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آگاهى از اصول مراقبت هاى بهداشتى و درمانى در خانواده و به کارگىرى درست و به موقع این اصول در مواقع ضروری از اهمىت

خاصى برخوردار است .مراقبت از بىماران در منزل از نظر احساس امنىت عاطفى و روانى در بىمار به بهبود سرىع او کمک کرده و دوران
بىمارى را کوتاه تر مى نماىد و عالوه بر آن تجربه ى مناسبى براى اعضای خانواده به خصوص کودکان و نوجوانان خواهد بود.
در اىن مجموعه سعى شده است هنرجوىان عزىز با بىمارى هاى واگىر و غىرواگىر آشنا شوند و اصول مراقبت از مادر و کودک و
سالمندان و بىماران را بىاموزند.

سخنى با هنرآموزان

کتاب «مراقبت هاى بهداشتى درمانى در خانواده» ىکى از چهار عنوان کتاب مجموعه استاندارد مهارت هاى سالم زىستن است

که شامل پىمانه هاى مهارتى مبانى بىمارى هاى واگىر و غىرواگىر ،اصول مراقبت از بىمار در خانواده ،مراقبت از مادر و

کودک در خانه و مراقبت از سالمندان در خانه مى باشد .ساعات تئورى و عملى هر پىمانه مشخص است .به منظور اجراى مطلوب
آموزش هاى اىن مجموعه توصىه مى شود به نکات زىر توجه فرماىىد:
ــ با درنظر گرفتن هدف کلى و جدول زمان بندى و مهارت هاى پىش نىاز ،برنامه ى آموزشى خود را تنظىم کنىد.
ــ پىش آزمون هاى ابتداىى هر واحد کار را بررسى کنىد .اىن کار اطالعات و مهارت هاى ورودى را ارزىابى و براى شروع برنامه ى
آموزشى انگىزه و تمرکز بىشترى اىجاد مى کند.
ــ هنرآموزان عزىز توجه داشته باشند اىجاد توانمندى در جهت کسب مهارت هاى مورد نىاز مهم ترىن هدف اىن مجموعه است لذا
به اهداف رفتارى هر واحد کار بىشتر توجه شود.
ــ محتواى آموزشى هر واحد کار براساس روش هاى فعال ىاددهى ــ ىادگىرى تدوىن شده است و شامل پرسش هاى انگىزشى،
فعالىت هاى عملى ،مباحث نظرى ،جدول ها ،نمودارها و تصاوىر مرتبط با موضوع است که با توجه به هدف هاى رفتارى تدوىن شده
است.
ــ به منظور افزاىش بازدهى آموزشى توصىه مى شود ،کارهاى عملى فردى و گروهى را در کنار مطالعه ى مطالب نظرى انجام دهىد.
اىن فعالىت هاى عملى بازدىد ،تحقىق ،تمرىن عملى و… هستند.
ــ در هر واحد کار مطالبى تحت عنوان «بىشتر بدانىد» گنجانده شده است که مطالعه ى آن صرفاً براى کسب اطالع بىشتر توصىه

مى شود و جزء برنامه ى آموزشى نىست.

ــ در هر واحد کار ،نکته هاىى با اهمىت بىشتر با عنوان «توجه»« ،نکته» و «آىا مى دانىد» طراحى شده است که نشان دهنده ى تأکىد
بر اهمىت مطلب است.
ــ در پاىان هر واحد کار ،چکىده ى واحد کار ،آزمون هاى پاىانى نظرى و عملى براى ارزشىابى بخش هاى نظرى و عملى مطرح
شده است.
ــ پاسخ نامه ى پىش آزمون و آزمون پاىانى نظرى هر واحد کار در بخش پىوست ها آمده است .توصىه مى شود به منظور ارزىابى
مىزان ىادگىرى محتواى هر واحد کار ابتدا به پرسش ها پاسخ داده شود بعد به پاسخ نامه مراجعه کنند.
ــ در بخش پىوست ها پس از معرفى منابع مؤلف ىا مؤلفان ،بخش دىگرى نىز با عنوان «براى مطالعه ى بىشتر» آمده است .در اىن
بخش کتاب ها ،نرم افزارها و پاىگاه هاى اىنترنتى که به ىادگىرى بىشتر هنرجو کمک مى کند ،معرفى شده است .چنان چه اىن منابع براى هر
واحد کار متفاوت باشد ،در پاىان آن واحد کار ذکر مى شود.

پدر طب اطفال

دکتر محمد قریب پدر طب اطفال ایران در تهران متولد شد ،تحصیالت

ابتدایی و متوسطه را در همان جا به پایان رسانید و در سال  1927میالدی برای
فرا گرفتن دانش پزشکی راهی فرانسه شد .دکتر قریب با آن که در پاریس تحصیل
می کرد و نسبت به فرانسوی ها غریبه بود ،نخستین ایرانی بود که در امتحان انترنای
بیمارستان پاریس پذیرفته شد و تحصیالتش را با درجه بسیار عالی گذراند .استاد
به محض پایان یافتن تحصیالتش به ایران بازگشت چون عقیده داشت این سواد و
هنر باید به مردم خودمان عرضه شود.
از خصوصیات دکتر قریب شوخ طبعی ،حضور ذهن و عالقه شدید
ایشان به تعلیم دانشجویان بود .دستگیری از مستمندان و دردمندان و رسیدگی
به نابسامانی های زندگی بیماران از ویژگی های بارز دکتر قریب بود.
دکتر قریب نخستین پزشک ایرانی بود که به عنوان استاد پزشکی کودکان
انتخاب شد .استاد هر روز از ساعت  2بعدازظهر تا  9شب در مطب خود به معالجه بیماران می پرداخت و از بسیاری از آنان بنا به
وضع و حالشان پولی دریافت نمی کرد.
یکی از کارهای ماندگار مرحوم دکتر قریب را می توان پایه گذاری مرکز انتقال خون اشاره نمود و نخستین تعویض خون را
در کشور حدود  35سال پیش ایشان انجام دادند.
مقدس قم می باشد.
دکتر قریب ّاول بهمن  1353چشم از جهان فرو بست و آرامگاه وی در شهر ّ

پیمانه ی مهارتی ا ّول
مبانی بیماری های واگیر و غیرواگیر

هدف کلی
آشنایی با کلیات بیماری های واگیر و غیرواگیر شایع به منظور شناخت عوامل و عالیم بیماری های شایع و اقدام

به پیشگیری از آن ها
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هدف علم پزشکی حفظ سالمت ،ارتقای سالمت و بازگرداندن آن ،هنگام آسیب دیدگی و کم کردن رنج و ناخوشی مردم است.
همه ی آن چه درباره ی پزشکی و سالمت گفته شده به معنی پیشگیری است .بخش بزرگی از بیماری ها چه واگیر و چه غیرواگیر

و حتی آسیب های وارده ی ناگهانی و ناخواسته را می توان پیشگیری کرد .ولی مشکالت عمده ی بهداشتی در کشورهای درحال توسعه،
بیشتر ناشی از بدی بهداشت محیط (به خصوص در مناطق روستایی) ،فقر ،نادرست بودن وضع تغذیه و مشکالت دوران کودکی است
که خوشبختانه این گونه بیماری ها را بهتر و آسان تر می توان پیشگیری کرد .برای جلوگیری از انتشار بیماری هایی که از آب آلوده ،هوای
ناپاک ،مسکن نامناسب ،آلودگی خاک به علت دفع غیربهداشتی فضوالت ،بدی تغذیه و بدی بهداشت خوراکی ها و محیط زیست ایجاد
می شود ،تک تک افراد جامعه باید آموزش ببینند.
این مجموعه با هدف آشنایی کلی با بیماری ها ،آشنایی با راه های انتقال عمده ی بیماری ها و کسب مهارت های الزم در افراد برای
پیشگیری از مهم ترین و شایع ترین بیماری ها تهیه شده است .مبارزه علیه بیماری های عفونی قابل پیشگیری تنها در جوامعی موفقیت آمیز
است که با آموزش بهداشت و افزایش دانش عمومی و ترویج اولویت فرهنگ بهداشت نسبت به درمان همراه باشد.
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ﻫﺪ
فﻫﺎى رﻓﺘﺎرى :اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻰ
رو
د،
ﻫ
ﻨﺮ
ﺟﻮ
ﭘ
ﺲ
از
ﮔﺬ
را
ﻧﺪن اﻳﻦ وا
زﻳﺮ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ:
ﺣﺪ ﻛﺎر ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎى
 1ـ واژه ﻫﺎى ﺳﻼﻣ
ﺖ و ﺑﻴﻤﺎرى را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﺪ.
 2ـ ﻓﺮق ﻣﻴﺎن ﺳﻼﻣﺖ
و ﺑﻴﻤﺎرى را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
 3ـ ﺗﻔ
ﺎوت ﻣﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى و
اﮔ
ﻴﺮ
و
ﻏﻴ
ﺮو
اﮔ
ﻴﺮ
را
ﺑﻴﺎ
ن
ﻛﻨﺪ.
 4ـ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤ
ﺎرى زاى ﻣﻬﻢ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
 5ـ راه ﻫﺎى ﻋﻤﺪه ى اﻧﺘ
ﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
 6ـ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى ﺷﺎﻳﻊ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ى ﺧﻮد را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
 7ـ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺸﮕ
ﻴﺮى ﺑﺎ واﻛﺴﻦ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
8ـ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر
ى
ﻫﺎ
ى
ﻏﻴ
ﺮو
اﮔ
ﻴﺮ
را
ﻧﺎ
م
ﺑ
ﺒﺮد.
 9ـ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرى
ﻫﺎى ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.

ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن واﺣﺪ ﻛﺎر اول ؟

؟

؟ ؟

؟

؟

؟ ؟

؟

؟ ؟

۱ــ ﺑﻴﻤﺎر ﭼﻴﺴﺖ؟
۲ــ آﻳﺎ اﻧﺴﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از ﺑﻴﻤﺎر ﺷ ن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ؟
۳ــ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮا ﺑﻬﺮه ﻣﻨ از ﻳ زﻧ ﮔ ﺳﺎﻟﻢ ،درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ دارد ﻳﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از
اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آن ﻫﺎ؟
۴ــ راه ﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳ .
 ۵ــ اﻧﻮاع ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎر زا را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳ .
 ۶ــ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ را ﺑﻴﺎن ﻨﻴ .
۷ــ ﭼﻨ ﻧﻮع ﺑﻴﻤﺎر ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳ .
 ۸ــ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠ در اﺑﺘﻼ ﻓﺮد ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ ﻧﻘﺶ دارﻧ ؟
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺸﺮ از دﻳﺮﺑﺎز درﮔﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻰ از آن ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮاى ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎ ،ﻋﻠﻢ
ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .اﻫﺪاف ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ،و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن آن ﻫﻨﮕﺎم آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻰ
و ﻛﻢ ﻛﺮدن رﻧﺞ و ﻧﺎﺧﻮﺷﻰ ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ى آن ﭼﻪ درﺑﺎره ى ﭘﺰﺷﻜﻰ و ﺳﻼﻣﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در واژه ى ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى اﺳﺖ.
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﺟﻬﺎن ﺑﺮاى دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى روى آورده اﻧﺪ .زﻳﺮا ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﻰ از ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎ ،ﺧﻮاه
واﮔﻴﺮ ﻳﺎ ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ و ﺣﺘﻰ آﺳﻴﺐ ﻫﺎى وارده ى ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﻣﻰ ﺗﻮان ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى ﻛﺮد .اﻳﻦ واﺣﺪ ﻛﺎر ﺑﺮاى آﺷﻨﺎﻳﻰ
ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﻋﺰﻳﺰ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎ و اﺻﻮﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻛﻤﻚ آن ﻫﺎ از ﺑﺴﻴﺎرى ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى ﻛﺮد ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آﺷﻨﺎﻳﻰ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﮔﺎﻣﻰ در ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد و ﻧﺰدﻳﻜﺎﻧﻤﺎن ﺑﺮدارﻳﻢ.

۱ــ۱ــ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻼﻣﺖ
۱ــ۲ــ۱ــ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ واﮔﻴﺮ :آﻳﺎ ﺗﺎ ﻨﻮن ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎر
ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ رﻓﺎه ﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤ  ،رواﻧ و اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷ ه اﻳ ﻪ از ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫ ﺑﻪ و ﻧﺰدﻳ ﻧﺸﻮﻳ ﭼﻮن
ﻣ ﮔﻮﻳﻨ و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺒﻮد ﺑﻴﻤﺎر ﻳﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧ .
ﺑﻪ ﻧﻮﻋ ﺑﻴﻤﺎر واﮔﻴﺮدار ﻣﺒﺘﻼ اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺨﺘﺎن ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ
ﺑﮕﻮﻳﻴ ﭼﻪ ﺑﻴﻤﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ا ﻪ ﺑﻪ ﻤ ﻋﺎﻣﻠ ﻋﻔﻮﻧ ﻳﺎ ﻣﻮاد ﺳﻤ آن
در ﺑ ن اﻳﺠﺎد ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﻴﻤﺎر واﮔﻴﺮ ﻣ ﮔﻮﻳﻨ و ﻣ ﺗﻮاﻧ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻳﺎ از راه ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺣﻴﻮان
ﻳﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.
۲ــ۲ــ۱ــ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ :ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از
ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ ،ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎﻳ اﺳﺖ ﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎر زا
زﻧ ه ﻧ ارﻧ و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤ ﻳﺎﺑﻨ  .ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌ د ﻓﺮد  ،ﻣﺤﻴﻄ ،
اﺟﺘﻤﺎﻋ و اﻗﺘﺼﺎد در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ ﻣﺆﺛﺮﻧ .
ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ ﻋﻤ ه ،ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻗﻠﺒ ــ ﻋﺮوﻗ ،
ﻠﻴﻮ  ،ﻋﺼﺒ و رواﻧ  ،ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻋﻀﻼﻧ و اﺳﺘﺨﻮاﻧ ،
۲ــ۱ــ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻴﻤﺎر
ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻣﺰﻣﻦ و ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻ ﺗﻨﻔﺴ )ﻣﺜﻞ آﺳﻢ و ﺑﺮوﻧﺸﻴﺖ(،
ﺣﺘﻤﺎً ﺗﺎ ﻨﻮن ﺑﻴﻤﺎر ﺷ ه اﻳ  .آﻳﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﻴ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن ﺳﻮاﻧﺢ ،ﻮر  ،ﺳﺮﻃﺎن ،ﺑﻴﻤﺎر ﻗﻨ  ،ﭼﺎﻗ و… ﻫﺴﺘﻨ .
ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻴﻤﺎر را ﺑﻴﺎن ﻨﻴ ؟
آﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﻳﺎ ﻧﺰدﻳ ﺎﻧﺘﺎن ﺑﻪ ﻳ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻴ ؟
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺧﺘﻼل در ﺑﻪ ام ﻳ ؟
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺟﺴﻤ ﻳﺎ رواﻧ  .زﻣﺎﻧ ﻓﺮد ﺑﻴﻤﺎر ﻣ ﺷﻮد ﻪ در
ﻋﻮاﻣﻠ ﻣﺘﻌ د در اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ ﻧﻘﺶ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑ ن اﺷ ﺎل اﻳﺠﺎد ﺷ ه ﺑﺎﺷ .
دارﻧ ﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻣ ﮔﻮﻳﻨ و ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﻨ
ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻠ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣ ﺷﻮﻧ .
ﺷ ه اﻧ :
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۱ــ ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﻴﺎت ﺑﻪ وﻳﮋه ﺳﻴﮕﺎر
۲ــ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻟ ﻞ
۳ــ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن ﺧ ﻣﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ )ﻣﺮاﻗﺒﺖ از
ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎﻻ ،ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺮﻃﺎن و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﻗﻨ
و…(

