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ــه شــهروندان  ــه خدمــات بهتــر و بیشــتر ب ــه منظــور ارائ امــروزه کشــورهاي توســعه یافته ب
خــود، در زمینــه بهداشــت الکترونیکــي ســرمایه گذاري هاي فراوانــي کــرده و توانســته انــد از 
ایــن طریــق، در هــر زمــان انــواع خدمــات بهداشــتي و پزشــکي را در اختیــار مــردم بگذارنــد.

یکــي از پروژه هایــي کــه ایــن کشــورها از آن اســتفاده مي کننــد پــروژه اي بــه نــام »پرونــده 
الکترونیــک ســالمت « اســت کــه از طریــق ایــن پرونــده پزشــکان و مراکــز بهداشــتی درمانــي 
بــه تمــام ســوابق ســالمتی فــرد دسترســي دارنــد.  از طریــق پرونــده الکترونیــک ســالمت 
ــه  ــاي خــود ب ــن آزمایش ه ــراي گرفت ــا ب ــد ی ــش دهی ــار آزمای ــد ب ــاز نیســت چن ــر نی دیگ
ــه  ــه صــورت اســکن ب ــا عکس هــا ب بیمارســتان مراجعــه کنیــد؛ چراکــه جــواب آزمایــش ی
پســت الکترونیکــي بیمــار و دکتــر فــرد ارســال مي شــود. همچنیــن بیمــاران دیگــر دغدغه اي 
بــه نــام پیــدا کــردن دارو و سرکشــي بــه اکثــر داروخانه هــا را ندارنــد و مي تواننــد از طریــق 
ــق  ــود دارد و از طری ــه وج ــدام داروخان ــان در ک ــه داروي موردنظرش ــد ک ــي ببینن الکترونیک
کارت هوشــمند خــود آن را خریــداري کننــد. در واقــع عملیاتي شــدن این پروژه در کشــورهاي 
پیشــرفته نــه تنهــا باعــث کاهــش هزینــه و زمــان مي شــود، بلکــه تبعــات فشــارهاي روانــي 

بیمــاران را نیــز کاهــش مي دهــد.
با خود فکر مي کنید که اي کاش این پروژه در کشور ما نیز اجرا مي شد........

در دنیایــي کــه در حــوزه بهداشــت الکترونیکــي روز بــه روز ســرمایه گذاري ها افزایــش مي یابد، 
ــا پیشــرفت هاي  مســووالن ایرانــي نیــز در تالشــند از ایــن قافلــه عقــب نماننــد و خــود را ب

روزافــزون در ایــن حــوزه هماهنــگ ســازند.
ــدازي خدمــات بهداشــت الکترونیکــي  ــه فکــر راه ان ــز ب ــران نی ــا ای ــد باعــث شــد ت ــن رون ای
بیفتــد و بــا توســعه زیرســاخت هاي فنــاوري ارتباطــات و اطالعــات، امــکان توســعه بهداشــت 

الکترونیکــي را فراهــم کنــد.
یکــي از پروژه هایــي کــه وزارت بهداشــت ســال ها اســت بــا آن درگیــر اســت پــروژه پرونــده 

الکترونیکي ســالمت اســت.
ــا توجــه بــه نیازهــاي جدیــد در حــوزه ســالمت و همچنیــن تغییــر فناوري هــا، بــه  پــس ب
بازنگــري در معمــاري و همچنیــن توســعه جغرافیایــي بــراي تحــت پوشــش قــراردادن مراکــز 
ســالمت و جمعیــت هــدف نیــاز خواهیــم داشــت، بــه طــوري کــه همــواره بــا فناوري هــاي 
روز دنیــا منطبــق باشــد.به منظــور جلــب مشــارکت مــردم در تامیــن ســالمت خــود و ارائــه 
خدمــات نویــن الکترونیکــي بــه آنهــا، در گام هــاي بعــدي بــا تدابیــر امنیتــي مناســب، هــر 

شــهروند خواهــد توانســت پرونــده ســالمت خــود را بــه صــورت الکترونیکــي رویــت کنــد.

سخن سردبیر



- لطفا خودتان را معرفی کنید و خالصه ای از سوابق کاری خود را برای خوانندگان 
فصلنامه مجازی داوطلبان سالمت ارایه نمایید؟

اینجانــب دکتــر محمــد محمــدی متولــد 1353 پزشــک عمومــی فــارغ التحصیــل دانشــگاه 
علــوم پزشــکی ســمنان MPH مدیریت نظام شــبکه از دانشــکده بهداشــت دانشــگاه تهــران و 
حــدود 14 ســال ســابقه کار دارم، طــرح خــودم را در مرکزخدمــات جامــع ســالمت نــام نیک 
از توابــع کالپــوش شــروع کــردم حــدود 5 ســال پزشــک خانــواده بــودم و ســپس در مرکــز 
خدمــات جامــع ســالمت مجــن اســتخدام شــدم و در ایــن مــدت مســوول مرکز ســالمت نام 
نیــک، نردیــن و مجــن بــودم و در ادامــه بــه عنــوان کارشــناس بهداشــت خانــواده در ســتاد 
معاونــت بهداشــتی مشــغول شــدم و بعــد از آن مســوول واحــد بهداشــت خانــواده و ســپس 
معــاون فنــی مرکــز بهداشــت معاونــت بهداشــتی و از ســال 92 بــه عنــوان معــاون بهداشــتی 

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــاهرود مشــغول به کار هســتم.

مصاحبه با معاون بهداشتی
 دانشگاه شاهرود

داوطلبان 
سالمت

6



لطفا نقطه نظر خود را در خصوص شعار امسال برنامه جلب مشارکت های مردمی با 
موضوع توسعه مشارکت داوطلبان سالمت در پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر  بیان 

کنید؟
ــه امــروز باشــد از زمــان هایــی کــه  ــوط ب بحــث مشــارکت مــردم بحثــی نیســت کــه مرب
ســازمان جهانــی بهداشــت برنامــه هایــی رو در دســتور کار قــرار داد و اصول PHC مــورد توجه 
قــرار گرفــت و کشــورهای جهــان بــه ســمتی پیــش رفتنــد کــه بــه اوضــاع ســالمت در دنیــا 
ســامان دهنــد، همیشــه بحــث مشــارکت مــردم بــوده و االن بحــث بیماری هــای غیــر واگیــر 
مطــرح شــده بــه عنــوان مثــال بیماریهــای مزمــن مثــل دیابــت، فشــارخون و ســرطان ها و 
ریــز فاکتورهایــی مثــل ســیگار، چاقــی ، تغذیــه نــا مناســب و کم تحرکــی حتــی در آن زمــان 
کــه بیماری هــای عفونــی مطــرح بــود بــاز مشــارکت مــردم نقــش اصلــی و اساســی داشــت و 

همیشــه جــزو یکــی از اصــول بــوده و طبیعتــاً االن هــم ایــن مصــداق دارد . 
امــا در بحــث داوطلبیــن ســالمت بــه صــورت اختصاصی تر هســت یعنــی داوطلبین ســالمت 
ســواد ســالمتی خیلــی باالیــی دارنــد. ســواد ســالمت و آمــوزش یکــی از عوامــل اجتماعــی 
تعییــن کننــده ســالمت اســت کــه هــم ســواد آکادمیــک و معمــول هســت یعنــی هرچقــدر 
کــه بــه لحــاظ مقطــع تحصیلــی کشــوری باالتــری باشــیم متوســط ســطح تحصیــالت فــارغ 
از تحصیــالت پزشــکی یــا علــوم انســانی یــا اقتصــاد و... ســطح تحصیــالت هــر چقــدر باالتــر 
باشــد ســطح ســالمت باالتــر اســت ولی بــه صــورت اختصاصــی و ویژه هرچقدر ســطح ســواد 
جامعــه باالتــر باشــد ایــن بــه وضــع ســالمت کمــک مــی کنــد بــه عنــوان مثــال یــک خانــم 
خانــه داری کــه داوطلــب ســالمت اســت و ســواد ســالمت آن بــا توجــه بــه آموزش هایــی کــه 
می بینــد و مســلط بــه علــم روز می شــود ممکــن نقــش او از یــک اســتاد دانشــگاه مثــال تاریخ 
یــا ریاضــی در بحــث ســالمت در خانــوادش و جامعــه خــود موثرتــر باشــد و ایــن نشــان مــی 
دهــد کــه ســواد ســالمت خیلــی مهــم و تعییــن کننــده اســت و حــاال داوطلبــان ما از ســطح 
ســواد ســالمت بســیار باالیــی در حــد ارائــه کننــدگان خدمــات ســالمت برخوردارنــد و ایــن 
بــه خاطــر آن اســت کــه مرتــب آمــوزش مــی بیننــد، مربیــان آنهــا بــه روز هســتند و آنها هم 

طبیعتــاً آخریــن اطالعــات ســالمت دنیــا را در اختیــار دارنــد .
ــز  ــه ری ــن ک ــر و مزم ــر واگی ــای غی ــا بیماریه ــط ب ــای مرتب ــان ســالمت در بحث ه داوطلب
فاکتورهــای متعــددی دارد کــه ایــن ریــز فاکتورهــا را بایــد در بســتر زمــان کنترل کــرد و نیاز 
بــه تغییــر ســبک و شــیوه زندگــی اســت و ایــن امــر نیــاز بــه قانع کــردن مــردم دارد کــه ایــن 
مســتلزم آمــوزش اســت و چــون تــوان خــود نظــام ســالمت بــه لحــاظ نیــروی انســانی بــه 
حــدی نیســت کــه آموزش هــای خــود را در ســطح فراگیــر انجــام بدهــد اســتفاده از داوطلبان 

ســالمت توانمنــد و آمــوزش دیــده کــه از جنــس مــردم هســتند بســیار اثــر گــذار اســت .

سال دوم 
شماره هفتم
زمستان 95
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- با توجه به سیاست های فعلی طرح تحول سالمت ، جایگاه مردم و داوطلبان 
سالمت و سایر سازمانها در پیشبرد اهداف طرح کجاست ؟

مــا هــم بــه مشــارکت مــردم و هــم مشــارکت ســایر ســازمانها و ارگان هــای دولتــی و غیــر 
ــع  ــن مناب ــای درون بخشــی در داخــل نظــام ســالمت و همچنی ــی و هــم همکاری ه دولت
مالــی ، برنامــه و سیاســت گــذاری نیــاز داریــم کــه قســمتی از اینهــا ماننــد تامیــن منابــع 
مالــی ، نیــروی انســانی ، تجهیــزات و فضــای فیزیکــی بــه عهــده دولت و نظام ســالمت اســت 
ــا ســایر ســازمان ها ،  و وزارت بهداشــت و دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی مســوول تعامــل ب
ارگان هــا و نهادهــای مردمــی هســتند کــه بتواننــد مشــارکت ســایر ســازمان هــا رو جلــب 
کننــد و از طرفــی مشــارکت مــردم کــه تمــام اینهــا قطعــات یــک پــازل هســتند کــه بایــد 
کنــار هــم چیــده شــود مخصوصــا در ارتبــاط بــا بیمــاری هــای غیــر واگیــر بــه عنــوان مثــال 
در مــورد کنتــرل بیمــاری فلــج اطفــال خیلــی نیــاز بــه آمــوزش و مشــارکت نیســت دو قطره 
واکســن فلــج اطفــال زیــر زبــان هــر کــودک کــه ریخته شــود فــارغ از آنکه ســطح اقتصــادی، 
اجتماعــی و ســواد آن  خانــواده چقــدر اســت و یــا اینکــه ســایر ســازمان هــا کمــک کننــد یا 
نکننــد دچــار فلــج اطفــال نمــی شــود و ایــن در مــورد بیماریهــای غیــر واگیــر مصداق نــدارد 

بیمــاری مثــل دیابــت، فشــار خــون، ســرطان و... اینهــا نیــاز بــه مشــارکت همگانــی دارد . 
شــعار ســازمان جهانــی بهداشــت در یــک زمــان بهداشــت بــرای همــه بــوده اســت ولــی یک 
فــرد بســیار خــالق عنــوان نمــود، همــه بــرای ســالمت و ایــن بســیار بهتــر و فراگیر تر اســت 
کــه هــزاران معنــا در آن اســت همــه بــرای ســالمت یعنی نــه تنها وزارت بهداشــت ، پزشــک، 
ــه بهداشــت و معاونــت  ــی، خان بهــورز، پرســتار، مامــا، بیمارســتان، مرکــز بهداشــتی درمان
بهداشــتی بــرای ســالمت بلکــه شــهرداری، دارایــی، وزارت اقتصــاد، بانــک، نیــروی انتظامــی، 
راه و ترابــری و صنعــت و ... همــه بــرای ســالمت وقتــی کــه ایــن همه برای ســالمت هســتند 
معلــوم کــه خــود مــردم هــم بــرای ســالمت و بحثــی کــه االن در ادبیــات جدیــدی مطــرح 
شــده اســت بــه عنــوان خــود مراقبتــی کــه نقــش خــود مــردم بــرای ســالمت اســت. جایگاه 
مــردم و مشــارکت مردمــی همیشــه ویــژه بــوده و االن هــم ویــژه تــر اســت و در بحــث هایــی 
کــه االن در نظــام ســالمت مطــرح اســت و بــه درســتی بــر روی بیماری هــای غیــر واگیــر 
، روی وضعیــت تغذیــه و روی بیماریهــای روانــی متمرکــز شــده کــه اینهــا بیشــترین بــار 
بیماریهــا را تحمیــل مــی کننــد و علــت عمــده مــرگ و میر را تشــکیل مــی دهند به شــدت 
جایــگاه مشــارکت مــردم و داوطلبیــن ســالمت و ســفیران ســالمت را در بحــث تحــول نظــام 

ســالمت نشــان مــی دهــد .
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- در مورد برنامه های آتی واحد جلب مشارکت های مردمی در حوزه سالمت توضوح 
دهید؟

در بحــث داوطلبیــن ســالمت همــان طــور کــه مــی دانیــد در برنامه اخیــر در مشــهد مقدس 
از رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــاهرود بــه عنــوان یکــی از ســه دانشــگاه برتــر در حیطه 
فعالیــت هــای داوطلبــان ســالمت و مشــارکت های مردمــی تقدیر به عمــل آمد و این نشــان 
دهنــده آن اســت کــه دانشــگاه علــوم پزشــکی شــاهرود هــم از قدیــم و هــم االن به شــدت به 
ایــن بحــث اعتقــاد داشــته و دارد و هــم در افزایــش ســطح کمــی  و تعــداد داوطلبان ســالمت 
ــلط  ــا و مس ــی آموزش ه ــش کیف ــث افزای ــر از آن در بح ــم مهمت ــالمت و ه ــفیران س و س
شــدن بــه مباحــث ســالمتی و بهداشــتی بــه شــدت در دســتور کار اســت و از وظایــف ذاتــی 
مــا آمــوزش بــه عمــوم مــردم اســت .  در آمــوزش داوطلبــان ســالمت برنامــه و دســتورالعمل 
اســت مربیــان مــا مرتــب در حــال آمــوزش هســتند و مشــارکت فعــال دارنــد مــا داوطلبیــن 
متخصــص در ادارات داریــم و در آمــوزش پــرورش و شــهرداری و ســایر ادارات تعامالت بســیار 

ــی داریم. خوب

در ایــن راســتا واحد جلــب مشــارکت های مردمــی معاونت بهداشــتی شــاهرود 
بــه منظــور مشــارکت بیشــتر داوطلبــان ســالمت در آمــوزش و پیشــگیری از 
بیماریهــا در حــال برنامــه ریــزی هایی اســت کــه تعــدادی از آنهــا عبارتنــد از :

* ترویــج تغذیــه بــا شــیر مــادر بــا مشــارکت داوطلبــان ســالمت بــه عنــوان حامیــان نــوزاد 
شــیرخوار بــر اســاس راهنمــای آموزشــی تغذیه با شــیر مــادر از مجموعــه آموزشــی داوطلبان 

محــالت در حــال تدویــن مــی باشــد .
* مشارکت داوطلبان سالمت در بیماریابی بیماری سل 

* برگزاری کالس های آموزشی به صورت هفتگی در مراکز خدمات جامع سالمت
* برگــزاری کالس هــای آموزشــی داوطلبــان متخصــص بــا داوطلبیــن محــالت بــه صــورت 

هفتگــی در معاونــت بهداشــتی در حــال انجــام اســت .
* برگــزاری ماهانــه کمیتــه داوطلبــان ســالمت وکمیتــه جلــب مشــارکت خیریــن حــوزه 

ســالمت
* برگزاری همایش های پیاده روی متعدد با مشارکت فعال داوطلبان سالمت 
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* برگزاری جلسات آموزشی با داوطلبین متخصص مدارس 
* حضور فعال داوطلبان سالمت در نماز جمعه و توزیع پمفلت های آموزشی

* همکاری داوطلبان سالمت در طرح وارنیش تراپی دانش آموزان مدارس
* برگزاری اروهای تفریحی متعدد برای داوطلبان سالمت در سطح شهرستان

* برگزاری جشنواره های غذایی و صنایع دستی متعدد 
* و....

و بــه منظــور ارزیابــی فعالیــت داوطلبــان ســالمت، شــاخص هــای برنامــه در حــال بررســی 
ــا مشــارکت مــردم   ــا در آینــده بتوانیــم در ارتقــاء شــاخص هــای ســالمتی ب مــی باشــد ت

تــالش بیشــتری داشــته باشــیم .

 و کالم آخر :

اینکــه ســالمت انســان رو چــه چیزهایــی تامیــن مــی کنــد ســه دســته هســتند یــک عوامل 
بیولوژیــک مثــل ســن و جنــس و ژنتیــک کــه اینهــا حیطــه خیلــی مداخلــه ما نیســتند و به 

اصطــالح کارشــون نمیشــه کــرد و روی ســالمت اثــر گذارند.
یکــی دیگــه از عوامــل، ویژگــی هــای نظــام ســالمت در هــر کشــور هســت مثــل اینکــه 
چقــدر منابــع مالــی، نیــروی انســانی، تجهیــزات ، فضای فیزیکی و ســرانه ســالمت درکشــور 
اختصــاص پیــدا می کنــد کــه در ایــن مــورد وضــع کشــور مــا خــوب بــوده و االن بــا بحــث 
تحــول ســالمت بهتــر هــم می شــود و ایــن هم حیطــه سیاســت گــذاران، نماینــدگان دولت، 
مجلــس و حاکمیــت اســت و مــردم بــه صورت مســتقیم نقشــی ندارنــد. اما عوامــل اجتماعی 
تعییــن کننــده ســالمت در حیطــه مدیریــت و اختیــار و تصمیــم گیری خود انســان هاســت 
و بــه عنــوان کالم آخــر مــی خواهــم بــه یکــی دو نکتــه مهــم اشــاره کنــم، یکــی شــیوه و 
ســبک زندگــی آدم هاســت کــه در آن عوامــل مختلفــی مثــال اینکــه مــا قوانیــن راهنمایــی و 
ــا نمی کشــیم و خیلــی  ــا نمی کنیــم ســیگار می کشــیم ی رانندگــی رو رعایــت می کنیــم ی
چیزهــای دیگــه کــه اینهــا مــی شــود ســبک زندگــی، در ایــن ســبک زندگــی دو تــا عامــل 
مهــم کــه دوســت دارم بــه آن اشــاره کنــم یکــی ورزش و یکــی تغذیــه اســت کــه خیلــی 
خیلــی مهــم اســت یعنــی ورزش کــردن مثــل نفــس کشــیدن مثــل آب برای هــر انســانی از 

کودکــی تــا وقتــی کــه زنــده اســت ضــروری اســت . 
جایــگاه ورزش و نقــش ورزش را هیچــی نمــی توانــد بگیــرد یعنــی داوطلبیــن ســالمت مــا ، 
ارائــه دهنــدگان خدمــات مــا مخصوصــا در بحــث بیماریهــای غیــر واگیــر حتمــا بایــد تاکید 
بــر روی ورزش کــردن داشــته باشــند. نقــش ورزش و همچنیــن تغذیــه مناســب بســیار مهم 
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اســت شــما هیــچ بیمــاری رو نمــی شناســید و هیــچ وضعیتــی از ســالمت رو نمی شناســید 
کــه بصــورت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــا تغذیــه مرتبــط نباشــد، تغذیــه ســالم چــه بــه 
لحــاظ کیفــی و چــه بــه لحــاظ کمــی بســیار در ســطح ســالمت آدم هــا بــاز از یــک کــودک 
تــا یــک آدمــی کــه در ســنین ســالمندی هســت اثــر گــذار اســت کــه بایــد مــا بــه شــدت 
بــه آن بپردازیــم و همچنیــن پرهیــز از دخانیــات یعنــی ســیگار و قلیــان کشــیدن ریســک 
بیماریهــای قلــب و عروقــی، انــواع ســرطان هــا، دیابــت، فشــار خــون و هــر آنچــه کــه االن ما 

نگرانیــم کــه باعــث مــرگ و میــر مــی شــود را بــاال مــی بــرد .
ایــن ســه تــا عامــل را هــم ارائــه دهنــدگان خدمــات وهــم داوطلبیــن ســالمت بــه شــدت 
آمــوزش ببیننــد و تاکیــد کننــد و هــم مــردم خیلی بــه آن دقــت کننــد آن قدری کــه ورزش 
ــر دارد میلیاردهــا  ــات روی ســالمت انســان ها تاثی ــز از دخانی ــه مناســب و پرهی کردن تغذی
میلیــارد پــول و آخریــن دســتاوردهای علــم پزشــکی و آخریــن و بهتریــن داروهــا و امکانالــت 

بیمارســتان و منتخصــص تریــن پزشــکان در ســطح ســالمت آدم هــا اثــر ندارنــد.

