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به صفر رساندن موارد 
جدیدآلودگی و همچنین مرگ 

ناشی از اچ آی وی

بسم اله الرحمن الرحیم
داوطلبــان ســامت گرامــی و فعالیــن عرصــه ســامت بهداشــت، 
پنجــم دســامبر برابــر 14 آذرمــاه ، روز جهانــی داوطلب ســامت 
بــر شــما گرامــی بــاد ، روزی كــه فرصتــی بــرای طــرح برنامــه 
ــان ســامت، ارزشــیابی  ــای داوطلب ــت ه ــای گســترش فعالی ه

فعالیــت و قدردانــی از كار ارزشــمند شــما عزیــزان اســت . 
ــه تنهــا  ــان ســامت در ســطح كشــور ن اجــراي برنامــه داوطلب
ــه اهــداف بهداشــتي اســت بلكــه  ــراي دســتیابي ب وســیله اي ب
ــه  ــدار در جامع ــداوم و پای ــعه م ــه توس ــاز رســیدن ب ــه س زمین
اســت .امــروزه میــزان مشــاركت جوامــع در برنامــه دولــت هــا 
یكــی از شــاخص هــای مهــم در ارزیابــی میــزان توفیــق و رونــد 
ــیاری  ــی بس ــود. از طرف ــی ش ــوب م ــع محس ــعه در جوام توس
ــوری  ــع كش ــای جام ــه ه ــات  در برنام ــا و مداخ ــه ه از برنام
نیازمنــد ارتقــای دانــش عمومــی ، تغییــر باورهــا و نگــرش هــا 
، توســعه و ارتقــای رفتــار و در نتیجــه فرهنــگ ســازی عمومــی 

مــی باشــد . 
ــرد  ــرش و عملك ــر نگ ــه تغیی ــامت ب ــان س ــه داوطلب ــا م برن
ــر و  ــت تغیی ــود درجه ــوه خ ــی بالق ــه توانای ــبت ب ــردم نس م
ــس و  ــه نف ــاد ب ــرده  و اعتم ــک ك ــی كم ــرایط زندگ ــود ش بهب
ــای  ــب و خانواره ــردان داوطل ــان و م ــود را در زن ــه خ ــكا ب ات

ــت. ــش داده اس ــش افزای ــت پوش تح
ــث  ــردم در بح ــده م ــرف نماین ــک ط ــامت از ی ــان س داوطلب
ــه  ــامت منطق ــوزه س ــده ح ــر نماین ــرف دیگ ــامت و از ط س
خــود مــی باشــند . بــا توجــه بــه اینكــه در طــرح تحــول نظــام 
ــال  ــت در ح ــی اس ــبک زندگ ــاح س ــدم اص ــن ق ــامت اولی س
حاضــر توســعه فرهنــگ خــود مراقبتــی یــا مراقبــت از ســامت 
خــود ، خانــواده و اجتمــاع یكــی از مهمتریــن وظایــف داوطلبین 
ســامت مــی باشــد چــرا كــه بــا كنتــرل شــدن بیمــاری هــای 
واگیــر ، بیمــاری هــای غیرواگیــر رشــدی فزاینــده پیــدا كــرده 
ــای  ــاری ه ــواع بیم ــه ان ــا ب ــردم از ابت ــری از م ــش كثی و بخ
ــی و  ــت، فشــارخون و بیمــاری هــای قلب ــد دیاب ــر مانن غیرواگی
عروقــی رنــج مــی برنــد و مهمتریــن عامــل كنتــرل و پیشــگیری 

ــه بیمــاری هــا، تغییــر شــیوه زندگــی اســت . از اینگون
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــت ب ــوان گف ــر میت ــوان كام آخ ــه عن و ب
ــه همیــاری تــک تــک افرادجامعــه  ــدار ب توســعه اجتماعــی پای
ــی از  ــامت یك ــن س ــه تامی ــه اینك ــه ب ــا توج ــت و ب ــاز اس نی
زیــر بنایــی تریــن ابعــاد تكامــل اجتماعــی بــه شــمار مــی رود، 

ــت. ــان اس ــكاری داوطلب ــد هم ــه نیازمن جامع
دكتر مریم مسعودی فر
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مشارکت در

مشــاركت در ســامت ، توافــق داوطلبانــه بیــن دو یــا چنــد نفــر بــرای همــكاری بــه منظــور دســتیابی 
بــه مجموعــه ای از اهــداف مشــترک در حــوزه ســامت تعریــف مــی گردد.چنیــن همكاریهایــی ممكــن 
اســت بــه صــورت خــود مراقبتــی، همیــاری متقابــل، اقــدام جمعــی، همكاریهــای بیــن بخشــی یــا بــر 
مبنــای  اتحــاد بــرای ارتقــاء ســامت در ســطح جامعــه شــكل گیرد.مراقبــت هــای اولیــه بهداشــتی بــرای 
توفیــق خــود محتــاج اعتمــاد بــه نفــس بــا وبیشــترین حــد دخالــت جامعــه اســت یعنــی مردمــی كــه در 
كنــار یكدیگــر بــه شــكل جامعــه ای پیونــد یافتــه انــد و بــا اســتفاده از منابــع محلــی و ملــی در برنامــه 
ریــزی ، اجــرا و كنتــرل مراقبــت هــای اولیــه بهداشــتی دخالــت داشــته باشــندتغییر شــرایط فرهنگــی و 
اجتماعــی در ســالیان اخیــر و مشــاركت فعــال ترزنــان در عرصــه هــای مختلــف ســامت و بــه تبــع آن 
،  افزایــش آگاهــی و دانــش بانــوان در زمینــه مســائل بهداشــتی  ، توجــه وحمایــت ونیــز برنامــه ریــزی 

جهــت توانمنــد ســازی ایــن گــروه را ضــروری ســاخته اســت .
دركنارخصوصیــات فكــری و رفتــاری ،  بانــوان داوطلــب فعالیــت درحــوزه ســامت  ویژگیهایــی دارنــد كه 
شــناخت آنهــا منجــر بــه بهبــود بهــره وری و كارآئــی ایشــان شــده وزمینــه را بــرای شــكوفایی واســتفاده 
ــه  ــرادي هســتند ك ــامت اف ــان س ــی آوردداوطلب ــم م ــروه فراه ــن گ ــود درای ــم موج از پتانســیل عظی
همچــون حلقــه محكمــي ارتبــاط مســؤولین بهداشــتي را بــا ســطوح محیطــي جامعــه برقــرار مــي كننــد 
و بــا شــركت در كاســهاي هفتگــي و ماهانــه در مراكــز بهداشــتي و درمانــي منطقــه خودآموختــه هــاي 
خــود را بــه 20 تــا 50 خانــوار همســایه و افــراد تحــت پوشــش خــود منتقــل مــي نماینــد و بــراي حفــظ 

ســامتي خــود و خانوارهــاي تحــت پوشــش تــاش مــي كننــد.
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در آستانه روز جهانی داوطلب با شعار

» خدمات  ادغام یافته سالمت با محوریت 
مردم برای رسیدن به پوشش همگانی «

ــب  ــان كس ــید . آرزوی م ــرا باش ــان پذی ــاش واالیت ــا را از ت ــل م ــر وتجلی ــن تقدی ــه تری صمیمان
ــا همــكاری موثــر شــما عزیــزان اســت.  افتخــارات روز افــزون در راســتای ارتقــاء نظــام ســامت ب
زیــر لــوای پرچــم مقــدس نظــام جمهــوری اســامی ایــران جهــت تحقــق ایــن آرمــان واال تجدیــد 

ــد متعــال خواســتاریم. ــرای شــما ســعادت روز افــزون از خداون پیمــان كــرده وب

مهندس حمید عالمی                  
مسئول گسترش و توسعه شبكه - مدیر اجرایی نشریه

 Integrated People  centered health services 
towards Universal  Health Coverage
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چگونــه ســامتی را تعریــف كنــم بــدون آن كــه نامی 
از تــو بــر زبــان جــاری ســازم و چگونــه معنای عشــق 
ــارای  ــم را ی ــن قل ــم كــه ای ــو را در كلمــات بگنجان ت
بیــان مقــام واالیــت نیســت، تــو پیمانــی هســتی كــه 
دانایــی را جانشــین جهــل و نادانــی  و تندرســتی را 
میهمــان خانــه هــا كــرده ای و بــر باغچــه هــای هــم 
ــف  ــا عل ــذر ســامت پاشــیدی ت ــت ب ــه ای های محل
هــای هــرز ناخوشــی از ریشــه خشــک شــوند و گل 
هــای پــاک تندرســتی بروینــد و همنوعانــت از بنــد 
بیمــاری رهــا شــوند و ایثــار و عشــق و محبــت تــو را 
بســتایند، رنــج و زحمــت را برخــود همــوار ســاختی 
تــا راحتــی و آســایش را بــرای همســایگانت بــه 
ــه،  ــر هفت ــه ه ــز بهداشــت ك ــان آوری و از مرك ارمغ
روزی را در آن بــه ســر مــی بــری برایشــان شــیرینی 
ــو  ــاوری و ت ــوغات بی ــامت را س ــای س گل واژه ه

كســی نیســتی جــز، داوطلــب ســامت

فاطمه هاشمی فر داوطلب سامت
مركز بهداشتی درمانی شماره 2

دانشگاه علوم پزشكی  و خدمات بهداشتی درمانی گناباد
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ــان  ــوادث زی ــه ای از ح ــه مجموع ــی، ب ــای طبیع   بای
ــن  ــد. ای ــه منشــاء انســانی ندارن ــه می شــود ك ــار گفت ب
حــوادث معمــوالً غیرقابــل پیش بینــی بــوده و یــا 
ــوع  ــوان وق ــل نمی ت ــی قب ــای طوالن ــل از مدته حداق

ــود. ــی نم ــش  بین ــا را پی آنه
ــه،  ــی اســت؛ زلزل ــواع گوناگون ــای طبیعــی دارای ان بای
ســیل، طوفــان، گردبــاد، ســونامی، تگــرگ، بهمــن، رعــد 
و بــرق، تغییــرات شــدید دمــا، خشكســالی و آتشفشــان 
ــی،  ــای طبیع ــی از آن هســتند. برخــی از بای نمونه های
بطــور غیــر مســتقیم، ناشــی از عملكرد انســانی هســتند، 
ــوا  ــی ه ــش آلودگ ــی از افزای ــای ناش ــال بای ــرای مث ب

ــی از  ــیل ناش ــن س ــن و همچنی ــدن زمی ــرم ش ــا گ و ی
ــد. ــن جمله ان ــان از ای ــت انس ــا به دس ــب جنگل ه تخری

ــن  ــی اولی ــای طبیع ــران در بای ــت بح ــوع مدیری موض
ــی  ــس جهان ــتمین كنفران ــال 1989 در هش ــار در س ب
زلزلــه در آمریــكا توســط دكتــر فرانــس پریــس مطــرح 
شــد. در ایــران در تاریــخ 1348/3/17 قانــون پیشــگیری 
و مبــارزه بــا خطــرات ســیل بــه تصویــب مجلــس رســید 
و بعــد در ســال 1386 قانــون مدیریــت بحــران كشــور 
ــه صــورت ســازمان  ــه تصویــب مجلــس رســید كــه ب ب

شــكل گرفــت.

واژه بحــران یــا Crisis بیــش از 5 قــرن پیــش 
ــي اســت  ــع حالت مطــرح شــد. بحــران در واق
ــه  ــده ك ــر كنن ــر منتظــره و غافلگی ــًا غی كام
در آن فرصــت بــراي تصمیم گیــري بســیار 
كــم اســت. مدیریــت بحــران بــراي مواجهــه با 
موقعیت هــاي غافل گیركننــده و غیــر منتظــره 
پیــش از هــر چیــزي نیازمنــد تجربــه، آمادگي، 
مهارت، ســرعت عمــل، هوشــمندي و خاقیت 
ــزي  اســت. مدیریــت بحــران فرآینــد برنامه ری

ــد. ــرد مي باش وعملك
ــا توجــه بــه نــوع بحران هــا  مدیــرت بحــران ب
بــا  همچنیــن  و  غیرطبیعــي(  )طبیعــي ـ 
ــام  ــد انج ــران نیازمن ــه بح ــه چرخ ــت ب عنای
ــام آن اوالً  ــن انج ــه ضم ــي هســتند ك اقدامات
ــران  ــي از بح ــارات ناش ــن خس ــد ممك ــا ح ت

ــوع  ــع وق ــاً مان ــانند و ثانی ــل برس ــه حداق را ب
ــد. ــه گردن ــات ثانوی اتفاق

چرخه مدیریت بحران عبارت است از:
ــا هــدف جلوگیــري   پيشــگيري: اقدامــات ب
ــار  ــار زیانب ــا كاهــش آث ــوع مخاطــرات ی از وق

آن.
آمادگــي: اقداماتــي اســت بــراي افزایــش 
ــف  ــازمان در انجــام مراحــل مختل ــي س توانای
مدیریــت بحــران. آمادگــي شــامل جمــع آوري 
ایجــاد  برنامه ریــزي،  پژوهــش،  اطاعــات، 
ســاختارهایي مدیریتــي، آمــوزش، تأمیــن 

ــت. ــور اس ــن و مان ــع، تمری مناب
و  اضطــراري  خدمــات  ارائــه  مقابلــه: 
ــا  ــت ب ــران اس ــوع بح ــال وق ــاده بدنب فوق الع
هــدف حفاظــت از منابــع مختلــف ســازمان در 

ــه در  ــارات مقابل ــترش خس ــري از گس جلوگی
حــوادث غیرطبیعــي شــامل شناســایي دامنــه 
پدیدآورنــده  عوامــل  ریشــه یابي  بحــران، 
انســاني،  ابزارهــاي  از  اســتفاده  بحــران، 
اطاعاتــي و فیزیكــي مــورد نیــاز بــراي مقابلــه 

ــت. ــران اس ــا بح ب
بازســازي: بازگردانــدن شــرایط یک ســازمان 
ــرایط  ــه ش ــران ب ــس از بح ــده پ ــیب دی آس
ویژگي هــاي  گرفتــن  درنظــر  بــا  عــادي 

ــي. ــط ایمن ــه ضواب ــق و كلی ــازمان موف س
بــا توجــه بــه اینكــه شــایع تریــن نــوع بــاي 
طبیعــي در كشــور مــا زلزلــه اســت، كــه 
خســارات مالــي و جانــي بســیاري را بــه 
ــم. ــی پردازی ــه آن م ــه ب ــال دارد در ادام دنب