۴ــ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺒ و روش زﻧ ﮔ )ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﮕﻮ ﻏ اﻳ و
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻏ اﻫﺎ آﻣﺎده و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑ ﻧ ﻢ(
 ۵ــ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ )ﺧﻄﺮﻫﺎ
ﺷﻐﻠ  ،آﻟﻮدﮔ آب و ﻫﻮا و اﺛﺮ ﺳﻼح ﻫﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﻨﻨ ه و…(
 ۶ــ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺮس )ﻓﺸﺎرﻫﺎ رواﻧ (

ﺗﻮﺟﻪ!
«ﻣﺮ Á“Ëﺑﻴﻤﺎ— Èﻫﺎ Èﻗﻠﺒ vــ ﻋﺮËﻗ« Ë vﻧﻮ« Ÿﺳﺮﻃﺎ Êﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ Èﻣﺮگ  —œﻛﺸﻮ—ﻫﺎÈ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ «ﻧﺪ.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﺑﺴﻴﺎرى از ﺑﻴﻤﺎراﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﺑﺮاى درﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ
ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ دﻳﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺮاى ﻣﺪﺗﻰ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﻤﺎرى
در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدى و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ،اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻰ رود ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد و ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى واﮔﻴﺮ و ﻋﻔﻮﻧﻰ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﺗﺎ  20ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻰ در ﺟﻬﺎن
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى ﻗﻠﺒﻰ ــ ﻋﺮوﻗﻰ ،اﻓﺴﺮدﮔﻰ ﻫﺎ و ﺗﺼﺎدف ﻫﺎى راﻧﻨﺪﮔﻰ در ﺟﺎده ﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺰء
ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮﻧﺪ.

۳ــ۱ــ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺘ اول در ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ

٤

۱ــ۳ــ۱ــ ﻋﻔﻮﻧﺖ :ورود ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎر زا ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑ ن اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان و رﺷ و ﺗ ﺜﻴﺮ آن را ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﻣ ﮔﻮﻳﻨ .
۲ــ۳ــ۱ــ آﻟﻮدﮔ  :آﻟﻮدﮔ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر و زﻧ ﮔ ﻋﺎﻣﻞ
ﺑﻴﻤﺎر زا رو اﺟﺴﺎم ،ﻟﺒﺎس ﻫﺎ ﻳﺎ ﻟﻮازم ﻓﺮد ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﻧﻪ
در ﺑ ن و .
۳ــ۳ــ۱ــ ﺗﻤﺎس :ﺗﻤﺎس ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻓﺮد ﻳﺎ ﺣﻴﻮان آﻟﻮده

ﻪ ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺘﻘﺎل

ﺷ ه ﺑﺎ ﻓﺮد ﻳﺎ ﺣﻴﻮان دﻳﮕﺮ ﻣ ﮔﻮﻳﻨ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻋﻔﻮﻧﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ .
 ۴ــ۳ــ۱ــ ﻣﺨﺰن :ﻣﺨﺰن ﺑﻴﻤﺎر  ،اﻧﺴﺎن ،ﺣﻴﻮان ،ﮔﻴﺎه
و ﺣﺘ ﺧﺎ ﻳﺎ ﻣﺎده ا اﺳﺖ ﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎر زا ﺑﻪ آن ﻧﻴﺎزﻣﻨ
ﺑﺎﺷ و در آن رﺷ و ﺗ ﺜﻴﺮ ﭘﻴ ا ﻨ  .ﻣﺜﻼ ً اﻧﺴﺎن ﻣﺨﺰن ﺑﻴﻤﺎر
ﺳﺮﺧ اﺳﺖ ﻳﻌﻨ وﻳﺮوس اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر در ﺑ ن اﻧﺴﺎن رﺷ
ﻣ ﻨ  ،ﻳﺎ آب ﻣﺨﺰن ﺑﻴﻤﺎر وﺑﺎﺳﺖ.
۵ــ۳ــ۱ــ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎر  :آﻳﺎ ﻣ داﻧﻴ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﻪ

ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ :ﻛﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎ و اﺻﻮل ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از آن ﻫﺎ

ﭼﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﺷﻮد؟
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ واﮔﻴﺮ ،ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و
ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺗﻔﺎق ﻣ اﻓﺘ :

اﻟﻒ( اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ــ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ )ﻟﻤﺲ ﺮدن ﻣﺜﻞ دﺳﺖ دادن ،ذرات رﻳﺰ
ﻗﻄﺮه ا ﻣﺜﻞ ﻋﻄﺴﻪ و ﺳﺮﻓﻪ ،ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴ (،
ــ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﺎ ) ﺰاز(
ــ ﮔﺰش ﺣﻴﻮاﻧﺎت )ﻫﺎر (،
ــ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺟﻨﻴﻦ )ﺳﺮﺧﺠﻪ ﻪ از راه ﺟﻔﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣ ﺷﻮد(.

ب( اﻧﺘﻘﺎل ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ــ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻤ

وﺳﺎﻳﻞ ﺑ ﺟﺎن )ﻣﺜﻞ آب ،ﻏ ا و

ﻟﺒﺎس(،
ــ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻤ ﻧﺎﻗﻞ ﺟﺎﻧ ار )زﻣﺎﻧ ﻪ ﺣﺸﺮه ا ﻣﺎﻧﻨ
ﻣﮕﺲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎل ﻫﺎ ،ﭘﺎﻫﺎ ﻳﺎ ﺑ ن ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﺸﺎر ﻳ ﻋﺎﻣﻞ
ﻋﻔﻮﻧ ﻣ ﺷﻮد(،
ــ اﻧﺘﻘﺎل از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻮا )ذرات آﻟﻮده ﻣﻌﻠﻖ در ﻫﻮا(.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻠ در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ اﻋﻢ از واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ
ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻴﺰﺑﺎن ،ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎر زا و ﻣﺤﻴﻂ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧ .
ﻣﻴﺰﺑﺎن

ﻣﺤﻴﻂ

ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎر زا
ﻣﺜﻠﺚ ﺑﻴﻤﺎر زاﻳ

ﻟ ا ﺑﺮا ﭘﻴ ا ﺷ ن ﺑﻴﻤﺎر  ،ﺟﻤﻊ ﺷ ن ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ
و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻻزم اﺳﺖ و ﻣ ﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺜﻠﺜ
ﻧﺸﺎن داد ﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎر زا ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﺰﺑﺎن )ﻓﺮد( و ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺤﻴﻄ  ،ﺳﻪ رأس ﻣﺜﻠﺚ را ﺗﺸ ﻴﻞ ﻣ دﻫﻨ  .اﺿﻼع ﻣﺜﻠﺚ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨ ه ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻮاﻫ ﺑﻮد .اﻳﻦ ﻣﺜﻠﺚ را
)ﻣﺜﻠﺚ ﺑﻴﻤﺎر زاﻳ ( ﻣ ﮔﻮﻳﻨ .
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎر زا :ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎﻳ ﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﻤﺎر
ﻣ ﺷﻮﻧ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧ  .اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺒﺎرت اﻧ از ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ
ﺑﻴﻤﺎر زا زﻧ ه )ﺑﺎ ﺘﺮ ﻫﺎ ،وﻳﺮوس ﻫﺎ ،اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ،ﻗﺎرچ ﻫﺎ و…(،
ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳ )ورود ﻣﻮاد ﺳﻤ ﺑﻪ ﺑ ن ،ﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ(،
ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎر زا ﻓﻴﺰﻳ )ﮔﺮﻣﺎزدﮔ  ،ﺳﺮﻣﺎزدﮔ  ،ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎ
و ﺗﺼﺎدﻓﺎت( و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ )ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎن(.
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻴﺰﺑﺎن :در ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ واﮔﻴﺮ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻳﺎ ﺣﻴﻮاﻧ
ﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎر زا را در ﺧﻮد ﺟﺎ دﻫ  ،ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣ ﮔﻮﻳﻨ .
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﺰﺑﺎن :ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮد ﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻣ ﺷﻮد،
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣ ﮔﻮﻳﻨ  .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻠ ﺑﻌﻀ اﻓﺮاد ﺑﻴﺶ
از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣﺴﺘﻌ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺧﺎﺻ ﻫﺴﺘﻨ  .اﻳﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
وﻳﮋﮔ ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﻓﺮاد اﺳﺖ .ﺑﺮﺧ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔ ﻫﺎ
ﻋﺒﺎرت اﻧ از:
۱ــ ﺟﻨﺲ )ﻣﺮدﻫﺎ ﺑﻴﺶ از زﻧﺎن ﻣﺴﺘﻌ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ
رﻳﻮ ﻫﺴﺘﻨ (،
۲ــ ﺳﻦ )ﺑﻴﻤﺎر آﺑﻠﻪ ﻣﺮﻏﺎن در ﻮد ﺎن ﺑﻴﺶ از ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
اﺳﺖ(،
۳ــ وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎد )ﺑﻴﻤﺎر ﺳﻞ در اﻓﺮاد ﺑﺎ وﺿﻊ
اﻗﺘﺼﺎد ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻳ ه ﻣ ﺷﻮد(.
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻂ :ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و
ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ ﺧﺎرﺟ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﻪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻣ ﮔ ارد .اﻧﻮاع ﻣﺤﻴﻂ ﻋﺒﺎرت اﻧ از ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳ )زﺑﺎﻟﻪ ،آب،
ﺣﺮارت ،ﻧﻮر ،ﻫﻮا( ،ﻣﺤﻴﻂ زﻧ ه )وﻳﺮوس ﻫﺎ ،ﻣﻴ ﺮب ﻫﺎ( ،ﻣﺤﻴﻂ
اﺟﺘﻤﺎﻋ )آداب و رﺳﻮم ،اﻋﺘﻘﺎدات( .ﻫﺮﻳ از اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ
ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻄ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﻓﺮد را ﺑﻴﻤﺎر ﻨ  .آﻟﻮدﮔ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳ
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎﻳ ﻣﺜﻞ وﺑﺎ ﻣ ﺷﻮد .در ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻧﻴﺰ
ﺑﺮﺧ اﻋﺘﻘﺎدات ﻳﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻧﻮﺷﻴ ن ﭼﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ

٥

ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ :ﻛﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎ و اﺻﻮل ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از آن ﻫﺎ

ﺑﻌ از ﺧﻮردن ﻏ ا ،ﻣ ﺗﻮاﻧ ﻣﻮﺟﺐ ﻢ ﺧﻮﻧ ﻓﻘﺮ آﻫﻦ ﺷﻮد.
 ۶ــ۳ــ۱ــ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ :ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﻋﺒﺎرت از ﺣﺎﻟﺘ در
ﺑ ن اﺳﺖ ﻪ اﻧﺴﺎن ﻳﺎ ﺣﻴﻮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﻴ ا ﻨ
و ﺑﻪ آن ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺸﻮد.
ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ :ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌ و ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ
ا ﺘﺴﺎﺑ .

ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌ :
ﺣﺎﻟﺘ اﺳﺖ ﻪ اﻧﺴﺎن ،ﻳﺎ ﺣﻴﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﺮﺧ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ دارد و ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻼ ﻧﻤ ﺷﻮد.

ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ا ﺘﺴﺎﺑ :
اﻳﻦ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ در ﺑ ن اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد و ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ
اﺳﺖ:
ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ا ﺘﺴﺎﺑ ﻓﻌﺎل :اﮔﺮ ﻋﺎﻣﻠ ﺑﻴﻤﺎر زا وارد ﺑ ن
ﻓﺮد ﺷﻮد ،در ﺑ ن او ﭘﺎدﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴ ﻣ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﭘﺎدﺗﻦ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣ ﺷﻮد ﻓﺮد ﭘﺲ از ﺑﻬﺒﻮد ،دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺸﻮد و در
ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﻳﺎﺑ  .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد وا ﺴﻦ ﻋﻠﻴﻪ آن ﺑﻴﻤﺎر
ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﻮد ،در ﺑ ن او ﭘﺎدﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴ ﻣ ﺷﻮد ﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﺑﺘﻼ ﻓﺮد
ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻣ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد ﻓﺮد ﺗﺎ
ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ آن ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺸﻮد.
ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ا ﺘﺴﺎﺑ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل :اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻃﺒﻴﻌ از راه ﺟﻔﺖ ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐ ﻳﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣ ﺷﻮد .ﻧﻮزاد ﭘﺲ از ﺗﻮﻟ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪﻋﻠﺖ ﭘﺎدﺗﻦﻫﺎﻳ ﻪ از ﻣﺎدر ﺑﻪ
او ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷ ه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣ ت ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ
ﻣﺼﻮن اﺳﺖ .ﮔﺎﻫ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﺮم ﺣﺎو
ﭘﺎدﺗﻦ ،در ﻓﺮد اﻳﺠﺎد ﻣ ﺷﻮد ﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻴﺶ از ﭼﻨ ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻮل
ﻧﻤ ﺸ  .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻠ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻢ دوام اﺳﺖ.

ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗ ام ﻫﺎﻳ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﻪ در
ﻧﺘﻴﺠﻪ آن اﻧﺴﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻧﺸﻮد ﻣﺎﻧﻨ وا ﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن.

