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ــرور و  ــه س ــزرگ ب ــی ب ــاران مهمان ــن درگلب ــوند. زمی ــاز می ش ــپهر ب ــای س دروازه ه
شــادمانی می نشــیند و هلهلــه ســر می دهــد. در نیمــه راه برکت خیــز رمضــان، رایحــۀ 

ــد. ــده می کن ــه را آکن ــای مدین ــه کوچه ه ــت ک ــاس اس ــکوفه های ی ش
نشــریۀ حاضــر محــل تالقــی افــکار، تبــادل دانــش، تجربیــات و تقویــت و توانمنــدی 
رابطه هاســت و در بهبــود ســالمت جامعــه مشــارکت مؤثــر دارد. ایــن نشــریه حاصــل 
کارگروهــی بخــش مشــارکت مردمــی دانشــگاه های مشــهد، گــرگان، بیرجنــد، بجنورد، 
شــاهرود، گنابــاد، نیشــابور، تربت جــام، تربت حیدریــه و اســفراین  اســت. از همــۀ ایــن 
ــی  ــد، قدردان ــاری نمــوده ان ــا را ی ــن نشــریه م ــه ای ــه در تهی ــرادی ک دانشــگاه ها و اف

می نماییــم.
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این جانــب علــی عالمــی پزشــک عمومــی هســتم. در ســال 1375 موفــق بــه اخــذ مــدرک 
ــز بهداشــت شهرســتان  ــوان مســؤول مرک ــه ای شــدم. در ســال 1375 به عن ــرای حرف دکت
بجســتان در مرکــز بهداشــتی درمانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی گنابــاد شــروع بــه کار نمودم. 
پــس ازآن در ســمت های »پزشــک اپیدمیولــوژی شهرســتان«، »کارشــناس مســؤول واحــد 
ــوم  ــت بهداشــت دانشــگاه عل ــاد« و »معاون بیماری هــا در مرکــز بهداشــت شهرســتان گناب
ــال 84 از  ــه دادم. در س ــت  ادام ــه فعالی ــال های 84-82 ب ــۀ س ــاد« در فاصل ــکی گناب پزش
طریــق وزارت بهداشــت و بــا کمــک بانــک جهانــی در قالــب پــروژۀ » توانمندســازی مدیران« 
بــه دانشــگاه هایــــدلبرگ آلمــان اعــزام شــدم و موفــق بــه کســب مدرک کارشناســی ارشــد 
» ســالمت بین الملــل« گردیــدم. در ســال 86 در رشــتۀ دکتــرای تخصصــی » اپیدمیولــوژی« 
دانشــگاه تهــران پذیرفتــه شــدم. در ســال 90 فارغ التحصیــل ایــن رشــته گردیــدم. از ســال 
92 تاکنــون مجــدد به عنــوان » معــاون بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی گنابــاد« و » رئیس 
ــاد«  ــوم پزشــکی گناب ــر ســالمت دانشــگاه عل ــر ب مرکــز تحقیقــات عوامــل اجتماعــی مؤث

مشــغول بــه فعالیــت هســتم.
ــر،  ــای واگی ــی بیماری ه ــه اپیدم ــا س ــا ب ــور م ــر کش ــال حاض ــه در ح ــم ک ــا می دانی م
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ــرات  ــه تغیی ــه ب ــا توج ــت. ب ــه اس ــر مواج ــای غیرواگی ــی و بیماری ه ــیب های اجتماع آس
جمعیتــی و اپیدمیولوژیــک و قــرار گرفتــن در گــذار ســالمت، توجــه بــه کنتــرل و پیگیــری 

ــت. ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی ــر از اهمی ــای غیرواگی بیماری ه
در حــال حاضــر بــه نظــر می رســد همان گونــه کــه مشــارکت جامعــه در کنتــرل 
بیماری هــای واگیــر نقــش خــود را به خوبــی بــه اثبــات رســانده اســت؛ دســتیابی بــه اهــداف 
ذکرشــده در ســند ملــی پیشــگیری و کنتــرل عوامــل خطــر بیماری هــای غیرواگیــر نیازمند 
توســعۀ مشــارکت آحــاد جامعــه به ویــژه داوطلبــان ســالمت اســت. توجــه بــه عوامــل خطــر 
ــی  ــر را در جامعــه درپ ــر مســلماً پیشــگیری از بیماری هــای غیرواگی بیماری هــای غیرواگی
خواهــد داشــت. بــه بــاور این جانــب داوطلبــان ســالمت در ایــن امــر مهــم نقشــی بی بدیــل و 
تعیین کننــده ای دارنــد. بــا توجــه بــه تأثیــر برنامۀ خــود مراقبتــی و ارتقای ســواد ســالمت بر 
کنتــرل و پیشــگیری بیماری هــای غیرواگیــر لــزوم درگیــر شــدن فعاالنــۀ داوطلبان ســالمت 

در برنامــۀ پیشــگیری ایــن بیماری هــا بیش ازپیــش موردتوجــه قرارگرفتــه اســت.
ــردم  ــژه مشــارکت م ــت مشــارکت به وی ــرح تحــول ســالمت تقوی ــای ط ــی از ویژگی ه یک
اســت. بدیهــی اســت تقویــت ســاختار مشــارکتی تأثیــرات مثبــت در ســالمت جامعــه به جــا 
بگذارنــد. یکــی از ســاختارهای از پیــش موجــود برنامــۀ داوطلبــان ســالمت اســت، ایــن گروه 
ــرح  ــا در ط ــی آن ه ــته های خدمت ــه بس ــوع ک ــی متن ــون آموزش ــد مت ــه می توانن فرهیخت
تحــول ســالمت تدویــن گردیــده اســت را بــه خانــواده و جامعــه خــود منتقــل نماینــد. نکتــۀ 
دیگــر بحــث »خــود مراقبتــی« اســت کــه یکــی از برنامه هــای ارزشــمند طــرح تحــول حوزۀ 
بهداشــت اســت. داوطلبــان ســالمت در حــوزۀ خــود مراقبتــی نیــز می تواننــد پیشــرو جامعه 

خــود باشــند و موجــب ارتقــای ســالمت خــود و خانــواده خــود شــوند.

کالم آخر
ــه بیــان دیگــر در  در حــوزۀ مشــارکت اجتماعــی دو اصــل اساســی قابل توجــه می باشــد. ب
هرفرآینــد مشــارکتی  بایــد دو ویژگــی وجــود داشــته باشــد تــا فرآینــد مشــارکت مؤثرشــکل 
ــد. دو اصــل اساســی توافــق بیــن مشــارکت کنندگان  گرفتــه، نهادینــه  شــود و پایــدار بمان
ــه  ــی ک ــن معن ــه ای ــت. ب ــارکت اس ــداری مش ــول پای ــا و اص ــن آن ه ــدرت بی ــع ق و توزی
ــری  ــدرت تصمیم گی ــد و ق ــق می کنن ــر تواف ــر موضــوع موردنظ ــر س مشــارکت کنندگان ب
در خصــوص موضوعــات موردنظــر در فرآینــد مشــارکت بیــن همــه اعضــا تقســیم می شــود. 
امیــدوارم در برنامــۀ داوطلبــان ســالمت ایــن دو اصــل بیــش از گذشــته موردتوجــه و تأکیــد 

ــرار گیــرد. ــژه مســؤولین دولتــی ق به وی
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1    اهمیت بیماری های غیرواگیر را بداند.

2    چهار بیماری غیر واگیر مهم و چهار عامل خطر مربوط را بتواند توضیح دهد.

3   سند ملی غیر واگیر و برنامۀ ایراپن IraPEN را بتواند شرح دهد.

4   تفاوت برنامۀ ایراپن IraPEN را با اقدامات قبل نظام بهداشتی را بداند.

 خوانندگان باید پس از مطالعه بتواند:

اهداف آموزشی

برنامۀ ایراپن 

 PENIra
چیست؟



سال سوم
شماره هشتم

1396
7

کلیدی تریــن توصیــه ایــن ســازمان ایــن بــود کــه بــرای پیشــگیری و کنتــرل 
ایــن بیماری هــا بایــد از نظــام مراقبت هــای اولیــۀ بهداشــتی بهــره بــرد و بــرای 
موفقیــت در ایــن مســیر توصیــه نمــود نظــام مراقبت هــای اولیــۀ بهداشــتی بــه 
ســمت ایــن بیماری هــا جهــت داده  شــود و بــه نحــو شایســته ای تقویــت گــردد. 
در کنــار ایــن توصیه هــا ایــن ســازمان اقــدام در چهــار حیطه، حاکمیــت، کاهش 
ــتم  ــازی سیس ــر، توانمندس ــای غیرواگی ــر بیماری ه ــل خط ــا عوام ــه ب مواجه
بهداشــتی بــرای پاســخ گویی و درنهایــت دیده بانــی منظــم رونــد اپیدمیولوژیک 
ایــن بیماری هــا را از راهبردهــای اساســی نیــل بــه اهــداف فــوق دانســته اســت 

و بــرای هرکــدام اقدامــات عملــی ملموســی را پیشــنهاد کــرده اســت.

ــی،  ــخیصی و درمان ــور تش ــیار در ام ــرفت های بس ــم پیش ــر علی رغ ــۀ اخی ــد ده ــی چن ط
بیماری هــای غیرواگیــر در کل جهــان توســعۀ روزافزونــی داشــته اســت. بیماری هــای غیرواگیر، 
مســؤول بیــش از 53 درصــد بــار بیماری هــا در سراســر جهان هســتند و بیــش از 76 درصدکل 
بیماری هــا در ایــران بــه بیماری هــای غیرواگیر اختصــاص دارد. پایــۀ پیشــگیری از بیماری های 
غیرواگیــر، شناســایی عوامــل خطــر اولیــه، پیشــگیری و کنتــرل ایــن عوامــل اســت. بــه همین 
ســبب ســازمان جهانــی بهداشــت در ســال 2013م. برنامــۀ اقــدام جهانــی ســال های 2020- 
2013 را مشــتمل بــر نــه هــدف و بیســت و پنــج شــاخص بــرای کنتــرل چهــار بیمــاری عمدۀ 
غیرواگیــر بیماری هــای قلبــی عروقــی، دیابــت، ســرطان ها و بیماری هــای تنفســی و همچنیــن 
کاهــش عوامــل خطــر چهارگانــه دخانیــات، فعالیــت بدنــی کــم، تغذیــه نامناســب و الــکل در 
 PEN = Package of Essential Noncommunicable (ــرارداد ــان ق ــار جهانی اختی
Disease( . پــس ازآن ســازمان جهانــی بهداشــت اقدامــات عملــی را پیشــنهاد کــرد؛ کــه 

می توانــد کشــورهای مختلــف دنیــا را بــرای رســیدن بــه ایــن اهــداف یــاری کنــد.



ــز از ســالیان گذشــته  ــا نی ــر، در کشــور م متعاقــب پیشــرفت های مهــم در کنتــرل بیماری هــای واگی
اقدامــات خوبــی )ازجملــه اقدامــات آمــوزش همگانــی، ادغــام بیماریابــی دیابت و فشــارخون بــاال در نظام 
شــبکه و ...( در جهــت کنتــرل بیماری هــای غیرواگیــر انجــام گردیــد؛ امــا علی رغــم تالش هــای فــراوان، 
هماننــد دیگــر کشــورها مــا نیــز شــاهد افزایــش روزافــزون ایــن بیماری هــا در کشــور بودیــم؛ لــذا الزم 
ــا بومی ســازی و اجــرای پیشــنهاد ها ســازمان  بــود کــه در راســتای تعهــدات ملــی و جهانــی خــود و ب
 IraPEN = Package ( ــم ــام دهی ــتا انج ــن راس ــته ای را در ای ــات شایس ــت اقدام ــی بهداش جهان
of Essential Noncommunicable Disease Iran(. ایــن برنامــه در راســتای مجموعــۀ 

مداخــالت اساســی پیشــنهادی ســازمان جهانــی بهداشــت )PEN( تدویــن شــد و چهــار هــدف دیگــر 
ــه اهــداف نه گانــه آن افــزوده شــد. نیــز ب

ــن  ــه پیشــنهادی ای ــه همیــن دلیــل در راســتای اجــرای اســتراتژی های چهارگان          ب
ســازمان، در حیطــۀ حاکمیتــی از ســال 1392 کار تدویــن ســند ملــی پیشــگیری و کنترل 
بیماری هــای غیرواگیــر و عوامــل خطــر آن در معاونــت بهداشــت وزارت بهداشــت شــروع 

گردیــد و پــس از تهیــه بــه تصویــب شــورای عالــی ســالمت کشــور رســید.
در ایــن ســند بــا لحــاظ اهــداف جهانــی  نه گانــه متناســب بــا اولویت هــای ملــی بــا تغییراتــی اهــداف 
ســیزده گانــه نظــام ســالمت کشــور تعییــن گردیــد. ایــن ســند هم زمــان بــه امضــای ریاســت محتــرم 
مجلــس شــورای اســالمی، مدیــرکل ســازمان جهانــی بهداشــت و همچنین مدیــر دفتر منطقــۀ مدیترانۀ 
شــرقی ســازمان فــوق و ریاســت محتــرم جمهــور رســید. در راســتای اجــرای ایــن ســند، تفاهم نامه هــای 
همــکاری وزارت بهداشــت و ســیزده وزارتخانــۀ مرتبــط بــا ســالمت آمــاده گردید تــا اقدامات ضــروری در 
جهــت ایجــاد محیط هــای ســالم و فراهــم آوردن امکانــات الزم بــرای تســهیل رفتارهــای ســالم و کاهش 
مواجهــۀ مــردم بــا عوامــل خطــر انجــام گــردد. درزمینــۀ دیده بانــی رونــد اپیدمیولوژیــک ایــن بیماری هــا 

نیــز تاکنــون هفــت دور طــرح بررســی STEPs اجــر ا گردیــده اســت.
حــال درزمینــۀ جهت دهــی و تقویــت و ارتقــای پاســخگویی مراقبت هــای بهداشــتی در ادامــۀ برنامــۀ 
تحــول ســاختاری در نظــام بهداشــتی، برنامــۀ ایراپــن طراحــی و اجرای آزمایشــی آن در چهار شهرســتان 

ــال  ــزان احتم ــالمت می ــای س ــت و پایگاه ه ــای بهداش ــه در خانه ه ــن برنام در ای
ــد  ــی )مانن ــی عروق ــنده قلب ــنده و غیرکش ــوادث کش ــروز ح ــالۀ ب ــر ده س خط
ســکته های قلبــی و مغــزی( جمعیــت هــدف برنامــه حتــی درزمانــی که عالمــت دار 
و بیمــار نیســتند، تعییــن می گــردد و متناســب بــا میــزان احتمــال به دســت آمده 
ــا عــوارض آن صــورت می پذیــرد.  ــروز بیمــاری ی ــرای پیشــگیری از ب اقداماتــی ب
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منابع

)معاونــت گردآوری وتهّیه بیماری هــای غیرواگیــر  ســید محســن مهــری، کارشــناس 
بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی ســبزوار(

مراقبت هــای  نظــام  در  غیرواگیــر  بیماری هــای  اساســی  مداخــالت  مجموعــه 
ــت  ــر معاون ــت بیماری هــای غیرواگی ــر مدیری ــن«. دفت ــران »ایراپ ــه ای بهداشــتی اولی

ــکی ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــت وزارت بهداش بهداش

ــه  ــی، مراغ ــان غرب ــتان آذربایج ــده از اس نق
از اســتان آذربایجــان شــرقی، شــهررضا از 
ــان  ــتان کرم ــت از اس ــان و باف ــتان اصفه اس
شــروع گردیــد. ایــن برنامــه در راســتای 
ــنهادی  ــی پیش ــالت اساس ــۀ مداخ مجموع
ســازمان جهانــی بهداشــت )PEN( تدویــن 
گردیــده اســت. در ایــن برنامــه در خانه هــای 
بهداشــت و پایگاه هــای ســالمت میــزان 
احتمــال خطــر ده ســالۀ بــروز حــوادث 
کشــنده و غیرکشــنده قلبــی عروقــی )ماننــد 
ســکته های قلبــی و مغــزی( جمعیــت هــدف 
برنامــه حتــی درزمانی کــه عالمــت دار و بیمار 
ــا  ــب ب ــردد و متناس ــن می گ ــتند، تعیی نیس
اقداماتــی  میــزان احتمــال به دســت آمده 
بــرای پیشــگیری از بــروز بیمــاری یــا عوارض 
آن صــورت می پذیــرد. عــالوه بــر آن درزمینۀ 

بیماری هــای ســرطانی )رودۀ بــزرگ، پســتان و دهانــۀ رحــم( و آســم نیــز اقداماتــی در جهــت تشــخیص 
ــردد. ــام می گ ــگام انج ــالت زودهن و مداخ

     تفــاوت ایــن برنامه هــا بــا اقدامــات قبــل نظــام بهداشــتی ایــن اســت کــه ایــن 
بــار افــراد را قبــل از بیمــار شــدن یــا در ابتــدای بیمــاری تشــخیص می دهنــد. 

اقدامــات الزم اعــم از اقدامــات آموزشــی، مشــاوره ای و دارویــی به موقــع انجــام می شــود تــا مانــع 
بــروز یــا پیشــرفت بیمــاری گــردد. همچنیــن بــا دادن کارت هــای خــود مراقبتــی از خــود بیمــار 

نیــز بــرای ســالمتی وی کمــک گرفتــه می شــود.
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نوجوانان
و دخانیات 

در دنیــا و بــه  تبــع آن در کشــور مــا کاهــش یافتــه اســت. ایــن مســأله زنــگ خطــری جــدی بــرای متولیــان امــور و به ویــژه 
مســووالن آموزش وپــرورش اســت تــا در ایــن مــورد تصمیمــی جــدی اتخــاذ نماینــد.  ســیگار در مرحلــه اول ضایعــات مالــی 
ــردد.  ــن می گ ــم والدی ــوزان و دور از چش ــی دانش آم ــای پنهان ــب هزینه ه ــی آورد و موج ــرد وارد م ــواده ف ــر خان ــراوان ب ف
در مرحلــه بعــد خطــرات فــراوان جســمی بــرای نوجــوان نوپایــی دارد کــه بــه ســمت آن کشــیده می شــود. ســرطان ریــه 
شــایع ترین مشــکل مــردان جــوان و مســنی اســت کــه از ســنین نوجوانــی بــه ایــن مــادۀ مخــرب رو آورده انــد و در مرحلــۀ 

ســوم ســیگار مــادر اعتیــاد اســت.
ــات و  ــک های مطبوع ــی کیوس ــیگار در تمام ــروش س ــز ف ــترش مراک ــا گس ــد ب ــر می رس ــه نظ ــروزه ب ام
ــوزان  ــرای دانش آم ــود و ب ــته می ش ــل کاس ــن عم ــح ای ــم از قب ــی، کم ک ــوار و بارفروش ــای خ مغازه ه

ــت. ــده اس ــا ش ــع حقارت ه ــی و رف ــل بزرگ ــک عام ــوان ی به عن
یکــی از مهم تریــن علــل روی آوردن جوانــان بــه مصــرف ســیگار بیــکاری و فــرار از تبعــات منفــی ناشــی از آن اســت. اکنــون 
برخــی از جوانــان و متأســفانه حتــی نوجوانــان بــرای پــر کــردن اوقــات فراغــت بــه تفریحــات غیرســالم ازجملــه کشــیدن 
ســیگار روی می آورنــد. گاه نیــز فــرد بــرای ابــراز شــخصیت، اعــالم موجودیــت و بــرای آن کــه موردتوجــه واقــع شــود، ســیگار 
بــه دســت می گیــرد، غافــل از این کــه در مدت زمــان کوتاهــی گرفتــار عواقــب آن می شــود. در ایــن زمینــه رســانه ها نیــز 

بی تأثیــر نیســتند؛ زیــرا جــوان، گاه از فیلم هــا تأثیــر می گیــرد و بــه مصــرف ســیگار و مــواد مخــدر روی مــی آورد.
 تأثیــر گروه هــای دوســتی، فیلم هــا، معلمــان و یــا مربیــان ورزشــی و ایجــاد احســاس کاذب بــزرگ شــدن بــرای نوجوانــان 
و جوانــان یکــی دیگــر از علــل گرایــش آنــان بــه مصــرف ســیگار می باشــد. بیشــتر نوجوانــان شــاید بــه ایــن دلیــل ســیگار 
می کشــند کــه می خواهنــد مثــل بزرگ ســاالن باشــند یــا وحشــت دارنــد بــا دوســتان دیگرشــان کــه بــه ایــن دلیــل ســیگار 
می کشــند متفــاوت باشــند. فاصلــۀ عاطفــی بیــن والدیــن و جوانــان گاه موجــب می شــود کــه جوانــان بــه مســایل حاشــیه ای 
ازجملــه مصــرف ســیگار روی بیاورنــد؛ بنابرایــن جوانــان بــرای دســتیابی بــه تعــادل روحــی و تثبیــت و تعدیــل موقعیــت 

اجتماعــی، علمــی، عاطفــی و غیــره بــه اعتیــاد روی می آورنــد. 
شــیوۀ تربیتــی مــادر و پــدر و رفتــار تحکم آمیــز و صرفــاً نصیحــت محــور آنــان نیــز از دیگــر علــل  گرایــش بــه دخانیــات 

. شد میبا

ــروز از  ــان ام ــیگار در جه ــه س ــاد ب ــألۀ اعتی  مس
مســایل مهــم اجتماعــی اســت ویکــی از مشــکالت 
عمــده جوامــع محســوب می شــود. جامعه شناســان، 
روان شناســان، پزشــکان و دیگــر کارشناســان و 
همچنیــن ســازمان های مختلــف برای پیشــگیری و 
مبــارزه بــا اعتیــاد، طرح هــا و برنامه هــای مختلفی را 
مورداجــرا گذاشــته اند تــا ســالمت افــراد و بهداشــت 
ــن  ــد و از هــدر رفت ــه را حفــظ کنن ــی جامع عموم

نیــروی انســانی جلوگیــری نماینــد.
 دخانیــات و مصــرف فــراوان آن در جامعــه از 
معضالتــی اســت کــه اغلــب کشــورهای دنیــا بــا آن 
ــزارش یونســکو در  ــق گ ــد و طب دســت  به گریبان ان
ســال 2004 م. روز بــه  روز ســن مصــرف دخانیــات 
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 برخــی جوانــان و نوجوانــان بــرای فــرار از فشــارها، الگــوی صحیــح و ســالمی نمی یابنــد و بــه راهبردهــای ناصحیــح چــون مصــرف ســیگار 
روی می آورنــد. ایــن عــادت به مــرور بــه اعتیــاد منجــر می شــود. هزینه هــای بهداشــتی )ســالمتی( ســیگار کشــیدن نه تنهــا در کشــورهای 
توســعه یافته بلکــه در کشــورهای درحال توســعه نیــز باالســت. بــا توجــه بــه ایــن حقیقــت کــه صدمــات بهداشــتی آشــکار ناشــی ازســیگار 
بــه مــوازات گســترش مصــرف آن بیشــتر می شــود، تعجــب آور نیســت کــه بیماری هــای پدیــد آمــده بــر اثــر ســیگار درکشــورهای در حــال 

توســعه شــایع تر اســت؛ چراکــه شــیوع مصــرف ســیگار در ایــن کشــورها رو بــه افزایــش اســت.