آمادگی در بالیای طبیعی

بحـران
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پهنــاور بــودن ســرزمین ایــران و ویژگــي 
ــت  ــي و زیس ــي، اقلیم ــاص جغرافیای ــاي خ ه
محیطــي آن ســبب شــده كــه از 41 نــوع 
حادثــه طبیعــي شــناخته شــده درجهــان، 
ــته  ــوع داش ــكان وق ــران ام ــوع آن در ای 31 ن
باشــد كــه ســیل و زمیــن لــرزه درایــن میــان 
ــه خــود اختصــاص داده،  بیشــترین ســهم را ب
بــه نحــوي كــه هــر از گاهــي یكــي از ایــن دو 
ــب  ــور را تخری ــي ازكش ــي بخش ــانحه طبیع س
ــازد.  ــي س ــادي وارد م ــارات زی ــرده و خس ك

ــن و مخــرب  ــایع تری ــرزه لغزشــي ش ــن ل زمی
ــاي  ــه ه ــرزه اســت، زلزل ــن ل ــوع زمی ــن ن تری
شــدید اغلــب بــا پیــش لــرزه و یــا پــس 
ــا شــدت هــاي متفــاوت همــراه  ــرزه هایــي ب ل

ــتند. هس

آمادگی فردی قبل از وقوع زلزله:
ــه  ــگام زلزل ــه هن ــه ب ــی ك ــه كارهای ــد ب بای
انجــام خواهیــد داد كامــا فكــر كنیــد. ممكــن 
ــات،  ــالن اجتماع ــا در س ــزل و ی ــت در من اس
ــا  ــتادیوم، ب ــر، در اس ــای تئات ــال تماش در ح
ــا مشــغول  دوســتانتان، در حــال رانندگــی و ی
انجــام ســایر كارهــای روزمــره باشــید. برنامــه 
ریــزی و آمادگــی باعــث مــی شــود كــه شــما 
بــه هنــگام زلزلــه فــردی خونســرد و آرام، ولــی 
موثــر باشــید. بایــد نزدیكتریــن مراكــز امــداد و 
نجــات ماننــد كلنیــک هــا، آتشنشــانی و مراكــز 

پلیــس را بشناســید.
یــک كیــف شــامل ضــروری تریــن وســایل را 
ــل  ــن و قاب ــكان ام ــک م ــرده و در ی ــاده ك آم
دســترس قــرار دهیــد تــا بعــد از زلزلــه مــورد 

اســتفاده قــرار دهیــد. مهمتریــن نیازهــا بعــد از 
زلزلــه عبارتنــد از: تغذیــه، بهداشــت، عملیــات 
ــن  ــرای ای ــه ب ــه دیگــران ك نجــات و كمــک ب
ــع  ــه جم ــم ك ــی داری ــه ادوات ــاز ب ــات نی عملی
ــر  ــن اســت غی ــه ممك ــد از زلزل ــا بع آوری آنه
ممكــن باشــد. پــس بهتــر اســت آنهــا را قبــل 
از وقــوع زلزلــه آمــاده كنیــم و در یــک كیســه 

و در یــک مــكان امــن قــرار دهیــد.
ــد خــود و  ــزات شــما مــی توانی ــن تجهی ــا ای ب
ــیدن  ــا رس ــه ت ــد از زلزل ــود را بع ــواده خ خان
نیروهــای امــداد و نجــات تــا هفتــاد و دو 
ــل كار و  ــه، مح ــتر در خان ــا بیش ــاعت و ی س
ــد  ــما بای ــد. ش ــظ كنی ــود حف ــل خ ــا اتومبی ی
مایحتــاج خــود را بــر اســاس تشــخیص خــود 
ــخصی  ــل ش ــل كار و در اتومبی ــزل، مح در من

ــد. ــاده نمایی ــان آم ت

 اِذا ُزلِزلَِت االَرُض ِزلزالَها َو اَخَرَجِت االَرُض اَثقالَها 
چو لرزد زمین با تكانی سترگ برون افكند رازهای بزرگ

When the earth is shaken with her Violent
Shaking and the earth brings forth her burdens

نتيجه گيری

ــیب های  ــارات و آس ــی خس ــند، ول ــر می رس ــه نظ ــان ب ــرل انس ــارج از كنت ــی خ ــای طبیع ــب بای ــه اغل ــا آنك ب
ناشــی از آنهــا، بطــور چشــمگیری قابــل كنتــرل اســت. ایــن موضــوع ارتبــاط مســتقیمی بــا عملیــات پیش گیرانــه 
توســط انســان دارد. بــرای مثــال اســتحكام ابنیــه در برابــر بارهــای افقــی جهــت كاهــش خســارات ناشــی از زلزلــه 
و یــا ایجــاد پوشــش گیاهــی و ســاخت بندهــا و ســدها جهــت كاهــش خســارات ناشــی از ســیل، از جملــه مــوارد 
ــی از  ــیب های ناش ــش آس ــد در كاه ــز می توان ــی نی ــح و اصول ــل صحی ــن عكس العم ــت. همچنی پیش گیرانه اس
بایــای طبیعــی موثــر باشــد. بــرای مثــال آوار بــرداری اصولــی پــس از وقــوع یــک رویــداد زمین لــرزه، می توانــد 

ــه كاهــش خســارات و آســیب ها كمــک كنــد. ب
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زلزلـه
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1-سنجد تب بر است.
2-دارای ویتامین K  است و ضد خونریزی می باشد.

3-سردرد را تسكین می دهد.
4-كسانی كه تكرر ادرار دارند سنجد بخورند.

5-كسانی كه سكسكه می كنند برای درمان آن 50 دانه سنجد و یک لیوان شیر بخورند.
6-سنجد برای كسانی كه یبوست دارند مضر است.

7-خانم هایی كه خونریزی  غیر طبیعی دارند بعد از پاک شدن به مدت 14 روز روزی 30 دانه سنجد بخورند .
8-میوه سنجد ضد یرقان می باشد.

9- سنجد كلیه ها را گرم می كند و معده را تمیز می كند.
10-مصرف سنجد ورم كیسه صفرا را درمان می كند.

سنجد

خواص خوراکی ها
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10-مصرف سنجد ورم كیسه صفرا را درمان می كند.

1-انار  ادرار آور و ضد تشنگی است.
2-اگر بعد از غذا انار شیرین خورده شود رنگ چهره زیبا و غذا 

   آسان هضم می شود.
3- انار شیرین سرفه را تسكین می دهد و صدا را باز می كند

 4- انار شیرین خارش های بدن راتسكین می دهد.
        5-خوردن انار غم و اندوه را از بین می برد.

              6- خانم های باردار اگر رب انار بخورند ویار آنها از بین می رود.
                         7- كسانی كه كم خون هستند یا احساس خستگی می كنند از 
                   دم كرده یا جوشانده برگ انار به عنوان چای استفاده كنند. 

                                           ) 10 گرم در  250 سی سی آب (
                                   8- خوردن انار شیرین برای كسانی كه الغر هستند مفید است.

                                                                 9-پوست و ریشه انار ضد كرم است.
                                                                    10-انار شیرین مقوی معده و كبد است.

1-خرمالوی نارس باعث كاهش فشارخون می شود.
2-خرمالو باعث تقویت  معده می شود.

3-خرمالو سرشار از ویتامین های A ,B,C  است.
4-خرمالو ورم و التهاب بواسیر را فرو می نشاند.

5-خرمالوی كاما رسیده  برای رشد و نمو كودكان مفید است.
6-خرمالو برای پوست و ناخن و موهای شكننده بسیار مفید است.

7-جوشانده برگ های خرمالو برای سرفه مفید است.
8-اگر در فواصل غذا خرمالو خورده شود موجب باز شدن اشتها می شود.

9-خرمالو زیاد كننده نور چشم است.
10-خرمالو بندآورنده خونریزی است.

تهیه كننده: تهیه كننده :زینب حسین 
زاده-رابط شهر درق بجنورد

انـار

خرمالو
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مرضیه علیشاهی ـ كارشناس جلب 
مشاركت مردمی دانشگاه گناباد  

   

مواد الزم برای 6 نفر: 
* گوشت گوسفند یا گوساله چرخ كرده 500 گرم 

* بادمجان یک ونیم كیلوگرم
* پیاز یک عدد

* هویج یک عدد
* گندم بدون پوست نصف پیمانه 

* برنج یک چهارم پیمانه 
* كشک یک ونیم پیمانه 

* گردو نصف پیمانه 
* نعنا داغ ، پیاز داغ وزعفران به میزان الزم 

* نمک ، فلفل ،زرد چوبه وروغن به میزان الزم

حليم بادنجان

غذاهـــــــای
بـومی منطقـــه

طرز تهيه :

گنــدم وبرنــج را بــه صــورت جــدا بــه مــدت هشــت ســاعت خیــس كــرده ســپس هــر كــدام را بــه صــورت جداگانــه 
مــی پزیم.گوشــت را بــا هویــج ، پیــاز،زرد چوبــه و هشــت پیمانــه آب روی حــرارت قــرار مــی دهیــم تــا كامــا پختــه 
شــوند ســپس آنهــا را از ظــرف درآورده وآب گوشــت را از صافــی رد میكنیــم . بادمجــان را در مقــداری روغــن ســرخ 
كــرده ودر ظرفــی جداگانــه مــواد گوشــت و بادمجــان را ریختــه و مــی كوبیــم تــا كامــا كــش دار شــود.بعد برنــج و 
گنــدم را بــه آن اضافــه مــی كنیــم .در صورتــی كــه مــواد ســفت شــد مقــداری آب گوشــت را بــه آن اضافــه مــی كنیــم 
.بعــد از آن مقــداری پیــاز داغ ،نیمــی از گــردوی كوبیــده شــده، كشــک ،نمــک وفلفــل را افــزوده ومــواد را خــوب هــم 
مــی زنیــم .مــواد را داخــل ظرفــی مناســب ســرو كــرده واز نعنــا داغ ، كشــک ، زعفــران وگــردو وپیــاز بــرای تزییــن 

اســتفاده میكنیــم.

ارزش تغذیــه ای : حليــم بادمجــان یکــی از غذاهــای اصيــل 
ایرانــی اســت  و ارزش غذایــی فراوانــی دارد. 
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فواید کشک : 
* كشک به دلیل داشتن اسیدهای آلی ضدعفونی كننده دستگاه هاضمه است .)معده ، روده كوچک و روده بزرگ(

* كلسیم وفسفر آن می تواند در پیشگیری از پوكی استخوان كمک كند.
* مصرف كشک برای بیماران دارای كلسترول باال و همچنین فشار خون باال توصیه نمی شود.

مواد الزم برای 4نفر:

* برنج:1 پیمانه
* بلغور گندم :2 پیمانه -عدس پخته :1 پیمانه

* رشته سرخ شده :نصف  پیمانه
* پیاز  :2عدد      

* رب گوجه فرنگی:1 قاشق غذاخوری
* روغن: به مقدار دلخواه

* زردچوبه،فلفل: به مقدار دلخواه

فواید نعنا :
* نفخ را از بین میبرد

* ضد سرفه ،مسكن وآرام بخش است 
* نعنا كبد را تمیز كرده وصفرا را از بین می برد وكلسترول را پایین می آورد. 

مریم ربانی- مربی داوطلبان سامت 
مركزبهداشتی درمانی جعفرآباد  بجنورد

طرز تهيه :

پیازراخردنمــوده و درروغــن ســرخ مــی كنیــم. ســپس ادویــه و رب گوجــه فرنگــی را بــه آن افــزوده  ، هــم مــی زنیــم و بعــد 
عــدس پختــه و ســبزیجات معطــر را اضافــه مــی كنیم.مــواد را مخلــوط نمــوده و آنهــا را كنــار مــی گذاریــم. پــس از آن گنــدم 
و برنــج شســته شــده را درآب جــوش ریختــه و بــه آن نمــک مــی زنیــم. بعــد از ایــن كــه  برنــج و گنــدم آمــاده شــد آنــرا 
آبكــش میكنیــم. رشــته هــا را نیــز در كمــی روغــن تفــت داده و مقــداری آب جــوش روی آن مــی ریزیــم  و پــس  از چنــد 
دقیقــه در آبكــش مــی ریزیــم. ســپس مــواد آمــاده شــده شــامل رشــته و حبوبــات و ســبزیجات را البــه الی برنــج و گنــدم 
ریختــه و دم مــی كنیم.مــی تــوان ایــن غــذا را بصــورت كتــه نیــز آمــاده كــرد بدیــن صــورت كــه برنــج و گنــدم شســته شــده 
ــه پیــاز داغ اضافــه كــرده و زمانیكــه آب غــذا تمــام شــد و دانــه گنــدم هــم نــرم شــد عــدس پختــه  ــه آب ب ــا 8 پیمان را ب
شده،ســبزیجات معطــر خــرد شــده و رشــته پلویــی آمــاده شــده را اضافــه كــرده و غــذا را دم  كنیم.ایــن غــذا را معمــوالَ بــا 

خورشت بادمجان مصرف می كنند. 