۴ــ۱ــ وا ﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن
ﺣﺘﻤﺎً در ﻃﻮل زﻧ ﮔ ﺧﻮد وا ﺴﻦ زده اﻳ  .آﻳﺎ ﻣ داﻧﻴ
وا ﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﭼﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎﻳ اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد؟
ِ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑ ن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ
وا ﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎﻋﺚ
ﻣ ﺷﻮد .وا ﺴﻦ ﻧﻴﺰ وﻳﺮوس ﻳﺎ ﻣﻴ ﺮب ﺿﻌﻴﻒ ﻳﺎ ﺸﺘﻪ ﺷ ه و ﻳﺎ
ﺳﻢ ﺿﻌﻴﻒ ﺷ ه و ﺑ ﺿﺮر آن ﻫﺎﺳﺖ ﻪ از راه ﺧﻮرا ﻳﺎ ﺗﺰرﻳﻘ
وارد ﺑ ن ﻣ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑ ن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﺎع
از ﻓﺮد ،ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺎدﺗﻦ ﻳﺎ آﻧﺘ ﺑﺎد ﺑﺴﺎزد ﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻤ
ﻣ ﻨ ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷ .

اﻳﻤﻦﺳﺎز ﻮد ﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎ دﻳﻔﺘﺮ ،
ﺳﻴﺎهﺳﺮﻓﻪ ،ﺰاز ،ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل ،ﺳﺮﺧ  ،ﺳﻞ و ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ » «Bاﻧﺠﺎم
ﻣ ﺷﻮد.

ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ
ا ﺘﺴﺎﺑ

ﻃﺒﻴﻌ
ﻓﻌﺎل
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ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل

۷ــ۳ــ۱ــ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﭼﻘ ر اﻫﻤﻴﺖ دارد؟

اﻳﻤﻦ ﺳﺎز ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل
ﻮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل

ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ :ﻛﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎ و اﺻﻮل ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از آن ﻫﺎ

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﺟ ول ۱ــ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻤﻦ ﺳﺎز ﻫﻤﮕﺎﻧ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬ اﺷﺘ

ﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮر اﺳﻼﻣ اﻳﺮان

ﺳﻦ

ﻧﻮع وا ﺴﻦ

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت

ﺑ و ﺗﻮﻟ

ب.ث.ژ ،ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل و ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ »ب«

وا ﺴﻦ ب.ث.ژ وا ﺴﻦ ﺿ ﺳﻞ اﺳﺖ.

 ٢ﻣﺎﻫﮕ

ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ،ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل و ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ »ب«

وا ﺴﻦ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ وا ﺴﻦ ﻫﺎ دﻳﻔﺘﺮ  ،ﺰاز
و ﺳﻴﺎه ﺳﺮﻓﻪ اﺳﺖ ﻪ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣ ﺷﻮد.

 ٤ﻣﺎﻫﮕ

ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ و ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل

 ٦ﻣﺎﻫﮕ

ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ و ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل و ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ »ب«

 ١٢ﻣﺎﻫﮕ

MMR١

 ١٨ﻣﺎﻫﮕ

ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ،ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل

 ٦ــ ٤ﺳﺎﻟﮕ

اﻳﻦ وا ﺴﻦ ﺷﺎﻣﻞ وا ﺴﻦ ﻫﺎ ﺳﺮﺧ  ،ﺳﺮﺧﺠﻪ
و اورﻳﻮن اﺳﺖ.

ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ و ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل و

MMR

ﺗﺠﻮﻳﺰ وا ﺴﻦ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻃﻔﺎل ﺑﻴﺶ از  ٦ﺳﺎل
ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

ﺟ ول ۲ــ اﻳﻤﻦ ﺳﺎز اﻓﺮاد  ۷ﺗﺎ  ۱۸ﺳﺎﻟﻪ ﻪ در وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧ ﺮده اﻧ
ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ

ﻧﻮع وا ﺴﻦ

اوﻟﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ

دوﮔﺎﻧﻪ وﻳﮋه ﺑﺰرﮔﺴﺎل ،ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل ،MMR ،ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ »ب«

ﻳ

ﻣﺎه ﺑﻌ از اوﻟﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ

دوﮔﺎﻧﻪ وﻳﮋه ﺑﺰرﮔﺴﺎل ،ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل ،ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ »ب«

ﻳ

ﻣﺎه ﺑﻌ از دوﻣﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ

دوﮔﺎﻧﻪ وﻳﮋه ﺑﺰرﮔﺴﺎل ،ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل

 ٦ﻣﺎه ﺗﺎ ﻳ

ﺳﺎل ﺑﻌ از ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ

 ١٠ﺳﺎل ﺑﻌ از ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ

دوﮔﺎﻧﻪ وﻳﮋه ﺑﺰرﮔﺴﺎل ،ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل ،MMR ،ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ »ب«
دوﮔﺎﻧﻪ وﻳﮋه ﺑﺰرﮔﺴﺎل و ﻫﺮ ده ﺳﺎل ﻳ ﺑﺎر ﺗ ﺮار ﺷﻮد

 Measles - Mump - Rubellaــ۱
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ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ :ﻛﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎ و اﺻﻮل ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از آن ﻫﺎ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻤﻦ ﺳﺎز زﻧﺎن ﺑﺎردار ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺰاز و
دﻳﻔﺘﺮ ﻃﺒﻖ ﺟ ول زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد .اﻳﻤﻦ ﺳﺎز زﻧﺎن ﺑﺎردار
از اﺑﺘﻼ ﻧﻮزاد ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺰاز ﻪ ﻳ از ﻋﻠﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ

ﻧﻮزادان اﺳﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ ﻣ ﻨ  .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ
ﻣﺎدران را در زﻣﺎن زاﻳﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﺎﻫﺶ ﻣ دﻫ .

ﺟ ول ۳ــ اﻳﻤﻦ ﺳﺎزى زﻧﺎن ﺑﺎردار
ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ

ﻧﻮع وا ﺴﻦ

دﻓﻌﺎت

اوﻟﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ

دوﮔﺎﻧﻪ ى وﻳﮋه ى ﺑﺰرﮔﺴﺎل

ﻧﻮﺑﺖ اول

دوﮔﺎﻧﻪ ى وﻳﮋه ى ﺑﺰرﮔﺴﺎل

ﻧﻮﺑﺖ دوم

ﻳ

ﻣﺎه ﺑﻌ

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
وا ﺴﻦ دوﮔﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ وا ﺴﻦ
ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى دﻳﻔﺘﺮى و ﺰاز ﻧﻮع
ﺑﺎﻟﻐﺎن اﺳﺖ ﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮأم ﺗﻠﻘﻴﺢ
ﻣ ﺷﻮد.

ﺗﻮﺟﻪ!
ﻣﺪﻓﻮ

ـ ﺷﻞ ﺑﻮ
ﻳﻤﻦ ﺳﺎ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮ
ـ ﺳﻮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺑﺮ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠ ﻪ ﻳﻤﻦ ﺳﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻮ ﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﺳﻮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺣﺘﻤ ًﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮ .
ـ ﭼﻨﺎ ﭼﻪ ﻳ ﻲ ﻓﺮ ﺧﺎﻧﻮ ﻧﺎﻗﻞ ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ
» « ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻘﻴﻪ ﻓﺮ ﺳﺎ ﻦ ﻣﻨﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻦ
ﺴﻴﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻴﻤﺎ

٨

ﻳﺎ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮ ﮔﻲ ﻣﺎﻧﻊ

۱ــ۴ــ۱ــ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒ ﻧﺎﺷ از اﻳﻤﻦ ﺳﺎز ﺑﺎ
وا ﺴﻦ
ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒ ﭘﺲ از اﻳﻤﻦ ﺳﺎز ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎدر اﺳﺖ وﻟ
در ﻫﺮﺣﺎل اﻃﻼع از وا ﻨﺶ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وا ﺴﻦ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻠ  ،وا ﻨﺶ ﻫﺎ ﺑﻌ از وا ﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﭼﻨ ﻳﻦ
دﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻪ در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻌ و ﻋﻤﻮﻣ اﺷﺎره
ﻣ ﺷﻮد.
ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻌ  :ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻌ ﻣﻮارد ﺑ ﺧﻄﺮ
اﺳﺖ ﻪ ﻇﺮف ﻳ ﺗﺎ دو روز ﺑﺮﻃﺮف ﻣ ﺷﻮد .وا ﻨﺶ ﻣﻮﺿﻌ

از ﻃﺮﻳﻖ درد ﻓﻮر در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﺷﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً
ﭘﺲ از ﭼﻨ دﻗﻴﻘﻪ از ﺑﻴﻦ ﻣ رود وﻟ ﮔﺎﻫ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻫﻤﺮاه
اﺳﺖ ﻪ ﭼﻨ ﺳﺎﻋﺖ ﻳﺎ ﻳ روز ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧ  .ورم و ﻗﺮﻣﺰ ،
ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻌ اﺳﺖ ﻪ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫ ه ﺷﻮد.
ﻋﻮارض ﻋﻤﻮﻣ  :ﺗﺐ در  ۱۰ﺗﺎ  ۲۰درﺻ اﻓﺮاد وا ﺴﻴﻨﻪ
ﺷ ه دﻳ ه ﻣ ﺷﻮد ﻪ ﻳ ﺗﺎ دو روز دوام دارد.
ﻋﻮارض ﻋﻤﻮﻣ ﺷ ﻳ ﻣﺜﻞ ﺷﻮ و ﻓﺸﺎرﺧﻮن )رﺧﻮت
و ﺳﺴﺘ ﺑﺴﻴﺎر ﺷ ﻳ ( ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎدر اﺳﺖ .ﮔﺎﻫ ﺗﺐ ﺷ ﻳ ﻫﻤﺮاه
ﻋﻼﻳﻤ ﻣﺜﻞ ﺳﺮدرد و اﺧﺘﻼﻻت ﮔﻮارﺷ اﻳﺠﺎد ﻣ ﺷﻮد ﻪ ﻳ
ﺗﺎ دو روز اداﻣﻪ ﻣ ﻳﺎﺑ .

ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ :ﻛﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎ و اﺻﻮل ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از آن ﻫﺎ

✎

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠ1 v

✎

ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎ
ﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮ ﻮ ﺎ ﺧﺎﻧﻮ
ﺳﺘﺎ ﺧﻮ ﺑﺨﻮ ﻫﻴﺪ ﺎ
ﺧﻮﻳﺸﺎ ﻧﺪ  ،ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎ
ﻫﻨﺪ .ﺑﺮ ﺳﻲ ﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺴﻦ ﻧﺪ؟ ﭼﻪ ﺴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺳﻦ  ۶ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﺰﻧﻨﺪ؟ ﺪ ﻳ
ﻫﻴﺪ.
ﻼ ﮔﺰ
ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺴﻦ ﻧﺰ ﻧﺪ؟ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮ ﺳﻲ ﺧﻮ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠ2 v
ﺑﻪ ﮔﺮ ﻫﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮﻳﺪ .ﻫﺮ ﮔﺮ
ﺑﻪ ﻧﺴﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺮ ،
ﺳﻴﺎ ﺳﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﻧﺘﻘﺎ

ﺑﺎ ﺧﻄﺮﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎ ﻫﺎ
ﻼ ﺑﺤﺚ ﻨﻴﺪ.

ﻳﻔﺘﺮ  ،ﻓﻠﺞ ﻃﻔﺎ

ﭼ ﻴﺪه
✔ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺴ اﺳﺖ ﻪ در رﻓﺎه ﺟﺴﻤ و اﺟﺘﻤﺎﻋ و رواﻧ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣ ﺑﺮد و اﻧﺴﺎن
ﺑﻴﻤﺎر ﺴ اﺳﺖ ﻪ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺟﺴﻤ و رواﻧ اش اﺧﺘﻼل اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
✔ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ راه ﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻋﻤﺪه ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ واﮔﻴﺮ و ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ
ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣ ﺷﻮد .در ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ واﮔﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎر از اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻳﺎ از ﺣﻴﻮان ﺑﻪ اﻧﺴﺎن
ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ،
ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل از اﻧﺴﺎﻧ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ و ﻋﻮاﻣﻠ ﻣﺜﻞ ﺳﻴﮕﺎر ﺸﻴﺪن ،ﭼﺎﻗ  ،ﻋﺪم ﺗﺤﺮ ،
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﺎﻣﻴﻠ  ،ﻓﺸﺎرﻫﺎ رواﻧ و… در اﻳﺠﺎد آن ﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
✔ ﻋﻠﻢ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ،ﻋﻠﻤ اﺳﺖ ﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣ ﺗﻮان از اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﺮد .ﺑﺮا اﻳﻦ ﺎر داﻧﺴﺘﻦ راه ﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ و ﻳﺎ دﻻﻳﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن آن ﻫﺎ
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .وا ﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻳ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ راه ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از ﺑﺴﻴﺎر
از ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ واﮔﻴﺮ اﺳﺖ.