اطالعات داوطلبان سالمت شهرستان شاهرود
تعداد داوطلبان 
سالمت موجود

733

تعداد مربی 
دوره دیده

36

تعداد داوطلبان سالمت 
متخصص)سازمانی وغیر سازمانی(

293
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1.بیماری آنفلوانزا را بشناسد و عالیم و نشانه های آنفلوانزا را فهرست نماید.
2.اپیدمیولوژی آنفلوانزا را شرح دهد.

3.چگونگی سرایت آنفلوانزا را شرح دهد.
4.نحوه ی درمان آنفلوانزا را توضیح دهد.

5. با توّجه به راه های انتقال بیماری، روش های  پیشگیری را بیان نماید.   

در پایــان انتظــار 
ــی رود خواننده ی  م
از  محتــرم پــس 

ــد: ــه بتوان مطالع

اهداف آموزشی:

آنفلوانــزا بیمــاري حــاّد تنفســی اســت. عامــل بیماری 
ــن  ــزا اســت. ای ــام آنفلوان ــن ن ــه همی ــی ب ویروس های
ــه  ــخصي ب ــت. از ش ــردار اس ــدیداً واگی ــاري ش بیم
شــخص دیگــر بــا ســرفه یــا عطســه منتقل مي گــردد. 
ــروس  ــس از ورود وی ــا 4 روز پ ــاري 1 ت ــم بیم عالی
ــاری  ــروس مج ــن وی ــود. ای ــدن فردظاهرمی ش ــه ب ب
ــد و در  ــر می کن ــی را درگی ــی و تحتان تنفســی فوقان

هــر ســّني مــي توانــد افــراد را گرفتــار ســازد.
بیماری هــای  ســایر  از  اســت  ممکــن  آنفلوانــزا 
ــل تشــخیص نباشــد.  ویروســی دســتگاه تنفــس قاب
اشــکال بالینــی بیمــاری متفــاوت می باشــد و ممکــن 

ــل ســرماخوردگی، برونشــیت،  اســت نشــانه هایی مث
ــل  ــر قاب ــای حــاد غی ــی ویروســی و بیماری ه پنومون
افتــراق دســتگاه تنفســی را نشــان دهــد و اختــالالت 
ــز  ــهال( نی ــتفراغ و اس ــّوع، اس ــوارش )ته ــتگاه گ دس
ــی در کــودکان ممکــن اســت نشــانه  ــروز کنــد؛ ول ب
هــای گوارشــی عالمــت غالــب باشــد. در همه گیــری 
ــدود  ــوش های ) A(H1N1و B ح ــا س ــزا ب آنفلوان
25 درصــد کــودکان مدرســه ای مبتــال بــه عــوارض 
گوارشــی می شــوند. ایــن بیمــاری را بایــد بــه خاطــر 
عواقــب وخیــم آن بــه ویــژه نــزد ســالخوردگان و افراد 
مبتــال بــه ناراحتي هــاي مزمــن، جــّدی تلّقــي کــرد .

مقّدمه

Influenza 
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انتشــار همــه  آنفلوانــزا در ســرعت  اهمّیــت 
ــّدت  ــان و ش ــداد مبتالی ــعت و تع ــا، وس گیری ه
ــه ویروســی و  ــه خصــوص ذات الری ــوارض آن ب ع
ــزرگ،  ــای ب ــد. در همه گیری ه ــی می باش باکتریای
ــزد  ــا کشــنده بیمــاری بیشــتر ن شــکل شــدید ی
ســالمندان و افــرادی کــه بــه دلیل عــوارض مزمن 
ــوی، کلیــوی، بیماری هــای متابولیــک،  قلبــی، ری
ــوان شــده  ــا نارســایی ایمنــی نات ــی و ی کــم خون

ــود. ــاهده می ش ــد مش ان
آنفلوانــزا بــه شــکل جهان گیــر: در گذشــته 
ــال های 1918،  ــاری در س ــای بیم جهان گیری ه
ــزان  ــت. می ــاده اس ــاق افت 195۷ و 1968 م. اتّف
حملــه در همه گیری هایــی اجتماعــات بــزرگ 
معمــوالً بیــن 10 تــا 20درصــد اســت. ایــن میزان 
ــبانه  ــه های ش ــل مدرس ــته مث ــات بس دراجتماع

ــد و  ــه 50 درص ــالمندان ب ــه س ــا خان روزی و ی
بیشــتر مــی رســد. همه گیری هــا در مناطــق 
معتــدل بیشــتر در زمســتان و در نواحی گرمســیر 
بیشــتر در ماه هــای بارانــی ســال اتّفــاق مــی افتــد. 
ــت  ــا همــواره ثاب ــروز همه گیری ه ــی ب ــد فصل رون
ــا  ــر و ی ــک گی ــوارد ت ــت م ــن اس ــت و ممک نیس
ــدون ارتبــاط  همه گیــر بیمــاری در هــر مکانــی ب
بــا فصــل اتّفــاق افتــد. نوترکیبــی ویروســی بیــن 
ــوک و  ــروس A خ ــف وی ــای مختل ــروتیپ ه س
انســان پرنــدگان وحشــی و اهلــی اردک و بوقلمون 
ــی  ــای آنفلوانزای ــت. ویروس ه ــده اس ــزارش ش گ
ــال های 1918، 195۷ و  ــای س ــه جهانگیری ه ک
1968م. را بــه وجــود آورده بودنــد دارای ژن هــای 
آنفلوانــزای  ویــروس  بــه ژن  نزدیــک  بســیار 

ــد. ــوده ان ــدگان ب پرن

اپیدمیولوژی بیماری

آنفلوانزا
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    این بیماری  3 نوع  A،B و Cدارد.

ــم  ــروس عالی ــوع وی ــن دو ن ــوع A و :B ای ــروس ن وی
بســیار شــدیدی دارنــد و مســوؤل همه گیــری آنفلوانــزا 
ــوع  ــن دو ن ــه ای ــت این ک ــند، به علّ ــی باش ــه م در جامع
ویــروس مــدام در حــال تغییــر مــی باشــند هــر ســال 
ــد و  ــود می آی ــا به وج ــن ویروس ه ــدی از ای ــوع جدی ن
در سراســر جهــان پخــش می شــود و باعــث ابتــال افــراد 
بــه آنفلوانــزا می شــود. دســتگاه ایمنــی به خاطــر همیــن 
تغییــر ویــروس، قــادر بــه شناســایی ویــروس نیســت و 
ــر  ــود مگ ــال می ش ــاری مبت ــن بیم ــه ای ــاره ب ــدن دوب ب
این کــه فــرد ســاالنه واکــــسن آنفلوانــزا را کــه مربــوط 
بــه گونــه هــای همــان ســال اســت تزریــق کــرده باشــد.

ــی  ــاری خیل ــبب بیم ــروس س ــوع وی ــن ن ــوع C: ای ن
ــا  ــی ب ــود و گاه ــرماخوردگی می ش ــل س ــف مث خفی
عفونــت و بــدون عالمــت مــی باشــد و هرگــز باعــث همه 

ــود. ــی نمی ش ــری و اپیدم گی
نکته:ویــروس نــوعA عــالوه براین کــه شــدیدترین 
همه گیــری انســانی را به وجــود مــی آورد، می توانــد 

 Bحیوانــات را نیــز بیمــار کنــد ولــی ویروس هــای نــوع
ــوند. ــان می ش ــاری در انس ــث بیم ــط باع وC فق

تعــداد حمــالت در کــودکان نیــز از بزرگســاالن بیشــتر 
ــاد  ــرما زی ــل س ــاز فص ــا آغ ــاری ب ــیوع بیم ــت. ش اس
ــه  ــه در جامع ــرض 2-3 هفت ــروس در ع ــود و وی می ش
ــود. ــری می ش ــه گی ــث هم ــد و باع ــترش می یاب گس

ــوا  ــدن ه ــرم ش ــا گ ــه دارد و ب ــاه ادام ــاری 3-2 م بیم
بیمــاری بــا همــان ســرعتی کــه شــروع شــده بــود پایان 

ــد. مــی یاب
ایــن بیمــاری به علّــت شــّدتی کــه دارد 

ــه  ــاد ب ــای زی ــه ه ــل هزین ــث تحمی باع
ــوزان  ــش آم ــت دان ــد غیب ــه مانن جامع
از مدرســه، غیبــت کارمنــدان از محــل 
ــدید  ــوارض ش ــه ع ــال ب ــود، ابت کار خ
بیمــاری مثــل سیــــنه پهلــو و احتیاج 
ــه بســتری فــرد و همچنیــن هزینــه  ب

ــالل در ســایر  ــای بیمارســتانی  واخت ه
فّعالّیت هــای روزانــه فــرد می شــود.

ــرماخوردگی  ــا س ــزا را ب ــردم، آنفلوان ــی از م خیل
ــابهات  ــاری تش ــن دو بیم ــد. ای ــتباه می گیرن اش
بســیاری بــا هــم دارنــد؛ ولــی تفــاوت هایــی هــم 
ــرماخوردگی  ــک س ــود دارد. در ی ــا وج ــن آنه بی
معمولــی، بیمــار ممکن اســت احســاس ناخوشــی 
و خشــونت در گلــو داشــته باشــد و دچــار آبریزش 
ــم  ــی عالی ــا گرفتگــی بینــی و ســرفه شــود؛ ول ی
ــب و  ــای ت ــد از : دوره ه ــزا عبارتن ــایع آنفلوان ش
ــف و  ــالت، ضع ــردرد و درد عض ــدید، س ــرز ش ل

. بی حالــی 
عالیــم معمــول ســرماخوردگی مثــل ســرفه و گلو 
درد معمــوالً پــس از فروکــش کــردن عالیــم فــوق 

آشــکارتر می شــوند.
آنفلوانــزا معمــوالً برعکس ســرماخوردگی ، شــروع 

ناگهانــی دارد و عالئــم بیمــاری مثــل تــب ، 
ســردرد و درد عضــالت بــه طــور ناگهانــی در فــرد 
ــدود 6-5 روز  ــاری ح ــن بیم ــود. ای ــاد می ش ایج
هــم طــول مــی کشــد و ســپس بهبــود مــی یابــد.

گاهــی از اوقــات آنفلوانــزا ســبب ایجــاد عوارضــی 
ــا  ــه ی ــا ذات الری ــن آنه ــایع تری ــه ش ــود ک می ش
ــت  ــن اس ــه ممک ــت . ذات الری ــه اس ــت ری عفون
ــا  ــد. ی ــروس رخ ده ــا وی ــه ی ــت ری ــر عفون دراث
ــه  ــزا،  ب ــه آنفلوان ــال ب ــس از ابت ــت پ ــن اس ممک
ــاد  ــل ایج ــا عام ــری ه ــدن باکت ــف ب ــال ضع دنب
ــت  ــن دو حال ــب ای ــکان دارد ترکی ــند. ام آن باش
ــار  ــراد دچ ــد. اف ــه باش ــل ذات الری ــده عام ذکرش
ــوی  ــی و ری ــی ، عروق ــن قلب ــای مزم ــاری ه بیم
بیشــتر مســتعد ابتــالء بــه ایــن عارضــه هســتند.

انواع ویروس آنفلوانزا

عالیم و نشانه ها

اپیدمیولوژی بیماری
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ــا،  ــه گیری ه ــزا در ســرعت انتشــار هم ــت آنفلوان اهمّی
ــه  ــوارض آن ب ــّدت ع ــان و ش ــداد مبتالی ــعت و تع وس
ــد.  ــی می باش ــه ویروســی و باکتریای خصــوص ذات الری
ــا کشــنده  ــزرگ، شــکل شــدید ی ــای ب در همه گیری ه
بیمــاری بیشــتر نــزد ســالمندان و افــرادی کــه بــه دلیل 
ــای  ــوی، بیماری ه ــوی، کلی ــی، ری ــن قلب ــوارض مزم ع
ــوان  ــی نات ــا نارســایی ایمن ــی و ی متابولیــک، کــم خون

ــود. ــاهده می ش ــد مش ــده ان ش
آنفلوانــزا بــه شــکل جهانگیــر: در گذشــته 
ســال های  در  بیمــاری  جهانگیری هــای 
اتّفــاق  م.   1968 و   195۷  ،  1918
در  حملــه  میــزان  اســت.  افتــاده 
ــزرگ  ــات ب ــی اجتماع همه گیری های
معمــوالً بیــن 10 تــا 20درصــد 
ــات  ــزان دراجتماع ــن می ــت. ای اس

بســته مثــل مدرســه های شــبانه روزی و یــا خانــه 
ســالمندان بــه 50 درصــد و بیشــتر مــی رســد. 

ــتان  ــتر در زمس ــدل بیش ــق معت ــا در مناط همه گیری ه
و در نواحــی گرمســیر بیشــتر در ماه هــای بارانــی ســال 
ــا  ــروز همه گیری ه ــی ب ــد فصل ــد. رون ــی افت ــاق م اتّف
همــواره ثابــت نیســت و ممکــن اســت مــوارد تــک گیــر 
و یــا همه گیــر بیمــاری در هــر مکانــی بــدون ارتبــاط بــا 
فصــل اتّفــاق افتــد. نوترکیبــی ویروســی بیــن ســروتیپ 
ــدگان  ــان پرن ــوک و انس ــروس - خ ــف وی ــای مختل ه
وحشــی و اهلــی اردک و بوقلمــون گــزارش شــده 
ــای  ــه جهانگیری ه ــی ک ــای آنفلوانزای ــت. ویروس ه اس
ســال های 1918، 195۷ و 1968م. را بــه وجــود آورده 
ــروس  ــه ژن وی ــک ب ــیار نزدی ــای بس ــد دارای ژن ه بودن

ــد. ــوده ان ــدگان ب ــزای پرن آنفلوان

تشــخیص بیمــاری عمدتــاً کلنیکــی اســت؛ چــون افتــراق عفونــت ویــروس 
آنفلوانــزا از ســایر ویروس هــای درگیــر کننــده ی سیســتم تنفســی مشــکل 
اســت. گاهــی از روش هــای آزمایشگاهی)کشــت ویــروس از ترّشــحات بینی و 

حلــق( بــرای تشــخیص بیمــاری مــی تــوان اســتفاده کــرد .

جدول تفاوت های سرماخوردگی با آنفلوانزا

اپیدمیولوژی بیماری

تشخیص
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ــده ضعیــف  ــروس زن ــزا از وی واکســن آنفلوان
ــد  ــن دار )فاق ــرغ جنی ــه در تخــم م شــده ک
یافته اســت  تکثیــر  بیماریــزا(  عوامــل 
ــق  ــیون از طری ــردد. واکسیناس ــه مي گ تهّی
ــام  ــازو انج ــي ب ــمت باالی ــه قس ــق ب تزری
ــک  ــالي ی ــا س ــاالن تنه ــرد. بزرگس مي گی

ــه از  ــد ک ــاز دارن ــیون نی ــه واکسیناس ــار ب ب
ــد  ــول مي کش ــه ط ــق دو هفت ــان تزری زم
ــزا حفاظــت  ــل آنفلوان ــا شــخص را در مقاب ت
ــراي  ــه ب ــال ک ــر 2 س ــودکان زی ــد. ک نمای
ــه دو  ــار واکســینه مي شــوند نیــاز ب اّولیــن ب
بــار تزریــق، در فواصــل 4 تــا 6 هفتــه دارنــد.

واکسن آنفلوانزا

اقدامات پیشگیرانه
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چون فصل ابتال بیشتر از اواخر پاییز 
شروع می شود لذا، واکسیناسیون در 

اوایل پاییز توصّیه می شود.
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ــي خطــر مي باشــد؛  ــاًل ب ــزا کام واکســن آنفلوان
اّمــا، در افــرادي کــه حساســّیت بــه پروتئین هاي 
ــد حساســّیت ایجــاد  ــد مي توان تخــم مــرغ دارن
ــرغ  ــم م ــه تخ ــد ب ــه مي دان ــردي ک ــد. ف نمای
آلــرژي دارد،  نبایــد ایــن واکســن را دریافت کند. 
گاهــي اوقــات محــّل تزریــق دردنــاک مي شــود 
ــف  12  ــزا خفی ــبیه آنفلوان ــه ش ــي عارض و گاه

ــا  ــود و ت ــروع مي ش ــق ش ــس از تزری ــاعت پ س
ــه  ــا توّج ــد. ب ــی انجام ــه طــول م 48 ســاعت ب
بــه این کــه ویــروس آنفلوانــزا هــر ســاله شــکل 
ژنتیکــي خــود را تغییــر مي دهــد،  اثــرات مثبــت 
واکسیناســیون تنهــا بــراي یک فصل ) زمســتان( 

ــد.  ــي مي مان  باق

ــه  ــات، تغذی ــیدن مایع ــي، نوش ــتراحت کاف اس
مناســب و اســتفاده از اســتامینوفن بــه عنــوان 
ــزا  ــاري آنفلوان ــان بیم ــن راه درم ــر بهتری تب ب
ــزا  ــي از آنفلوان ــب ناش ــش ت ــراي کاه اســت. ب
ــه  ــتامینوفن ب ــرص اس ــا از ق ــت تنه الزم اس
میــزان تجویــز شــده اســتفاده شــود. مبتالیــان 
بــه آنفلوانــزا بــه ویــژه کارمنــدان، دانــش آموزان 

ــاي  ــه توصّیه ه ــد ب ــجویان بای ــدارس و دانش م
پزشــک توّجــه نماینــدو تــا بهبــودي اســتراحت 
ــاز  ــزا نی ــه آنفلوان ــود ک ــد مي ش ــد. تأکی کنن
ــان  ــدارد و درم ــي ن ــي بیوتیک ــان آنت ــه درم ب
ــت  ــن اس ــاري ممک ــن بیم ــرانه در ای خودس

ــد. ــي کن ــاري را طوالن ــّدت بیم طــول م

آیا تزریق واکسن آنفلوانزا عوارضی دارد؟

اقدامات مراقبتي در مبتالیان به آنفلوآنزا

1    بهترین زمان تزریق واکسن آنفلوانزا  چه زمانی است؟
2    چه افرادی باید در مقابل آنفلوانزا واکسینه شوند؟

3     سرماخوردگی وآنفلوانزا چه تفاوت هایی با هم دارند؟

سوال
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منابع

زکیــه شهســواری، فاطمــه طالبــی بــه ترتیــب کارشناســان بهداشــت عمومی گردآوری وتهّیه
و پرســتاری- دانشــگاه علوم پزشــکی خراســان شــمالی

-http://www.scipost.ir1
-http://www.aftabir.com2

-www.salamatestan.com//:http3
ــرل  ــت وکنت ــوری مراقب ــای کش ــتان 1388(، راهنم ــر، )تابس ــد نص 4-دادرس، محم
ــی(  ــزای پاندم ــدگان و آنفلوان ــزای پرن ــی، آنفلوان ــزای فصل ــزا )آنفلوان ــاری آنفلوان بیم

ــن )ع ــر المومنی ــر امی ،مه

سوال؟

راه درمان

در واقــع درمــان هــای مــورد اســتفاده در 
آنفلوانــزا تنهــا بــه منظــور بهبــود عالیــم بیمار 
کاربــرد دارد . اکثــر ایــن بیمــاران به اســتراحت 
در بســتر نیــاز دارنــد. بیمــار می توانــد از 
ــرای کاهــش  ــتامینوفن ب ــر اس ــی نظی داروهای
ــد.  ــی اســتفاده کن ــب، ســردرد و درد عضالن ت
ــه مصــرف آســپرین  ــه داشــته باشــید ک توّج
در افــراد زیــر 18 ســال ممکــن اســت منجــر 
ــن،  ــی شــدید شــود؛ بنابرای ــالل عصب ــه اخت ب

ــد. ــاب کنی ــودکان اجتن ــرف آن در ک ازمص
ــک  ــاد و خش ــق زی ــث تعری ــب، باع ــون ت چ
ــد آب،  ــار بای ــود، بیم ــدن می ش ــدن آب ب ش
آبمیــوه و نوشــیدنی هــای بیشــتری دریافــت 
ــدید و  ــا ش ــرفه ه ــه س ــواردی ک ــد. در م کن
ــه  ــرف دارو توصّی ــتند، مص ــد ه هس آزار دهن
می شــود. اســتفاده از نوشــیدنی هــای شــیرین 
و گــرم اثــر بســیار خوبــی دارد. مصــرف ســیگار 

ــزا  ــم بیمــاری آنفلوان ــر شــدن عالئ باعــث بدت
ــی  ــط های ــود از محی ــه می ش ــود. توصّی می ش
کــه پــر از دود ســیگار اســت، اجتنــاب کنیــد.

