیــد 
بیمــار را توجیــه کنیــد کــه در مــورد آینــده تصمیــم بگیــرد.
ــر شــدن  ــد قبــل از بدت ــز مــی توان روش هــای مراقبتــی نی

بیمــاری توســط خــود بیمــار انتخــاب شــود.
ــت  ــد از او مراقب ــی خواه ــه م ــی ک ــتار و کس ــاب پرس انتخ
ــر  ــل از بدت ــه قب ــت ک ــی اس ــه تصمیمات ــز از جمل ــد نی کن

ــود.. ــام ش ــد انج ــاری بای ــدن بیم ش
ــه  ــه روز ب ــار روز ب ــرد بیم ــاری ، ف ــدتر شــدن بیم ــا بــــ ب
مراقبــت هــای بیشــتری نیــاز خواهــد داشــت. ممکــن اســت 
بعــد از مدتــی بیمــار در غــذا خــوردن ، لبــاس پوشــیدن و 

حمــام کــردن نیــاز بــه کمــک داشــته باشــد.
 شــما مــی توانیــد از ایــن افــراد در خانــه مراقبــت کنیــد و 
یــا اینکــه ایــن وظیفــه را بــه خانــه هــای ســالمندان واگــذار 
ــورت 24  ــه ص ــالمندان ب ــای س ــه ه ــد. خان کنی
ســاعته از بیمــار شــما مراقبــت خواهنــد کــرد. در 

برخــی مــوارد  خـــــانه هــای ســالمندان مــی تواننــد بهترین 
گزینــه ممکــن باشــند.از آنجایــی کــه امــروزه افــراد بیشــتر 
عمــر مــی کننــد  بیمــاری آلزایمــر بــه یــک بیمــاری شــایع 
ــی  ــا اِن ج ــی و ی ــای حمایت ــروه ه ــت. گ ــده اس ــل ش تبدی
او هــای فعــال در ایــن زمینــه نیــز مــی تواننــد بــه شــما و 

بیمــار شــما کمــک کننــد.)8(
بحث ونتیجه گیري

بــروز آلزایمــر بــا افزایــش ســن جمعیــت افزایــش مــی یابــد. 
ــف  ــاي مختل ــر و الگوه ــا مقادی ــان ب ــا گذشــت زم ــم ب عالی
ــراي آن  ــري ب ــان موث ــوز درم ــا هن ــد. م ــی یابن ــش م افزای
نداریــم. تشــخیص زودرس ایــن اختــالل کلیــد درمــان 
ــاي  ــان ه ــر درم ــت. دیگ ــار اس ــود بیم ــاري و بهب ــن بیم ای
ــات  ــراه تمرین ــه هم ــوص ب ــم مخص ــد رژی ــن مانن جایگزی
ــه وســیله بیشــتر محققــان پـــــزشکی  ذهنــی و جســمی ب

ــد. )9( ــده ان ــه ش توصی
منبع :       

)1(:ازمقــــاله بیمــاري آلـــــزایمر : معضــل پزشــکی در قــرن بیســت و 

ــاناصر ــنده پارس ــایت جهاددانشگاهی،نویس ــه 101س یکم،صفح

)2(:ازمقاله شادی دادبین ،سایت پزشکان

)3(،)4(:رجوع شود به مرجع)2(

)5(:ازمـــقــــــــاله الـــــــــزایــــمرچیـــــست،نـــــویسنـــــــدگان:آدینه 

www.pptfa.comنیا،مستمند،گلزاری،ســایت

)6(:رجوع شود به مرجع )5(

)7(:رجوع شود به مرجع)2(

)8(:رجوع شود به مرجع)2(

)9(:رجوع شود به مرجع)1(
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ــه صــورت  ــه خصــوص نســل جــوان را ب اعتیــاد یکــی از مهمتریــن آســیب هــای اجتماعــی اســت کــه جامعــه و ب

جــدی تهدیــد مــی کنــد و آن را مــی تــوان بــه عنــوان یــک بیمــاری مغــزی مزمــن و محــدود کننــده تعریــف کــرد 

کــه بــا میــل شــدید و مقاومــت ناپذیــر بــاز هــم مصــرف را ادامــه مــی دهــد اعتیــاد یــک بیمــاری مغــزی محســوب 

ــر مــی کننــد و ســاختمان و کارکــرد آن را تغییــر مــی دهنــد ایــن تغییــرات  مــی شــود چــرا کــه مــواد برمغــز اث

مغــزی مــی توانــد طوالنــی مــدت و مانــدگار باشــد و بــه رفتارهــای آســیب زایــی کــه در مصــرف کننــدگان دیــده 

مــی شــود بینجامــد .

ــه طــور معمــول از مــواد مخــدر  ــن معنــی کــه  مصــرف مــواد ب ــه ای ــر مــوارد ســیر فزاینــده دارد ب ــاد در اکث اعتی

ســبک و دارای قــدرت تخریبــی انــدك شــروع و بــه مــواد مخــدر ســنگین و مخــرب منتهــی مــی شــود کــه ســرانجام 

ــاد در  ــر معت ــون نف ــود 218میلی ــود .وج ــی ش ــر م ــرد منج ــی ف ــالمت و زندگ ــخصیت ، س ــی ش ــم ریختگ ــه ه ب

سراســر جهــان و هــم جــواری ایــران بــا مراکــز عمــده تولیــد و قرارگرفتــن در کوتــاه تریــن مســیر ترانزیــت موجــب 

پیچیدگــی وضعیــت قاچــاق مــواد مخــدر شــده اســت ، بــه گونــه ای کــه بــه رغــم تمهیــدات اتخــاذ شــده در ابعــاد 

گوناگــون دامنــه اعتیــاد در اقشــار گوناگــون بــه ویــژه جوانــان گســترش یافتــه اســت . وجــود 1200000 نفــر 

معتــاد و 800000 نفــر مصــرف کننــده تفننــی ، از معضــالت عمــده ای اســت کــه موجــب فروپاشــی خانــواده هــا 

و مشــکالت  آن مــی شــود .

تهیه و تنظیم: مهدیه طاهری- کارشناس جلب مشارکت های مردمی دانشگاه علوم پزشکی زابل

اعتیاد و نقش خانواده
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گرایــش بــه مصــرف مــواد را در باورهــاو نگــرش هــای افــراد 

راجــع بــه مــواد و پیامدهــای منفــی و مثبــت مصــرف آنهــا 

ــواد  ــرف م ــه مص ــش ب ــن گرای ــد . بنابرای ــرده ان ــف ک تعری

ــل  ــراد از قبی ــی اف ــای نگرش ــوزه ه ــا ح ــتقیم ب ــه مس رابط

ــی  ــرش اجتماع ــزان پذی ــودن و می ــی ب ــا از قانون درك آنه

ــذا   ــره دارد ل ــواد و غی ــای ناشــی از مصــرف م ــواد، ضرره م

ــی  ــیب اجتماع ــن آس ــترش ایـــ ــی در گس ــل مختلف عوام

مـــوثر است امـــــا نــــداشتن اطالعـــــات صحیـــــح 

و آمــــــــوزش هــای اصولــی و مــداوم از مهمتریــن عوامــل 

بــه دام افتــادن نوجوانــان و جوانــان اســت متاســفانه 

ــاد و  ــورد اعتی ــردم در م ــرس مــ ــات در دستـــ اطالعــــ

ــیاری از  ــدك و در بس ــیار ان ــی از آن بس ــای ناش ــیب ه آس

ــد  ــن گاه باورهــا و عقای ــر ای ــوارد اشــتباه اســت .عــالوه ب م

نادرســتی در مــورد مــواد و اعتیــاد در بیــن مــردم رواج دارد 

کــه اوضــاع را بدتــر و پیچیــده تــر مــی کنــد از جملــه اینکــه 

ــاد نمــی گــردد  ــه اعتی ــواد منجــر ب ــی کــم م مصــرف خیل

ــر  ــود و ه ــی ش ــاد نم ــه اعتی ــر ب ــی منج ــرف تدریج ، مص

ــی  ــواد یعن ــردن را دارد  م ــه ک ــار تجرب ــزی ارزش یکب چی

ــدارد . ایــن باورهــای  فقــط مــاده مخــدر، شیشــه اعتیــاد ن

ــاد در  ــو دگــی و اعتی ــط متاســفانه موجــب گســترش آل غل

ــه مــی گــردد . جامع

خانــواده یکــی از محیــط هــای موثــر بــر ســالمت جســمی و 

روانــی افــراد اســت کــه شــرایط الزم بــرای رشــد و رســیدن 

تــوازن جســمی ، روانــی و اجتماعــی را فراهــم مــی آورد .

ــی  ــی آن در هماهنگ ــه توانای ــواده ب ــرد خان عملک

بــا تغییــرات، حــل تضادهــا و تعارضــات ، همبســتگی بیــن 

ــت  ــای انضباطــی، رعای ــال الگوه ــت در اعم اعضــاء و موفقی

حــد و مــرز بیــن افــراد ، اجــرای مقــررات و اصــول حاکــم 

ــواده  ــا هــدف حفاظــت از کل سیســتم خان ــر ایــن نهــاد ب ب

ــوق  ــد ف ــی در فرآین ــی و کیف ــرات کم ــت تغیی ــوط اس مرب

ــواده و در  ــاوت در خان ــری شــخصیت متف باعــث شــکل گی

مــواردی نیــز بــه رغــم اینکــه مــی توانــد پشــتوانه ای بــرای 

ســالمت رفتاری افراد باشــد، خوـــد مشــکالت رفتـــــــاری 

خاصــی ایجــاد مــی کنــد کــه بــه عوامــل متعــددی بســتگی 

دارد .

ــوارض  ــه ع ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــرح اس ــوال مط ــن س ای

خطرنــاك اســتعمال دخانیــات ایــن مشــکل بهداشــتی 

چگونــه قابــل حل اســت. پیشــگیری از شیــــــوع اســتعمال 

دخــــــانیات مــی توانــد کمــک مهمــی بــه ســالمت جامعــه 

و کاهــش هزینــه هــای مصــرف نمایــد مهمتریــن راه 

پیشــگیری از ایــن مشــکل شــناخت علــل مشــترك گرایــش 

ــت . ــیگار اس ــتعمال س ــه اس ب

مهمتریــن عوامــل مشــترکی کــه در ایــن تحقیقــات مــورد 

توجــه قــرار گرفتــه اســت شــامل : اعتمــاد بــه نفــس پایین ، 

کــم بــودن فعالیــت فیزیکــی ، وضعیــت اقتصــادی اجتماعــی 

ــواده ، الگــو قــراردادن والدیــن و هنرپیشــه هــا و افــراد  خان

مهــم ، ســن ، جنــس ، داشــتن دوســتان و رفقــای ســیگاری 

مــی باشــد .پاییــن بــودن اعتمــاد بــه نفــس یکــی از عوامــل 

ــتعمال  ــه اس ــان ب ــش نوجوان ــه در گرای ــل توج ــم و قاب مه

ــا کشــیدن ســیگار مــی خواهــد  ســیگار اســت . نوجــوان ب
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خــود را بــه عنــوان یــک فــرد بالــغ و مســتقل معرفــی کنــد مطالعــات نشــان میدهــد از آنجائیکــه دختــران بیشــتر از 

پســران دچــار کمبــود اعتمــاد بــه نفــس هســتند میــزان گرایــش بــه ســیگار دختــران بــه دلیــل پاییــن بــودن اعتمــاد 

بــه نفــس بیشــتر از پســران اســت .

فعالیــت فیزیکــی یکــی از رفتارهــای ســالم در کــودکان و نوجوانــان مــی باشــد افــرادی کــه فعالیــت فیزیکــی خوبــی 

دارنــد کمتــر بطــرف عــادات دیگــر کشــیده مــی شــوند در بیــن ورزشــکاران تعــداد افــراد ســیگاری بســیار کــم اســت 

اغلــب تحقیقــات نشــان مــی دهنــد نوجوانــان ســیگاری اغلــب فعالیــت فیزیکــی کمــی دارنــد نـــــوجوانی کــه ورزش 

مــی کنــد شــانس کمتــری بــرای ســیگاری شــدن را دارد در واقــع ورزش یــک عامــل محافــظ بــرای روی آوردن افــراد 

ــد  ــه طــرف ســیگار اســت در بالغینــی کــه ســیگاری هســتند اغلــب آنهــا از وضعیــت اجتماعــی پایینــی برخوردارن ب

هرچنــد ارتبــاط کمــی بیــن میــزان شــیوع اعتیــاد بــه ســیگار نوجوانــان بــا وضعیــت اقتصــادی -  اجتماعــی آنهــا دیــده 

مــی شــود امــا در اغلــب مطالعــات انجــام شــده بــه عنــوان یکــی از علــل گــــــرایش نوجــــــوانان بــه ســیگار قلمــداد 

مــی شــود .
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دیابت چیست؟

ــدن  ــالل در ســوخت و ساز)متابولیســم( ب ــک اخت ــت ی دیاب

اســت. 

ــا  ــز ی ــه گلوک ــل ب ــده تبدی ــذا در مع ــی، غ ــت طبیع در حال

قنــد خــون مــی شــود. قنــد از معــده وارد جریــان خــون مــی 

ــون انســولین را ترشــح  ــراس( هورم ــده )پانک ــود. لوزالمع ش

مــی کنــد و ایــن هورمــون باعــث مــی شــود قنــد از جریــان 

خــون وارد ســلول هــای بــدن شــود. در نتیجــه مقــدار قنــد 

خــون در حــد نـــــرمال و متعــادل بــــــاقی مــی مانــد.

ــی در  ــزان کاف ــه می ــولین ب ــت، انس ــاری دیاب ــی در بیم ول

بــدن وجــود نــدارد و یــا انســولین موجــود قــادر نیســت تــا 

ــه  ــد، در نتیجــه ب ــام ده ــتی انج ــه درس ــود را ب ــف خ وظای

علــت وجــود مقاومــت در برابــر آن، قنــد خــون نمــی توانــد 

بــه طــور موثــری وارد ســلول هــای بــدن شــود و مقــدار آن 

ــاال مــی  رود .  ب

ــا«  ــلول های »بت ــط س ــه توس ــت ک ــی اس ــولین هورمون انس

واقــع در پانکــراس ترشــح مــی  شــود و وظیفــه ی اصلــی آن 

کاهــش قنــد خــون اســت. 

ــه  ــوارش اســت ک ــتگاه گ ــدد دس ــی از غ ــز یک ــراس نی پانک

ــودن قنــد خــون در دراز  ــاال ب ــرار دارد. ب در پشــت معــده ق

مــدت باعــث بــــــروز عوارضــی در سیســتم 

قلــب و عــروق، کلیــــــه ها، چشــم و سلســله ی 

ــردد. ــی  گ اعصــاب م

انواع بیماری دیابت

ــوع 1،  ــت ن ــروه دیاب ــار گ ــه چه ــت ب ــی دیاب ــور کل ــه ط ب

دیابــت نــوع 2، دیابــت حاملگــی و دیابــت بــه علــل متفرقــه 

تقســیم  بنــدی مــی شــود.

دیابت نوع1:

در دیابــت نــوع 1 کــه 15- 10درصــد کل مــوارد دیابــت را 

تشــکیل مــی  دهــد، تولیــد انســولین از پانکــراس بــه علــت از 

بیــن رفتــن ســلول های ســازنده ی انســولین، متوقــف مــی 

 شــود. بــه همیــن دلیــل افــراد مبتــال بــه ایــن نــوع دیابــت 

ــه  ــدن را ب ــاز ب ــورد نی ــولین م ــخیص، انس ــدو تش ــد از ب بای

ــه همیــن دلیــل  ــد. ب ــه تأمیــن کنن صــورت تزریقــات روزان

غلبه بر دیـابت
تهیه و تنظیم : رضیه زارع زاده - کارشناس جلب مشارکت مردمی دانشگاه علوم پزشکی یزد

فاطمه ابراهیمی - کارشناس مشارکت مردمی شهرستان بافق
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ــه انســولین« نیــز مــی گوینــد. ــه آن »دیابــت وابســته ب ب

ــه وجــود  ــر 30 ســال ب ــب در ســنین زی ــوع 1 اغل ــت ن دیاب

ــی« نیــز مــی گوینــد. ــه آن »دیابــت جوان ــذا ب ــد، ل مــی  آی

دیابت نوع2:

ــاالی 30 ســال و چــاق  ــوع 2 بیشــتر در بالغیــن ب ــت ن دیاب

ــت  ــوارد دیاب ــد کل م ــه 90- 85 درص ــود ک ــی  ش ــده م دی

ــد شــده از پانکــراس  را شــامل مــی گــردد و انســولین تولی

ــا  ــع ی ــد. در واق ــی  کن ــل نم ــی عم ــه خوب ــراد ب ــن اف در ای

پانکــراس بــه انــدازه ی کافــی انســولین ترشــح نمــی  کنــد 

ــود  ــت وجــ ــه عل ــه انســولین ترشــح شــده، ب ــن ک ــا ای و ی

مقاومــت ســلول هــا بــه انســولین مخصوصــاً در افــراد چــاق، 

ــی الزم اســت. ــد کارآی فاق

بــه ایــن نــوع دیابــت، »دیابــت غیــر وابســته بــه انســولین« 

یــا »دیابــت بزرگســاالن« نیــز مــی گوینــد.