بــر اســاس معیارهــای تشــخیصی ســازمان بهداشــت جهانــی، ســیگار در ردیــف مــواد اعتیــادآور محســوب می شــود. ســیگار، در ورودی اعتیاد 
و چــراغ ســبزی بــرای ســایر اعتیادهــا اســت. مصــرف ســیگار، نخســتین قــدم به ســوی اعتیــاد اســت.

مصــرف دخانیــات باعــث احســاس آرامــش می شــود. ایــن احســاس عامــل شکل بخشــی زندگــی افــراد 
اســت. از طرفــی نوعــی احســاس بــاارزش بــودن البتــه بــه شــکل کاذب در افــرادی کــه دچــار کمبــود 

اعتمادبه نفــس و یــا نیازمنــد تأییــد از طــرف گــروه هســتند، ایجــاد می کنــد.

وابستگی يا اعتياد به استعمال دخانيات

 وابستگی
 روانی

بــه علــت مصــرف دخانیــات، بــدن بــرای عملکــرد طبیعــی خــود و بــرای جلوگیــری از پیدایش نشــانه های 
قطــع نیکوتیــن، نیــاز بــه مصــرف میــزان مشــخصی از دخانیــات دارد. هرچنــد دخانیــات در میــان مــواد 
اعتیــادآوری مثــل هروئیــن، تریــاک، حشــیش و مشــروبات الکلی، منــع اجتماعــی کم تــری دارد و به راحتی 
ــل  ــن عل ــا بررســی ها نشــان می دهــد کــه ســیگار یکــی از بارزتری ــرد؛ ام ــرار می گی ــردم ق ــار م در اختی
مرگ ومیــر ناشــی از ســرطان، بیماری هــای عفونــی و ســکته در جهــان اســت. طبــق گفتــۀ پزشــکان در 
دود ســیگار متجــاوز از چهــار هــزار نــوع مــادۀ ســمی وجــود دارد کــه تعــدادی از آن ها ســرطان زا هســتند.

 وابستگی 
جسمانی 
)فیزیکی(

 هــر رفتــاری تحــت تأثیــر عوامــل مختلفــی اســت؛ اعتیــاد بــه ســیگار می توانــد 
عوامــل مختلفــی داشــته باشــد. بعضــی از ایــن عوامــل عبارت انــد از:

وجــود انــواع ســیگارها بــا شــکل ها، رنگ هــا، طعم هــا، پاکت هــای متنــوع و جــذاب، 
ــدم  ــان، ع ــۀ جوان ــه های موردعالق ــا و هنرپیش ــذاب فیلم ه ــای ج ــش صحنه ه نمای
وجــود وســایل و تبلیغــات الزم بــرای آگاهــی جوانــان از خطــرات و مضــرات ســیگار از 
ســوی مســؤوالن، شکســت در تحصیــل و به خصــوص غــول عظیــم کنکــور ازجملــه عوامــل مؤثــر 

ــه ســیگار می باشــند. در روی آوردن ب

عوامل مؤثر 
در اعتیاد 

به سیگار و 
دخانیات

عوامل 
اجتماعی
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شــکل گیری  و  پی ریــزی  در  خانــواده  نقــش 
ــد.  ــر می باش ــت انکارناپذی ــراد واقعی ــخصیت اف ش
ــر  ــس، مه ــاد اعتمادبه نف ــه ایج ــت ک ــکار اس آش
ــالم  ــواده س ــط خان ــک محی ــایۀ ی ــؤولیت در س ــاس مس ــت و احس و محب
امکان پذیــر می باشــد. تحقیقــات و پژوهش هــای زیــادی نشــان داده اســت 
کــه عــدم توجــه و حمایــت کافــی و یــا بــه عبارتــی احســاس طردشــدگی 
و یــا برعکــس محبــت یــا توجــه و حمایــت بیــش  از انــدازه فــرد را آمــاده 
کــج روی، ناســازگاری و تجــاوز بــه حقــوق دیگــران خواهــد کــرد. افــرادی 
کــه بــا محرومیــت عاطفــی و فقــدان مهــر مــادری روبــه رو بوده انــد، محبــت 
ــازگاری  ــدرت س ــراد ق ــن اف ــد. ای ــران را احســاس نمی کنن و عواطــف دیگ

ندارنــد و ایــن امــر را بــا تــرک خانــه و مدرســه، پرخاشــگری، زیــر پــا گذاشــتن قوانیــن و دیگــر ناســازگاری های رفتــاری بــروز می دهنــد. 
ــوس و  ــدازه از ســوی والدیــن نیــز ســبب ناســازگاری های رفتــاری می شــود و کــودک را بســیار متوقــع، ل ــا اغمــاض بیش ازان حمایــت و ی
نازپــرورده می  شــود. درنتیجــه فــرد در ایــن حالت هــا نیــز در ســازش بــا دیگــران دچــار مشــکل می شــود. برقــراری رابطــۀ صحیــح والدیــن 
بــا کــودک باعــث برقــراری ســیر طبیعــی رشــد شــخصیت کــودک می شــود و او را از انحــراف و کــج روی مصــون مــی دارد. والدیــن بایــد بدانند 
کــه رشــد شــخصیت کــودک منــوط بــه برقــراری رابطــۀ صحیــح بین همــه اعضــای خانــواده از لحظــه تولــد اســت. آن هاکــودک را در حقیقت 
در برابــر مشــکالت رفتــاری کــه اعتیــاد یکــی از آن هــا می باشــد، واکســینه می کنــد. مواظبــت و مراقبــت مــادر از کــودک و ایجــاد رابطــۀ 
عاطفــی بــا فرزنــد و رفتــار خردمندانــه و بامحبــت پــدر باعــث ایجــاد احســاس اعتمــاد و امنیــت در کــودک می شــود و از او فــردی متعــادل 
و بــا رشــد شــخصیت کافــی می ســازد. هرانــدازه والدیــن، جــوان را بــه حــال خــود واگذارنــد، او را در برابــر محیــط و اجتمــاع آســیب پذیرتر 
ســاخته اند و بعدهــا بــرای ایــن تســلیم بایــد بهــای ســنگین تری بپردازنــد. جوانــان در یــک چنیــن خانــواده ای مضطــرب، پریشــان، افســرده و 
منــزوی هســتند، مرتــب دچــار شکســت های گوناگــون تحصیلــی - اجتماعــی می شــوند و عزت نفــس، خویشــتن داری و اعتمــاد بــه  نفسشــان 
را از دســت می دهنــد و بــه ســیگار، الــکل، مــواد مخــدر و غیــره به عنــوان مفــری بــرای رهایــی از ایــن مشــکالت روی می آورنــد. از طــرف 
دیگــر چــون والدیــن بهتریــن و مؤثرتریــن الگوهــای رفتــاری بــرای فرزنــدان خــود هســتند امــکان ســیگاری شــدن کودکانــی کــه والدیــن 

آن هــا هــر دو ســیگاری هســتند، دو برابــر بیشــتر از کســانی اســت کــه یکــی از آن هــا ســیگاری اســت.

عوامل 
خانوادگی

یکــی دیگــر از عوامــل بســیار مؤثــر در اعتیــاد عوامــل فــردی هســتند. حتــی اگــر تمــام عوامل بــه وجــود آورنــدۀ اعتیاد 
ــرای مصــرف مــواد تصمیــم می گیــرد. ضعــف ایمــان،  ــاز درنهایــت ایــن خــود فــرد اســت کــه ب نیــز مهیــا باشــد ب
اخــالق، کنجــکاوی، تمتــع، معاشــرت بــا دوســتان نابــاب، تقلیــد، ضعــف شــخصیت و نداشــتن اعتمادبه نفــس و غیــره همــه و همه 
از عوامــل فــردی گرایــش افــراد بــه مصــرف مــواد می باشــند. همین طــور هیجان طلبــی دورۀ جوانــی، فــرار از مشــکالت زندگــی و 
فشــارهای عصبــی، غــرور، کنجــکاوی، مســایل جنســی، شکســت های عشــقی و شکســت های اجتماعــی از مــواردی هســتند کــه 

انگیــزه فــرد را بــرای گرایــش بــه مصــرف افزایــش می دهنــد.

عوامل 
فردی

گروهــی از نوجوانــان به دلیــل ســازگاری بــا 
ــدن  ــگ ش ــود و یکرن ــاالن خ ــم س ــتان وه دوس
بــا آن هــا چنــان موجودیــت فــردی و خانوادگــی 
ــر  ــر ه ــه در براب ــد ک ــوش می کنن ــود را فرام خ
تقاضایــی ســر تســلیم فــرود می آوردنــد. هــر چــه 
ــد،  ــش یاب ــدان کاه ــن و فرزن ــن والدی ــط بی رواب
ــان  ــرای آن ــی ب ــط گروه ــاالن و رواب ارزش همس

بیشــتر می شــود.

فشارهای 
دوستان و 
همساالن
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 ازآن جاکه پیشگیری بهتر و راحت تر از درمان است در 
ابتدا به راه های پیشگیری می پردازیم. 

ــواده شــکل می گیــرد و  همان طــور کــه قبــالً گفتــه شــد شــخصیت افــراد ابتــدا در خان
خانــواده بهتریــن و مؤثرتریــن عامــل در ایجــاد و یــا حــذف یــک رفتــار می باشــند. در ایــن 
رابطــه والدیــن بایــد از ســیگار کشــیدن در منــزل و در حضــور فرزنــدان خــود پرهیز کنند 
ــد خــود را در کنــار  ــراد ســیگاری خــودداری کننــد و فرزن ــا اف و هچنیــن از معاشــرت ب
کســی کــه ســیگار می کشــد قــرار ندهنــد. آمــوزش مهارت هــای زندگــی )مهــارت حــل 
ــره( ازعوامــل  ــه گفتــن، هنردوســت یابی و غی ــی ن ــدرت تصمیم گیــری، توانای مشــکل، ق
ــا تــرک اعتیــاد نیــز راه هــای فراوانــی پیشــنهاد  حفاظــت کننــده می باشــد. در رابطــه ب
ــرد  ــی ف ــه اراده و خواســت درون ــا ب ــن راه ه ــه ای ــه هم ــه البت ــده اســت ک ــه گردی و ارای
ــد  ــکالت می توان ــام مش ــل تم ــه یابی در ح ــت ریش ــلم اس ــه مس ــا آن چ ــردد؛ ام بازمی گ
بهتریــن راه حل هــا را بــه مــا ارایــه دهــد. پــس اگــر مــا ریشــه و علــل اعتیــاد را شناســایی 
کنیــم دقیق تــر و مؤثرتــر می توانیــم آن را درمــان کنیــم. مــوارد زیــر بــه  عنــوان راه هــای 
مؤثــردر تــرک اعتیــاد کاربــرد فراوانــی داشــته اســت. مطالعــه و آگاهــی از مضرات ســیگار، 
آمــوزش افــراد ســیگاری و تقویــت روحــی و روانــی آن هــا، ورزش و فعالیت هــای جســمی 
ــی و  ــای عموم ــات در مکان ه ــتعمال دخانی ــت اس ــن در ممنوعی ــع قوانی ــدف دار، وض ه
ــاپ  ــا چ ــش ی ــانی و پخ ــالع  رس ــا اط ــانه ها ب ــوزش از راه رس ــرای آن، آم ــت در اج جدی
تصاویــر از عاقبــت افــراد مبتــال، مشــاوره، اســتفاده از روش هــای جایگزیــن مثــل اســپری 
ــای  ــه راهکاره ــیگار از جمل ــرک س ــای ت ــتفاده از آدامس ه ــی، اس ــرص مکیدن ــی، ق بین

مناســب پیشــگیری باشــد..

 راه های پيشگيری و ترک اعتياد

منابع

اقــدس بلــوری کارشــناس جلــب مشــارکت مردمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی گردآوری وتهّیه
تربــت حیدریــه

راه تباهــی و راه رهایــی / تالیــف قــدرت جمالــی) بــا تغییــر و تلخیــص(2 – نقــل از 
پیونــد شــماره 286 - علیرضــا مــالزاده 3 -  اســتفاده از منابــع ناجــا اســتان گلســتان 



گردآوری: نیکو محمد یاری
 کارشناس مسئول جلب مشارکت مردمی دانشگاه علوم پزشکی تربت 

غلور شیر

ــه  ــت تهی ــواد الزم جه م
ــرای 4 نفر( غلــور شــیر )ب

قاشــق   8 غلورشــیر  پــودر 
عــدد   1 پیــاز  غذاخــوری، 
ــق  ــن زرد 1 قاش ــزرگ، روغ ب
شــامل  ادویــه  غذاخــوری، 

نمــک و  زردچوبــه 
ــی دلخــواه:  ــواد افزودن ســایر م
ــرده و  ــت چرخ ک ــه، گوش قورم

عــدس.

طرز تهیه پودر غلور شیر
ــیر  ــا ش ــد ت ــاند و می پزن ــیر می جوش ــدم را در ش ــور گن )بلغ
ــه خــورد بلغــور گنــدم رود و خشــک شــود؛ ســپس  کامــالً ب
خمیــر بــه  دســت  آمــده را در آفتــاب پهــن و خشــک می کننــد 

ــد.( ــیاب می کنن ــودر آس ــورت پ ــه ص و ب

طرز تهیه غلور شیر: 
پیــاز را خــرد می کنیــم. پــس آن کــه آب خشــک شــد، روغــن 
را اضافــه می کنیــم تــا پیــاز کامــالً تــف خــورد و طالیی رنــگ 
ــی  ــف کم ــر ت ــم س ــه می کنی ــیر را اضاف ــد غلورش ــود. بع ش
می دهیــم و آب را اضافــه می کنیــم و مرتــب هــم می زنیــم تــا 
بــه جــوش آیــد. ادویــه را بــه میــزان الزم اضافــه می کنیــم. در 
ــه می گیــرد. پــس  ــزدن مــواد رســوب کرده و ت صــورت هــم ن
از جــوش آمــدن و رســیدن بــه غلظــت مناســب آماده خــوردن 

می باشــد.
نکتــه: بنــا بــه ذائقــۀ متفــاوت افــراد می تــوان از هریک از ســایر 

مــواد افزودنــی دلخــواه اســتفاده کرد.



کشک زرد

مواد الزم :

قاشــق   8 زرد  کشــک  پــودر 
عــدد   1 پیــاز  غذاخــوری، 
ــزرگ، ســیر 4 حبــه متوســط،  ب
روغــن زرد 1 قاشــق غذاخــوری، 
ــه ، فلفــل  ادویــه شــامل زردچوب
ســیاه ، نمــک و ســایر مــواد 
افزودنــی دلخــواه: قورمه،گوشــت 
رنــده  چرخ کرده،گوجه فرنگــی 
گوجه فرنگــی،  رب  یــا  شــده 

عــدس. و  ســیب زمینی 

طرز تهیۀ پودر کشک زرد
ــه،  ــه )زردچوب ــده آرد و ادوی ــرش ش ــفندی خوب ت ــه دوغ گوس ب
ســیاه دانه و ســیر( اضافــه کنیــد. آن را خــوب ورز دهیــد تــا خمیــر 
بــا قوامــی به دســت آیــد. خمیــر را مثــل کشــک گلولــه کــرده در 
آفتــاب پهــن  کنیــد تــا فقــط خیســی آن بــرود نــه کامــالً خشــک 
ــه شــکل  ــا مجــدد ب شــود؛ ســپس از غربیــل ) الــک( رد کنیــد ت
پــودر درآیــد. پــودر را مجــدد در آفتــاب پهــن کنیــد تــا ایــن کامــاًل 
خشــک شــود. در صــورت انجــام غیرحرفــه ای امــکان تلــخ شــدن و 

کپــک زدن وجــود دارد.

طرز تهیه غذ
پیــاز را خردمی کنیــم. پــس از تــف دادن کــه آب آن خشــک 
ــا پیــاز کامــاًل تــف  ــه آن اضافــه می کنیــم ت شــد، روغــن را ب
ــز  خــورد و طالیی رنــگ شــود؛ ســپس ســیر را کــه کامــاًل ری
شــده وکشــک زرد را بــه آن اضافــه می کنیــم . کمــی ســر تــف 
می دهیــم. آب را اضافــه می کنیــم و مرتــب هــم می زنیــم تــا 
ــم.  ــه می کنی ــزان الزم اضاف ــه می ــه را ب ــد، ادوی ــه جــوش آی ب
ــه غلظــت مناســب آمــاده  پــس ازجــوش آمــدن و رســیدن ب

ــد. ــوردن می باش خ
ــک از  ــوان از هری ــراد می ت ــاوت اف ــۀ متف ــه ذائق ــا ب ــه: بن نکت

ــرد ــتفاده ک ــواه اس ــی دلخ ــایرمواد افزودن س
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چگونه به کودک 
خود »نه« بگوييم 

آموختــن » نــه یعنــی نــه « بــه فرزندتــان، اولیــن قــدم حیاتــی بــرای نظــم بخشــیدن بــه رفتــار او و 
ــن اصــول تربیــت،  ــد اســت. یکــی از مهم تری ــرورش فرزن ــد موفقیــت در پ ــع اساســی ترین کلی درواق
یادگیــری مهــارت » نــه« گفتــن بــه کــودک اســت. گاهــی اوقــات کــودکان خواســته هایی دارنــد کــه 
قابل قبــول نیســت، بایــد در ایــن شــرایط بــه آن هــا » نــه« بگوییــم؛ امــا » نــه« گفتــن روش خاصــی 
دارد کــه درصورتی کــه درســت از ایــن روش هــا اســتفاده کنیــم زودتــر بــه نتیجــۀ مطلــوب خواهیــم 
ــر شــود. بعضــی از متخصصــان  ــه« بی اث ــاد باعــث می شــود کــه کلمــه » ن ــه« گفتــن زی رســید. » ن
ــان بزرگ ترهــا می شــنوند کم کــم ایــن کلمــه را  ــه« را از زب ــاد کلمــه » ن ــد کودکانــی کــه زی معتقدن
ــن کلمــه  ــان آوردن ای ــه زب ــگام ب ــا به صــورت خشــمگین شــما در هن ــا تنه ــد و ی ناشــنیده می گیرن

ــد. ــه می کنن توج
پــس یــک مــادر چــه بایــد بکنــد؟! آیــا به کودکــش اجــازه دهــد تــا دیوانــه وار بــدود و هیــچ محدودیتی 
ــا روش  ــد ب ــن می توانن ــه« نیســت. والدی ــن این همــه » ن ــه گفت ــازی ب ــه نی ــل نشــود؟ ن ــرای او قائ ب
بهتــری بــرای کــودکان محدودیــت تعییــن کننــد بــدون این کــه بــه آن هــا این همــه » نــه« بگوینــد. 
ــا بلــه گفتــن هــم همــان کار را کــرد بــدون این کــه پاســخ منفــی بــه کــودک دلبندتــان  می تــوان ب
بدهیــد. البتــه در بلــه گفتــن هــم بایــد تعــادل داشــت. شــرایط الزم جهــت اموختــن مهــارت نــه گفتن 

بــه کــودک بدیــن گونــه میباشــد:

مقدمه

ــس از  ــرم پ ــدگان محت ــت خوانن  امیداس
خوانــدن ایــن مقالــه اهمیــت » نــه« گفتــن 
و چگونــه »نــه« گفتــن بــه کــودک را 

به خوبــی درک کننــد.

اهداف آموزشی:
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کــودکان نوپــا دوســت دارنــد راه برونــد، بدونــد، از پلــه بــاال و پاییــن 
برونــد و خالصــه محیــط خــود را بشناســند و چیزهــای تــازه را تجربه 
کننــد. اگــر شــما دکوراســیون منزلتــان را طــوری بچینیــد که وســایل 
ــه  ــت ک ــی اس ــد، طبیع ــترس باش ــاک در دس ــتنی و خطرن شکس
مجبوریــد مرتــب بــه فرزندتــان نکــن، نــدو، دســت نــزن بگوییــد و در 
ســخن گفتــن بــا او جمــالت منفــی بســیاری بــه کار ببریــد. بنابرایــن 
ــرر و  ــای مک ــه« گفتن ه ــود را از » ن ــه خ ــرای این ک ــن راه ب بهتری
بیهــوده خــالص کنیــد ایــن اســت کــه محیــط منــزل و دکوراســیون 
اتاق هــا را طــوری بچینیــد کــه بــرای بــازی و حــرکات کــودک امــن 

و مناســب باشــد.