بیمــاران دچــار تــب بــاال و درد عضالنــی بایــد 
در بســتر اســتراحت کننــد. ایــن کار نــه تنهــا 
ســبب بهبــود عالیــم آنهــا می شــود، بلکــه مــا 
ــار  ــط بیم ــروس توس ــن وی ــار نیافت را از انتش

مطمئــن مــی کنــد.
-آنتــی بیوتیــک هــا بــر ضــّد ویــروس آنفلوانــزا 
ــوارض  ــان ع ــرای درم ــی ب ــد؛ ول ــر ندارن تأثّی

ــی رود. ــه کار م ــه ب ــل ذات الری ــزا مث آنفلوان
ــای  ــا نام ه ــزا ب ــروس آنفلوان -دو داروی ضّدوی
آمانتادیــن و ریمانتادیــن  در دســترس اســت. 
ایــن داروهــا فقــط در مقابــل ویــروس آنفلوانــزا 
نــوع A فّعالّیــت دارنــد و در صورتــی کــه طــی 
48 ســاعت اّول پــس از شــروع بیمــاری مصرف 
ــی  ــش م ــاری را کاه ــول دوره بیم ــوند، ط ش
دهنــد. مصــرف ایــن داروهــا تنهــا بــا دســتور 

پزشــک مجازاســت.



میگا

کپـا
یهـوابسوی

انتظار می رود  داوطلب سالمت 
بعد از خواندن مقاله بتواند:
آلودگی هوا را تعریف نمایید. 

اهمّیت هوای پاک را  در سالمت انسان توضیح دهد.
منابع مهم آلودگی هوا را بشناسد.

نقش خود را در کاهش آلودگی هوا بیان نمایید.
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بحــران آلودگــی هــوا یکــی از مهم تریــن تبعــات 
ــن  ــش ای ــی رود و کاه ــمار م ــه ش ــی ب ــالب صنعت انق
آلودگــی یکــی از دغدغه هــای اصلــی مســؤوالن و مــردم 
ــذا اســتفاده  کشــورهای صنعتــی محســوب می شــود؛ ل
ــی و  ــکار عموم ــب اف ــرای جل ــن ب ــای نمادی از برنامه ه
مســؤوالن طــی دو دهــه گذشــته بــه صــورت برگــزاری 
مراســم هایی تحــت عنــوان »روز بــدون دود« و »روز 
ــاک« در بســیاری از  ــوای پ ــا »روز ه ــدون خــودرو« ی ب

ــود.  ــرا می ش ــان اج ــورهای جه کش
در ایــران بحــران آلودگــي هــوا در تهــران و شــش شــهر 
آلــوده ی تبریــز، مشــهد، اراک، اصفهــان، شــیراز و اهــواز، 
مســؤولین ســتاد اجرایــي کاهــش آلودگــي هــوا را بر این 
داشــت تــا بــه منظــور ایجــاد حساســّیت در بیــن اقشــار 
مختلــف جامعــه، از ســال 13۷4 ه.ش. روز 29 دي مــاه را 
بــه عنــوان روز ملـّـي هــواي پــاک اعــالم نماینــد. هــدف 
ــّیت در  ــاد حساس ــاک ایج ــواي پ ــي ه ــالم روز ملّ از اع
بیــن اقشــار مختلــف جامعــه بــوده اســت و از آن جــا کــه 
کلیــد اصلــي کاهــش آلودگــي هــوا، مشــارکت مردمــي 
ــن روز  ــت ای ــي اس ــن بخش ــي بی ــش هماهنگ و افزای
ــن مشــارکت و  ــل مهمــي در ایجــاد ای ــد عام ــي توان م

هماهنگــي بیــن بخشــي باشــد. 



آلودگــی هــوا یعنــی حضــور یــک یــا چنــد و یــا مخلوطــی از آلــوده کننده هــای مختلــف در هــوای آزاد، 
بــه انــدازه ای اســت کــه بــرای انســان مضــر باشــد و یــا موجــب زیــان رســاندن بــه حیوانــات، گیاهــان 
و امــوال شــود. پدیــده ی آلودگــی هــوا در مناطــق شــهری، یکــی از ره آوردهــای انقــالب صنعتــی اســت 
کــه از ســیصد ســال قبــل شــروع و بــا توســعه ی صنعتــی و زیــاد شــدن شــهرها بــر میــزان و شــّدت آن 
روز بــه روز افــزوده می شــود. تکیــه ی اساســی بــر منابــع انــرژی فســیلی از قبیــل زغــال، نفــت، گاز و در 
نهایــت آزاد شــدن مــواّد ناشــی از احتــراق ایــن مــواد، فرآورده هــای مضــر و زیــان بخشــی را بــه همــراه 

مــی آورد کــه حیــات موجــودات زنــده بــه ویــژه انســان ها را تهدیــد می نمایــد.
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هــوا یکــي از پنــج عنصــر ضــروري )هــوا، آب ، غــذا ، گرمــا و نــور( بــراي ادامــه حیــات انســان اســت. هــر 
فــرد روزانــه حــدود 22000 بــار تنفــس مي کنــد و تقریبــاً بــه 15میــزان کیلوگــرم هــوا در روز نیــاز دارد. 
انســان معمــوالً مي توانــد بــه مــّدت پنــج هفتــه بــدون غــذا و مــّدت پنــج روز بــدون آب زنــده بمانــد؛ 
اّمــا، نمي توانــد بــدون هــوا بیــش ازســه دقیقــه زنــده بمانــد. ایــن درحالــي اســت کــه انــواع متعــّددي از 
آالینده هــا در اثــر فّعالّیت هــاي طبیعــي و مصنوعــي ناشــي از فّعالّیت هــاي بشــر، وارد اتمســفر مي شــود.

 اهمّیت آلودگی هوا



منابع طبیعــی آلودگی هــوا عبارتند 
و  آتشفشــان ها  فّعالّیت هــای  از: 
و  جنگل ها،گــرد  ســوزی  آتــش 
غبــار طبیعــی، دود و منوکســید 
ــوزی ها،  ــش س ــی از آت ــن ناش کرب
کانی هــای  از  ناشــی  رادون  گاز 
زمیــن، درختــان کاج کــه ترکیبــات 
آلــی را از خــود متصاعــد می کننــد. 

ــوا  ــی ه ــی آلودگ ــع غیرطبیع ــی ترین منب ــی از اساس ــوری یک ــه ی موت ــایل نقلّی وس
هســتند. آنهــا مهم تریــن آلــوده کننــده هــوا دی اکســید نیتــروژن را تولیــد می کننــد. 
ســایر منابــع مصنوعــی آلــوده کننــده هــوا عبارتنــد از زغــال ســنگ، صنایــع مختلــف، 

آلودگی هــای ناشــی از ســوزاندن بقایــای کشــاورزی و ... .

ــه  ــوا ب ــده ه ــوده کنن ــع آل مناب
ــی  ــی و مصنوع ــمت طبیع دو قس

ــود. ــدی می ش ــیم بن تقس
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منابع آلودگی هوا

منابع طبیعی

منابع مصنوعی

منابعآلودگیهواوسهمآنهادرتولیدآالیندهها

۱-وسایلنقلیه:%۵۷ -%۸۰
۲-صنایعونیروگاهها:%۱۸ -%۱۷

۳-فّعالّیتهایگرمایشخانگی:%۷ -%۱۸



آمفیزم:                تخریب کیسه های هوایی
برونشیت مزمن     تخریب مژک های مجاری تنفسی

حساسّیت          
آســم                 مقاومت مجاری تنفسی در برابر عبور هوا

ذات الریه              عفونت دستگاه تنفسی تحتانی

آبریزش بینی، تنگی نفس، خارش پوست، اشک چشم و عطسه های پی در پی

بیماری های مرتبط با آلودگی هوا عبارتند از:
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ــر  طیــف وســیعي از اختــالالت و عــوارض آلودگــي هــوا ب
دســتگاه تولیــد مثــل، بــارداي، جنیــن و نــوزاد اثــر مــي-

گذارد. همچنیـن تحقیقاتـي در مـردان درخصـوص تغییـرات 
کیفـــي و کمـــي اسپـــرم صورت گرفته که نشان دهنده ی 
نقــش منفــي آالینده هایــي مثــل ســرب، دي اکســید  

ــق اســت. گوگــرد و ذّرات معلّ
ــر  ــا ب ــده ه ــرات آالین ــد؛ اث ــي ده ــان م ــا نش ــي ه بررس
ــد،  ــان تولّ ــن زم ــد وزن پایی ــن شــامل عوارضــي مانن جنی
تأخیــر رشــد داخــل رحمــي و مــرگ داخــل رحمــي اســت 

کــه آالینــده هــاي منواکســید کربــن، دي اکســید گوگرد و 
ذّرات معلـّـق، بیشــترین تأثیــر را در ایــن میان دارنــد. میزان 
مواجهــه مــادر بــا گروهــي از ذّرات معلـّـق یــا هیدروکربـــن 
در هشتمیـــن مـــاه بارداري بـــر رشــد جنین اثر مســتقیم 
ــاق بیشــتر در نواحــي صنعتــي و شــهرهاي  ــن اتّف دارد. ای
بــزرگ بــه ویــژه در زمســتان رخ مــي دهــد. از ســوي دیگر، 
تحقیقــات نشــان مــي دهــد زنــان بیشــترین گــروه آســیب 
پذیــر و در معــرض خطــر آلودگــي هــوا در منــزل هســتند.

 

آالینــده هــای گازی و ذّره ای تــا حــّد زیــادی بــر مــواد تأثّیــر مــی گذارند.در ایــاالت متحــّده ی آمریکا 
ایــن اثــرات باعــث از بیــن رفتــن فرصــت اقتصــادی در حــدود میلیون هــا دالر در ســال می شــود. 
از جملــه مــوارد مهــم می-تــوان بــه اثــر بــر روی فلــزات، ســنگ های ســاختمانی، رنگ هــا، پارچــه 
ها،رنگ هــای پارچــه ای، الســتیک، چــرم و کاغــذ اشــاره نمــود. در ســایر کشــورها صنعتــی آالینــده 

هــا تأثیــرات چشــمگیر در فرآیندهــای فیزیکــی و شــیمیایی نیــز دارند.

آلودگي هوا و آثار آن بر بارداري

 تأثّیر آلودگی هوا بر مواد



از میــان همــه ی اعضــای بــدن، آالینــده هــای هــوا بــا ســرعت بیشــتری ریــه هــا را تحــت تأثّیــر قــرار مــی دهنــد. ایــن امــر بــه علّــت 
ارتبــاط دائمــی ریــه هــا بــا محیــط اســت. از دیگــر اعضــای بــدن کــه تحــت تأثّیــر آلودگــی محیــط قــرار مــی گیرنــد مــی تــوان بــه 
کبــد، کلیه هــا، خــون، سیســتم تولیــد مثل، سیســتم قلبــی عروقی و سیســتم اســکلتی اشــاره نمود. افــراد درگیــر بیماری هــای قلبی 
عروقــی، بیماری هــای مزمــن ریــوی، افــراد مســن بــاالی 65 ســال، بچــه هــای زیــر 14 ســال و افــرادی کــه فّعالّیت هــای ورزش دارنــد، 

حّساســّیت باالتــری نســبت بــه آلودگــی هــوا دارند.
بــر اســاس تحقیقــات، وســایل نقلّیــه ی موتــوري در شــهرهایي ماننــد تهــران بیــش از 95 درصــد از منواکســید کربــن موجــود در هــوا 
را تولیــد مــي کننــد. تنفــس ایــن گاز، بــه ســکته هــاي قلبــي و مغــزي منجــر مــي شــود. غلظــت منواکســید کربــن در ســاعات اّولّیه 
صبــح و ســاعات پایانــي روز بــه بیشــترین مقــدار خــود مــي رســد؛ ایــن رونــد در صورتــي اســت کــه در ســاعات پایانــي روزهــاي آخــر 
هفتــه و روزهــای تعطیــل، غلظــت ایــن آالینــده هــا کاهــش قابــل توّجهي مــي یابد؛ حّتــي مقدار بســیار کــم کربوکســي هموگلوبین 
باعــث آثــار فیزیولوژیــک مهمــي در بــدن مــي شــود و بــا افزایــش آن، درصــد ایــن اثــرات افزایــش مــي یابــد. افــراد مبتــال بــه بیمــاري 
هــاي قلبــي نســبت بــه افزایــش کربوکســي هموگلوبین، بســیار حّســاس هســتند؛ زیرا بــا افزایــش غلظت ایــن ترکیب در خــون، قلب 
بایــد بــراي جبــران کمبــود اکســیژن، ســریع تــر کار کنــد. مطالعــات نشــان مي دهــد حّتــي در مقادیــر کم تــر از 2 درصد نیــز احتمال 

حملــه ی قلبــي در افــراد وجــود دارد. کاهــش غلظــت اکســیژن در خــون، بــر فّعالّیــت مغــز نیــز تأثیر بــه ســزایي دارد.
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در حــال حاضــر، بســیاري از شــهرها حّتــي در کشــورهاي توســعه یافتــه داراي ســطوح خطرناکي از 
آلودگــي هــوا هســتند. ایــن معضــل بــزرگ از طریــق جریــان بــاد یــا حرکت وســایل نقلیــه موتوري 
در شــهرها منتشــر مي-شــود. ورود خودروهــاي بیشــتر در جــاّده هــا و خیابــان هــاي یکســان بــه 
معنــي ترافیــک ســنگین تــر و هــواي کثیــف تــر اســت. آلودگــي هــاي میکروبــي حاصــل از حمــل 

و نقــل در شــهر نیــز قابــل توّجــه اســت. 

گیاهــان، قربانیــان ناخواســته آلودگــي هــوا هســتند و بــر 
ــن اســاس،  ــر ای ــر آلودگــي هــوا مســموم مــي شــوند. ب اث
بــا ایــن کــه گیاهــان از عوامــل مهــم کاهــش آلودگــي هــوا 
بـــه شمـــار مي آینـد؛ ولـي افزایـش مقـــدار و غلظت آلوده 
کننــده هــا در ده ســال گذشــته موجــب شــده تــا گیاهــان 
نیــز آســیب ببیننــد. تحقیقــات نشــان مــي دهــد یکــي از 
ایــن عوامــل تأثیرگــذار، دي اکســید گوگــرد اســت. این گاز 
در فضــا اکســید مــي شــود و در بخــار آب حــل مي گــردد 
ــث  ــید باع ــن اس ــد. ای ــد مي کن ــولفوریک را تولی و اسیدس

افزایــش اســیدیته بــاران مــي شــود و مســمومّیت موضعــي 
ــن گاز از  ــن ای ــي آورد. همچنی ــود م ــه وج ــان ب در گیاه
طریــق روزنــه هــا وارد گیاهــان مــي شــود و بــا آب موجــود 
ــث  ــید باع ــن اس ــد. ای ــي کن ــید م ــد اس ــاه، تولی در گی
مســمومّیت گیــاه، تخریــب روزنــه هــا و مانــع فتوســنتز و 
در مــوارد شــدید باعــث از بیــن رفتــن کل بــرگ یــا گیــاه 
مــي شــود. ســایر آالینــده ها شــامل دی اکســید نیتــروژن، 

ــق می باشــد. ــک و ذّرات معلّ ــدرو کلری اســید هی

حمل و نقل و آلودگي هوا

آلودگي هوا و مسمومّیت گیاهان با تولید باران اسیدی
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همــان طــور که گفتیــم، بخش 
حمــل و نقــل بــه تنهایــی 
بزرگ تریــن منبــع آلودگــی 
ــن  ــوا محســوب می شــود. ای ه
منبــع آلودگــی هــوا در نهایــت 
به مشــکالت مختلف ســالمتی 
بنابرایــن،  می شــود؛  منجــر 
ــودرو  ــتفاده از خ ــای اس ــه ج ب
ــرای  ــد ب شــخصی، ســعی کنی
حمــل و نقــل از وســایل نقلیــه 
عمومــی و یــا در صــورت امکان 
ــد.  ــتفاده کنی ــه اس از دوچرخ
اگر محــل کارتــان دور نیســت؛ 
بهتــر اســت تــا محــل کار خود 
ــد. اگــر هــر کــس  پیــاده بروی
ســعی کنــد کــه ایــن اقدامات 
را انجــام دهــد، میــزان کاهش 
ســطح  در  هــوا  آلودگــی 
شهرســتان ها  و  شــهرها 

ــت.  ــد یاف ــش خواه کاه

ــا  ــه تنه ــیدن ن ــیگار کش س
شــما  ســالمتی  بــرای 
بلکــه،  اســت؛  خطرنــاک 
ــوا  ــی ه ــه آلودگ ــد ب می توان
گفتــه  بــه  کنــد.  کمــک 
پزشــکان، آلودگــی ایجــاد 
ــیگار  ــیله ی س ــه وس ــده ب ش
ده  برابــر بیشــتر از اگــزوز 
خــودروی دیزلــی، منتشــر 

 . د می شــو

می توانــد  درخــت  کاشــت 
مــواّد  بــردن  بیــن  از  بــا 
ــت آن را  ــوا کیفی ــر در ه مض
ــا  ــاغ ی ــر ب ــود بخشــد. اگ بهب
باغچــه هــم نداشــته باشــید؛ 
ــهر،  ــطح ش ــد در س می توانی
یــا  و  خیابــان  باغچه هــای 

ــد ــت بکاری ــه، درخ کوچ

ســالیانه  کــه  آن جایــی  از 
افــراد زیــادی بــر اثــر آلودگــی 
ــت  ــود را از دس ــان خ ــوا ج ه
ضــروری  بســیار  می دهنــد؛ 
ــر اهمّیــت  اســت کــه دولــت ب
هــوای پــاک درمحیــط زیســت 
تأکید داشــته باشــد. قــرار دادن 
جریمه هــای ســنگین بــرای 
ــوا  ــی ه ــؤول آلودگ ــراد مس اف
مهــم اســت. ایــن اقدامــات 
کارخانــه،  نیــروگاه،  شــامل 
شــرکت های  و  راننــدگان 
کســب و کار دیگــری می شــود 
را  قوانیــن  نــوع  ایــن  کــه 
نقــض می کننــد. عــالوه بــر 
ایــن، دولــت بایــد مــردم را 
ــاک  ــه اســتفاده از ســوخت پ ب

ــد. ــویق کن تش

 استفاده از حالت 
ترک سیگارطبیعی حمل و نقل کاشت درخت

نقش دولت در 
بهبودی آلودگی هوا

 تغذیّه در هوای آلوده
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دولــت بــه تنهایــی نمی تواند 
همــه ی اقدامــات ذکــر شــده 
ــد؛ بلکــه  ــوق را انجــام ده ف
ــک  ــتلزم کم ــر مس ــن ام ای
مردمــی  همکاری هــای  و 
ــام  ــرای انج ــت. ب ــز هس نی
ــرای  ــد ب ــات، بای ــن اقدام ای
جامعــه  افــراد  همــه ی 
وجــود  مناســب  انضبــاط 
خامــوش  باشــد.  داشــته 
خــودرو،  موتــور  کــردن 

بســتن شیشــه پنجــره های 
اتومبیــل هنــگام ترافیــک و 
ــزل در  ــدن از من ــارج نش خ
ســاعات بحرانــی )12 تــا 
ــراد  ــرای اف ــژه ب ــه وی 1۷( ب
ــای  ــر راه ه ــرض خط در مع
اثــرات  کاهــش  دیگــر 

ــد. ــی باش ــی م آلودگ
ــه  ــت ک ــد گف ــت بای در نهای
بــرای  بســیاری  راه هــای 
کاهــش آلودگــی هــوا وجود 

دارد؛ اّمــا، پیــش از اقدامــات 
پیشــگیرانه، شناســایی علــل 
ــت.  ــروری اس ــکالت ض مش
بــه یــاد داشــته باشــید کــه 
اگــر دولــت و مــردم در کنــار 
هــم اقدامــات پیشــگیرانه 
ــاً  ــد، مطمئن ــه کار نبندن را ب
ــوص  ــه خص ــردم ب ــه م هم
افــراد مســن و کــودکان کــه 
ــتند از  ــر هس ــیب پذیرت آس
ایــن موضــوع رنــج خواهنــد 

ــرد . ب
ــد  ــه بای موضــوع دیگــری ک
مــد نظــر قــرار گرفته شــود، 
انــرژی  در  صرفه جویــی 
صرفه جویــی  بــا  اســت. 
انــرژی، آلودگــی هــوا  در 
ــتفاده  ــد. اس ــش می یاب کاه
از بنزیــن کم تــر، بــرق و گاز 
طبیعــی و انرژی هــای ســبز، 
کاهــش  را  هــوا  آلودگــی 

می دهــد.