بـومی منطقـــه

گندم پلو
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سالمندی و آرتروز
مقدمه

ســالمندی بنــا بــر تعریــف ســازمان جهانــی بهداشــت عبــور از مــرز شــصت ســالگی اســت و بــرای تمــام افــرادی كــه از 
حــوادث و اتفاقــات جــان ســالم بــدر بــرده انــد و جوانــی و میــان ســالی را پشــت ســر گذاشــته انــد ایــن دوران تحقــق ییــدا 

مــی كنــد.  
ــده  ــی ش ــه زندگ ــد ب ــش امی ــر و افزای ــرگ و می ــش م ــب كاه ــادی و.. موج ــرایط اقتص ــود ش ــكی ،بهب ــرفتهای پزش پیش
اســت،  بطــوری كــه امــروز 700 میلیــون نفــر از جمعیــت جهــان را افــراد ســالمند بــاالی 60 ســال تشــكیل مــی دهــد و 
تــا ســال2020 ایــن رقــم بــه بیــش از یــک میلیــارد نفــر خواهــد رســید. اســتاد جمعیــت شناســی دانشــگاه تهــران گفــت: 
جمعیــت ســالمندان كشــور تــا 1430 بــه 30 میلیــون نفــر مــی رســد.  از آنجائیكــه بــا افزایــش جمعیــت ســالخورده ،شــیوع 
بیماریهــای مزمــن نیــز افزایــش مــی یابــد لــذا ایــن مهــم نیازمنــد آمــوزش عمــوم جامعــه بــه رفتارهــای پیشــگیری كننــده 

از بــروز بیماریهــا و تغییــر ســبک زندگــی میباشــد.
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سالمندی و آرتروز

منابع
راهنمای بهبود شیوه زندكی در دوره سالمندی ـ اداره سامت سالمندان-

-راهنمای مراقبت های ادغام یافته سالمند-ـ اداره سامت سالمندان
-راهنمای بالینی فعالیتهای جسمی میانساالن در سامت و بیماری-وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی

-راهنمای دستابی به سامت جسم و امنیت خانواده-معاونت بهداشت ودرمان سپاه امام رضا )ع(
سایت انجمن روماتولوژی ایران

اینترنت             

آرتـروز 

مفصلــی  بیمــاری  شــایع ترین  آرتــروز   
ــم  ــه عای ــی رود ك ــمار م ــه ش ــان ب در انس
ــالگی  ــنین 40 س ــوال از س ــاری آن معم بیم
ــاری در  ــن بیم ــود، ای ــده می ش ــد دی ــه بع ب
ســنین پایین تــر از 40 ســال در مــردان 
ــن  ــد از ای ــِی بع ــت ول ــان اس ــایع تر از زن ش
ســن، در زنــان بیشــتر از مــردان دیــده 

می شــود.
ــالمندي  ــه در دوره س ــي ك ــي از مفاصل .یك
ــار  ــدن دچ ــمتهاي ب ــر قس ــه دیگ ــبت ب نس
ــو  ــي شــود، مفصــل زان آســیب بیشــتري م
ــه علــت تحمــل وزن  ــن مســاله ب اســت . ای
ــرد  ــدا ف ــه در ابت ــد ك ــي باش ــدن م ــاد ب زی
دچــار درد، ورم، محدودیــت حركــت مفصــل 
ــود و  ــي ش ــل م ــي مفص ــي ثبات ــا ب و نهایت
همچنیــن از عــدم اســتحكام زانــو در حیــن 
ــن  ــش س ــا افزای ــكایت دارد.ب ــن ش راه رفت
ــا  ــا ی ــه ه ــدا ماهیچ ــت ابت ــش فعالی و كاه
عضــات دچــار كاهــش قــدرت مــي شــوند 
ــتري روي  ــار بیش ــت فش ــن حال ــه در ای ك
ســطوح مفاصــل در حیــن تحمــل وزن و 
حركــت وارد مــي آیــد و ایــن فشــارها ابتــدا 
ــیب  ــار آس ــي را دچ ــاي مفصل ــروف ه غض
ــر روي بافتهــاي  ــد و پــس از آن ب مــي نمای
ــه  ــد ك ــي كن ــار م ــال فش ــتخواني اعم اس
ــي  ــاي مفصل ــن غضــروف ه ــن رفت ــا از بی ب
ــاي  ــي ه ــه و توانای ــش یافت ــار افزای درد بیم
ــد  ــي یاب ــش م ــه كاه ــت روزان وي در فعالی
كــه در ایــن مرحلــه فــرد دچــار آرتــروز یــا 
ــرف  ــت .مص ــده اس ــل ش ــاییدگي مفص س
ــروز  ــروز آرت ــا در ب ــي داروه ــیگار و برخ س
درمانــي،  دارو  از  اســتفاده  اســت،  مؤثــر 
فیزیوتراپــي، اســتخر، آب درمانــي و مكمــل 
ــت  ــود وضعی ــاز در بهب ــروف س ــاي غض ه

ــت. ــذار اس ــیار تأثیرگ ــا بس ــاران مبت بیم

 عالیم و نشانه های آرتروز 
کدامند؟

1-وراثت
2- چاقی 

3- ضعف عضات
4- صدمات و اضافه كاری مفصل

 راه های پيشگيری و درمان آرتروز

آرتــروز یــک بیمــاری اســت كــه هنــوز 
ــم آن  ــوان عای ــدارد و می ت ــی ن ــاج قطع ع
ــوزش بیمــار ،  ــه آم ــی از جمل ــا روش های را ب
كنتــرل وزن ، اســتراحت و كاهــش فشــار 
ــش  ــش و ورزش كاه ــل ، نرم ــر روی مفص ب
ــید .  ــود بخش ــل را بهب ــرد مفص داد و عملك
“رعایــت بهداشــت مفاصــل، بهتریــن راه 
ــن ســنین  ــروز اســت و بی پیشــگیري از آرت
20 تــا 30ســالگي بایــد از فشــارهاي بیــش 
ــتادن  ــتن و ایس ــل، نشس ــر مفاص ــد ب از ح

ــرد. ــودداري ك ــدت خ ــه ش ــي ب طوالن

درمان:
 بــه 2 شــكل جراحــي و غیــر جراحــي انجــام 
مــي شــود كــه درمــان غیــر جراحــي شــامل 
اســتفاده از داروهاســت و از داروهاي مسكن، 
ــي و غضــروف ســاز شــروع مــي  ضــد التهاب
ــري  ــن در جلوگی ــود.تركیبات گلوكوزامی ش
ــر  ــیار مؤث ــل بس ــروف مفص ــب غض از تخری
اســت و در درمــان آرتــروز بــه شــكل تزریــق 
ــي  ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــل م ــل مفص داخ

گیــرد.

عوامل مؤثر در رسيدن 
به سالمندی سالم:

ــت جســمانی منظــم، خــواب  داشــتن فعالی
كافــی، پرهیــز از اســتعمال دخانیــات و 
داشــتن رژیمــی سرشــار از موادغذایــی مفید 
بــرای داشــتن یــک زندگــی ســالم و طوالنی 
ســالمندان  رو  ایــن  اســت.از  ضــروری 
ــب  ــمانی مناس ــت جس ــا فعالی ــد ب می توانن
ــش  ــود را افزای ــرژی خ ــی و ان ــروی بدن نی
داده و احتمــال ابتــا بــه بیماریهــای مزمــن 
ــد،  ــن می باش ــن س ــاال رفت ــد ب ــه پیام را ك

ــد. ــش دهن كاه

رژیم غذایی سالمندان

مصــرف  را  ســالمندان  مناســب  تغذیــه 
ــم  ــرب، رژی ــم چ ــک و ك ــم نم ــای ك غذاه
ــا  ــبزیجات و فیبره ــا و س ــار از میوه ه سرش
نــكات  مهم تریــن  از  اند.یكــی  دانســته 
تغذیــه ای كــه ســالمندان بایــد رعایــت 
ــاعت  ــر دو س ــرای ه ــرف آب ب ــد مص كنن
یكبــار اســت، زیــرا ســالمندان در دوران 
ــد. ــاس تشــنگی نمی كنن ــاد احس ــری زی پی

عــرق بهارنارنــج، بادرنجبویــه و دم نــوش گل 
گاوزبــان و ســنبل طیــب از دیگــر داروهــای 
ــرای آرامــش  گیاهــی اســت كــه می توانــد ب
خــواب، آرامــش اعصــاب و كاهــش التهــاب 
در ســالمندان مفیــد باشــدچربی های مفیــد 
نیــز بــرای ســالمندان ضــروری اســت و 
ــرای قلــب و آرتــروز آنهــا مفیــد  ــد ب می توان
می تــوان  را  چربی هــا  ایــن  كــه  باشــد 
ــن  ــد و روغ ــا، كنج ــواع مغزه ــق ان از طری
ــوه  ــواع می ــرف ان ــرد. مص ــن ك ــون تامی زیت
و ســبزی  بــرای ســالمندان ضــروری اســت 
چــون بیشــتر ایــن افــراد مشــكات دســتگاه 
گــوارش دارنــد، توصیــه می شــود میــوه 
ــوره  ــورت پ ــه ص ــا ب ــه ی ــبزی را پخت و س

ــد. ــرف كنن مص

تهیه كننده: طاهره موسوی كارشناس مسئول جلب 
مشاركتهای مردمی استان خراسان شمالی
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یرها
تعریف بيماری هاری   :

     هــاري یــک بیمــاري عفونــي حــاد و كشــندة ویروســي اســت این 
ــوده، انســان و  بیمــاري مخصــوص گوشــتخواران اهلــي و وحشــي ب
ــب  ــي و اغل ــور تصادف ــدار، به ط ــرم پستانـ ــاي خونگ ــایر حیوان ه س

ــه آن مبتـــا مي شــوند.  ــق حیوان گزیدگــي ب ازطری
عامل ایجاد بیماری هاری  چیست ؟

ــر  ــه در اث ــاری  ، ویروســی اســت ك ــل ایجــاد بیمــاری ه        عام
گاز گرفتــن یــا پنجــه كشــیدن حیــوان آلــوده بــه فــرد یــا حیــوان 
ســالم منتقــل مــی شــود مدتــی را در بافــت عضانــی بــه ســر مــی 
بــرد وبعــد خــود را بــه سیســتم عصبــی بــدن مــی كشــاند واز طریــق 
شــبكه عصبــی بــه تدریــج خــود رابــه مغــز مــی رســاند ووقتــی كــه 

بــه مغــز رســید مــرگ انســان یــا حیــوان را بدنبــال  دارد .
دالیل اهمیت بیماري هاري : 

1.  میـــزان كشــندگي بـاال)صـددرصـــد(، به طـــوري كـــه پــس از 
ظهــور عـــائم بالینــي چــه در انســان و چه در حیـــوان، قابــل درمان 

نبــوده و بیمــار محكــوم بــه مــرگ خواهدبــود.
ــه  ــوري ك ــي در انســان، به ط ــوارد حیوان گزیدگ ــد م ــش رون 2.افزای
به ناچــار ســاالنه مبالــغ زیــادي صــرف خریــد ســرم و واكســن ضــد 

ــود. ــیب دیدگان مي ش ــان پیشــگیري آس ــت درم ــاري جه ه
3.تلفــات دام و خسارت هـــاي اقتصادي نـــاشي از این بیمـــاري كـــه 

در دام هـــا ایجادمي شــود.

وضعيت و پراکندگی بيماری درجهان وایران :

ــاری  ــن ه ــف واكس ــرن از كش ــک ق ــش از ی ــه بی ــا وجودیك        ب
توســط پاســتور مــی گــذرد بــه علــت تنــوع میزبــان هــای حســاس 
ــتخواران،  ــر گوش ــی نظی ــی و وحش ــات اهل ــاری در حیوان ــه بیم ب
علفخــواران، جونــدگان، خفــاش هــا هنــوز بیمــاری در بیشــتر 
ــه  ــتوایی ب ــق اس ــا مناط ــی ت ــی قطب ــان از نواح ــورهای جه كش
ــل  ــای حاص ــرفت ه ــم پیش ــود دارد و علیرغ ــک وج ــورت آندمی ص
در تكنولــوژی و علــوم پزشــكی و پیراپزشــكی و مطالعــات گســترده 
ــه  ــان ب ــرای مبتای ــی ب ــوز درمان ــال تاســف هن ــا كم ــر ب ــه اخی ده
هــاری پــس از ظهــور عایــم بالینــی وجــود نــدارد. هــاری در كشــور 

مــا  بــه صــورت آندمیــک در تمــام اســتان هــای كشــوركم وبیــش 
ــت .  ــتر اس ــیوع آن بیش ــتانی ش ــق كوهس ــادر مناط ــود دارد ام وج
ــد از  ــش از 85درص ــاری در كشــور ، بی ــای آم ــی ه ــاس بررس براس
مـــوارد حیـــوان گزیدگي تـــوسط ســگ اتفــاق  مي افتــد كــه بیشــتر 
ــه اختصــاص  دارد و  ــه ســگ هاي خانگــي و ســگ گل ــوارد ب ــن م ای

ــت. ــذاري اس ــدم قاده گ ــي آن، ع ــت اصل ــفانه  عل متأس
افراد در معرض خطر هاری:

ــاس  ــات در تم ــا حیوان ــغلي ب ــل ش ــه دلی ــه ب ــرادي ك          اف
هســتند )ماننــد كاركنــان آزمایشــگاه تشــخیص هــاري ، دامپزشــكان 
ــان ،  ــت ، جنگلبان ــط زیس ــت محی ــن حفاظ ــكارچیان ، مأموری ، ش
ــم و  ــلح تعلی ــاي مس ــه در نیروه ــاني ك ــتارگاه ، كس ــان كش كاركن
تربیــت ســگ را بــه عهــده دارنــد ، كســاني كــه بــراي مطالعــه بــه 
غارهــا مــي رونــد و بــه طــور كلــي كســاني كــه بــه نحــوي ممكــن 
اســت مــورد گازگرفتگــي حیوانــات ذكــر شــده قــرار گیرنــد ( بایــد 

ــاري واكســینه شــوند .  ــاري ه ــه بیم علی
راههای سرایت بیماری:

ویــروس هــاری از بــزاق حیــوان آلــوده منتقــل مــی شــود . معمــوال 
افــرادی كــه بــا ایــن ویــروس آلــوده شــده انــد  توســط یــک حیــوان 

مقدمه
     هــاری یكــی ازقدیمــی تریــن بیمــاری هــای مشــترک بیــن  
حیــوان و ا نســان اســت و همــه ســاله در نقــاط مختلــف جهــان ، 
میلیونهــا انســان بــر اثــر گــزش حیوانــات در معــرض ابتابــه ایــن 

بیمــاری مــی باشــند. 
ــز  یكــی از معضــات بهداشــتی - اقتصــادی  ــران نی هــاری در ای
مــی باشــد وتقریبــا همــه اســتانها كــم وبیــش بــه ایــن بیمــاری 

آلــوده هســتند
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آلــوده گاز گرفتــه شــده انــد . محــل تكثیــر وتجمــع ویــروس در غــدد 
ــال  ــی را در انتق ــش اصل ــزاق نق ــل ب ــن دلی ــه همی ــت وب ــی اس بزاق

ــاری دارد . بیم
ــاری  ــاری ه ــه بیم ــا ب ــوان مبت ــک حی ــوع و ..... ی ــون ،ادرار، مدف خ
ــراد  ــه ا ف ــاری را ب ــد بیم ــی توان ــوده و م ــاری ب ــروس ه ــاوی وی ، ح

ــد . ــل نمای منتق

راههای سرایت بيماری عبارتند از :

       گاز گرفتــن : اصلــی تریــن راه ا نتقــال در اثــر حیــوان گزیدگــی 
یــا چنــگ زدگــی  توســط حیــوان بیمــار  مــی باشــد .