کودکتــان را بــرای خریــد برده ایــد و او مــدام دامــان شــما را می کشــد و شــکالت می خواهــد. شــما 
هــم بــه او می گوییــد: » قبــل از شــام نمی شــود شــکالت بخــوری«. او پاهایــش را بــر زمیــن می کوبــد 
ــا  ــد. ت ــغ می زن ــر جی ــد و بلندت ــا می کوب ــر پ ــار محکم ت ــن ب ــد. او ای ــه« می گویی ــاره » ن و شــما دوب
شــما بــه راهــروی چهــارم برســید او پنــج بــار دادوفریــاد بــه راه می انــدازد تــا بــه خواســته اش برســد. 
شــما بــرای رهایــی از شــر ســروصدا و آبروریــزی  یــا تســلیم خواســته او می شــوید و یــا محکــم بر ســر 
حــرف خودتــان می ایســتید و ســرخ و ســفید می شــوید. کــه در هــر دو حالــت شــرایط بــرای شــما و 

کــودک ســخت می شــود.
 بعضــی از کــودکان تنهــا بــا شــنیدن کلمــه » نــه« نمی تواننــد علــت بعضــی از قوانیــن را بفهمنــد. 
متخصصــان روانشناســی خانــواده معتقدنــد می توانیــد بــا ایــن کــودک بــه گونــۀ مثبــت حــرف بزنیــد 
ــکالت  ــی ش ــام نمی توان ــل از ش ــد:» قب ــه بگویی ــای این ک ــاًل به ج ــید. مث ــه برس ــان نتیج ــه هم و ب

بخــوری«. می توانیــد بــه او بگوییــد:» بلــه تــو اجــازه داری شــکالتت را بعــد از شــام بخــوری«.

محیط امن و مناسب 
فراهم کنید

» نه« را با جمالت 
مثبت بگویید
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کــودک شــما در اتــاق نشــیمن تــوپ بــازی می کنــد و توپــش را بــه طرف 
ــنیدن  ــرای ش ــان را ب ــه خودت ــما درحالی ک ــد. ش ــوت می کن ــه ش شیش
ــازی در  ــه توپ ب ــد: » ن ــد، داد می زنی ــاده می کنی ــتن آم ــدای شکس ص
خانــه ممنــوع اســت«. بهتــر اســت بگوییــد:« پســرم می توانــی در خانــه 
توپــت را روی زمیــن قــل بدهــی تــا چیــزی نشــکند یــا این کــه بــروی 
در حیــاط تــوپ بــازی کنــی«. بــا دادن حــق انتخــاب بــه کــودک خــود 
القــا می کنیــد کــه بــر شــرایط مســلط اســت و می توانــد بــه خواســته اش 
برســد. حتــی کــودکان یــک تــا ســه ســاله هــم بــا داشــتن مــوارد ســاده 
بــرای انتخــاب می تواننــد حــس اســتقالل و شایســتگی را تجربــه کننــد. 
البتــه یادتــان باشــد در ایــن ســن گزینه هــای انتخــاب نبایــد خیلــی زیاد 

باشــد فقــط انتخــاب از بیــن دو مــورد کافــی اســت.

حق انتخاب بدهید

بچه هایــی کــه در عمــر خــود »نــه« نشــنیده باشــند، لــوس می شــوند 
و اغلــب در بزرگ ســالی دچــار مشــکل می شــوند؛ چــون فکــر 
ــه  دلخــواه آن هــا باشــد وقتــی خــالف  ــد ب ــا بای می کننــد همــۀ دنی
ــوند.  ــه گیر می ش ــرده و گوش ــی افس ــور و گاه ــد، دلخ آن را می بینن
بنابرایــن بــه کودکتــان یــاد بدهیــد کــه همه جــا قوانینــی دارد کــه 
الزم اســت بــه آن هــا احتــرام بگــذارد. در منــزل هــم از کودکــی ســه، 
چهــار قانــون اساســی برای کــودک تعییــن کنیــد. البته توجه داشــته 
باشــید کــه ایــن قوانیــن در حــد درک کــودک در هــر ســن باشــد و 
در مــورد ایــن قوانیــن جــدی باشــید. اگــر کــودک خواســت آن هــا را 
زیــر پــا بگــذارد، بــه او » نــه« بگوییــد و اگــر بازهــم اثــری نکــرد او را 

جریمــه کنیــد تــا بدانــد کــه ســرپیچی از قانــون جریمــه دارد.

تعادل داشته باشید
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ــه او  ــرش را فشــار می دهــد. شــما ب ــا ســر خواهــر کوچک ت کــودک دو ســاله شــما دارد دســت و ی
می گوییــد: » نکــن«. او  دســت از کار بــردارد، چــون نمی دانــد در عــوض ایــن کار چــه بکنــد و چگونــه 
ــا  ــا خواهــر کوچکــش را نشــان بدهــد. شــما می توانیــد ب ــازی ب ــرای ب ــه اش ب محبــت خــود و عالق
گفتــن یــک جملــه کوتــاه راه جایگزیــن را بــه او نشــان دهیــد. و به جــای » نکــن« بگوییــد: » خواهــر 
ــد  ــوزاد می توان ــک ن ــا ی ــازی ب ــرای ب ــرد کــه ب ــاد می گی ــن کار او ی ــا ای ــازش کــن«. ب ــو ببــوس، ن ت
ــر بتواننــد خواســتۀ شــما را درک کننــد، بهتــر اســت  ــرای این کــه کــودکان کوچک ت چــه بکنــد. ب
خودتــان عملــی بــه آن هــا نشــان دهیــد کــه چــه می خواهیــد. مثــاًل وقتــی کــودک شــما جوجــه ای را 
می زنــد و در دســتانش فشــار می دهــد. می توانیــد بــه او نشــان دهیــد کــه به جــای ایــن کار چگونــه 
می توانــد حیــوان را آرام بــدون این کــه فشــارش دهــد نــاز و نــوازش کنــد و بــه او دانــه بدهــد. وقتــی 
او چندیــن بــار ببینــد شــما ایــن کار را به آرامــی و بــدون آزار حیــوان انجــام می دهیــد، یــاد می گیــرد.

ــی در ماشــین پشــتی  ــاًل وقت ــودکان عمــدی نیســت. مث ــای ک ــی از کاره ــه خیل ــد ک ــن را بدانی ای
ــودکان  ــه بســیاری از ک ــما نیســت؛ بلک ــد، قصــد او آزار ش ــد فشــار می ده ــا لگ ــما را ب ــی ش صندل
کــه فعــال هســتند نیــاز دارنــد ایــن انــرژی خــود را بــه طریقــی خالــی کننــد و تــکان دادن یکــی از 
اندام هــا بــدون توجــه و قصــد خــاص یکــی از راه هــای تخلیــه ایــن انــرژی اســت. در ایــن مــوارد کافــی 
اســت توجــه کــودک را بــه کاری کــه می کنــد جلــب کنیــد تــا آرام بگیــرد یــا این کــه راه جایگزیــن 
بــه او نشــان دهیــد. مثــاًل به جــای این کــه ســرش داد بزنیــد: » پاهایــت تکــون نــده«. می توانیــد بــه او 
بگوییــد:« یــک مســابقه! ببینــم دختــرم می توانــی بــه پاهایــت دایره هــای کوچــک روی زمین بکشــی 
طــوری کــه پاهایــت بــه صندلی هــا نخورنــد؟ اگــر پایــت بــه صندلــی بخــوره می بــازی.« در مــورد 
ــد به جــای این کــه دســتورتان را مــدام تکــرار کنیــد دســتتان را آرام روی  ــر می توانی بچــه کوچک ت

پاهایــش بگذاریــد و به ســادگی بگوییــد: »پاهــا مجســمه بشــوند«!
ــه هــم این طــرف و آن طــرف  ــن کارهــا آرام نمی گیــرد و مــدام در خان ــا ای ــا اگــر کــودک شــما ب ام
مــی دود، بهتــر اســت به جــای نکــن گفتن هــای مکــرر ســاعاتی از روز او را بــه محلــی امــن و مناســب 
بــرای بــازی و دویــدن ببــــرید تــا بتوانــد انــرژی اش را خالــی کنــد وگرنــه نشســتن در خانــه و مرتــب 

» نکــن« گفتــن تنهــا کــودک را لجبــاز و شــما را خســته می کنــد
 می توانیــد بــه کودکتــان کمــک کنیــد به جــای کاری کــه نبایــد انجــام دهــد یــک فعالیــت لذت بخش 
دیگــر انجــام دهــد. مثــاًل اگــر کــودک نوپــای شــما یــک جعبــۀ برشــتوک را روی زمیــن خالــی کــرده 
ــازی  ــا ب ــرگرمی ی ــک س ــه ی ــواس او را ب ــد ح ــد، می توانی ــف می کن ــن را کثی ــا آن زمی ــت و ب اس
موردعالقــۀ دیگــری پــرت کنیــد. وقتــی شــما بــا کــودک در ارتبــاط باشــید و به لــذت و کنجــکاوی او 
اهمیــت بدهیــد او هــم بهتــر بــا شــما همــکاری می کنــد و بــه خواســته ها و دســتورات شــما توجــه 
بیشــتری نشــان می دهــد. بــا ایــن کار وقــت کافــی خواهیــد داشــت کــه زمیــن را ســر فرصــت تمیــز 

. کنید

ببینید و جایگزین 
پیشنهاد کنید
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ــد  ــه کــودک بای ــان دســتورات ب ــه در حــرف زدن و بی ــۀ مهمــی ک نکت
رعایــت کنیــد ایــن اســت کــه همیشــه بــرای این کــه کــودک بــه حــرف 
شــما توجــه کنــد بایــد در فاصلــه یــک متــری او در ســطح چشــمان او 
قــرار بگیریــد و بــه چشــمانش نــگاه کنیــد و آرام، محکــم و شــمرده حرف 

خــود را بزنیــد. 
ــک  ــا ی ــد ب ــن می توانی ــد؛ بنابرای ــد، می فهمن ــان می کنی ــه بی ــی ک ــای شــما را از روی لحن ــودکان بســیاری از حرف ه ک
لحــن محکــم بــدون گفتــن کلمــه » نــه« بــا کــودک حــرف بزنیــد. البتــه یادتان باشــد ایــن لحــن محکــم را بــرای مواقعی 
ــه کودکتــان  ــذ ب ــگاه معنــی دار و ناف ــا یــک ن ــد کــه می خواهیــد کــودک حتمــاً حــرف شــما را گــوش کنــد. ب نگه داری

بگوییــد اصــاًل از ایــن کارت خوشــم نمی آیــد بهتــر اســت ادامــه ندهــد!
در ضمــن می توانیــد بــا حــرکات ســر و بــدن خــود بــه کودکتــان نشــان دهیــد کــه الزم اســت کار خــود را رهــا کنــد. 
مثــاًل بــه تدریــج بــه کــودک نشــان دهیــد کــه وقتــی کاری خطرنــاک اســت حــرکات بــدن و چهــره شــما بــرای حفــظ 
ســالمت او تغییــر می کنــد و بــه او اجــازه نخواهیــد داد کــه ســالمتش را بــه خطــر بینــدازد چــون او را دوســت داریــد. اگــر 
می خواهیــد او را از خطــری حفــظ کنیــد بــا در بغــل گرفتــن او می توانیــد بــه او نشــان دهیــد کــه چه قــدر بــه  ســالمت 
ــد  ــد کــه خطــری جــدی او را تهدی ــی نگه داری ــرای زمان ــد و داد زدن هــا را ب ــن صــدای بلن ــد؛ بنابرای او اهمیــت می دهی

می کنــد.

لحن و حرکات 
مناسب داشته باشید

ــا  ــد و ی ــما نمی توانی ــه ش ــت ک ــته ای داش ــودک خواس ــر ک اگ
صــالح نمی دانیــد بــه او جــواب مثبــت بدهیــد، بــر ســر » نــه« 
خــود بایســتید. اگــر کــودک ببینــد کــه بعــد از اصــرار، گریــه و 
داد و فریــاد می توانــد شــما را تســلیم خواســته خــود کنــد؛ یــاد 
می گیــرد کــه دفعــات بعــد هــم از همیــن روش برای رســیدن به 
خواســتۀ خــود اســتفاده کنــد؛ بنابرایــن تنهــا زمانی بــه فرزندتان 

» نــه« بگوییــد کــه مطمئنیــد از حــرف خــود برنمی گردیــد.

سر حرف خود 
بایستید
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1-راهــی بــرای پرهیــز از »نــه گفتن«وجود نــدارد. »نــه گفتن«  
خــالف غرایــز طبیعــی ماســت؛ امــا بهــروزی فرزنــد مــا بــه توان  

مــا در انجــام این کار وابســته اســت.
2- شــما نمی توانیــد فقــط بــا صحبــت کــردن،  فرزندتــان را بــه 
ــرای بهره گیــری از گفت وگــو  ــد. البتــه ب ــار درســت وا داری رفت
ــار او  ــت رفت ــرل و مدیری ــز کنت ــۀ موفقیت آمی ــک برنام در ی

راه هــای دیگــری هــم وجــود دارد.
3- کــودک باتربیــت کودکــی اســت کــه هنــگام قــرار گرفتن در 
موقعیــت مناســب واکنــش مثبتــی بــه خواســته های والدینــش 

نشــان می دهــد.
ــا رفتارهــای نادرســت کــودک، جــر و بحــث  4- در مقایســه ب
شــما و همســرتان دربــارۀ چگونگــی کنتــرل و مدیریــت فرزنــد 

ــری باشــد. نوپایتــان ممکــن اســت مشــکل بزرگ ت
5- رفتــار مؤدبانــه بــا الگوســازی بهتــر یادگرفتــه می شــود تــا 

بــا تهدیــد و اعمــال مجــازات؛ 

ــواب  ــی خ ــادات طبیع ــاد ع ــا ایج ــان ب ــه فرزندت ــک ب 6- کم
احتمــال شکســت بســیاری از روش هــای  » نــه گفتــن « را  بــه  

ــرد. ــن می ب ــادگی از بی س
7-کــودک بــه علــت کنجــکاوی، رفتارهــای نادرســت خواهــد 
داشــت. او نمی توانــد همیشــه پیامدهــای کنجــکاوی اش را 

ــد  ــی کن پیش بین
و نکتــه مهــم این کــه قبــل از »نــه« گفتــن ایــن ســه ســؤال را 

از خــود بپرســید: 
1- آیا این بار واقعاً مهم است که نه بگویم؟

2- اگر موافقت کنم، آیا فرزندم را به خطرخواهم انداخت؟
3- اگــر مخالفــت کنــم آیــا دلیــل خوبــی بــرای ایــن مخالفتــم 

خواهــم داشــت؟
در نظــر گرفتــن ایــن ســه ســؤوال قبــل از مخالفــت می توانــد 

بســیار کمک کننــده باشــد.

چند نکته دیگر

اجــازه دهیــد مقالــه را بــا بحــث مثبتــی به پایــان برســانیم. تربیــت و پــرورش 
فرزنــد، بایــد بــرای شــما و نیــز فرزندتــان جالب توجــه و ســرگرم کننده باشــد و 
ایــن ممکــن اســت بــه معنــای گفتــن »بلــه« در موقعیت هایــی باشــد که شــما 
ــد  ــر بتوانی ــد. اگ ــزی، درســت خــالف آن را انجــام می دهی ــدا به طــور غری ابت
بیاموزیــد کــه بــه کودک خــود بیشــتر »بله« بگوییــد، او خوشــحال تر و شــادتر 
خواهــد بــود. درعین حــال شــما دیگــر مجبور نیســتید مــدام واژه »نــه« را تکرار 
کنیــد. بــه  این ترتیــب در لــذت کشــف و دریافــت، بــا او شــریک خواهیــد شــد. 
ایــن امــر مهارتــی اســت کــه در رونــد تبدیل شــدن بــه بزرگ ســالی به صــورت 

قابــل پیش بینــی و هوشــیار، شــاید ازدســت  داده باشــید.

چگونه به کودک نوپایتان 
»بله » بگویید؟

منابع

آقای دکتر محمد آذینی مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری ها )داوطلب متخصص(گردآوری وتهّیه
ربابه بوژمهرانی کارشناس مسؤول واحد جلب مشارکت مردمی دانشکده علوم پزشکی نیشابور

1-کتــاب کلیدهــای تربیــت کــودکان و نوجوانــان )چگونــه بــه کــودک خــود » نــه« بگوییــم(، 
نویســنده: دکتــر ویلیــام ویلــکاف مترجــم: زهراجعفــری

) hi Doctor.ir( 2-مجله پزشکی دکتر سالم
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پیام تبریک به یک داوطلب سالمت کوهنورد

صعود زمستانی موفقیت آمیز شمارا به قلۀ تفتان تبریک می گوییم و آرزومند 
صعودهای ییشتر همراه با سالمتی شما هستیم. 

تولد زیباترین هدیه خداوندی را که مانند سروشی روح بخش به زندگی تان نور 
امید دمید، تبریک می گوییم. قدم های کوچکش برایتان پر از خیروبرکت باشد.

داوطلب سالمت وکوهنورد گرامی: 
سرکار خانم مرضیه راستین

سرکار خانم اکرم اسالمی
)داوطلب سالمت مرکز جامع خدمات سالمت شماره 7 

شهرستان نیشابور(

گروه داوطلبان سالمت دانشکدۀ علوم پزشکی نیشابور

از طرف جمعی از داوطلبان سالمت مرکز شماره 7 و نمایندگان 

داوطلبین سالمت دانشکده علوم پزشکی نیشابور
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ای پدر رفتی و یاد تو نرفت، دل برفت، شادی برفت، امید رفت

درگذشت جانکاه پدر گرامی تان را تسلیت عرض می کنیم. از خداوند توانا علو 
درجات را برای شان و طول عمر همراه با سالمت را برای بازماندگان خواهانیم.

درگذشت جانکاه مادر گرامی تان را تسلیت عرض می کنیم. و از خداوند توانا 
علو درجات را برای شان و طول عمر بازماندگان همراه با سالمت را برای 

بازماندگان خواهانیم.

ای پدر رفتی و یاد تو نرفت دل برفت،شادی برفت، امید رفت

درگذشت جانکاه پدر گرامیتان را تسلیت عرض می کنیم. از خداوند توانا علو 
درجات را برای شان و طول عمر بازماندگان همراه با سالمت را برای بازماندگان 

خواهانیم.

همکار گرامی سرکار خانم ذبیحی 
کارشناس محترم جلب مشارکت شهرستان گنبد )دانشگاه گلستان(

همکار محترم سرکار خانم مرضیه علیشاهی
مسؤول جلب مشارکت مردمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

همکار گرامی جناب آقای عباس زارع
 مربی داوطلبین سالمت مرکز سالمت ششتمد
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برنامه فلوراید تراپی 
دانش آموزان مدارس

فلورایــد یــک مــادۀ طبیعی اســت کــه باعــث افزایش 
ــود.  ــیدگی می ش ــر پوس ــا در براب ــت دندان ه مقاوم
ایــن مــاده معمــوالً از راه آب آشــامیدنی و کم تــر از 
آن بــا غذاهــای دریایــی مثــل ماهــی و میگــو، چای، 

ــه بــدن انســان می رســد. بعضــی میوه هــا و ... ب

فلورايد چيست؟

از مهم تریــن شــاخص های توســعه در کشــورهای جهــان، شــاخص 
ســالمتی می باشــد. یکــی از فاکتورهــای مهــم در ارتقــای ســطح ســالمت 
ــالمت  ــظ س ــت حف ــراد در جه ــازی اف ــف، توانمندس ــع مختل ــراد جوام اف

ــت. ــی اس ــردی و اجتماع ف
ــا مــرور مطالــب علمــی مرتبــط، ســعی در ارتقــای ســطح  ایــن نشــریه ب
آگاهــی و دانــش داوطلبــان ســالمت و عمــوم مــردم دارد. از آن جایــی کــه 
داوطلبــان ســالمت در تمــام امــور ازجملــه در بخــش دهــان و دنــدان، وبری 
ــد. در  ــالمت بوده ان ــن س ــاور مراقبی ــار و ی ــوزان ی ــی دانش آم فلورایدتراپ
ایــن فصل مــروری بــر اهمیــت فلورایدتراپــی و مزایــای آن خواهیم داشــت.



 فلوراید از طرق مختلف می تواند اثر بگذارد
1   مصــرف فلورایــد ســبب ورود آن بــه عــاج و مینــای دندان هــای رویــش نیافتــه می شــود و باعــث 

اســتحکام دنــدان و افزایــش مقاومــت آن در برابــر پوســیدگی می گــردد.
2   فلورایــد مصرفــی بــه داخــل بــزاق ترشــح می شــود؛ اگرچــه غلظــت بزاقــی آن کــم اســت. ایــن 
امــر ســبب کاهــش تولیــد اســید می شــود کــه خــود باعــث کاهــش پوســیدگی دندانــی می گــردد.

مصــرف موضعــی فلورایــد )دهان شــویه، خمیردنــدان، ژل، وارنیــش و...( باعــث ورود آن بــه ســاختمان 
دنــدان می شــود و در محکــم شــدن ســاختمان دنــدان مؤثــر اســت. فلورایــد باعــث کاهــش بــروز 
پوســیدگی در دندان هــای شــیری بــه میــزان چهــل تــا پنجــاه درصــد و در دندان هــای دایمــی بــه 

میــزان پنجــاه  تــا شــصت درصــد می شــود.