همکاری مردم

هنــگام آلودگــی هــوا ، بهتریــن توصّیــه ی غذایــی افزایــش مصــرف مایعــات مختلــف در طــول روز اســت. ایــن مایعــات می تواننــد آب، 
انــواع نوشــیدنی ها، میــوه، انــواع ســبزی، ســوپ و آش باشــد. نوشــیدن زیــاد آب و مایعــات بــه کلیه هــا کمــک می کنــد امــالح اضافــی از 
بــدن خــارج شــوند. در هنــگام آلودگــی هــوا، مصــرف شــیر بیــش از همیشــه توصّیــه می شــود.برای از بیــن بــردن اثــرات مخــّرب فلــزات 

ســنگین مثــل ســرب کــه در هــوای آلــوده وجــود دارد، بایــد دریافــت منابــع آهــن مثــل گوشــت را افزایــش داد.
در روزهایــی کــه ســطح آلودگــی هــوا بــه مرحلــه ی بحرانــی مــی رســد، خــوردن میــوه و ســبزیجات تــازه دارای ویتامیــن هــای مختلــف 
ــای آزاد را  ــکال ه ــد ســطح رادی ــده قادرن ــواّد آالین ــد. م ــه می کنن ــای آزاد مقابل ــکال ه ــا رادی ــا ب ــه می شــود. ویتامین ه بیشــتر توصّی
افزایــش دهنــد. مصــرف نمــک تــا حــّد امــکان بایــد محــدود شــود. کــودکان را بــه خــوردن ســیر، پیــاز و تــره فرنگــی عــادت دهیــم. 
هرچنــد ممکــن اســت بــوی ایــن مــواد آزاردهنــده باشــد. ایــن ســبزیجات محتــوی میــزان زیــادی گوگــرد هســتند؛ بنابرایــن، می تواننــد 
از موکــوس )مخــاط( دســتگاه تنفســی محافظــت کننــد. توصّیــه می شــود از خریــد میــوه و ســبزیجات تــازه از وانــت هایــی کــه در کنــار 
خیابــان هــا محصــوالت خــود را بــه فــروش می رســانند و یــا مغازه هایــی کــه ســبزیجات خــود را در بیــرون از مغــازه و در مســیر عبــور 

خودروهــا مــی گذارنــد، اجتنــاب گــردد.

منابع

ــب مشــارکت مردمــی شــبکه بهداشــتی گردآوری وتهّیه زینــب مالیجــردی کارشــناس جل
ــوم پزشــکی ســبزوار ــن دانشــگاه عل ــی جوی درمان

ــد  ــر احم ــه: دکت ــوا، ترجم ــت ه ــت کیفی ــول مدیریّ ــن، اص ــرز.دی گریفی 1-روج
ــاز ــمیه گلب ــی، س ــان ابوی ــی، احس ــد زارع ــری، احم ــدی جعف جنی

2-هویدا، حسن، تغییر آب و هوا و محیط زیست 
ــه  ــه جانب ــی هم ــت و تعال ــط زیس ــت محی ــررات حفاظ ــن و مق ــه قوانی 3-مجموع

ــور ــت کش ــط زیس ــازمان محی ــس س ــور مجل ــی و ام ــر حقوق ــور، دفت کش





شله مشهدی

مواد الزم :

گوشــت گوســفند: 100 گــرم 
ــر ــر نف ــرای ه ب

حبوبات شامل:
نخود، لوبیا قرمز، لوبیا چیتی

ــاش:  15 گــرم ) از هرکــدام (  م
بــرای هــر نفــر

ــرم  ــرده: 30 گ ــس ک ــدم خی گن
ــرای هــر نفــر ب

ــرده:  ــس ک ــز خی ــه ری ــج دان برن
ــر ــر نف ــرای ه ــرم ب 40 گ

فلفــل  شــامل  خــاص  ادویــه 
ســیاه، دارچیــن، پــودر زنجبیــل، 
و  زیــره  جــوز،  ریشــه  پــودر 

نمــک: بــه مقــدار دلخــواه

طرز تهیه
ــم و  ــه و اســتخوان هــای آن را در مــی آوری ــدا گوشــت را پخت ابت
ســپس ریــش ریــش میکنیــم ، ســپس حبوبــات را جداگانــه مــی 
پزیــم. زیــرا پخــت هــر کــدام زمــان متفاوتــی بــرده و مــی بایســت 
حبوبــات را از شــب قبــل خیــس نماییــم. اکنــون حبوبــات پختــه 
و بلغــور گنــدم خیــس کــرده و برنــج نیــم دانــه خیــس کــرده را 
همگــی بــا هــم مــی پزیــم. بایــد دقــت داشــته باشــیم تــا مــواد را 
در طــول پخــت، همــواره هــم زده تــا غذایمــان تــه نگیــرد. در آخــر 

ادویــه جــات را اضافــه مــی کنیــم . 
ــی  ــن آش م ــردد. ای ــظ گ ــا آش غلی ــم زده ت ــدار الزم ه ــه مق ب
ــه  ــه شــده و ب ــات ل بایســت یــک دســت و ســفت گــردد و حبوب
خــورد یکدیگــر رفتــه باشــند. بــرای پذیرایــی، این غــذا را بــه همراه 
ــه مــی شــود، ســرو مــی  ــر روی آن ریخت خورشــت قیمــه کــه ب
نماینــد. البتــه ایــن خورشــت قیمه، گوشــت و ســیب زمینــی ندارد 

و رنــگ آن قرمــز بــراق اســت.

خواص شله:
شــله مشــهدی، کــه معمــوال در عزاداری هــا آن را تهیــه 
می کننــد، بســیار خوشــمزه بــوده و بخاطــر اســتفاده از 
ــادی دارد و  ــیار زی ــواص بس ــات، خ ــراوان و حبوب ــت ف گوش
سرشــار از پروتئیــن مــی باشــد. تنهــا نکتــه ای کــه ایــن غــذا 
را از آش هــای دیگــر جــدا مــی نمایــد، نداشــتن پیــاز وســبزی 
ــگ  ــوده و ســفتی و رن ــن غــذا شــبیه حلیــم ب مــی باشــد. ای

ــا خــود دارد.  ــم را ب حلی
شــله، غذایــی اســت کــه پخــت آن چندیــن ســاعت بــه طــول 
مــی انجامــد و بــرای فصــول ســرد کــه فعالیــت معــده قــوی 
تــر اســت، بســیار مناســب مــی باشــد. وجــود لپــه و نخــود در 

ایــن آش بــه لطیــف شــدن آش کمــک مــی نمایــد.



در زمســتان بــا توّجــه بــر اثــر تغییــرات آنــی دمــای هــوا ، بارندگی هــای ناگهانــی و کاهش 
ــی مثــل طیــف وســیع ســرماخوردگی هــا،  ــردار عفون ــا و شــیوع بیمــاری هــای واگی دم
مقاومــت بــدن انســان بــه شــّدت کاهــش می یابــد. بــدن نیــاز مبرمــی بــه انــواع ویتامین هــا 
بــه خصــوص ویتامیــن C دارد. ایــن ویتامیــن هــا را دقیقــاً مــی تــوان در میــان میــوه هــای 

زمســتانی بــه وفــور یافــت.

سیب

لیمو شیرین 

داوطلبان 
سالمت

30

وجــود آنتی اکســیدان کوئرســتین در ایــن میــوه ســبب کاهــش میــزان کلســترول بــد 
ــه بیماری هــای قلبــی و ســکته ر ا کاهــش می دهــد؛   خــون می شــود و احتمــال ابتــال ب
بنابرایــن، اگــر آب ســیب را بــرای کســی کــه ســابقه بیمــاری قلبــی دارد، تهیــه کنیــد، 

قدمــی مثبــت در جهــت بهبــود وضعّیــت جســمانی او برداشــته ایــد.
مزاج سیب گرم و خشک است و 100 گرم آن 45 کالری دارد

ــده ی  ــادی اســت. از بیــن برن لیمــو شــیرین حــاوی اســید ســیتریک و ویتامیــن ث زی
اضطــراب، آفــت دهــان، تــب، اگزمــا، فشــار خــون بــاال، خســتگی مفــرط و بــوی نامطبوع 
دهــان مــی باشــد. مصــرف لیمــو در زمــان زکام و گلــودرد بســیار مؤثـّـر اســت و سیســتم 

ایمنــی بــدن را در مقابلــه بــا ویــروس قــوی مــی کنــد.
100گرم آب لیمو حاوی 40 کالری است.

اعجاز خوراکی ها



گریپ فروت 

کیوی 
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سرشــار از ویتامیــن ث، آ، ب1، ب2، کلســیم، آهــن و پتاســیم اســت. نوشــیدنی مناســبی 
بــرای بیمــاران فشــار خونــی و دیابتــی مــی باشــد. خطــر بیماری هایــی ماننــد ســرطان 
پروســتات، کلســترول خــون، روماتیســم، تشــنج و لــرز و بواســیر را کاهــش مــی دهــد. 

ناشــتا خــوردن آن، ســموم بــدن را دفــع مــی کنــد.
100 گرم آب گریپ فروت، دارای80 کالری است. 

اســترس، مــواّد مضــر و کمبــود خــواب، روی بــدن انســان اثــر مــی گــذارد. هــر کــس کــه 
مــی خواهــد بــه ایــن وضــع گرفتــار نشــود، بایــد در روز دو عــدد کیــوی بخــورد. عــّده ای از 
متخّصصیــن برایــن عقیــده انــد که بــرای پیشــگیری از تــب، ناراحتی هــای معــده و روده، بی 
حالــی و خســتگی، ســرفه هــای شــدید و زکام کــه براثــر وجــود باکتــری هــا بــروز مــی کند، 
مصــرف 150 میلــی گــرم ویتامیــن C بهتریــن راه اســت . کیــوی ، به دلیل داشــتن ویتامین 

C سیســتم حفاظتــی بــدن را تقویــت می کنــد و از بــروز ســرطان جلوگیــری مــی نمایــد.

ــه بیماری هــای  ــار در پیشــگیری از ابتــال ب وجــود ویتامیــن هــای مختلــف میــوه ی ان
مختلــف و ســرماخورگی مؤثـّـر اســت. بــه گــزارش خبرنگار کلینیک باشــگاه خبرنــگاران؛  
انــار در پیشــگیری از مبتــال شــدن بــه  آلــرژی  و حساســّیت های پوســتی  نقــش زیــادی 
ــد،   ــان می دهن ــی ها نش ــد. بررس ــت می کن ــرما  محافظ ــل س ــدن در  فص دارد و از ب
ــگیری از   ــادی در پیش ــش زی ــار نق ــود در ان ــک  موج ــید االژی ــفریک و  اس ــی فس پل
بیماری هــای قلبــی و عروقــی  دارد؛ از ایــن رو اشــخاص ســالمند بــرای  محافظــت قلــب  
خــود همــواره در پاییــز و زمســتان بایــد از ایــن میــوه زیــاد اســتفاده کنند.گفتنی اســت 
دانــه و هســته ی انــار اثــرات بســیار مفیــدی دارد. ایــن میــوه پاییــزی حــاوی  امــگا3  
فراوانــی اســت. انــار را می تــوان بــه جــای اســتفاده از  غذاهــای دریایــی مثــل ماهــی و 

میگــو ، مصــرف کــرد.
انــار حــاوی امــگا3 و چربی هــای اشــباع نشــده اســت. بــرای اشــخاص ســالمند بســیار 
پرفایــده بــه شــمار می آیــد؛ از ایــن رو از میوه هــای پرخاصّیتــی اســت کــه از بســیاری 

از بیماری هــا پیشــگیری مــی کنــد.

میوه     ای خوشمزه که بدن را در برابر 
»سرما« محافظت می کند.



ــده  ــی ش ــای فراوان ــه ه ــوازی، توصّی ــان ن ــان و مهم ــورد مهم ــا در م ــانی م ــرف انس ــالم و در ع در اس
اســت. پیامبــر اکــرم صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم فرمودنــد: » هــرگاه خداونــد بخواهــد خیــر و خوبــی 
ــان می فرســتد. ســؤال شــد منظــور از هدیــه چیســت؟  بــه جمعّیتــی برســاند، هدیــه ای بــه ســوی آن
ــان آن  ــن، گناه ــگام رفت ــود و هن ــود وارد می ش ــا روزی خ ــه ب ــت ک ــان اس ــه، مهم ــد آن هدی فرمودن

ــرد. « ــراه می ب ــه هم ــواده را ب خان
مهمانــی مایــه مســّرت فکــر، ســالمت جســم، تعــادل روانــی و طــول عمــر می شــود بــه شــرطی کــه بــه 
صــورت اصولــی برگــزار شــود و میزبــان و مهمــان در حفــظ ایــن اصــول و ارزش هــای آن جــّدی باشــند.

ــا دم در، نشــان  ــه ی مهمــان ت ــه کــردن اســت؛ بدرق ــه خــوب بدرق ــوازی ب تمــام و اکمــال میهمــان ن
ــم. ــرای او قایلی ــان و بیانگــر ارزشــی اســت کــه ب ــا از حضــور او در کنارم دهنــده ی خوشــحالی م

قــدم اّول در مهمانــی دعــوت کــردن اســت پــس بهتــر اســت کار را از اّول درســت انجــام دهیــم؛ یعنــی، 

راه های برای یک میزبانی خوب
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بایــد دعــوت کــردن شــما درســت و واضــح باشــد. عالقــه بــه داشــتن مهمــان از طــرز صحبــت شــما 
مشــخص می شــود پــس همان طــور دعــوت کنیــد کــه دوســت داریــد از شــما بــرای مهمانــی دعــوت 

شــود. 
برنامــه ریــزی کنیــد حّتــی بــرای مهمانــی هــای کوچــک ودوســتانه چــرا کــه آمادگــی از قبــل در همــه 

زمینــه هــا اســترس را کــم مــی کنــد.
ــا روی خــوش از او  انعطــاف پذیــر باشــید؛ مثــاالً اگــر کســی بــدون دعــوت بــه مهمانــی شــما آمــد ب

اســتقبال کنیــد تــا دیگــر مهمــان هایتــان عالقــه شــما بــه مهمــان را درک کننــد.
اگــر کســی موقــع یکــی از وعــده هــای غذایــی ســرزده و بــی دعــوت بــه خانــه شــما آمــد، از او نپرســید 
کــه ناهــار یــا شــام خــورده اســت، ممکــن اســت رو در بایســتی کنــد و یــا خجالــت بکشــد. هرچــه در 

خانــه داریــد، بیاوریــد و پیــش روی او بگذاریــد و بگوییــد ایــن ظاهــر و باطــن، بفرماییــد نــوش جــان!

منابع

گردآوری وتهّیه
زکیــه شهســواری، فاطمــه طالبــی بــه ترتیــب کارشناســان بهداشــت عمومــی و 

پرســتاری- دانشــگاه علــوم پزشــکی خراســان شــمالی

  1- جزایری غیاث الدین ، کتاب اعجاز خوراکی ها
2-  مهری، فرشته،میوه درمانی،چاپ دوم 1389

3- کتاب دنیای تغذیه،
www.tebyanet.ir -4

طاهــره موســوی، کارشــناس مســؤول برنامــه جلــب مشــارکت های   مردمــی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی خراســان شــمالی
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 لطفــا خودتــان را معرفــی کنیــد و خالصــه ای از ســوابق کاری خــود بیــان کنید 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــا دانش ــالمت ب ــب س ــوان داوطل ــه عن ــالی ب ــه س و از چ

شــاهرود همــکاری داریــد؟

اینجانــب لیــال تومانــی هســتم. از ســال 138۷ه.ش. بــا معّرفــی یکــی از داوطلبین ســالمت با 
فّعالّیــت داوطلبــان ســالمت آشــنا شــدم. فّعالّیــت ایــن گروه مشــارکت تــک تــک افرادجامعه 
بــرای حــّل مشــکالت بهداشــتی اســت. از همــان ابتــدا ســعی کــردم شــیوه ی زندگــی ســالم 
را بــه افــراد تحــت پوشــش خــود ارایــه دهــم. ایــن کار همیشــه برایــم جالــب و لــّذت بخــش 
بــود. در طــرح پزشــک خانــواده، سرشــماری و همچنین بهداشــت مــدارس، وارنیــش تراپی و 

شناســنامه ی ســالمت دانــش آمــوزی همکاری داشــتم .

مصاحبه با داوطلب سالمت 
شهرستان شاهرود                   
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 انگیزه ی شما برای فّعالّیت در  گروه داوطلبان سالمت چیست؟
به عنــوان عضــو کوچکــی در جامعــه ســالمت ســعی می کنــم در راه کمــک بــه هم نوعــان، 
رفــع مشــکالت مردم،آگاهــی مــردم و انتشــار دانــش علمــی بــرای پیشــگیری از بیماری هــا 

وارتقــای ســالمت تــالش کنــم.

به نظر شما یک داوطلب چگونه می تواند تأثّیر بیشتری در کمک به ارتقای سطح 
سالمت جامعه و همچنین برنامه های داوطلبان سالمت داشته  باشد؟

داوطلبیــن ســالمت بــا باالبــردن ســطح دانش ومهــارت خــود و عالقه منــد کــردن خانوارهای 
تحــت پوشــش بــه مباحــث ســالمت و بهداشــت می توانــد تأثّیر بیشــتری در ارتقای ســالمت 
جامعــه داشــته باشــند. رابطــان ســالمت ماننــد زنجیــری بیــن مــردم و مراکز خدمــات جامع 

ســالمت می باشــند.

 برای پیشبرد اهداف برنامه ی مشارکت های مردمی چه پیشنهادهایی دارید؟
بــرای پیشــبرد اهــداف برنامــه ی داوطلبــان، همــکاری وهمدلــی مســؤوالن را بــه عنــوان اصل 
ــرای  ــا ســایتی ب ــزاری و ی ــرم اف ــم ن ــن پیشــنهاد می کن ــم. همچنی ــی کن اول پیشــنهاد م
ثبــت فّعالّیــت هــای داوطلبــان ســالمت) ماننــد کالس هــای آموزشــی ، گــزارش مشــکالت 
بهداشــتی( تهّیــه و تدویــن شــود. همچنیــن درخواســت  دارم در صــورت امــکان نشــریه ی 
داوطلبــان ســالمت بــه صــورت چــاپ کاغــذی بــرای داوطلبــان ارســال شــود و دیگــر این کــه 
امکاناتــی بــرای ســازماندهی داوطلبــان ســالمت در بیــن اقشــار مختلــف جامعه فراهم شــود.

 و کالم آخر 
جا دارد از معاونت محترم بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی شــاهرود کمال تشــکر را داشــته 
باشــم کــه همــواره ســعی و تــالش بــی وقفــه ای در حــّل مشــکالت مــا داوطلبــان ســالمت 

ــته اند. داش



مقّدمه 
اگــر ســلول هاي طبیعــي تغییــر ماهّیــت دهنــد و رشــد آنهــا از کنتــرل خــارج شــود؛ نظــم و ســاختار 
عضــو بــه هــم مــي خــورد و موجــب ایجــاد ســرطان در آن عضــو مــي شــود. ســرطان کولــون بعــد از 
ســرطان پوســت، پســتان  و معــده یکــي از شــایع ترین ســرطان هــا اســت . آمــار ثبــت ســرطان در ایــران 
در ســا ل هاي 1382 تــا 1386 ه.ش. در صــد شــیوع ایــن ســرطان را ۷/4 را در صــد اعــالم کــرده اســت .

خوشــبختانه در عیــن پیشــرونده بــودن و کشــندگي ســرطان کولــون از معــدود ســرطانهایي اســت کــه 
قابــل پیشــگیري اســت. شــیوع ایــن ســرطان اغلــب بعــد از ســن 50 ســالگي اســت؛البّته، در مــوارد ارثي  

و ابتــالی خانوادگــي ممکــن اســت در ســنین کم تــر هــم بــروز کنــد.

ــي  ــي توخال ــه ی عضالن ــک لول ــون ی کول
اســت کــه از انتهــاي روده کوچک شــروع 
و بــه مقعــد ختــم مــي شــود. طــول ایــن 
لولــه 1/5 متــر اســت. روده ی بــزرگ 
وظیفــه ی جــذب آب و امــالح  و انتقــال 

ــه عهــده دارد. ــدن را ب مــواد زایــد ب

آشنایي با ساختمان کولون و رکتوم                             
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سرطان کولون
1- علّت شروع سرطان رکتوم را بداند .