ــل ســرایت نیســت  ــاری از راه پوســت ســالم قاب پوســت : بیمــاری ه
ــا زخمــی در پوســت وجــود داشــته  ولــی اگــر كوچكتریــن خــراش ی

ــل ســرایت اســت . باشــد قاب
ــه  ــودكان ب ــی ك ــم وبین ــب ،چش ــیدن ل ــق لیس ــا : از طری ــاط ه مخ

ــوده  ــه آل ــا گرب ــگ ی ــیله س وس
تنفــس :انتقــال بیمــاری از راه تنفــس امــكان پذیــر اســت. )بخصــوص 

در غارهایــی كــه خفــاش آلــوده زندگــی مــی كنــد (
انتقــال ایــن بیمــاری از طریــق پیونــد اعضــا ،دســتگاه گوارش،جفــت 

ووســایل آلــوده  بعیــد اســت ..

عالئم بيماری در حيوان:

        اولیــن عامــت بیمــاری در رفتــار و عــادات حیــوان مــی باشــد، به 
طــوری كــه یــا بیــش از انــدازه بــه صاحــب خــود انــس و الفــت پیــدا 
مــی كنــد و مثــل اینكــه از او اســتعانت مــی طلبــد یــا عصبانــی و بــد 

خــو گردیــده غــذای خــود را بــه خوبــی نمــی خــورد.
پیشــرفت بیمــاری در مــوارد كمــی بــه صــورت فلجــی ) هــاری ســاكت 
( در آمــده حیــوان بــه گوشــه ای پنــاه بــرده ، ابتــدا دســت هــا ســپس 
پاهــا و بعــد ســایر انــدام هــا فلــج شــده و در اثــر فلــج دســتگاه تنفــس 
ــر  ــع پــس از گذشــت دوره تغیی ــف مــی شــود.ولی در بیشــتر مواق تل
ــه صــورت وحشــی  رفتــار، حیــوان پریشــان و مضطــرب و كــم كــم ب
ــف  ــن ســنگ و چــوب و اشــیا مختل ــه گاز گرفت ــده ب ــده در آم و درن
پرداختــه و خانــه خــود را تــرک و بــدون مقصــد بــه هــر جــا مــی رود 
و بــه هــر كــس و هــر حیــوان كــه ســر راه او باشــد حملــه مــی كنــد، 
پــس از مدتــی در اثــر دوندگــی زیــاد و گرســنگی و تشــنگی بــه علــت 
عــدم امــكان بلــع كــف از دهانــش ســرازیر شــده و مرتبــاَ بــه زمیــن 
ــده و  ــوزون و بری ــن و نام ــوان خش ــارس حی ــدای پ ــورد، ص ــی خ م

حالــت درندگــی در چهــره اش هویــدا مــی باشــد. 

عالئم بيماری در انسان:

بیماری در انسان دارای 4 مرحله است كه عبارتند از:
ــه  ــاه ب ــا 3 م ــان 15 روز ت ــه در انس ــن مرحل ــی : ای ــه نهفتگ * مرحل
طــول مــی انجامــد .عوامــل موثــر در دوره نهفتگــی بــه  فاصلــه محــل 
گاز گرفتگــی تامغــز، شــدت و وســعت و تعــداد جراحــات ، نــوع حیــوان 

مهاجــم ، كیفیــت محــل گاز گرفتگــی ، ســن ، ...بســتگی دارد . 
*مرحلــه بــروز عایــم اولیــه : ایــن دوره 4-1 روز )حداكثــر 10 روز ( 

ــی  ــتگی ، ب ــن دوره خس ــم ای ــای مه ــانه ه ــد. نش ــی انجام ــول م بط
اشــتهایی ، افســردگی ، بیقــراری ، تــف انــدازی ، ســوزش و خــارش و 
گاهــی درد محــل گزیدگــی ، هیجــان ، تحریــک پذیــری ، بــی خوابــی 

، تــب و دردهــای شــكمی.
* مرحله حاد عصبی  : 

ــی  ــر م ــكل ظاه ــه دو ش ــروس ب ــوش وی ــه س ــته ب ــه بس ــن مرحل ای
ــود : ش

الــف ( شــكل هیجانــی یــا خشــمگین : عایــم فعالیــت حركتــی شــدید 
شــامل دویــدن و دســت و پــا زدن، تحریــک پذیــری و عــدم آرامــش 
ــال  ــزاق ، اخت ــحات ب ــش ترش ــان ، ،افزای ــی و هیج ــم و نگران ، توه
در بلــع ، تــرس از آب  و بیمــار در اثــر كوچكتریــن صــدا یــا نــور یــا 
ســایر محــرک هــا بــه شــدت متشــنج شــده و دچــار انقباضــات شــدید 
عضانــی شــده، خــود را بــه در و دیــوار زده و اطــراف دهــان را كــف 

مــی پوشــاند.
 ب(شــكل فلجــی یــا ســاكت : دوره بیمــاری در ایــن شــكل طوالنــی 
تــر از هــاری خشــمگین اســت و در اغلــب مــوارد تشــخیص داده نمــی 
ــول  ــور معم ــه ط ــت ب ــش فعالی ــرس از آب و نســیم و افزای ــود و ت ش
وجــود نــدارد .عایــم ایــن شــكل ضعــف در انــدام گاز گرفتــه شــده و 
بــه تدریــج در ســایر اعضــاو عضلــه هــای صــورت ،كاهــش هوشــیاری 
ــردرد و  ــه ، س ــور قرین ــه ط ــار عضــو ب ــج چه ــال در حــس فل و اخت

ســفتی گــردن ممكــن ا ســت اتفــاق بیفتــد .
ــا افزایــش و تشــدید  ــج ب ــه تدری ــه اغمــاء و مــرگ : بیمــار ب * مرحل
ــوان و  ــامیدن آب،  نات ــذا و نیاش ــوردن غ ــی و نخ ــات عضان انقباض
فرســوده شــده و در اثــر انقباضــات شــدید عضلــه قلــب و باالخــره فلــج 

دســتگاه تنفســی فــوت مــی نمایــد.
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تهیه كننده: شهربانو جغتایی كارشناس مسئول داوطلبین سامت شبكه بهداشت و درمان جغتای
 زهرا حاجی ابراهیمی ـ كارشناس جلب مشاركتهای مردمی گلستان        

درمـان :

افــرادی كــه در معــرض گاز گرفتگــی حیوانــات قــرار مــی گیرنــد 
اگــر بافاصلــه و در اســرع وقــت بــه مراكــز درمانــی و بهداشــتی 
مراجعــه و تحــت اقدامــات درمانــی و پیشــگیری قــرار گیرنــد مــی 
تــوان از ابتــای بــه بیمــاری هــاری در آن هــا جلوگیــری كــرد. 
درصـــورت شـــروع عائم هـــاري، بیماري درمـان پذیـــر نیست و 
بـــا وجـــود مراقبت هــاي كـــامل، بیمــاران در طــي یــک تـــا دو 

هفتــه پــس از شـــروع عائــم مي میرنــد.

ــگ و  ــط س ــی توس ــه درگاز گرفتگ ــاي اولي ــک ه کم
ــه :  گرب

دهــان حیوانــات حــاوی میكروبهایــی اســت در مــوارد گاز 
گرفتگــی توســط حیوانــات بــه نــكات زیــر توجــه كنیــد :

ــز  ــون تمی ــا آب و صاب ــده را ب ــه ش ــه گاز گرفت ــریعا ناحی 1- س
ــد .  كنی

2- جلــوی خونریــزی را نگیریــد بلكــه اجــازه دهیــد كــه خــون 
جــاری شــود و میكروبهــا را بیــرون بریــزد.

ــتان  ــت شهرس ــز بهداش ــاری مرك ــد ه ــه واح ــدوم را ب 3- مص
درمانــی برســانید تــا واكســن كــزاز و آنتــی بیوتیــک تجویــز كند. 
ــد  ــه واح ــدوم را ب ــتید ، مص ــكوک هس ــاری مش ــه ه ــر ب 4- اگ

ــانید. ــتان برس ــاری شهرس ه
راههای كنترل و پیشگیری از بیماری هاری :

ــرای كنتــرل بیمــاری هــاری هــر فــردی بایــد در ایــن زمینــه  ب
ــد در  ــر مــی توان ــد انجــام اقدامــات زی احســاس مســئولیت نمای

ــر باشــد كنتــرل بیمــاری هــاری موث
* آمــوزش عمــوم مــردم بخصــوص كشــاورزان ، دامــداران ، 
شــكارچیان، تكنســین هــاي دامپزشــكی ، چوپــان هــا وافــراد در 

معــرض خطــر

* خـــودداري از نگهــداري ســگ و گـربـــه در منزل و درصـــورت 
نگهــداری قــاده زدن و واكسیناســیون آن هــا علیــه هـــاري

* جلوگیري از نزدیک  شدن كودكان به سگ ها                                    
ــي و  ــه گازگرفتگــي حیوان هــا هــر چنــد جزئ * توجــه خــاص ب
به صـــورت خــراش باشــد، وشستشــوی محــل جراحــت بــا آب و 
ــا  ــه بهداشــت ی ــه خان ــون و مراجعــة فــوري فــرد مجــروح ب صاب

ــان پیشــگیری هــاری ــز درم مرك
از ریختــن زبالــه و پس مانده هــاي غذایــي در  * خــودداري 
ــل  ــن مح ــه ای ــي ك ــر عموم ــا و معاب ــازل و گذرگاه ه ــراف من اط
ــند  ــی باش ــات م ــاع حیوان ــت اجتم ــبی جه ــای مناس ــا مكانه ه
* همــكاري بــا مأمــوران شــهرداري و ادارة حفاظت محیط زیســت 

در نابــودي سگ هـــاي ولگرد
* خودداری از كشتارهای غیر مجاز دام 

* درصـــورت بـــروز هـرگونـــه تغییــر رفتــار در حیوانــات، بـایـــد 
فـــوري بــه دامپزشــكي اطــاع داده  شـــود. 

در یــک نــگاه بیمــاری هــاری درمــان نــدارد ولــی قابل پیشــگیری 
. است 

منابع :
-دستورالعمل راهنمای كشوری مبارزه با هاری 

- بیماریهــاي واگیر)پایــه دو(از  مجموعــه كتــب آموزشــی ویــژه بهــورزان فــرح نــاز فوالدبنــد بــا همــكاري خانــم مــژده 
نعمــت اللهي،آقایــان رحمــت الــه محمدجانــي، مســعود شــیباني ومنوچهرشــیراني بهــار 1391

www.hakimemehr.ir -
1-فصلنامه بهورز /سال بیستم /شماره 2 

ــت ســامت ، مركــز  ــان و آمــوزش پزشــكی معاون ــا هــاری  « وزارت بهداشــت ، درم ــارزه ب 2-» راهنمــای كشــوری مب
مدیریــت بیماریهــا 

مطالب حاشیه مقاله :
1-بــا توجــه بــه اهمیــت واكسیناســیون هــاری ، مراكــز درمــان هــاری در كلیــه شهرســتانها بصــورت شــبانه روزی ،حتــی 

در روزهــای تعطیــل آمــاده ارائــه خدمــت هســتند .
ــه  ــا انجــام واكسیناســیون ب 2-فرامــوش نكنیــد بیمــاری هــاری هرچنــد كشــنده وموجــب وحشــت مــردم اســت امــا ب

ــه عمــل آورد . ــن بیمــاری جلوگیــری ب ــه ای ــوان از ابتــا حیــوان و انســان ب موقــع مــی ت
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تهیه كننده : مدینه رجایی-رابط روستای كركی شهرستان گرمه استان خراسان شمالی

فاطمه عسكری كارشناس بهداشت خانواده پایگاه بهداشتی طالقانی

نکات ریز خانه داری
ــا  ــخ زده ب ــور ی ــن ط ــو را همی ــبزی كوك س
چنــگال پــودر كنیــد و بــا تخــم مــرغ مخلــوط 

ــاز شــود ــرغ ب ــخ آن در تخــم م ــا ی ــد ت كنی
قالــب  و  فلــزی  ظرفهــای  در  بایــد  ژلــه 
ــودرا  ــه خ ــم ك ــت كنی ــه درس ــوص ژل مخص
بگیــرد زیــرا ظرفهــای چینــی ونشــكن موجــب 

ــدد ــوب نبن ــه خ ــود ك ــی ش م
****

ــا خــارج  ــی مــدت مرب ــرای نگــه داری طوالن ب
از یخچال،مرباهــا را بعــد از ســرد شــدن در 
ــم  ــای محك ــا دره ــک ب ــای كوچ ــه ه شیش
بریزیــد تــا آب در آن نفــوذ نكنــد بعــد آن هــا 
ــتر  ــه آب بیش ــرار داده ك ــی ق ــرف آب را در ظ
از ســطح آن باشــد و بــه مــدت ده دقیقــه 
جوشــانده بعــد آنــرا برداشــته وحــاال در فضــای 

ــت. ــداری اس ــل نگه ــاق قاب ات
اگــر ســوپ یــا خورشــت بیــش از انــدازه چــرب 
ــو را  ــرگ كاه ــد دو ب ــی توانی ــد م ــده باش ش

درون آن بریزیــد تــا چربــی بــه كاهــو بچســبد 
و آن را خــارج كنیــد.

****

بــرای رفــع بــوی بــد خانــه مــی توانیــد اســپند  
یــا دارچیــن دود كنیــد.