٩

ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ :ﻛﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎ و اﺻﻮل ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از آن ﻫﺎ

؟

؟
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آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎﻧ ﻧﻈﺮ واﺣﺪ ﺎر اول
۱ــ ﺑﻴﻤﺎر را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻨﻴﺪ.
۲ــ ﻓﺮق ﻣﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ را ﺑﻴﺎن ﻨﻴﺪ.
۳ــ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﺑﻴﻤﺎر زا را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
۴ــ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎر )ﻣﺪل ﻣﺜﻠﺜ ﭼﺮﺧﻪ اﻧﺘﻘﺎل( را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
 ۵ــ وا ﺴﻦ  MMRﺑﺮا ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از ﺪام ﻳ از ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎﺳﺖ؟
 ۶ــ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺎردار ﭼﻪ وا ﺴﻨ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣ ﺷﻮد؟ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ؟ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎﻳ ؟
۷ــ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وا ﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن در اﻳﺮان ﻋﻠﻴﻪ ﺪام ﻳ از ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد؟
 ۸ــ ﺪام ﻳ از وا ﺴﻦ ﻫﺎ ﻓﻮق ﺟﺰو وا ﺴﻦ ﻫﺎ ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻴﺴﺖ؟
ب( ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل
اﻟﻒ( ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ
د( ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ »«B
ج( ب.ث.ژ
۹ــ ﻣﺼﻮﻧﻴﺘ ﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺰرﻳﻖ وا ﺴﻦ در ﺑﺪن اﻳﺠﺎد ﻣ ﺷﻮد از ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﺼﻮﻧﻴﺘ اﺳﺖ؟
ب( ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ا ﺘﺴﺎﺑ ﻓﻌﺎل
اﻟﻒ( ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌ
د( ﻫﻴﭻ ﺪام
ج( ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ا ﺘﺴﺎﺑ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل
۱۰ــ ﺪام ﻳ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ اﺳﺖ؟
ب( اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟ ﻠ
اﻟﻒ( ﺸﻴﺪن ﺳﻴﮕﺎر
د( ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد
ج( اﺳﺘﺮس
۱۱ــ ﺪام ﻳ از ﻣﻮارد زﻳﺮ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ واﮔﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ؟
اﻟﻒ( ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل از ﻳ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻓﺮد دﻳﮕﺮ اﺳﺖ .ب( ﺗﻮﺳﻂ ﻳ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧ ﺧﺎص اﻳﺠﺎد ﻣ ﺷﻮد.
د( ﺑﻪ ﻤ اﻳﻤﻦ ﺳﺎز ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ اﺳﺖ.
ج( ﻫﻤﻴﺸﮕ اﺳﺖ.
۱۲ــ ﺪام ﻳ ﺟﺰء راه ﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ؟
ب( اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻤ ﻧﺎﻗﻞ ﺟﺎﻧﺪار
اﻟﻒ( اﻧﺘﻘﺎل از ﻃﺮﻳﻖ آب و ﻏﺬا
د( ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴ
ج( اﻧﺘﻘﺎل از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻮا

آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎﻧ ﻋﻤﻠ واﺣﺪ ﺎر اول
۱ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮا ﻨﺪﮔ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺸﻮر ،درﺑﺎره ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺧﻮد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻨﻴﺪ .ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ را در ﻧﺰدﻳ ﺎن ﺧﻮد دﻳﺪه اﻳﺪ؟
۲ــ راﺟﻊ ﺑﻪ راه و ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ واﮔﻴﺮ ﮔﺰارﺷ ﺗﻬﻴﻪ ﻨﻴﺪ و ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭼﻪ اﻗﺪامﻫﺎﻳ
ﻣ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ )اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ( ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ؟
۳ــ ﺎرت وا ﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻮد زﻳﺮ  ۶ﺳﺎل را از ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻮدن و ﺎﻣﻞ ﺑﻮدن وا ﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺑﺮرﺳ
ﺮده و ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﮔﺰارش دﻫﻴﺪ.

ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻋﻼﱘ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﺷﺎﻳﻊ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎ

وا ﺣﺪ ﺎ ر د وم

آﺷﻨﺎ ﻳ ﺑﺎ ﻋﻼ ﻳﻢ و ﻧﺸﺎ ﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺎ ﻳﻊ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ
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ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻋﻼﱘ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﺷﺎﻳﻊ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎ

ﻫﺪف ﻫﺎى رﻓﺘﺎر
زﻳﺮ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ:
اﻳﻦ واﺣﺪ ﻛ
ﺎر ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎى
 1ـ ﻋﻼﻳﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎى
ﻋﻤ
ﻮﻣ
ﻰ
ﺑ
ﻴﻤ
ﺎر
ى
در
ﺑﺪ
ن را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ.
2
ـ ﻋﻼﻳﻢ ﺧﺎرش و ﻧﺤﻮه
ى
ﻣﻘ
ﺎﺑ
ﻠﻪ
ﺑﺎ
آ
ن
ﻫﺎ
را
ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
 3ـ ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻤ
ﺎر
ى
ﻫﺎ
ى
ﻗ
ﻠﺒ
ﻰ
را
ﺑ
ﻴﺎ
ن ﻛﻨﺪ.
 4ـ ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻤ
ﺎر
ى
ﻫﺎ
ى
ﺗ
ﻨﻔ
ﺴ
ﻰ
را
ﺷﺮح دﻫﺪ.
5ـ
ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر
ى
ﻫﺎ
ى
ﮔﻮ
ار
ﺷ
ﻰ
را
ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
 6ـ ﻋﻼﻳﻢ ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻰ و ﻧﺤ
ﻮه
ى
ﻣﻘ
ﺎﺑ
ﻠﻪ
ﺑﺎ
آ
ن
ﻫﺎ
را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
7ـ
ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر
ى
ﻫﺎ
ى
ﻛﻠ
ﻴﻪ
و
ﻧ
ﺤ
ﻮه
ى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ آن ﻫﺎ را ﺷﺮح دﻫﺪ.
 8ـ ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻤ
ﺎر
ى
ﻫﺎ
ى
ﻋ
ﻀ
ﻼﻧ
ﻰ
ـ
ا
9ـ
ﺳﻜﻠﺘﻰ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر
ى
ﻫﺎ
ى
ﮔﻮ
ش
و
ﺣﻠ
ﻖ
و
 10ـ
ﺑﻴﻨﻰ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر
ى
ﻫﺎ
ى
ﺳﻴ
ﺴﺘ
ﻢ
ﻋ
ﺼﺒ
ﻰ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
 11ـ ﻋ
ﻼﻳﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرى
ﻫﺎ
ى
ﭼ
ﺸ
ﻢ
را
ﺑ
ﺸ
ﻨﺎ
ﺳﺪ و ﻧﺤﻮه ى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
آن ﻫﺎ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
ى :اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻰ رود ،ﻫ
ﻨﺮﺟﻮ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن

ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن واﺣﺪ ﻛﺎر دوم ؟

؟

؟ ؟

؟

؟

؟ ؟

۱ــ ﺗﺐ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺮده ،ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز آن را ﺑﻴﺎن ﻨﻴ ؟
۲ــ ﻋﻠﺖ ﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﺎﻫﺶ وزن را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴ ؟
۳ــ ﻋﻼﻳﻢ ﻣﻬﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دردﻫﺎ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ را ﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨ ه ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺟ
ﺑﺒﺮﻳ ؟

١٢

۴ــ ﺑﺎ دﻳ ن ام ﻋﻼﻳﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻨﮕ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻳ ﻓﻮر ًا ﺑﻪ ﻣﺮ ﺰ درﻣﺎﻧ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺮد؟
 ۵ــ ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻨﻴ .
 ۶ــ ﻋﻼﻳﻢ ﺧﻄﺮﻧﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﻬﺎل را در ﻮد ﺎن ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳ .
۷ــ ﭼﻨ ﻋﻼﻣﺖ ﻢ ﺧﻮﻧ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳ .
 ۸ــ روش ﻫﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ و درﻣﺎﻧ ﻢ ﺧﻮﻧ »ﻓﻘﺮ آﻫﻦ« را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳ .
۹ــ ﺑﺮا ﺗﺴ ﻴﻦ ﻋﻼﻳﻢ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه ادرار ﭼﻪ اﻗ اﻣﺎﺗ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻴ ؟
۱۰ــ ﻋﻠﺖ ﻫﺎ ﻤﺮدرد ﭼﻴﺴﺖ؟

؟

؟ ؟

ﻗﻠﺐ ﻳﺎ رﻳﻪ اﺳﺖ ﻧﺎم

؟

ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻋﻼﱘ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﺷﺎﻳﻊ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎ

ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻣﺮوزه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎرى از ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى ﺷﺎﻳﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮى اﻗﺪام ﻫﺎى ﺳﺎده
و اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻰ ﻳﺎﺑﻨﺪ .اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎﻳﻰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﻼﻳﻢ آن ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻔﻴﻒ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪى و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺷﺪﻳﺪ دارد .ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ در روﺑﻪ رو ﺷﺪن ﺑﺎ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد و
ﭼﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ درﻣﺎﻧﻰ و ﻳﺎ اورژاﻧﺲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮد اﻣﺮى ﺿﺮورى اﺳﺖ .ﻫﺪف از اﻳﻦ واﺣﺪ ﻛﺎر ﻧﻴﺰ آﺷﻨﺎ ﻛﺮدن
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻳﻞ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﻫﺪف اﻳﻦ واﺣﺪ ﻛﺎر آن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش دﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎرى را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻴﺪ،
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﺰﺷﻚ ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺴﺖ .ﻫﺪف ﺻﺮﻓﺎً آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻴﺪ ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﺑﻴﻤﺎرى ﻓﺮد ﺟﺪى
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﺪت ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻜﻨﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻤﻚ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻋﻼﻳﻤﻰ را ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ى وﺿﻌﻴﺖ
ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ درﻣﺎﻧﻰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﻋﻼﻳﻢ ﺷﺎﻳﻊ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎ را ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ  11ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ آن ﻫﺎ ﻣﻰ ﭘﺮدازﻳﻢ:

۱ــ۲ــ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻋﻤﻮﻣ
۱ــ۱ــ۲ــ ِا ِدم :۱ﺷﺎﻳ ﺗﺎ ﻨﻮن اﻳﻦ ﻠﻤﻪ را ﺷﻨﻴ ه ﺑﺎﺷﻴ .
ﺗﺼﻮر ﺷﻤﺎ از ادم ﭼﻴﺴﺖ؟ ﭼﻪ ﺗﻌﺮﻳﻔ از آن در ذﻫﻦ دارﻳ ؟
ادم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻠ ﻫﻤﺎن ورم اﻋﻀﺎ ﺑ ن اﺳﺖ و ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از :اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﺎﻳﻌ ﻪ در ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑ ن وﺟﻮد دارد.
ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫ ه ﻋﻼﻳﻤ ﻣﺜﻞ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ،ﺗﻨﮓ ﺷ ن
اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻳﺎ ﻔﺶ ،ﺻﻮرت ﭘﻒ آﻟﻮد ،ﺗﻮرم اﻧ ام ﻫﺎ ،اﻓﺰاﻳﺶ اﻧ ازه
دور ﺷ ﻢ و ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧ ن ﻓﺮورﻓﺘﮕ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺸﺎر اﻧﮕﺸﺖ

رو آن ،ﺑﺎﻳ ﺑﻪ وﺟﻮد ِا ِدم در ﺑ ن ﺷ ﺮد.
آﻳﺎ ﻣ داﻧﻴ ِا ِدم ﺑﺮ اﺛﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎﻳ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻳ ؟
ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫ ه ِا ِدم ﺑﺎﻳ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻗﻠﺒ  ،ﺒ و
ﻠﻴﻮ ﺷ ﺮد.
۲ــ۱ــ۲ــ ﺧﺴﺘﮕ  :ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭼﻨ ﻳﻦ ﺑﺎر
ﺧﺴﺘﮕ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺮده اﻳ  ،وﻟ آﻳﺎ ﻣ داﻧﻴ ﻪ ﺧﺴﺘﮕ ﻣ ﺗﻮاﻧ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎﺷ ؟

ﺧﻴﺰ ــ ورم ۱- Edema:
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ﺧﺴﺘﮕ اﺣﺴﺎﺳ اﺳﺖ ﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎ
ﺧﺴﺘﮕ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ رواﻧ  ،ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ
ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ :ﺑ ﺣﺎﻟ  ،ﺴﺎﻟﺖ ،ﻧﺎﺗﻮاﻧ  ،از دﺳﺖ دادن ﻋﻔﻮﻧ  ،ﺑﻴﻤﺎر دﻳﺎﺑﺖ )ﻣﺮض ﻗﻨ ( ،ﻢﺧﻮﻧ  ،ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻠﻴﻮ ،
ﻣﻴﻞ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺎرﻫﺎ روزﻣﺮه و اﺣﺴﺎس ﻳﺄس و ﻧﺎ اﻣﻴ ﺑﻴﺎن ﺒ  ،ﻗﻠﺒ و رﻳﻮ ﺑﺎﺷ .
ﻣ ﺷﻮد.

ﺗﻮﺟﻪ!
ﻧﻪ ﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺖ ،ﻟﻲ ﺑﻪ ﺧﺴﺘﮕﻲ
ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺎ ﻫﺎ ﻳﺎ
ﻣﺮ ﻧﺎﺗﻮ ﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮ .
ﻧﺠﺎ ﺎ ﻫﺎ
ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺨﺺ
۳ــ۱ــ۲ــ ﺗﺐ :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻤﺎ از ﺗﺐ ﭼﻴﺴﺖ؟ دﻣﺎ
ﺑ ن ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧ ازه ﺑﺎﺷ  ،ﺗﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد؟ در روﺑﻪ رو ﺷ ن ﺑﺎ
ﺗﺐ ﭼﻪ ﻣ ﻨﻴ ؟

ﻪ ﺑﻪ ﺻﻮ

ﻣﺪ

ﻧﺸﺎن دﻫﻨ ه آن اﺳﺖ ﻪ ﺑ ن درﺣﺎل ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎ و ﺑﻌﻀ داروﻫﺎ ﺧﺎص ﻣ ﺗﻮاﻧ دﻣﺎ ﺑ ن را
اﻓﺰاﻳﺶ دﻫ  .ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻟﺮز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ داﻳﻤﺎً
اﺣﺴﺎس ﮔﺮم و ﺳﺮد ﺷ ن ﻨﻴ .
اﮔـﺮ ﺣـﺎل ﻋﻤﻮﻣﻴﺘﺎن ﺧـﻮب ﻧﻴﺴﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً دﭼﺎر ﺗﺐ
ﺷ ه اﻳ .
ﺑﺮا اﻳﻦ ﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻳ ﻪ ﺗﺐ ﺮده اﻳ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ،از
دﻣﺎﺳﻨﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴ .

ﺣﺮارت ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۳۷/۶درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد را ﻪ از راه دﻫﺎن
اﻧ ازه ﮔﻴﺮ ﺷﻮد ﺗﺐ ﮔﻮﻳﻨ  .ﺗﺐ ا ﺜﺮ ًا ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻋﻔﻮﻧ
اﻳﺠﺎد ﻣ ﺷﻮد ﻣﺜﻞ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔ  ،ذات اﻟﺮﻳﻪ و… .
ﺗﺐ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺴﻴﺎر از ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﺎﺷ  ،اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً

ﺗﻮﺟﻪ!
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ﺗﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺪ ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﺐ ﻣﻲ ﺗﻮ ﻧﻴﺪ،
ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﮔﺮ ﺣﺴﺎ ﺴﺎﻟﺖ ﻣﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮ  ۴۰ﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮ

ﻣﻮ ﻃﻔﺎ ﺑﺴﻴﺎ ﻫﻤﻴﺖ  .ﻗﺒﻞ ﻣﺮ ﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷ ﺑﺮ
ﺑﻪ ﺧﺼﻮ
ﺗﺎﻗﻲ ﺧﻨ ﺳﺘﺮ ﺣﺖ ﻨﻴﺪ ﻋﻼ ﺑﺮ ﭘﺎﺷﻮﻳﻪ ﺳﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ ﺑﺨﻮ ﻳﺪ.
ﻨﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﺪ ﺧﻮ ﻫﺮ  ۴ﺳﺎﻋﺖ ﻳ ﺑﺎ ﻧﺪ ﮔﻴﺮ ﻨﻴﺪ .ﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺪﻧﺘﺎ
ﺑﻮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮ ﺎﻫﺶ ﺗﺐ ﻗﺪ ﺮ ﺑﻪ ﭘﺰﺷ ﻣﺮ ﺟﻌﻪ ﻨﻴﺪ.

ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻋﻼﱘ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﺷﺎﻳﻊ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎ

۴ــ۱ــ۲ــ ﺎﻫﺶ وزن :اﮔﺮ وزن اﻧﺴﺎن ﺣ ود ۵
درﺻ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزن ﻣﻌﻤﻮل ﻃ ﻳ دوره  ۶ﻣﺎﻫﻪ ﻳﺎ
ﻤﺘﺮ ﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑ  ،آن را ﺎﻫﺶ وزن ﮔﻮﻳﻨ .
ﻋﻠﺖ ﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﺎﻫﺶ وزن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ،
ﺗﺐ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑ ﻧ ﺑﻴﺶ از ﺣ  ،ﻣﺸ ﻞ ﻫﺎ ﻗﻠﺒ  ،ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ،
ﺳﻮءﺗﻐ ﻳﻪ و اﺛﺮات داروﻫﺎ.

۲ــ۲ــ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ
ﻳ از ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸ ﻞ ﻫﺎ ﭘﻮﺳﺘ ﺧﺎرش اﺳﺖ ﻪ در
اﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ آن ﻣ ﭘﺮدازﻳﻢ.
۱ــ۲ــ۲ــ ﺧﺎرش :ﻗﻄﻌﺎً ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در ﻃﻮل زﻧ ﮔ
ﺧﺎرش را ﭼﻨ ﻳﻦ ﺑﺎر داﺷﺘﻪ اﻳﻢ .آﻳﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓ ﺮ
ﺮده اﻳ ﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺎرش ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺧﺎرش ﭘﺎﺳﺦ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺮﻳ ﺎت ﻓﻴﺰﻳ ﻳﺎ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺤﺮﻳ ﺷ ن ﭘﻮﺳﺖ در ﻓﺮد ﺑﻪﺣ

اﺳﺖ ﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻴﻞ ﺷ ﻳ در او ﺑﺮا ﺧﺎراﻧ ن ﻣ ﺷﻮد.
ﻋﻠﻞ ﺷﺎﻳﻊ اﻳﺠﺎد ﻨﻨ ه ﺧﺎرش ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﭘﻮﺳﺘ  ،وا ﻨﺶ ﻫﺎ آﻟﺮژﻳ )ﺣﺴﺎﺳﻴﺘ (،
ﻬﻴﺮ ،ﮔﺰش ﺣﺸﺮات ،ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎ ،ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﮔﺮد و ﺧﺎ  ،اﻟﻴﺎف
ﻣﺼﻨﻮﻋ  ،ﺟﺎﻧﻮران ﺧﺎﻧﮕ  ،ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺸ  ،ﺑﺮﺧ از ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ
داﺧﻠ  ،اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ،ﺑﻌﻀ از داروﻫﺎ و ﻋﻠﻞ ﻋﺼﺒ .

ﺗﻮﺟﻪ!
ﺜﺮ ﻣﺮ
ﺷﺴﺖ ﺷﻮ
ﻳﺠﺎ ﻨﺪ .ﺑﺮ
ﺷﻮﻳﻨﺪ ﻫﺎ

ﺑﺮ ﺛﺮ ﺧﺸ ﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﭼﺎ ﺧﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﺸ ﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻤ ﻦ ﺳﺖ ﺛﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻳﺎ
ﻳﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳﺠﺎ ﺷﻮ  .ﺧﺸ ﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮ ﺧﻮ ﻣﻲ ﺗﻮ ﻧﺪ ﺧﺎ
ﺳﺘﻔﺎ ﻨﻴﺪ
ﻣﺮﻃﻮ ﺮ ﭘﻮﺳﺘﺘﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﺮ ﻨﻨﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﺮ ﻫﺎ ﻣﺤﻠﻮ
ﺻﺎﺑﻮ ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳﺪ .ﮔﺮ ﻋﻼﻳﻢ ﻣﻪ ﭘﻴﺪ ﺮ  ،ﺑﻪ ﭘﺰﺷ ﻣﺮ ﺟﻌﻪ ﻨﻴﺪ.

۳ــ۲ــ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻗﻠﺒ ــ ﻋﺮوﻗ
۱ــ۳ــ۲ــ درد ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ :درد ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ
)ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ا ﺑﻴﻦ ﮔﺮدن و آﺧﺮﻳﻦ دﻧ ه ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ( ﻣ ﺗﻮاﻧ
ﻋﻼﻣﺘ ﻫﺸ اردﻫﻨ ه ﺑﺎﺷ  .اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎﻛ ﻧ ارد.
ا ﺜﺮ ًا دردﻫﺎ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺧﻔﻴﻔ ﻣﺜﻞ رگ ﺑﻪ
رگ ﺷ ن ﻋﻀﻼﻧ ﻳﺎ ﺳﻮءﻫﺎﺿﻤﻪ اﻳﺠﺎد ﻣ ﺷﻮد.
درد ﺷ ﻳ و ﻓﺸﺎردﻫﻨ ه در ﻧﺎﺣﻴﻪ وﺳﻂ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ
ﻳﺎ درد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻨﮕ ﻧﻔﺲ ،ﻧﺎﻣﻨﻈﻤ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ،ﺗﻬﻮع ،ﻋﺮق
ﺮدن ﻳﺎ ﻏﺶ ﺮدن ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺟ ﻗﻠﺐ
ﻳﺎ رﻳﻪ ﺑﺎﺷ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن ﻓﻮر دارد.

درد ﻪ ﺑﻴﻦ  ۲ﺗﺎ  ۱۰دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﺑ ﺸ و ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑ ﻧ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﻳ ﺑﻴﻤﺎر را ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط و
ﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﺮ ﺖ ﺑﻪ ﻧﺰدﻳ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮ ﺰ درﻣﺎﻧ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻨﻴﻢ.
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠ1 v
ﻣﺸ ﻞ ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎ

ﺑﻪ ﮔﺮ ﻫﺎ  ۵ﻧﻔﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮﻳﺪ .ﻫﺮ ﮔﺮ ﮔﺰ ﺷﻲ ﺑﺎ
ﻗﻠﺒﻲ ـ ﻋﺮ ﻗﻲ ﺑﻪ ﺻﻮ ﻳﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﻨﺪ.
ﻫﻤﻴﺖ
ﻳﻦ ﺧﺼﻮ
ـ ﺑﺘﺪ ﺑﺎ ﻣﺮ ﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺘﺎ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﺑﻴﻤﺎ ﻫﺎ ﻗﻠﺒﻲ ،ﻣﺨﺘﺼﺮ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﻴﺪ.
ﻗﻠﺐ ،ﺑﻴﻤﺎ ﻫﺎ ﻧﺎﺷﻲ
ـ ﺳﭙﺲ ﻳ ﻲ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎ ﻫﺎ ﻗﻠﺐ ﺷﺮ ﻫﻴﺪ) .ﺑﻴﻤﺎ ﻫﺎ ﻣﺎ
ﻤﺒﻮ ﺧﻮ ﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ …(
ـ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺟﺴﺖ ﺟﻮ ﻣﻴﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎ ﻳﺎ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎ ﻫﺎ ﻗﻠﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﺎ ﻧ ﺘﻪ ﻫﺎ ﻳﺮ ﺑﺮ ﺳﻲ ﻨﻴﺪ:
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻳﻲ
ﻟﻒ( ﺷ ﺎﻳﺖ ّﻟﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎ ﻗﻠﺒﻲ ﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮ ﺟﻌﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮ ﺰ ﻣﺎﻧﻲ ﺷﺪ ﭼﻪ ﺑﻮ ﺳﺖ؟
ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎ ﻓﺰ ﻳﺶ ﻓﺸﺎ ﺧﻮ  ،ﻳﺎﺑﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻻ ﺷﺘﻪ ﻧﺪ؟
( ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﭘﺪ  ،ﻣﺎ  ،ﺑﺮ ﻳﺎ ﺧﻮ ﻫﺮ ﺧﻮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﻤﺎ ﻫﺎ ﻗﻠﺒﻲ ﺷﺘﻪ ﻧﺪ؟
( ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
ﭼﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎ ﺮ ﻧﺪ؟
( ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻬﺪ ﺷﺘﻲ ﻣﺎﻧﻲ ﭼﻪ ﻗﺪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪ ﻨﻴﺪ .ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻴﺪ؟
ﻼ ﺑﺨﻮ ﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﻫﻤ ﻼﺳﻲ ﻫﺎ ﺧﻮ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﻴﺪ.
ﭘﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰ ،

۴ــ۲ــ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ
۱ــ۴ــ۲ــ ﺗﻨﮕ ﻧﻔﺲ :ﺗﻨﮕ ﻧﻔﺲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
اﺣﺴﺎس دﺷﻮار در ﺗﻨﻔﺲ ﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻔﺲ ــ ﻧﻔﺲ زدن ﻫﺎ
ﺎﻟﻴﺖ ﺷ ﻳ دﭼﺎر ﺗﻨﮕ
ﻮﺗﺎه اﺳﺖ .ﻃﺒﻴﻌ اﺳﺖ ﻪ ﺑﻌ از ّﻓﻌ ّ
ﻧﻔﺲ ﺷﻮﻳ .
زﻧﺎن ﺑﺎردار و اﻓﺮاد ﭼﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮ دﭼﺎر ﺗﻨﮕ ﻧﻔﺲ ﻣ ﺷﻮﻧ .
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ،ﭼﻨﺎن ﭼﻪ درﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻫﻢ ﺗﻨ ﺗﻨ ﻧﻔﺲ ﻣ ﺸﻴ
ﺎﻟﻴﺖ دﭼﺎر اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﻳﺎ ﻧﻔﺲ ﻧﻔﺲ ﻣ زﻧﻴ ﻳﺎ آن ﻪ ﺑﻌ از ﻤ ّﻓﻌ ّ

ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎ ﻫﺎ

ﻣ ﺷﻮﻳ  ،ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺸ ﻞ ﻗﻠﺒ ﻳﺎ ﺗﻨﻔﺴ ﺑﺎﺷﻴ .
از آن ﺟﺎ ﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸ ﻞ ﻫﺎﻳ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺟ ﺑﺎﺷ
و ا ﺴﻴﮋن رﺳﺎﻧ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻨ ازد ﺿﺮورت دارد ﻪ
در ﺻﻮرت اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﻨﮕ ﻧﻔﺲ ﺑ ون ﻫﻴﭻ ﻋﻠّﺖ واﺿﺢ ،ﻓﻮر ًا ﺑﻪ
ﭘﺰﺷ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد .ﺗﻨﮕ ﻧﻔﺲ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻏ ا ﺧﻮردن،
اﺣﺘﻤﺎﻻ ًﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮔﻴﺮ ﺮدن ﻏ ا در راه ﻫﺎ ﻫﻮاﻳ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳ
درﻣﺎن ﻓﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻤ ﻫﺎ ّاوﻟﻴﻪ ﺑﺮا ﺷﺨﺺ ﻣﺒﺘﻼ
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﻧ ﺘﻪ ﻣﻬﻢ !
ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻳﺎ ﻫﺮ ﻓﺮد دﻳﮕﺮى دﭼﺎر ﻳﻜﻰ از ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎى زﻳﺮ ﺷﺪﻳﺪ ،ﻓﻮراً ﺑﻪ اورژاﻧﺲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻛﻨﻴﺪ:
ـ ﺗﻨﮕﻰ ﻧﻔﺲ ﺷﺪﻳﺪ و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ
ـ ﻛﺒﻮدى ﻟﺐ ﻳﺎ زﺑﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ
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ﺗﺎ رﺳﺎﻧ ن ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ اورژاﻧﺲ ،د ﻤﻪ ﻫﺎﻳﺶ را ﺑﺎز ﻨﻴ و ﺑﻪ
او ﻤ ﻨﻴ ﺗﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ و ﺻﺎف ﺑﻨﺸﻴﻨ .
ﺗﻨﮕ ﻧﻔﺲ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﻧﺸﺎندﻫﻨ ه ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ رﻳﻮ )آﺳﻢ،
ﺑﺮوﻧﺸﻴﺖ و…( و ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻗﻠﺒ ﺑﺎﺷ .
۲ــ۴ــ۲ــ ﺳﺮﻓﻪ :ﻗﻄﻌﺎً ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم در ﻃﻮل زﻧ ﮔ
ﺧﻮد ﺳﺮﻓﻪ ﺮده اﻧ  .وﻟ آﻳﺎ ﻣ داﻧﻴ ﻪ ﺳﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﺠﺎد

ﻣ ﺷﻮد و ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺧﻄﺮﻧﺎ ﺑﺎﺷ .
ﺳﺮﻓﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑ ن ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳ ﻳﺎ اﻟﺘﻬﺎب رﻳﻪ ﻳﺎ ﮔﻠﻮ اﺳﺖ.
ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﻞ ﺳﺮﻓﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔ ،
ﺳﻴﮕﺎر ﺸﻴ ن ،آﺳﻢ ﻳﺎ ورود ﺟﺴﻢ ﺧﺎرﺟ  .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﮔﺎﻫ
ﻫﻢ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺳﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﻃﻮﻻﻧ ﻣ ت ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﻋ ﺑﻴﻤﺎر
ﺟ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺜﻞ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎﺷﻨ .

ﺗﻮﺟﻪ!
ﺑﻪ ﺳﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﺮ ﺑﺎ ﺧﻮ  ،ﺎﻫﺶ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﺑﺎ ﭘﺰﺷ ﺗﻤﺎ ﮔﺮﻓﺖ.