2- عالیم سرطان رکتوم را بشناسد.
3- با راه هاي تشخیص سرطان رکتوم آشنا شود.

4- عوامل تأثیرگذار در بروز سرطان کولون رابشناسد.
5- راه هاي پیشگیري از سرطان رکتوم را بشناسد .

انتظار مي رود داوطلب 
سالمت بعد از مطالعه این 

مقاله بتواند :



1- تغییر در اجابت مزاج: بروز اسهال یا یبوست ) دفع مدفوع کم تر از 3 بار در هفته (
2- کاهــش قطــر مدفــوع: کــه از جملــه عالیــم مهم 

ست. ا
3- احســاس تخلّیــه ی ناکامــل روده: دفعــي کــه بــا 
ــودن روده احســاس  ــر ب ــاز هــم  احســاس پ انجــام آن ب

مــي شــود.
ــار در  ــاس فش ــوع: احس ــگ موف ــر در رن 4- تغیی
ناحّیــه ی مقعــد همــراه بــا دفــع خــون یــا بلغــم و تغییــر 

ــا ســیاه(  رنــگ مدفــوع )روشــن، تیــره  و ی
5- د رد شکم: درد در مقعد و یا قسمت راست یا چپ شکم  و یا دل پیچه.

6- کاهش وزن و الغري بدون عّلت خاص
7- کــم خونــي و احســاس خســتگي: ایــن حالــت در اثــر از دســت دادن تدریجــي خــون به  وجــود 

ــد. مي آی
8- تهّوع و استفراغ 

9-عالیم غیر روده اي: مانند اتّساع شکم، تجّمع آب در جدار شکم  و بزرگي کبد .

پزشــک شــرح حــال کامــل، تاریخچــه ی فامیلــي  و عالیــم بیمــار را بررســی می کنــد. دیگــر 
اقدامــات بــرای بررســي وضعّیــت شــکم و ســایر ارگان هــا، پیگیــري علّــت نفــخ، درد شــکم و 

انجــام معاینــه رکتــوم بدیــن شــرح اســت:
1- آزمایــش وجــود خــون مخفــي در مدفــوع : یکــي از روش هــاي بســیار مؤثـّـر براي شــناخت 

زود هنــگام این ســرطان اســت.
2- عکس برداري از روده با ماده  ی جاجب 

3- سي تي اسکن
4- انجام آزمایش خون

5- دیدن داخل روده با دستگاه ) کولونوسکوپي(

عالیم سرطان کولون و رکتوم 

تشخیص سرطان رکتوم
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1- مرحله ی صفر: سلول هاي بدخیم به تعداد محدود فقط در الیه ی مخاطي روده هستند.
ــي نفــوذ کــرده  ــه الیه هــاي میان ــر رفتــه  و ب 2-مرحلــه ی یــک: تومــور از الیــه ی مخاطــي فرات

اســت. 
3- مرحله ی دو: تومور تمام جدار روده را فرا گرفته است.

4- مرحلــه ی ســه: در ایــن حالــت تومــور عــالوه بــر عبــور از جــدار روده بــه غــدد لنفــاوي اطــراف 
هــم منتشــر شــده  اســت.

اگــر بیمــار در مرحلــه صفــر  تــا دو قــرار گرفتــه باشــد بــا برداشــتن بافــت در گیــر شــده درمــان 
بــه صــورت کامــل صــورت مــي گیــرد. اگــر بیمــار در مرحلــه ی ســه بیمــاری باشــد؛ عــالوه بــر 
جراحــي و برداشــتن بافــت درگیــر بایــد از اقدامــات دیگــري ماننــد شــیمي درمانــي و رادیــو تراپي 

جهــت ریشــه کــن کــردن ســلول هاي ســرطاني اســتفاده کنــد.
در درمــان ســرطان روده  ماننــد درمــان هــر ســرطان دیگــر بایــد شــرایط اجتماعــي و اقتصــادي 
بیمــار را در نظــر داشــت؛ لــذا، همــکاري پزشــک و بیمــار و مشــورت هــاي دو جانبــه مــي تواند در 
رونــد درمــان تأثیرگــذار باشــد. همچنیــن حمایــت افــراد خانــواده تأثّیر بســزایي در ارتقــای روحیه  
ــي، بیمــار از  ــه شــود؛ ول ــه ایــن  اســت کــه اگــر بهتریــن درمان هــا ارائ ــل توّج دارد. نکتــه ی قاب
ــري  ــر کم ت ــان  تأثّی ــد ودرم ــش می یاب ــدن کاه ــت ب ــد مقاوم ــوردار نباش ــي برخ ــه ی خوب روحی

خواهــد داشــت .

پــس از تشــخیص ســرطان کولــون 
ایــن  بدانیــم  و رکتــوم ، الزم اســت 
ــرار دارد.  ــه اي ق ــه درج ــاري در چ بیم
زیــرا درمان هایــي کــه ارایــه مــي شــود، 
بســتگي بــه مرحلــه ی پیشــرفت و میزان 

گســتردگي بیمــاري دارد.

درمان سرطان کولون
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عوامل تأثّیرگذار برسرطان رکتوم و کولون
1- سن باالي 50 سال          2- بیماري التهابي روده      3-  مبتالیان به دیابت نوع دو

4 - کم تحرکي، چاقي و رژیم نادرست        5- مصرف الکل، مواّد مخدر و سیگار
6- ارث و ژنتیــک  : تاریخچــه ی فامیلــي کلیــد اصلــي تشــخیص و بهتریــن روش بــراي شناســایي افــراد 
در معــرض خطــر اســت. در بســتگان نزدیــک بیمــاران ســرطاني مرتبــط بــا روده ی بــزرگ امــکان ابتالی 

در ســن کم تــر از 50 ســال وجــود دارد.
راهاي پیشگیري از سرطان رکتوم و کولون

1- رژیــم غذایــي سرشــار از میــوه و ســبزي، اســتفاده از گوشــت کــم چــرب، اســتفاده بیشــتر از ماهــي، 
پخــت غــذا بــه صــورت آب پــز و بخــار پــز به جــاي ســرخ کــردن .

ــراي 5 روز در هفتــه  ویــا  2- ورزش و فّعالّیــت بدنــي: داشــتن حّداقــل روزي 30 دقیقــه پیــاده روي ب
بیشتر

3- دوري از استرس 
4-اســتفاده از روش هــاي غربالگــري بــراي افــرادي کــه بســتگان نزدیــک آنهــا مبتــال بــه ســرطان کولون 

ــند.   می باش

منابع

تهیــه و تنظیــم : مهنــاز عســکري کارشــناس مشــارکت مردمــي مرکز بهداشــت شــماره 1 گردآوری وتهّیه
دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد

ــوري وزارت  ــاي کش ــتور العمله ــه دس ــا از مجموع ــت بیماریه ــگیري و مراقب ــول پیش 1-اص
ــکي ــوزش پزش ــان و آم ــت و درم بهداش

ــا ســرطان مرکــز تحقیقــات بیمــاري هــاي گــوارش و  2-پروتــکل کشــوري برنامــه مبــارزه ب
کبــد دانشــگاه علــوم پزشــکي شــهید بهشــتي

3-کتب گزارش کشوري ثبت موارد سرطان در سال هاي 1382 تا 1386 
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ــی از همســایگان -تحــت  ــر یک ــود. دخت ــل می ش ــی قب ــه مّدت ــوط ب ــرا مرب ماج
پوششــش خانوارهایــم -زایمــان کــرده بــود. بــه دیدنــش رفتــم. متوّجــه ی تغییــر 
ــادر  ــردم.  م ــاره خصوصــی صحبــت ک ــن ب ــادرش در ای ــا م ــو شــدم. ب ــار زائ رفت
دختــر تــازه زایمــان کــرده گفــت: »دختــرم زایمــان ســختی داشــته اســت. بچــه 
هــای او دوقلــو انــد. دختــرم مدتــی اســت کــه خــواب کافــی نــدارد. زود عصبانــی 
ــم افســردگی  ــن هــا همــه عالی ــه او گفتــم:» ای ــه مــی کنــد.« ب می شــود و گری
پــس از زایمــان اســت. ممکن اســت در اثرتغییــرات هورمونــي و کمبودبرخــي مواد 
معدنــی و ویتامیــن هــا بــه وجــود آمــده  باشــد.« در مــورد مصــرف قــرص آهــن 
ــارداري و پــس از زایمــان پرســیدم.  زن همســایه  و مولتــي ویتامیــن در دوران ب
گفــت: » دختــرش ایــن داروهــا را دردوران بــارداري نامنظــم مصــرف مــي کــرده 
ــش از  ــی پرس ــدارد.« در پ ــان ن ــس از زایم ــا پ ــرف آنه ــي از مص ــت و اّطالع اس
مراجعــه بــه مرکــز بهداشــت جهــت کنتــرل بعــد از زایمان و مشــاوره ی شــیردهي  
و... متوّجــه شــدم پــس از زایمــان دختــر همســایه بــه مرکــز بهداشــت مراجعــه 
نداشــته اســت. از مــادر خواســتم در اســرع وقــت مصــرف مکمــل هــاي پــس از 
زایمــان را بــرای دختــرش شــروع کنــد و در اّولیــن فرصــت دختــر و نــوه هایــش را 
بــه پایــگاه ســالمت  ببــرد و توصّیــه کــردم عالیــم ذکــر شــده عالیــم افســردگي 

پــس از زایمــان اســت. بایــد خیلــي ســریع  بــه پزشــک مراجعــه شــود. 
روز بعــد جهــت پیگیــري بــه خانــه ی همســایه رفتــم. بــه توصّیه هایــم عمل شــده 
بــود. زن همســایه دختــرش را جهــت کنتــرل پــس از زایمــان بــه مرکــز بهداشــت 
بــرده  بــود. در آن جــا پــس از معاینــه و مشــاوره ی  مامــا  بــه پزشــک متخصــص 

ارجــاع داده شــده بــود. پزشــک متخصــص درمــان را شــروع کــرده بــود .
چنــد روز بعــد، وقتــی زن همســایه را دیــدم؛ احــوال دختــرش را جویــا شــدم. او 
گفــت:» حــال دختــرش رو بــه بهبودی اســت.« آمــوزش هایــي در مورد شــیردهي 
و توصّیــه هایــي در مــورد حمایــت هــاي الزم در دوران پــس از زایمان و شــیردهي 
بــه مــادر جــوان و مــادر بــزرگ دادم . آنهــا از مــن تشــکر کردنــد.  خــدا را شــاکرم 

کــه توانســتم از آمــوزه هــای خــود در راه کمــک بــه دیگــران اســتفاده نمایــم.

گردآوری وتهّیه
فروز فراهانی ،داوطلب سالمت پایگاه ناجا مشهد، مرکز بهداشتی و درمانی شماره یک 
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از  هســتم.  مقــدم  رســتگاري  اعظــم 
ســال 13۷3ه.ش. بــا گــروه داوطلبــان 
ســالمت در مرکــز بهداشــتي درمانــي امام 
هــادي )ع( مرکــز بهداشــت شــماره یــک 
ــالي در  ــد س ــکاري  دارم. چن ــهد هم مش
ــي  ــادي )ع( زندگ ــام ه ــه ی ام ــار محلّ کن
ــود؛  ــد ب ــه جدی ــون محلّ ــردم. چ ــي ک م
شــهرداري نامــي بــراي آن نگذاشــته 
ــا  ــراي دادن آدرس ب ــی محــل ب ــود. اهال ب
ــدم  ــم ش ــد. مصم ــه بودن ــکل مواج مش
ــه شــهرداري  مســأله را پیگیــري کنــم. ب
مراجعــه کــردم. بــا راهنمایــي کارشــناس 
شــهرداری منطقــه و کمــک اهالــی   نامــه 
اي بــا تعــدادي نــام بــرای محلّــه تنظیــم 
کــردم. بــا پیگیــري هــاي زیــاد  ســرانجام 
ــه  ــرای محلّ ــعادت « ب ــهرک »س ــام ش ن
انتخــاب شــد. کوچــه هــا پــالک گــذاري  
و شــماره گذاری شــد. از ایــن جریــان 
ســال ها مــي گــذرد. مــن هــر وقــت از آن 
محلّــه مــي گــذرم خداونــد را شــکر مــي 
ــردم  ــه م ــي ب ــه توانســتم خدمت ــم ک کن

ــه ام بکنــم.  محلّ
ــه  ــت ک ــال اس ــه س ــر س ــال حاض در ح
شــوراي  اعضــاي  از  یکــي  به عنــوان 
ــه در جلســات شــهرداري  اجتماعــي محلّ
شــرکت مــي کنــم. در ایــن شــورا با کمک 
ــه و اعضــاي شــوراي  ــي ، مــردم محلّ مرب
اجتماعــي  بــرای رفع مشــکالت  اساســی 

ــم. ــالش می کنی ــه ت ــروری محلّ و ض
توصّیــه ی  و  تشــویق  بــا  همچنیــن 
سرپرســت مرکــز و مربــي عزیــزم  ادامــه 
تحصیل دادم. در ســن 4۷ ســالگي مدرک 
دوره ی  االن  کــردم.  کســب  را  دیپلــم 
مربیگــري داوطلبین ســالمت را گذرانده ام 
وکمــک مربــي کالس داوطلبــان ســالمت 
ــم  ــت های ــه ی موّفقّی ــتم .هم ــز هس نی
ــان   ــروه داوطلب ــا گ ــم ب ــبب همکاری به س
ســالمت و دعــاي خیر مــردم محلّه اســت. 
همیشــه خــدارا شــکر مــي کنــم کــه ایــن 
توفیــق را بــه مــن داد تــا خدمتگــزار مردم 

باشــم.

محله سعادت
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سالمت
مردان

منابــع موجــود در جهــان امروز بیــش از 33 
ــای  ــه بیماری ه ــا را ب ــد از بیماری ه درص
ــش  ــد. پی ــبت می دهن ــردار نس ــر واگی غی
ــالدی  ــال 2020می ــا س ــود ت ــی می ش بین
ــرگ  ــوم م ــل دو س ــا عام ــن بیماری ه ای
ــعه  ــال توس ــورهای در ح ــا در کش و میره

باشــد.
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بــر اســاس اّطالعات ســازمان جهانی بهداشــت 
رشــد ســریع ایــن بیماری هــا و بــار اقتصــادی 
ناشــی از آنهــا مانــع رشــد کشــورهای در حــال 
توســعه اســت و ســالمتی میلیون هــا نفــر 
ــرار  ــر ق ــه بشــدت تحــت تأثّی ــردم منطق از م
می گیــرد. یافته هــای موجــود حاکــی از نقــش 
ــه  ــال ب ــراد در ابت ــی اف ــبک زندگ ــوری س مح
بیمــاری هــای غیرواگیراســت. بــر ایــن اســاس 
ــی،  ــی ناکاف ــت بدن ــالم،  فّعالّی ــه ی ناس تغذیّ
مصــرف ســیگار و الــکل و بــه کار گیــری روش 
هــای نادرســت مقابلــه بــا اســترس و هیجانات 
ناســالم  ســبک  ویژگی هــای  مهم تریــن 
زندگــی اســت کــه ســهم بســزایی در ایجــاد 
ــر  ــه بیمــاری هــای غیرواگی ــال ب ــه ی ابت زمین

دارد.
ــن  از ســوی دیگــر جنســّیت یکــی از مهم تری
ــه بیمــاری  عوامــل تعییــن کننــده در ابتــال ب
هاســت. نقــش آن در الگوی ابتال و پیشــگیری 
از بیمــاری هــا در بســیاری از مطالعــات نشــان 
ــج گــزارش  ــر اســاس نتای داده شــده اســت. ب
شــده مــردان بیشــتر از زنــان بــه بیمــاری هــا 
دچــار می شــوند و میــزان مــرگ و میــر آنــان 

نیــز باالتــر از زنــان اســت.
بنــا بــه مطالعــات در جامعــه ی ایــران مــردان، 
ــردان و  ــای م ــد از کّل بیماری ه ــه 45در ص ب
بــه 33 درصــد از کّل بیماری هــای زنــان مبتال 
می دهــد  نشــان  پژوهش هــا  می شــوند. 
مــردان نســبت بــه زنــان روش هــای نادرســت 
ــا  ــد. آنه ــود دارن ــی خ ــبک زندگ ــری در س ت
نســبت بــه بیمــاری هــای خــود بی اهمّیت تــر 
هســتند. عالیــم هشــدار دهنــده ی بیمــاری را 
نادیــده می گیرنــد و دیرتــر بــه مراکــز درمانــی 

مراجعــه مــی کننــد.

ــات  ــی اختالف ــه بررس ــّددی ب ــات متع مطالع
ــر  ــه ی ســبک زندگــی و ب جنســّیتی در زمین
ــد و عوامــل  ــا بیمــاری هــا پرداخته ان خــورد ب
مؤثّــر بــرآن را بــه چالــش کشــیده انــد. 
ــت  ــده وضعّی ــت آم ــج به دس ــاس نتای ــر اس ب
اقتصــادی، اجتماعی، عوارض ســوء شــرایط کار 
،پاســخ جنســّیتی، مقابلــه بــا اســترس، عقیده 
ــژاد پرســتی، عــدم آگاهــی و  ــه مردانگــی، ن ب
ــل   ــن عوام ــه مهم تری ــی از جمل ــد مذهب عقای
مؤثـّـر برنگــرش و برخــورد متفــاوت مــردان بــا 

ــان اســت. ــل زن ــا در مقاب بیمــاری ه
برخــی مطالعــات کیفی نشــان داده انــد مردان 
تعریــف خاّصی از ســالمت و عوامــل مؤثّر بر آن 
را ارایــه می کننــد کــه می توانــد تأثّیــر مهمــی 
ــه ی ســالمت و  ــه مقول ــان ب ــگاه آن ــوع ن ــر ن ب
ــاب  ــه انتخ ــی و در نتیج ــت آن در زندگ اولویّ
ــا  ــاری ه ــا بیم ــورد ب ــر خ ــی و ب ــیوه زندگ ش

داشــته باشــند.
ــه  ــرد و ب ــکل مي گی ــکوت ش ــاري در س بیم
ــه رخ  تدریــج و شــاید هــم ناگهــان خــود را ب
ــا  ــاز  ب ــاری در آغ ــوع بیم ــر ن ــد. ه مي کش
ــود  ــا را از خ ــا م ــت ت ــر آن اس ــي ب زمزمه های
مطلــع کنــد؛ ولــي، در غوغــاي زندگــي ســعي 
بــر آن داریــم ایــن زمزمه هــا را نشــنویم و 
ــته  ــاد داش ــه ی ــد ب ــم. بای ــده بگیری ــا نادی ی
ــا عادت هایــش شــناخته  ــا ب باشــیم جســم م
ــز  ــود تمرک ــای خ ــر عادت ه ــر ب ــود. اگ مي ش
ــي زود   ــم؛ اّولیــن نشــانه ی بیمــاري، خیل کنی

نمایــان می شــود.
بــراي گرفتــن نمــره ی لّذت بخــش بیســت در 
طــول تحصیــل بایــد تــالش کــرد؛ ولــي بــراي 
ــا  ــالمت تنه ــت در س ــره ی بیس ــن نم گرفت
ــه  ــت در زندگــي الزم اســت. اگــر ب کمــي دّق
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ــال ها  ــه حاصــل س ــر ک ــه ی زی بیســت توصّی
ــه را  ــه اســت، توّجــه کنیــم و هــر توصّی تجرب
یــک نمــره بگیریــم خیلــي ســاده بــا کیفّیــت 

زندگــي خواهیــم کــرد. 

مــردان اگــر بــه خــود، خانــواده و 
آشــنایان خــود مي اندیشــند بایــد ایــن 
نــکات را بخواننــد و مهم تــر از خوانــدن 

ــت. ــرای آنهاس اج

1- ســال ها بــا عــادات گوارشــي و ادراري خــود 
ــادات مختــل  ــن ع ــم. هــر گاه ای ــار آمده ای کن
شــود بایــد دریابیــم نشــانه ی بیمــاری اســت 
ــان  ــه پزشــک و درم ــه ب ــن راه مراجع و بهتری
پیــش رس اســت. قبــل از آن کــه بیمــار 
شــوید بــا پیشــگیري بــراي خــود، ســپر دفــاع 
مســتحکمي ایجــاد کنیــد تــا گرفتــار بیمــاري 

ــاک نشــوید. خطرن
ــي از  ــانه گویای ــانگر و نش ــگ ادرار نش 2- رن
ســالمت اســت. نبایــد نســبت بــه تغییــر رنگ 
ــر  ــگ ادرار ه ــار رن ــیم.در کن ــا باش آن بي اعتن
نشــانه ی خونریــزي یــا قرمــز شــدن ادرار 
زنــگ خطــري اســت کــه بایــد شــنید. ســن و 
جنســّیت افــراد تفاوتــي در اصــل ماجرا نــدارد.