****

ــد  ــذا زدی ــه غ ــدازه ب ــش از ان ــل بی ــر فلف اگ
ــد  ــد چن ــی توانی ــده م ــد ش ــی تن ــذا خیل و غ
دقیقــه قبــل از برداشــتن غــذا از روی گاز آب 
یــک لیمــو تــرش تــازه را در آن بریزیــد و 
خــوب هــم بزنیــد تنــدی غــذا از بیــن خواهــد 

ــت. رف
****

بــه جــای خریــد نــرم كننــده هــای آمــاده یک 
ــه جــوش شــیرین در دوره آبكشــی  دوم پیمان
بــه ماشــین لباسشــوئی اضافــه كنیــد تــا 

لباســها نرمتــر شــده وبــوی تــازه تــری دهنــد.
ــک  ــا ی ــارم ت ــک چه ــویی ی ــودر لباسش ــه پ ب
ــا  ــه جــوش شــیرین اضافــه كنیــد ت دوم پیمان
هــم حكــم نــرم كننــده را داشــته باشــد و هــم 

قــدرت پــاک كنندگــی پــودر بیشــتر شــود.
اگــر برنــج شــما بیــش از حــد جــوش خــورد و 
احتمــال مــی دهیــد شــفته شــود مــی توانیــد 
2-3  قاشــق غذاخــوری آب لیمــو بــه آن 

ــج شــما خــراب نشــود. ــا برن ــد ت ــه كنی اضاف
گوشــت خورشــت را كمــی ســرخ كنیــد تــا در 
ــر  ــف در اث ــرا ك ــد زی ــف نكن ــن ك ــع پخت موق
جوشــیدن موجــب بــد رنــگ شــدن خورشــت 

مــی شــود.
****

بــرای از بیــن بــردن  شــته گیاهان،خــاک 
اطــراف گیــاه را انــدازه ده ســانتی متركنــار زده 
ودر آن پوســت مــوز بگذاریــد ودوبــاره روی آن 

ــد. خــاک بریزی

آبغوره  
بــرای اینكــه آبغــوره شــما كپــک نزنــد پــس از 
آنكــه شیشــه را پــر كردیــد چنــد دانــه غــوره 
ــه را  ــد.و در شیش ــه بیندازی دم دار درون شیش

خــوب ببندیــد.
****

لكه روی مهر نماز
اگــر مهــر شــما كثیــف و ســیاه شــده اســت و 
ــا 4 ســاعت روی بخــاری  جــرم دارد آن را 3 ت
ــدون  ــفید و ب ــا س ــما كام ــر ش ــد .مه بگذاری
ــده آن را  ــری مان ــه دیگ ــود.اگر لك ــرم میش ج

ــا كارد بتراشــید. ب
****

دشمنی سركه و چربی  

بــرای پــاک كــردن چربــی روی اجــاق گاز 
، یخچــال و... پارچــه تمیــزی را در ســركه 
خیــس كنیــد و روی آن بمالید.تــا بهتــر و 

ــود. ــز ش ــر تمی ــان ت آس
****

فرش  
بــرای پــاک كــردن جوهــر از روی فــرش از آب 
معدنــی اســتفاده كنید.فــرش را بعــد ازمدتــی 
ــک  ــه ی ــا ب ــه ج ــا هم ــرد ت ــه ك ــرو ت ــد س بای
ــورت  ــود.در ص ــوده ش ــورده و فرس ــدازه پاخ ان
از نفتالیــن  بایــد  وجــود حشــرات مــوذی 
،توتــون یــا تنباكــو اســتفاده كرد.نبایــد فــرش 
ــید  ــور خورش ــرض ن ــی در مع ــدت طوالن را م

ــود. ــور میش ــگ و ب ــون كمرن ــرار داد چ ق

****

جلــوی حمــام و توالــت پــا دری پهــن كنید.تــا 
بــا پــای خیــس روی فــرش راه نرویــد

ــون  ــود چ ــن ش ــت په ــرش موك ــر ف ــر زی اگ
ــد   ــوذ میكن ــه ان نف ــر ب ــاک كمت ــرد و خ گ

ــود. ــی ش ــه م ــر كهن دیرت
****

 زدودن بوی سركه
بــرای ازبیــن بــردن بــوی ســركه یــک ظــرف، 
ابتــدا درون آن آب برنــج بریزیــد بعــد ازمدتــی 
ــركه از  ــویید.بوی س ــد و بش ــی كنی آن را خال

بیــن مــی رود.
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کربــــــالداستان هایی از
ــه از  ــه الّرحم ــاووس علی ــن ط ــید ب س
محمــد بــن احمــد بــن داوود نقــل 

ــت : ــی گف ــه م ــت ك ــرده اس ك
مــن همســایه ای داشــتم كــه او را 
ــت  ــد. گف ــی گفتن ــد م ــن محم ــی ب عل
ــه  ــه ب ــک مرتب ــاه ی ــر م ــن ه ــه م ك
ــم  ــی رفت ــین )ع ( م ــام حس ــارت ام زی
ــمم  ــت و جس ــاال رف ــّنم ب ــون س . و چ
ضعیــف شــد مّدتــی بــه كربــا نرفتــم ، 
و بعــد از مّدتــی پیــاده روانــه شــدم ، و 
در مــّدت چنــد روز بــه كربــا رســیدم ، 
زیــارت كــردم و نمــاز خوانــدم و چــون 

ــه حضــرت  ــدم ك ــم دی ــواب رفت ــه خ ب
امــام حســین )ع ( از قبــر بیــرون آمــده 

ــد: ــی گوی ــن م ــه م و ب
چــرا مــرا جفــا كــردی ؟ و قبــل از ایــن 

بــه مــن نیكــوكار بــودی !
گفتــم ای ســّید جســمم ضعیــف شــده 
اســت و پایــم بــی قــّوت شــده اســت و 
در ایــن وقــت ترســیدم كــه آخــر عمــر 
مــن باشــد چنــد روز راه آمــده ام تــا بــه 
زیارتــت رســیده ام و روایتــی از شــمابه 
مــن رســیده اســت مــی خواهــم از شــما 

بشــنوم ، فرمــود: بگــو!

گفتــم كــه روایــت مــی كننــد كــه شــما 
فرمــوده ایــد: هــر كــه بــه زیــارت مــن 
ــد در حیــات خــود مــن او را بعــد از  آی

وفاتــش زیــارت مــی كنــم .
فرمــود: كــه بلــی مــن گفتــه ام و اگــر او 
را در آتــش جهّنــم بیابــم از آتــش او را 

بیــرون مــی آورم .
بحاراالنوار ج 101 ص 16 - المســتدرک 

ج 2 ص 324.

زائر حسين اگر در آتش هم باشد نجات می یابد
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کربــــــال
از مرحــوم ســید احمــد بهبهانــی نقــل 
شــده : در ایــام توقفــم در كربــا حــاج 
ــی  ــه ، دكان ــازار زینبی ــی در ب ــن نام حس
ــی ســاخت  ــر و تســبیح م ــه مه داشــت ك
و مــی فروخــت . معــروف بــود كــه حاجــی 
تربــت مخصوصــی دارد و مثقالــی یــک 

ــد. ــی فروش ــرفی م اش
روزی در حــرم امــام حســین علیــه الســام 
ــش   را  ــری را دزدی زد و پولهای ــب زائ جی
بــرد. زائــر خــود را بــه ضریــح مطهــر 
ــا  ــان مــی گفــت : ی ــه كن چســبانید و گری
ــد،  ــم را بردن ــما پول ــرم ش ــدالّل در ح اباعب
ــد.  ــم را بردن ــه زندگی ــما هزین ــاه ش در پن

ــرم ؟ ــكایت ب ــا ش ــه كج ب
ــر شــد  ــأ ث ــور حاضــر مت حــاج حســن مزب
و بــا همیــن حــال تــأ ثــر بــه خانــه رفــت 
ــام  ــه الس ــین علی ــام حس ــه ام و در دل ب

ــه مــی كــرد. گری
شــب در خــواب دیــد كــه در حضــور ســاالر 
شــهیدان بــه ســر مــی بــرد بــه آقــا گفــت : 
از حــال زائــرت كــه خبــر داری ؟ دزد او را 

رســوا كــن تــا پــول را برگردانــد.

امــام حســین فرمــود: مگــر مــن دزد گیــرم 
؟

اگــر بنــا باشــد كــه دزدهــا را نشــان دهــم 
بایــد اول تــو را معرفــی كنــم .

حاجــی گفــت : مگــر مــن چــه دزدی 
كــردم ؟

حضــرت فرمــود: دزدی تــو ایــن اســت كــه 
خــاک مــرا بــه عنــوان تربــت مــی فروشــی 
و پــول مــی گیــری . اگــر مــال مــن اســت 
ــول مــی گیــری و اگــر  ــرش پ چــرا در براب
مــال توســت ، چــرا بــه نــام مــن مــی دهــی 

؟
ــه  عــرض كــرد: آقــا جــان ! از ایــن كار توب

ــه جبــران مــی پــردازم . كــردم و ب
امام حسین علیه السام فرمود:

ــو نشــان مــی  ــه ت پــس مــن هــم دزد را ب
ــر، گدایــی اســت كــه  دهــم . دزد پــول زائ
برهنــه مــی شــود و نزدیــک ســقاخانه مــی 
ــی  ــی م ــت گدای ــن وضعی ــا ای ــیند و ب نش
ــر پایــش دفــن  ــد و زی ــول را دزدی كنــد، پ
ــه مصــرف نرســانده . كــرد و هنــوز هــم ب

حاجــی از خــواب بیــدار مــی شــود و 

ــه صحــن مطهــر امــام حســین  ســحرگاه ب
ــود، دزد را در  ــی ش ــام وارد م ــه الس علی
ــود  ــا آدرس داده ب ــه آق ــی ك ــان محل هم

ــود. ــته ب ــه نشس ــناخت ك ش
ــا دزد  ــد ت ــردم بیایی ــاد زد: م ــی فری حاج
پــول را بــه شــما نشــان دهــم . گــدای دزد 
ــد،  ــا كنی ــرا ره ــی زد م ــاد م ــر چــه فری ه
ایــن مــرد دروغ مــی گویــد، كســی حرفــش 
را گــوش   نــداد. مــردم جمــع شــدند و 
ــرد و  ــف ك ــود را تعری ــواب خ ــی خ حاج
زیــر پــای گــدا را حفــر كــرد و كیســه پــول 

ــرون آورد. را بی
بعــد بــه مــردم گفــت : بیاییــد دزد دیگــری 
ــازار  ــه ب ــان را ب ــم ، آن ــما ده ــان ش را نش
بــرد و درب دكان خویــش را بــاال زد و 
ــا از مــن نیســت حــال  ــن ماله گفــت : ای
ــرد  ــرک ك ــت فروشــی را ت ــد ترب شــما. بع
ــی  ــاش   م ــرار مع ــی ام ــت فروش ــا دس و ب

ــرد. ك
و   334 ص   ،3 ج   : الحــوادث  و  الوقایــع 
ــینی : ص 34 . ــات حس ــی از عنای حكایات

دزدی با نام امام حسين عليه السالمزائر حسين اگر در آتش هم باشد نجات می یابد

شیوا قطنی مسئول جلب مشاركت مردمی دانشگاه خراسان جنوبی
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قلب سالم با تغذیه سالم

بیمــاری هــای قلبــی عروقــی یكــی از دالیــل اصلــی مــرگ ومیــر در دنیــا اســت 
. همچنیــن  شــایع تریــن علــل مــرگ ومیــر در كشــور مانیــز  بیماریهــای قلبــی  
- عروقــی  اســت. افزایــش  ایــن نــوع  بیمــاری هــا ناشــی از تغییــرات در رژیــم 
ــیوه   ــر در ش ــد،این تغیی ــی باش ــات م ــرف  دخانی ــی ومص ــت بدن ــی ،فعالی غذای
ــی از  ــت . یك ــده اس ــد آم ــدن پدی ــی ش ــینی وصنعت ــی از شهرنش ــی ناش زندگ
ــی  ــای قلب ــاری ه ــرل بیم ــگیری وكنت ــور پیش ــه منظ ــات ب ــن مداخ مهمتری

ــی اســت . ــم غذای ــی  اصــاح رژی -عروق
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عوامل مو ثر در بروز بیماری های قلبی 

* عروقی
* اختال در چربی های خون )باال بودن سطح كلسترول خون(

*كم تحركی                                                           
*چاقی                                                                
* فشارخون باال                                                    

* استعمال دخانیات                                                    
* رژیم غذایی نامناسب                                               

* استرس وفشارهای روحی وروانی                                    

توصیه های  تغذیه ای موثر در پیشگیری وکنترل 
عوامل خطر بیمارهای قلبی ـ عروقی

1.تعادل وتنوع در برنامه غذایی  روزانه
* تعــادل بــه معنــی مصــرف مقادیــر كافــی از مــواد غذایــی مــورد نیــاز 

بــرای حفــظ ســامت بــدن مــی باشــد 
ــج  ــه در پن ــی ك ــواد غذای ــف م ــواع  مختل ــرف ان ــی مص ــوع یعن * وتن
گــروه اصلــی مــواد غذایــی  )گــروه نــان وغــات ،گــروه شــیر ولبنیــات 
ــا  ــوه ه ــروه می ــا ،گ ــز ه ــات ومغ ــرغ ،حبوب ــم م ــت ، تخ ــروه گوش ،گ

ــا ( اســت .                                                                                                وســبزی ه

2. کاهش مصرف  چربی وروغن در برنامه  غذایی 
* از سرخ كردن زیاد غذاها خودداری گردد.

* غذا ها به صورت آب پز، بخار پز یا كبابی مصرف شود.
ــه، چیپــس،  ــای ســرخ شــده، سوســیس،كالباس، خام * مصــرف غذاه
ــی  ــه غذای ــر نام ــه در ب ــه وپاچ ــز، دل وقلوه،كل ــا، مغ ــس ه ــک، س پف

ــد. كاهــش یاب
ــل مشــاهده گوشــت ومــرغ قبــل از  ــی هــای قاب * پوســت مــرغ وچرب
طبــخ جــدا شــود واز قســمت هــای كــم چــرب گوشــت هــا اســتفاده 

شــود.
ــه جــای گوشــت  * از گوشــت هــای كــم چــرب مثــل مــرغ وماهــی ب

قرمــز اســتفاده شــود 
* حداقل دو بار در هفته ماهی مصرف كنید .

ــتفاده  ــر اس ــیر، ماســت و پنی ــل ش ــم چــرب مث ــات ك ــواع لبنی * از ان
شــود.

ــادام كــه چربــی مفیــد دارنــد  *از مغــز هایــی  مثــل گــردو، فنــدق وب
اســتفاده شــود.

3.توجه به نوع روغن  مصرفی 
ــرای پیشــگیری از  ــون ب ــن زیت ــد روغ ــای مناســب مانن ــن ه * از روغ

ــود. ــتفاده ش ــون اس ــش كلســترول خ افزای
*از روغــن هــای مایــع معمولــی وروغــن زیتــون در ســرخ كــردن غذاهــا 

ــتفاده نشود. اس

4.کاهش مصرف مواد قندی 
* مصــرف بیــش از حــد مــواد قنــدی ونشاســته ای ماننــد برنج،مــاک

ارونی،شیرینی،كیک،شكات،مربا،عســل ونوشــابه ها،باعــث افزایــش وزن، 
فشــارخون وچربــی خــون شــده ومنجــر بــه بــروز بیمــاری هــای قلبــی 
ــه از مصــرف  ــی روزان ــه غذای ــد در برنام ــی شــود.بنابراین بای ــی م عروق

ــان خــوداری نمــود. ــدازه آن بیــش از ان
ــان  ــوان می ــه عن ــكات ب ــیرینی وش ــای ش ــازه بج ــای ت ــوه ه * از می

ــود. ــتفاده ش ــده اس وع
ــای  ــی بج ــای طبیع ــوه ه ــدون گاز ،آب وآب می ــک وب ــم نم * دوغ ك

ــردد. ــرف گ ــای گاز دار مص ــابه ه نوش
* از مصرف زیاد قند وشكر همراه با چای خود داری گردد .