سال سوم
شماره هشتم
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روش های مختلف استفاده از فلوراید

شــامل دهان شــویه ســدیم فلورایــد، خمیردنــدان 
حــاوی فلورایــد، ژل وارنیــش فلورایــد

ــزودن  ــامیدنی، اف ــه آب آش ــد ب ــزودن فلورای  اف
فلورایــد بــه نمــک، شــیر و ...و اســتفاده از قرص 

و قطــره فلورایــد.

قرص و قطرۀ فلورايد برای کودکان زير 
12 سال، بايد دندان پزشک تجويز کند.

نکات الزم در استفاده از دهان شویه سدیم فلوراید
2/. درصدی در مدارس

هر بطری 250 سی سی دهان شویه برای مصرف یک سال است.
هفته ای یک بار حدود 5 سی سی )به اندازه درب بطری( از دهان شویه، مصرف  شود.

هر فرد )دانش آموز( باید یک بطری مجزا داشته باشد.
پس از هر بار استفاده از دهان شویه، درب بطری محکم بسته شود.

دانش آمــوزان بهتــر اســت مراحــل اســتفاده را چنــد بــار بــا آب خالــی تمریــن کننــد تــا مطمئــن 
ــد. ــورت نمی دهن ــویه را ق ــوید دهان ش ش

محل نگهداری دهان شویه باید دور از نور شدید و حرارت باشد.
ــر اســت دانش آمــوزان قبــل از اســتفاده از دهان شــویه  ــد بهت ــر و بیشــتر فلورای ــرای جــذب بهت ب
دندان هــای خــود را مســواک کننــد و تــا نیــم ســاعت پــس از اســتفاده چیــزی نخورنــد و نیاشــامند 

و حتــی دهــان خــود را بــا آب نشــویند.

الف: 
روش های موضعی

ب: 
روش های خوراکی



نحوۀ استفاده از دهان شویه سدیم فلوراید

ــورت دادن  ــرای پیشــگیری از ق ــد ب ــان بریزن ــه داخــل ده حــدود 5 سی ســی از دهان شــویه را ب
ــد. ــو خــم کنن دهان شــویه ســر  را کمــی به طــرف جل

خــم کــردن ســر بــه ســمت جلــو باعث پیشــگیری 
ــردد. ــورت دادن دهان شــویه می گ از ق

بــه مــدت یــک دقیقــه دهان شــویه را داخــل دهــان به گونــه ای 
ــاس  ــا آن تم ــا ب ــطح های دندان ه ــام س ــه تم ــد ک بچرخانن

پیداکنــد و ســپس آن را بیــرون بریزنــد.

 چرخاندن دهان شویه به مدت یک دقیقه در داخل دهان.
الزم اســت بــه دانش آمــوزان یــادآوری گــردد کــه پــس از مصــرف 

دهان شــویه تــا مــدت نیــم ســاعت چیــزی نخورنــد و نیاشــامند.
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ــان و منابع ــۀ ســالمت ده ــژۀ  برنام ــدان وی ــان و دن دانســتنی های ســالمت ده
ــر-1394 ــارات گالبگی ــار 94، انتش ــی ، به ــوزان ابتدای ــدان دانش آم دن

نیکومحمدیاری  کارشناس جلب مشارکت مردمی گردآوری وتهّیه
دانشگاه علوم پزشکی تربت جام



زندگی

زندگی مانند دریاست
گاه پرجوش، گاه خاموش

گاه همچون ابر تنها
دل گرفته، بغض کهنه

زندگی زیباست، شاید
بی وجود دل شکستن

بی وجود رنج و سختی
عشق دل ها را گسستن

زندگی بی ابر زشت است
شوق بارانی در آن نیست

مثل دریا باید آن بود
زندگی ها رنگ آبی

زندگی باید شروع کرد
از همان راه قدیمی
از فراز خستگی ها
تا ته دل بستگی ها

شاعــر
ســیمین بازوبنــدی داوطلــب ســالمت دانشــکده علــوم پزشــکی 

نیشــابور - شهرســتان فیــروزه



آموزش رايانه به زبان ساده 

)قسمت 2(

ــا میلی ثانیــه )هــزارم  دیســک های ســخت داخلــی خیلــی ســریع هســتند و زمــان دسترســی بــه آن هــا ب
ــای  ــریع تر اســت. اندازه ه ــد دیســک س ــر باش ــان کوچک ت ــن زم ــدر ای ــود. هرق ــری می ش ــه( اندازه گی ثانی
دیســک ها خیلــی متغیــر اســت. معمــوالً آن هــا بزرگ تــر از 20 گیگابایــت هســتند. یــک گیگابایــت 1024 
مگابایــت اســت؛ پــس یــک گیگابایــت )یــا به طــور خالصــه یــک گیــگ( فضــا معــادل حــدود 700 فالپــی 

دیســک خواهــد بــود.

ديسک های سخت داخلی
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ــت  ــف اطالعــات به صــورت موق ــرۀ حجم هــای مختل ــرای ذخی وســایل مختلفــی ب
و دائــم وجــود دارنــد. اگــر می خواهیــد یــک ســند کوچــک از کار دفتــر بــه خانــه 
ــی  ــک فالپ ــادگی از ی ــت به س ــت اس ــر از 1.4 مگابای ــم آن کم ت ــر حج ــد اگ ببری
ــزات  ــد از تجهی ــتر بای ــای بیش ــرای حجم ه ــی ب ــد؛ ول ــتفاده می کنی ــک اس دیس

دیگــری مثــل CD  اســتفاده کنیــد

ذخيره سازی
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فالپــی دیســک ها اطالعــات زیــادی را ذخیــره نمی کننــد. 
کنــد و غیرقابل اعتمــاد ولــی درعین حــال ارزان هســتند.

ــا  ــد و ت ــک ها کندترن ــا از هارددیس CD ROM خوان ه
ــد. ــداری می کنن ــات را نگه ــت اطالع 730 مگابای

ــات  ــتیبان گیری اطالع ــای پش ــی از روش ه ــوان یک نوارخ
ــات را در  ــوار حجــم قابل مالحظــه ای اطالع ــک ن اســت. ی
ــرای  ــی ب ــبتاً ارزان ــوار روش نس ــد. ن ــای می ده ــود ج خ
ــت.  ــات اس ــاد اطالع ــای زی ــری از حجم ه ــتیبان گی پش
نوارهــای مصرفــی نــوع خاصــی از نوارهاســت کــه نوارهــای 
DAT نامیــده می شــوند. گاهــی بــه ایــن نوارهــا کارتریــج 

ــد. ــم می گوین ــات ه اطالع

ــی  ــریع ترند؛ ول ــی دی رام ها س ــی از س ــا خیل دی.وی.دی ه
ــی بیشــتر  ــد. آن هــا خیل بازهــم از هارددیســک ها کندترن
از ســی دی هــا  اطالعــات ذخیــره می کننــد تــا 17 

گیگابایــت 

فالپی ديسک

ديسک نوری

نوار ذخيره

دی وی دی خوان ها

ــواع داخلــی  دیســک ســخت خارجــی معمــوالً کندتــر از ان
ــان  ــه هم ــتند ک ــم هس ــر ه ــک های گران ت ــتند. دیس هس
ســرعت را داشــته باشــند. آن هــا می تواننــد در همــان حجــم 
دیســک های داخلــی اطالعــات را ذخیــره و نگهــداری کننــد.

ديسک سخت خارجی

برخــی تجهیــزات هــم به عنــوان ورودی و هــم 
ــا  ــودم ی ــاًل م ــد. مث ــرد دارن ــوان خروجــی کارب به عن
ــا  ــودم داده ه ــته اند. م ــن دس ــاس از ای ــات تم صفح
را دریافــت می کنــد )ورودی( و داده هــا را ارســال 
می کنــد )خروجــی(. دســتگاه فاکــس ترکیبــی 
ــت  ــکنر اس ــک اس ــر و ی ــک چاپگ ــودم ی ــک م از ی
ــک خــط  ــا اســتفاده از ی ــا را ب ــد داده ه ــه می توان ک
ــه  ــک صفح ــر ی ــد. اگ ــت کن ــال و دریاف ــن ارس تلف
تماســی داشــته باشــید بــا لمــس بخــش خاصــی از 
ــس  ــه را وادار به عک ــد رایان ــش می توانی صفحه نمای
آیکــون  روی  کلیــک  حالــت  مشــابه  العملــی 
ــش تماســی در  ــن صفحــات نمای ــال ای ــد. مث نمایی
فروشــگاه هایی اســت کــه کارت هــای جایــزه خــاص 
مشــتریان را می پذیرنــد. مشــتری کارتــش را از یــک 
شــیار داخــل می کنــد کارت خوانــده و ثبت می شــود 
)مثــل دســتگاه های پرداخــت پــول( صفحه نمایــش 
پیشــنهادهای خریــد فروشــگاه را نشــان می دهــد و 
مشــتری بــا لمــس محل هــای مختلــف صفحــه یــا 
یکــی را انتخــاب می کنــد یــا بــه بخش هــای بعــدی 

ــی رود. م

تجهيزات ورودی - خروجی

ــه  ــی رایان ــه وقت ــت ک ــی اس ــۀ خاص ــتم عامل برنام سیس
ــردد و در  ــرا می گ ــودکار اج ــور خ ــود به ط ــن می ش روش

ــود. ــتقر می ش ــه مس حافظ

سيستم عامل



ــک  ــه ی ــما ب ــال ش ــود. به هرح ــرا می ش ــتم عامل اج ــط سیس ــه در محی ــت ک ــزار اس ــک نرم اف ــی از ی ــردی بخش ــۀ کارب برنام
سیســتم عامل مثــل وینــدوز یــا یونیکــس بــرای اجــرای برنامه هــای کاربــردی نیــاز داریــد برنامه هــای کاربــردی بدون سیســتم عامل 

ــد. ــه سیســتم عامل نیــاز دارن ــرای انجــام کارهــا و ظایــف خــود ب کار نمی کننــد. چــون به شــدت ب
وقتــی نرم افــزار تهیــه می شــود معمــوالً یــک نــام یــا یــک شــماره نســخه بــه آن داده می شــود شــما بــا سیســتم عاملی بــه نــام 

وینــدوز آشــنا می شــوید
در نســخه های جدیدتــر نرم افزارهــا معمــوالً امکانــات اضافــه و پیشــرفته تری ارایــه می شــود. گاهــی تفاوت هــا فــوراً 
ــرعت و  ــر س ــا در پشــت صحنه  اســت و ب ــم تفاوت ه ــی ه ــدوز.XP گاه ــز کار در وین ــاوت شــکل می ــاًل تف قابل تشــخیص اند؛ مث
ــا نســخه های  ــردی را می خریــد بایــد بدانیــد کــه بعضــی از نرم افزارهــا ب ــد. وقتــی برنامه هــای کارب ــر گذران روانــی پردازش هــا اث
خاصــی از وینــدوز هم خــوان نیســتند. معمــوالً ایــن اطالعــات روی جلــد نرم افزارهــا نوشته شــده اســت اگــر مطمئــن نیســتید از 
فروشــنده بپرســید یــا اگــر از اینترنــت خریــد می کنیــد بــا ارســال پســت الکترونیــک بــه بخــش راهنمــا ســوالتان را بپرســید. اگــر 
بعــد از خریــد نرم افــزار متوجــه شــوید کــه روی سیســتم شــما کار نمی کنــد احتمــاالً قــادر بــه پــس دادن آن نخواهیــد بــود. مثــاًل 
در مــورد یــک بــازی کــه روی بســته بندی آن مشــخصات سیســتم موردنیــاز نوشته شــده اســت اگــر رایانــه شــما آن مشــخصات را 

تأمیــن کنــد مشــکلی نخواهیــد داشــت
بعضــی نرم افزارهــا، مثــل ویروس یاب هــا، به طــور خــودکار شــما را از وجــود نســخه های بــه روز شــده خــود کــه بــرای اطمینــان 

از وجــود ســطح مناســبی از حفاظــت بایــد آن هــا را دریافــت و نصــب کنیــد مطلــع می کننــد. 

برنامة کاربردی چيست؟

سیســتم عامل، کامپیوتــر شــما را قــادر می کنــد تــا نرم افزارهــای دیگــر را اجــرا کنــد و فایل هــا را ایجــاد، حــذف، منتقــل، کپــی و 
اصــالح نمایــد. کامپیوتــر اولیــه در ســال 1981 بــا سیســتم عاملی بــه نــام DOS عرضــه شــد. DOS یــک سیســتم عامل دســتور 
ــد در آن وجــود نداشــت. در عــوض شــما  ــی کــه روی آن کلیــک کنی ــا آیکون های ــا ی ــود. یعنــی پنجره هــای زیب ــر خطــی ب گی
بایــد دســتورات را تایــپ می کردیــد تــا روال هــای مربــوط اجــرا شــوند. مســلماً ایــن روش خیلــی کاربرپســند نبــود. بعدهــا شــرکت 
میکروســافت سیســتم های عامــل خانــوادۀ وینــدوز را عرضــه کــرد و در این هــا روش آیکون هــا معرفــی شــد و بــه همیــن دلیــل 
ایــن خانــواده را »سیســتم عامل های اشــاره و کلیــک« نامیدنــد. سیســتم عامل دیگــر یونیکــس اســت. نکتــۀ مهــم در مــورد یونیکس 

آن اســت کــه منبــع آن بــازو آزاد اســت. یعنــی هرکســی می توانــد بــه متــن برنامــۀ سیســتم عامل دسترســی داشــته باشــد.

نرم افزارهای سيستم عامل
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ــا را  ــرد آن ه ــم و عملک ــم و اس ــا پرداختی ــس رایانه ه ــی و قابل لم ــزات فیزیک ــی تجهی ــه بررس ــا ب ــا این ج ت
آموختیــد ولــی بــدون وجــود نرم افــزار رایانــه شــما کار خیلــی مهمــی انجــام نخواهــد داد. نرم افــزار یــک نــام 
ــه انجــام کاری می کنــد.  ــادر ب ــزار، شــمارا ق ــری اســت. هــر بخــش از نرم اف ــرای برنامه هــای کامپیوت ــی ب کل
یــک برنامــۀ واژه پــرداز، بــه شــما امــکان می دهــد تــا در یــک ســند، متــن تایــپ کنیــد. همچنیــن می توانیــد 

متــن را شــکل بندی کنیــد، یعنــی شــکل ظاهــری آن را عــوض کنیــد یــا عکــس بــه آن بیفزاییــد.
بیاییــد انــواع مختلــف نرم افزارهــا را دقیق تــر بررســی کنیــم. همان طــور کــه گفتــه شــد، بــدون نرم افزارهــای 
خــاص، رایانــۀ شــما کار نخواهــد کــرد. ابتــدا بــه یــک سیســتم عامل احتیــاج داریــد. وینــدوز محصــول شــرکت 
ــاور  ــت اکســپلورر ، ورد ، اکســل ، اکســس ، پ ــای اینترن ــک سیســتم عامل اســت. نرم افزاره ــافت ی مایکروس

پوینــت همگــی نرم افزارهایــی هســتند کــه روی سیســتم عامل کار خواهنــد کــرد.

انواع نرم افزارها

حامد شیرمحمدی گردآوری وتهّیه
)کارشناس جلب مشارکت های مردمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود(



جمع کردن 
خرده ریزها

دیدن همه 
وسایل به طور 

یک جا

افزایش فضای 
زیر کابینت

ــد، از  ــه داری ــه در خان ــه و مجل ــای روزنام ــر ج اگ
آن به صــورت عمــودی به عنــوان مکانــی بــرای 
ــل  ــتیک و فوی ــزر، پالس ــه های فری ــرار دادن کیس ق

ــد. ــتفاده کنی ــپزخانه اس ــی در آش آلومینیوم

ــود  ــه وج ــه ای چندطبق ــه های پارچ ــازار، قفس در ب
دارد کــه می تــوان از پشــت در کمــد یــا اتــاق آویــزان 
ــرار دادن  ــرای ق ــه ای، ب ــه های پارچ ــن قفس ــرد. ای ک
ــودکار،  ــر، خ ــد، چت ــری، ِکلی ــایلی همچــون، بات وس

ــد. عینــک و... جــای زیــاد و مجزایــی دارن

دیوارهــای داخــل کابینــت زیــر ظرف شــویی را از دو 
طــرف ســوراخ کنیــد. یــک میله بلنــد همچــون رگال 
ــد.  ــه کنی ــواری، در ســقف آن اضاف داخــل کمــد دی
بــا ایــن کار می توانیــد اســپری های پاک کننــده، 
شیشــه شــوی و... را از قســمت نــازل روی ایــن 
ــزان کنیــد و به این ترتیــب، فضــای داخــل  ــه آوی میل

ــود. ــاز می ش ــت ب کابین

مرتب کردن 
زیورآالت

بــرای نگهــداری از زیــورآالت، دســتبند، النگــو 
دکمه هــای سردســت الزم نیســت از جعبه هــای 
ــا  ــد ب ــی می توانی ــد. به راحت ــرات اســتفاده کنی جواه
خریــدن یــک میلــه چوبــی عمــودی همچــون جــای 
دســتمال حولــه ای آشــپزخانه، آن هــا را داخــل ایــن 
ــز  ــری نی ــی راحت ت ــا دسترس ــد ت ــرار دهی ــه ق میل

داشــته باشــید.

داوطلبان 
سالمت

32



استفاده از 
رخت آویزهای 

مخصوص 
روسری

جمع کردن 
َملَحفه ها 

درون یک 
روبالشی

حلقه کردن 
سیم ها

برای مرتب نگه داشــتن روســری و مقنعــه و جمع بودن 
آن هــا درون کمــد لباس هــا، از رخت آویزهــای طبقه ای 
ــب،  ــد. به این ترتی ــتفاده کنی ــن کار اس ــوص ای مخص
عــالوه بــر مرتــب شــدن کمــد، روســری ها نیــز چروک 

ــوند نمی ش

پــس از شست وشــو اتوکشــی ملحفه هــای روتختــی 
ــرار نیســت روی تخــت اســتفاده  ــر ق و روبالشــی اگ
شــوند، آن هــا را به طــور مرتــب تــا کنیــد و درون یک 
ــدام از  ــب، هیچ ک ــد. به این ترتی ــع کنی ــی جم روبالِش

آن هــا را گــم نخواهیــد کــرد.

ــت را دور  ــتمال توال ــل دس ــی داخ ــای مقوای لوله ه
ــه  ــک جعب ــب درون ی ــا را به طــور مرت ــد. آن ه نریزی
ــارژرهای  ــل و ش ــیم، کاب ــد و س ــم بچینی ــار ه کن
اضافــه را به طــور مرتــب حلقــه کنیــد و درون آن هــا 
ــدن  ــده ش ــب، از درهم پیچی ــد. به این ترتی ــرار دهی ق

ــرد. ــد ک ــری خواهی ــیم ها جلوگی س
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جایی برای 
سنجاق سرها

پیــدا کــردن ســنجاق  ســر در ته کیــف و کوله پشــتی 
ــف را  ــۀ کی ــد هم ــت. بای ــاده ای نیس ــدان س کار چن
ــا سنجاق ســرهای خــود را بیابیــد.  ــد ت بیــرون بریزی
بــرای جلوگیــری از ایــن مشــکل، می توانیــد از قوطی 
یــا جعبــه آدامــس بــرای جمــع کــردن ســنجاق ها در 
یک جــا اســتفاده کنیــد. بــا ایــن کار دیگر سنجاق ســر 
ــی  ــاز، دسترس ــگام نی ــد و هن ــم نمی کنی ــود را گ خ

راحتــی نیــز بــه آن هــا خواهیــد داشــت.



نظم بخشیدن 
به سه راهی 

برق

بــرای تشــخیص بهتــر ســیم های برقــی کــه داخــل 
ســه راهی قــرار دارنــد، می توانیــد برچســب های 
ــام  ــد و ن ــور دهی ــیم ها عب ــل س ــتیکی از داخ پالس
وســیله ای کــه بــه آن تعلــق دارد را بنویســید. بــا ایــن 
خالقیــت ســاده، دیگــر بــه  اشــتباه ســیم وســیله ها را 

ــد. ــارج نمی کنی ــز خ ــتباه از پری به اش

مرتب کردن 
داخل اتومبیل

ــی  ــد، احتمــاالً صندل ــر6 ســال داری اگــر کــودک زی
ــایل  ــاب وس ــباب بازی، کت ــر از اس ــین پ ــب ماش عق
کــودک شماســت. بــرای جلوگیــری از ایــن بــه  هــم 
پالســتیکی  ظرف هــای  از  می توانیــد   ریختگــی 
ــرای  ــک ب ــا ســبدهای کوچــک پیک نی ــواره دار ی دی
ــی  ــد. حت ــن وســایل اســتفاده کنی ــردن ای یکجــا ک
ــی،  ــک آفتاب ــد وســایل خــود همچــون عین می توانی

ــد. ــرار دهی ــز در آن ق ــین و... را نی ــتمال ماش دس

از سیستم تا 
کردن استفاده 

کنید

ــرای جــا دادن  ــی ب ــا جــای چندان کشــوهای ِدراوِره
ــب  ــور نامرت ــا را به ط ــر لباس ه ــد. اگ ــا ندارن لباس ه
ــا از  ــم، فض ــرار دهی ــه ها ق ــوها و قفس ــن کش در ای
ــد؛  ــد ش ــر خواه ــم کم ت ــت ه ــه هس ــزی ک آن چی
ــور  ــا را به ط ــه لباس ه ــد هم ــعی کنی ــن، س بنابرای
ــا عقــب کشــو بانظــم  ــو ت ــد و از جل ــا کنی ــب ت مرت
ــا را  ــه آن ه ــد هم ــب، می توانی ــه  این ترتی ــد. ب بچینی
بــه  خوبــی ببینیــد و بــه  راحتــی از میــان آن هــا یکی 

ــد. ــرای پوشــیدن انتخــاب کنی را ب
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طاهــره موســوی کارشــناس برنامــۀ جلب مشــارکت های گردآوری وتهّیه
مردمی دانشــگاه علوم پزشــکی خراســان شــمالی

استفاده 
بهینه از سبد 

چهارگوش

هنــگام خریــد از ســوپرمارکت، وســایل داخــل 
کیســه های پالســتیکی مختلــف قــرار دارنــد و قــرار 
دادن آن هــا روی صندلی اتومبیل ایــن احتمال را دارد 
ــد و  ــا هنــگام پیــچ لیــز بخورن ــا روی دســت انداز ی ت
کــف ماشــین بیفتنــد. می تــوان بــه  راحتــی بــا خرید 
یــک ســبد چهارگــوش یــا حتــی ســبد رخت شــویی، 
از ایــن مشــکل جلوگیــری کــرد. بــا ایــن کار، وســایل 
را داخــل ســبد و در صندوق عقــب قــرار می دهیــد و 

هیچ چیــز جابه جــا نمی شــود.