3- تعّجــب نکنیــد هــر پکــي کــه بــه ســیگار 
ــراي  ــتات را ب ــانس ســرطان پرس ــد ش مي زنی
ــرف  ــد. مص ــش مي دهی ــن افزای ــکل  گرفت ش
ــي اســت  ــه جمــع آنهای ســیگار کلیــد ورود ب
ــد. بهتــر نیســت  ــه گرفته ان کــه ســرطان مثان

ســیگار خــود را خامــوش کنیــد.
ــه  ــج ســنگ کلیــه را تجرب 4- اگــر برآنیــد رن
نکنیــد بــه موقــع و به قــدر کافي آب بنوشــید. 
خــوردن خودســرانه کلســیم و ویتامین هــا 

مي توانــد خطــر ایجــاد ســنگ کلیــه را افزایش 
دهــد.

ــر  ــون تأثی ــار خ ــر فش ــالم ب ــه ی ناس 5- کلی
ــون  ــار خ ــل فش ــذارد و در مقاب ــي مي گ منف

ــد. ــیب مي کن ــار آس ــه را دچ ــاال کلی ب
6- بــا اتخــاذ رفتارهــاي ســالم جنســي از 
ابتــال بــه بیمــاري ایــدز و ســایر بیماري هــاي 

ــد. ــگیري نمایی ــي پیش آمیزش
۷- بــروز ناتوانــي جنســي مــردان در ســن بــاال 
ــرانه  ــان خودس ــا درم ــي ب ــت؛ ول ــي اس طبیع
ایــن ناتوانــي مشــکالتی بــه بــار مي آیــد. 
پزشــک  بــه  مراجعــه  انتخــاب،  بهتریــن 

ــت. ــص اس متخّص
8- اعتیاد، دشــمن ســالمتي جســمي و شــکل 
فرهنگــي  روانــي،  ناهنجاري هــاي  گیــري 
و اجتماعــي اســت. فــرد معتــاد، مســؤول 

بســیاري از ایــن ناهنجاري هاســت.
9- »پرفشــاري خــون« قاتلــي اســت کــه 
بــه کشــتار مي زنــد.  در ســکوت دســت 
اندازه گیــري  ادرار،  کامــل  آزمایــش  بــا 

بــا  هورمونــي  تســت هاي  و  الکترولیت هــا 
درمــان بــه موقــع امــکان عمــل را از ایــن قاتل 

ــد.   بگیری
ــکته ی  ــث س ــد باع ــل مي توان ــج عام 10- پن
ــراي رخ دادن یــک ســکته بــه  قلبــي شــود. ب
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همــه پنــج عامــل نیــازي نیســت بــرای مبتــال 
شــدن بــه ســه مــورد کافــي اســت.

بــر اســاس گــزارش دفتــر ســالمت جمعّیــت، 
ــاالن وزارت  ــدارس - اداره میانس ــواده و م خان
بهداشــت-این پنــج عامــل عبارتنــد از: »تــري 
ــار  ــترول باال«،«فش ــاال«، »کلس ــیرید ب گلیس
 »HDL« ،»خــون باال«،«قنــد خــون بــاال
پائیــن و »LDL« بــاال. آنهــارا فرامــوش نکنید

11-  مــردان چهــل ســال بــه باالهــا هــر دو تا 
ســه ســال یکبــار و مــردان بــاالي پنجاه ســال 
ــتات  ــرطان پروس ــر س ــد از نظ ــال بای ــر س ه

غربالگــري شــوند.
ــع  ــا منقط ــف ی ــرار ادرار، ضع ــم تک 12- عالی
شــدن جریــان ادرار، باقــي مانــدن ادرار در 
ــان  ــوزش در زم ــا س ــاس درد ی ــه، احس مثان
ــا  ــن ی ــر، لگ ــي کم ــه ی ادرار، درد دایم تخلّی
مفصــل ران مي تواننــد نشــانه ی بیمــاري 
ــن ناحیــه باشــند.  پروســتات و ســرطان در ای

ــد. ــدي بگیری ــا را ج ــن رفتاره ای
ــاري زا  ــت بیم ــن اس ــما ممک ــغل ش 13- ش
ــب  ــص ط ــک متخّص ــا پزش ــاً ب ــد. حتم باش
بــراي  اگــر شــغلي  کنیــد.  کار مشــورت 
ــع  ــا صنای ــه ناچــار ب ــد کــه ب خــود برگزیده ای
ــي،  ــواّد نفت ــتیک، م ــگ، الس ــیمیایي، رن ش
چــرم و چــاپ ســروکار داریــد بیشــتر از بقّیــه  
ــس  ــتید. پ ــه هس ــرطان مثان ــرض س در مع

بیشــتر از بقّیــه بــا پزشــک متخّصص مشــورت 
ــد. کنی

آنابولیــزان  هورمون هــاي  از  اســتفاده   -14
ــت ورزشــي ممکــن اســت،  ــه ی رقاب در صحن
ــه در  ــدون آن ک ــاروري شــود ب ــه ناب منجــر ب

ــد. ــه شــما کن ــت کمکــي ب رقاب
15- ورزش در حفــظ و تــداوم ســالمت بســیار 
ــادات  ــز ع ــردن را ج ــت. ورزش ک ــد اس مفی
زندگــي خــود ســازید. ایــن نکتــه را هــم 
فرامــوش نکنیــد بــا اّولیــن عالمــت غیرطبیعي 
ــه پزشــک  ــن فرصــت را ب در جســم خــود ای
خانوادگــي خــود بدهیــد شــما را ویزیــت کند. 

ــه موقــع نصــف درمــان اســت. اقــدام ب
16- نشــانه هاي وجــود خــون در ادرار، فوریـّـت 
در دفــع ادرار، دفــع مقادیــر کــم و مکــّرر ادرار، 

دفــع دردنــاک ادرار، کاهــش اشــتها و وزن.
ــر  ــه شــما خب ــه ب ــگ هشــداري اســت ک  زن
ــد.  ــه کنی ــک مراجع ــه پزش ــد ب ــد بای مي ده

1۷ - بزرگــي پروســتات اگــر با عالیمــي مانند 
کاهــش فشــار و قطــع و وصــل شــدن جریــان 
ادرار،تأخیــر در شــروع ادرار، نیــاز بــه تخلّیــه ی 
ــدن ادرار در  ــي مان ــّرر ادرار و احســاس باق مک
مثانــه پــس از ادرار کــردن، تکــرار ادرار در روز 
ــراه  ــردن هم ــگام ادرار ک ــب زور زدن هن و ش
باشــد؛ بایــد بــه متخّصــص اورولــوژي مراجعــه 
کنیــد تــا از پیشــرفت و بــروز نارســایي کلیــه 

جلوگیــري شــود.
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فهرست منابع

تهیه وتنظیم

1-دهداری، معصومه،  سالمت مردان و بایدها، انتشارات ایرانیان
2-رضایی، احمد، تغذیه و راهکارهای سالمتی ، انتشارات ارجمند پور

رقیه شیر آبادی، کارشناس مشارکت مردمی دانشکده ی علوم پزشکی اسفراین

ــم  ــم رژی ــا می دانی ــه م ــه هم ــور ک ــان ط هم
غذایــی و تغذیـّـه نقــش مهّمــی در ســالمت فــرد 
ــی  ــواد معدن ــن و م ــد. اخــذ ویتامی ــا می کن ایف
ــی و  ــرد ذهن ــر عملک ــی ب ــرات عمیق ــی اث کاف
جســمی و شــادی و ظاهــر فــرد دارد. اســتفاده  
ــن  د   ــل ویتامی ــیم و مکّم ــای کلس از مکّمل ه
در تأمیــن ســالمت مــردان نقــش بســزایی دارد. 

بهترین مکمل برای سالمتی مردان

خوش خیــم  بزرگــي  بدانیــد:  بایــد   -18
ــي  ــت؛ ول ــرطان نیس ــانه ی س ــتات نش پروس
آمارهــا نشــان مي دهــد ایــن بزرگــي مي توانــد 
هم زمــان بــا بدخیمــي همــراه شــود. اگــر ایــن 
بزرگــي خوش خیــم را مشــاهده کردیــد تحــت 
ــرار  ــش PSA ق ــه ی پروســتات و آزمای معاین
گیریــد تــا مطمئــن شــوید مشــکلي نداریــد.

بایــد بدانیــد اگــر بــا بیمــاران ســرطان 
پروســتات فامیلــي نســبي داریــد خطــر ابتالي 

ــت. ــتر اس ــاري بیش ــن بیم ــه ای ــما ب ش
19- اگــر خواهــان طــول عمــر بیشــتري 
ــب جســم خــود باشــید.  ــد مراق هســتید، بای

مصــرف دخانیــات را کنــار بگذاریــد. تغذیّــه ی 
از رفتارهــاي  بگیریــد.  را جــّدي  مناســب 
اســترس زا پرهیــز کنیــد. از همــه مهم تــر 

ورزش را فرامــوش نکنیــد.
20- اگــر بــه دنبــال راز ســالمتي خــود 
را حفــظ و عمــل  نــکات  ایــن  هســتید، 
کنیــد: عــدم اســتعمال دخانیــات، حفــظ 
ــه ی ســالم  ــه، تغذیّ ــادل، ورزش روزان وزن متع
و متعادل،کنتــرل فشــار خــون، کلســترول 
ــرار  ــه پزشــک، ق ــت، مراجعــه منظــم ب و دیاب

گرفتــن در غربالگــري.
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اهداف آموزشی
امید است خوانندگان محترم 

پس از مطالعه مقاله بتوانند:
1-کارکرد کلیه را بیان کنند.                       
2-علل نارسایی کلیه را بشناسند.                      
3- دیالیز و عملکرد آن را توضیح دهند              

 4- مشکالت بیماران کلیوی را بدانند.
5-مشکالت و عوارض دیالیزرا بشناسند.

مقّدمه
کلیه هــا دو عضــو لوبیایــی شــکل هســتند. آنهــا 
در طرفیــن ســتون فقــرات و عمق شــکم )پشــت 
روده هــا( قــرار دارنــد. هرکــدام از کلیه هــا تقریبــاً 

بــه انــدازه ی یــک مشــت بســته اســت .
ــروع  ــا از ش ــرم وزن دارد.کلیه ه ــدود150 گ و ح
هفتــه چهــارم جنینــی شــکل می گیرند.کلیه هــا 
ــی دور  ــالت و چرب ــا، عض ــده ه ــیله ی دن به وس
کلیــوی در برابــر ضربــه هــا محافظــت می شــوند.

کلیــه راســت به دلیــل وجــود کبــد کمــی 
ــه اســت. ــرار گرفت ــه چــپ ق ــر از کلی پایین  ت

اپیدمیولوژی و اهمّیت کارکرد کلیه
ــه و پاالیــش خــون اســت. ایــن عمــل منجــر بــه تشــکیل ادرار می شــود. بــه عــالوه  کار کلیه هــا تصفّی
ــن  ــا از مهم تری ــواّد شــیمیایی دارند.کلیه ه ــا و م ــم بعضــی از هورمون ه ــا نقــش مهمــی در تنظی کلیه ه
دســتگاه هــای داخلــی بــدن بــه شــمار می رونــد. یکــی از وظایــف مهــم کلیــه ســالم، دفــع آب اضافــی 
از بــدن اســت.در بیمــاری کلیــوی پیشــرفته، کلیه هــا نمی تواننــد بــه انــدازه ی قبــل ادرار تولیــد کننــد؛ 
بنابرایــن، مایعــات مصــرف شــده در بــدن باقــی می مانــد و منجــر بــه افزایــش وزن، افزایــش فشــارخون و 
ورم می شــود.گاهی مایــع اضافــی جمع شــده در ریه هــا باعــث ســرفه،تنگی نفــس،ورم در ناحیــه ی مــچ 

ــورم دور چشــم می شــود. ــا و ســاق و ت پ
کلیه هــا آن قــدر در انجــام وظایــف خــود کارآمــد هســتند کــه حّتــی کلیه هــای بیمــار می تواننــد انســان 
را بــرای مــّدت طوالنــی ســالم نگــه دارنــد. ســرعت آســیب بــه کلیه هــا بــا کنتــرل مناســب فشــارخون 
ــر از  ــه کم ت ــا ب ــرد کلیه ه ــه کارک ــی ک ــد. زمان ــی کاهــش می یاب ــم غذای ــح در رژی ــای صحی و انتخاب ه
20-10 درصــد حــد طبیعــی برســد،در ایــن صــورت دیالیــز یــا پیونــد نیــاز خواهــد بــود. در ایــن مرحلــه 
کلیه هــا دیگــر نمی تواننــد وظیفــه ی خــود را هماننــد گذشــته بــه خوبــی انجــام دهنــد. دیالیــز یــک روش 
درمانــی جایگزیــن اســت کــه نمی توانــد کلیه هــا را معالجــه کنــد و یــا بــه طــور کامــل جایگزیــن کار 
آنهــا شــود. در مراحــل ابتدایــی نارســایی مزمــن کلیــه تنهــا مداخــالت درمانــی الزم جهت آهســته کردن 
ســرعت آســیب بــه کلیه هــا تجویــز رژیــم غذایــی و دارویــی مناســب اســت و بــه ایــن ترتیــب ممکــن 

اســت بیمــاران ســال هــا از ســایر انــواع درمان هــا بی نیــاز باشــند.

کلیه
چرا باید از

 مواظبت کنیم؟
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علل نارسایی کلیه 
نارســایی کلیــه یــک بیمــاری خامــوش و بــی سروصداســت.کلیه ها آن چنــان آهســته تخریــب می شــوند کــه 
بیمــار کامــالً از آن بی خبــر اســت و معمــوالً وقتــی بیماراقــدام می کنــد کــه در مراحــل انتهایــی بیمــاری قــرار 
گرفتــه اســت. رونــد از کار افتــادن کلیه هــا کامــالً بــدون نشــانه اســت و بــه آرامــی رخ مــی دهــد. معمــوالً بیمار 
باضعــف، بــی حالــی، خســتگی مزمــن، رنــگ پریدگــی و بــوی بــد دهان)تجّمــع اوره و کراتینین در خــون باعث 
بــوی بــد دهــان می شــود(، ورم دســت هــا و پاهــا یــا پــف آلــود شــدن دور چشــم هــا و افزایــش فشــارخون 

مقــاوم بــه درمــان مراجعــه مــی کنــد.
دیابــت کنتــرل نشــده و بــاال بــودن فشــارخون طوالنــی مــّدت دو علّــت اصلــی نارســایی کلیــه هســتند؛ اّمــا، 
عوامــل بیمــاری زا بــه ایــن دومــورد محــدود نمی شــود. مصــرف بــی رویــه مســّکن ها، برگشــت ادرار بــه کلیه ها، 
انســداد مجــاری ادرار و درمــان نشــدن بــه موقــع آن، عفونــت هــای خــاص در گلــو یــا پوســت، مصــرف داروهای 
شــیمی درمانــی، ســابقه ی بیمــاری بــه نــام گلومرولونفریــت و مصــرف داروهایــی از خانــواده آمینوگلیکوزیــد 

ها)ماننــد جنتامایســین و...( نیــز از دیگــر علــل ایجادکننــده نارســایی کلیه هســتند.
دیابــت شــایع ترین علـّـت نارســایی کلیــه در جهــان اســت. هــر ســاله تعــداد زیــادی از افــراد جامعــه به نارســایی 
ــای  ــد درمان ه ــی هســتند و  نیازمن ــاران دیابت ــی ازآن بیم ــل توّجه ــه درصــد قاب ــوند ک ــال می ش ــه مبت کلی

پرهزینــه و ســختی هم چــون دیالیــز و پیونــد کلیــه مــی باشــند.
گلومرولونفریــت بیمــاری غیرشــایعی اســت. واحدهــای کوچــک تصفیه کننــده ی کلیه هــا را گلومــرول می نامند. 
در بیمــاری گلومرولونفریــت بســیاری از گلومــرول دچــار التهــاب مــی گردنــد؛ در نتیجــه، کلیه هــا قادر نیســتند 

وظیفــه ی معمــول خــود را در تصفّیــه ی مــواّد زایــد و آب اضافــی بــدن بــه طــور مؤثـّـر انجــام دهند.
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          دیالیز و عملکرد آن
چندیــن نــوع دســتگاه  دیالیــز وجــود دارد؛ ولــی، همــه بــه شــکلی واحــد عمــل مــی کننــد. دیالیزر)کلیــه مصنوعی(بــه 
ماشــین مّتصــل می شــود کــه دو فضــا دارد. یــک فضــا بــرای خــون و فضــای دیگــر بــرای محلــول دیالیــز اســت. محلول 
دیالیــز مایــع خاّصــی اســت کــه بــه برداشــت مــواّد زایــد از خــون کمــک می کنــد و فضاهــای دیالیــز از یکدیگــر بــا 
غشــای مصنوعــی بســیار نــازک جــدا می شــود و خــون از یــک طــرف غشــا و مایــع دیالیــز از طــرف دیگــر مــی گــذرد. 
همــه ی مــواّد زایــد در خــون طــی یــک بــار عبــور از طریــق ماشــین دیالیــز دفــع نمی شــود. خــون از داخــل ماشــین 
بایــد چندیــن بــار عبــور کنــد تــا پــاک و تصفّیــه شــود. ماشــین می توانــد 200-400 ســی ســی خــون را در دقیقــه 

تصفّیــه کنــد و هربــار کــه خــون از دســتگاه عبــور می کنــد، مــواّد زایــد بیشــتری از بــدن خــارج می شــود.
دیالیــز راهــی بــرای اصــالح و تصفّیــه ی خــون از طریــق یــک پــرده ی نیمــه تــراوا مــی باشــد. در رونــد عمــل همودیالیز 
بیمــار بــرای چنــد ســاعت، دو یــا ســه بــار در هفتــه بــه دســتگاه دیالیــز خــون وصــل می شــود. خــون بیمــار مبتــال بــه 
نارســایی کلیــه وارد کلیــه مصنوعــی می شــود و بــا فیلترهــای مخصــوص از مــواّد زایــد و ســموم پاکســازی می شــود؛ 
ســپس، خــون تصفیــه شــده بــه بــدن بیمــار برمی گــردد. هــر جلســه همودیالیــز بــه طــور معمــول ســه تا پنج ســاعت 

طــول می کشــد.