5.کاهش مصرف نمک
* مصرف نمک به هنگام تهیه وطبخ غذا كاهش یابد 

ــتفاده  ــفره اس ــر س ــذا وس ــرف غ ــرف ص ــگام ص ــدان در هن * از نمك
ــردد. نگ

* از مصــرف غذاهــای كنســرو شــده بــه دلیــل دارا بــودن نمــک زیــاد 
خــوداری شــود .

* از مصــرف بیــش از انــدازه  غذاهای شــور مثل پفک،چیپس،سوســیس 
،كالبــاس ،آجیــل شــور خــودداری گردد.

ــای  ــبزی ه ــک از س ــرف نم ــش مص ــذا وكاه ــم غ ــود طع ــرای بهب * ب
تازه،ســیر،لیمو تــرش تــازه،آب نارنج،آویشــن ،شــویدو.... اســتفاده شــود.

6.افزایش مصرف فيبر 
* فیبرهــا در تركیباتــی مثــل ســبزی هــا ،میــوه هــا ،ســبوس ،غــات 
كامــل ،حبوبــات ومغــز هــا وجــود دارنــد وخطــر بیمــاری هــای قلبــی 

عروقــی را كاهــش مــی دهنــد.

7. افزایش مصرف ها میوه ها وسبزی ها دربرنامه غذایی روزانه
* روزانــه 5-3واحــد از میــوه هــا وســبزی هــا در برنامــه غذایــی توصیــه 

مــی شــود.
* روزانه سبزی ها یا ساالد همراه با غذا مصرف شود.

* میو ه های تازه بعنوان میان وعده مصرف گردد.
* از خشكبار نیز می توان به عنوان میان وعده استفاده كرد.

به خاطر داشته باشیم:

رژیــم غذایــي مناســب وســالم از مهمتریــن عوامــل پیشــگیري از ابتــا 
بــه بیمــاري قلبــي اســت

تهیه كننده :راضیه غامیان بجستانی،كارشناس بهداشت عمومی،مربی رابطین شبكه بهداشت ودرمان بجستان و مرضیه 
علیشاهی كارشناس مشاركت مردمی دانشگاه گناباد

)منبع :تغذیه صحیح رمز سامتی ،دفتر بهبود تغذیه جامعه(
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))بهترین هدیه، هدیه سامت((
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خیرین 
سالمت

ــع  ــراي رف ــال ب ــاق م ــذل و بخشــش و انف ب
ــه  ــه ك ــوي در جامع ــادي و معن ــاي م نیازه
نشــأت گرفتــه از حــس نــوع دوســتي و 
احســاس مســئولیت اجتماعــي انســان اســت 
ســابقه اي طوالنــي در جوامــع بشــري دارد.

 اســام بــا بهــره گیــري از ایــن خصلــت پاک 
بشــري و قــراردادن آن در پرتــو ایمــان و 
عقیــده بــه ذات الیــزال خداونــدي و ترســیم 
دورنمــاي واقعــي پــاداش هــاي اخــروي 
بــراي نیكــوكاران، ایــن حــس فطــري را بــه 
نحــو چشــمگیري در مســیر تعلیــم اندیشــه 

ــه كمــال بخشــید. هــاي خیرخواهان
ویــژه  نیكــوكاری،  و  احســان  بی گمــان   
ــت  ــیر هدای ــه در مس ــت ك ــان هایی اس انس
خداونــد  از  را  كمــال  و  گرفتــه  قــرار 
ــده  ــه دســت آم ــد. از نعمت هــای ب می جوین
و خــداداد در راه خــدا انفــاق كننــد و از هــر 
ــان  ــه ایش ــد ب ــه خداون ــی ك ــوان و نیروی ت
داده، در راســتای تكامــل فــردی و اجتماعــی 

ــد. ــره گیرن به
امام صادق )ع( می فرمایند:

»در انچــه كــه بــرای تامیــن ســامت هزینــه 
مــی شــود اســراف نیســت، زیــرا اســراف در 
ــه  ــان ب ان اســت كــه مــال تلــف شــود و زی

بــدن برســد.«
ــه بخــش  ــی ب ــاه واجمال ــگاه كوت ــک ن ــا ی ب
ــام  ــا وجودتم ــم كهب ــی یابی ــامت در م س
ــش،  ــن بخ ــا در ای ــا و نیازمندیه ــود ه كمب
ــرای  ــل ب ــامت در عم ــن س ــه خیری مقول
حــل مســائل و مشــكات مــورد توجــه 
ــاً بصــورت ســنمولیک،  ــرار نگرفتــه و صرف ق
مــورد  و  مدنظربــوده  تئــوری  و  شــعاری 

ــت. ــده اس ــع ش ــت واق غفل
در ایــن بخــش ســعی بــرآن شــده تــا درچند 
شــماره اول بــه علــل واقعــی غفلــت و غربــت 
ــتگاه  ــی دس ــه اجرای ــن دربدن ــه خیری مقول
ــک  ــه كم ــه ب ــه و در ادام ــامت پرداخت س
ــد و  ــدركار عاقمن ــت ان ــزان دس ــه عزی كلی
نظریــه پــرداز بــه راهكارهــای جــذب خیرین 
ســامت رســیده و ایــن راهكارهــارا بــه نحــو 
ــه داد. در  ــه مســئولین وخیریــن ارائ ــر ب موث
ابتــدا توجــه بــه یــک نكتــه مــی توانــد مهــم 

باشــد.
ــن  ــدگان و مخاطبی ــنهاد دهن ــه : پیش نكت
ــروه خاصــی  ــا گ ــرد ی ــاً ف ــن بخــش لزوم ای
ــم از  ــد اع ــرد عاقمن ــر ف ــه ه ــوده بلك نب
ــن، رده  ــئول رده پایی ــی، مس ــب، مرب داوطل
بــاال، محقــق، نظریــه پــرداز و...... حتــی 
ــوی  ــی توانندعض ــز م ــدان نی ــوم عاقمن عم

ــند. ــش باش ــن بخ ازای
واماچرا غفلت و غربت؟

ــام  ــا وجودتم ــد ب ــاره ش ــه اش ــور ك همانط
ــن  ــه خیری ــام ســامت مقول نیازمندیهادرنظ
مغفــول واقــع شــده اســت ولــی چــرا و 

ــه؟ چگون
الــف( آیــا اهمیــت ســامت كمتــر از اهمیــت 

ســایر بخشهایتوســعه است؟
بخــش ســامت  نیازمندیهــا در  آیــا  ب( 
نیازمندیهــای ســایر بخشــهای  از  كمتــر 
نیازمنــد توســعه )بــه عنــوان مثــال آمــوزش 

و پــرورش( میباشــد؟
ــن در  ــی خیری ــر بخش ــه- اث ــا هزین ج( آی
بخــش ســامت كمتــر از هزینــه –اثــر 
و  جــاذب  بخشــهای  ســایر  در  بخشــی 

اســت؟ پذیــرای خیریــن 
ــات الصالحــات  ــواب اخــروی و باقی ــا ث د( آی
، اغنــاو ارضــای حــس نــوع دوســتی و..... در 
ــن  ــایر خیری ــر از س ــامت كمت ــن س خیری

اســت؟
بركســی پوشــیده نیســت كــه خیریــن 
ــر  ــر در ام ــا و موث ــیار پوی ــاز بس ــه س مدرس
ــتند  ــی هس ــام آموزش ــازی نظ ــه س مدرس
ضمــن خــدا قــوت بــه كلیــه ایــن عزیــزان و 
خســته نباشــید بــه هادیــان و جاذبــان ایــن 
خیریــن امیــد اســت ایــن قســمت از نشــریه 
بتوانــد رســالت خــود را كــه همانــا ))آشــتی 
دادن خیریــن بــا بخــش ســامت  مــی 
باشــد(( را بــه نحــو احســن انجــام دهــد تــا 
جایــی كــه در آینــده نزدیــک شــاهدهم آوازه 
ــن در عرصــه ســامت باشــیم.  شــدن خیری

الف( اهمیت سامت:
ــوان گفــت بعــد ســامت  ــه جــرات مــی ت ب
مهمتریــن بعــد وجــودی هــر شــخص اســت 
تــا جایــی كــه بــدون داشــتن ســامت 
حركــت بــه ســوی انســان كامــل شــدن غیــر 
ممكــن اســت بــرای مثــال بایــد ســالم بــود 
تــا بتــوان درس خوانــد و بــه درجــات عالیــه 
تحصیلــی رســید و یــا در محــل كار حاضــر 
شــد و وظیفــه كاری خــود را بــه نحو احســن 
انجــام داد و بــه اهــداف شــغلی رســید حتــی 
بایــد ســالم بــود تــا بتــوان فرائــض معنــوی 
و عبــادی را انجــام داده وبــه اهــداف اخــروی 

دســت یافــت......
پــس مــی تــوان گفــت كــه ســامت یكــی از 
مهمتریــن واســاس تریــن تریــن ابعادوجودی 
ــت  ــه پیداس ــت و ناگفت ــاع اس ــرد و اجتم ف
ــرد  ــامت ف ــای س ــظ و ارتق ــه حف ــک ب كم
ــوع  ــن ن ــن و موثرتری ــاع از مفیدتری و اجتم

كمــک هــا محســوب مــی شــود.
ب( نیازمندیها در بخش سامت:

ــه  ــروف ) ك ــه مع ــن جمل ــان ای ــاید بی ش
ــادر  ــط ق ــی فق ــش دولت ــور بخ ــر كش در ه
بــه تامیــن بیســت تــا ســی درصــد از 
نیازمندیهــای  بخــش ســامت خــود اســت( 
ــن  ــا درای ــن نشــانگر حجــم نیازمندیه بهتری
ــی  ــه راحت ــه ب ــی ك ــا جای ــت ت ــش اس بخ
مــی تــوان ادعــا كــرد نیازمندیهــا در بخــش 
ــتر از  ــتر و حساس ــب بیش ــه مرات ــامت ب س

ــت . ــها اس ــایر بخش س
خیریــن ســامت بــا ورود در حــوزه ســامت 
مــی تواننــد بخــش عظیمــی از نیازمندیهــا را 
بــرآورده ســازند و ایــن ورودیعنــی بیشــترین 
اثربخشــی در نیازمندتریــن نهــاد مــی باشــد

ج( هزینــه – اثــر بخشــی خیریــن در ارتقــاء 
ســامت:

ــه  ــامت )چ ــوزه س ــذاری در ح ــرمایه گ س
بهداشــت و چــه درمــان( هــم در كوتــاه 
مــدت و هــم در دراز مــدت آثــار بســیار 
ــی  ــردی و گروه ــامت ف ــودمندی در س س
ــا ســاخت  ــر ســامت ب هراجتمــاع دارد. خی
و تجهیــز یــک بیمارســتان، یــک مركــز 
بهداشــتی درمانــی كوچــک و یــا حتــی یــک 
خانــه بهداشــت مــی توانــد جــان بســیاری را 
ــاران  ــان بیم ــد، در درم ــرگ نجــات ده از م
ــه  ــر ب ــر و نزدیكت ــات بهت ــه خدم ــا در ارائ ی

ــند. ــر باش ــاده موث ــاط دورافت ــردم نق م
د( ثــواب و باقیــات الصالحــات و اغنــای 
ــامت ــن س ــتی در خیری ــوع دوس ــس ن ح

خاصه كام :
بخــش ارائــه خدمــات ســامت :بدلیــل 
ــی  ــیت ذات ــت، حساس ــیع فعالی ــتره وس گس
و  نیازمندتریــن  از  خدمتــی  واقتضــای 
ــه  ــر جامع ــای ه ــش ه ــن بخ ــاج تری محت
محســوب مــی شــود همــه افــراد مــی تواننــد 
ــک  ــتن ی ــا برداش ــان ب ــه توانش ــه ب ــا توج ب
قــدم هرجنــد كوچــک بــه ســامت خــود و 

ــد. ــک كنن ــایرین كم س
ــک  ــدون ش ــما ب ــنهادات ش ــرات وپیش نظ
رهگشاوتســهیل گردرایــن مقولــه خواهدبــود  
ــامت  ــه س ــه، هدی ــه هدی ــن هدی   بهتری

ــت.  اس
این مطلب ادامه دارد...

عباس زارع 
مربی داوطلبان سامت مركز بهداشتی درمانی ششتمد

مریم مهرگان 
كارشناس گسترش شبكه معاونت بهداشتی سبزوار
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یادی از خاطرات دوران دبستان

خاطرات كودكي زیباترند
یادگاران كهن مانا ترند

درس هاي سال اول ساده بود
آب را بابا به سارا داده بود

درس پند آموز روباه وكاغ
روبه مكارو دزد دشت وباغ

 
روز مهماني كوكب خانم است

سفره پر از بوي نان گندم است

كاكلي گنجشككي با هوش بود
فیل ناداني برایش موش بود

با وجود سوز وسرماي شدید
ریز علي پیراهن از تن میدرید

تا درون نیمكت جا میشدیم
ما پرازتصمیم كبري میشدیم
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با وجود سوز وسرماي شدید
ریز علي پیراهن از تن میدرید

پاک كن هایي زپاكي داشتیم
یک تراش سرخ الكي داشتیم

كیفمان چفتي به رنگ زرد داشت
دوشمان از حلقه هایش درد داشت

گرمي دستان ما از آه بود
برگ دفترها به رنگ كاه بود

همكاسي هاي درد و رنج و كار
بچه هاي جامه هاي وصله دار
بچه هاي دكه خوراک سرد
كودكان كوچه اما مرد مرد

كاش هرگز زنگ تفریحي نبود
جمع بودن بود و تفریقي نبود

كاش مي شد باز كوچک مي شدیم
ال اقل یک روز كودک مي شدیم 

یاد آن آموزگار ساده پوش
یاد آن گچ ها كه بودش روي دوش

اي معلم یاد و هم نامت بخیر
یاد درس آب و بابایت بخیر

اي دبستاني ترین احساس من 
بازگرد این مشق ها را خط بزن

مانده در گوشم صدایي چون تگرگ
خش خش جاروي   با پا روي برگ

همكاسي هاي من یادم كنید
بازهم در كوچه فریادم كنید
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داوطلبین و مربیان نمونه

سمیه شاه قلی پور
مربی داوطلبین سالمت

شهرستان اق قال  گلستان

زهرا مرادی
داوطلب سالمت

شهرستان بیرجند

مریم شیرازیی
داوطلب سالمت

شهرستان گالیکش

مرضیه اكار      
داوطلب سالمت

شهرستان بیرجند

داوطب نمونه
مرکز شهدای 

مهدی اباد شاهرود

لیا برگی
داوطلب منونه 

شهر نیشابور  

مربی نمونه
مرکز شهید رشفی

شاهرود

مرضیه منسوبی
مربی منونه

شهر نیشابور

نسرین سمیعی دلویی    
داوطلب سالمت

شهرستان گناباد

 فخری نامنی
مربی منونه

شهرستان سبزوار

زهره ابراهیمی
مربی منونه 

شهرستان گناباد

زهرا برزویی
داوطلب منونه

شهرستان سبزوار
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دیابت
و اختــالالت کلیـوی

دیابت چيست:
ــد  ــاری قن ــا بیم ــت ی        دیاب
بــه علــت ناتوانــی بــدن در تولیــد 
یــا مصــرف انســولین پدیــد مــی 
ــت  ــاده ای اس ــولین م ــد. انس آی
ــده  ــط لوزالمع ــدن توس ــه در ب ك
تولیــد مــی گــردد و باعــث مــی 
شــود قنــد یــا بــه عبارتــی مهــم 
تریــن منبــع انــرژی بــدن مــورد 

ــرد. ــرار گی اســتفاده ق

 
انواع دیابت

ــا  ــرد مبت ــه ف ــوع 1 ك ــت ن دیاب
بــه آن الزم اســت جهــت ادامــه حیــات خــود، 
انســولین تزریــق نمایــد و معمــواٌل در كــودكان 

و نوجوانــان پدیــد مــی آیــد.