 ،ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪ ﺻﺪ ﻋﺮ ﺮ

 ٥ــ٢ــ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش
١ــ  ٥ــ٢ــ درد ﺷ ﻢ :در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد درد ﺷ ﻢ
ﻮﺗﺎه ﻣ ت اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﻴ ن زﻳﺎد و ﺳﺮﻳﻊ

ﺷﺒﺎﻧﻪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺮ

اﻳﺠﺎد ﻣ ﺷﻮد .درد ﺷ ﻢ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ
دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ،دﺳﺘﮕﺎه ادرار ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠ زﻧﺎن ﻧﻴﺰ
اﻳﺠﺎد ﺷﻮد .ﻫﺮ درد ﺷ ﻤ ﺷ ﻳ ﻪ ﻃﻮﻻﻧ ﻣ ت ﺑﺎﺷ ﺑﺎﻳ
ﺳﺮﻳﻌ ًﺎ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﻋﻠﻞ ﻣﻬﻢ درد ﺷ ﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :آﭘﺎﻧ ﻳﺴﻴﺖ )اﻟﺘﻬﺎب
آﭘﺎﻧ ﻳﺲ( ،زﺧﻢ ﺣﺎد ﻣﻌ ه ،ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻏ اﻳ  ،ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻳﺎ ﺳﻨﮓ
ﻠﻴﻪ و ﻓﺘﻖ.
٢ــ  ٥ــ٢ــ ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ :آﻳﺎ ﺗﺎ ﻨﻮن ﺣﺎﻟﺖ
ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ داﺷﺘﻪ اﻳ ؟ آﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ اﻳﺠﺎد ﻨﻨ ه آن ﻫﺎ ﻓ ﺮ
ﺮده اﻳ ؟ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻤﺎ از ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺗﻬﻮع ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕ و ﻧﺎﺗﻮاﻧ در اﺳﺘﻔﺮاغ ﺗﻮﺻﻴﻒ
ﻣـ ﺷﻮد .اﺳﺘﻔﺮاغ ﺧـﺮوج ﻧــﺎﮔـﻬـﺎﻧـ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣـﻌـ ه اﺳﺖ،
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ﻪ در ﻣﺼﺮف ﻏ اﻫﺎ ﭼﺮب رو ﻣ دﻫ  .اﻣﺎ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻴﻤﺎر و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺘ از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻫﻢ
اﻳﺠﺎد ﺷﻮد .ﮔﺎﻫ ﻫﻢ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺤﺮﻳ ﺎت ﻋﺼﺒ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮش ،اﺳﺘﻔﺮاغ اﻳﺠﺎد ﻣ ﺷﻮد .اﻓﺮاد ﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎ ﻣ ﺮر ﻣﻴﮕﺮن ﻣ ﺷﻮﻧ  ،از ﻋﻼﻳﻢ آﺷﻨﺎﻳ ﻣﺜﻞ ﺳﺮدرد
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ آﮔﺎﻫﻨ  .اﻣﺎ در ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﻪ

اﺳﺘﻔﺮاغ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺮدرد ﺷ ﻳ ﻳﺎ درد ﺷ ﻢ ﺑﺎﺷ  ،ﭘﻴﮕﻴﺮ
ﭘﺰﺷ ﺿﺮور اﺳﺖ.
ﻋﻠﻞ ﻣﻬﻢ اﺳﺘﻔﺮاغ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
١ــ ﺗﺤﺮﻳ ﺎت ﻋﺼﺒ ﻣﺜﻞ ﺳﺮدردﻫﺎ ﻣﻴﮕﺮﻧ
٢ــ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﮔﻮارﺷ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻏ اﻳ
٣ــ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺒ  ،ﻠﻴﻪ و …

ﺗﻮﺟﻪ!
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﻤﺮ ﺳﺘﻔﺮ  ،ﺧﻮ ﺑﻪ ﺻﻮ ﮔﻪ ﻫﺎ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﻦ،
ﻟﺨﺘﻪ ﺧﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻮ ﺑﻪ ﭘﺰﺷ ﻣﺮ ﺟﻌﻪ ﻨﻴﺪ.

١٨

٣ــ  ٥ــ٢ــ اﺳﻬﺎل :اﺳﻬﺎل در واﻗﻊ دﻓﻊ ﻣ ﺮر ﺑﺴﻴﺎر
ﺷﻞ ﻳﺎ ﻣ ﻓﻮع آﺑ اﺳﺖ .اﺳﻬﺎل اﻏﻠﺐ ﺑﺎ دل درد و دل ﭘﻴﭽﻪ
)اﻧﻘﺒﺎض ﻫﺎ ﻋﻀﻼت ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻨ ﺷ ﻢ( ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .در
ﺑﺴﻴﺎر از ﻣﻮارد اﺳﻬﺎل ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ وﻳﺮوﺳ اﺳﺖ و
ﻤﺘﺮ از  ٤٨ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻣ ﺸ  .اﺳﻬﺎل ﺑﻪ ﻧ رت ﺷ ﻳ اﺳﺖ و
ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺗﻨﻬﺎ درﻣﺎﻧ ﻪ ﻻزم دارد ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺮاوان ﻣﺎﻳﻌﺎت
ﺑﺮا ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از ﺎﻫﺶ آب ﺑ ن اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ در ﺻﻮرت
اداﻣﻪ ﭘﻴ ا ﺮدن اﺳﻬﺎل ﺑﻪ ﻣ ت ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ٤٨ﺳﺎﻋﺖ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺷ ن ﺗﻌ اد دﻓﻌﺎت اﺳﻬﺎل ﺑﺎﻳ ﺑﻪ ﭘﺰﺷ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺮد .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ
در ﺻﻮرﺗ ﻪ ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏ اﻳ اﺳﺖ و ﻣﺒﺘﻼ
ﺑﻪ اﺳﻬﺎل ﺷ ه اﻳ ﺣﺘﻤ ًﺎ ﺑﻪ ﭘﺰﺷ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻨﻴ .
اﺳﻬﺎل ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺎ ﺘﺮ ﻫﺎ ،وﻳﺮوس ﻫﺎ ،ﻗﺎرچ ﻫﺎ و
ﺳﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮاد ﻏ اﻳ ﻓﺎﺳ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺑﺎ اﺳﻬﺎل ،ﺧﻮن ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷ و ﻳﺎ ﺗﻌ اد دﻓﻌﺎت
اﺟﺎﺑﺖ ﻣﺰاج ﺑﻪ ﺣ زﻳﺎد ﺑﺎﺷ ﻪ ﻓﺮد ﺑ ﺣﺎل ﺷﻮد و ﻳﺎ ﺗﺐ
ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷ ﺑﺎﻳ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺮ ﺰ درﻣﺎﻧ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻨﻴ .
اﺳﻬﺎل دوﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻮد ﺎن زﻳﺮ  ٥ﺳﺎل در
ﺸﻮر ﻣﺎﺳﺖ .اﮔﺮ در ﻫﺮ ﻮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﻬﺎل ،ﻋﻼﻳﻢ زﻳﺮ
ﻣﺸﺎﻫ ه ﺷﻮد ﺑﺎﻳ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﺑﻪ ﭘﺰﺷ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻨﻴ :
ــ در ﻣ ﻓﻮع ﻮد ﺧﻮن دﻳ ه ﺷﻮد.
ــ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻧ ارد.

ﺳﻴﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﻬﻮ ﻳﺎ

ــ اﺳﻬﺎل و ﭘﺲ از  ٣روز ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻴﺎﺑ .
ــ اﺳﻬﺎل ﺧﻴﻠ آﺑ ﺑﺎﺷ .
ــ اﺳﺘﻔﺮاغ ﻣ ﺮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ .
ــ ﺗﺸﻨﮕ ﺧﻴﻠ زﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ .
ــ ﺑ ﺣﺎل ﻳﺎ ﺧﻮاب آﻟﻮد ﺑﺎﺷ .
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﻬﺎل ،اﮔﺮ ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر ﻣ ﺧﻮرد ،ﺑﻪ
دﻓﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻪ ﻣ ت ﻃﻮﻻﻧ ﺗﺮ در ﻫﺮ وﻋ ه ﺷﻴﺮ ﺑ ﻫﻴ و در
ﺻﻮرت ﺷﺮوع ﻏ ا ﻤ  ،ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻧﻨ ﺳﻮپ ،دوغ و
آب ﺳﺎﻟﻢ ﺑ ﻫﻴ و ﻧﻮﺷﺎﻧ ن ﻣﺎﻳﻌﺎت اﺿﺎﻓ را ﺗﺎ زﻣﺎن ﻗﻄﻊ اﺳﻬﺎل
اداﻣﻪ دﻫﻴ .
ﻧﻮﺷﺎﻧ ن ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﻪ ﻮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﻬﺎل ،ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ
زﻧ ﮔ اوﺳﺖ.
ﺗﻐ ﻳﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﺧﺸ  ،ﻋ م دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ آب آﺷﺎﻣﻴ ﻧ ﺳﺎﻟﻢ،
دﻓﻊ ﻏﻴﺮﺑﻬ اﺷﺘ زﺑﺎﻟﻪ و ﻋ م رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬ اﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏ اﻳ از
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋ ﻨﻨ ه ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ اﺳﻬﺎﻟ اﻧ  .ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮا ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از ﻢ آﺑ ﺑ ن در دوران ﺑﻴﻤﺎر اﺳﻬﺎل ﺷﻴﺮ
ﻣﺎدر ،ﺳﻮپ ،ﻟﻌﺎب ﺑﺮﻧﺞ ،دوغ و ﻣﺤﻠﻮل  O.R.Sاﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده
از ﺗﻮاﻟﺖ ﺑﻬ اﺷﺘ  ،ﺗﻤﻴﺰ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ آب و ﻏ ا و ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖ ﻫﺎ
ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﻌ از ﺗﻮاﻟﺖ و ﻗﺒﻞ از ﺧﻮردن ﻏ ا ﻣ ﺗﻮاﻧ از
ﺑﺮوز اﺳﻬﺎل ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ ﻨ .
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ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﮔﺮ ﻫﺎ  ٥ﻧﻔﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻨﻴﺪ .ﻫﺮ ﮔﺮ ﺗﻌﺪ
ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎ ﻓﺮ ﻓﺎﻣﻴﻞ ﺧﻮ ﻧﺘﺨﺎ ﺮ  ،ﺑﺤﺚ ﻳﺮ ﺷﺮ ﺖ ﻫﻨﺪ،
ﻮ ﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ،
ﺑﺘﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﻳﺒﺎ ﺧﻮ ﻮ ﻛﺎ ﺷﺮ ﻨﻴﺪ .ﻋﻼﻳﻢ ﺳﻬﺎ ﺷﺮ ﻫﻴﺪ
ﭼﻪ ﺴﻲ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪ ﺳﺖ؟
ﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪ ﺳﺖ؟
ﻳﺎ ﻫﻴﭻ ﻳ ﺷﻤﺎ ﻠﻤﻪ ﺳﻬﺎ ﺷﻨﻴﺪ ﺳﺖ؟
ﺳﭙﺲ ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﻠﻴﺪ ﻣﺘﻤﺮ ﺰ ﻨﻴﺪ ﻣﺜ ًﻼ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ:
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻬﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ ﻫﻴﺪ؟
ﻳﺎ ﺳﻬﺎ ﺷﺘﻦ ﻓﻘﻂ ﻳ ﺟﻮ ﺜﻴﻒ ﺑﻮ ﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ؟
ﺪ ﮔﺮ ﺳﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭼﺎ ﺳﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ؟
ﻳﺎ ﻮ ﺎﻧﻲ ﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﺸﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻳﺎ ﻮ ﺎﻧﻲ ﻪ ﺷﻴﺮ ﻣﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻣﻲ ﻨﻨﺪ؟

✎
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ﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎ

ﻣﻴﺎ
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ﺎﻏﺬ ﻳﺎ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻴﺎ ﺑ ﺸﻨﺪ.
ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎ ﺑﺘﺪ ﻃﺮ ﻮ ﻲ ﺑﺮ
ﺳﭙﺲ ﻋﻼﻳﻢ ﻢ ﺑﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ .ﻳﻦ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻪ ﺷﺮ ﻳﺮ ﺳﺖ:
ـ ﻣﻼ ﻓﺮ ﻓﺘﻪ
ـ ﭼﺸﻢ ﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺪ ﺣﺮ ﺖ
ـ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺸ
ـ ﭼﺸﻤﺎ ﻓﺮ ﻓﺘﻪ ﺑﺪ ﺷ
ـ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻞ
ﻃﺮ ﻮ ﻲ ﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺮ ﻧﺪ ،ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬ ﻨﻨﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﻼﻳﻢ ﺮ ﺷﺪ
ﺑﺤﺚ ﻨﻨﺪ.
ﻼ ﻧﺸﺎ ﻫﻨﺪ ﺑﺎ
ﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬ ﺷﺪ

٤ــ  ٥ــ٢ــ ﻳﺒﻮﺳﺖ :ﺑﻌﻀ از اﻓﺮاد روزاﻧﻪ ﻳ ﻳﺎ
دو ﺑﺎر و ﺑﺮﺧ دﻳﮕﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻤﺘﺮ اﺟﺎﺑﺖ ﻣﺰاج ﻣ ﻨﻨ  .ﻳﺒﻮﺳﺖ
ﺣﺎﻟﺘ اﺳﺖ ﻪ دﻓﻌﺎت اﺟﺎﺑﺖ ﻣﺰاج ﻤﺘﺮ از ﺣ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ﻳﺎ
ﻣ ﻓﻮع ﺳﻔﺖ و ﻢ ﺣﺠﻢ ﺷ ه اﺳﺖ.
ﻋﻠﺖ ﻳﺒﻮﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻢ ﺑﻮدن ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻳﺎ ﻏ اﻫﺎ ﭘﺮﻓﻴﺒﺮ

)ﺳﺒﺰ ﻫﺎ و ﻣﻴﻮه ﻫﺎ( در رژﻳﻢ ﻏ اﻳ اﺳﺖ .ﻳﺒﻮﺳﺖ در دوران
ﺑﺎردار ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻳﻊ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﻫﻮرﻣﻮﻧ ﺑ ن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻞ
ﺷ ن ﻋﻀﻼت روده ﻣ ﺷﻮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻳﺒﻮﺳﺖ ﺑﻴﺶ از  ٢ﻫﻔﺘﻪ
ﻃﻮل ﺑ ﺸ  ،ﺣﺘﻤ ًﺎ ﺑﻪ ﭘﺰﺷ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻨﻴ .

ﺗﻮﺟﻪ!
ﻫﻤﺮ ﺑﺎ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻳﺎ ﺣﺴﺎ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻴﺶ ﺣﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﮔﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﻊ ﺣﺴﺎ
 ،ﺣﺘﻤﺎ ًﻻ ﻣﺮﺑﻮ ﺑﻪ ﻢ ﺎ ﻏﺪ ﺗﻴﺮ ﺋﻴﺪ ﺳﺖ ﺣﺘﻤ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ﺧﺸ ﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﻳﺎ ﺷ ﻨﻨﺪﮔﻲ ﻣﻮﻫﺎ ﺟﻮ
ﭘﺰﺷ ﻣﺮ ﺟﻌﻪ ﻨﻴﺪ.
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اﻗ ام ﻫﺎ ﺳﺎده زﻳﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺑﺮا ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ ﻳﺎ درﻣﺎن
ﻳﺒﻮﺳﺖ ﻣﻔﻴ ﺑﺎﺷ :
ــ ﻣﺼﺮف ﻏ اﻫﺎ ﭘﺮﻓﻴﺒﺮ ﻣﺎﻧﻨ ﺳﺒﺰ ﻫﺎ را زﻳﺎد ﻨﻴ .
ــ ﺑﺮﻣﺼﺮف ﻣﺎﻳﻌﺎت روزاﻧﻪ ﺑﻴﻔﺰاﻳﻴ .
ــ ﻫﺮﮔﺎه ﺿﺮور ﺑﻮدن اﺟﺎﺑﺖ ﻣﺰاج را اﺣﺴﺎس ﻣ ﻨﻴ ،
ﺧﻮدﺗﺎن را ﻧﮕﻪ ﻧ ارﻳ  ،ﺣﺘ اﮔﺮ ﺧﻴﻠ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﻴ .
ــ ﺳﻌ ﻨﻴ ﺑﺮا دﻓﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴ  ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻪ ﻫﺮ روز در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮا دﻓﻊ ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﺖ ﺑﺮوﻳ .
ــ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑ ﻧ و ورزش روزاﻧﻪ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد
ﻗﺮار دﻫﻴ .
 ٥ــ  ٥ــ٢ــ ﻳﺮﻗﺎن )زرد ( :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻤﺎ از زرد ﭼﻴﺴﺖ؟
آﻳﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻓﺮد ﻪ دﭼﺎر ﻳﺮﻗﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﻮرد داﺷﺘﻪ اﻳ ؟
ﻳﺮﻗﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺻﻠﺒﻴﻪ
)ﺳﻔﻴ ( ﭼﺸﻢ ﺑﻪ رﻧﮓ زرد.
ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﻞ زرد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ )اﻟﺘﻬﺎب
ﺒ ( ،ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺒ  ،داروﻫﺎ ،ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺻﻔﺮاو .

اﮔﺮ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﻳﺎ ﭼﺸﻢ ﻓﺮد ﺑﻪ زرد ﮔﺮاﻳﻴ ه اﺳﺖ
ﺑﺮا ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻠﺖ دﻗﻴﻖ آن ﺑﻪ ﭘﺰﺷ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻨﻴ .

 ٦ــ٢ــ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮن
ﻳ

از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮن ،ﻢ ﺧﻮﻧ

اﺳﺖ.
١ــ ٦ــ٢ــ ﻢ ﺧﻮﻧ  :ﺧﻮن از ﺳﻪ ﺟﺰء :ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎ
ﻗﺮﻣﺰ ،ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎ ﺳﻔﻴ و ﭘﻼ ﺖ ﻫﺎ ﺗﺸ ﻴﻞ ﺷ ه اﺳﺖ.
رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻣﺎده ا ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ
در ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ.
ﻢ ﺧﻮﻧ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺣ ﻃﺒﻴﻌ ﺑﻮدن
ﺣﺠﻢ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎ ﻗﺮﻣﺰ.
ﻋﻠﻞ ﻣﻬﻢ ﻢ ﺧﻮﻧ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺎ ﺎﻓ ﺧﻮن در ﺑ ن ،ﺧﻮﻧﺮﻳﺰ  ،وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳ ﻣﺜﻞ ﺳﻢ و دارو در ﺑ ن ،ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ و ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ.
آﻳﺎ ﻣ داﻧﻴ ﺑﺎ دﻳ ن ﭼﻪ ﻋﻼﻳﻤ ﺑﺎﻳ ﺑﻪ ﻢ ﺧﻮﻧ ﺷ ﻨﻴ ؟
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ آن رﻧﮓ ﭘﺮﻳ ﮔ ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺖ .ﺗﻨﮕ ﻧﻔﺲ،
ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ ،ﺧﺴﺘﮕ و زرد ﻧﻴﺰ از ﻋﻼﻳﻢ دﻳﮕﺮ ﻢ ﺧﻮﻧ اﻧ .
از ﻣﻴﺎن اﻧﻮاع ﻢ ﺧﻮﻧ ﻫﺎ ﻢ ﺧﻮﻧ ﻓﻘﺮ آﻫﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺷﻴﻮع زﻳﺎد و اﻫﻤﻴﺖ آن ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣ ﺷﻮد.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻰ:
ــ ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻰ ﻧﺎﺷﻰ از ﻧﺎرﺳﺎﻳﻰ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان در ﺳﺎﺧﺖ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎى ﻗﺮﻣﺰ )ﺧﻮن در ﺳﻠﻮل ﻫﺎى ﻣﻐﺰ
اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد(.
ــ ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻰ ﻧﺎﺷﻰ از ﺧﻮﻧﺮﻳﺰى
ــ ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻰ ﻧﺎﺷﻰ از اﺧﺘﻼﻻت ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎى ﻗﺮﻣﺰ
ــ ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻰ ﻧﺎﺷﻰ از ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﲔ ﻫﺎ
ــ ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻰ ﻧﺎﺷﻰ از ﻛﻤﺒﻮد آﻫﻦ
٢٠

ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻋﻼﱘ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﺷﺎﻳﻊ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎ

اﻳﻦ ﻧﻮع ﻢ ﺧﻮﻧ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻤﺒﻮد آﻫﻦ در ﺑ ن اﻳﺠﺎد
ﻣ ﺷﻮد .ﻢ ﺧﻮﻧ ﻓﻘﺮ آﻫﻦ ﻳ از ﻣﺸ ﻞ ﻫﺎ ﺗﻐ ﻳﻪ ا ﺷﺎﻳﻊ
در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻬ ﻳ ﺑﺮا ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدران اﺳﺖ
ﺑﻠ ﻪ در ﻢ وزﻧ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟ و ﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ
دﺧﺎﻟﺖ دارد .اﻳﻦ ﻧﻮع ﻢ ﺧﻮﻧ ا ﺜﺮ ًا ﺑﺮ اﺛﺮ ﻤﺒﻮد آﻫﻦ در ﻣﻮاد
ﻏ اﻳ اﻳﺠﺎد ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﺮا ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ و درﻣﺎن ﻢ ﺧﻮﻧ ﻓﻘﺮ آﻫﻦ ﭼﻨ ﻳﻦ روش
وﺟﻮد دارد ﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
ﺑﻬﺒﻮد رژﻳﻢ ﻏ اﻳ  ،ﻏﻨ ﺳﺎز ﻣﻮاد ﻏ اﻳ ﺑﺎ آﻫﻦ،
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣ ﻤﻞ ﻫﺎ آﻫﻦ و ﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ اﻧﮕﻠ .

)ﺑﺮﺧ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻐ ﻳﻪ از ﺧﻮن ﺑﻴﻤﺎر ،ﻣﻮﺟﺐ ﻢ ﺧﻮﻧ
ﻣ ﺷﻮﻧ ( .در ﺑﺴﻴﺎر از ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻘ ار آﻫﻦ ﺟ ب ﺷ ه از
رژﻳﻢ ﻏ اﻳ ﺑﺮا ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﺴﻴﺎر از اﻓﺮاد ﺎﻓ ﻧﻴﺴﺖ.
اﮔﺮ ﻣﻘ ار آﻫﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺟ ب رژﻳﻢ ﻏ اﻳ ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺒﺎﺷ ﺑﺎﻳ
از ﻣ ﻤﻞ ﻫﺎ آﻫﻦ )ﻗﺮص آﻫﻦ ﻳﺎ اﺳﻴ ﻓﻮﻟﻴ ( اﺳﺘﻔﺎده ﺮد.
ﻮد ﺎن ٢٤ــ ٦ﻣﺎﻫﻪ و زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ در اﻳﻦ ﮔﺮوه
ﻗﺮار ﻣ ﮔﻴﺮﻧ  .اﻳﻦ ﻢ ﺧﻮﻧ در ﺑﻴﻦ زﻧﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دﻓﻊ آﻫﻦ
از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻳ ه ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻧﺎن
ﺑﺎردار .ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﻮد ﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺳﻦ
رﺷ در ﻣﻌﺮض ﻢ ﺧﻮﻧ ﻫﺴﺘﻨ .

ﺗﻮﺟﻪ!

✎

ﮔﺮ ﻫﻤﺮ ﺑﺎ ﻏﺬ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻣﻲ ﺷﻮ .

ﻣﺎﻧﻲ ﻧﺪ ﭘﺲ ﻣﺼﺮ ﻏﺬ ﭼﺎ ﻳﺎ ﻗﻬﻮ ﻣﺼﺮ ﺷﻮ  ،ﺟﺬ

ﻫﻦ ﻢ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠ4 v
ﻫﺮ ﻫﻨﺮﺟﻮ ﺳﺘﺎ ﻮﺗﺎﻫﻲ ﻗﻮ ﺧﺎﻧﻤﻲ ﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻢ ﺧﻮﻧﻲ ﻓﻘﺮ ﻫﻦ ﺳﺖ ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ.
ﺳﺘﺎ ﻣﻲ ﺗﻮ ﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﻳﻦ ﺻﻮ ﻏﺎ ﻨﻴﺪ:
ﺳﺘﺎ … ﻗﻊ ﺷﻬﺮ … ﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻨﻢ .ﺳﺘﺎ ﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎ ﺧﻮ
ﺳﻢ ﻣﻦ … ﺳﺖ .ﻣﻦ
ﺳﺘﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﻴﺪ( .ﻏﺬ ﻣﺎ ﻳﻦ ﺳﺘﺎ ﻏﻠﺐ… ﺳﺖ.
ﻫﻮ ﺳﺖ )ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﺼﻮ
ﺳﺘﺎ ﻣﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ  ،ﻳﻦ ﺑﻮ ﻪ ﻫﻨﮕﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺴﻴﺎ
ﻳ ﻲ ﻣﺸ ﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻮ ﻧﻲ ﻪ
ﻻﻏﺮ ﺑﻮ ﻧﺪ ،ﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪ ﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮ ﺴﻲ ﺑﻪ ﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺪ ﺷﺖ.
.................................................................................................................................
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﺪ ﻳﺞ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻪ ﻫﻨﮕﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭼﺎ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ ﺷﻮ ﮔﺎﻫﻲ ﺣﺴﺎ ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ ﻧﻴﺰ .
ﺳﭙﺲ ﺑﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺰﺷ ﻣﺮ ﺟﻌﻪ ﻣﻲ ﻨﺪ .ﭘﺰﺷ ﺑﻌﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﺳﺆ ﻻﺗﻲ ﺑﻴﻤﺎ ﻧﺠﺎ ﻣﺎﻳﺶ ،ﻣﺸ ﻞ
ﻧﺠﺎ ﻣﻲ ﻫﺪ.
ﺑﻴﻤﺎ ﻢ ﺧﻮﻧﻲ ﻓﻘﺮ ﻫﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ ﻻ

٧ــ٢ــ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻠﻴﻪ
١ــ٧ــ٢ــ ﺗ ﺮار ادرار ،١ﻧﻴﺎز ﻓﻮر ﺑﻪ ادرار
ﺮدن ٢و ﺳﻮزش ادرار :٣اﻳﻦ  ٣ﻋﻼﻣﺖ ا ﺜﺮ ًا ﻧﺸﺎن دﻫﻨ ه
٣- Dysuria

ﻋﻔﻮﻧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ادرار اﺳﺖ .وﻟ ﻫﺮ ﻳ از اﻳﻦ  ٣ﻋﻼﻣﺖ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟ اﮔﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷ  ،ﺑﺎﻳ ﺑﺮرﺳ ﺷﻮد.
٢- Urgency

١- Frequency

٢١

ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻋﻼﱘ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﺷﺎﻳﻊ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎ

ﺗﻮﺟﻪ!
ﭼﻨﺎ ﭼﻪ ﺗﺐ ﻟﺮ

ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﺎ ﭘﺸﺖ ﭘﻬﻠﻮ ﺷﺘﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﺑﻪ ﭘﺰﺷ ﻣﺮ ﺟﻌﻪ ﻨﻴﺪ.

٢ــ٧ــ٢ــ دردﻫﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻠﻴﻪ :اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ دردﻫﺎ
ا ﺜﺮ ًا ﻳ ﻃﺮﻓﻪ اﻧ و ﺑﺮ اﺛﺮ اﻟﺘﻬﺎب ﻳﺎ ﺳﻨﮓ ﻠﻴﻪ اﻳﺠﺎد

ﻣ ﺷﻮد.

ﺗﻮﺟﻪ!
ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻫﻤﺮ ﺑﺎ ﺗﻬﻮ ﺳﺘﻔﺮ ﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺐ ﻟﺮ
ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﺑﻪ ﭘﺰﺷ ﻣﺮ ﺟﻌﻪ ﻨﻴﺪ.
٣ــ٧ــ٢ــ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﻠﻴﻮ  :ﻳ از ﻋﻠﻞ ﺷﺎﻳﻊ
درد ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻬﻠﻮﻫﺎ و دﻳ ن ﺧﻮن در ادرار ،ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﻠﻴﻮ
ﻫﺴﺘﻨ  .ا ﺜﺮ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ از ﺟﻨﺲ ﻠﺴﻴﻢ اﺳﺖ .ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﻠﻴﻮ

ﺷﺘﻴﺪ ﻳﺎ ﺧﻮ

ﺗﺎ

ﻳﺪ ﺷﺪ

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﺠﺎد درد ﺷ ﻳ در ﺑﻴﻤﺎر ،ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﻴﺰ
ﺑﺸﻮد.