عوارض و مشکالت دیالیز
ــای  ــت فشــارخون و آریتمی ه ــز اف ــن دیالی ــوارض حی ــایع ترین ع ش
قلبــی مــی باشــد. در اکثــر مــوارد بــا بــه تعامــل رســاندن مایعــات و 
الکترولیت هــا ایــن عــوارض درمــان می شــود. مشــکالت دیگــری کــه 
در ایــن بیمــاران به وجــود مــی آیــد شــامل کرامپ های)گرفتگی هــا( 
عضالنــی، تهــّوع و اســتفراغ، درد قفســه ی ســینه، درد پشــت، خــارش 
ــی یکــی از عــوارض شــایع  ــرز می باشــد.کرامپ های عضالن و تــب و ل
در بیمــاران همودیالیــزی اســت. 33 تــا 86 درصــد بیمــاران دچــار این 

عالمــت حیــن دیالیــز می شــوند.
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کرامــپ حیــن دیالیــز ایجــاد و در اکثــر مــوارد عضــالت انــدام هــای تحتانــی درگیــر می شــوند؛ اّمــا، گاهی 
در عضــالت دســت ها، بازوهــا و شــکم نیــز به وجــود می آیــد. ایــن عارضــه در افــراد غیــر دیابتــی مســن و 
مضطــرب بیشــتر دیــده می شــود. تهــّوع و اســتفراغ در بیــش از ده درصــد مــوارد دیالیــز به وجــود می آیــد. 
ســردرد به طــور شــایع حیــن دیالیــز اتّفــاق می افتــد. درد ســینه همــراه بــا کمــردرد خفیــف در یــک تــا 
چهــار درصــد مــوارد درمان هــای دیالیــز رخ می دهــد. بیمــاران دیالیــزی بایــد توّجــه داشــته باشــند کــه 

ــالع دهند.  در صــورت داشــتن درد ســینه ی حــاد در زمــان دیالیــز بــه پرســنل بهداشــتی - درمانــی اّطّ
ــز تشــدید می شــود. به طــور  ــگام دیالی ــزی اســت. گاهــی هن خــارش مشــکل شــایع در بیمــاران دیالی

ــه می شــود.  ــرم نگهداشــتن پوســت توصّی ــرم کننــده جهــت مرطــوب و ن مزمــن اســتفاده از مــواّد ن

گردآوری :

فهرست منابع

نرگس قاسمی مربی داوطلبین سالمت پایگاه سالمت نوقاب دانشگاه علوم پزشکی گناباد

- پوردست گردان، رضا، دانشنامه بیماری های کلیوی
2- فرهنــگ، فریبــا، محمدیــان، معصومــه و عســگریان، صغــری )1386(، بیمــاری هــای شــایع دســتگاه ادراری 

کــودکان. 
ــادی ، امیرحســین)1380(،  ــی ابرندآب ــی، شــهرام، قدوســی، علیرضــا و نجف ــد، ســهرابی طرق ــادری، حمی 3- ق

ــع پرســتاری درســنامه جام
ــا  ــر علیرض ــهین یاراحمدی،دکت ــر ش ــه)1384(، مترجمان:دکت ــاری کلی ــت و بیم ــنده، دیاب ــام نویس ــر ن 4- ذک

ــژاد  ــوروزی ن ــاس ن ــدوی هزار،عب مه
5- کتاب دیالیز در ایران

6-زندگــی بــا نارســایی مزمــن کلیــوی، )1385(، مترجمین:کتایــون آقایانی،دکتــر علیرضــا حیدری،دکتــر محمــد 
عقیقی
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آسیه احیایی
داوطلــب ســالمت نمونــه ی دانشــکده 

ــابور ــکی  نیش ــوم پزش عل
مرکز جامع سالمت شامره 6

فاطمه رستگار پور 
داوطلــب ســالمت نمونــه ی دانشــکده 

ــابور                                         ــکی نیش ــوم پزش عل
ــتایی قطــن  ــع ســالمت روس ــز جام مرک

ــاد ( ــه بهداشــت قطــن آب ــاد) خان آب

سکینه خنکسار                                                         
ــه ی دانشــکده ی  ــب ســالمت نمون داوطل

ــوم پزشــکی اســفراین              عل

معصومه باقری 
ــبگاه  ــه ی دانش ــالمت نمون ــب س داوطل

ــد بیرجن

  مریم حسینی
علــوم  دانمشــکده ی  نمونــه ی  مربــی 

نیشــابور پزشــکی 
مرکز جامع سالمت شامره 4                       

لیال اکبری 
مربــی نمونــه ی دانشــکده علــوم پزشــکی 

ین ا سفر ا
)مرکززهان(   

رمضان پهن رو
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــال دانش ــی فّع مرب

ــد بیرجن
)خانه بهداشت بایمرغ مرکز زهان( 
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زهرا عابدینی
داوطلــب ســالمت نمونــه ی دانشــگاه 

بیرجنــد                 
)مرکز زهان (

مریم بیدی 
مربی نمونه پایگاه سالمت طالقانی

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

لیال آتشین جامه
 داوطلــب ســالمت نمونــه ی دانشــگاه 

ــاد گناب

فاطمه حسینی برج 
داوطلــب ســالمت پایــگاه ســالمت همــت 

د  با ا
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  

زهره میرزائی زهان
ــه ی دانشــگاه  ــب ســالمت نمون     داوطل

ــوم پزشــکی بیرجنــد )مرکززهــان ( عل

سمانه مرتضایی مقدم 
مربــی نمونــه ی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

گنابــاد

کبری راه چمنی
ســالمت  پایــگاه  ســالمت  داوطلــب 

ی جغتــا
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
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ــبکه ی  ــل ش ــي از تکمی ــم رونمای مراس
ــالمت در کالن  ــن س ــای نوی مراقبت ه
ــر  ــور وزی ــا حض ــور ب ــهرهاي کش ش
ــوزش  ــان و آم ــت درم ــرم بهداش محت
ــي  ــر قاض ــای دکت ــاب آق ــکي جن پزش
زاده هاشــمي در مشــهد مقــدس در 

تاریــخ 95/8/15
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تقدیــر وزیــر محتــرم بهداشــت از خّیر 
ســالمت جنــاب حــاج آقــاي محّمــدي، 
اهداکننــده ی ســاختمان مرکــز خدمات 
ــا  ــدف، ب ــهری ص ــالمت ش ــع س جام
ــر  ــای 300 مت ــر بن ــاحت 1200 و زی مس
مربــع و ارزش 50 میلیــارد ریــال  در 

ــخ 95/8/15 تاری



گزارش عملکرد 
دانشگاه علوم پزشکی گلستان

برگــزاری اّولیــن جلســه ی جلــب مشــارکت 
مردمــی و جــذب داوطلــب در روســتای ازدارتپــه 
شهرســتان آزاد شــهر در مســکن مهــر بــا حضــور 
ــخ 95/5/24 ــن ســالمت در تاری ــی داوطلبی مرب

ــز  ــورت متمرک ــواده به ص ــت خان ــد بهداش واح
بــرای همــه ی داوطلبــان ســالمت در ســتاد 
شهرســتان آزاد شــهر  در مــرداد مــاه  ســال 95 
ــاروری ســالم برگــزاری کــرد. کالس آموزشــی ب

ــا  ــارزه ب ــه ی مب ــبت هفت ــه مناس ــّدر ب ــواّد مخ ــرف م ــوء مص ــش س ــرای همای اج
مــواّد مخــّدردر مورخــه ی 1395/4/2 در ســالن ادراه ی فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
ــتایی ــهری و روس ــالمت ش ــان س ــان و داوطلب ــا حضــور مربی ــد  ب ــتان گنب شهرس
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ــا مشــارکت واحدهــای  ــه ی ســالم ب برگــزاری کالس آموزشــی تغذیّ
بهبــود تغذیـّـه بــرای همــه ی داوطلبــان ســالمت شــهری و روســتایی 

شهرســتان گنبــد در شــهریور مــاه ســال جــاری

همــکاری داوطلبــان ســالمت شهرســتان آق قــال در تعویــض و 
تکمیــل پرونده هــای خانــوار پایــگاه ســالمت، تابســتان 95

ــه   ــا زلزل ــه ب ــوه ی مقابل ــارت نح ــوزش مه آم
ــه  ــق ب ــای حری ــي اطف ــا چگونگ ــنایي ب و آش
صــورت تئــوري و عملــي برنامــه ی »داوطلــب 
ــت ــتان مینودش ــر95 شهرس ــص«، مه متخّص
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گزارش عملکرد 
دانشگاه علوم پزشکي بیرجند

و  روی  پیــاده  مراســم  برگــزاری 
صبحانــه  وبرنامــه   عاشــورا  زیــارت 
ــردوس  ــتان ف ــن شهرس ــرای داوطلبی ب
درروزجهانــی قلــب وهفتــه ســالمت 

)1395 )ســال  زنــان  

جشــنواره غــذای ســالم دســر ســوپ نوشــید نــی هــای مختلــف برپایــه 
عنــاب وانــار در روزجهانــی قلــب  باهمــکاری داوطلبیــن ســالمت 

ــر ــداد 80 نف ــه تع ــردوس ب ــهری ف ــالمت ش ــع س مراکزجام
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همایــش پیــاده روی بــه مناســبت هفتــه ســالمت باهمــکاری داوطلبین 
ــع شهرســتان ســرایان وباحضــور  ــه ازتواب ســالمت  روســتای ســه قلع
رئیــس شــبکه ، معــاون بهداشــتی وهمــکاران شــبکه بهداشــت ودرمــان 

ســرایان   

طراحــی روزنامــه  دیــواری توســط 
داوطلبیــن فعــال  ونصــب در بــورد 
بــا  وپایگاههــا  مراکــز  آموزشــی 
درهرفصــل  آموزشــی  موضوعــات 

) ســرایان  ســالمت  )داوطلبیــن 
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گزارش عملکرد 
دانشگاه علوم پزشکي بیرجند

مبــارزه  آموزشــی  کالس 
داوطلبیــن  دخانیــات  بــا 

ســرایان ســالمت 
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ــز  ــن مرک ــا حضورداوطلبی ــدان  ب ــان و دن ــت ده ــی بهداش کالس آموزش
ــوه  ــتان  زیرک ــع شهرس ــان ازتواب ــت زه بهداش
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گزارش عملکرد 
دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

داوطلبــان  کمیتــه  ماهانــه  برگــزاری 
ــه  ــر برنام ــدف اجــرای بهت ــا ه ســالمت ب
هــای جلــب مشــارکت هــای  مردمــی  در 

ــاهرود . ــتان ش شهرس

اســتاد  آموزشــی  جلســات  برگــزاری 
بــا  متخصــص(  )داوطلــب  رحیمــی 
حضــور 50 داوطلــب ســالمت بــه صــورت 
هفتگــی بــا هــدف تحکیــم بنیــاد خانواده 

ــتی در معاونــت بهداش
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همــکاری در وارنیــش تراپــی دانــش آمــوزان 
مــدارس بــا هــدف جلوگیــری از پوســیدگی 
دنــدان  ایــن گــروه ســنی در مهــر مــاه ســال 95
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همــکاری در طــرح مبــارزه بــا دخانیــات بــا هــدف ارتقــاء ســطح آگاهــی عمومــی در مــورد 
مضــررات مصــرف دخانیــات در مــرداد مــاه ســال 95 در ســطح شــهر شهرســتان شــاهرود

ــدارس در  ــان متخصــص م ــر  از داوطلب ــا حضــور 160 نف ــزاری جلســات آموزشــی ب برگ
معاونــت بهداشــتی بــا هــدف افزایــش آگاهــی در زمینــه پیشــگیری از بیماریهــای واگیــر



گزارش عملکرد 
دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

ــه  ــد ب ــر و امی ــت تدبی ــای دول ــت آورد ه ــه دس ــور در غرف حض
مناســبت هفتــه دولــت بــا هــدف انجــام مراقبــت هــای بهداشــتی 

اولیــه و انــدازه گیــری قنــد خــون مراجعیــن 

برگــزاری جلســه آموزشــی بــا حضــور 31 نفــر از مربیــان داوطلبــان ســالمت و بــا 
هــدف افزایــش ترویــج تغذیــه بــا شــیر مــادر بــا مشــارکت داوطلبــان ســالمت در 

مهرمــاه 95 در معاونــت بهداشــتی 
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ــا  ــه ب ــاز جمع ــالمت در نم ــان س ــور داوطلب حض
هــدف  انــدازه گیــری قنــد و فشــار خون شــرکت 

کننــدگان در شهرســتان شــاهرود.

65

بازدیــد داوطلبــان ســالمت شــاهرود از خانــه ســالمندان بــا هــدف حمایــت معنــوی از ایــن 
عزیــزان به مناســبت روز ســالمند



گزارش عملکرد 
دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

برگــزاری اردوی تفریحــی آموزشــی داوطلبــان ســالمت بــا هــدف افزایــش 
نشــاط و آگاهــی در  مــورد بیمــاری دیابــت بــا حضــور 180 نفــر از 

ــاهرود ــالمت ش ــان س داوطلب
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شــرکت در همایــش پیــاده روی بانــوان شهرســتان شــاهرود بــه مناســبت هفتــه 
ــتان  ــالمت شهرس ــان س ــر از داوطلب ــور 120 نف ــا حض ــوان ب ــالمت بان ــی س مل

ــاهرود ش
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بازدیــد از مرکــز فوریــت هــای آتش نشــانی شــاهرود بــا هــدف برگــزاری کالس آموزشــی 
اطفــاء حریــق بــه مناســبت روز آتشنشــانی بــا حضــور 20 نفــر از داوطلبــان ســالمت



گزارش عملکرد 
دانشگاه علوم پزشکي نیشابور

ــان  ــارکت داوطلب ــعه مش ــعار توس ــب باش ــی داوطل ــکوه روز جهان ــم باش ــزاری مراس برگ
ــر  ــای واگی ــاری  ه ــگیری از بیم ــالمت در پیش س

ایــن مراســم  کــه در تاریــخ 95/9/15 )5 دســامبر 2016( مصــادف بــا روز جهانــی داوطلــب ســالمت در 
ســالن فرهنگــی تربیــت شهرســتان نیشــابور برگــزار گردیــد بیــش از 300 نفــر از داوطلبیــن  ســالمت 
ــوم پزشــکی حضــور داشــتند.دراین مراســم   و گروهــی از مســئولین محلــی شهرســتان و دانشــکده عل
ضمــن ارائــه گــزارش فعالیتهــای انجــام شــده توســط کارشــناس مســئول واحــد مشــارکتهای مردمــی ، 

داوطلبیــن ســالمت برنامــه هــای متنوعــی را اجــرا کردنــد.
ــه ،  ــص نمون ــالمت متخص ــان س ــال، داوطلب ــالمت  فع ــن س ــدادی از  داوطلبی ــم ازتع ــان مراس درپای

ــد.  ــر ش ــا تقدی ــان آنه ــالمت  و مربی ــن س ــه داوطلبی ــال در برنام ــران فع مدی
گفتنــی اســت درایــن مراســم تعــدادی از صنایــع دســتی تهیــه شــده توســط داوطلبیــن ســالمت در 

معــرض دیــد مراجعــان قــرار گرفــت.
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حضورپرشــور و موثــر  داوطلبیــن ســالمت در بیمارســتان هــای دوســتدارکودک بــه مناســبت هفتــه جهانی 
ــیر مادر ش

ــا  طــی هفتــه جهانــی شــیرمادر تعــداد 23 نفــر از داوطلبیــن ســالمت باهــدف آمــوزش ترویــج تغذیــه ب
شــیرمادر بــه مــادران بــاردار و شــیرده بســتری در بخــش هــای زنــان و نــوزادان بیمارســتان هــای دوســتدار 
کــودک  شهرســتان نیشــابور حضــور پیــدا کردنــد . ایــن داوطلبــان ســالمت کــه قبــال بصــورت عملــی و 
ــه  ــد ، 385 مــورد آمــوزش و پیگیــری ب ــده بودن تئــوری در کلینیــک شــیردهی آمــوزش هــای الزم رادی
مــادران بــاردار و شــیرده ارائــه دادنــد ، کــه مــورد اســتقبال  و توجــه مســئولین بیمارســتان قــرار گرفــت .
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گزارش عملکرد 
دانشگاه علوم پزشکي نیشابور

جلســه معرفــی برنامــه داوطلبــان ســالمت و جــذب داوطلــب ســالمت متخصــص از ادارات و ســازمان 
هــای شهرســتان نیشــابور  در ایــن جلســه کــه بــا همــکاری واحــد آمــوزش ســالمت در تاریــخ 95/8/10 
باحضــور معــاون فنــی و مدیرگــروه آمــوزش ســالمت و مدیرگــروه ســالمت روان برگزارگردیــد تعــداد33 
ــب مشــارکتهای  ــن جلســه کارشــناس مســئول واحدجل ــدگان ادارات حضورداشــتند .درای ــر ازنماین نف
مردمــی در مــورد انتظــارات  و اهمیــت کار داوطلبــان ســالمت متخصــص ســازمانی ســخنرانی نمودنــد 
.و در پایــان جلســه تعــداد2۷ نفــر بعنــوان داوطلــب ســالمت متخصــص ســازمانی ثبــت نــام نمودنــد .

حضــور گــرم و صمیمانــه داوطلبان ســالمت در موسســه 
ــه  ــبت هفت ــالمندان بمناس ــداری س ــی و نگه توانبخش

ســالمند 
در ایــن بازدیــد تعــداد 15 نفــر از نماینــده هــای 
داوطلبیــن ســالمت شــهری و روســتایی بمناســبت 
ــت  ــی و گرامیداش ــدف دلجوی ــا ه ــالمند و ب ــه س هفت
ــداری  ــه توانبخشــی و نگه ســالمندان از موسســه خیری
ــد ســالمندان حضــرت فاطمــه زهــرا )س(  بازدیدنمودن
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برگزاری جشنواره غذای سالم برپایه حبوبات به مناسبت روز جهانی غذا 
در جشــنواره غــذای ســالم کــه  تعداد30نفــر  از داوطلبیــن ســالمت مرکزجامــع ســالمت 
شــماره یــک شــهری شــرکت داشــتند  باشــعار تاکیــد برافزایــش دریافــت حبوبــات برگــزار 

گردیــد در پایــان مراســم بــه ۷نفــر از شــرکت کننــده هــای برتــر جوایــزی اهداشــد . 



گزارش عملکرد 
دانشگاه علوم پزشکي تربت جام

ــهریور  ــان ش ــا پای ــوده وت ــوار ب ــت و ۷0809 خان ــتان دارای  281324 نفرجمعی ــن شهرس ای
ــع ســالمت شــهری روســتایی و1 مرکــز شــهری و 110  ــات جام 1395 دارای 4 مرکــز خدم
ــهری و  ــالمت ش ــب س ــهری ، دارای 1046 داوطل ــالمت ش ــگاه س ــت و 9 پای ــه بهداش خان
روســتایی و83 داوطلــب متخصــص حمایتــی ، هدایتــی و 140 داوطلــب متخصــص آموزشــی 

میباشــد .
از جمله فعالیتهای انجام شده :

مشــارکت دربرگــزاری نمایشــگاه هفتــه ســالمت و برپایــی غرفــه مشــارکت مردمــی ونمایــش 
صنایــع دســتی و غذاهــای محلــی شهرســتان توســط داوطلبــان ســالمت شهرســتان 
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برگــزاری جشــنواره غــذای ســالم بــا 
مشــارکت داوطلبــان ســالمت و کارکنــان 

ــالمت  ــه س در هفت
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گزارش عملکرد 
دانشگاه علوم پزشکي تربت جام

74

برگــزاری جشــنواره صبحانــه ســالم در مــدارس بــا مشــارکت خانــوار هــای تحــت پوشــش 
طــی هفتــه ســالمت 



75

برگــزاری اردوی تفریحــی آموزشــی 
)دره ارزنــه ( برای تعــدادی ازداوطلبان 
ســالمت و مســئولین برنامــه مشــارکت 
ــابقه و  ــا مس ــراه ب ــز هم ــی مراک مردم

اهــدا جوایــز 



گزارش عملکرد 
دانشگاه علوم پزشکي تربت جام

76

برگــزاری کالســهای آموزشــی روتیــن داوطلبــان ســالمت  در کلیــه مراکــز و پایــگاه هــای 
مت سال

برگزاری همایش تجلیل از مراقبین و داوطلبان سالمت 
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برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی با مشارکت داوطلبان سالمت 



گزارش عملکرد 
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

در راســتای تهیــه و تدویــن نشــریه مجــازی داوطلبیــن ســالمت قطــب شــمال شــرق کشــور 
ــا  حضــور مســئولین جلــب مشــارکت مردمــی دانشــگاههای  ســومین جلســه هماهنگــی ب
همــکار ایــن نشــریه در مورخــه 95/۷/2۷ در محــل ســاختمان معاونــت بهداشــتی دانشــگاه 
ســبزوار  برگــزار گردیــد . در طــی ایــن جلســه مشــکالت موجــود بررســی و هماهنگــی هــای 

الزم جهــت تهیــه نشــریه شــماره ۷ و 8 نیــز انجــام گردیــد.