دیابت حاملگی: 

ــرای  ــه ب ــی  شــود ک ــه م ــی گفت ــه دیابت ــت حاملگــی ب دیاب

ــن  ــود. ای ــخیص داده ش ــی تش ــول حاملگ ــار در ط ــن ب اولی

ــی  ــام حاملگ ــد از اتم ــت و بع ــوالً گذراس ــت معم ــوع دیاب ن

ــی  ــت حاملگ ــه دیاب ــال ب ــای مبت ــد. خانم ه ــی  یاب ــود م بهب

ــوع 2 هســتند. ــت ن ــه دیاب ــال ب ــر ابت ــرض خط ــداً در مع بع

دیابت با علل متفرقه:

از علــل متفرقــه ی دیابــت مــی  تــوان بــه جراحــی، داروهــا 

)مثــل کورتیکواســتروئیدها(، ســوء تغذیــه و عفونــت اشــاره 

کــرد.

ــوزش،  ــد از: آم ــت عبارتن ــرل دیاب ــل کنت ــج  اص پن

ــمانی و  ــت جس ــح، فعالی ــه ی صحی ــه، تغذی ــرل روزان کنت

ــا.  ــم داروه ــرف منظ مص

آیا دیابت درمان دارد؟

هنــوز درمــان قطعــی بــرای دیابــت پیــدا نشــده اســت. حتی 

روش هــای جدیــدی مثــل پیونــد ســلول های بتــا بــه افــراد 

ــه علــت ضــرورت مصــرف  ــوع 1 نیــز، ب ــه دیابــت ن مبتــال ب

ــوارض  ــر و ع ــورت مادام العم ــه ص ــد ب ــد َرِد پیون داروی ض

ــراد مناســب  ــت افـــ ــرای اکثری ــا، ب ــی ناشــی از آنه احتمال

نمــی  باشــد. بــا ایــن وجــود رعایــت 5 اصــل کنتــرل دیابــت 

کــه در ادامــه بــه آنهــا اشــاره خواهــد شــد باعــث مــی  شــود 

ــک زندگــی ســالم در مقایســه  ــد ی ــراد دیابتــی بتوانن ــا اف ت

بــا افــراد غیــر دیابتــی داشــته باشــند و از پیدایــش عــوارض 

دیابــت جلوگیــری کننــد.

ایــن 5 اصــل عبارتنــد از: آمــوزش، کنتــرل روزانــــــه، 

ــم  ــرف منظ ــمانی و مص ــت جس ــح، فعالی ــه ی صحی تغذی

ــت  ــا سس ــن پایه ه ــک از ای ــر ی ــه ه ــی ک ــا در صورت داروه

ــد  ــر هــم خواه ــت ب ــرل دیاب ــع کنت ــادل و در واق باشــد، تع

خــورد.

عالئم اولیه  دیابت چیست؟

دیابــت نــوع یــک معمــوالً شــروع پــر ســر و صدایــی دارد و 

بــا عالئمــی چــون تشــنگی، پُــر ادراری، پُــر نوشــی، کاهــش 

وزن، گرســنگی و خســتگی شــدید تظاهــر پیــدا مــی  کنــد.

ــری دارد و شــایع  ــی آهســته  ت ــوع دو شــروع خیل ــت ن دیاب

 تریــن عالمــت اولیــه ی آن در واقــع »بــی عالمتــی« اســت. 

درصــد قابــل توجهــی از مبتالیــان بــه دیابــت نــوع 2 )تقریباً 

50 درصــد آنهــا( از بیمــاری خود اطالعــی نــــــدارند و تنها 

بــــا انجــــــام آزمایــش قنــد خــون می  تــوان بیماری 

آنهــا را تشــخیص داد. بــا ایــن وجــود در صــورت عــدم 

ــه  2121کنتــرل مطلــوب، ممکــن اســت عالئمــی مشــابه ب



دیابــت نــوع 1 نیــز بــروز کنــد.

ــای  ــه عفونت ه ــوان ب ــوع 2 می ت ــت ن ــم دیاب ــر عالئ از دیگ

مکــرر، مخصوصــاً عفونــت دســتگاه ادراری و پوســت، تــاری 

ــم ها، احســاس ســوزش و  ــررس زخـــــ ــودی دی ــد، بهب دی

بــی حســی در انگشــتان پــا اشــاره کــرد.

چــه كســانی در معــرض خطــر ابتــال بــه دیابت 

؟ هستند

. تمامــی افــراد بــاالی 40 ســال در معــرض خطــر ابتــال بــه 
دیابــت نــوع 2هســتند و بایــد هــر 3 ســال یــک  بــار تحــت 

آزمایــش قنــد خــون قــرار بگیرنــد.

ــل  ــند و حداق ــی باش ــه وزن م ــار اضاف ــه دچ ــرادی ک . اف
ــه  ــال ب ــرض ابت ــز در مع ــد، نی ــر را دارن ــرایط زی ــی از ش یک

ــد  ــرر قن ــات مک ــام آزمایش ــتند و انج ــوع 2 هس ــت ن دیاب

خــون در آ نهــا بایــد در ســنین زیــر 40 ســال یــا بــا فواصــل 

ــار انجــام شــود. ــک ب ــی هــر 2-1ســال ی ــر، یعن ــاه ت کوت

ــه  ــال ب ــابقه ی ابت ــود س ــد از: وج ــرایط عبارتن ــن ش ای

ــرد  ــالی ف ــت در بســتگان درجــه ی اول، ســابقه ی ابت دیاب

بــه دیابــت پنهان)مرحلــه ی پیــش از دیابــت(، ســابقه ابتــال 

بــه دیابــت حاملگــی، ســابقه ی تولــد نــوزاد بــا وزن بیشــتر 

از 4 کیلوگــرم یــا تولــد نــوزاد بــا ناهنجاری هــای مــادرزادی، 

بیشــتر  ماکزیمــم  )فشــارخون  فشــارخون  بــودن  بــاال 

ــوه(،  ــر جی ــی  مت ــتر از 90 میل ــم بیش ــا مینیم از 140 و ی

ــیرید  ــری  گلیس ــی ت ــون؛  یعن ــی خ ــالالت چرب ــود اخت وج

باالتــر از 250 و یــا کلســترول خــوب )HDL(  کمتــر از 35 

ــه  ــر، ســابقه ی ابتــال ب ــی  گــرم در دســی  لیت میل

ــای  ــا بیماری ه ــدان و ی ــدد تخم کیســت های متع

قلبــی- عروقــی )تنگــی رگ هــای قلــب، انفارکتــوس قلبــی 

ــا ســکته ی مغــزی . ی

آیا دیابت قابل پیشگیری است؟

در مــورد دیابــت نــوع 1 بــا وجــودی کــه تحقیقــات زیــادی 

در مــورد روش هــای مختلــف پیشــگیری از آن در حــال 

انجــام اســت، ولــی هنــوز راه حــل قطعــی بــرای پیشــگیری 

ــوع 2  ــت ن ــورد دیاب ــت. در م ــده اس ــت نیام ــه دس از آن ب

تحقیقــات بــه روشــنی نشــان داده انــد کــه تغذیــه ی صحیــح 

ــز  ــی و نی ــد وزن فعل ــزان 7- 5 درص ــه می ــش وزن ب و کاه

انجــام مرتــب فعالیــت ورزشــی )150 دقیقــه در طــول هفته( 

در پیشــگیری از ابتــال بــه دیابــت، در افــراد در معــرض خطــر 

بســیار مؤثــر اســت.

اهداف  رژیم غذایی در بیماران دیابتی

هــدف اصلــی از رژیــم درمانــی در بیمــاران دیابتــی، 

اســتفاده از موادغذایــی بــه صــورت متعــادل اســت. 

اصــوالً رژیــم غذایــی ای کــه توســط کارشناســان و 

ــرای افــراد دیـــــابتی تهیــه  متخصصــان تغذیــه ب

مــی شــود شــامل مــوارد زیــر اســت: 

.  رساندن قند خون به سطح طبیعی
.  حفظ سطح چربی های خون در حد طبیعی

. کاهش مشکالت خاص بیماران دیابتی
. به دست آوردن و حفظ وزن ایده آل

.   رساندن مواد مغذی به بدن به میزان الزم
ــرژی مـــــوردنیاز بــــــدن جهــت انجــام  . تــــــأمین ان

ــای الزم ــت ه فعالی
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.  جلوگیری از بروز عوارض و مشکالت ناشی از دیابت
ــرای بیمــاران مبتــال  ــه ای ب توصیــه هــای تغذی

بــه دیابــت نــوع اول

ــور منظــم  ــه ط ــود را ب ــی خ ــه غذای ــد برنام . ســعی کنی
تنظیــم کنیــد. بــه نحــوی کــه هــر روز در ســاعات معینــی 

ــد. غــذا بخوری

. روزانه بین 4 تا 5 وعده غذا بخورید.
ــا  ــدرات ه ــبی از کربوهی ــر متناس ــده مقادی ــر وع . در ه
ــانات  ــی از نوس ــوارض ناش ــار ع ــا دچ ــد ت ــرف کنی را مص

ــوید. ــون نش قندخ

. چربی دریافتی از طریق موادغذایی را محدود کنید.
. مصــرف قندهــای ســاده ماننــد شــکر، شــکر قرمــز، عســل 

و شــربت ذرت را محــدود کنیــد.

. مصــرف فیبــر را تــا میــزان 25 میلــی گــرم بــه ازای هــر 
1000 کیلوکالــری دریافتــی افزایــش دهیــد. جهــت اطــالع 

ــص  ــا متخص ــود، ب ــه خ ــاز روزان ــری موردنی ــزان کال از می

ــع غذایــی فیبــر عبارتنــد از :  تغذیــه مشــورت نماییــد. مناب

ــات و غــالت ســبوس دار. ــوه و ســبزی، حبوب ــواع می ان

ــد  ــد مانن ــدون قن ــوالت بــــ ــد از محص ــالش کنیـــ . ت
ــد و  ــدون قن ــه ب ــد، ژلــــــ ــدون قن ــای ب ــوشابه ه نـــ

بیســکوئیت هــای بــدون قنــد اســتفاده کنیــد.

. از میــوه هــای تــازه و کلوچــه هــای کــم چربــی و غــالت 
بــه عنــوان میــان وعــده اســتفاده کنیــد.

. هــر روز صبــح، غــالت پرفیبــر را بــرای صبحانــه انتخــاب 
از مصــرف غــالت دارای مقادیــر زیــاد شــکر  کــرده و 

ــد. ــودداری کنی خ

. به جای آب میوه از میوه تازه استفاده کنید.
. از شیرهای کم چربی استفاده کنید.
. روزانه حداقل 8 لیوان آب بنوشید.

ــرای بیمــاران مبتــال  ــه ای ب توصیــه هــای تغذی

ــه دیابــت نــوع دوم ب

از آنجایــی کــه بیمــاران دیابــت نــوع دوم در ســنین باالتــری 

قــرار دارنــد، مهــم تریــن کار در ایــن بیمــاران، کنتــرل وزن 

مــی باشــد. بیمــاران مبتــال بــه دیابــت نــوع دوم بایــد توصیه 

هــای ذیــل را مدنظــر قــرار دهنــد:

. مصــرف فیبرهــای محلــول بــه میــزان 25 گــرم بــه ازای 
هــر 1000 کیــــــلوکالری ضمــن ایجــاد احســاس ســیری  

ــی از  ــد. یک ــک کن ــون کم ــرل قندخ ــه کنت ــد ب ــی توان م

ــواع فیبرهــای محلــول پکتیــن مــی باشــد کــه در ســیب  ان

ــوت  ــروت ، ت ــپ ف ــو و گری ــال، لیم ــل پرتق ــات مث ، مرکب

ــر از  ــج و غــالت ســبوس دار وجــود دارد . غی فرنگــی ، هوی

ایــن مــواد غذایــی، منابعــی فیبــری کــه در بــاال ذکــر شــده 

ــد. ــد را نیــز مصــرف کنی ان

. تعداد وعده های غذایی خود را افزایش دهید.
. حتمــا قبــل از صــرف غــذا از ســاالد یــا موادغذایــی 
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کــم کالــری مــــــانند کاهـــــــو، کرفــس، ژلــه بــدون قنــد و ســوپ هــای ســاده و کم کالــری اســتفاده کنید.

ــازه  ــوه ت ــول روز از می ــای آن در ط ــه ج ــرده و ب ــودداری ک ــتا خ ــه صــورت ناش ــح و ب ــوه در صب . از مصــرف آب می
ــد. اســتفاده کنی

. از نوشیدنی ها و دسرهای بدون قند استفاده کنید.
. آرد گندم کامل را جانشین آرد سفید کنید.

. از مصرف روغن ماهی و مکمل نیاسین خودداری کنید زیــــرا بــــاعث افزایش قنــــد خون می شوند.
. مصرف چربی ها را در برنامه روزانه غذایی خود طبق نظر متخصص تغذیه کاهش دهید.

.روزانه 8 لیوان آب بنوشید.
نكات مهم و قابل توجه برای خانواده ها و بیماران

ــذا مصــرف  ــه تغذیــه خــود توجــه خاصــی داشــته باشــند، ل ــه بیمــاری کلیــوی نیــز بایــد ب . افــراد دیابتــی مبتــال ب
ــه توصیــه نمــی شــود. ــا اجــازه متخصــص تغذی ــه ای مگــر ب مکمــل هــای تغذی

ــرد  ــعی ک ــد س ــردد، بای ــی گ ــت م ــاری دیاب ــدید بیم ــث تش ــا باع ــن ه ــی از ویتامی ــود بعض ــه کمب ــی ک . از آن جای
تــا مقادیــر متناســب ویتامیــن هــا از طریــق موادمغــذی دریافــت شــوند. بــه دلیــل افزایــش نیــاز بــه ویتامیــن هــا در 

ایــن بیمــاران بایــد مکمــل ویتامینــی مصــرف شــود، ولــی بــرای جلوگیــری از عــوارض مصــرف بیــش از حــد آنهــا بــا 

ــد. ــه مشــورت کنی متخصــص تغذی

ــن  ــدار ای ــه مق ــد ک ــی ده ــات نشــان م ــه انســولین دارد. تحقیق ــاز ب ــه داخــل ســلول، نی ــرای ورود ب . ویتامیــنC  ب
ویتامیــن در افــراد دیابتــی پاییــن تــر از حــــــد طبیعــی مــی باشــد؛ لــذا مصــرف میــوه و ســبزی فــراوان و همچنیــن 

مکمــل ویتامیــنC  ضــروری اســت.

. بعضــی از داروهــای خوراکــی کاهــش دهنــده قنــد خــون، باعــث کمبــود ویتامیــن B12 در بــدن مــی شــوند. بنابرایــن 
در ایــن مــورد نیــز بایــد بــا یــک متخصــص تغذیــه مشــورت کنیــد، زیــرا کمبــود ایــن ویتامیــن مــی توانــد باعــث تخریــب 

ــت عصبی شــود. باف

. بیمــاری دیابــت مــی توانــد باعــث کمبــود بیوتیــن در بــدن شــود. از آن جــــــایی کــه کمبــود ایــن مــــــاده مهــم 
مــی توانــد باعــث تخریــب بافــت عصبــی در بازوهــا و ســاق پــا شــود، مشــورت بــا متخصــص جهــت آشــنایی بــا منابــع 

مصــرف و میــزان مــورد نیــاز آن ضــروری اســت.

منبع: انجمن دیابت ایران
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اهداف آموزشی:

انتظار می رود خوانندگان پس از مطالعه بتوانند:

1-عامل وعالئم بیماری را بشناسند.

2- راههای انتقال بیماری را بدانند.

3- راههای پیشگیری بیماری را بدانند.

مقدمه : 

ــی باشــیم  ــه متاســفانه هــر روز شــاهد گســترش هرچــه بیشــتر آن م ــان ک یکــی ازبیماریهــای شــایع در ســطح جه

بیمــاری هپاتیــت اســت کــه در چنــد نــوع مختلــف در کبــد بوجــود مــی آیــد، ایــن بیمــاری در ایــران نیــز بــه صــورت 

گســترده دیــده مــی شــود و بیمــاری هپاتیــت A یــک بیمــاری ویروســی اســت کــه از طریــق آب و غــذای آلــوده منتقــل 

مــی شــود. ایــن بیمــاری معمــوال خــود بــه خــود بهبــود یافتــه و عــوارض دراز مــدت کبــدی ندارد،بــه علــت گســترش 

ایــن بیمــاری در ایــران وجهــان ، مقالــه ای را گــرده آوری کــرده ام .