ساختن 
چوب رختی برای 

کفش ها

بــرای کفش هــای  بــرای ســاختن چوب رختــی 
ــا  ــاس را ب ــی لب ــن چوب رخت ــه پایی ــد میل خــود بای
انبردســت قطــع کنیــد، آن را بــه دو طــرف بــه بیرون 
ــه  ــه داخــل خم کنیــد و آن را ب ــا به طــور مــوازی ب ی

شــکل چنــگک درآوریــد. 
ــه  ــی را ب ــن چوب رخت ــای ای ــد چنگک ه ــدل بای ــی و صن ــرای دمپای ب
ــازوی آن را به طــور  ــی دو ب ــرای کفش هــای معمول ــد و ب ــرون خم کنی بی
مــوازی بــه  طــرف داخــل خــم کنیــد. بــا ایــن خالقیــت جالــب، می توانید 

ــد. ــزان کنی ــد آوی ــان را از کم ــا و صندل هایت کفش ه
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ــط  ــت آگاهــی کــم و نگــرش غل ــه فقــط به عل ــی ناشــی از بیمــاری، ک ازیک طــرف ننــگ و بدنام
در اذهــان عمومــی وجــود دارد و از طرفــی راه هــای خــاص انتقــال بیمــاری کــه بــا خصوصی تریــن 
رفتارهــای انســان ماننــد روابــط جنســی، اعتیــاد تزریقــی و... در ارتبــاط اســت، ســبب گشــته ایــن 
بیمــاری عــالوه بــر یــک مشــکل بهداشــتی، به عنــوان یــک مشــکل اجتماعــی، فرهنگی، اقتصــادی و 
حتــی سیاســی هــم درآیــد. بــه همیــن دالیــل در بعضــی جوامــع و محافــل بــا فــرار از ایــن واقعیــت 
کــه بیمــاری ایــدز مرزوبــوم نمی شناســد و می توانــد همــه افــراد بــا هــر نــژاد و مذهــب و ملیتــی را 
بــه یــک نســبت گرفتــار کنــد، دســت بــه انــکار بیمــاری زده انــد کــه خــود موجب گســترش ســریع 
بیمــاری در آن جوامــع شــده اســت. همچنیــن در جوامعــی کــه بــا ایجــاد تبعیــض موجــب طــرد 
شــدن افــراد مبتــال از جامعــه شــده اند، بــا ازدیــاد بیمــاری در جامعــه مواجــه شــده اند. مجموعــه 

ایــن عوامــل موجــب پیچیدگــی راه هــای کنتــرل بیمــاری در جامعــه می باشــد.

یکی از بزرگ ترین مشکالت بهداشتی 
در جوامع کنونی بیماری ایدز است. 

ایدز یک بیماری عفونی مزمن قابل پیشگیری است.

اچ. آی. وی. يا ايدز
)HIV/AIDS( 
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ــان  ــان مبتالی ــت و درم ــی اچ. آی. وی. مراقب ــرل اپیدم ــتراتژی کنت ــن اس ــروزه مهم تری ام
ــان اســتاندارد ضــد  ــه اچ آی وی تحــت درم ــراد مبتالب ــه اف ــه بیمــاری اســت. درصورتی ک ب
رتروویروســی قــرار گیرنــد، بــا کاهــش تعــداد ویــروس در خــون و ترشــحات بــدن )کاهــش بار 
ویروســی( ضمــن آن کــه بــا کاهــش چشــمگیر عــوارض بیمــاری می تواننــد زندگی ســالم تری 
داشــته باشــند، احتمــال انتقــال بیمــاری بــه ســایرین نیــز بــه حداقــل ممکــن می رســد؛ لــذا 

تخمیــن زده می شــود کــه بــرای کنتــرل اپیدمــی در جامعــه بایــد: 

بدیهــی اســت ایــن مهــم تنهــا در صورتــی میســر می گــردد، کــه ایــن افــراد از بیمــاری خــود 
مطلــع باشــند و  بــرای دریافــت خدمــات مراقبــت و درمــان تمایل و دسترســی داشــته باشــند 

و خدمــات را به صــورت مســتمر دریافــت دارنــد.

1-بیماری ایدز را بشناسید.
2-تفاوت بیماری ایدز با عفونت اچ. آی. وی. را بشناسید.

3-راه های انتقال بیماری ایدز را فراگرفته باشید.
4-بدانیــد چــه افــرادی بیشــتر در معــرض خطــر ابتــال هســتند و رفتارهــای پرخطــر در 

رابطــه بــا بیمــاری ایــدز را بشناســید.
5- راه هــای پیشــگیری از اچ. آی. وی. یــا ایــدز را بشناســید و بــرای محافظــت خــود بدانید 

چــه بایــد کرد.
6-بتوانید افرادی را که رفتار پرخطر دارند را راهنمایی کنید.

7-بتوانیــد بــه جمعیــت تحــت پــوش خــود دربارۀ لــزوم حمایــت، رفــع تبعیــض و بدنامی 
ناشــی از بیمــاری و رفــع تــرس از آن مــکان همزیســتی بــا بیمــاران مبتالبــه اچ. آی. وی. 

یــا ایــدز آمــوزش دهیــد.

پس از مطالعه این مجموعه انتظار می رود:

90 درصد افراد مبتال شناسایی شوند.

90 درصد افراد شناسایی شده تحت درمان ضد رترویرسی قرار گیرند.

در 90 درصــد افــراد تحــت درمــان، بــار ویروســی آن قــدر کاهــش یابــد کــه 
شــود. غیرقابل اندازه گیــری 
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با یادگیری این مطلب خواهید توانست:
1-مردم را بااهمیت عفونت اچ. آی. وی. بیماری ایدز آشنا نمایید.

2-راه های انتقال بیماری را به مردم آموزش دهید.
3-خطر شیوع عفونت اچ. آی. وی. را درجامعه توضیح دهید.

4-مــردم را بــا رفتارهایــی کــه باعــث آلــوده شــدن بــه بیمــاری ایــدز می شــود 
آشــنا کنیــد.

5-افــراد در معــرض خطــر یــا پرخطــر را شناســایی کنیــد و بــه آن هــا دربــاره 
چگونگــی کاهــش عــوارض رفتارهــای پرخطــر آمــوزش دهیــد.

ــه  ــه ب ــت مراجع ــر را جه ــای پرخط ــا رفتاره ــا ب ــر ی ــرض خط ــراد در مع 6-اف
ــد. ــی کنی ــد راهنمای ــه می دهن ــیب را ارای ــش آس ــات کاه ــه خدم ــزی ک مراک

عامــل ایجــاد بیمــاری ایــدز، یــک ویــروس اســت کــه بــه آن اچ. آی. وی. )HIV( می گویند. 
ــروس گرفته شــده اســت کــه ترجمــۀ فارســی آن  ــام از ابتــدای حــروف التیــن وی ــن ن ای
»ویــروس نقــص سیســتم ایمنی«می باشــد. ویــروس اچ. ای. وی. نیــز ماننــد ســایر ویروس ها 
ــده ای کــه  ــات الزم اســت. ســلول زن ــه حی ــه ادام ــادر ب ــده ق ــک ســلول زن فقــط درون ی
ویــروس اچ. آی. وی. بــرای ادامــه حیــات الزم اســت درون آن باشــد گلبول هــای ســفید در بــدن انســان می باشــد.

ایــن ویــروس در خــارج از بــدن )خــارج از گلبول هــای ســفید( در زمــان کوتاهــی از بیــن مــی رود. ایــن ویــروس 
ــکل، وایتکــس و...( و حــرارت از بیــن مــی رود. ــا مــواد ضدعفونی کننــده )ال به راحتــی ب

عامــل ایجــاد بیمــاری ایــدز، یــک ویــروس اســت کــه بــه آن 
ــدای حــروف  ــام از ابت ــن ن ــد. ای اچ. آی. وی. )HIV( می گوین
ــه ترجمــۀ فارســی آن  ــروس گرفته شــده اســت ک ــن وی التی
ــروس اچ. ای.  ــروس نقــص سیســتم ایمنی«می باشــد. وی »وی
ــلول  ــک س ــط درون ی ــا فق ــایر ویروس ه ــد س ــز مانن وی. نی
زنــده قــادر بــه ادامــه حیــات الزم اســت. ســلول زنــده ای کــه 
ویــروس اچ. آی. وی. بــرای ادامــه حیــات الزم اســت درون آن 

ــد. ــان می باش ــدن انس ــفید در ب ــای س ــد گلبول ه باش

ایــن ویــروس در خــارج از بــدن )خــارج از گلبول های 
ــن  ــی رود. ای ــن م ــی از بی ــان کوتاه ــفید( در زم س
ویــروس به راحتــی بــا مــواد ضدعفونی کننــده 

ــی رود. ــن م ــرارت از بی ــس و...( و ح ــکل، وایتک )ال

کاربرد

عامل مولد 
بيماری ايدز

 چيست؟

عامل مولد بيماری ايدز چيست؟
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ــد راه  ــا چن ــک ی ــد از ی ــته باش ــه داش ــدن عالق ــمت ب ــدام قس ــه ک ــه ب ــب این ک ــی، برحس ــل بیماری زای هرعام
مخصــوص بــه خــود وارد بــدن می شــود )مثــاًل ویــروس ســرماخوردگی از راه تنفــس و باکتــری مولــد بیمــاری و 
ــت  ــد در نهای ــروس اچ. آی. وی. می خواه ــه وی ــدن می شــود.( ازآن جاک ــق خــوردن و آشــامیدن وارد ب ــا از طری وب
ــد به راحتــی  ــه گلبول هــای ســفید بــدن دسترســی پیــدا کنــد، پــس بایــد از راهــی وارد بــدن شــود کــه بتوان ب
بــه مقصــد خــود برســد. بــه خاطــر داشــته باشــید کــه گلبول هــای ســفید بهتریــن محــل زندگــی ایــن ویــروس 
اســت. پــس هرکجــا کــه گلبــول ســفید وجــود داشــته باشــد درصورتی کــه حــاوی ویــروس باشــد، می توانــد باعــث 
انتقــال بیمــاری شــود. پــس نتیجــه می گیریــم ویــروس اچ. آی. وی. از طریــق خــون و ترشــحات آلــوده بــه ویــروس 
)آلــوده بــدن بــرای افــراد عــادی قابل تشــخیص نیســت، در حقیقــت بایــد گفــت هــر ترشــح و...بایــد آلــوده در نظــر 
گرفتــه شــود حتــی اگــر خالفــش ثابــت شــود.( در صورتــی می توانــد وارد بــدن انســان شــود کــه به نوعــی بتوانــد 

بــه گلبــول ســفید دسترســی پیــدا کنــد پــس راه هــای انتقــال آن عبارت انــد از:
  1-خون و فراورده های خونی                   2-تماس های جنسی                         3-مادر به کودک

هــرگاه خــون فــردی آلــوده بــه ویــروس باشــد؛ درصورتی کــه 
بــا خــون فــرد دیگــری تمــاس پیــدا کنــد می توانــد بیمــاری را 
انتقــال دهــد. ایــن حالــت ممکــن اســت در زمــان انتقــال خون 
اتفــاق بیفتــد؛ امــا توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه در 
حــال حاضــر در تمــام کشــورهای دنیــا، ازجملــه ایــران تمــام 
ــروس اچ.  ــه وی ــی ازنظــر احتمــال آلودگــی ب خون هــای اهدای

ــوده بــودن اســتفاده نمی شــود پــس ایــن  آی. وی. ارزیابــی می شــوند و در صــورت آل
ــه  ــوده ب ــه هــر روش دیگــری اگــر خون آل خطــر بــه حداقــل ممکــن می رســد. امــا ب
ویــروس وارد خــون فــرد ســالم شــود می توانــد آلودگــی را منتقــل کنــد. ایــن حالــت 
در زندگــی روزمــره و معمولــی بــا رعایــت اصــول بهداشــتی به نــدرت اتفــاق می افتــد. 
مثــاًل اگــر فــردی کــه آلــوده بــه ویــروس اچ. ای. وی. اســت بــا یــک ســرنگ، تزریقــی 
انجــام دهــد و بــا همــان ســوزن و ســرنگ کــه آغشــته به خــون فــرد اســت بالفاصله به 
فــرد دیگــری تزریــق کنــد به گونــه ای کــه خونــی کــه در سرســوزن یــا ســرنگ اســت 
وارد خــون فــرد دوم شــود ویــروس اچ. آی. وی. منتقــل گــردد. بــه همیــن ترتیــب هــر 
جســم برنــده و نوک تیــزی کــه آغشــته بــه خون آلــوده بــه ویــروس اچ. آی. وی. باشــد 
درصورتی کــه موجــب ایجــاد خــراش یــا بریدگــی در بــدن فــرد ســالم شــود می توانــد 
ســبب انتقــال بیمــاری شــود؛ لــذا اعمالــی ماننــد خال کوبــی، حجامــت، ســوراخ کــردن 
گــوش، ختنــه، اعمــال جراحــی و خدمــات دندان پزشــکی اگــر بــا وســایل غیراســتریل 

و آلــوده بــه خــون انجــام شــود، از راه هــای انتقــال بیمــاری می توانــد باشــد.

ويروس اچ. آی. وی. چگونه وارد بدن می شود؟

1-خون و فراورده های خونی
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یکــی دیگــر از مایعــات بــدن کــه حــاوی تعــداد زیــادی گلبــول ســفید اســت، ترشــحات جنســی می باشــد. پــس 
ــند و  ــروس می باش ــن وی ــه ای ــوده ب ــت آل ــده اس ــش ش ــه اچ. آی. وی.  وارد بدن ــردی ک ــی در ف ــحات جنس ترش
درصورتی کــه ایــن ترشــحات وارد مخــاط تناســلی فــرد ســالم گــردد می توانــد باعــث انتقــال ویــروس شــوند توجــه 
کنیــد ایــن خطــر بــرای همــه افــراد وجــود دارد. مثــاًل اگــر مــردی اعتیــاد تزریقــی داشــته باشــد و از آن طریــق 
آلــوده بــه ویــروس شــده باشــد، همســر وی نیــز هنــگام تمــاس جنســی می توانــد بــه ایــن ویــروس آلــوده شــود.

بیشــترین احتمــال انتقــال از مــادر آلــوده بــه جنیــن، نــوزاد یــا شــیرخوار در زمــان بــارداری، هنــگام زایمــان و 
ــد. ــاق می افت ــیردهی اتف ش

ویروس اچ. آی. وی. از چه راه های وارد بدن انسان نمی شود؟
ــا یکدیگــر، هم صحبــت شــدن، هم ســفر  - ویــروس عامــل ایــدز از طریــق تماس هــای عــادی مثــل کار کــردن ب

بــودن، دســت دادن، بوســیدن، روابــط اجتماعــی مثــل سوارشــدن در اتوبــوس و تاکســی ســرایت نمی کنــد.
- ویروس عامل ایدز از طریق استفاده از حمام عمومی، استخر و توالت قابل  انتقال نمی باشد.

- ویروس عامل ایدز از طریق لباس، پوشاک، پتو  رختخواب قابل  انتقال نمی باشد.
- عطسه، سرفه و نیش حشرات نمی تواند باعث انتقال آلودگی به شخص سالم شود.

- ویروس عامل ایدز از طریق بزاق، اشک و ادرار منتقل نمی گردد.

چه کسانی بیشتر در معرض خطر ابتال به عفونت اچ. آی. وی. هستند؟
بــا توجــه بــه راه هــای انتقــال همــۀ افــراد جامعــه می تواننــد در معــرض خطــر ابتــال بــه عفونــت اچ. آی. وی. باشــند 
و ایــن بیمــاری مخصــوص هیــچ گــروه خاصــی نیســت؛ امــا بــا در نظــر گرفتــن راه هــای انتقــال بیمــاری افــراد زیــر 

بیــش از ســایرین در معــرض خطر هســتند:

1-معتادین تزریقی
2-افــرادی کــه روابــط جنســی محافظــت نشــده )بــدون اســتفاده از کانــدوم( با 

افــراد مختلــف )هم جنــس یــا جنــس مخالــف( دارنــد.
3-همسر افراد آلوده به ویروس اچ. آی. وی. یا همسر معتادین تزریقی

4-دریافت کنندگان مکرر خون

2 - تماس جنسی

 3 - مادر به جنين يا شيرخوار
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بــا روش هــای آزمایشــگاهی و فقــط بــا آزمایــش خــون می تــوان تشــخیص داد کــه فــرد آلــوده بــه ویــروس اچ. آی. 
وی. هســت یــا نــه. هیــچ گاه نمی توانیــد فقــط بــا نــگاه بــه اطرافیانتــان بــه ایــن مــورد پــی ببریــد. هــر فــرد ظاهــراً 
ســالمی را کــه در محــل کار، مدرســه، اســتادیوم ورزشــی، خیابــان و ... مالقــات می کنیــد ممکن اســت بــدون آن که 
حتــی خــودآگاه باشــد ناقــل ایــن ویــروس باشــد و درحالی کــه واقعــاً ســالم بــه نظــر می رســد ویــروس را بــه فــرد 

دیگــری منتقــل کند.

 اولین آزمایش 6-8 هفته بعد از رفتار پرخطر
 تکرار آزمایش تا 6 ماه بعد از رفتار پرخطر

ــروس وارد  ــه وی ــت. وقتی ک ــده اس ــدا نش ــروس پی ــل وی ــردن کام ــه کن ک ــرای از ریش ــی ب ــچ داروی ــوز هی هن
گلبول هــای ســفید بــدن یــک فــرد شــود فعــاًل بــه هیــچ طریقــی نمی تــوان آن را از بیــن بــرد. داروهایــی وجــود 

ــرد. ــر ک ــا را بهت ــی آن ه ــت زندگ ــر و کیفی ــان را طوالنی ت ــر مبتالی ــوان طــول عم ــا آن می ت ــه ب دارد ک

مشاوره، تشخیص، مراقبت افراد آلوده و بیمار یکی از راه کارهای کنترل ایدز در جامعه است.
بهتریــن راه بــرای افــرادی کــه رفتارهــای پرخطــر )اعتیــاد تزریقــی و...( دارنــد، ایــن اســت کــه تحــت مشــاورۀ افراد 
متخصــص ایــن کار قــرار گیرنــد و درصورتی کــه الزم باشــد تحــت آزمایــش قــرار گیرنــد. ایــن کار در مراکــزی بــه 
نــام مراکــز مشــاوره بیماری هــای رفتــاری انجــام می شــود. در ایــن مراکــز خدمــات آزمایــش و رایــگان اســت. افــراد 
به صــورت داوطلبانــه بــه ایــن مراکــز مراجعــه می کننــد. تمــام اطالعــات آن هــا کامــاًل محرمانــه باقــی خواهنــد 
مانــد. در ایــن مراکــز قبــل از اینکــه فــرد بــرای آزمایــش انجــام شــود، بــا او مشــاوره می شــود.  فــرد ازنظــر روحــی 

- روانــی بــرای انجــام آزمایــش و دریافــت پاســخ آمــاده خواهــد شــد.
مشاوره و آزمایش داوطلبانه یکی از راه های مهم پیشگیری از ایدز در جامعه می باشد.