ــاالی  ــراد ب ــواٌل در اف ــه معم ــوع 2 ك ــت ن دیاب
40 ســال دیــده مــی شــود و بــا رژیــم غذایــی، 
فعالیــت بدنــی و قــرص هــای خوراكــی پاییــن 
آورنــده قنــد خــون یــا گاهــی تزریق انســولین، 

قابــل كنتــرل اســت.

ــوع 2 چــه اتفاقــی رخ مــی  در دیابــت ن
دهــد؟

ــت، ســلول  ــوع دیاب ــن ن ــه ای ــا ب ــرد مبت در ف
بــه  نســبت  الزم  حساســیت  بــدن  هــای 
هورمــون انســولین را ندارنــد و پــس از مدتــی 
لوزالمعــده نیــز در تولیــد انســولین بــه مقــدار 
كافــی، مشــكل پیــدا مــی كنــد. بــدون وجــود 
ــورت  ــا در ص ــولین ی ــه انس ــیت الزم ب حساس
ــد  ــی توان ــدن نم ــولین، ب ــح انس ــود ترش كمب
ــلول  ــل س ــه داخ ــون را ب ــود در خ ــد موج قن
حركــت دهــد؛ بنابرایــن قنــد خــون بــاال مــی 
ــش  ــبب پیدای ــون س ــد خ ــش قن رود و افزای

ــردد. ــی گ ــا م ــرد مبت ــكاتی در ف مش

عالمــت هــا و نشــانه هــای دیابــت نــوع 
2 چيســت؟

آهســتگی  بــه  معــواٌل  دیابــت  نــوع  ایــن 
ــی  ــای اصل ــت ه ــد. عام ــی كن ــرفت م پیش
آن پــرادراری، تشــنگی بیــش از حــد، كاهــش 
وزن قابــل توجــه، افزایــش اشــتها و خســتگی 
زودرس و شــدید اســت. عامــت هــا و نشــانه 

ــد از: ــر عبارتن ــای دیگ ه
* عفونــت هــای مكــرر دهــان، پوســت، ناحیــه 

تناســلی یــا مثانــه
* تاری دید

* سوزش و گزگز انگشتان دست یا پاها
* خشــكی و خــارش پوســت ایــن عامــت هــا 
ممكــن اســت خفیــف باشــند بــه طــوری كــه 

فــرد متوجــه آنهــا نگــردد.
ــا فقــط  ــن عامــت ه در ســالمندان گاهــی ای
بــه ســن بــاال نســبت داده مــی شــود و 
تشــخیص دیابــت بــه تأخیــر مــی افتــد. نكتــه 
مهــم ایــن كــه بیــش از نیمــی از مبتایــان بــه 

ــد! ــی خبرن ــود ب ــاری خ ــت از بیم دیاب
چه زمانی به مصرف قرص نیاز است؟ 

ــش وزن و  ــی و كاه ــم غذای ــت رژی رعای
همچنیــن انجــام فعالیــت بدنــی اساســی 
تریــن اصــول درمــان در بیمــاران دیابتــی 
ــد  ــه قن ــی ك ــوع 2 هســتند و در صورت ن
خــون پــس چنــد هفتــه كنتــرل نشــود، 
نیــاز بــه درمــان بــا قــرص هــای خوراكی 
پدیــد مــی آیــد. بــه خاطــر داشــته 
ــچ  ــه هی ــرص ب ــرف ق ــه مص ــید ك باش
عنــوان جــای رژیــم غذایــی را نمــی 
ــا وجــود مصــرف قــرص  گیــرد و شــما ب
همچنــان بــه یــک رژیــم غذایــی خــوب 

ــد. ــاز داری ــی منظــم نی ــت بدن و فعالی

 
ــد  ــان قن ــرای درم ــی ب ــان داروی گياه

ــد  ــون کدامن خ
ــخه  ــون نس ــد خ ــان قن ــرل و درم ــرای كنت ب
هــای معتبرزیــادی در كتــب طــب قدیــم آمده 
اســت . امــا گیاهانــی كــه ثمربخشــی آنهــا بــه 

اثبــات رســیده باشــداز ایــن قــرار هســتند.
عصــاره كلپــوره، گزنــه ، حنظل ، عــدس الملک 
،تخــم شــنبلیله ، تخــم شــاتره ، خارخاســک و 
ــه  ــتفاده ناآگاهان ــه اس ــی ك ــه . ازآن جای رازیان
ایــن گیاهــان ممكــن اســت ســبب مســمومیت 
ــدون نظرپزشــک  ــذا توصیــه میشــود ب شــود ل

متخصــص مصــرف نكنیــد .

عالئم افت قند خون:

* احساس ضعف و گرسنگی
* لرزش دست ها

* تعریق فراوان
* عصبانیت و آشفتگی

* تپش قلب و نبض سریع
و  دهــان  اطــراف  در  مورمــور  و  گزگــز   *

نگشــتان ا
* تاری دید
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فعاليت و ورزش 
ــی ،  ــرده ، خطــر بیمــاری قلب ــان را ســالمتر ك ــن منظــم ، پاهایت تمری
ــه  ــاج ب ــما احتی ــر ش ــش داده و اگ ــاال را كاه ــون ب ــار خ ــكته و فش س
كــم كــردن وزن داشــته باشــید مــی توانــد كمــک نمایدكوچــک كــردن 
ــار داشــتن  ــر نیســت.در كن ــكان پذی ــی ام ــم غذای ــا رژی ــا ب شــكم تنه
یــک رژیــم غذایــی مناســب و متعــادل بایــد چنــد حركــت ورزشــی را 
روزانــه انجــام دهیــد تــا بــه كوچــک شــدن شــكم شــما كمــک كنــد و 

ــد.       ــر نتیجــه بگیری زودت

تکنيک حرکت:
ــد و پاشــنه هــا را روی زمیــن  ــدا بنشــینید و زانوهــا را خــم كنی * ابت

ــد . بگذاری
* در پشــت كمــر یــک تــوپ پیاتــس ) كوچــک ( یــا چیــزی شــبیه آن 

قــرار دهیــد و بــه آن تكیــه دهیــد .
*  دســتها را در مقابــل ســینه دراز كنیــد بــا آرنــج صــاف و كــف دســتها 

رو بــه زمیــن باشــد.
* سپس بآرامی دستها به پهلوها ببرید مانند باز كردن بالها.

* 15 - 5 بار این حركن را تكرار نمایید.

  

تکنيک حرکت:
* بــه پشــت دراز بكشــید  یــک تیــوپ یــوگا یــا چیــزی ماننــد آن مثــا 

یــک كوســن در زیــر باســن ناحیــه ی اســتخوان خاجــی قــرار دهیــد .
* زانوهــا را خــم كنیــد ســپس بــه ســمت ســینه بیاوریــد . و دســتها را 

در كنــار بــدن بحالــت آرنــج صــاف قــرار دهیــد .
ــازدم جمــع  ــا ب ــوام ب ــا یــک دم زانوهــا را صــاف كنیــد و ســپس ت * ب

ــد . ــه ســمت ســینه بیاوری كــرده و ب
* این حركت را 15 - 10 بار تكرار نمایید

* در مواقع کاهش قند خون چه باید کرد؟
هنــگام افــت قنــد خــون بایــد از مــواد قنــدی ســریع االثــر ماننــد نصــف 
ــات  ــا آب نب ــد ی ــه قن ــیرینی، 3 حب ــه ش ــد قطع ــوه، چن ــوان آب می لی
اســتفاده نمــود. مقــدار مصــرف ایــن مــواد در افــراد مختلــف متفــاوت 
ــدی  ــواد قن ــال مصــرف م ــه دنب ــه ب ــد توجــه داشــت ك ــا بای اســت ام
زود اثــر، مــواد قنــدی طوالنــی اثــر یــا یــک وعــده غذایــی كامــل نیــز 
مصــرف شــود. ایــن كار بــه منظــور پیشــگیری از كاهــش دوبــارة قنــد 
خــون انجــام مــی گیــرد. مــواد قنــدی طوالنــی اثــر شــامل یــک عــدد 
ســاندویج، یــک عــدد میــوه، بیســكویت یــا یــک وعــده غذایــی كامــل 

اســت 

مراقبت های ویژه برای پاهایتان 
دیابــت مــی توانــد خطــر عفونــت هــای پوســتی و ایجــاد زخــم در روی 
ــی ،  ــهای راحت ــیدن كفش ــا پوش ــد ب ــما بای ــد. ش ــش ده ــا را افزای پاه
ــن و  ــه راه نرفت ــا برهن ــا، پ ــص پ ــک متخص ــط ی ــم توس ــه منظ معاین
كوتــاه كــردن ناخــن هــا بــه صــورت صــاف ، ایــن خطــر را بــه حداقــل 
برســانید. بایــد بــه طــور روزانــه پاهایتــان را بررســی و تمیــز نمــوده و 
اگــر زخمــی روی آن هــا ایجــاد شــد بافاصلــه بــا پزشــک معالــج تــان 

مشــورت نماییــد.
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بررسی های طبی 
اگــر شــما دیابــت داریــد بایــد هــر 6 مــاه یكبــار مــورد بررســی قــرار 
ــكی در  ــا پزش ــی ی ــک عموم ــک پزش ــط ی ــی توس ــن بررس ــد. ای گیری
كلینیــک دیابــت بیمارســتان انجــام خواهــد شــد. طــی بررســی شــما 
مــورد معاینــه كامــل كــه شــامل انــدازه گیــری فشــار خــون ، ارزیابــی 
ــرار خواهیــد گرفــت.  سیســتم عصبــی و معاینــه چشــم مــی باشــد، ق

عوارض کليوی دیابت

بیمــاری كلیــه یكــی از مهمتریــن عــوارض دیابــت اســت كــه در بیماران  
دیابتــی بــروز میكنــد ونــام دیگر آن

ــان را  ــه درم ــرو هزین ــرگ ومی ــزان م ــی( اســت .و می ــی دیابت ) نفروپات
بطــور چشــمگیری افزایــش مــی دهــد.

كلیــه هــا از مهمتریــن ارگان هــای داخلــی بــدن هســتند كــه وظیفــه 
اصلــی آنهــا دفــع موادزایــد بــه صــورت ادرار اســت   

 

افزایــش قنــد خــون بــه طــور مزمــن و در مــدت طوالنــی ســبب اختال 
درعــروق كلیــه وآســیب كلیه   

ــه   ــاک ســازی ب ــد، عمــل پ ــا آســیب ببینن ــه ه ــی كلی ــی شــود وقت م
ــت نارســایی كلیــه مــی  ــه ایــن حال درســتی انجــام نمــی شــود كــه ب

ــد  گوین
ــتخوانی  را  ــكات اس ــون و مش ــاری خ ــی پرفش ــم خون ــر ك ــن ام وای
ــد خــون و  ــش قن ــت افزای ــه عل ــی ب ــاران دیابت ــال دارد.در بیم ــه دنب ب
مشــكات سیســتم عصبــی مثانــه عملكــرد خــود را از دســت مــی دهــد 
و فــرد قــادر بــه تخلیــه كامــل ادرار نمــی باشــد بــه همیــن علــت زمینــه 

بــرای ایجــاد  عفونــت هــای ادراری فــرد بیشــتر مــی شــود
ودر صورت عدم درمان به كلیه ها ی بیمار آسیب می رسد.

عوامل خطر بروز عارضه كلیوی در بیماران دیابتی
عامــل خطــر یعنــی وضعيتــی کــه شــانس یــک فــرد را بــرای 

بــروز یــک مشــکل بهداشــتی افزایــش مــی دهــد
كه عبارتند از:

* طول مدت ابتا به دیابت
* فشارخون باال

* عوامل ژنتیكی و خانوادگی
* افزایش قند خون )عدم كنترل قند خون(

* اختال چربی های خون
* افزایش دفع پروتئین در ادرار

* مصرف دخانیات

  ایــن بیمــاری در 40 درصــد افــرادی كــه بــه مــدت بیــش از 15 ســال 
ــرض  ــی شــود. م ــده م ــد دی ــوده ان ــا ب ــت( مبت ــد )دیاب ــرض قن ــه م ب
قنــد باعــث آســیب دیــدن رگهــای كوچــک خــون كــه در گلومــرول هــا 
)واحدهــای تصفیــه كننــده كلیــه هــا( وجــود دارنــد مــی شــود. صدمــه 
دیــدن ایــن رگهــای كوچــک باعــث مــی شــود كــه9 پروتئیــن خــون بــه 
ادرار نشــت كــرده و توانایــی كلیــه هــا در برداشــت مــواد زائــد و آبهــای 
اضافــی بــدن مختــل شــود. عائــم ایــن بیمــاری معمــوال تــا هنگامــی 
ــا  ــده نمــی شــود ام ــد دی ــده ان ــه شــدت آســیب ندی ــا ب ــه ه ــه كلی ك
ممكــن اســت عائمــی مثــل اســتفراغ، خــواب آلودگــی و تنگــی نفــس 
دیــده شــوند. بســیاری از افــرادی كــه مبتــا بــه مــرض قنــد هســتند 
دچــار فشــار خــون بــاال نیــز مــی باشــند كــه ایــن وضعیــت مــی توانــد 

باعــث بــروز صدمــات بیشــتری بــه كلیــه هــا شــود.