هپاتیــت چیســت ؟هپاتیــت یــک واژه کلــی اســت کــه بــه التهــاب بافــت کبــد اطــالق مــی شــود .ســموم برخــی 

ــد ولــی  داروهــا ، بیماریهــای اتوایمیــون ، مصــرف الــکل ، باکتــری هــا وویروســها در ایجــاد هپاتیــت نقــش دارن

تهیه وتنظیم: کبری برهانی کارشناس - جلب مشارکتهای مردمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان شهرستان بردسیر
ربابه عرب پور کارشناس جلب مشارکتهای مردمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان )معاونت بهداشتی( 

A هپاتیت
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بطورکلــی ویروســها عامــل اصلــی بروزهپاتیــت مــی باشــند 

ویروســهایی کــه باعــث هپاتیــت مــی شــوند انــواع مختلفی 

ــت A,B,C,D,E از  ــروس هپاتی ــد از وی ــه عبارتن ــد ک دارن

آنجایــی کــه بیماریهــای کبــدی معمــوال بــه صــورت زردی 

ــا آزمایــش خــون  ــان مــی شــوند، هپاتیــت ب ــان نمای ویرق

ــه خــودی  ــد ب تشــخیص داده مــی شــود.هپاتیت مــی توان

ــر  ــدی منج ــیروز کب ــروز وس ــه فبی ــا ب ــد ی ــود یاب خودبهب

شــود واگــر هپاتیــت کمتــر از 6مــاه طــول بکشــد هپاتیــت 

حــاد واگــر بیشــتر از 6مــاه طــول بکشــد ، هپاتیــت مزمــن 

محســوب مــی شــود. 

ــت  ــروس هپاتی ــر وی ــت Aدر اث ــاری : هپاتی ــل بیم عام

ــته ای  ــک رش ــروس ت ــک وی ــودکه ی ــی ش ــاد م HAVایج

خطــی بــدون پوشــش از جنــس هپاتوویــروس وعضــو 

خانــواده پیکورنــا ویروســها مــی باشــد.هپاتیت Aَیــک 

ــوارد  ــدکه درم ــی باش ــونده م ــدود ش ــود مح ــاری خ بیم

ــار  اندکــی ممکــن اســت بــه هپاتیــت بــرق آســا ومــرگ ب

منجرشــود ولــی هرگــز بــه حالــت مزمــن تبدیــل 

نمــی شــود یــک بارابتــال بــه ایــن بیمــاری 

ــه  باعــث ایمنــی مــادام العمــر مــی شــود .ایــن بیمــاری ب

ــود  ــت وج ــم جمعی ــه تراک ــی ک ــده در مناطق ــور عم ط

ــی  ــروز م ــتند ، ب ــوردار نیس ــی برخ ــت کاف دارد واز بهداش

ــدم  ــل ع ــه دلی ــتی ، ب ــرایط بهداش ــود ش ــا بهب ــد. ب کن

ــی  ــش م ــاری افزای ــه بیم ــاس ب ــراد حس ــداد اف ــال ،تع ابت

ــوده  ــرد آل ــک ف ــل ورود ی ــه دلی ــرایط ب ــن ش ــد .درای یاب

ــن  ــه همی ــد  ب ــای گســترده رخ ده ــن اســت اپیدمه ممک

دلیــل بــه هپاتیــت Aاصطالحــا هپاتیــت عفونــی هپاتیــت 

اپیــــــدمیک ویــــــرقان اپیدمیــک نیــز گفتــه می شــود. 

ــت  ــاز حــاد هپاتی ــه ف ــم اولی ــم بیماری:شــروع عالئ عالی

ویروســی شــبیه بــه ســرماخوردگی مــی باشــد .ایــن عالئــم 

عبارتتــداز :تــب ، بیحالــی ،بــی اشــتهایی  تهــوع ودل درد، 

دردمفاصــل ،اســتفراغ ، اســهال پــس از چنــدروز بــا زردی 

ظاهــر مــی شــود.می توانــد خفیــف باشــدو2-1هفته طــول 

بکشــد یاشــدید بــوده وچنــد مــاه بــه درازا بکشــد. 

ویافتــه هایــی کــه در معاینــه مشــاهده مــی شــود 

محــدود بــوده وعبارتنــداز : هپاتومگالی)بزرگــی کبــد( 

،لنفادنوپاتی)بزرگــی غددلنفــاوی( ، واســپلنومگالی )بزرگــی 

طحــال(.  دوران نقاهــت معمــوال« طوالنــی دارد.بطورکلــی 

ــی شــود.ولی  ــش ســن بیشــتر م ــا افزای ــاری ب شــدت بیم

معمــوال« بهبــودی کامــل بــدون ضایعــه وعــود پیــدا 

ــتند  ــت هس ــدون عالم ــا ب ــیاری از عفونته ــود بس ــی ش م

، برخــی خفیــف وبــدون زردی هســتند ، بخصــوص در 

ــانگر  ــدی نش ــگاهی کب ــتهای آزمایش ــط تس ــال وفق اطف

ــن وحــدود  ــزان گشــندگی بســیار پایی بیمــاری اســت .می
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0/6%اســت واکثــر مــوارد مــرگ در افــراد مســن اســت کــه 

ــد. ــدید دارن ــاری ش ــیر بیم س

ــه  ــخص ب ــت A از ش ــال هپاتی ــال : انتق ــای انتق راهه

ــق آب  ــی از طری ــی– مدفوع ــورت دهان ــه ص ــخص وب ش

ــه  ــاری ب ــن بیم ــرد .ای ــی گی ــورت م ــوده ص ــذای آل وغ

نــدرت ممکــن اســت از طریــق جنســی بــه صــورت دهانــی 

– مقعــدی یــا انتقــال خــون منتقــل شــود .تمامــی افــرادی 

کــه فاقــد ســابقه ابتــال به ایــن بیمــاری مــی باشــندوتاکنون 

واکســن هپاتیــت Aرا دریافــت ننمــوده انــد در معــرض ابتــال 

  A ــت ــه هپاتی ــال ب ــرد مبت ــرار دارند.ف ــاری ق ــن بیم ــه ای ب

انتشــار ویــروس از طریــق مدفــوع از3-1هفتــه قبــل از 

بــروز عالئــم بیمــاری تــا چنــد هفتــه بعــد از شــروع زردی 

ــدت  ــار بش ــوع بیم ــدت مدف ــن م ــد.در ای ــی یاب ــه م ادام

آلــوده کننــده ومســری مــی باشــد.ویروس هپاتیــت Aبعــداز 

خــروج از طریــق مدفــوع قــادر اســت در آب هــای شــیرین  

اب دریــا ، فاضــالب وخــاك زنــده بمانــد. ایــن ویــروس بــه 

شــدت درمقابــل عوامــل نامســاعد محیطــی مقــاوم اســت و 

در دمــای 20- درجــه ســانتی گــراد بــرای ســال هــا زنــده 

ــروس  و انتشــار  مــی ماند.همیــن ویژگــی باعــث بقــای وی

ــد  ــروس هپاتیــت A مــی توان آن در جامعــه مــی شــود .وی

ــه  ــدت 10 دقیق ــه م ــراد را ب ــانتی گ ــه س ــای 70 درج دم

ــا  تحمــل نماید.هــم چنیــن قــادر اســت محیــط اســیدی ب

ــه مــدت 2ســاعت تحمــل کنــد . PHیــک را ب

A مراحل دوره عفونت حاد هپاتیت

ــم  ــد عالئ ــی فاق ــت تحــت بالین ــه هپاتی ــال ب ــاران مبت بیم

ــوع  ــه ایــن ن بالینــی ویرقــان مــی باشــند.بچه هــا معموالب

هپاتیــت مبتــال مــی شوندوشــدت عالئــم بالینــی بــه ســن 

ابتــال بســتگی دارد .هرچــه ســن باالتــر باشــد شــدت عالئم 

بیشــتر خواهــد شــد .دوره عفونــت حــاد هپاتیــت بــه چهــار 

فــاز تقســیم مــی شــود.

1-دوره ی کمــون یاپیــش بالینــی :حــدود 50-10 روز 

طــول مــی کشــد .در ایــن دوره،بیمــار فاقــد عالئــم بالینــی 

ــرایت  ــت س ــن دوره قابلی ــکل ای ــن مش ــم تری ــت. مه اس

بیمــاری اســت.

ــا بیــش از یــک  2-دوره ی پیــش زردی : از چنــد روز ت

هفتــه ممکــن اســت طــول بکشــد. در ایــن دوره ، عالئمــی 

ــتفراغ،  ــتگی،درد شکم،تهوه،اس ــتها ،خس ــدم اش ــد ع مانن

ــب  ــوع و ت ــی مدف ــگ پریدگ ــدن ادرار،رن ــهال،تیره ش اس

ــروز مــی کنــد. ب

3-دوره ی زردی: بــا عالئــم یرقــان آغــاز مــی شود.ســطح 

بیلــی روبیــن تــام ممکــن اســت از40-20 میلــی گــرم در 

ــه  ــن دوره ب ــب در ای ــاران اغل ــاوز کند.بیم ــم تج ــر ه لیت

ــرف  ــوال ظ ــد.دوره ی زردی معم ــی رون ــان م ــال درم دنب

10 روز از شــروع عالئــم  بالینــی  بــروز مــی کنــد.

2727تــب در روزهــای نخســت زردی فروکــش مــی کنــد.



ویرمــی )وجــود ویــروس در خــون (ظــرف مــدت کوتاهــی 

ــه مــدت  خاتمــه مــی یابدولــی دفــع ویــروس از مدفــوع ب

ــم  ــرگ ک ــال م ــی یابد.احتم ــه م ــه ادام ــا دو هفت ــک ی ی

ــه زردی( و بیمــاری ســر  ــال ب ــراد مبت اســت )0/2 درصداف

ــیروزکبدی در  ــی نکروزوس ــی کند.گاه ــش م ــام فروک انج

طــی 8-6 هفتــه اول بیمــاری بــروز مــی کنــد و بــا عالئــم 

شــدید بالینــی ماننــد تــب بــاال،درد شــدید شکم،اســتفراغ 

و یرقــان همــراه اســت و بیمــاری بــه ســمت انســفالوپاتی 

ــه  ــی کند.ب ــا و تشــنج پیشــرفت م ــا کم ــراه ب ــدی هم کب

ایــن حالــت هپاتیــت بــرق آســا گفتــه مــی شــود کــه در 

90-70درصــد مــوارد بــه بــاالی 50ســال خیلــی کم اســت 

.اگــر عفونــت هپاتیــت Aدر افرادمبتــال بــه هپاتیــت مزمــن 

BیــاCرخ دهــد احتمــال مــرگ بشــدت افزایــش مــی یابــد.

ــه  ــاری ب ــم بیم ــن دوره عالئ ــت:در ای 4- دوره ی نقاه

ــود  ــوارد ،ع ــد م ــد.20-3 درص ــی کن ــش م ــج فروک تدری

هپاتیــت15-4 هفتــه بعــد از فروکــش نمــودن عالئــم 

بیمــاری گــزارش شــده اســت.احتمال طوالنــی شــدن 

ــت. ــده اس ــزارش نش ــاه گ ــش از 12م بی

اقدامات کنترلی وپیشگیری اولیه

ازآن جایــی کــه عفونــت بــه صــورت مدفوعی-دهانــی 

منتقــل مــی شــود لــذا اقدامــات پیشــگیرانه ماننــد رعایــت 

ــع بهداشــتی  ــردی واســتفاده از آب ســالم ودف بهداشــت ف

فاضــالب بهتریــن روش پیشــگیری وکنتــرل عفونــت 

رعایــت  .هــم چنیــن  مــی شــود  محســوب 

ــد  بهداشــت فــردی وشتشــوی مکــرر دســت هــا مــی توان

ــه اطرافیــان جلوگیــری  ــوده ب از انتقــال عفونــت از فــرد آل

ــد. نمای

ــت  ــر فعال:ایمــن ســازی علیــه عفون ــازی غی ــن س ایم

ــر  ــکان پذی ــال ام ــال وغیرفع ــه دو روش فع ــت A ب هپاتی

ــز ایمنوگلوبولیــن  ــا تجوی اســت .ایمــن ســازی غیرفعــال ب

ــورد  ــالی م ــرای پیشــگیری از ابت ــه ب ــی گیردک صــورت م

ــل  ــن قب ــر ایمنوگلوبولی ــت .اگ ــر اس ــت A موث ــه هپاتی ب

ــا  ــت را ت ــه عفون ــال ب ــانس ابت ــود ش ــز ش ــه تجوی ازمواجه

90درصــد کاهــش مــی دهد.هــم چنیــن از ایمنوگلوبولیــن 

بــرای پیشــگیری بعــداز مواجهــه اســتفاده مــی شــود .ایمن 

ــه  ــود ک ــی ش ــن محســوب م ــال روشــی ام ــازی غیرفع س

مــی تــوان در کــودکان بالغــان ،دوران بــارداری وشــیردهی 

وحتــی در افــراد مبتــال بــه نقــض ایمنــی مــورد اســتفاده 

قــرار دادولــی ایمنــی حاصــل از آن گــذرا بــوده وحــدود 6 

مــاه دوام خواهد داشــت . بــــــرای اســتمرار ایمنی بــــاید 

ــن  ــد ایمنوگلوبولی ــم 100واح ــورت دوره ای ومنظ ــه ص ب

ــت  ــه نیس ــه صرف ــرون ب ــی ومق ــه علم ــود ک ــز نم تجوی

ــاه  ــه م ــن MMRرا تاس ــق واکس ــد تزری ــن بای ــالوه برای .ع

ــا دو  ــه تاخیــر انداخــت وت ــز ایمنوگلوبولیــن ب بعــداز تجوی

هفتــه بعــداز تزریــق واکســن هــای ویروســی ضعیــف شــده 

ــود. ــز نم ــن پرهی ــز ایمنوگلوبولی از تجوی

ــتفاده  ــا اس ــال ب ــازی فع ــن س ــازی فعال:ایم ــن س ایم
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ــکل  ــه از ش ــی گیردک ــورت م ــت Aص ــن هپاتی از واکس

A غیرفعــال ویــروس تهیــه مــی شــود .واکســن هپاتیــت

ــا در  ــاال مــی باشــدکه در تقربی ــی ب ــا ایمن روشــی امــن ب

100درصــد مــوارد باعــث ایمنــی طوالنــی مــدت 20ســال 

ــر در  ــی لیت ــورت 0/5میل ــه ص ــن ب ــود.این واکس ــی ش م

ــی  ــود .وایمن ــی ش ــز م ــاه تجوی ــه 6 م ــه فاصل ــت ب دونوب

ــویز اولیــن دوز واکســن  ــاه از تجـــ ــک م ظــرف مــدت ی

ــی شــود. حاصــل م

پیشــگیری ثانویه:برخــالف عفونتهــای باکتریــال ، هیــچ 

روش درمانــی یــا داروی آنتــی بیوتیکــی بــرای مقابلــه بــا 

عفونــت هپاتیــت A وجــود نــدارد لــذا اقدامــات پیشــگیرانه 

تنهــا اقــدام موثــر بــرای مقابلــه بــا ایــن عفونــت می باشــد. 

درمــان صرفــا جنبــه حمایتــی داشــته وبــه منظــور حفــظ 

تعــادل تغذیــه ای صــورت مــی گیرد.هــم چنین اســتراحت 

ومصــرف مایعــات توصیــه مــی شود.شــواهد کافــی در مورد 

محدویــت مصــرف چربــی در دوره بیماری وجــود نداردولی 

ــرای تامیــن نیازهــای  مصــرف تخــم مــرغ ، شــیر وکــره ب

تغذیــه ای بیمــار مفیــد اســت .معمــوال نیــازی بــه بســتری 

بیمارنیســت .تجویــز داروهــای اســتروئبدی ،ایمنوگلوبولین 

ودارهــای ضــد ویروســی در مرحلــه حــاد بیمــاری ارزشــی 

ــرق آســا ممکــن اســت  ــه هپاتیــت ب ندارد.بیمــار مبتــال ب

ــاز پیــدا کنــد هرچنــد یافتــن بیمــار  ــه نی ــد کلی ــه پیون ب

مناســب بــرای اهــداء کبــد بــه ســادگی میســر نیســت .بــا 

ایــن وجــود حــدود 60 درصــد بیمــاران مبتــال بــه هپاتیــت 

بــرق آســا کــه در مرحلــه 4آنســفالوپاتی قــرار دارنــد بــدون 

دریافــت پیوندکلیــه زنــده مــی ماننــد.