چگونه می توان آلودگی به ويروس اچ. آی. وی. را تشخيص داد؟

چه زمانی بعد از رفتار خطرناک بايد آزمايش اچ. آی. وی. داد؟

برای درمان و مراقبت فرد آلوده به اچ. آی. وی. يا مبتالبه ايدز چه کار بايد کرد؟

چگونه بيماری ايدز را در جامعه کنترل کنيم؟
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داوطلــب ســالمت نمونــۀ شهرســتان 
پزشــکی  علــوم  دانشــکده   / فیــروزه  

نیشــابور

آقای عباس زارع 
مربــی نمونــه داوطلبیــن ســالمت مرکــز 

ســالمت ششــتمد
شهرســتان ســبزوار- دانشــگاه علــوم 

پزشــکی ســبزوار

آمنه مروی
شهرســتان  نمونــۀ  ســالمت  داوطلــب 
فیــروزه / دانشــکده علوم پزشــکی نیشــابور 
شهرســتان مینودشــت - دانشــگاه گلستان

فریده احراری
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــۀ دانش ــی نمون  مرب

مشــهد

آسیه خواجه تراب
مربــی نمونــۀ مرکــز خدمــات جامــع 
خاندوز/شهرســتان  نــوده  ســالمت 
آزادشهر-دانشــگاه علوم پزشــکی گلســتان

مرضیه ساعی
داوطلــب ســالمت نمونــۀ دانشــگاه علــوم 

پزشــکی مشــهد
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معصومه لطفی
داوطلــب ســالمت نمونــۀ پایــگاه ســالمت 

نقــاب/ دانشــگاه علــوم پزشــکی گنابــاد

معصومه قرن آبادی
مربی نمونۀ پایگاه اوزینه

شهرســتان گــرگان - دانشــگاه علــوم 
پزشــکی گلســتان

اکرم قلی
داوطلــب ســالمت نمونــۀ دانشــکده علــوم 

ــفراین پزشکی اس

اعظم جعفر زاده
داوطلــب ســالمت نمونــۀ شهرســتان 
ــوم پزشــکی مشــهد کالت / دانشــگاه عل

منیژه یوسفی
داوطلــب ســالمت نمونــۀ پایــگاه ســالمت 
ضمیمــه مرکــز 2 / شهرســتان آزادشــهر-

دانشــگاه علوم پزشــکی گلســتان

معصومه پنداشته
داوطلــب ســالمت نمونــه پایــگاه ســالمت 

توحیــد شــهر شهرســتان ســبزوار
دانشگاه علوم پزشکی  سبزوار

نرگس قاسمی
مربی نمونۀ پایگاه سالمت نقاب

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

زهرا لشگری
مرکــز  نمونــۀ  متخصــص  داوطلــب 
خدمــات جامــع ســالمت - هاشــمیه 

مشــهد پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 

زهرا امان زاده
ــکی  ــوم پزش ــکده عل ــۀ دانش ــی نمون مرب

ــفراین اس

مهرانگیز صفامنش
داوطلــب ســالمت نمونــۀ شهرســتان 
ــهد ــکی مش ــوم پزش ــگاه عل ــز دانش درگ



مهمترين 
داروهای مورد 
ديابتاستفاده در

اهداف آموزشی :
انتظار می رود خوانندگان محترم پس از مطالعه این مقاله بدانند :

1-مهترین موارد مصرف داروهای ذیل            2-مهمترین موارد منع صرف               3-هشدارها

      گلی بنکالمید

بــه 

صــورت قرصهــای 5 میلــی گرمــی موجــود مــی باشــد.
ــادی  ــرل زی ــرای کنت ــد ب ــی بنکالمی ــوارد مصرف:گل م
قنــد خــون در بیمــاری دیابــت شــیرین مصــرف مــی 

شــود.
مــوارد منــع مصرف:ایــن دارو در صــورت وجــود 
اسیدوز،ســوختگی شــدید،اغمای دیابتی،شــرایطی کــه 
باعــث تغییــرات زیــاد قنــد خــون مــی شوند،شــرایطی 
ــی  ــر م ــرعت تغیی ــه س ــولین را ب ــه انس ــاز ب ــه نی ک
دهند،بیمــاری هــای کبــدی و کلیــوی نبایــد مصــرف 

ــود. ش
هشــدارها:1(در صــورت وجــود بیماریهایــی ماننــد اغما، 
ــارداری بایــد  عفونــت، ترومــا، جراحــی و طــی دوران ب

انســولین اســتفاده شــود.
2(در صــورت وجــود شــرایط  ایجــاد کننــده افزایــش 
ــای جنســی در  ــرات هورمونه ــد تغیی ــد خــون مانن قن
ــرکاری غــده فــوق کلیــه  ــت، پ ــاال، عفون ــب ب ــان، ت زن
و اســترس هــای روانــی ممکــن اســت افزایــش مقــدار 

ــا مصــرف انســولین ضــروری باشــد. مصــرف دارو ی
3(در پــرکاری تیروئیــد کنتــرل قنــد خــون مشــکل تــر 
اســت و ممکــن اســت نیــاز بــه افزایــش مقــدار مصــرف 

دارو باشــد.
4(مصــرف دارو در افــراد مســن بــه دلیــل نیمــه عمــر 

طوالنــی بایــد بــا احتیــاط صــورت گیــرد.
عــوارض جانبی:مصــرف ایــن دارو ممکــن اســت باعــث 
ــروز اختــالالت گوارشی،ســردرد،افزایش وزن،کاهــش  ب
ــگام شــب و واکنشــهای  ــژه در هن ــه وی ــون ب ــد خ قن

حساســیتی گــردد.
بــا  دارویــی:در مصــرف همزمــان  هــای  تداخــل 
داروهــای ضــد انعقــاد خوراکی،مقــدار مصــرف دو دارو 
ــا کورتیکــو  بایــد تنظیــم شــود.در مصــرف همزمــان ب
اســتروئیدها،مدرهای تیازیدی)ماننــد هیدروکلرتیازیــد( 
و لیتیــم تعدیــل مقــدار مصــرف دارو بــه دلیــل 
فعالیــت ذاتــی ایــن ترکیبــات در افزایــش قنــد خــون 
الزم مــی باشد.ســایمتیدین،رانیتیدین و همچنیــن 
ــده قنــد خــون  سیپروفلوکساســین اثــرات پاییــن آورن

ــد. ــی کنن ــدید م ــد را تش ــی بنکالمی گل
نکات قابل توصیه 

بدنــی  ،فعالیــت  غذایــی  رژیــم  تغییــر  1-بــا 
وبیماری،میــزان قندخــون و در نتیجــه برنامــه درمانــی 

ــد. ــی کن ــر م تغیی
2-این دارو به همراه صبحانه مصرف گردد.

3-پیــش از شــروع درمــان و ســپس در فواصــل منظــم 
قنــد خــون بیمــار را کنتــرل نمائیــد.

)داروهای موجود در لیست اقالم دارویی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی در سطح 1 (

داوطلبان 
سالمت
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        متفورمین

ــی  ــی موجــود م ــی گرم ــای 500 و 1000 میل بصــورت قرصه
باشــد.

ــه  ــته ب ــت غیروابس ــان دیاب ــن در درم ــوارد مصرف:متفورمی م
ــرود. ــه کار می ــولین ب انس

مــوارد منــع مصرف:ایــن دارو در صــورت وجــود نارســایی 
کبــدی و کلیوی،بیمــاری هــای قلبی،اســتعداد ابتــال به اســیدوز 
الکتیک،عفونت شدید،ســوختگی شــدید،جراحی،تروما،دهیدراتا
ســیون،اغمای دیابتــی و کتواســیدوز دیابتی نباید مصرف شــود.

هشدارها:
ــای  ــاری ه ــال وجــود بیم ــل احتم ــه دلی ــراد مســن ب 1(در اف
عــروق محیطــی و یــا اختــالل عملکــرد کلیــوی دارو بایــد بــا 

ــاط مصــرف شــود. احتی
2(در صــورت وجــود اسهال،اســتفراغ،فلج معده،انســداد روده و 
دیگــر شــرایطی کــه جــذب غــذا را بــه تاخیــر مــی اندازد،ممکن 
ــولین  ــا انس ــوده و ی ــرف دارو الزم ب ــدار مص ــر مق ــت تغیی اس

جایگزیــن آن شــود.
ــا کــم کاری تیروئیــد تنظیــم مقــدار مصــرف  3(در پــرکاری ی

ــت. دارو الزم اس
اشتهایی،تهوع،استفراغ،اسهال،اســیدوز  جانبی:بــی  عــوارض 
الکتیک)قطــع درمــان الزم اســت( و کاهــش جــذب ویتامیــن 
12 درصــد مهمتریــن عــوارض جانبــی ناشــی از متفورمیــن می 

باشــند.
تداخل های دارویی:سایمتیدین،آمیلوراید،مسددهای کانال  

ــن ــین،مورفین،پروکائین آمید،کینین،رانیتیدی کلسیم،دیگوکس
ــم و وانکومایســین غلظــت پالســمایی  ــری متوپری ،تریامترن،ت

ــد. ــی دهن ــش م ــن را افزای متفورمی

نکات قابل توصیه
1-مصــرف متفورمیــن بایــد دو روز قبــل از جراحــی یا اســتفاده 

از مــواد حاجــب بــرای آزمایشــات پزشــکی قطع شــود.
2-در صــورت بــروز عالئــم اســیدوز الکتیک)اســهال،درد و 
کرامــپ هــای عضالنی،تنفــس کوتــاه و سریع،خســتگی،ضعف و 

ــردد. ــد قطــع گ خــواب آلودگی(مصــرف دارو بای
ــذا  ــی غ ــده اصل ــد از وع ــه بع ــا بالفاصل ــراه ی ــد هم 3-دارو بای

ــز شــود. تجوی

                                       انسولین

موارد مصرف:انســولین در درمان دیابــت ملیتوس،درمان 
کتواســیدوز دیابتــی و تشــخیص کمبــود هورمون رشــد 

بــه کار مــی رود.
ــهال،فلج  ــود اس ــورت وج ــرف: در ص ــع مص ــوارد من م
معده،انســداد روده،اســتفراغ و دیگر شــرایطی که ســبب 
عــدم جــذب غــذا مــی شــود و یــا شــرایطی کــه موجب 
کاهــش قنــد خــون مــی شــود ماننــد بــی کفایتــی غده 

فــوق کلیــه و هیپوفیــز نبایــد مصــرف شــود.

هشدارها 
1-در نارســایی کلیــوی و کبــدی تنظیــم میــزان مصرف 

انســولین الزم می باشــد.
ــد  ــده قن ــش دهن ــرایط افزای ــود ش ــورت وج 2-در ص
ــرکاری  ــی در زنان،تب،پ خــون ماننــد تغییــرات هورمون
غــده فــوق کلیه،پــرکاری تیروئید و عفونت واسترســهای 
روانــی ممکــن اســت نیــاز بــه انســولین افزایــش یابــد.

ــون را  ــد خ ــت قن ــن اس ــا ممک ــا تروم ــی ی 3-جراح
ــا کاهــش دهــد و تنظیــم مقــدار مصــرف  افزایــش و ی

ــت. ــولین الزم اس انس

ــاز  ــه تاثیــر ســریع دارو نی 4-در مــوارد اورژانــس کــه ب
ــر  ــی اث ــا طوالن ــر ی اســت از انســولینهای متوســط االث

اســتفاده نمــی شــود.

عوارض جانبــی : واکنش هــای موضعی و دیســتروفی 
بافــت چربــی در محــل تزریق،افــت قند خون بــا مصرف 
ــده شــده اســت. ــش وزن دی ــز افزای ــاد و نی ــر زی مقادی

پروتامیــن موجــود در بعضــی از فــراورده هــای انســولین 
ممکــن اســت واکنشــهای آلرژیــک ایجــاد کند.

تداخل های دارویی: 
مهارکننــده هــای غیــر اختصاصــی گیرنــده بتاآدرنرژیک 
ممکــن اســت ســبب افزایــش یــا کاهــش قنــد خــون 
ــون  ــد خ ــش قن ــم کاه ــد عالئ ــی توانن ــوند،ولی م ش
ــولین  ــرات انس ــتروئیدها اث ــی کنند.کورتیکواس را مخف
را خنثــی مــی کنند.بنابرایــن در صــورت مصــرف 
ــد. ــی باش ــرف دارو الزم م ــدار مص ــم مق همزمان،تنظی

الکل،ســیگار و ریفامپیــن باعــث افزایــش نیاز به انســولن 
ــه  ــردگی س ــد افس ــود.کلوفیبرات،داروهای ض ــی ش م
حلقــه ای و داروهــای ضــد انعقــادی خوراکــی نیــاز بــه 

ــد. ــی دهن انســولین را کاهــش م
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نکات قابل توصیه
1-در دوران بارداری و شیردهی ممکن است نیاز به انسولین تغییر کند.

2-در کودکان قبل از سن بلوغ و افراد مسن خطر افت قند خون بیشتر است.
3-ســرنگ مناســب بــرای تعییــن مقــدار مصــرف دقیــق انســولین بایــد انتخــاب شــود و در تزریقــات مکــرر محــل تزریــق 

تغییــر داده شــود.
4-با تغییر رژیم غذایی،فعالیت بدنی یا بیماری نیاز به انسولین تغییر می کند. 

5-انســولین هــا بیشــتر بــه صــورت زیرجلــدی تزریــق مــی شــوند و انســولین »رگــوالر« تنهــا انســولینی اســت که مــی توان 
وریــدی تزریــق نمود.

 

وسایل تزریق انسولین

ســرنگ : ســرنگ هــاي انســولین یک ســي ســي هســتندکه 100 واحــد گنجایش 
دارنــد روي ایــن ســرنگها درجــه بنــدي شــده هــر خــط کوچــک برابــر بــا 2 واحــد 
انســولین اســت مثــال اگــر قــرار اســت 100 واحــد انســولین تزریــق کنیــد بایــد تا 

پنجمیــن خــط کوچک بکشــید.

قلم هاي انسولین : 
قلــم انســولین از نظــر ظاهــري شــبیه ماژیــک اســت و شــامل یــک 
ــم  ــود قل ــولین و خ ــوص انس ــه مخص ــل  تعویض،شیش ــوزن قاب س
انســولین در دو نــوع یکبــار مصــرف و قابــل تعویــض وجــود دارد که 
ــي در دومــي مــي  ــي قلــم انســولین را بایــد دور انداخــت ول در اول

تــوان شیشــه دیگــري از انســولین را جایگزیــن قبلــي کــرد.
 

مراقبتهاي الزم جهت نگهداري و مصرف انسولین
1- انســولین مصرفــي را در جــاي خنــک نگهــداري کنیــد )دمــاي معمولــي اتــاق مناســب اســت( ، 

از یــخ زدن  انســولین خــودداري شــود .
2- از تزریــق انســولین تاریــخ گذشــته خــودداري کنیــد . و قبــل از مصــرف، حتمــا انســولین را از 

نظــر شــفافیت  کنتــرل کنیــد .
3- هرگز ویال انسولین را در فریزر قرار ندهید.

4- اگــر از انســولین شــیري رنــگ اســتفاده مــي کنید پیــش از تزریــق ویــال آن را در کف دســتتان 
بغلتانیــد و بــه  هیــچ وجــه آن را محکــم تــکان ندهید.

5- ویــال هــاي بــاز شــده انســولین را میتــوان بــه مــدت حداکثــر یکمــاه در جــاي خشــک و خنک 
ــه داري کرد. نگ

ممکــن اســت در اثــر عــدم نگــه داري صحیــح دارو محتــوي شیشــه تغییــر شــکل دهــد و یــا گلوله 
شــود کــه بــا تــکان دادن شیشــه دیــده مــي شــود.

داوطلبان 
سالمت

46



محل هاي تزریق
 

شــما بایــد تزریــق را در محلــي انجــام دهیــد کــه میــزان مناســبي چربــی زیــر پوســت قــرار دارد. چهــار محــل اصلــی تزریــق 
انســولین شــامل:

 1- شکم
2- سطح پشت بازوها 

3- سطح جلوی ران ها         4- باسن ها 
 

 

مــی باشد.ســرعت جــذب انســولین بــه محــل تزریــق بســتگی دارد . ســرعت جــذب انســولین در شــکم ســریع تــر  اســت. بــرای 
جلوگیــری از گــود شــدن یــا ســفت و برجســته شــدن محــل تزریــق در هربــار محــل تزریــق را جابجــا کنید.مثــال تزریــق اول در 
بــازوی راســت بعــدی در بــازوی چــپ بعــدی در راســت شــکم و ســپس چــپ شــکم بعــدی ران راســت و ســپس ران چــپ و بعــد 
در باســن یــا دوبــاره در بــازوی راســت در محلــی 2 ســانتیمتر پاییــن تــر از محــل تزریــق قبــل مــی تــوان انســولین را تزریــق کــرد.

روش دیگــر اســتفاده از یــک ناحیــه مشــخص در زمــان مشــخصی از روز اســت مثــال تزریــق صبــح در ناحیــه شــکم و تزریــق عصــر 
در بــازو هــا و ران هــا انجــام گیــرد.

از شما بعنوان داوطلب سالمت انتظار می رود : 
1-نسبت به آموزش افراد جامعه در مورد اهمیت مصرف بموقع و صحیح داروهای دیابت اقدام نمایید 

سال سوم2- نسبت به آموزش افراد جامعه در مورد عوارض دارویی داروهای دیابت اقدام نمایید   
شماره هشتم
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2-ایراندارو
3-سایت دلگرم 

 ارسالی از آقای دکتر  اراز محمد داودی پور           
مسئول امور داروئی مرکز بهداشت شهرستان ترکمن



گزارش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

بزرگداشــت روز داوطلــب ســالمت در اســتان خراســان شــمالی در تاریــخ 
95/10/01

ــت  ــاد جه ــی و اعتی ــگیری از خودکش ــی پیش ــزاری کالس آموزش برگ
ــز  ــک مراک ــط  پزش ــش توس ــت پوش ــه تح ــالمت و منطق ــان س داوطلب

سنواســت و مراقــب ســالمت 

ــان ســالمت در ســطح  ــت داوطب ــهای آموزشــی جه ــزاری کالس برگ
ــه هــای بهداشــت مراکــز و خان



ــای  ــه ه ــی برنام ــوص معرف ــی در خص ــرون بخش ــه ب ــزاری جلس برگ
ــن ادارات ــور رابطی ــا حض ــن و ب رابطی

ــان  ــت کارشناس ــادر جه ــیر م ــا ش ــه ب ــج تغذی ــی تروی کالس آموزش
ــمالی ــان ش ــتان خراس ــتادی اس س

ــان  ــت کارشناس ــادر جه ــیر م ــا ش ــه ب ــج تغذی ــی تروی کالس آموزش
ــمالی ــان ش ــتان خراس ــتادی اس س



گزارش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

تقدیــراز ریاســت دانشــگاه علــوم 
همایــش  در  شــاهرود  پزشــکی 
داوطلبــان  خدمــات  از  تجلیــل 

مقــدس مشــهد  در  ســالمت 

همایــش  در  ســالمت  داوطلبــان  شــرکت 
ترویــج زایمــان طبیعــی به منظــور آشــنایی بــا 

ــی ــان طبیع ــای زایم مزای

ســالمت  شناســنامۀ  تکمیــل 
دانش آمــوزان مــدارس بــا مشــارکت 
شهرســتان  ســالمت  داوطلبــان 

میامــی و  شــاهرود 

کمیتــه  ماهانــۀ  جلســۀ  برگــزاری 
اجــرای  باهــدف  ســالمت  داوطلبــان 
ــارکت های  ــب مش ــای جل ــر برنامه ه بهت

شــاهرود. شهرســتان  در  مردمــی 



وارنیش تراپــی  در  همــکاری 
باهــدف  مــدارس  دانش آمــوزان 
ــن  ــدان ای ــیدگی دن ــری از پوس جلوگی
گــروه ســنی در شهرســتان شــاهرود و 

میامــی

برگــزاری کارگاه آموزشــی مقاومــت 
مربیــان  بــرای  آنتی بیوتیک هــا  بــه 
داوطلبــان ســالمت مراکــز خدمــات 
جامــع ســالمت شهرســتان شــاهرود و 

ــی میام

برگزاری جشنواره های غذایی متعدد در مراکز خدمات جامع سالمت شهرستان شاهرود و میامی

برگــزاری جلســات آموزشــی اســتاد رحیمــی 
)داوطلــب متخصــص( بــا حضــور 50 داوطلب 
ســالمت به صــورت هفتگــی باهــدف تحکیــم 

بنیــاد خانــواده در معاونت بهداشــتی



گزارش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی گلستان

برگــزاری اردوی تفریحــی داوطلبــان گالیکــش بــه 
مناســبت روز داوطلــب

بــه مناســبت روز داوطلــب، داوطلبــان شهرســتان 
ــزاده  ــه امام ــب اردوی تفریحــی ب گالیکــش در قال
ــور  ــا حض ــا ب ــد. در آن ج ــاد رفتن ــه حیدرآب عبدال
مدیریــت شهرســتان از زحمــات داوطلبــان تجلیــل 

و قدردانــی بــه عمــل آمــد.

آمــوزش راه هــای پیشــگیری از ســل بــه مناســبت 
هفتــۀ ســل

بــه مناســبت هفتــۀ ســل پزشــک متخصــص، 
ــر از  ــل نف ــه چه ــل را ب ــاری س ــگیری از بیم پیش
داوطلبــان ســالمت شهرســتان گنبــد آمــوزش داد

مربیــان،  بــه  جوایــز  اهــدای 
برنــدگان  و  ســالمت  داوطلبــان 
ــا حضــور  جشــنوارۀ غــذای ســالم ب
سرپرســت شــبکه و مرکــز بهداشــت 

کردکــوی شهرســتان 
به مناســبت روز داوطلب شهرســتان 
کردکــوی مراســم روز داوطلب را در 
ســالن ورزشــی روســتای یســاقی بــا 
حضــور مدیریــت شهرســتان برگــزار 
ــای  ــن مراســم برترین ه ــرد. در ای ک
شــدند  انتخــاب  غــذا  جشــنوارۀ 
واز زحمــات داوطلبــان تجلیــل و 

قدردانــی بــه عمــل آمــد.

جشنوارۀ 
غذا،برگزارکنندگان: 

داوطلبان سالمت 
کردکوی



جلسۀ آموزشی به مناسبت روز سالمند با همکاری داوطلبان سالمت شهرستان بندرگز
به مناسبت روز سالمند با همکاری داوطلبان شهرستان بندرگز،  همکاران بهداشتی شهرستان تعدادی از سالمندان 

محله را باهدف سالمت سالمند در مسجد محله آموزش دادند.

جلسۀ آموزشی داوطلبان متخصص ادارات شهرستان گنبد
به مناسبت روز سالمند داوطلبان متخصص واحد سالمت خانوادۀ شهرستان 

گنبد به تعداد 20 نفر باهدف سالمت سالمند آموزش دادند.

پزشک مسؤول مرکز سیمین شهر به منظور پیشگیری از 
بیماری های غیرواگیر با همکاری داوطلبان شهرستان 

گمیشان تعدادی از خانم های محله را باهدف ارتقای سطح 
آگاهی در منزل یکی از خانوارهای محلۀقارقی آموزش داد.