نحوه درمان کليه دیابتی
ــر  ــت نظ ــم تح ــور منظ ــت( بط ــد )دیاب ــرض قن ــه م ــا ب ــاران مبت بیم
پزشــک هســتند و بنابرایــن بــروز عــوارض ایــن بیمــاری مثــل آســیب 
دیــدن كلیــه هــا را مــی تــوان در همــان مراحــل اولیــه كشــف نمــود. 
پزشــک ممكــن اســت بــا انجــام آزمایــش ادرار بــرای تشــخیص وجــود 
پروتئیــن در ادرار و انجــام آزمایــش خــون بــرای ارزیابــی عملكــرد كلیــه 
هــا، بــه دنبــال عایــم اولیــه بیمــاری كلیــه دیابتــی بگــردد. بــه محــض 

تشــخیص ایــن 

ــد  ــن خواه ــان، ای ــه از درم ــدف اولي ــاری، ه بيم
ــه ســمت  ــود کــه ســرعت پيشــرفت بيمــاری ب ب
ــزان  ــرل مي ــد نمایند.کنت ــه را کن ــایی کلي نارس
ــه  ــد ب قند)گلوکز(خــون و فشــار خــون مــی توان
ــا  ــه ه ــرد کلي ــدن عملک ــر ش ــگيری از بدت پيش

ــد. ــک نمای کم
 

منبع: اینترنت
معصومه فاضل مسئول جلب مشاركت مردمی نیشابور
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جدول باورهای سالمتی

گرد اورنده: طاهره موسوی مسئول جلب مشاركت مردمی دانشگاه خراسان شمالی
 

باورهايي كه براي 
 سالمتي مفيد هستند

باورهايي كه  براي سالمتي 
 مضر هستند

باورهايي كه بر سالمتي تاثيري
 ندارند

ف
ردي

 

 شبها زير درختان راه نمي روند
  ويا نمي خوابند.

بر روي بند ناف نوزاد روغن زرد، 
 زرد چوبه و سكه مي گذارند

مرگ  نواج قطع درخچه ها  باعث
 شدن فرد مي شود

1 

دادن داروهاي گياهي به نوزاد جهت  دادن داروهاي گياهي به زائو
  پيشگيري از نفخ

شخصي لقمه شخص ديگر را بخورد
 باعث دعوا بين آن دو نفر مي شود

2 

خوردن نعنا با دوغ، گردو با 
  ماست جوش

خوردن طحال نپخته گوسفند از شب 
 ادراري كودك جلوگيري مي كند

در صورتيكه چهارشنبه آخر سال
خانه تكاني كنند باعث تجمع مورچه 
و ساير حشرات در خانه آنها در سال 

 بعدي مي شود

3 

دادن سيب به مادر باردار 
  جهت زيبا شدن كودك

دادن دود ترياك جهت درمان 
  گوش درد كودكان

حمل چاقو با زن زائو جهت
 جلوگيري از جن زدگي

4 

جهت درمان دادن سوخته ترياك  
  اسهال كودكان

ريختن عدس در چاه جهت از بين
  رفتن زگيل

5  

خواندن دعا و قرآن جهت 
 شفا بيماران

هنگام بيماري به دعا نويس مراجعه  قندان كردن نوزاد
 مي كنند

6  

 
خوردن آب ليمو و قرقروت حهت 

  7  گرفتن ناخن شب شگون ندارد  كاهش فشارخون

 
حيواني استفاده از زياد از روغن هاي 

 و عدم استفاده از روغن گياهي
استفاده از خر مهره براي درمان

  زردي
8  

 
سوزاندن پارچه و قراردادن آن بر 

روي زخم جهت پيشگيري از 
  خونريزي

اسپند دود كردن جهت پيشگيري از 
  9  چشم زخم

  

  

  
 

قرار دادن خمير دندان بر روي 
  سوختگي بدن

گفتن بسم اهللا هنگام ريختن آب 
  جوش

10  

تغذیه کودک اسهالی 
با شیرمادر

تنظیم دوره ای فشار خون
در افراد سالمند

استفاده از لبنیات جهت استحکام
استخوان ها

یاد خدا موجب آرامش
دلها می گردد

خوردن سیب در دوران بارداری 
باعث زیبایی کودک می شود.
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گزارش فعالیتهای مربیان و داوطلبان 
سالمت دانشگاه گناباد
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گزارش فعالیتهای مربیان و داوطلبان 
سالمت استان خراسان جنوبی

برگــزاری كارگاه آموزشــی كمكهــای اولیــه در 
حــوادث و بایــا ویــژه مربیــان داوطلبــان ســامت 

كوهنوردی روز جهانی قلب بشرویه  روستای نیگنان 

كاس داوطلبین سامت ادارات سربیشه
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ایستگاه سامت طبس 

برگزاری كارگاه كمكهای اولیه دراستان وكلیه شهرستانها

روز جهانی ایدز بشرویه
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گزارش فعالیتهای مربیان و داوطلبان 
سالمت دانشگاه سبزوار

ــات  ــبزوار  جلس ــه س ــمی در 5منطق ــر رس ــكونتگاههای غی ــدی س ــه توانمن ــتای برنام در راس
آموزشــی بــرای داوطلبیــن ســامت ایــن 5منطقــه جهــت سرشــماری جمعیتــی انجــام شــد.

طبــق ابــاغ وزارتخانــه  متبــوع   و همــكاری داوطلبیــن ســامت سرشــماری جمعیتــی ایــن 
ــا در فرمهــای مشــخص شــده وارد و  ــات خانواره ــازل اطاع ــه درب من ــه ب ــا مراجع مناطــق ب
ــب  ــب ســامت در قال ــه 86 داوطل ــن برنام ــد. در ای ــان  ثبــت گردی در ســامانه ســامت ایرانی

تیمهــای دونفــره ســازماندهی شــدند. 

ــا مركــز فوریتهــای اورژانــس دانشــگاه ســبزوار كارگاه 2روزه  ــا هماهنگــی بــه عمــل آمــده ب ب
مراقبتهــای اولیــه در بایــا و بحرانهــا جهــت مربیــان داوطلبیــن ســامت اجــرا گردیــد .در طــی 
ایــن كارگاه كــه بــه صــورت تئــوری و عملــی برگــزار شــد مقــرر گردیــد آموزشــها بــه صــورت  
ــای  ــز و پایگاهه ــن ســامت در مراك ــت داوطلبی ــا جه ــز فوریته ــی مرك ــا هماهنگ آبشــاری  ب

شــهری انجــام گــردد.
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بــا  بــه مناســبت روز جهانــی غــذا 
همــكاری واحــد بهبــود تغذیــه معاونــت 
كشــاورزی  جهــاد  اداره  و  بهداشــتی 
كاســهای آموزشــی در خصوص ســموم 
محصــوالت  در  كشــاورزی   آفــات  و 
ســامت  داوطلبــان  جهــت  غذایــی 
برگــزاری  طــی  در  گردیــد.  برگــزار 
ایــن جلســات محصــوالت ارگانیــک 
و محلهــای توزیــع ایــن محصــوالت 
ــن ســامت  ــا داوطلبی ــد. ت ــام گردی اع
آموزشــها را در ســطح مناطــق خــود 

برگــزار نماینــد.

بازدیــد گروهــی از داوطلبیــن ســامت 
شــبكه بهداشــتی درمانــی جویــن از 
كارخانــه جمكــو ســبزوار  كــه در طــی 
ایــن بازدیــد از قســمتهای مختلــف 
كارخانــه بازدیــد بــه عمــل آمــد و 
توضیحــات مختصــر توســط مســئولین 
در  كارخانــه  مختلــف   قســمتهای 
ــام كار  ــوه انج ــف و نح ــوص وظای خص

دســتگاهها داده شــد.
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گزارش فعالیتهای مربیان و داوطلبان 
سالمت استان خراسان شمالی



39 داوطلبان سالمتسال اول / شماره دوم /  پاییز 93



40 داوطلبان سالمتسال اول / شماره دوم /  پاییز 93

گزارش فعالیتهای مربیان و داوطلبان 
سالمت دانشگاه شاهرود

 1-اجرا اردوهای تفریحی آموزشی با توجه به چهار بعد سامتی )جسمی، روانی، اجتماعی، معنوی(

2- برگزاری جشنواره ها و برنامه های مختلف به مناسبت روز جهانی غذا، سالمندان و...
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ــال  ــای انتق ــا نحــوه فعالیته ــنایی ب ــان ســامت وآش ــال خــون توســط داوطلب ــگاه انتق ــد از پای 3- بازدی
خــون.

4- تهیــه تندیــس  بــا عنــوان داوطلبیــن ســامت پیشــگامان خــود مراقبتــی بــه منظــور ترویــج فرهنــگ 
خــود مراقبتــی.

5- چــاپ وتكثیــر 500 جلــد كتــاب مربــوط بــه آمــوزش داوطلبــان ســامت )راهنمــای مربــی داوطلبــان 
وراهنمــای فعالیــت داوطلبــان ســامت(.

6- برگزاری كارگاه سه روزه آموزش مربیان داوطلبان سامت در مهرماه.

7- فعالیــت هــای جانبــی دیگــر و همچنیــن فعالیــت هــای صــورت گرفتــه توســط داوطلبــان ســامت در 
مناطــق مختلــف.
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گزارش فعالیتهای مربیان و داوطلبان 
سالمت استان گلستان

بازدیــد داوطلبــان ســامت از 
سیســتم جمــع آوری و دفــع 
فاضــاب شــهری در اســتان 

گلســتان
فرزنــد  آموزشــی  جلســه 
پیشــگیری  در  پــروری 
مــواد  مصــرف  ســوء  از 
جهــت داوطلبــان ســامت 

ن ســتا شهر
 علی آباد

كارگاه آموزشــی فرهنــگ و الگــوی مصــرف مــواد 
غذایــی جهــت مربیــان داوطلــب ســامت 
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قه
ساب

  م
ت

اال
سو

1-كدامیک از گزینه های زیر در خصوص انتقال بیماری هاری به انسان صحیح است ؟
الف ( از طریق گزش حیواناتی نظیر سگ وگربه وگرگ منتقل می شود .

ب- از طریق گاز گرفتگی حیواناتی نظیر گاو واالغ واسب می تواند منتقل شود .
ج- بزاق حیوان یا انسان مبتا منبع آلودگی است .

د- همه موارد صحیح می باشد .

2-كدامیک از اقدامات زیر در فرد گاز گرفته شده توسط حیوان درست نیست ؟  
الف- ابتدا شستشوی زخم با آب صابون ،سپس مراجعه فوری به مركز بهداشت  

ب- تحت نظر قرار دادن حیوان مهاجم ،حداقل بمدت 10روز
ج- شستشوی كامل زخم وبرس كشیدن در صورت خونریزی بخیه زدن 

د- بررسی وضعیت واكسیناسیون كزاز فرد گزیده شده  

3-آیا بیماری هاری از طریق پوست منتقل می شود ؟ 
الف- به هیچ وجه از طریق پوست منتقل نمی شود .
ب- اگر پوست در محل تماس خراش داشته باشد .

ج- اگر پوست سالم باشد هم متقل می شود .
د-گزینه 1و3 صحیح می باشد 

4-كدامیک از عوامل موثر در بروز بیماری های قلبی و عروقی می باشد؟
الف- چاقی        ب-فشار خون باال        ج-رژیم غذایی نا مناسب               د-تمام موارد

5-كدام گزینه در خصوص توصیه های تغذیه ای پیشگیری از بیماریهای قلبی صحیح می باشد؟
الف( از گوشت قرمز  به جای گوشت های كم چرب مثل مرغ استفاده شود.

ب(برای سرخ كردن غذاها از روغن مایع معمولی و روغن زیتون استفاده شود.
ج( از میوه های تازه به جای شیرینی و شكات به عنوان میان وعده استفاده شود.

د( غذاها به صورت آب پز یا كبابی مصرف نشود.

6-   كدام مورد جزء مهم  ترین عوامل پیشگیری از ابتا به بیماریهای قلبی محسوب می گردد؟
الف( چاقی            ب(رژیم غذایی مناسب             ج(دخانیات            د( كم تحركی

7- شایع ترین علت مرگ و میر در كشور  ما كدام است؟
الف( سرطان ها       ب(سوانح و حوادث      ج(بیماریهای قلبی –عروقی    د(تمام موارد

8- عائم بیماری آرتروز از چه سنی در مردان و در چه سنی از زنان شایع تر است ؟ 
الف در مردان از 40 سالگی به بعد و در زنان زیر 40 سال

ب- در مردان زیر 40 سال و در زنان باالی 40 سال دیده می شود.
ج-در هردو جنس از سن 50 سال به بعد بروز می كند.

 د- هیچكدام صحیح نیست.

9- كدام مفصل در سالمندان بیشتر دچار آسیب میشود و علت آن چیست؟   
الف- مفصل آرنج ، بعلت كاهش فعالیتهای ماهیچه
ب- مفصل  گردن ، بعلت برداشتن وسائل سنگین

ج-مفصل زانو  ، بعلت تحمل وزن  زیاد بدن
د- مفصل مچ ، بعلت درد و تورم 

10- مناسب ترین راه برای پیشگیری از آرتروز كدام است؟
الف- رعایت بهداشت مفاصل بین سنین 20 تا 30سالگی

ب- كنترل وزن استراحت و كاهش فشار بر مفصل
ج- خودداری از نشستن و ایستادن طوالنی مدت

د- تمام موارد صحیح است
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از زرتشت پرسیدند زندگی خود را بر چه بنا کردی؟

گفت : چهار اصل
1- دانستم رزق مرا دیگری نمی خورد پس آرام شدم

2- دانستم که خدا مرا می بیند پس حیا کردم
3- دانستم که کار مرا دیگری انجام نمی دهد پس تالش کردم

4- دانستم که پایان کارم مرگ است پس مهیا شدم

سبزوار / مصلی تاریخی