نتیجــه گیــری : امــروزه بــا آمــوزش بــه تــک تــک افــراد 

ــیاری از  ــردی از بس ــت ف ــت بهداش ــورد رعای ــه درم جامع

بیماریهــای واگیــردار مــی توانیــم جلـــــوگیری کنیم واین 

امــــــر باحضــور فعــال داوطلبیــن ســالمت در کالســهای 

آموزشــی میســر مــی باشــد.

منابع : 

- شــورای نویســندگان وســـــرپرستی دکتــر پرویــن یـــــــاوری  ســال 

 A  ــاله : بیمــاری هپاتیــت انتشــار :  1392  عنــوان مقــــ

 شماره صفحه : 45-51

-  اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران )جلدنخست( 

-  راهنمای کشوری مبارزه بابیماریهای واگیردار
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اصــول
 مقــاله نویسی

هدف: آشنایی با اصول صحیح مقاله نویسی

گروه هدف: پرسنل بهداشتی، اعضای هیئت تحریریه و کلیه خوانندگان محترم عالقمند به تحقیق و پژوهش

بعضــی مواقــع کســانی کــه مــی خواهنــد مقالــه علمــی یــا پژوهشــی بنویســند تفاوتــی بیــن ایــن دو قائــل نیســتند؛ در 
بســیاری از مقاالتــی کــه حتــی در نشــریات معتبــر منتشــر مــی شــود اساســا کار تحقیقــی انجــام نشــده اســت البتــه 
ــم  ــه نمــی شــود، گــردآوری اطالعــات و تنظی ــن جســتجو، تحقیــق گفت ــه ای ــی ب ــوده اســت ول جســتجویی در کار ب

آنهاســت.
یکــی از تفــاوت هــای تحقیــق بــا تالیــف نیــز همیــن اســت.تالیف گــردآوری اطالعــات، تنظیــم آنهــا و تدویــن اســت 
البتــه در تالیــف نــوآوری نیــز وجــود دارد و خیلــی از مــواردی کــه در مســیر کار تحقیــق طــی مــی شــود در تالیــف 

نیــز خواهــد بــود.
تحقیــق ارائــه یــک مــدل جدیــد اســت.یعنی بــا اطالعــات موجــود و بــا اســتفاده از فکــر خــود بتوانیــم کشــف جدیــدی 
را انجــام دهیــم.در تحقیــق بایــد بــرای حــل مســاله یــا مشــکل راهــی ارائــه کنــد تــا بــا بــکار بســتن آن مشــکل مرتفــع 

. د شو
مقالــه یــــــا نوشــتار مــی توانــد خروجــــــی یــک تحقیــق باشــد همانطــور کــه تــــدریس ،تــــالیف، ســخنرانی و 
تبلیــغ مــی تواننــد خروجــی هــای دیگــر تحقیــق باشــند. اگــر دامنــه خروجــی هــای کار تحقیــق را وســیع تــر کنیــم 

تهیه و تنظیم:خدیجه سنچولی-کارشناس گسترش شبکه معاونت بهداشتی زاهدان
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خواهیــم دیــد کــه کار رســانه نیــز مــی توانــد خروجــی کار 
تحقیقــی باشــد بــه عبــارت دیگــر یــک تالیــف ، ســخنرانی، 
تدریــس، تبلیــغ، فیلــم ســینمایی میتوانــد بــر اســاس یــک 
کار تحقیقــی شــکل گرفتــه باشــد یعنــی پشــتوانه تحقیــق 
داشــته باشــد و مــی توانــد فقــط از اطالعــات موجــود 
اســتفاده کــرده و نهایتــا بــه بیانــی دیگــر کار خــود را ارائــه 

کنــد.
بــا توجــه بــه مطالــب گفتــه شــده دربــاال الزم دانســتیم در 
ایــن شــماره بــه صــورت خالصــه تعریفــی از انــواع مقالــه را 
بیــان نماییــم و در شــماره بعــدی نشــریه مجــازی داوطلبــان 
ســالمت در مــورد اصــول مقالــه نویســی و اینکــه یــک مقالــه 
از چــه بخــش هایــی تشــکیل شــده اســت صحبــت کنیــم:

1.  مقالــه پژوهشــی: برگرفتــه از تحقیقــی اســت کــه بــه 
تازگــی پایــان یافتــه اســت و چــون متکــی بــر یافتــه هــای 
تحقیقاتــی اســت، گــــــزارش تحقیــق نیــز بـــــه آن گفتــه 
مــی شــود. مقــاالت پژوهشــی غالبــا از ارائــه نتایجــی کــه در 
آزمایشــگاه بدســت آمــده اســت، حاصــل میشــود بــه زبــان 
ســاده تــر مقــاالت پژوهشــی حاصــل پژوهــش و تحقیــق و 

آزمایــش در حــوزه ای خــاص مــی باشــد.
ــه تحلیلــی: ایــن نــوع مقالــه کــه بــه نــام مقالــه  2. مقال
نظــری نیــز شــناخته مــی شــود، مقالــه ای اســت کــه مؤلــف 
بــا اســتفاده از منابــع پژوهشــی پیشــین، نظریــة خاصــی را 
در حــوزه کار خــود مطــرح مــی نمایــد. در ایــن نــوع مقالــه 
ــترش  ــی را گس ــای قبل ــه ه ــت نظری ــن اس ــنده ممک نویس
دهــد، آن هــا را با اســتفاده از شــواهد استحکــــــام بخشــد، 
ــا آنهــا را مــورد  ــه شــکل دیگــری بیــان کنــد ی آن هــا را ب
تأمــل و تردیــد قــرار دهــد. چنانچــه از نــام آن برمــی آیــد 

مقالــه تحلیلــی، از تحلیــل و موشــکافی موضوعــات در جهت 
بســط دادن موضــوع و یــا بیــان نقــاط قــوت و ضعــف آنهــا 

حاصــل مــی شــود.
3. مقالــه مــروری: ایــن مقالــه بــه تحلیــل کالن و ارزیابــی 
ــر  ــاًل منتش ــه قب ــردازد ک ــی پ ــی م ــته های ــادی نوش انتق
شــده اســت. مؤلــف مقالــه مــروری از طریــق مقولــه بنــدی، 
یکپارچــه ســازی و ارزشــیابی متــون منتشــر شــدة پیشــین، 
ســیر پیشــرفت پژوهــش هــای جــاری را در جهــت روشــن 
ســاختن مســئله ای مشــخص دنبــال مــی کنــد. بــه عبــارت 
دیگــر و بــه زبانــی ســاده تــر نویســنده در مقــاالت مــروری 
ــل و  ــه دخ ــدون اینک ــف را ب ــراد مختل ــای اف ــه نظره نقط
تصرفــی در آنهــا انجــام دهــد، را در کنــار هــم قــرار داده و 
نســبت بــه نوشــتن مقالــه اقــدام مــی کنــد. مقــاالت مــروری 
غالبــا در حیطــه هایــی کاربــرد دارد کــه در آنهــا نوشــته هــا 
و تحقیــق  هــای بســیاری انجــام شــده ولــی مقالــه  ای کــه 
ــد  ــه باشــد و بتوان ــر گرفت ــات را در ب ــی تحقیق ــج تمام نتای
بــه صورتــی جامــع و یکپارچــه کل موضــوع را نشــان دهــد، 
وجــود نــدارد. بــا توجــه بــه اینکــه نویســنده مقــاالت مروری 
بایــد نســبت بــه تمــام زوایــای موضــوع اطالعــات و دانــش 
کافــی داشــته باشــد، بطوریکــه بتوانــد تمامــی ابعــاد موضوع 
را در مقالــه بیــان نمایــد، غالبــا توصیــه میشــود کــه افــرادی 
نســبت بــه نوشــتن مقــاالت مــروری اقــدام کننــد کــه خــود 
در آن زمینــه صاحــب نظــر بــوده و چندیــن مقالــه مــروری 

و یــا پژوهشــی در آن مــورد بــه چــاپ رســانده باشــد.
4. مقالــه گــردآوری: ایــن نــوع مقالــه صرفــاً به گــردآوری 
و انعــکاس نقطــه نظرهــای مختلــف منــدرج در نوشــته هــای 

ــا موضوعــی خــاص مــی پــردازد و در واقــع  مرتبــط ب
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ــه  ــا مقال ــاوت آن ب ــد. تف ــی کن ــه نم ــازه ای را عرض کار ت
تحلیلــی ایــن اســت کــه بــه ارائــه نظریــه جدیــدی منتهــی 
نمــی شــود و نیــز بــا مقالــه مــروری ایــن تفــاوت را دارد کــه 
الزامــاً بــه ســنجش و ارزیابــی کلیــه آثــار قبلــی نمی پــردازد. 
ــر و  مقــاالت گــردآوری را در اصــل میتــوان نســخه کوچکت
ناقــص  تــر مقــاالت مــروری دانســت. بایــد ایــن را نیــز مــورد 
توجــه قــرار داد کــه ارزش علمــی مقــاالت گــردآوری شــده 
نســبت بــه ســه نــوع اول مقالــه بــه نســبت پاییــن میباشــد. 
همچنیــن بــه خاطــر داشــته باشــید کــه نشــریه هــای معتبر 
داخلــی و خارجــی کــه دارای رتبــه علمــی علمــی پژوهشــی 
مــی باشــند، غالبــا از چــاپ کــردن مقــاالت گــردآوری شــده 
خــودداری مــی کننــد. البتــه عــالوه بــر مــوارد ذکــر شــده، 
گونــه هــای دیگــری از نوشــته هــای مجــالت وجــود دارنــد 
کــه از فراوانــی کمتــری برخوردارنــد؛ نظیــر یاداشــت هــای 
انتقــادی، نقــد و بررســی، گــزارش کوتــاه و...  کــه بــا توجــه 
ــه 4 مــورد ذکــر شــده  ــه نســبت ب ــه اینکــه ارزش آنهــا ب ب
ــه همیــن دلیــل از دادن توضیحــات  ــر میباشــد، ب پاییــن ت

بیشــتر در مــورد آنهــا خــودداری شــده اســت.

ــی از  ــاالت ترکیب ــیاری از مق ــه بس ــکان دارد ک ــه: ام نکت
انــواع مقــاالت فــوق باشــد مثــال امــکان دارد مقالــه تحقیقــی 
ــر انعــکاس  ــه عــالوه ب مــروری باشــد، بطوریکــه در آن مقال
ــه و تحلیــل آنهــا نیــز پرداختــه  ــه تجزی نظــرات مختلــف ب
و نظــرات و تحلیــل  هــای شــخصی را نیــز در داخــل آنهــا 

وارد کــرده باشــد.
مقالــه مــروری صرفــا ادبیــات موضوعــی رو بررســی مــرور و 
جمــع بنــدی میکنــه و در واقــع تولیــد علــم نمیکنــه ولــی 
مقالــه علمــی پژوهشــی معمــوال شــامل پژوهــش میدانــی یــا 
آزمایشــگاهی و ... میشــه و عــالوه بــر ادبیــات موضوعــی بــر 
ــی انجــام میــده کــه  ــات آزمــون های اســاس مــدل و فرضی

نتیجــه آن دانــش افزایــی هســت.

  منبع: 

-Available at.http://accproposal.blogsky.com

- Available at.http://instech.blogfa.com

- حامــد روحــی ســعدآباد )1391(، اصــول مقالــه نویســی در 20 

دقیقــه، نشرســایت مقالــه آبــاد اینجاســت
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محققــان مرکــز تحقیقــات اپیدمیولــوژی کــودکان در ســوئد دریافتنــد کــه نــه تنهــا افســردگی مــادر 
بلکــه افســردگی پــدر نیــز می توانــد بــا بــروز تولــد زودرس کــودك مرتبــط باشــد. بــر اســاس نتایــج 
ــد  ــر تول ــد، خط ــادر می توان ــدر و م ــی پ ــالمت ذهن ــکالت س ــان مش ــایی و درم ــش شناس ــن پژوه ای

ــد را کاهــش دهــد. زودرس فرزن
پــدران افســرده تعــادل هورمــون اســترس را در مــادر تحــت تأثیــر قــرار داده و ایــن افســردگی می توانــد 
کیفیــت اســپرم پــدر را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. طــی ایــن پژوهــش 360 هــزار تولــد بیــن ســال های 
2007 تــا 2012 مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد. افســردگی زنــان و مــردان بــر اســاس میــزان اســتفاده 
و تجویــز داروهــای ضــد افســردگی تعییــن شــد. تمامــی ایــن اطالعــات 12 مــاه پیــش از بــارداری تــا 

6 مــاه پــس از آن بــه دســت آمــد.
ــد، در  ــه می کردن ــود افســردگی خــود را تجرب ــا ع ــه افســردگی و ی ــادران افســرده کــه اولیــن تجرب م
ــت  ــه حال ــی ک ــورد پدران ــتند. در م ــرار داش ــان زودرس ق ــی 40 درصــدی زایم ــر 30 ال ــرض خط مع
ــاه پیــش از  ــه نداشــتن افســردگی در 12 م ــد )منظــور تجرب ــه می کردن ــد« را تجرب افســردگی »جدی
تشــخیص کنونــی افســردگی اســت(، خطــر تولــد زودرس و بــه دنیــا آمــدن فرزنــد نــارس وجود داشــت. 
ایــن پــدران در معــرض خطــر 38 درصــدی بــرای داشــتن فرزنــد 

بســیار نــارس قــرار داشــتند.
تولــد زودرس معمــوالً دلیــل اصلــی مــرگ 
نــوزادان محســوب می شــود و نوزادانــی کــه 
ــط  ــدت مرتب ــی م ــای طوالن ــد، پیامده نمی میرن
بــا ســالمتی را تجربــه می کننــد. بــه گفتــه 
ــر  ــد ب ــدر می توان محققــان اســترس و افســردگی پ
مــادر بــاردار تأثیــر گذاشــته و مشــکالتی بــه وجــود 
ــر  ــا بهت ــه زوج ه ــد ک ــه می کنن ــان توصی آورد. محقق
ــد  ــا آوردن فرزن ــه دنی ــارداری و ب ــش از ب ــت ، پی اس
ــراب  ــی و اضط ــالمت ذهن ــو ، س ــق و خ ــر خل از نظ

برنامه هــای مناســبی در نظــر بگیرنــد.
 An International مجلــه  در  پژوهــش  ایــن  نتایــج 
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ــواندن  ــارت خـ ــگا3 مه ــه ام ــرف روزانـ  مص
ــد ــویت می کن ــودکان را تقـ ک

ــارت  ــه مه ــی ک ــق ، کودکان ــک تحقی ــج ی ــاس نتای براس
ــه  ــرف روزان ــا مص ــد ب ــد می توانن ــی دارن ــدن ضعیف خوان
مکمل هــای اســیدهای چــرب امــگا 3 کــه درغذاهــای 
دریایــی و برخــی جلبک هــا یافــت می شــود، مهــارت 

ــد . ــت کنن ــود را تقوی ــدن خ خوان
 

ــه 362  ــن تحقیــق ب دانشــمندان دانشــگاه آکســفورد در ای
ــه روزی 600  ــرای 16 هفت ــاله ب ــه س ــا ن ــت ت ــودك هف ک
دادنــد.  3 امــگا  چــرب  اســید  قــرص  گــرم  میلــی 

دانشــمندان متوجــه شــدند کودکانــی کــه مهــارت خوانــدن 
ــس از  ــه پ ــه هفت ــود س ــر ب ــادی پایین ت ــد ع ــا از ح آنه
ــه  ــبت ب ــان نس ــارت خواندن ش ــگا3 مه ــل ام ــرف مکم مص
ــد. ــت ش ــد، تقوی ــرف می کردن ــا مص ــه دارونم ــی ک کودکان

ــن مطالعــه  ــر آلکــس ریچاردســون محققــی کــه در ای دکت
ــان داد  ــه نش ــن مطالع ــج ای ــت: نتای ــت ، گف ــرکت داش ش
کــه مصــرف روزانــه مکمل هــای امــگا 3 عملکــرد خوانــدن 
ــی کــه مهــارت خواندن شــان از حــد عــادی پاییــن  کودکان
ــودکان کمــک  ــن ک ــه ای ــد و ب ــت می کن ــر اســت  را تقوی ت
ــم  ــای ه ــه پ ــود را ب ــواندن خ ــارت خـــ ــه مه ــد ک می کن