برگزاری مراسم روز داوطلب سالمت در سالن 
اجتماعات با حضور مدیریت شهرستان مراوه تپه و  

تجلیل و قدردانی از زحمات داوطلبان 

ــۀ مرکــز بهداشــت شهرســتان ترکمــن  کارشــناس تغذی
جهــت  ویتامین هــا  آهن یــاری  آموزشــی  کالس 
داوطلبــان ســالمت مرکــز خدمــات جامــع ســالمت 

ــزار کــرد. شــماره 2  برگ
ــواص  ــاری و خ ــوان »آهن ی ــا عن ــی ب در کالس آموزش
ویتامین هــا« تعــداد 15 نفــر از داوطلبــان ســالمت 
ــوزش  ــن آم ــتان ترکم ــز 2 شهرس ــه مرک ــگاه ضمیم پای
ــۀ   ــن کالس آموزشــی کارشــناس تغذی ــی ای ــد. مرب دیدن

ــود. ــتان ب ــت شهرس ــز بهداش مرک



گزارش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مراســم کشــوری گرامی داشــت خدمــات داوطلبــان ســالمت بــا حضــور جنــاب آقــای دکتــر ســیاری معــاون 
ــی،  ــارکت های مردم ــؤول مش ــدی مس ــم توحی ــرکار خان ــی، س ــک افضل ــر مل ــای دکت ــاب آق ــتی، جن بهداش
ــۀ  ــالمت نمون ــان س ــان و داوطلب ــص، مربی ــان متخص ــن، داوطلب ــن، خیری ــگاه ها، معاونی ــای نمونۀدانش روس

ــهد ــدس مش ــهر مق ــورخ 95/10/19 در ش ــور م ــگاه های کش ــۀ دانش کلی



برگــزاری کارگاه کشــوری مهارت هــای اساســی شــیوۀ آموزشــی داوطلبــان ســالمت مــورخ 95/11/26 لغایــت 
ــا حضــور مســؤولین مشــارکت های مردمــی کلیــۀ دانشــگاه ها و دانشــکده های کشــور در شــهر  95/11/28 ب

مقــدس مشــهد



گزارش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی گناباد

داوطلبــان  نماینــدگان  و  مربیــان  دیــدار 
ســالمت مراکــز بــا ریاســت دانشــگاه و معــاون 
ــی داوطلــب ــه مناســبت روز جهان بهداشــتی ب

و  مربیــان  جمــع  در  احمــدی  رضــا  دکتــر 
ــان ســالمت  ــان ســالمت گفــت: »داوطلب داوطلب
پایــگاه عظیــم مردمــی بــا باالتریــن ســطح 
ــی در  ــش مهم ــه نق ــت ک ــان اس ــارکت زن مش
ترویــج فرهنــگ ســالمت و ارتقــای شــاخص های 
ــن  ــن در ای ــت«. همچنی ــته اس ــتی داش بهداش
از  مختصــری  گــزارش  نماینــدگان  جلســه 
تحــت  مناطــق  در  انجام شــده  فعالیت هــای 
ــان  ــق را بی ــکالت آن مناط ــود و مش ــش خ پوش

ــد. نمودن

بــا همــکاری معاونــت  ایــن کارگاه آموزشــی   
ــان  ــر از مربی ــج نف ــت و پن ــرای بیس ــذا و دارو ب غ
داوطلبــان ســالمت باهــدف مصــرف کاهــش مصرف 
بــه  مقاومــت  از  پیشــگیری  و  آنتی بیوتیک هــا 
ــز  ــر رنگ ری ــم دکت ــزار شــد. خان ــک برگ آنتی بیوتی
ــا  ــذا و دارو ب ــت غ ــی معاون ــور داروی کارشــناس ام
اشــاره بــه وضعیــت تجویــز آنتی بیوتیک هــا در 
کشــور و اهمیــت ایــن داروهــا در درمــان بیماری ها 
ــر  ــا کم ت ــد ی ــا، بیش ازح ــتفاده نابه ج ــت: »اس گف
از میــزان الزم آنتی بیوتیک هــا عــالوه برافزایــش 
حیوانــات  و  انســان  در  درمانــی  هزینه هــای 
ــه رشــد  خطــرات جــدی دارد. ایــن مــواد منجــر ب
مقاومت هــای میکروبــی در جهــان می شــوند«.

کارگاه آموزشــی مشــارکت داوطلبــان ســالمت 
در پیشــگیری از مقاومــت بــه آنتی بیوتیک هــا 

ــد ــزار ش برگ



ویــژه  کویرنــوردی  برنامــۀ  برگــزاری 
بــه  خانوارهــا  و  ســالمت  داوطلبــان 
ــوان  ــالمت بان ــی س ــۀ مل ــبت هفت مناس

بــا حضــور 200 نفــر

ــا  ــالم ب ــذای س ــنوارۀ غ ــزاری جش برگ
همــکاری داوطلبــان ســالمت مراکــز 
ســالمت جامعــه بیمــرغ و منــد بــه 

تخم مــرغ جهانــی  روز  مناســبت 

برگــزاری کارگاه آموزشــی تغذیــه بــا شــیر مــادر بــا مشــارکت 
داوطلبــان ســالمت ویــژه مربیــان

کارگاه آموزشــی تغذیــه بــا شــیر مــادر ویــژه بیســت و هفــت 
ــن کارگاه  ــزار شــد. ای ــان ســالمت برگ ــان داوطلب ــر از مربی نف
ــا شــیر  ــه ب ــان در خصــوص تغذی باهــدف توانمندســازی مربی
مــادر و تأکیــد بــر نقــش داوطلبــان ســالمت در ارتقــای 
ــد. در  ــزار ش ــادر برگ ــیر م ــا ش ــاری ب ــه انحص ــاخص تغذی ش
ــادر و مشــکالت شــیردهی و  ــا شــیر م ــط ب آن مباحــث مرتب

ــد. ــان ش ــاری بی ــۀ انحص ــادر در تغذی ــی م آمادگ

آمــوزش مهدکودک هــا  در  داوطلبــان ســالمت  همــکاری 
جهــت پیشــگیری و کنتــرل پدیکلــوز

برگــزاری جلســۀ آموزشــی آنفلوانــزا و اســتئوپروز ویــژۀ 
ادارات متخصــص  داوطلبــان 

بازدیــد داوطلبــان ســالمت از خانۀ ســالمندان به مناســبت روز 
جهانــی ســالمند باهــدف تکریم و حمایــت روانی ســالمندان



گزارش عملکرد دانشکدۀ علوم پزشکی نیشابور
تقدیــر از رئیــس دانشــکدۀ علــوم پزشــکی 
بزرگداشــت  کشــوری  مراســم  در  نیشــابور 
خدمــات داوطلبــان ســالمت در مشــهد مقدس

ــان  ــور داوطلب ــا حض ــه ب ــم ک ــن مراس در ای
ــور در  ــر کش ــۀ سراس ــان نمون ــالمت و مربی س
ــر از  ــه نف ــد از س ــزار ش ــدس برگ ــهد مق مش
ــل  ــه عم ــر ب ــز تقدی ــگاه ها نی ــای دانش روس
ــس دانشــکدۀ نیشــابور یکــی از  ــه ریئ ــد ک آم

ــد. ــراد بودن ــن اف ای

تهیۀ گزارش از داوطلبان سالمت و پخش آن در اخبار شبکۀ استانی خراسان رضوی
ــن برنامــه شــامل  ــد. ای ــان ســالمت تهیــه کردن ــن گــزارش توســط صداوســیما باهــدف معرفــی داوطلب ای
تهیــۀ گــزارش تصویــری از کالس داوطلبــان ســالمت و مصاحبــه بــا رئیــس دانشــکده و داوطلــب ســالمت و 

مربــی آن هــا و خانوارهــای تحــت پوشــش داوطلبیــن بــود.

برگــزاری جلســۀ آموزشــی ترویــج تغذیــه 
ــص  ــن متخص ــت داوطلبی ــادر جه ــیر م ــا ش ب

ــازمانی س
داوطلبیــن  از  تعــدادی  جلســه  ایــن  در 
وادارات  ســازمان ها  از  متخصــص  ســالمت 
مختلــف شهرســتان نیشــابور حضــور داشــتند.  
کارشــناس مســؤول واحــد مشــارکت مردمــی  
اهــداف برنامــۀ ترویــج تغذیــه بــا شــیر مــادر را 
ــا  ــه ب ــه  کارشــناس تغذی ــح داد. در ادام توضی
ــی در  ــث آموزش ــتان مباح ــادر شهرس ــیر م ش

ــه داد. ــه ارای ــن زمین ای



طرح بیماریابی سل در چهار منطقۀ شهرستان فیروزه
هشــت نفــر از داوطلبیــن ســالمت طــرح بیماریابــی ســل را از تاریــخ 95/10/11 الــی 95/10/14 انجــام دادنــد. 
در ایــن طــرح غربالگــری، جهــت 286 خانــوار پرسشــنامه تکمیــل گردیــد و مــوارد مشــکوک شناسایی شــد و 

جهــت بررســی بیشــتر بــه مراکــز بهداشــتی درمانــی ارجــاع داده شــدند.

ــم« و  ــن برانی ــی »ایم ــیج اجتماع ــا بس ــبزه آرایی ب ــالم و س ــی س ــذای محل ــنوارۀ غ ــان جش ــزاری هم زم برگ
ــالم آباد ــز اس ــال در مرک ــنبه س ــن چهارش ــوری در آخری چهارشنبه س

ــتایی  ــالمت روس ــع س ــات جام ــز خدم ــالمت مرک ــن س ــور داوطلبی ــور پرش ــا حض ــه ب ــنواره ک ــن جش در ای
اســالم آباد برگــزار شــد بیــش از بیســت نــوع غــذای محلــی و ســالم و ســبزه تهیه شــده بــود. در ایــن مراســم 
پمفلت هــا و مطالــب آموزشــی بــا محوریــت چهارشنبه ســوری و بســیج اجتماعــی »ایمــن برانیــم« نیــز بیــن 
داوطلبیــن ســالمت و شــرکت کنندگان در مراســم توزیــع شــد. در انتهــای مراســم  بــا نظــر هیــأت داوران بــه 

منتخبیــن جشــنواره جوایــزی اهــدا شــد.
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گزارش هفته سالمت سال 1396

ــاندن  ــدف شناس ــه ســالمت باه ــزرگ هفت ــتان نیشــابور در نمایشــگاه ب ــن ســالمت شهرس ــه داوطلبی *غرف
ــک  ــن ی ــب ســالمت شــهری برپاشــد طــی ای ــدگان  و جــذب داوطل ــه کنن ــه مراجع ــن ســالمت ب داوطلبی
هفتــه 63 نفــر بعنــوان داوطلــب ســالمت شــهری ثبــت نــام شــدند. مســئولین شهرســتانی ازجملــه معــاون 
اســتاندار و فرماندارویــژه نیشــابورو امــام جمعــه شهرســتان از غرفــه داوطلبیــن بازدیــد کردنــد و از نزدیــک بــا 

ــام شــدند .   کارداوطلبیــن ســالمت آشناشــدندو بعنــوان داوطلــب متخصــص ثبــت ن
ــای  ــه کتابه ــی از مجموع ــه های ــتایی و نمون ــهری و روس ــالمت ش ــن س ــری داوطلبی ــه آثارهن ــن غرف در ای

ــت.  ــوم قرارگرف ــد عم ــرض دی ــالمت در مع ــن س داوطلبی
ــان و  ــت ده ــه و بهداش ــد واحدتغذی ــت )مانن ــت بهداش ــف معاون ــای مختل ــه ه ــا غرف ــالمت ب ــن س داوطلبی

ــتند . ــکاری داش ــدان (هم دن



برگزاری جلسه آموزشی با موضوع افسردگی 

ــه  ــبت هفت ــه مناس ــن ســالمت ب ــر از داوطلبی ــدود 70 نف ــت ح ــی باموضــوع افســردگی جه جلســه آموزش
ســالمت در ســالن اجتماعــات معاونــت بهداشــت برگــزار گردیــد. بــا توجــه بــه شــعار امســال ســازمان جهانــی 
بهداشــت »افســردگی :بیاباهــم حــرف بزنیــم »هــدف از برگــزاری ایــن جلســه ،آشــنایی داوطلبیــن ســالمت 

بــا عالیــم افســردگی و راهکارههــای پیشــگیری و مقابلــه بــا ایــن بیمــاری بــود .



گزارش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

ــماری  ــن ســالمت در سرش مشــارکت داوطلبی
و  ســیب  ســامانۀ  در  جمعیــت  ثبــت  و 
اطالع رســانی در خصــوص پرونــدۀ الکترونیــک 
ــب  ــت داوطل ــارکت صدوبیس ــا مش ــالمت ب س
ــت. در  ــام گرف ــبزوار انج ــتان س ــطح شهرس س
ایــن برنامــه هــر داوطلــب چهــل خانــوار تحــت 
پوشــش خــود را در قالــب فرم هــای مشــخص 
در  آن هــا  اطالعــات  می کــرد.  شناســایی 
ــدۀ  ــا پرون ــد ت ــت می گردی ــیب  ثب ــامانه س س
الکترونیــک ســالمت ایــن افــراد در اولیــن قــدم 
طبــق بســتۀ خدمــات نویــن ســالمت تشــکیل 

ــردد. گ

برگــزاری جشــنوارۀ غــذای ســالم در هفتۀ ســالمت 
بــا همــکاری داوطلبیــن ســالمت و خانوارهــای 
تحــت پوشــش مرکــز ســالمت روســتایی مزینــان 
از شهرســتان داورزن باهــدف ترویــج تغذیــه ســالم 
ــؤولین ادارات  ــم مس ــن مراس ــد. در ای ــام گردی انج

ــز حضــور داشــتند. شهرســتان نی

بــه مناســبت گرامی داشــت هفتــۀ ســالمت و 
ــا ورزش و تغذیۀســالم  ترویــج فرهنــگ ســالمتی ب
جمعــی از داوطلبیــن مرکــز ســالمت کوشــک 
ــی  ــن مذهب ــی از اماک ــه یک ــاده روی ب ــۀ پی برنام

ــد. ــزار نمودن ــالم را برگ ــه س ــا تغذی ــراه ب هم



ویــژه  کویرنــوردی  برنامــۀ  برگــزاری 
بــه  خانوارهــا  و  ســالمت  داوطلبــان 
ــوان  ــالمت بان ــی س ــۀ مل ــبت هفت مناس

بــا حضــور 200 نفــر

ــطح  ــالمت در س ــه س ــگاه هفت ــزاری نمایش ــه برگ ــه ب ــا توج ب
ــت  ــم اردیبهش ــا هفت ــبزوار از اول ت ــکی س ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــن نمایشــگاه از  ــا حضــور در ای ــن ســالمت ب ــی از داوطلبی جمع
دســتاوردهای حــوزه ســالمت در ســطح دانشــگاه بازدیــد نمودند.

بــا توجــه بــه شــعار روز جهانــی بهداشــت » بیــا در مــورد افســردگی 
ــارکت  ــا مش ــوع ب ــن موض ــی در ای ــه آموزش ــم« جلس ــرف بزنی ح
داوطلبیــن مرکــز ســالمت کوشــک و دعــوت از کارشــناس ســالمت 
ــاری افســردگی،  ــناخت بیم ــن جلســه ش ــد. در ای ــزار ش روان برگ

ــوزش داده شــد. ــم، نشــانه ها و نحــوۀ پیشــگیری از آن آم عالی

بــه مناســبت هفتــۀ ســالمت در ســال 96 بــا هماهنگــی آموزش وپــرورش شهرســتان جغتــای جشــنوارۀ 
غــذای ســالم جهــت ترویــج و فرهنگ ســازی تغذیــه ســالم در دانش آمــوزان تحــت پوشــش انجــام شــد.

جغتای



ــالمت روان  ــد س ــی واح ــا هماهنگ ــالمت ب ــی س ــعار روز جهان ــبت ش ــه مناس ب
شــبکه بهداشــتی درمانــی جغتــای جلســات آموزشــی بــا عنــوان »زندگــی ســالم 
بانشــاط و امیــد« جهــت داوطلبــان ســالمت محــالت در جغتــای برگــزار شــد.

ــز ســالمت  ــن ســالمت مرک ــان و داوطلبی ــاده روی کارکن ــش پی ــۀ ســالمت همای ــه مناســبت هفت ب
ــد. ــزار ش ــاب برگ ــی خوش ــتی درمان ــبکۀ بهداش ــش ش ــت پوش ــم آباد تح ــتایی ش روس



در راســتای کمــک بــه خانوارهــای مســتمند و 
ــالمت  ــن س ــتی داوطلبی ــگ نوع دوس ــج فرهن تروی
پایــگاه ســالمت طالقانــی جهــت مــادران و نــوزادان 
ــاس و  ــود لب ــش خ ــت پوش ــۀ تح ــد منطق نیازمن
مــواد غذایــی مختــص مــادر شــیرده تهیــه کردنــد 

ــد. ــادران قراردادن ــن م ــار ای و در اختی

ــن ســالمت  ــی از داوطلبی ــه ســالمت جمع در هفت
شــهید  و  شــهید  بنیــاد  ســالمت  پایگاه هــای 
حســین فهمیــده بــا پیــاده روی صبحگاهــی در 

ــد. ــور یافتن ــبزوار حض ــات س ــر حاج ــل پی مح

بــه مناســبت هفتــۀ ســالمت داوطلبیــن ســالمت 
روســتایی تحــت پوشــش مرکــز ســالمت دکتــر 
ــاده روی و  ــۀ پی ــبزوار برنام ــتان س ــی شهرس غن
تغذیــۀ ســالم را بــا حضــور کارکنــان و مســؤولین 

مرکــز  برگــزار نمودنــد.



ــد.  ــا جــداً خــودداری کنی ــد این ه ــابه و مانن ــا آب ســرد، نوش ــذا ب ــردن غ ــاز ک ــار از آغ ــگام افط *هن
ــد. ــل کنی ــای می ــا چ ــرم ی ــی آب گ ــرد کم ــای آب س به ج

ــد. به این ترتیــب  ــاز کنی ــد طبیعــی آغ ــک قن ــا ی ــی ب ــا، کشــمش، عســل و به طورکل ــا خرم افطــار را ب
ــد. ــش می آی ــر پی ــوری کم ت ــود و پرخ ــرل می ش ــتها کنت اش

ــی و حلیــم کم روغــن در آغــاز افطــار مناســب  * خــوردن چــای شــیرین کم رنــگ،  شــیر گــرم،  فرن
اســت. 

* نان و پنیر و سبزی )ضدعفونی شده( و یا نان و پنیر و مغز گردو نیز افطاری مناسب است.
ــول روز  ــنگی در ط ــه تش ــر ب ــی منج ــحری، گاه ــبزی در س ــد. س ــل کنی ــار می ــبزی را در افط * س

می شــود.
ــراوان در وســط غــذا خــودداری کنیــد. آب در وســط غــذا ســبب رقیــق شــدن  * از آشــامیدن آب ف

ــود.  ــم می ش ــالل در هض ــی و اخت ــیرۀ گوارش ش
* در زمان بین افطار تا سحر، با رعایت فاصله با غذا، آب کافی بیاشامید.

* حتمــاً بــرای صــرف ســحری، کمــی زودتــر از خــواب برخیزیــد تــا هــم ضمــن اســتفاده از بــرکات 
معنــوی ســاعات ســحر و مناجــات، بــدون عجلــه و بــا آرامــش ســحری بخوریــد. حتــی اگــر میــل بــه 

ــد این هــا را فرامــوش نکنیــد ــد، آب، چــای، شــیر و مانن خــوردن غــذا نداری

در طــول مــاه مبــارک رمضــان رژیــم غذایــی مــا نبایــد باحالــت عــادی خیلــی تفــاوت کنــد و بایــد 
ــد؛ البتــه  ــت بمان ــا ثاب ــه ای باشــد کــه وزن م ــد به گون ــم بای کامــاًل در حــد امــکان ســاده باشــد. رژی
افــرادی کــه اضافــه وزن دارنــد، مــاه رمضــان فرصتــی مناســبی بــرای تعدیــل وزن آن هــا بــه شــمار 

می آیــد
ــول  ــذا در ط ــرف غ ــان ص ــودن زم ــاه ب ــبتاً کوت ــاعات روزه داری و نس ــودن س ــی ب ــل طوالن ــه دلی ب
ــودن  ــا کندهضــم ب ــه ســهل الهضم و ی ــرای وعده هــای ســحر و افطــار ب شــبانه روز، الزم اســت کــه ب

ــود ــه می ش ــار توصی ــوص در افط ــهل الهضم به خص ــای س ــتفاده از غذاه ــم. اس ــت کنی ــذا دق غ

نکات
 ساده رعايت سالمت تغذيه 

در ماه رمضان

توصيه های تکميلی در روزه داری



غذاهای سهل الهضم
1- حلیم بدون روغن
2- پورۀ سیب زمینی

3- انواع خورش یا خوراک کم چرب
)خوراک مرغ: مرغ + سبزی های آب پز مثل سیب زمینی، هویج، قارچ و آلو(

4- خوراک گوشت کم چربی
5- ماهی کبابی

6- انواع سوپ یا آش رقیق و کم چرب
7- تخم مرغ آب پز

8- فرنی
غذاهای کندهضم

1- آش رشته
2- حلیم با روغن
3- غذاهای چرب

4- کتلت، کوکو شامی
5- املت خرما یا تمریه خرما

)تخم مرغ + خرما + روغن(
6- ماکارونی

7- شیر برنج + شیره

در زير تعدادی از 
غذاهای سهل الهضم و کند 

هضم نام برده شده است.