ــه ایمــن شهرســتان ســبزوار و  ــش نشــانی و جامع ــا ات ــده ب ــه عمــل آم طــی هماهنگــی ب
دعــوت از مــدرس ایــن جامعــه، آموزشــهای مدیریــت خطــر و بالیــا در حــوادث طبیعــی در 
ســطح کالســهای آموزشــی داوطلبیــن ســالمت ســطح شهرســتان داده شــد .در طــی ایــن 

ــرا گرفتنــد. برنامــه 34۷ داوطلــب ســالمت آموزشــهای الزم را ف
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           همایــش روز دیابــت بــا مشــارکت فعــال داوطلبیــن ســالمت 
و همــکاری واحــد مبــارزه بــا بیماریهــا در ســطح شهرســتان ســبزوار 
برگــزار گردیــد. در طــی ایــن همایــش کــه بــا حضــور 140 داوطلــب 
ــوه  ــت و  نح ــاری دیاب ــوص بیم ــد در خص ــزار گردی ــالمت برگ س

ــن بیمــاری آموزشــهای الزم داده شــد. پیشــگیری از ای

ــن  ــر از داوطلبی ــاه و تقدی ــب 15 آذر م ــی داوطل ــه مناســبت گرامیداشــت روز جهان ب  
ســالمت و مربیــان نمونــه در ســطح دانشــگاه ســبزوار مراســمی بدیــن منظــور برگــزار گردیــد. 
در ایــن مراســم کــه بــا حضــور مســئولین دانشــگاه ســبزوار و  ادارات و ســازمانهای شهرســتان 
و داوطلبیــن متخصــص ادارات و حضــور 358 داوطلــب ســالمت برگــزار شــد از 119 داوطلــب 
ــه  ــی نمون ــالمت و مرب ــب س ــد.از 119 داوطل ــکر گردی ــر و تش ــه تقدی ــی نمون ــالمت و مرب س
ــش نمایشــگاهی از توانمنــدی هــای داوطلبیــن  ــن همای ــار ای ــد. در کن ــر و تشــکر گردی تقدی

ــد ــزار گردی ــز برگ ــن نی ــای دســتی داوطلبی ــری و هنره ــه صــورت تصوی ســالمت  ب
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به زبان ساده 
آموزش رایانه 

ــای اطالعــات اســت  ــم ، دنی ــی کــه پیــش رو داری دنیای
ــه  ــت ک ــرده اس ــرد ک ــی ب ــا کس ــن دنی ــی در ای . یعن
اطالعــات بیشــتری داشــته باشــد نــه اینکــه دارای 

 . باشــد  بیشــتری  بــازوی  و  زور 
در ایــن بیــن نقــش رایانــه بســیار حائــز اهمیــت اســت. 
انســان ها  بیــن  ارتبــاط  برقــراری  امــکان  رایانه هــا 
و جوامــع را بســیار ســاده کردنــد. از طــرف دیگــر 
بــرای  دســتگاه ها  ایــن  می تواننــد  کــه  محاســباتی 
پیشــبرد اهــداف بشــری انجــام دهنــد، آنهــا را بــه 

ــت. ــرده اس ــل ک ــودمند تبدی ــیار س ــیله ای بس وس
بــا توجــه بــه نقــش پــر رنــگ رایانــه در زندگــی امــروزی 
ــری آن دارد  ــرای یادگی ــر ب ــه بش ــازی ک ــاس نی و احس
تصمیــم گرفتیــم در هــر نســخه از نشــریه ، بــه صــورت 
ــالمت  ــان س ــرای داوطلب ــه ب ــوزش رایان ــه آم ــریالی ب س
بپردازیــم بــا امیــد بــه اینکــه ایــن مطالــب بــر ای 

ــردد . ــع گ ــد واق ــان مفی مخاطب
بخش اول  _  مفاهیم عمومی

1 - مفاهیم :
کلمــات  بــا  را  شــما  اطالعــات  آوری  فــن  مفاهیــم 
اســتفاده شــده در IT آشــنا مــی کند.حــال بــا نگاهــی به 
 Software ســخت افــزار( و( Hardware الفــاظ
ــورد از  ــا دو م ــم .اینه ــی کنی ــروع م ــزار ( ش ــرم اف ) ن

ــتند . ــه ای هس ــاظ رایان ــن الف پرکاربردتری
Hardware یا سخت افزار :

ســخت افــزار بــه اجــزاء  فیزیکــی رایانــه اشــاره دارد . بــه 
عنــوان مثــال صفحــه نمایــش  ، صفحــه کلیــد ، مــاوس 
و نیــز اجــزاء داخــل رایانــه مثــل حافظــه ، پردازشــگر و 
ــام  ــه تشــریح  تم ــده ب ــا در آین mother board . م

ایــن مــوارد بــا جزئیــات خواهیــم پرداخــت .
Software یا  نرم افزار :

ــه  ــود ک ــی ش ــالق م ــی اط ــرد های ــه کارب ــزار ب ــرم اف ن
ــد.  ــی کن ــخص م ــف مش ــه وظای ــما را وادار ب ــه ش رایان

مثــال کاربــرد هــای واژه پــرداز ، صفحــات گســترده 
ــا  ــه ه ــام رایان ــد. تم ــه ان ــی از آن جمل ــک اطالعات و بان
بــرای اجــرا هــر برنامــه کاربــردی ، ابتــدا نیازمنــد نصــب 
سیســتم عامــل هســتند . سیســتم عامــل طــی فراینــد 
ــی  ــد و ســبب م ــی کن ــه کار م ــروع ب روشــن شــدن ش
شــود تمــام اجــزا باهــم کار کننــد . سیســتم عامــل مــورد 
  Microsoft Windows دوره ایــن  در  مــا  نظــر 

ــود. خواهــد ب
 )IT( فن آوری اطالعات

فــن آوری اطالعــات لفــظ عمومــی اســت کــه بــر طیفــی 
از کاربردهــای رایانــه و متعلقــات آن بــرای تســهیل 
تمــام  بــا  همچنیــن   IT دارد.  داللــت  روزمــره 
جوانــب مدیریــت داده هــا و پــردازش آنهــا ارتبــاط 

. دارد 
2- قطعات اصلی یک رایانه :

از اتصــال اجــزاء زیــادی بــه یکدیگــر اســت که رایانــه کار 
مــی کنــد . ایــن اجــزا شــامل حافظــه ، فضــای ذخیــره 
اطالعــات ، CPU و تعــدادی درگاه اســت . در ادامــه بــه 

شناســایی تــک تــک اینهــا خواهیــم پرداخــت . 
: CPU *

هــر رایانــه یــک CPU یــا واحــد مرکــزی پــردازش دارد 
. ایــن واحــد مغــز رایانــه اســت . ایــن وظیفــه پردازشــگر 
ــد ،  ــی خواهی ــه م ــما از رایان ــام آنچــه ش ــه تم اســت ک

انجــام دهد.
* Hard Disk ) دیسک سخت ( :

فضایــی اســت کــه سیســتم عامــل ، برنامــه هــای 
ــوند . ــی ش ــداری م ــا نگه ــات در آنج ــردی و اطالع کارب

: Ram *
یــک تراشــه الکترونیکــی اســت کــه پــاره هــای کوچــک 
اطالعــات را بــرای اســتفاده هــای بعــدی بــه خاطــر مــی 
ســپارد . در واقــع فضــای ذخیــره ســازی اطالعــات اســت 
 Rom بیشــتر از Ram برنامــه هــای کاربــردی از .
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ــر  ــی ســریع ت ــد ، چــون Ram خیل اســتفاده مــی کنن

است.
:Mother Board  *

ــه  صفحــه مــدار چاپــی مــادر یکــی از قطعــه هــای رایان
شماســت کــه تمــام قطعــات و اجــزاء اصلــی کــه رایانــه 
شــما بــرای کار کــردن بــه آنهــا نیــاز دارد مثل پردازشــگر 
و حافظــه را بــه هــم ارتبــاط مــی دهــد . دیســک ســخت 
هــم بــا یــک کابــل انتقــال داده بــه همیــن صفحــه وصــل 

است.
: Modem *

وســیله اســت کــه رایانــه شــما را بــه یــک خــط ارتباطــی 
ــوت  ــه ص ــا را ب ــد ، داده ه ــی کن ــل م ــی وص مخابرات
ــا  ــن داده ه ــق خــط تلف ــگاه از طری ــوده و آن ــل نم تبدی
ــر خــط  ــای دیگ ــه در انته ــه Modem دیگــری ک را ب
ــم  ــن Modem ه ــد . ای ــی ده ــال م ــود دارد انتق وج
صداهــای دریافــت شــده را دوبــاره تبدیــل بــه داده هــای 
اولیــه مــی کنــد . یــک اســتفاده رایــج Modem وصــل 

ــا هــر شــبکه دیگــر اســت .  ــه اینترنــت ی شــدن ب
: CD Writer *

ــدن هســتند . یعنــی وقتــی  ــل خوان ــا فقــط قاب CD ه
داده هــا را روی CD انتقــال دادیــد ، دیگــر قابــل تغییــر 
نخواهنــد بــود . امــروزه بســیاری از رایانــه هــا بــا وســیله 
ــات  ــد اطالع ــر مــی توان ــه کارب ــد ک ــز شــده ان ای تجهی
 CD بعضــی  کنــد.  ضبــط    CD روی  را  خــودش 
Writer هــا بــا CDهــای قابــل بازنویســی هــم کار می 
کننــد . اینهــا را بــه شــرط آنکــه نــرم افــزار و تجهیــزات 
ــورد  ــار م ــن ب ــوان چندی ــی ت ــید ، م ــته باش الزم را داش

ــرار دارد . اســتفاده مجــدد ق
4- کارایی رایانه :

* سرعت 
ــرد CPU اســت .  ــن ســرعت کارک ــه مبی ســرعت رایان
هرچــه ســرعت باالتــر باشــد کارایــی رایانــه بهتــر و باالتــر 
ــت  ــز اس ــرعت مگاهرت ــری س ــدازه گی ــد ان ــت . واح اس
. رایانــه اولیــه ســرعت 4/77 مگاهرتــز داشــت در 
حالیکــه رایانــه هــای شــخصی مــدرن بــا ســرعتی بیشــتر 

از 1000 مگاهرتــز ) یــا 1 گیــگا هرتــز ( کار مــی کننــد .
ــک  ــارد دیس ــی از ه ــا خیل ــل ه بعضــی از سیســتم عام
اســتفاده مــی کننــد . هــارد دیســک بــه مفهــوم فضــای 
ــتیبانی  ــرعت پش ــات و س ــره اطالع ــرای ذخی ــود ب موج
ــت  ــه مگابای ــوال ب ــره معم ــم ذخی ــت . حج ــه آن اس ب
ــدازه  ــه ان ــی ثانی ــا میل ــان دسترســی ب ــت و زم یاگیگابای
گیــری مــی شــود . هــر چقــدر زمــان دسترســی کمتــر 

باشــد اطالعــات ســریعتر قابــل دســتیابی انــد .
شــما نــه تنهــا بــه یــک هــارد دیســک ســریعتر ، بلکــه 
بــه فضــای زیــادی هــم روی آن احتیــاج داریــد تــا رایانــه 
ســریعتری داشــته باشــید . فرامــوش نکنیــد کــه کارایــی 
رایانــه شــما بــه شــدت تابــع تعــداد برنامــه هایــی کــه در 
آن واحــد درحــال اجــرا هســتند مــی باشــد . همیشــه 
بهتــر اســت برنامــه هــا را پــس از اتمــام کارتــان ببندید .

Bit ) بیت (
تمــام رایانــه هــا مبتنــی بــر اعــداد در مبنــای دو کار مــی 
کننــد یعنــی آنهــا اطالعــات را بــه مجموعــه ای از یــک 
هــا و صفرهــا تبدیــل مــی کننــد . بعضــی رایانــه هــا 32 
ــت 32  ــر نوب ــد در ه ــی توانن ــی م ــتند . یعن ــی هس بیت

بیــت از اطالعــات را یکبــاره پــردازش کننــد .
Byte ) بایت (

هر 8  بیت یک بایت است
Kilobyte ) کیلوبایت (

یک کیلوبایت از 1024 بایت تشکیل شده است
Megabyte ) مگابایت ( 

هر مگابایت معادل 1024 کیلوبایت است 
Gigabyte ) گیگا بایت (

هر گیگا بایت معادل 1024 مگابایت است
ــا لفــظ ترابایــت ) Tera byte ( هــم  ممکــن اســت ب
برخــورد کنیــد کــه تقریبــا معــادل 1000 میلیــون 

byte یــا 1000 گیگابایــت اســت .
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جاذبه های تاریخی

آرامگاه عطارنیشابوری 
عطارنیشــابوری در ســال 540هجــری قمــری در قریــه کدکــن از توابــع نیشــابور قدیــم پــا بــه 
عرصــه وجــود نهــاد .عطــار از نظــر کثــرت آثــار ادبــی و عرفانــی در شــمار پرکارتریــن مشــاعیر 
ــه شــمار مــی رود .تذکــره االولیــاء ،منطــق الطیــر ،الهــی نامــه، اســرارنامه و  ــران زمیــن ب ای
بســیاری از آثارمنحصربفــرد دیگــراز جلــه تالیفــات اوســت.عطار در عرفــان بــه آنجارســیده بــود 

کــه شــخصیتی واال چــون موالنــا اورا بــا خــود چنیــن ســنجید :
هفت شهر عشق را عطار گشت          ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم 

عطار در سال 618 هجری قمری در حمله وحشیانه مغول به شهادت رسید .

آرامگاه استاد کمال الملک 

ــک یکــی  ــه کمــال المل ــب ب ــزرگ کاشــانی مقل ــرزا ب ــد می ــاری فرزن محمدغف
ــن  ــود کــه در زمــان مظفرالدی ــران ب از اســتادان برجســته و مطــرح نقاشــی ای
شــاه مــی زیســت و در ســال 1329 هجــری قمــری بــه کمــک حکیــم الملــک 
مدرســه صنایــع مســتظرفه را تاســیس کــرد و بــه پــرورش اســتعدادها همــت 
ــاد  ــین آب ــود در حس ــک خ ــه مل ــت 130۷ ب ــتاددر 22 اردیبهش ــت .اس گماش
ــال  ــرانجام در س ــد و س ــدگار ش ــا مان ــر در آنج ــر عم ــا آخ ــت و ت ــابور رف نیش
ــه  ــی شــتافت و در جــوار شــیخ عطــار ب ــار باق ــه دی 1319 هجــری شمســی ب

خــاک ســپرده شــد .
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داوطلبان 
سالمت
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نیشابور شکوه تمدن ایران زمین

جاذبه های تاریخی

آرامگاه حکیم عمر خیام نیشابوری 
ــهوربه  ــی مش ــم خیام ــن ابراهی ــح عمرب ــن ابوالفت ــم عمرب ــق حکی ــت الح ــام حج ــه ام خواج
خیــام ،ریاضــی دان فیلســوف،منجم ، شــاعرو یکــی از بزرگتریــن دانشــمندان و از مفاخــر ملــی 
ایــران اســت کــه در دوازدهــم محــرم الحــرام ســال 439هجــری قمــری در نیشــابور متولــد و 
در ســال 52۷هجــری قمــری دارفانــی را وداع گفــت .آرامــگاه ایــن فیلســوف در5 کیلومتــری 
ــرار  شــرق نیشــابور در مجــاورت امامــزاده محمدمحــروق )ع(و در باغــی دلنشــین و مصفــا ق

دارد.

شادیاخ دارالحکومه نیشابور 
رادر » شــادیاخ «،  اغــز ســال 13۷8 کار کاوش  باســتان شناســانی کــه 
ــر تاریخــی و یافتــن  ــا کشــف صدهــا اث ــد، ب ــاز کردن ــه نیشــابور، آغ دارالحکوم
اجســاد بــه جامانــده از گذشــته های دور، بــه نمــای روشــنتری از ترکیــب ایــن 

ــدند.  ــک ش ــتانی نزدی ــار باس آث
شــادیاخ کــه بیــن آرامــگاه خیــام و عطــار قــرار گرفتــه اســت، محوطــه ای بالــغ 
بــر26 هکتــار را شــامل مــی شــود کــه در حــال حاضــر بیــش از 2 هــزار متــر 
مربــع از آن حفــاری شــده و عملیــات آشکارســازی آن در جریــان است.براســاس 
آخریــن یافتــه هــا و پژوهــش هــای باســتان شناســی، آثــار معمــاری آخریــن 

دوران اقامــت در شــادیاخ ، مربــوط بــه زمــان ایلخانــان مــی باشــد .
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1-کدام مورد از منابع آلودگی هوا می باشد ؟
بام- گردوغبار طبیعی

نام-دی اکسید نیتروژن
کام-سوزاندن بقایای کشاورزی

الم- زغال سنگ
2-  چه افرادی باید در مقابل آنفلوانزا واکسینه شوند؟

  ح- افراد باالی50سال      
 ط-زنان باردار      

  ی- کودکان 6ماه تا 2 سال     
     ص -همه موارد

ــر  ــات زی ــک از اقدام ــوم کدامی ــرطان رکت ــگیري از س ــت پیش 3-جه
ــت ؟ ــروري اس ض

صف- رعایت رژیم غذایي
دف- داشتن فعالیت بدني و ورزش

رف- الف و ب
ــه  ــرادي ک ــراي اف ــط ب ــري فق ــاي غربالگ ــتفاده ازروش ه ــف- اس ک

ــد ــده ان ــون ش ــرطان کول ــار س ــا دچ ــه 1 آنه ــتگان درج بس
4- چه عواملی باعث سکته قلبی می شود ؟

اتب( فشارخون باالشب ( HDL پایین
رب ( تری گلیسیرید باال                 

لب ( هر سه مورد

5-نقش کلیه در بدن چیست ؟
دیا (- تصفیه و پاالیش خون

ریا- تنظیم هورمونها و مواد شیمیایی
بیا- دفع آب اضافی از بدن 

نیا – تمام موارد 
6- شایع ترین عوارض دیالیز کدامست ؟ 

الف- افزایش فشارخون
ب- افت فشارخون

پ- آریتمی های قلبی 
ت- ب و ج صحیح است 

۷- غربالگــری پروســتات از چــه ســنی و هــر چنــد ســال یکبــار انجــام 

مــی شــود؟
پــوک (چهــل ســال بــه بــاال هــر دو تــا ســه ســال یکبار بــاالی 50 ســال 

هــر ســال انجام شــود.
دوک ( چهــل ســال بــه بــاال هــر ســال یکبــار بــاالی 50 ســال هــر دو 

ســال ســال انجــام شــود.
نــوک ( چهــل ســال بــه بــاال هــردو ســال یکبــار بــاالی 50 ســال هــر 

ســه ســال ســال انجــام شــود.
 لوک ( باالی 50سال هر سال انجام شود

8- سرماخوردگی و آنفلونزا چه تفاوتهایی با هم دارند ؟
ن (- در ســرماخوردگی تــب بنــدرت ا تفــاق مــی افتــد ولــی در آنفلونــزا 

تــب بــاال مــی باشــد 
و (- در ســرماخوردگی گرفتگــی بینــی , عطســه , و گلــو درد رایــج بــوده 

ولــی در آنفلونــزا گاهــی اوقــات می باشــد  
ی (-الف و ب صحیح است

ــی در  ــدید ول ــف ش ــتگی , ضع ــاس خس ــرماخوردگی احس ه( – در س
ــزا خفیــف مــی باشــد  آنفلون

ــت  ــر از اهمی ــوارد زی ــک از م ــون کدامی ــرطان کول ــان س 9- در درم
ــت ــوردار اس ــتري برخ بیش

دست - درجه پیشرفت بیماري
بست- شرایط اجتماعي و اقتصادي

پست- حمایت روحي و رواني افرادخانواده
است-الف و ج

10- کلید کاهش آلودگی هوا چه مواردی می باشد ؟
جوان- صرف اعتبار مالی و برنامه ریزی درون شهری 

خان- ایجاد حساسیت مردمی و افزایش همکاری بین بخشی 
خوان - افزایش همکاری بین بخشی و مشارکت مردمی 

خــان- هماهنگــی بــا شــرکت هــای خــودرو ســازی جهــت بکارگیــری 
اســتانداردهای جهانــی 

11-کدام جمله غلط  می باشد ؟
ــرف  ــش مص ــه کاه ــن توصی ــوا , بهتری ــی ه ــگام آلودگ ــل- در هن ج

ــت  ــول روز اس ــف در ط ــات مختل مایع
دل - بخــش حمــل ونقــل بــه تنهایــی بزرگتریــن منبــع آلودگــی هــوا 

محســوب مــی شــود 
ــر  ــر اث ــوا هســتند و ب ــی ه ــته آلودگ ــان ناخواس ــان قربانی ســل- گیاه

خودآزمایی همراه با مسابقه ایپمکی



ــوند  ــی ش ــوا مســموم م ــی ه آلودگ
شــل - طیــف وســیعی از اختــالالت و عــوارض آلودگــی هوا بر دســتگاه 

تولیــد مثــل , بــارداری , جنیــن و نــوزاد اثــر مــی گذارد 
ــوی مــی  ــد دهــان در بیمــاران کلی ــوی ب ــت باعــث ب 12-  کــدام عل

شــود ؟
ن- کاهش عملکرد کلیه 

و- تجمع اوره و کراتینین در خون
ه- افزایش فشارخون

ی- بوی دهان ربطی به عملکرد کلیه ندارد 
13- بهترین مکمل برای سالمت مردان چیست؟

  D سیر (مکمل آهن و ویتامین
D گیر ( مکمل کلسیم و ویتامین

D وE  قیر ( ویتامین                 E شیر( کلسیم و

14- بهترین زمان تزریق واکسن آنفلوانزا ---- توصیه میشود
 ه-  اواخر زمستان  

 ی -اوایل پائیز       
و -اوایل زمستان       

 د-اوایل تابستان
15- کدامیــک از مــوارد زیــر از عالئــم ســرطان رکتــوم و کولــون نمــي 

شد با
سن - تغییر در رنگ مدفوع

کن- درد قفسه سینه
بن - تغییردر اجابت مزاج

دن - درد شکم

شهرزاد دیانت/ کارشناس جلب مشارکت های مردمی گردآوری وتهّیه
 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

داوطلبان گرامی :
ــام دانشــگاه  ــن ن ــام خانوادگــی و هــم چنی ــام ون ــا ن ــه و همــراه ب ــز مســابقه را یافت ــا رم لطف
خــود بــه ســامانه پیامکــی مرکــز بهداشــت اســتان گلســتان )10000160171107(پیامــک نماییــد.
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