ــانند. ــان برس ــن و ساالن ش س

ــی در مرکــز  ــه روان پــل مونــت گومــری، اســتاد مداخل
مداخلــه مبتنــی بــر شــواهد در دانشــگاه آکســفورد گفــت: 
مطالعــات قبلــی نشــان داده بــود کــه مصــرف روزانــه امــگا3 
بــه کــودکان مبتــال بــه وضعیت هایــی ماننــد اختــالل 
ــن  ــا ای ــد ام هماهنگــی رشــد و نارســاخوانی کمــک می کن
ــت را در  ــج مثب ــن نتای ــه ای ــت ک ــه ای اس ــتین مطالع نخس

ــت . ــان داده اس ــه ای نش ــودکان مدرس ک

کیبورد کامپیوتر آلوده تر از توالت فرنگی 
جدیــد تریــن تحقیقــات نشــان مــی دهــد کــه صفحــه کلید 
کامپیوتــر )کیبــورد( مــی توانــد از لحــاظ میــزان میکــروب 
از یــک توالــت فرنگــی آلــوده تــر باشــد. نتیجــه تحقیقــات 
یــک ســازمان غیــر دولتــی در بریتانیــا حاکــی از آن اســت 
ــری و  ــا باکت ــون ه ــیانه میلی ــد آش ــی توان ــورد م ــه کیب ک

ــاك باشــد .   میکــروب خطرن
ــز  ــراد هرگ ــد اف ــدود 11درص ــق ح ــن تحقی ــاس ای ــر اس ب
ــر از  ــد و کمت ــی کنن ــز نم ــود را تمی ــر خ ــورد کامپیوت کیب
ــر  ــار کامپیوت ــک ب ــی ی ــط ماه ــخاص فق ــد از اش 46 درص
ــای  ــگاه آریزون ــان دانش ــد . محقق ــی کنن ــز م ــود را تمی خ
ــر  ــه ه ــد ک ــالم کردن ــالدی اع ــته می ــال گذش ــکا س آمری
کامپیوتــر در محــل کار مــی توانــد بــه طــور متوســط بیــش 
از چهارصــد برابــر بیشــتر از یــک توالــت فرنگــی میکــروب 
ــوانند خــود را  ــی تــــ ــراد چطــور م ــا اف داشــته باشــد. ام
ــت  ــان محافظ ــای کامپیوترش ــروب ه ــر میک در بـــرابـــ
کننــد؟ یکــی از ایــن راه هــا تمیــز کــردن صفحــه کلیــد بــا 
دســتمال آغشــته بــه الــکل اســت. راه دیگــر، تمیــز کــردن 

ــا دســتگاه فشــار هواســت. آن ب
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خاکشیر
گیــاه خاکشــیر گیاهــي اســت علفــي و 
بوتــه اي کــه یــک ســاله یــا دو ســاله 
ــوان  ــه عن ــم ب ــیر از قدی ــد. خاکش ــي باش م
اشــتهاآور، مقــوي معــده، ضــد تــب، ملیــن و 
در مشــکالت ســوء هاضمــه مــورد اســتفاده 

ــت.  ــوده اس ب

خواص داروئي:
1( خاکشــیر از نظــر طــب قدیــم ایــران گــرم 

و تــر اســت. 
2( التیام دهنده زخم و جراحات است .

ــع  ــراي رف ــاکشیر ب ــوشانده خـــ 3( جــــ
ترشــحات  رفــع  و  اســهال هــاي ســاده 

زنانگــي مفیــد اســت .

4( خاکشیر ادرار آور است .
5( خاکشیر تب بر است .

6( براي دفع کرم مفید است .
7( التهاب کلیه را برطرف مي کند.

8( ســرخک و مخملــک را دوا مــي کنــد و بــه عنــوان 
ــز  ــه تجوی خنــک کننــده در امــراض حصبــه مطبقــه و آبل

ــده اســت ش
9( خاکشیر صدا را باز مي کند .

ــتي از  ــات پوس ــر و التهاب ــردن کهی ــن ب ــراي از بی 10( ب
ــد . ــتفاده کنی ــیر اس خاکش

11( سنگ کلیه را دفع مي کند
ــراي برطــرف کــردن جوشــهاي صــورت کــه بعلــت  12( ب
ــد  ــاد ایجــاد مــي شــود بای ــي و شــیریني زی خــوردن چرب
جوشــانده یــک قاشــق ترنجبیــن را بــا دو قاشــق غذاخــوري 
خاکشــیر مخلــوط کــرده و هــر روز صبــح ناشــتا بمــدت دو 

هفتــه آنــرا میــل میــل کنیــد .
اسهال را درمان کنید

تهیه و تنظیم : آمنه رضایی -کارشناس جلب مشارکت های مردمی شهرستان خاش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
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ــا آب و  ــو داده و آن را ب ــیر را ب ــت خاکش ــی اس ــن دارو کاف ــه ای ــرای تهی ب
عســل مخلــوط کنیــد و بــه بیمــار بدهیــد. ایــن ترکیــب را متناســب بــا ســن 
بیمــار، هــر 2 ســاعت یــک بــار بــرای او تجویــز می کننــد. میــزان مصــرف ایــن 
ــرای خردســاالن  ــا یــک ســوم اســتکان ب ــوط از یــک قاشــق غذاخــوری ت مخل

تجویــز شــده اســت.

کاسنی
کاســنی گیاهــی ســاقه دار اســت کــه در شــرایط آب و هوایــی متفــاوت بــه خوبــی رشــد می کنــد در بــاب ارزش تغذیــه ای 
آن می تــوان گفــت: کاســنی منبعــی فوق العــاده از ویتامیــن و مــواد معدنــی از جملــه روی، منیزیــم، منگنــز، کلســیم، آهــن 

و اســید فولیــک اســت. 

پیشگیری از سرطان:
عصاره کاسنی موجب کاهش رشد تومورهای سرطانی می گردد و از خواص آنتی اکسیدانی برخوردار است.

کاهش دردهای مفاصل:
ــای  ــش درده ــب کاه ــل موج ــن دلی ــه همی ــه ب ــد ک ــی می باش ــواص ضدالتهاب ــی دارای خ ــل توجه ــور قاب ــه ط ــنی ب کاس

ــود. ــتخوانی می ش ــی – اس مفصل

اضطراب و دلهره:
کاسنی خواصی همچون داروهای مسکن دارد که اضطراب را کاهش داده و ذهن را آرام می سازد.

هشدارهای قابل توجه:
ــش از حــد آن غیرمجــاز  ــارداری مصــرف بی ــا در صــورت ب ــرای کاســنی برشــمرد، ام ــی ب ــای فراوان ــوان مزای اگرچــه می ت

ــزی گــردد و احتمــال ســقط جنیــن غیرعمــدی را افزایــش دهــد. ــرا ممکــن اســت موجــب خونریری اســت، زی

هندوانه:
ــد  ــوه هن ــای می ــه معن ــه( ب ــد وان ــر، وجــه تســمیه ی آن )هن ــن خاط ــه همی ــه، هندوســتان اســت ب ــی هندوان زادگاه اصل
معــروف شــده اســت. هندوانــه در بیشــتر مناطــق دنیــا کاشــته مــی شــود و در اغلــب نواحــی کشــورما بــه وفــور در نژادهــای 

مرغــوب و متنوعــی کشــت و پــرورش داده مــی شــود.
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خواص داروئي هندوانه :
1( هندوانه مدر است و به پائین آوردن فشار خون کمک مي کند.

2( هندوانه معده را تقویت مي کند.
3( پوســت ســفید داخــل هندوانــه بــراي زخــم گلــو و دهــان بســیار موثــر 

اســت.
4( مغز تخمه هندوانه کرم هاي معده و روده را از بین مي برد.

5( هندوانه براي ورم مثانه مفید است.
6( هندوانه بدن را تازه و شاداب مي کند.

7( هندوانه براي اشخاص گرم مزاج بسیار خوب است.
8( آب هندوانه مخلوط با سکنجبین عالج کننده یرقان و دفع کننده سنگ کلیه است.

9( براي خنک کردن بدن در روزهاي گرم تابستان هندوانه را با شکر بخورید.
10( براي برطرف کردن تب و اخالط بدن هندوانه را با شیر خشت بخورید.

11( براي رفع خارش بدن هندوانه را با تمبر هندي بخورید.
12( هندوانــه را بایــد همیشــه بیــن دو غــذا خــورد یعنــي تقریبــا ســه ســاعت بعــد از غــذا و یکســاعت قبــل از غــذا . زیــرا 
اگــر بالفاصلــه بعــد از غــذا خــورده شــود در هضــم غــذا اختــالل ایجــاد مــي کنــد همچنیــن نبایــد آنــرا بــا میــوه هــاي دیگــر 

مخلــوط کــرد زیــرا تولیــد نفــخ شــکم مــي کنــد.

در صد گرم هندوانه مواد زیر موجود است :
آب 92 گرم                                                            پتاسیم 100 میلي گرم            

پروتئین 5/0 گرم                                                     ویتامین ب 1 03/0 میلي گرم
مواد چربي 2/0 گرم                                                  ویتامین آ 600 میلي گرم

نشاسته 6 گرم                                                         ویتامین ب 1 03/0 میلي گرم
کلسیم 7/0 میلي گرم                                                ویتامین ب 2 3/0 میلي گرم
فسفر 10 میلي گرم                                                   ویتامین ب 2 3/0 میلي گرم
آهن 5/0 میلي گرم                                                   ویتامین ب 3 2/0 میلي گرم

سدیم 1 گرم                                                           ویتامین ث 8 میلي گرم 

تخم هندوانه دارای حدود 30 درصد روغن است كه از نظر خواص شیمیایی
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ریزه کاری های خانه داری

تهیه و تنظیم  : مهدیه طاهری - کارشناس جلب مشـــارکت های مردمی - دانشگاه علـــوم پزشکی زابـــل           
نگین رنجبر- مربی داوطلبان سالمت مرکز سالمت شاهدیه-  دانشگاه علوم پزشکی  یــزد

 ساره بامری -  کارشناس جلـب مشارکـــت مردمی-  دانشکده  علـــوم پزشکی ایــــرانشهر

سفید ماندن کلم
برای سفید ماندن گل کلم در حین پختن در آب ، آن شیر اضافه کنید . 

شستن قارچ
ــادی  ــن آب زی ــع پخت ــد و موق ــود میکش ــه خ ــارچ آب را ب ــد . ق ــتن درون آب نگذاری ــگام شس ــا را هن قارچه

ــدازد . مین

پوست گوجه فرنگی و سیب زمینی
ــل  ــه داخ ــد دقیق ــا را چن ــج ، آن ه ــی و هوی ــه فرنگ ــتانبولی و گوج ــی اس ــیب زمین ــدن س ــرای پوســت کن ب

ــود. ــده میش ــی کن ــان غالف ــد . پوستش ــرد بگذاری ــپس در آب س ــه و س ــوش انداخت آبج

پف کردن سفیده
تخــم مــرغ هرچــه ســرد تــر باشــه هنــگام زدن کمتــر پــف خواهــد کــرد . بــرای اینکــه تخــم مــرغ هــا بیشــتر 
پــف کننــد ، آنهــا را کمــی خــارج از یخچــال نگهداریــد و موقــع زدن کمــی نمــک بزنیــد تــا بهتــر و زودتــر پــف 

کننــد .
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پوست گرفتن گردو
بــرای درســته بیــرون آوردن گــردو از پوســت ، یــک شــب آن 

را در آب و نمــک خیــس کنیــد .

لک چربی روی فرش
بــرای زدودن لکــه چربــی روی فــرش جوش شــیرین خشــک 
ــح روز  ــد و صب ــا بمالی ــد و آن را داخــل پرزه روی آن بریزی

بعــد روی آنــرا جــارو برقــی بکشــید

نگهداری پنیر
ــر  ــم نمکــش کمت ــد . ه ــور را داخــل دوغ نگهداری ــر ش پنی
میشــود و هــم ســالمتر میمانــد و هــم مــزه خوبــی خواهــد 

داشــت .  

نمک در نمکدان
اســتفاده از نمکــدان چوبــی و یــا ریختــن چنــد دانــه برنــج از 

نــم کشــیدن نمــک در نمکــدان جلوگیــری میکنــد .  

رفع شوری غذا
شــوری غــذا را بــا یــک قاشــق ســرکه و یــا یکــی ، دو حبــه 
ــی  ــت .از ســیب زمین ــوان گرف ــکر میت ــی ش ــا کم ــد و ی قن

هــم میتــوان کمــک گرفــت

رفع شیرینی غذا
ــک  ــا ی ــک ی ــی نم ــا کم ــذا را ب ــد غ ــش از ح ــیرینی بی ش

ــزدود. ــرکه میتوان ــق س قاش

تمیز كردن ظروف مسی
اگــر مــی خواهیــد لکــه ای از روی ظــرف مســی پــاك کنیــد  
ــذ  ــای روی کاغ ــه ه ــد . لک ــاز بمالی ــرش پی ــک ب روی آن ی
دیــواری : ایــن لکــه هــا را بــا مغــز نــان ســفید مــی توانیــد 

ــای  ــه ه ــپس روی لک ــد ، س ــه کنی ــد آن را گلول ــاك کنی پ
مــورد نظــر بمالیــد

 تمیز كردن مایكروفر
 یــک بــرش لیمــو را در ظــرف آب بیندازیــد ، داخــل 
مایکروفــر بگذاریــد تــا گــرم شــود . وقتــی بخــار آب بــر روی 
ــواره هــای داخــل فــر نشســت ، آن را خامــوش کنیــد و  دی
پــس از مــدت کوتاهــی کــه فــر خنکتــر شــد ، آنراتمیزکنیــد

تازگی گوجه
اگــر در خانــه گوجــه فرنگــی ای داریــد کــه نــرم و پالســیده 
شــده، بهتریــن کار بــرای بانشــاط کــردن آن ایــن اســت کــه 
ــک ظــرف  ــه مــدت 10 ســاعت گوجــه فرنگــی را درون ی ب

آب ســرد در یخچــال قــرار دهیــد.

پیاز در برنج
بــرای از بیــن رفتــن بــوی دودگرفتگــی برنــج بهتریــن کار، 
پوســت کنــدن یــک پیــاز و قــرار دادن آن در قابلمــه اســت. 

بعــد از 10 دقیقــه پیــاز بــوی دود را از برنــج مــی گیــرد

موزآلومینیوم
یکــی از بهتریــن روش هــای نگهــداری درازمــدت از مــوز و 
پیشــگیری از ســیاه شــدن و تغییــر رنــگ دادن ایــن میــوه، 
ــد و  ــی بپیچی ــذ آلومینیوم ــوز را درون کاغ ــه م آن اســت ک

درون جــا میــوه ای یخچــال قــرار دهیــد

3939



لی
حم

ای 
ذاه

ه غ
تهی

پکاره

مواد الزم :
آرد گندم                  3پیمـــانــه

فلفل سبز                  2 عدد خرد شده
پیاز                         1عدد بزرگ

نمک و فلفل               به مقدار الزم
پودر فلفل سیاه            1 قاشق مربا خوری
پودر خمیر ترش          1 قاشق مربا خوری

گشنیز خرد شده         1 پیمانه
روغن مایع                 به مقدار الزم
آب ولرم                    به مقدار الزم

طرز تهیه :
آرد گنــدم , پــودر خمیــر تــرش و نمــک را بــا هــم مخلــوط کــرده و الــک کنیــد , آب را 
کــم کــم اضافــه کــرده تــا خمیــر نســبتا شــلی بــه دســت آیــد پیــاز خــرد شــده , گشــنیز 
خــرد شــده , زردچوبــه , فلفــل  پــودر فلفــل ســیاه , فلفــل ســبز خــرد شــده را بــا خمیــر 

مخلــوط کنیــد , درب ظــرف را ببندیــد و بــه مــدت 1 ســاعت در جــای گــرم بگذاریــد .
روغــن را در ماهیتابــه گــودی گــرم کنیــد , از مــواد آمــاده شــده بــه انــدازه یــک گــردو 

بــه وســیله قاشــق برداریــد و در روغــن ســرخ کنیــد.
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پودینی سنتی

مواد الزم :
فیله ماهی                 500 گرم

سیر                        6 حبه                  
پیاز                        1 عدد  

سبزی چرخ شده        2-1 پیمانه ) گشنیز- شنبلیله(
زردچوبه                  1 قاشق چایخوری
رب گوجه فرنگی        2 قاشق غذاخوری

روغن مایع                به مقدار الزم
گوجه فرنگی             1عدد رنده شده

مغز لیمو خشک         2قاشق غذاخوری
نمک و فلفل              به مقدار الزم

ادویه                       1 قاشق مرباخوری

طرز تهیه :
ــز  ــه آب پـــ ــا کمــی آب و نمــک و زردچوب ــدا ماهــی را ب ابت

ــد . کنی
روغــن را در ماهیتابــه ریختــه و ســبزی را بــه آن اضافــه 
ــه و  ــا ســبزی ســرخ شــود . زردچوب ــد ت ــد و تفــت دهی نمایی

ادویــه را ریختــه و ســپس رب گوجــه فرنگــی , لیموخشــک  
گوجــه فرنگــی رنــده شــده را اضافــه کــرده و پــس از 2تــا 
3 دقیقــه ماهــی آب پــز را اضافــه نماییــد , نمــک و فلفــل 
ــا حــرارت کــم  ــا ب را نیــز اضافــه و در قابلمــه را بســته , ت
بپــزد . پــس از 10 دقیقــه ماهــی را بــا کفگیــر در ســبزی 

کوبیــده و بــا هــم مخلــوط کنیــد .
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اخبـــار

مشارکت داوطلبان سالمت همپای پرسنل بهداشتی در شناسایی کودکان 
دارای واکسیناسیون ناقص با استفاده از تکنولوژی تلفن همراه در هفته ایمن سازی

بــه مناســبت هفتــه ایمــن ســازی، مســابقه ای تحــت عنــوان »مشــارکت داوطلبــان ســالمت در شناســایی 
کــودکان دارای واکسیناســیون ناقــص بــا اســتفاده از تکنولــوژی تلفــن همــراه« در ســطح اســتان اجــرا شــد. 
در ایــن مســابقه، داوطلبــان ســالمت  بــا رفتــن بــه درب منــازل خانوارهــای تحــت پوشــش، ضمــن آمــوزش 
ناقــص در زمینــه اهمیــت و انجــام بــه موقــع واکسیناســیون، کارت هــای واکســن کــودکان را مشــاهده و در صــورت 

بــودن ایمــن ســازی، بــه نزدیکتریــن مرکــز بهداشــتی درمانــی بــرای تکمیــل ارجــاع دادنــد. داوطلبــان ســالمت بــه 

زاهدان

منظــور مستندســازی، از کارتهــای واکســن ناقــص، بــا گوشــی مبایــل عکــس گرفتــه و آن را بــه  مربــی در مرکــز 
ــد. ــرکت نمودن ــتان ش ــطح اس ــب در س ــابقه 336 داوطل ــن مس ــد. در ای ــل دادن ــی تحوی ــتی درمان بهداش

نتایج مسابقه فوق به تفکیک هر شهرستان طبق جدول زیر می باشد:

بــه منظــور قــــــدردانی از زحمــات ارزشــمند داوطلبــان ســالمت و مــــــربیان کــه در هفتــه ایمــن ســازی، حضــور 
فعــال داشــته انــد بــا اهــدای هدایــا و لــوح بــا امضــای معــاون محتــرم بهداشــتی تقدیرصــورت پذیرفــت. 