بهناز فیروزی کارشناس مسؤول واحد بهبود تغذیه جامعه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار.گردآوری وتهّیه
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قطب الدین حیدر 
ــل  ــم و اوای ــرن شش ــر ق ــان اواخ ــاهیر عارف از مش
ــت. او از  ــ . ق(اس ــته 618 ه ــم )درگذش ــرن هفت ق
ــرد و در همان جــا  ــه زاوه مهاجــرت ک ترکســتان ب

درگذشــت و مدفــون شــد. شــهر بــه حرمــت او به تدریــج تربــت قطب الدیــن حیــدر و بعدهــا 
ــجد  ــزار و مس ــد. م ــروف ش ــه مع ــه تربت حیدری ــرانجام ب ــت و س ــام گرف ــه ن تربت حیدری
ــز  ــا در مرک ــن بن ــت. ای ــوی اس ــان و دوره صف ــه دوره تیموری ــوط ب ــدر مرب ــن حی قطب الدی
شــهر تربت حیدریــه واقع شــده اســت و به عنــوان یکــی از آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده 

اســت.

رباط طبسی
 

ــن  ــزار قطب الدی ــرقی م ــع ش ــی در ضل طبس
ــود  ــده می ش ــی دی ــاط نســبتاً بزرگ ــدر، رب حی
کــه مثــل همــه رباط هــای قدیــم از مجموعــۀ 
انبــار و  ابنیــه و  اتــاق و  ایــوان و غرفــه و 
طویلــه تشکیل شــده اســت. ایــن ربــاط ازنظــر 

ــزی  ــد. چی ــی نمی رس ــان راه ــای می ــدام از رباط ه ــای هیچ ک ــاختمانی به پ س
اســت در حــد یــک کاروانســرا؛ امــا وجــود آن در کنــار مــزار و مســجد حداقــل 
ــه دارد؛  ــن مجموع ــه رشــد شــهر ریشــه در همی ــه اســت ک ــن نکت ــای ای گوی
ــت و  ــوده اس ــهر ب ــه ش ــروج ب ــاب ورود و خ ــاب و ذه ــل ای ــۀ ثق ــی نقط یعن
احتمــاالً بایــد هم زمــان بــا بنــای مــزار یــا کمــی پــس ازآن ساخته شــده باشــد.



شیخ ابوسعید ابوالخیر )۳۵7-۴۴۰ قمری
) عــارف و شــاعر نامــدار ایرانــی تبــار قــرن چهــارم 
و پنجــم اســت. ابوســعید ابوالخیــر در میــان عارفــان 
ــا  ــام او ب مقامــی بســیار برجســته وویــژه ای دارد و ن
عرفــان و شــعر آمیختگــی عمیقــی یافتــه اســت. در 
تاریــخ اندیشــه های عرفانــی  نــام او در باالتریــن 
ســطح اندیشــمندان ایــن ُگســترۀ پهنــاور در کنــار 

ــه  ــراد  همــان کســانی ک ــن اف ــرار دارد. ای ــی ق ــد بســطامی و ابوالحســن خرقان حــالج، بایزی
ــد.  ســهروردی آن هــا را ادامه دهنــدگان فلســفه باســتان و ادامــه حکمــت خســروانی می خوان
شــیخ ابوســعید پــس از دریافــت طریقــه تصــوف در نزد شــیخ ابوالفضــل سرخســی و ابوالعباس 
آملــی بــه دیــار اصلــی خود،مهنــه بازگشــت و هفــت ســال بــه ریاضــت پرداخــت. ایشــان در 

چهــارم شــعبان 440 قمــری در زادگاهــش دیــده از جهــان فروبســت.

مسجد جامع تربت حیدریه:

ــزی  ــدان مرک ــن مســجد در می ای
تربت حیدریــه  شهرســتان 
ــه  ــت آن ب ــت. قدم ــده اس واقع ش
اواخــر دوره قاجاریــه می رســد. 
ــه همــت شــخصی  ایــن مســجد ب
هراتــی«  ابوالقاســم  بانام«حــاج 

ــت و  ــرده اس ــب ک ــی را تخری ــجد قدیم ــای مس ــت. او بقای ــده اس ساخته ش
مســجد را بــه هزینــه خــود بــه شــکل فعلــی تعمیــر کــرده اســت. آن چــه باعــث 
شــکوه عظمــت مســجد اســت ایــوان بلنــدی اســت کــه دوگلدســته در دو طــرف 

اســت. ساخته شــده  آن 

سال سوم
شماره هشتم
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مزار بوری آباد  
ــکان  ــن م ــت. ای ــوی اس ــه دوره صف ــوط ب مرب
ــزی،  ــش مرک ــه، بخ ــتان تربت حیدری در شهرس
روســتای بــوری آبــاد واقع شــده اســت. روســتای 
ــهر  ــوب ش ــری جن ــج کیلومت ــاد در پن ــوری آب ب

تربت حیدریــه بــر ســر راه جنــوب خراســان قــرار دارد. در وســط درختــان ســرو بلنــد در طــرف 
چــپ جــاده گنبــدی زیبــا مشــاهده می شــود کــه مربــوط بــه امــام زاده ســلطان احمدالرضــا از 

ــم علیه الســالم اســت. ــام موســی کاظ ــوادگان ام ن

بی بی حسنیه
در شهرســتان تربت حیدریــه در محلــه ای بانــام حســنی، بنــای متبرکــه و مــزار 
ــنا  ــه آش ــت ک ــی اس ــمند و بافضیلت ــوی دانش ــنیه« بان ــی حس ــریف »بی ب ش
ــش او  ــوده اســت.  دان ــی ب ــارف قرآن ــات، مع ــث، ادبی ــه، تفســیر، حدی ــه فق ب
بــه حــدی بــوده کــه دانشــمندان دربــار هارون الرشــید در مقابــل اســتدالالت 
محکــم علمــی وی بارهــا شکســت خورده اند.به نقــل از رســالۀ حســنیه شــیخ 
ابوالفتــح رازی، مفســر قــرن ششــم گویــا درزمانــی کــه حضــرت امــام رضــا )ع( 
ــده  ــان ش ــازم خراس ــوف ع ــام رئ ــارت آن ام ــد زی ــد به قص ــان بوده ان در خراس
ــه  ــی ب ــکان فعل ــد و در م ــاء ا... می رس ــه لق ــه ب ــیر تربت حیدری ــت ودرمس اس
ــام صــادق  خــاک ســپرده  می شــود. ایشــان ده ســال شــاگرد و خدمتگــزار ام
)ع( بــوده اســت و پــس از شــهادت امــام صــادق )ع( محضــر امــام کاظــم )ع( 
ــی حســنیه  و امــام رضــا )ع( را نیــز درک کــرده اســت. آرامــگاه مبارکــۀ بی ب
داخــل شــهر و در منطقــۀ حســنی در قســمت شــرق شــهر واقــع اســت و بــه 
لحــاظ اجتماعــی در منطقــۀ مناســب و فاصلــۀ آن تــا جــاده مشــهد حــدود دو 

ــد. ــر می باش کیلومت
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شیخ ابوالقاسم گورکانی الطوسی 

ــریفش  ــام ش ــم و ن ــاب ابوالقاس ــه آن جن کنی
علــی و از مشــاهیر عرفــای اواخــر ســده چهــارم 
بــوده اســت. او خلیفــۀ شــیخ ابــو عمــران مغربی 

بــوده اســت. در نفحــات االنــس او را را هم طبقــه شــیخ ابوســعید ابوالخیــر و شــیخ ابوالحســن 
خرقانــی دانســته اســت. تذکــرۀ االولیــای عطــار وی را از جوانمــردان طریقــت دانســته اســت. 
وفــات آن جنــاب در ســال چهارصــد و پنجــاه و کلمــۀ »ابوالقاســم قســیم« مــاّده تاریــخ وفــات 

آن جنــاب اســت.
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تربت حیدریه

جاذبه های تاریخی

 منــزل قدیمــی حــاج رئیــس در خیابــان 
فردوســی 

ــده  ــه واقع ش ــتان تربت حیدری ــی شهرس جنوب
اســت. ایــن بنــا را دورۀ قاجاریــه مرحوم »ســید 
ــی  ــه »حاج ــروف ب ــار« مع ــن التج محمدامی

ــت. ــوده اس ــکونت وی ب ــل س ــت و مح ــده اس ــس« ساخته ش رئی

پیشکوه
ــا اقلیمــی  ــا گــذر از شــهرهای سیســتان، کرمــان، یــزد و خراســان جنوبــی ب ب
بیابانــی و خشــک، در امتــداد مســیر زیــارت حضــرت امــام رضــا )ع( در محــدودۀ 
ــن  ــا مشــهد اســت. ای ــگاه ت ــن اطراق جغرافیایــی شهرســتان تربت حیدریه،آخری
ناحیــه اقلیــم متفاوتــی دارد. آب وهــوای آن  معتــدل، اراضــی و باغــات سرســبز 
ــا،  ــهد الرض ــه مش ــرف ب ــل از تش ــی دارد. قب ــی آب ــع غن ــت و مناب ــاد اس و آب
می طلبــد تــا در ایــن اقلیــم جانــی تــازه شــود و غبــار ســفر از تــن زدوده شــود 
ــن  ــادۀ ابریشــم که ــرقی ج ــک مســیر ش ــیایی و پرترافی ــادۀ آس ــیۀ ج در حاش
ــه وســعت 800  ــی ب ــه ، پارک ــۀ تربت حیدری مشــرف به شــهر تاریخــی وپرجاذب
هکتــار قــرار دارد. وســعت ایــن پــارک از قــدر و منزلــت و بزرگــی هم میهنــان 
گران قدر،گردشــگران و زائــران گرامــی آن  نشــان دارد. ایــن پــارک بزرگ تریــن 
ــی  ــم اندازهای طبیع ــا چش ــکان ب ــن م ــت. ای ــه اس ــب گرفت ــور لق ــارک کش پ



روستا«رودمعجن«
ــوی  ــان رض ــتان خراس ــه اس ــتان تربت حیدری در شهرس
ــت.  ــگری اس ــه گردش ــک منطق ــتا ی ــن روس ــت. ای اس
روســتا  ایــن  دیدنی هــای  از  رودمعجــن«  »آبشــار 
ــن منطقــه در 48 کیلومتــری غــرب شــهر  اســت. ای

تربت حیدریــه و در بخــش بایــگ قــرار دارد.

ــتوران و...  ــنگی، رس ــارک س ــی، پ ــار مصنوع ــتخر و آبش ــۀ اس ــا، مجموع زیب
می توانــد پاســخ گوی خواســته های گردشــگران مشکل پســند و هم وطنــان 

بلندطبعمــان باشــد.
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مزار شهدای گمنام تربت حیدریه 

کــه در فراز تپــه ای در پارک گردشــگری 
پیشــکوه قرار دارد.
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باغ ملی شهرستان تربت حیدریه
ــه  ــه ای قرارگرفت ــاالی تپ ــی و در ب ــاغ مل ــه ب ــروف ب ــان مع ــای خیاب ــهر در انته ــز ش در مرک
ــا دســتان  ــاغ ملــی یکــی از زیباتریــن پارک هــای منطقــه محســوب می شــود کــه ب اســت. ب
پرتــوان باغبانــان هنرمنــد شــهر تبدیــل بــه یــک شــاهکار شــده اســت. درختــان ســرو ســر بــه 
فلــک کشــیده گل هــای زیبــا، طرح هــای پرنــده درختــی و فواره هــا آن را تبدیــل بــه مکانــی 

جــذاب بــرای شــهروندان تربتــی و مســافرین محتــرم نمــوده اســت.

کوه »شصت دره
ــتای  ــرف به روس ــه و مش ــزی تربت حیدری ــش مرک ــات بخ ــه ارتفاع ــل ب متص
ــوروز  ــام ن ــی ای ــا و دیدن ــیار زیب ــای بس ــکان از جاذبه ه ــن م ــت. ای ــر اس صنوب
ــگری  ــای گردش ــمارمی رود. از جاذبه ه ــه ش ــافران ب ــگران و مس ــرای گردش ب
ــه کــوه شــصت دره، غــار مــاه پــری، مناطــق سرســبز  ــوان ب ایــن روســتا می ت
کهنــه تلــخ و تنگــر یــاد کــرد کــه بارویــش فصــل بهــار طــراوت زیبایــی بــه ایــن 

ــد. ــه می بخش منطق



اســالمی  داســتان های  در 
نــام  بَرخیــا  بــن  آِصــف 
ــه روایتــی  ــر، کاتــب و ب وزی
دامادســلیمان نبــی دانســته 
تمامــی  در  اســت.  شــده 
ــام او در  ــه ن ــی ک روایت های
ــت، از  ــده اس ــا ذکرش آن ه
ارتبــاط او بــا آیــه 40 از ســوره نمــل ســخن بــه میــان آمــده اســت. در روایتــی 
مشــهور آصــف بــن برخیــا بــه درخواســت ســلیمان تخــت بلقیــس ملکــه ســبا را 
در چشــم بــه هــم زدنــی از ســرزمین ســبا بــه نــزد ســلیمان مــی آورد. مشــهور 
اســت آصــف بــن برخیــا داننــدۀ اســم اعظــم و علــم کتــاب )علــم لدنــی( بــوده 
اســت. مــزار آصــف بــن برخیــا در شهرســتان زاوه، روســتای قلعــه آقــا حســن 
ــه واقع شــده اســت. ــتان تربت حیدری ــری شهرس ــه 70 کیلومت ــاق در فاصل و س
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1- کدام یــک از مــوارد ذیــل در مــورد داروی گلــی بنکالمیــد صحیــح 
اســت؟

سل- دارو به همراه صبحانه مصرف گردد.
مــل- بــا تغییــر رژیــم غذایــی، فعالیــت بدنــی و برنامــۀ درمانــی تغییــر 

نمی کنــد.
حل- پیش از شروع درمان نیاز به کنترل قند خون نمی باشد.

دل- در پرکاری تیروئید کنترل قند خون آسان تر است.
2- در مورد داروی متفورمین کدام مورد نادرست می باشد؟

ــا اســتفاده از  ــد دو روز قبــل از جراحــی ب ــم- مصــرف متفورمیــن بای ن
ــود. ــا پزشــکی قطــع ش ــرای آزمایش ه ــواد حاجــب ب م

ــا کــم کاری تیروئیــد تنظیــم مقــدار مصــرف دارو  ــرکاری ی ســم- در پ
ــت. الزم اس

ام- دارو باید قبل از وعدۀ اصلی غذا تجویز گردد.
هم- متفورمین در دیابت غیر وابسته به انسولین به کار می رود.

3- کدام یک از جواب های ذیل صحیح می باشد؟
ال- در مــوارد اورژانــس کــه بــه تأثیــر دارو نیــاز اســت از انســولین های 

متوســط االثــر یــا طوالنــی اثــر اســتفاده می شــود.
تا- در دوران بارداری و شیردهی نیاز به انسولین تغییر نمی کند.

ها- محل نگهداری انسولین فریزر می باشد.
 تــی- محل هــای اصلــی تزریــق انســولین: شــکم، ســطح پشــت بــازو، 

ــد. ــن ها می باش ــوی ران و باس ــطح جل س
4-اولیــن قــدم حیاتــی بــرای نظــم بخشــیدن بــه رفتــار کــودک کــدام 

اســت؟
بی- لحن و حرکات مناسب داشتن.

نی- آموختن »نه یعنی نه » به فرزندان.
تی- تعادل داشتن.

می- سر حرف خود ایستادن.

5-« نه« گفتن زیاد باعث چه می شود؟
ف- بی اثر شدن کلمه » نه«

 د- ناشنیده گرفته شدن کلمه »نه«
س- خشمگین نگاه کردن به والدین

ش- همه موارد
ــی دود و از  ــی رود و م ــاق راه م ــدام در ات ــا م ــودک نوپ ــه ک ــی ک 6-زمان
ــد انجــام دهــد؟ ــی بای ــادر چــه اقدام ــی دود م ــن م ــاال و پایی ــا ب پله ه

 لر- هیچ محدودیتی برای او قائل نشود.
فر- کودک را تنبیه کند.

تــر- محیــط منــزل و دکوراســیون اتاق هــا را طــوری بچینــد کــه بــرای 
بــازی و حــرکات کــودک امــن و مناســب باشــد.

هــر- بــا صــورت خشــمگین بــه کــودک نــگاه کنــد و بگویــد »نــه« ایــن 
کار را نکــن.

ــد  ــاق نشــیمن شــوت می کن ــه ســمت ات 7-کــودک شــما توپــش را ب
شــما درحالی کــه خودتــان را بــرای شــنیدن شکســتن آمــاده می کنیــد 

ــد؟ ــان می دهی ــی نش ــه عکس العمل چ
 تا- داد می زنید: »نه » توپ بازی در خانه ممنوع؛

 ها- می گویید: پسرم برو تو حیاط بازی کن.
ــن  ــت روی زمی ــا توپ ــه ب ــی در خان ــرم می توان ــد: پس ــا- می گویی م

ــکند. ــزی نش ــا چی ــی ت ــازی کن ــل ب قل ق
 با- گزینه ب و ج.

ــودک  ــه ک ــتورات ب ــان دس ــرف زدن و بی ــم در ح ــۀ مه ــدام نکت 8-ک
نمی باشــد؟

غــر- در فاصلــه یــک متــری او در ســطح چشــمان او قــرار بگیریــد و بــه 
ــگاه کنید چشــمانش ن

قد- آرام، محکم و فشرده حرف خود را بزنید.
غــذ- بــا لحــن محکــم همــرا بــا گفتــن کلمــه« نــه« بــا کــودک حــرف 

. نید بز
غم- بالحن محکم بدون گفتن کلمه« نه«با کودک حرف بزنید.

9-میزان مناسب فلوراید موجود در آب چه قدر است؟
لی- 5/.-0                   هی- 5-1/.

 سی- 7/.- 1                ای- 1.2- 7/.

10-فلورایــد بــه میــزان ................... باعــث کاهــش پوســیدگی در 
می شــود. شــیری  دندان هــای 

سا- 50-40 درصد  نا- 60-50 درصد کا- 40-30 درصد
             

ال- 70-60 درصد
11- مقدار مناسب دهان شویه در هر بار مصرف چه قدر است؟

cc 5 -لم cc 3 -فم cc 1 -هم
cc 7 -نم 

خودآزمایی همراه با مسابقه ایپمکی

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



ــه ســزایی دارد و شــناخت  ــت ب ــدگان، در شــناخت مســایل و کم وکاســتی های آن اهمی ــدگاه خوانن ــر نشــریه از دی ــیابی ه ــه ارزش ــا ک از آن ج
انتقــادات و پیشــنهادها اولیــن گام در ارتقــای ســطح علمــی آن محســوب می گــردد؛ لــذا، خواهشــمند اســت بــا دقــت نظــر و بــذل توّجــه به ســؤوال 
هــای زیــر، پاســخ دهیــد و مــا را از نظــرات و پیشــنهاد ها خــود مطلــع فرماییــد. مدیریــت علمــی بــه بهتریــن پیشــنهاد ســازنده هدیــه ای شایســته 

ــد. ــم می نمای تقدی

آدرس ارسال فرم: دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، معاونت بهداشتی دانشگاه، 
گروه گسترش شبکه، دبیرخانه نشریه مجازی داوطلبین سالمت

تلفن: 7906 0514464 فکس: 05144645136             مدیر اجرایی نشریه

داوطلبان گرامی :
لطفــا رمــز مســابقه را یافتــه و همــراه بــا نــام ونــام خانوادگــی و هــم چنیــن نام دانشــگاه 
خــود بــه ســامانه پیامکــی مرکــز بهداشــت اســتان گلســتان )10000160171107(پیامــک 

. یید نما
ضمنــا یــادآور مــی شــود دوســتانی کــه نــام دانشــگاه خــودرا در متــن پیامک ننویســند 

در قرعــه کشــی شــرکت داده نخواهند شــد.

 گوپاسخمشخصات 

 ( داوطلب سالمت) سالمتمربی داوطلب /  مرد/  زن جنس:

 صی.....تخصّ رشته سایر افراد:  کار.... هسابق 

خواهشمند است نظرات خود را با گذاشتن عالمت )*( در 
 بیان فرمایید. طمربو محل

 بسیار کم کم طسّمتو زیاد بسیار زیاد

      ماتحکیم اطلّاعات صحیح قبلی ش ازنظرنشریه  موفقیت -1

      مطالب جدید علمی یۀارا ازنظرنشریه  موفقیت -2

      ب بودن محتوای نشریه با نیازهای شغلی شمامتناس -3

      توانایی نشریه در ایجاد عالقه به مطالعه در شما -4

      مفید بودن مطالب در نشریه -5

 
6-مهم ترین انگیزه های شما در استفاده از نشریه کدام گزینه است؟

الف- تجدید کردن اّطالعان                                   ب - مبادلۀ اطاّلعات و تجربیات با دیگر همکاران
7-مهم ترین نکات مثبت و منفی نشریه را ذکر فرمایید.

 نکات مثبت:                                                 نکات منفی:
8-چه موضوعاتی را برای نشریۀ آینده پیشنهاد می کنید؟)با ذکر عنوان ها و اولویت مطالب(



همه، افرادی که اعتماد 
به نفس دارند، دوست 

دارند.
افراد افسرده تنبل 

نمی باشند و نسبت به 
خود ترحم ندارند، بلکه 

قادر به از بین بردن 
افسردگی نمی باشند.

افسردگی یک بیماری 
است که مربوط به 
تغییرات مغزی می 

باشد.
معموال افسردگی با 
درمان های مناسب 

درمان می شود.

افسردگی همان ترحم 
به خود می باشد.