راه اندازی کتابرانه های سالمت در جهت ارتقاء سطح آگاهی مردم با همکاری داوطلبان سالمت
کتابرانــه هــای ســالمت بــرای اولیــن بــار در شــهر زاهــدان بــا مشــارکت ســازمان اتوبــوس رانــی بــا هــدف ارتقــای 
ســطح آگاهــی مــردم در خصــوص موضوعــات مرتبــط بــه ســالمتی از طریــق مطالعــه رســانه هــای آموزشــی مربوطــه 
راه انــدازی شــد. بــرای ایــن منظــور کتابخانــه ای متناســب بــا فضــای اتوبــوس هــا تهیــه و در محــل مناســب داخــل 

ــه ای در  ــم نام ــی تفاه ــه ط ــای کتابخان ــام فض ــده و تم ــب گردی ــوس نص اتوب
اختیــار حــوزه معاونــت بهداشــتی قــرار گرفتــه اســت تــا بــا قــرار دادن انــواع 
کتابهــای عمومــی و بهداشــتی، کتابچــه، فصلنامــه هــا، پمفلــت و .... بــه افزایــش 
ــام هفتــه  ســواد ســالمت مــردم کمــک کنــد .گفتنــی اســت در ســاعاتی از ای
داوطلبــان خــوش بیــان و بعضــا داوطلبــان دانشــجو در اتوبــوس مســتقر بــوده و 

ضمــن توضیــح اقــدام بــه توزیــع رســانه هــای مختلــف مــی نماینــد.
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ــی  ــای مردم ــارکت ه ــلب مش ــارشناسان جـــ ــه  کــــ ــزاری جلس برگ

زابــل  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس  مقــام  قائــم  حضــور  ر بــا  د

امور مشارکت های  اجتماعی حوزه سامت

در جلســه ای کــه در خصــوص جلــب مشــارکت هــای مردمــی  در حضــور قائــم مقــام رئیــس دانشــگاه 

علــوم پزشــکی زابــل در امــور مشــارکت هــای  اجتماعــی حــوزه ســامت برگــزار گردیــد.
قائم مقایم رئیس دانشگاه در خصوص مواردی از قبیل :

1.  فعالیت هر چه بیشتر  کارشناسان در خصوص جذب داوطلب سالمت 
2. استفاده از داوطلبین در خصوص همکاری در برگزاری نمایشگاه ها و جشنوارهای مختلف

3. برگزاری کالس های آموزشی جهت داوطلبین ادارات 
4. برگزاری برنامه های آموزشی مدون در مدارس جهت معلمین و دانش آموزان 

5. طراحی کاور جهت داوطلبین در برگزاری همایش ها و طرح های ملی
ــم  ــات قائ ــر تأکیــد در خصــوص بیان ــت بهداشــتی عــالوه ب همچنیــن کارشــناس جلــب مشــارکت هــای مردمــی معاون
مقــام رئیــس  دانشــگاه در خصــوص مشــارکت هــر چــه بیشــتر شهرســتان هــا در جمــع آوری مطالــب نشــریه داوطلبیــن 

ســالمت  و تهیــه بانــک اطالعاتــی از داوطلبیــن ســالمت نیــز مطالبــی را ایــراد نمودنــد.
ــان و مشــکالت   ــه بی ــای تابع ــی شهرســتان ه ــای مردم ــب مشــارکت ه ــن  نقطــه نظــرات مســئولین جل ــر ای ــالوه ب ع

ــت. ــرار گرف ــورد بررســی ق ــه م موجــود در برنام

زابــل
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ایرانشهر

  در تاریــخ 95/02/01 کالس آموزشــی داوطلبیــن ســالمت 
ــت  ــه ی دیاب ــهردر زمین ــت ایرانش ــز بهداش ــالن مرک در س
توســط کارشــناس بیماریهــا جنــاب آقــای اســکندری برگزار 
شــد و در خصــوص انــواع دیابــت ،عالئــم دیابــت ،راههــای 
پیشــگیری ،درمــان و انــواع رژیــم غذایــی توضیحاتــی بیــان 

نمودنــد.

ــه مناســبت هفتــه ســالمت همایــش  در مورخــه 95/2/3 ب
پیــاده روی بــا شــعار غلبــه بــر دیابــت در مرکــز بهداشــت 
ــا حضــور داوطلبیــن ســالمت و ســایر پرســنل  ایرانشــهر ب
ــه  ــان ب ــد و در پای ــام گردی ــهر انج ــت ایرانش ــز بهداش مرک
ــش  ــدگان در همای ــرکت کنن ــه ش ــزی ب ــه جوای ــد قرع قی

اهــدا شــد. 

ــخ 95/02/15 کالس آموزشــی داوطلبیــن ســالمت  در تاری
در ســالن مرکــز بهداشــت ایرانشــهردر زمینــه ی تاالســمی 
توســط کارشــناس بیماریهــا ســرکار خانــم مالزهــی برگــزار 
ــمی و  ــم تاالس ــمی ،عالئ ــواع تاالس ــوص ان ــدو در خص ش

ــد. راههــای پیشــگیری توضیحاتــی بیــان نمودن
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ــان  ــه خودم ــر، ب ــره کار خی ــت: ثم ــر بهداش وزی

ــي  ــر را از کودک ــگ کار خی ــردد/ فرهن ــي گ بازم

ــم.  ــه کنی نهادین
وزیــر بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکي کــه در همایــش 
تجلیــل از خیریــن ســالمت اســتان حضــور یافتــه بــود ضمن 
ــن، اراده اي  ــت: خیری ــتان گف ــن اس ــه خیری ــدم ب ــر مق خی
قــوي بــراي بخشــش دارنــد و ثمــره نیــک کــرداري انســانها 

بــه خودشــان بازمــي گــردد.
ــه  ــر قاضــي زاده هاشــمي ک ــزد- دکت ــدا- ی ــزارش وب ــه گ ب
در جمــع خیریــن ســالمت اســتان یــزد ســخن مــي گفــت 
افــزود: انجــام عمــل خیــر بویــژه در عرصــه ســالمت، اگــر بــا 
ــر  ــرات بســیار مثبتــي ب تکــرار و مداومــت همــراه باشــد، اث
زندگــي انســان دارد چــرا کــه تاثیــرات آن مانــدگار اســت و 

نســلهاي بعــد نیــز از آن بهــره منــد مــي شــوند. 
ــردن  ــه ک ــرورت نهادین ــر ض ــن ب ــت همچنی ــر بهداش وزی

فرهنــگ کار خیــر از دوران کودکــي تاکیــد کــرد. 
ــهید  ــتان ش ــرطاني بیمارس ــودکان س ــش، ک ــن همای در ای
صدوقــي بــا اهــداي گل بــه وزیــر بــه وي خیــر مقــدم گفتــه 
و یکــي از خیریــن عرصــه ســالمت اســتان شــال متبــرك بــه 
حــرم مطهــر امــام حســین)ع( را بــه وزیــر بهداشــت تقدیــم 

کــرد. 

یـــــزد

در ایــن همایــش همچنیــن خانــواده مرحــوم علــي خانــي کــه 
خیــر ســاخت مرکــز تحقیقاتــي درمانــي دیابــت بــوده اســت، 
در خصــوص پرداخــت هزینــه راه انــدازي کلینیــک مبــارزه بــا 
ــا  ــالم آم ــز اع ــن مرک ــال در ای ــارد ری ــادل دو میلی ــي مع چاق

گــي نمودنــد. 
ــه، جراحــي، چــکاپ و  ــن کلینیــک شــامل بخشــهاي تغذی ای
پیشــگیري و زندگــي ســالم، تحــرك بدنــي، ورزش و مشــاوره 

ورزشــي مــي باشــد.

ــب در  ــش داوطل ــت پوش ــای  تح ــوزش خانواره آم

ــت  ــه دیاب زمین
روز یــک شــنبه 5 اردیبهشــت 95 جلســه آموزشــی بــا موضوع 
دیابــت توســط داوطلــب ســالمت مرکــز شــماره 3 شهرســتان 
بافــق در پایــگاه بســیج زینــب برگــزار شــد و در ایــن جلســه 
آموزشــی شــرکت کننــدگان بــا عالیــم ، راههــای پیشــگیری و 

درمــان دیابــت آشــنا شــدند . 
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هرمزگان

برگزاری جشنواره غذا
ــا  ــالمت ب ــه س ــبت هفت ــه مناس ــذا ب ــنواره غ جش
ــتان  ــالمت شهرس ــان س ــال داوطلب ــارکت فع مش
خمیــر در تاریــخ 95/2/7برگــزار و در پایان مراســم 

ــه نفــرات برگزیــده جوایــزی اهــداء گردیــد .  ب

ــژه  ــی وی ــیاحتی زیارت ــزاری اردوی س برگ

ــامت ــان س داوطلب
از  حضور90نفــر  بــا  زیارتــی  ســیاحتی  اردو 
ــخ  ــتان رودان در تاری ــالمت شهرس ــان س داوطلب
95/2/22 بــه زیــارت ســید ســلطان محمد)زیــارت 
پیرچــوگان ( بــا حضــور جنــاب آقــای دکتــر 
ــرم شــبکه بهداشــت  حســن نجفــی ریاســت محت
ــه  ــد ک ــزار گردی ــتان رودان برگ ــان شهرس ودرم
ــع  ــبکه در جم ــت ش ــار ریاس ــرف نه ــس از ص پ
ــت  ــداف و اهمی ــان اه ــه بی ــالمت ب ــان س داوطلب
ــان  ــد ودر پای ــان ســالمت پرداختن ــه داوطلب برنام

ــه در  ــن جمل ــا تری ــوع »زیب ــا موض ــابقه ای ب مس
ــر از  ــه ســه نف مــورد داوطلــب ســالمت«برگزار وب

ــد.  ــدا ش ــزی اه ــدگان جوای برگزی

همایــش پیــاده روی داوطلبــان ســامت بــه 

مناســبت هفتــه ســامت
همایــش پیــاده روی بــا حضــور داوطلبــان ســالمت 
همزمــان بــا بزرگداشــت  هفتــه ســالمت بــا شــعار 
» داوطلــب ســالمت همیــار مــا در غلبــه بــر دیابت 
اســتان هرمــزگان  تابعــه  »  در شهرســتانهای 
ــد و ســپس در خصــوص پیشــگیری  برگــزار گردی

از بیمــاری دیابــت ، عالئــم و... آموزشــهای الزم بــه 
ــا  ــه شــد .  ایــن مراســم ب داوطلبــان ســالمت ارائ
برگــزاری مســابقه و اهــداء جوایــز بــه نفــرات برتــر 

بــه پایــان رســید. 
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ت
جیرف

همایش ملی سفیران سالمت دانش آموز در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت برگزار شد.
ایــن همایــش بــه همــت همــکاران حــوزه معاونــت بهداشــت، مرکــز بهداشــت شهرســتان جیرفــت و اداره 
آمــوزش و پــرورش شهرســتان جیرفــت در تاریــخ95/02/7  در محــل ســالن ابــرار اداره آمــوزش و پــرورش  
ــروش ،  ــوزش و پ ــت، اداره آم ــکی جیرف ــوم پزش ــگاه عل ــئولین دانش ــور مس ــا حض ــت ب ــتان جیرف شهرس
ــهری  ــطه ش ــر دوره دوم متوس ــوزان دخت ــش آم ــر از دان ــع 330 نف ــا تجم ــای ادارات  و ب ــدار ، روس فرمان

برگــزار گردیــد.در طــرح ســفیران ســالمت دانــش آمــوز از هــر کالس 3 دانــش آمــوز از طریــق رای گیــری انتخــاب و پــس 
از گذرانــدن دوره آموزشــی 16 ســاعته ) مفاهیــم خــود مراقبتی،تغذیــه و زندگــی ســالم، خــواب خــوب شــب، حــل مســئله، 
ــه   ــوزی مجموع ــش آم ــفیران ســالمت دان ــوان س ــترس و ســالمتی، ســالمت روان( بعن ــت خشــم، اس ــالم، مدیری ــر س تفک
ــاز  ــه آغ ــا  و عمــوم جامع ــواده ه ــا ، خان ــای  ســطح ســالمت خــود، همکالســی ه ــا هــدف  ارتق ــای خــود را ب ــت ه فعالی
خواهنــد نمــود. تخمیــن زده مــی شــود بــا اجــرای ایــن طــرح بالــغ بــر 1431دانــش آمــوز دختــر و پســر دوره دوم متوســطه 
شــهری بــه عنــوان ســفیران ســالمت دانــش آمــوزی در راســتاي اجــراي برنامه هــاي ارتقــاي ســالمت و آگاهي بخشــي بــه 

همســاالن خــود و عمــوم مــردم بــا دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت مشــارکت نماینــد. 

ــداف طــرح  ــان اه ــش آموز،بی ــی از ســفیران دان ــه توســط جمع ــت ســوگند نام ــش : قرائ ــن همای ــای ای ــه ه ــژه برنام از وی
ســفیران ســالمت دانــش آمــوزی، بــا توجــه بــه هفتــه ســالمت و شــعار » غلبــه  بــر دیابــت«  ارایــه مطالبــی در خصــوص 
دیابــت ، راههــای پیشــگیری و درمــان ، اجــرای نمایــش بــا موضــوع دیابــت و تغذیــه ســالم توســط گــروه هنــری، برگــزاری 

مســابقه و اهــدای جوایــز بــا موضــوع دیابــت، تقدیــر از ســفیران ســالمت دانــش آمــوز نمونــه.
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کرمــان
ــه  ــی غرف ــامت در برپای ــان س ــر از داوطلب تقدی

ــامت  ــان س ــط داوطلب ــتی توس ــع دس صنای
همزمــان بــا هفتــه ســالمت در تاریــخ95/2/6، غرفــه صنایــع 
دســتی بــه همــت داوطلبــان ســالمت شهرســتان بافــت بــا 
ــالمت  در  ــان س ــای داوطلب ــا توانمندیه ــنایی ب ــدف آش ه
پــارك ســاحلی ایــن شــهر برگــزار شــد ایــن غرفــه در زمینــه 
هــای گلســازی، آشــپزی، پتــه دوزی، قالیچــه و گلیــم بافــی  
برپــا شــد و از داوطلبــان ســالمتی کــه در برپایــی ایــن غرفــه 
ــل  ــکر بعم ــر و تش ــا تقدی ــداء هدای ــا اه ــتند ب ــرکت داش ش

آمــد. 

برپایــی غرفــه غــذای ســالم بــا همــکاری داوطلبــان 

ســامت بــه مناســبت هفتــه ســامت در شهرســتان 

ئیه و ز ر ا
ــا  ــذای ســالم ب ــه غ ــه ســالمت غرف در ششــمین روز از هفت
ــا  ــی ام ابیه ــان ســالمت در مدرســه ابتدای همــکاری داوطلب
ــر مهــدی  ــای دکت ــش آق ــن همای ــون ای ــزار شــد. پیرام برگ
بهداشــت  مرکــز  محتــرم  ریاســت  توحیــدی 
ضمــن بــه صــدا درآوردن زنــگ ســالمت پیرامــون 
شــعار هفتــه ســالمت بــا عنــوان غلبــه بــر دیابــت 

ــد. ــراد نمودن ســخنانی ای

ــعه  ــی توس ــته خدمت ــی بس ــزاری کارگاه آموزش برگ

ــی ــن بخش ــی بی ــی و هماهنگ ــارکت مردم مش
ایــن کارگاه در تاریــخ 3 و 4 اردیبهشــت بــه منظــور پویایــی 
ــه  ــالمت در برنام ــان س ــه داوطلب ــر برنام ــارکت فعالت و مش
ــق  ــالمت در مناط ــه س ــای اولی ــای مراقبته ــن و ارتق تامی
ــان   ــان، کارشناس ــه کاردان ــت کلی ــتایی، جه ــهری و روس ش
ــالمت  ــان س ــان داوطلب ــه مربی ــن کلی ــورزان و همچنی به
شــهری و روســتایی در مرکز بهداشــت شهرســتان شــهربابک 

ــد.  ــزار گردی برگ
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بــــم

ــا موضــوع  ــه ســالمت کارگاه آموزشــی ب ــه مناســبت هفت ب
ــالمت  ــان س ــان داوطلب ــر از مربی ــت 30 نف ــگی جه یائس
بهداشــت شهرســتان  مرکــز  مــورخ 95/2/2 در محــل 
ــزار  ــالمت برگ ــان  س ــناس داوطلب ــط کارش ــیر توس نرماش

ــد . گردی

کارگاه آمــوزش برنامــه ملــی خــود مراقبتــی و جــذب ســفیر 
ــان ســالمت شهرســتان  ســالمت  جهــت40 نفــر از داوطلب
ریــگان مــورخ 1/29/ 95 در ســالن کنفرانــس شــبکه و 

ــد . ــگان برگــزار گردی مرکــز بهداشــت شهرســتان ری
همــکاری تنگاتنــگ داوطلبان ســالمت شهرســتان نرماشــیر 
در برپایــی ایســتگاه ســالمت بــه مناســبت هفتــه ســالمت و 

انجــام نمونــه گیــری قنــد خــون و فشــار خــون بــه تعــداد 
52 نفــر از افــراد واجــد شــرایط و در معــرض خطــر توســط 
ــل  ــادی در مح ــرك آب ــه ت ــم مهدی ــالمت خان ــب س داوطل
مرکــز بهداشــتی و درمانــی رســتم آبــاد و ســالن آمــوزش و 

پــرورش شهرســتان نرماشــیر
ــم در  ــتان ب ــالمت شهرس ــان س ــر از داوطلب ــداد 85 نف تع

تاریــخ هــای 95/1/31 و95/2/1 کارگاه آمــوزش برنامــه 
ملــی خــود مراقبتــی و جــذب ســفیر ســالمت را در محــل 
ســالن اجتماعــات آموزشــگاه بهــورزی ایــن شهرســتان  بــه 

ــاندند .  ــان رس پای
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رفسنجان

برگزاری جشنواره غذا توسط داوطلبان سامت
بــه مناســبت هفتــه ســالمت ، جشــنواره غــذای ســالم و غــذای ویــژ بیمــاران دیابتــی  توســط داوطلبیــن 
ســالمت برگــزار گردیــد ودر جلســه آموزشــی کــه بــه همیــن منظــور تشــکیل گردیــد داوطلبیــن ســالمت 
ــوم پزشــکی رفســنجان و معــاون بهداشــتی و دیگــر مســئولین شــرکت  ــه  اتفــاق رئیــس دانشــگاه عل ب
ــزی اهــداء  ــد جوای ــاز حــد نصــاب را کســب نمــوده بودن ــه 15 داوطلــب کــه امتی ــان ب ــد و در پای نمودن

گردیــد .

جلسه آموزش خود مراقبتی ویژه داوطلبان سامت
بــه منظــور افزایــش ســواد ســالمت داوطلبیــن ســالمت  جلســه  آموزشــی  بــا موضــوع  خــود مراقبتــی  
و تغذیــه کــودکان زیــر پنــج ســال در دو جلســه متوالــی هرجلســه 60نفــر جهــت داوطلبیــن برگــزار و در 

پایــان بــا صبحانــه ســالم پذیرایــی 

50



خاطره رابط :
ــه محــل خانوارهایــی کــه تحــت پوشــش داشــتیم رفتیــم کوچــه  ــا دوســتم ب یــک روز صبــح ســاعت 9 ب
ای آروم امــام پردردســر کمــی جلوتــر درب اولیــن خانــوار را زدیــم بــه مادرخانــه در مــورد مراقبــت خــود 
و فرزنــدش و دادن قطــره فلــج اطفــال توضیحــات الزم را دادیــم . بــا دوســتم کمــی جلوتــر رفتیــم صــدای 
ســگی را شــنیدیم  امــام بــی تفــاوت گذشــتیم امــام خــدا روز بــد نــده کــه ســگ دنبــال مــا و مــا هــم جیــغ 
زنــان بــه طــرف  خانــه ای کــه درب حیاتــش بــاز بــود رســاندیم وباالخــره  خــود را نجــات دادیــم .امــا  بــاز 
کوچــه بعــدی در حالیکــه مشــغول پیگیــری خانوارهــا بودیــم از جایــی کنــار بــاغ ، زنبورهــا  بــه مــا حملــه 
ــود کــه از شــدت درد و ورم چشــم ســریع  ــان نیــش زده ب ــد و دســت مــن  و چشــم دوســتم را چن کردن
تاکســی گرفتیــم رفتیــم خانــه کــه تــا چنــد روز دوســتم شــده بــود ســوژه خنــده همــه بــا اون چشــم ورم 
ــه  ــم داوطلبان ــی توانی ــه م ــی . خوشــحالیم ک ــه یادماندن ــا ب ــود ام ــی نب ــاد خاطــره خوب ــه زی ــرده اش ک ک

گامهایــی هــر چنــد کوچــک جهــت ســالمتی جامعــه برداریــم  .       

داوطلبان سالمت : مهدیه زینلی  و فروغ کریم قاسمی از پایگاه بهداشتی شماره 1 شهرستان رابر دانشگاه کرمان 

آثـار داوطلبـان سالمت
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خاطره
در یــک روز گــرم تابســتان بــرای خریــد بــه بقالــی محلــه 
ــدو ورود متوجــه پســربچه کــم ســن وســالی  ــم در ب رفت
ــی  ــت .بقال ــب داش ــف ونامرت ــری کثی ــه ظاه ــدم ک ش
تقریبــا شــلوغ بــود .پســربچه کــه ازقــرار معلــوم بــه عنوان 
ــدون  ــود .او ب ــی ب ــب بقال ــت صاح ــک دس ــاگردو کم ش
دســتکش مــواد غذایی فله ای ازقبیل )ماســت، شــیر،پنیر، 
ــی از  ــود  بعض ــوم ب ــه معل ــیجات و...( ک ــور ،ترش خیارش
آنهــا غیــر بهداشــتی تهیــه شــدندراظرف مــی کــرد مــن 
براســاس دانســتنیهای خــودم از کتابچــه بهداشــت مــواد 
غذایــی کــه در ســالهای قبــل درمرکــز بهداشــتی درمانــی 
ــه ای  ــی فل ــواد غذای ــه م ــودم ک ــه ب ــان آموخت ــه م محل
بایســتی دارای مشــخصات بهداشــتی تحــت عنــوان مــاده 
ــه  11 باشــند  متوجــه  اشــتباه  آنهــا شــدم. مشــتریان ب
یکدیگــر نــگاه مــی کردنــد وزیــر لــب وهمچنیــن بــا نــگاه 
بــه هــم مراتــب اعتــراض خــود را نشــان میدادنــد .خــودم 
ــه  ــل اینک ــه دلی ــدم .ب ــزی نخری ــه ای چی ــاس فل از اجن
ســالها از بقالــی محلــه مــان خریــد مــی کــردم وصاحــب 
ــن را  ــراض ازم ــار اعت ــز انتظ ــود و هرگ ــنا ب ــز آش آن نی
ــه  ــران ب ــود در حضــور دیگ ــب نب ــی جال نداشــت وازطرف
ــودم  ــه خ ــه وظیف ــا ب ــم بن ــزی بگوی ــی چی ــورت علن ص
ــه  ــد ب ــتم وروز بع ــه  نوش ــودم صادقان ــده ب ــه را دی آنج
ــه  ــزارش را ب ــم وگ ــه رفت ــی محل ــتی درمان مرکزبهداش
مربــی مهربــان ودلســوزمان دادم. او خیلــی از مــن تشــکر 
کــرد وگــزارش را ثبــت کــرد وتحویل کارشــناس بهداشــت 

محیــط داد وی قــول داد دراولیــن فرصــت از بقالــی بازدیــد 
نمایــد .هفتــه بعــد طبــق معمــول  بــرای شــرکت درکالس 
آموزشــی بــه مرکزبهداشــتی درمانــی رفتــم .مربــی گفتنــد 
امــروز بعــد از درس خودمــان کارشــناس بهداشــت محیــط 
مــی خواهنــد بــا شــما صحبــت کننــد .بعــداز درس، وی بــه 
کالس آمــد و دررابطــه بــا بهداشــت مــواد غذایــی بخصــوص 
مــواد غذایــی فلــه ای کــه بایــد دارای مــاده 11کــه شــامل 
انقضــاء، نــام کارخانــه ،آدرس  ،تاریــخ  )تاریــخ تولیــد 
کارخانــه ،مــواد تشــکیل دهنــده ،نــام محصــول ،وبرچســب 
ــواد  ــردن م ــرف ک ــن ظ ــد وهمچنی ــالمت (باش ــیب س س
ــه  ــد. ودیگراینک ــتکش باش ــا دس ــد ب ــه ای بای ــی فل غذای
بکارگیــری مهاجریــن افاغنــه در مراکزتهیــه وتوزیــع مــواد 
ــدم  ــه ش ــه متوج ــود ک ــا ب ــد .اینج ــوع میباش ــی ممن غذای
ــه  ــه ب ــر اینک ــن بخاط ــوده .او ازم ــی ب ــی افغان ــاگرد بقال ش
ــی  ــدو بقال ــودم تشــکر کردن وظیفــه خــودم عمــل کــرده ب
ــب  ــه صاح ــتی را ب ــص بهداش ــد  ونواق ــارا بازدی ــه  م محل
بقالــی تذکــر داده  کــه دراولیــن فرصــت جهــت رفــع آنهــا 
اقــدام کنــد .واز همــه ی مــا خواســتند در صــورت مشــاهده 
مــوارد غیــر بهداشــتی درمحلــه ی تحــت پوشــش خودمــان 
را ســریعا بــه مرکــز بهداشــتی درمانــی ارســال نمائیــم تــا 
ــی  ــع شــوند .خــدا راشکرمشــکل بقال ــن فرصــت رف دراولی
محلــه ی مــا بــا خیروخوشــی حــل شــدواز ایــن کار خــود 
خیلــی لــذت بــردم. ایــن خاطــره جــزء بهتریــن خاطــرات 
مــن در مــدت 18ســال همــکاری مــن بــا برنامــه داوطلبــان 

ــود. ســالمت ب
ــتی  ــی داوطلــب ســالمت مرکــز بهداش  نجمــه خواجوی
ــگاه  ــتان بافت-دانش ــر - شهرس ــد باق ــام محم ــی ام درمان

ــان ــکی کرم ــوم پزش عل
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بر فراز ابرها
برفراز ابرها که هستی دنیا برایت معنا و مفهوم دیگری دارد

معنای عشق.....
معنایی که تو هیچ وقت تا آن باال نرفته باشی 

نمی توانی هرگز آن را درك کنی
آنجا بر فراز آسمان ، تو پرتو هزار هزار خورشید ندیده را می یابی

در آنجا با باران انس می گیری
همزمان با بال های فرشته پرواز می کنی

و از درون نیرویی تو را به فکر می دارد
راستی این قدر عظمت و زیبایی از کجا می آید؟

آنچه وصفش ناممکن ، دیدنی ست
و ما انسانها...

چه ناباورانه می شماریم تسبیح هایی که می فرستیم
و چه ساده فراموش می کنیم انبوه نعمت هایی که به ما داده ای....

  ندا احمد زاده . کارشناس جلب مشارکت مردمی شهرستان جاسک. دانشگاه هرمزگان

خـاطره 
ــا  ــاردار بــه منزلشــان مراجعــه کــردم .خانــه آنهــا ب چنــد مــاه پیــش جهــت پیگیــری مراقبــت عقــب افتــاده مــادر ب
بقیــه خانوارهــای روســتا فاصلــه زیــادی داشــت. محلــه خلوتــی بــود بــه درب منــزل کــه رســیدم، اولیــن ضربــه کــه 
زدم متوجــه شــدم چــادرم از پشــت کشــیده مــی شــود  فریــاد زدم و بــه پشــت ســرم نــگاه کــردم ناگهــان ســگی را 
دیــدم کــه وحشــیانه حملــه ور شــده و مــن تنهــا ســالحم دفتــری بــود کــه در دســت داشــتم کــه بــا آن ســگ را از 
خــود دور کنــم امــا ســگ پــای مــرا بــه دنــدان گرفتــه بــود و رهــا نمــی کــرد .تعــادل خــود را از دســت دادم . وســط 
کوچــه بــه زمیــن افتــادم . ســگ همچنــان مــرا وســط کوچــه مــی کشــید بــا خــاك یکســان شــده بودم.خالصــه در 
نهایــت بــا خــاك پاشــیدن بــه ســر وصــورت ســگ ، از چنــگال ســگ رهایــی پیــدا کــردم . ســریع خــودم را بــه خانــه 
بهداشــت جهــت دریافــت مراقبــت هــای اولیــه وتزریــق واکســن رســاندم گرچــه هــر وقــت ایــن خاطــره را بــه یـــاد 
مــی آورم برایــم عــذاب آور اســت  امــا بــا عالقــه ای کــه بــه فعالیــت داوطلبیــن ســالمت داشــتم و تجربــه هایــی کــه 

در ایــن زمینــه کســب کــردم بــا رعایــت نــکات ایمنــی همچنــان بــه همــکاری خــود ادامــه دادم .
5353 فاطمه رستم آبادی، داوطلب سالمت خانه بهداشت ضیاء آباد، مرکز بهداشتی درمانی رستم آباد، دانشگاه علوم پزشکی بم



قصـه گـــویم قصـــه دردو بـــال                     آنچه طــوفان غمی بــر دل نهاد
سال هشتــادو دویـــی بس نامراد                    ماه دی هـرگز نخـواهد رفت زیاد

روز جمعـــه بعد از وقت نمــــاز                      خفتـه بودند بمیان در خـواب نـاز
ساعت پنج و ربـــع از صبحگاه بود                   زلـزلــه جـان هـزاران کس ربـود
زلــزله آمـــد با بــــانگی غـــریو                    شـد نمایــان برسر مردم چو دیو
چـــون رسیداز دور آوازش مهیب                     گشت ویران شهر بم از این نهیب
خاك بلعید آن زمـــان پیروجوان                      شد جدا از جسمشان روح و روان
چشمه های بم خون افشان شدند                      اختــران آسمان گــریــان شدند
بچه ها گشتند هم آغـــوش خاك                    مــادران کـــودکان اند مغـــاك
بوی مرگ و مــــاتم از بم میرسد                     شیــــون و نــاله دمـادم میرسد

نــاله ی طفل صغیرآیـــد به گوش                   وای مـــادر تو چرا هستی خموش
بس که اطفال صغیری چون نسیم                     گشتــه اند در شهر بم آنهـا یتیم
کوه غم بر قلب من بنشسته است                      قـامتم از هجـر غم بشکسته است
کوچه بــاغ بم دگر ویــــرانه شد                     چشم ها از دیــد آن حیـران شده
ارگ تـــاریخی بم یارب چــه شد                    تپــه ی خــاکی شد و بادش ببرد
شهـــر تاریخی عـــالم خاك شد                     از زمیـــن و از زمـــانه پـاك شد 
زلـــزله ای بس مخوف و دردناك                      کــرد مردان و زنان را او به خاك
سرنوشت جـــان عزیزان را گرفت                     نامه ی درد و غم و هجران نوشت
نـــاتوانم من زشــــرح شهــر بم                     می تـــراود از قــلم هم اشک غم

مهدیه سرافراز ، داوطلب سالمت ،مرکز بهداشت سید طاهرالدین  ،شهرستان بم
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جاذبه های گردشگری
یزد، نخستین شهر خشت خام جهــان و دومیـن شهر تاریخی جهـان بعـد از ونیـز

واژه یــزد در لغــت بــه معنــای مقــدس و پــاك بــوده و وجــه 
 تســمیه ایــن شــهر، ســرزمین مقــدس و شــهر خــدا اســت.
این شهــــــر به»شهر دار العبـــــاده« ، »شهر دارالعـــــلم« 

 »شهر بادگیرها« و »شهر دوچرخه ها« معروف است..
یــزد یکــی از بهتریــن شــهرهای خشــتی جهــان اســت کــه 
ــرین  ــان تــــ ــی از درخش ــب یک ــوان صاح ــه عن ــواره ب هم
ــران  ــی ای ــف تاریخ ــی در ادوار مختل ــای فرهنگ ــراث ه می

ــوده اســت.  مطــرح ب

آثار تاریخی و باستانی شهر یزد

مسجد جامع کبیر 
ایــن مســجد یکــی از باارزشــترین میــراث تاریخــی هنــری و 
گنجینــه ای ار معمــاری اســالمی اســت. از امتیــازات هنــری 
ــتواری  ــدرت و اس ــوان ق ــی ت ــجد م ــن مس ــاری ای و معم
ــه  ــد، دو کتیب ــر در بلن ــب، س ــس و جال ــیکاریهای نفی کاش
نفیــس یکــی بــه خــط کوفــی و دیگــری بــه خــط ثلــث بــر 
ــکوه،  ــر در باش ــار س ــرق در کن ــوردی مع ــی الج روی کاش
ــای  ــده دیواره ــی کاری ش ــات کاش ــا و تزئین ــاره زیب دو من
داخلــی شبســتان و زیــر گنبــد و خــارج گنبــد را نــام بــرد. 
ارتفــاع منــاره هــای آن حــدود 48 متــر و ارتفــاع ســر در آن 

در حــدود 24 متــر مــی باشــد. 

مجموعه امیرچقماق
ــاهرخ  ــرا ش ــرداران و ام ــاق از س ــن چخم ــالل الدی ــر ج امی
ــا همــکاری همســر خــود فاطمــه  ــزد ب تیمــوری و حاکــم ی
خاتــون در جهــت آبادانــی یــزد مجموعــه ای شــامل تکیــه، 
ــه، چــاه، آب  ــاه، قنادخان میــدان، حمــام، کاروانســراها، خانق
ــان  ــاق را بنی ــر چخم ــجد امی ــر مس ــه مهمت ــرد و از هم س
نهادنــد. ســنگ نصــب شــده در کربــاس مســجد، بــه طــرف 
میــدان و نثــر وقفنامــه بــر آن بــه خــط نســخ مــی باشــد و 
ــف از کاشــی هــای معــرق، دور خارجــی  شــبکه هــای ظری
گنبــد محــراب صفــه ی اصلــی بــا طاقنمــای مقرنــس کاری 
ــی  ــه زیبای ــر مرتب ــجد را از نظ ــن مس ــرار دارد و ای ــده ق ش

ــرار داده اســت.  بعــد از مســجد جامــع ق

 باغ دولت آباد
ــت  ــی اس ــروف ایران ــای مع ــی از باغه ــاد یک ــت آب ــاغ دول ب
ــی  ــه( طراح ــان )دوره زندی ــی خ ــد تق ــان محم ــه در زم ک
ــام  ــاغ از قناتــی بــه همیــن ن و ســاخته شــده اســت. ایــن ب

58



مشــروب مــی شــود و جریــان آب در بــاغ اســتخوان بنــدی 
ــرا تشــکیل مــی دهــد  طراحــی آن

آتشکده زرتشتیان
یکــی از اماکــن مربــوط به زرتشــتیان آتشــکده ی آنها اســت. 
ایــن بنــا در خیابــان آیــت اهلل کاشــانی واقع گردیده و شــامل 
ســاختمان مشــّجری اســت کــه در قــرن اخیر ســاخته شــده 
اســت. در ایــن محــل آتــش مقــدس کــه بــرای زرتشــتیان 
ــوده و  ــاله ب ــد س ــی چن ــد و دارای قدمت ــی باش ــدس م مق
بایــد همیشــه روشــن نگــه داشــته شــود، نگهــداری و از آن 
مراقبــت مــی شــود. شــایان ذکــر اســت کــه قدمــت آتــش 

آتشــکده بــه هــزار وپانصــد ســال مــی رســد. 

خانه الریها

ــک  ــده ،مال ــاخته ش ــری س ــال 1286 قم ــه در س ــن خان ای
آن حــاج محمــد ابراهیــم الری بــوده اســت. ســابقاً بعنــوان 
خانقــاه نعمــت اللهــی از آن اســتفاده مــی شــد. مســاحت آن 
حــدود 1700متــر وزیــر بنائــی معــادل 1200متــر مربــع را 
داراســت. درهــا، پنجــره هــا ، ارســی هــا و اتاقهــای آئینــه 

کاری و نقاشــی شــده آن یکــی از نمونــه هــای زیبــا و عالــی 
خانــه هــای اعیانــی قــرن ســیزدهم اســت. 

آب انبار شش باد گیری
ــزد ارزش آب بیــش از  ــری همچــون ی ــرای شــهرهای کوی ب
هــر جــای دیگــر احســاس مــی شــود. در ایــن شــهر بیــش از 
75 آب انبــار وجــود دارد. ایــن آب انبــار دارای شــش بادگیــر 
ــاخته  ــه س ــش در دوره قاجاریّ ــال پی ــد و 180س ــی باش م
شــده اســت. از ویژگیهــای مهــم ایــن اثــر تاریخــی دو دهانــه 
ــس  ــات مقرن ــه دارای تزئین ــت ک ــار اس ــن آب انب ــودن ای ب
کاری مــی باشــد و دارای 55 پلــه ورودی در قســمت جنوبــی 
اســت کــه بیــن پلــه 25 و 26 از بــاال یــک هشــتی بــا ســنگ 

فــرش آجــری قــرار دارد.
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پیـــام ها
پیام تبریک

ســالمت  داوطلــب  نارویــی  ســارا  خانــم  ســرکار 
ــت  ــز بهداش ــوب مرک ــی نوکج ــتی و درمان مرکزبهداش
پزشــکی  علــوم  ایرانشهردانشــکده  شهرســتان 
ایرانشــهر پیوندتــان را بــا تقدیــم هــزاران گل ســرخ 
تبریــک مــی گوییــم و زندگــی پــر از عشــق و محبــت را 

برایتــان آرزو مــی کنیــم.

ــه  ــاری ، مهدی ــده افتخ ــی ،تابن ــرا خرم ــا زه ــم ه خان
 ، ، زهــرا غالمشــاهی  ، رحیمــی  کیوانــی  ســرافراز 
ــتی  ــز بهداش ــالمت مرک ــان س ــی داوطلب ــرین مالک نس
و درمانــی ســید طاهرالدیــن شهرســتان بــم  زیبایــی 
ــده  ــر ش ــا ت ــت، زیب ــار دوس ــدار دی ــه دی ــان ب وجودت
اســت. روزگارتــان کربالیــی و حضورتــان حســینی 
ــات  ــی و عتب ــالی معل ــارت کرب ــیرین زی ــهد ش ــاد. ش ب

ــان  ــوارای وجودت ــات گ عالی

دوستان خوبمان
آقــای ســعید شــمس الدینــی مربــی داوطلبــان 
ســالمت خانــه بهداشــت جــواران از مرکز بهداشــتی 
ــر و خانمهــا راضیــه  ــی کهنــوج شهرســتان راب درمان
ســالمت  رنجبرداوطلبــان   وفاعظــه  آبــادی  تــاج 
ــدگان شهرســتان  ــی رزمن ــز بهداشــتی و درمان مرک
بــم و مهدیــه باقــری از مرکــز بهداشــتی و درمانــی 
شــمارا  موفقیــت  بــم  شهرســتان   10 بــروات 
درآزمــون کارشناســی دردانشــگاه پیــام نوروعلمــی 

ــم . ــی گوئی ــک م ــردی تبری کاربــــ
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پیـــام تسلیت

عزیــز  دادن  دســت  از  غــم  در  مــا  انــدوه 

ــب  ــری داوطل ــه باق ــم مهدی ــرکار خان بزرگوارس

درمانــی  و  بهداشــتی  مرکــز  فعــال  ســالمت 

بــروات 10 شهرســتان  بــم کــه بدلیــل بیمــاری 

. را وداع گفتنــد  فانــی  ســرطان دار 

 در واژه هــا نمیگنجــد تنها میتوانیــم از خداوند 

ــرای  ــم و ب ــری عظی ــان  صب ــواده ایش ــرای خان ب

آن مرحــوم روحــی شــاد و آرام طلــب کنیــم .

پیام تبریک

همراهان مهربان و پرتالش ما

خانــم هــا الهــه شــهرکی و الهــام شــهرکی،داوطلبان 

ســالمت محتــرم مرکــز جامــع خدمــات ســالمت امــام 

ســجاد)ع( شهرســتان زاهدان کســب مقــام قهرمانی 

و نایــب قهرمانــی شــما عزیــزان را در مســابقات 

کشــوری فدراســیون ووشــو تبریــک عــرض مــی 

نماییــم امیــد اســت کــه در ســایه توفیقــات حضــرت 

حــق شــاهد کســب مقــام در مقاطــع بیــن اللمللــی و 

جهانــی شــما بزرگــواران باشــیم .
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فرم نظر سنجی فصلنامه مجازی داوطلبان شماره 10
10داوطلبان شماره  مجازي فصلنامه فرم نظر سنجی   

گرامی سالم هخوانند   

اطالع از  .شدیک نشریه پربار تنها با استفاده از نظرات، تجربیات و حمایت هاي جمعی و گروهی امکان پذیر می با بی شک انتشار
واالت خواهشمند است  با ارائه پاسخ هاي  مناسب به سلذا . باشد مسیر مهم در این راهگشاي ما می تواند بزرگواران شما نظرات 

به نشانی  20/6/94تصویر فرم زیر را تکمیل نموده و تاتاریخ  بدین منظور.زیر ما رادر نیل به اهداف  این نشریه  یاري فرمایید
ال فرمایید.ارس الکترونیکی و یا دفاتر پستی پست ) به صورت (آدرس موجود در صفحه دوم نشریهدفتر نشریه داوطلبان سالمت  

   □راهنمایی   □ابتدایی:   تحصیالت                       □مجرد    □متاهل    وضعیت تاهل:         □مرد   □زن  .سن به سال..........   جنس:
□دکتري   □فوق لیسانس   □لیسانس   □فوق دیپلم   □دیپلم  

      □کارشناس ستادي      □کاردان یا کارشناس مرکز بهداشتی درمانی     □بهورز     □داوطلب متخصص     □داوطلب سالمت   شغل: 
 □)تانرییس مرکز بهداشت شهرس_مسوول واحد -مدیر گروه - مدیر(معاون بهداشتی      □پزشک مرکز بهداشتی درمانی روستایی یا شهري

□سایر            

      □اهدانسایت دانشگاه علوم پزشکی ز   □سایت مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت       ؟چگونه استنحوه دسترسی شما به نشریه 
.........سایر   □نسخه چاپی نشریه  □سی دي نشریه  □پورتال معاونت بهداشتی    

.........................   ؟ن سالمت را مطالعه کرده ایداتاکنون چند شماره از نشریه داوطلب  
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ضمــن تشــکر از خواننــدگان محتــرم نشــریه داوطلبــان ســالمت  بــه اطــالع 

مــی رســاند در بخــش مســابقه پیامکــی نشــریه از بیــن پاســخهای صحیــح 

ارســالی بــه قیــد قرعــه بــه ســه نفــر از برگزیــدگان ، از ســوی دانشــگاه 

مربوطــه هدایایــی اهــداء خواهــد شــد .

شــما عزیــزان مــی توانیــد پــس از یافتــن رمــز مربــوط به مســابقه ، پاســخ 

را همــراه بــا نــام و نــام خانوادگــی و نــام دانشــگاه علــوم پزشــکی حداکثــر 

تــا پایــان مــرداد ســال 95 بــه شــماره 09015326411 ارســال فرماییــد .الزم 

بــه توضیــح اســت پاســخ هایــی کــه نــام دانشــگاه در آنهــا ذکــر نشــده 

باشــد در مســابقه شــرکت داده نخواهنــد شــد .

سواالت :
1- عالئم  اولیه بیماری هپاتیت A چیست ؟

1( تهوع واستفراغ                        2 (تب ، بیحالی ، بی اشتهایی             3( بدون عالمت است
4 ( تب ،بیحالی، بی اشتهایی، تهوع واستفراغ، درد مفاصل، اسهال                                 

2- راه انتقال بیماری هپاتیت A چیست ؟ 
1( از راه مدفوعی، دهانی    2( از طریق تنفس        3( از طریق تماس جنسی       4( از طریق خون 

3- خودکشی تاثیر غم انگیزی درکدام گروه ندارد ؟
1(  والدین                        2 ( دوستان                        3 (  همسر و فرزندان                  4 (  بیماران روانی 

 4- کدام گزینه ارجاع فوری در خودکشی نیست ؟ 
1 ( بیماری که برای خودکشی نقشه می ریزد                                   2 ( بیماری که احتمال آسیب به دیگران را دارد 

3 ( بیمار شدیدا بیقرار که کنترل رفتار او دشوار است                         4 ( بیمار با افسردگی خفیف
5- اولین عالمت بیماری آلزایمر کدام گزینه می باشد؟

1 (  ازدست دادن حافظه                                                                      2 (  مشکل در تصمیم گیری
3 ( مشکل در یادگیری و به یاد آوردن اطالعات جدید                             4(  مشکل در انجام فعالیتهای روزانه

6-  راه تشخیص بیماری آلزایمرکدام گزینه صحیح می باشد؟
MRI  ) 1                                                                                2 (  سونوگرافی

CTscan ) 3                                                                            4 (  الف و ج
7- یکی از مهمترین عواملی که باعث به دام افتادن نوجوانان و جوانان در دام اعتیاد می باشد کدام است؟

1( وضعیت اقتصادی مناسب                                                        2( سطح تحصیالت پایین
3( نداشتن اطالعات صحیح و آموزش های اصولی                        4( بیکاری و  نداشتن شغل

8 - تعداد افراد سیگاری در بین کدام یک از اقشار جامعه کمتر دیده می شود؟
1( هنرمندان               2( ورزشکاران               3( شاغلین                   4( نوجوانان

9- کدام یک از موارد زیر وظیفه ی اصلی انسولین است؟
1( افزایش قند خون            2(  کاهش قند خون        3( تاثیری در قند خون ندارد         4(  هیچکدام

10 - در کدام نوع دیابت بعد از تشخیص باید انسولین تزریق شود؟
1( دیابت حاملگی      2(  دیابت نوع یک         3( دیابت نوع دو        4(  موارد ب و ج 
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فلوچـارت تـایید صحت علمی مقـاالت

64



فلوچارت دسترسی به نشریه مجازی داوطلبان سالمت قطب زاهدان
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  متن سئواالت
ــاه  ــت م ــبت 11 اردیبهش ــالمت 4- مناس ــه س ــامانه یکپارچ ــالمت    3- س ــه س ــعار هفت ــم     2- ش ــره مزاح                  1 - حش
ــد ــاد بلن ــی   9- فری ــن روز جهان ــبت 18 فروردی ــک 7- آری     8- مناس ــزد کار نی ــی     6- م ــش هندس ــط ک 5- خ
 10- کافــی     11- خورشــید  12 - 90 درصــد دیابتــی هــا در ایــن گــروه قــرار دارنــد   13- پرحرفــی   14- از خانــواده
   حبوبــات  15 - از ســین هــای هفــت ســین   16- مــوش کامپیوتــری  17- خنــک کننــده 18- پیامبــر   19- از عالئــم دیابــت
 20- یــک راه پیشــگیری دیابــت     21- نــوع ســبوس دارش بــرای دیابتــی هــا مناســب اســت 22- بــا ....... و فعالیــت قنــد

خــون کنتــرل میشــود.    23- طایفــه ای در غــرب ایــران

 تهیه و تنظیم : طاهره کردی داوطلب مرکز سالمت شماره یک شهری شهرستان اردکان- یزد        

جـــدول
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