ب
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﺧﻮن در ادرار:1
ﺧﻮن در ادرار ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ ادرار ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﻧﻴﺴﺖ .ﮔﺎﻫﻰ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﻮن در ادرار ،ادرار ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ
درﳕﻰ آﻳﺪ .وﺟﻮد ﺧﻮن در ادرار ،ﻫﻢ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ دردﻧﺎك ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﺑﺪون درد.
ﺳﺮﻃﺎن ﻛﻠﻴﻪ ،وﺟﻮد ﺗﻮده در ﻛﻠﻴﻪ ،ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ و ﻳﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷﻮد ﺑﺪون آن ﻛﻪ ﻓﺮد اﺣﺴﺎس
درد ﻛﻨﺪ در ادرارش ﺧﻮن دﻳﺪه ﺷﻮد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮن در ادرار ﻫﻤﺮاه درد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻧﺎﺷﻰ از ﺳﻨﮓ ﻳﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻛﻠﻴﻪ اﺳﺖ.

ﺗﻮﺟﻪ!
ﺑﻪ ﺟﺰ
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ﻓﻊ ﺷﺪ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ

ﺷﻔﺎ ،

ﻤﺮﻧﮓ ﻬﺮﺑﺎﻳﻲ ﺳﺖ.

١- Hematuria

ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻋﻼﱘ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﺷﺎﻳﻊ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎ

٤ــ٧ــ٢ــ ﺗﺴ ﻴﻦ ﻋﻼﻳﻢ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه
ادرار  :ﻻزم اﺳﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه ادرار ﺑﺎ ﺗﺠﻮﻳﺰ
آﻧﺘ ﺑﻴﻮﺗﻴ درﻣﺎن ﺷﻮد .اﻗ ام ﻫﺎ زﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﻣ ﺗﻮاﻧ در ﺗﺴ ﻴﻦ
ﻋﻼﻳﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷ ﻣﻔﻴ ﺑﺎﺷ :
ــ در  ٤ﺳﺎﻋﺖ اول ﻫﺮ ﻳ ﺳﺎﻋﺖ ﺣ ود ﻧﻴﻢ ﻟﻴﺘﺮ )دو
ﻟﻴﻮان( ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﻨﻮﺷﻴ .
ــ ﻗﺮص اﺳﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ ﺑﺨﻮرﻳ .
ــ ﺑﺮا ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از ﺑﺮوز ﻣﺠ د ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﻳ روزاﻧﻪ  ٢ﺗﺎ
 ٣ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﻨﻮﺷﻴ .
ــ در ﻫﻮا ﮔﺮم از ﻣﻘ ار ﻓﻮق ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻨﻮﺷﻴ .

ــ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺎﻣﻞ و ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺜﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ دارد.
ــ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ ادرار ﺑﺎﻳ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺎرﻫﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ ﻨﻨ ه زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨ :
ــ ﺑﻬ اﺷﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑ رﻋﺎﻳﺖ ﻨﻨ  .ﭘﺲ از دﻓﻊ ﺧﻮد را
از ﺟﻠﻮ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺸﻮﻳﻨ ﺗﺎ از ورود ﺑﺎ ﺘﺮ ﻫﺎ از ﻣﻘﻌ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺎﺑﺮاه
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﺷﻮد.
ــ ﻣ ت ﻮﺗﺎﻫ ﭘﺲ از آﻣﻴﺰش ﺟﻨﺴ ادرار ﻨﻨ .
ــ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺴﺖ وﺷﻮ از ﻟﻮازم ﺑﻬ اﺷﺘ ﻏﻴﺮﻣﻌﻄﺮ اﺳﺘﻔﺎده
ﻨﻨ .

ﺗﻮﺟﻪ!
ﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺮ ﺖ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺎ ﺷﺪﻳﺪ ﻫﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻔﺼﻞ ﺷ ﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮ
ﭼﻨﺎ ﭼﻪ ﻣﻔﺼﻞ ﮔﺮ
ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻮﭼ ﻫﺮ ﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺸ ِﻲ ﻫﻨﮕﺎ ﺻﺒﺢ ﺧﺸ ﻲ ﻠﻲ ﺑﺪ
ﺗﻮ
ﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺣﺪ ﻗﻞ ﻳ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮ ﺑ ﺸﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷ ﻣﺮ ﺟﻌﻪ ﻨﻴﺪ.

 ٨ــ٢ــ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻀﻼﻧ ــ اﺳ ﻠﺘ
١ــ  ٨ــ٢ــ درد ﻣﻔﺎﺻﻞ :ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل دو ﻳﺎ ﭼﻨ
اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻔﺼﻞ ﻣ ﮔﻮﻳﻨ  .ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺑ ن ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮﻧ ﺗﺎ
ﺣﺮ ﺖ دو اﺳﺘﺨﻮان ﻣﺠﺎور ﺑﺮ رو ﻫﻢ اﻣ ﺎن ﭘ ﻳﺮ ﺷﻮد .درد
ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻋﻼﻣﺘ ﺷﺎﻳﻊ اﺳﺖ و ﻋﻠﺖ آن اﻏﻠﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺶ
از ﺣ از ﻣﻔﺼﻞ ﻳﺎ وارد آﻣ ن آﺳﻴﺐ ﻫﺎ ﺧﻔﻴﻒ اﺳﺖ .ﭼﻨﻴﻦ
ﻋﻼﻳﻤ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻮﺗﺎه ﻣ ت اﻧ و درﻣﺎن داروﻳ ﺿﺮورﺗ ﻧ ارد.
اﻣﺎ ﭼﻨﺎن ﭼﻪ درد ﻣﻔﺼﻞ ﻃﻮل ﺑ ﺸ  ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ا از ﺑﻴﻤﺎر ﺟ
اﺳﺖ و ﺑﺎﻳ ﭘﺰﺷ آن را ﺑﺮرﺳ ﻨ .
اﮔﺮ درد و ﺧﺸ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ ﺗ رﻳﺞ و در ﻋﺮض ﭼﻨ ﻣﺎه
اﻳﺠﺎد ﺷ ه ﺑﺎﺷ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آرﺗﺮوز ﺑﺎﺷ  .اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر

ﺗﺤﻤﻞ ﻨﻨ ه وزن ﺑ ن را ﻣﺜﻞ ﻟﮕﻦ ﻳﺎ
اﻏﻠﺐ ﻳ از ﻣﻔﺎﺻﻞ ّ
زاﻧﻮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣ ﻨ .
اﮔﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻠ ﻣﺎﻧﻨ وزن زﻳﺎد ،ﺳﻦ ﺑﺎﻻ ،ﺑﻌﻀ
ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺧﺎص و … اﻳﻦ ﻣﻔﺎﺻﻞ آﺳﻴﺐ ﺑﺒﻴﻨﻨ و ﻧﺘﻮاﻧﻨ
وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳﺘ اﻧﺠﺎم دﻫﻨ  ،آن را آرﺗﺮﻳﺖ ﮔﻮﻳﻨ ﻪ
ا ﺜﺮ ًا ﺑﺎ درد ﻣﻔﺼﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗ رﻳﺞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻟﺘﻬﺎب
و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻔﺼﻞ ﻣ ﺷﻮد.
ﭘﻮ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﻢ ﺣﺎﻟﺘ اﺳﺖ ،ﻪ در آن اﺳﺘﺨﻮان
ﺷ ﻨﻨ ه ﻣ ﺷﻮد و اﺣﺘﻤﺎل ﺷ ﺴﺘﮕ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت و ﺻ ﻣﻪ ﻫﺎ
ﻮﭼ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣ ﻳﺎﺑ .

ب
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎرى ﺷﺎﻳﻊ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻮده و در آن ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺷﺪﻳﺪ در ﺗﻮده ى اﺳﺘﺨﻮاﻧﻰ )ﭘﻮك
ﺷﺪن اﺳﺘﺨﻮان( ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻰ آﻳﺪ ﻛﻪ در آن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ى اﺳﺘﺨﻮان از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﺪ وﻟﻰ از
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ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻋﻼﱘ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﺷﺎﻳﻊ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎ

ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ .اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرى وﻗﺘﻰ ﺑﺮوز ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮده ى اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺿﻤﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻗﺎﻳﺎن دﭼﺎر ﭘﻮﻛﻰ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻰ ﺷﻮد و ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز
ﭘﻮﻛﻰ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰ ﺷﻮد.
٢ــ  ٨ــ٢ــ دﺳﺖ درد :درد دﺳﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺑﺮ اﺛﺮ
آﺳﻴﺐ دﻳ ﮔ ﻳﺎ ﺸﻴ ﮔ ﻋﻀﻼت و ﺗﺎﻧ ون ﻫﺎ ﻳﺎ رﺑﺎط ﻫﺎ
ﻧﮕﻪ دارﻧ ه اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ و ﻣﻔﺎﺻﻞ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد .ﭼﻨﻴﻦ آﺳﻴﺐ ﻫﺎﻳ
ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ ﭘﺲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺟﺴﻤ ﺳﺨﺖ و ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮل ،ﻣﺜﻞ

ورزش ﺮدن ﭘﺲ از ﻣ ت ﻫﺎ ﺑ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘ اﻳﺠﺎد ﻣ ﺷﻮد .ﻣﻨﺸﺄ آن
دﺳﺘﻪ از دردﻫﺎ دﺳﺖ ﻪ ﺑﻪ ﺗ رﻳﺞ اﻳﺠﺎد ﻣ ﺷﻮﻧ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ
درد ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮔﺮدن ﺑﺎﺷ .
اﮔﺮ درد ﺑﺎزو ﺑﺎ ﺗﻨﮕ ﻧﻔﺲ ،ﺗﻬﻮع ،ﻋﺮق ﺮدن ﻳﺎ اﺣﺴﺎس
از ﺣﺎل رﻓﺘﻦ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒ

ﺑﺎﺷ و ﺑﺎﻳ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﺑﻪ اورژاﻧﺲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻨﻴ .
٣ــ  ٨ــ٢ــ ﭘﺎ درد :درد ﭘﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﺳﻴﺐ دﻳ ﮔ
ﺧﻔﻴﻒ ﻋﻀﻼت ،ﺗﺎﻧ ون ﻫﺎ و رﺑﺎط ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻣ ﺷﻮد .ﭼﻨﻴﻦ
آﺳﻴﺐ ﻫﺎﻳ اﻏﻠﺐ ﭘﺲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮل و ﻳﺎ در
ﭘ اﻧﺠﺎم ورزش ﻫﺎ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﭘﺲ از ﻣ ت ﻫﺎ ﺑ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘ اﻳﺠﺎد
ﻣ ﺷﻮد ﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮب ﻣ ﺷﻮد.

درد ﭘﺎ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﻋﻠﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺜﻞ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رگ ﻫﺎ ﺧﻮﻧ ﭘﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ  .اﮔﺮ ﭘﺲ از اﻳﺴﺘﺎدن
ﻃﻮﻻﻧ ﻣ ت در ﻳ ﻳﺎ ﻫﺮ دو ﭘﺎ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس درد ﻳﺎ ﺳﻨﮕﻴﻨ
ﻣ ﻨﻴ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وارﻳﺲ ﺷ ه ﺑﺎﺷﻴ .

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
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ﻛﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﺳﻴﺎﻫﺮگ ﻫﺎى ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وارﻳﺲ
وارﻳﺲ ﻣﺘﻮرم ﺷﺪن ﺳﻴﺎﻫﺮگ ﻫﺎى ﭘﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ درد زﻳﺎدى ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﭼﻪ درد ﭘﺎﻳﺘﺎن ﻧﺎﺷﻰ از
ﺳﻴﺎﻫﺮگ ﻫﺎى وارﻳﺴﻰ اﺳﺖ اﻗﺪام ﻫﺎى زﻳﺮ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد:
ــ از اﻳﺴﺘﺎدن ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻣﺪت ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﻨﻴﺪ.
ــ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻳﺴﺘﺎدن ﻫﺴﺘﻴﺪ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻰ ﻣﻨﻈﻢ ﭘﺎﻫﺎﻳﺘﺎن را ﺣﺮﻛﺖ دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.
ــ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻳﺪ ﭘﺎﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﺮ روى ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﻪ ﻳﺎ زﻳﺮﭘﺎﻳﻰ ﺑﮕﺬارﻳﺪ.
ــ از ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻟﺒﺎس ﻫﺎى ﺗﻨﮓ ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳﺪ.
ــ ﭼﻨﺎن ﭼﻪ اﺿﺎﻓﻪ وزن دارﻳﺪ ﺳﻌﻰ ﻛﻨﻴﺪ آن را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻴﺪ.

ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻋﻼﱘ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﺷﺎﻳﻊ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎ

٤ــ  ٨ــ٢ــ ﻛﻤﺮدرد :ﻛﻤﺮدرد ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺑ ن در وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﺠﺎد ﻣ ﺷﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻛﻤﺮ درد
ﻣ ﺗﻮاﻧ ﻧﺸﺎﻧﻪا از آﺳﻴﺐ ﻣﻔﺎﺻﻞ ،رﺑﺎطﻫﺎ ﻳﺎ دﻳﺴ ﻏﻀﺮوف
ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺮها ﺑﺎﺷ  .در ﺑﺴﻴﺎر از ﻣﻮارد اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﺎرﻫﺎﻳ
ﻣﺜﻞ ﺑﻠﻨ ﻛﺮدن اﺟﺴﺎم ﺳﻨﮕﻴﻦ رخ ﻣ دﻫ و ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ اﻧﺠﺎم اﻗ امﻫﺎ
ﺳﺎده زﻳﺮ ﺑﺮا درﻣﺎن آنﻫﺎ ﻣﻔﻴ واﻗﻊ ﻣ ﺷﻮﻧ .

✎

ــ ﺗﺎ ﺣ اﻣﻜﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴ و ﻛﺎرﻫﺎ روزاﻧﻪ
ِ
ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻴ .
ــ در ﺻﻮرت ﺷ ﻳ ﺑﻮدن درد در ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻛﻨﻴ .
اﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﺒﺎﻳ ﺑﻴﺶ از دو روز ﻃﻮل ﺑﻜﺸ .
ــ از اﺳﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴ .
ــ ﻛﻴﺴﻪ آب داغ را در ﻳ ﺣﻮﻟﻪ ﭘﻴﭽﻴ ه و رو
ﻧﺎﺣﻴﻪ دردﻧﺎ ﺧﻮد ﺑﮕ ارﻳ .
ــ در ﺻﻮرﺗ ﻛﻪ ﮔﺮم ﻛﺮدن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﻜﻴﻦ درد ﻧﺸ  ،از
ﻛﻴﺴﻪ ﻳﺦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴ و آن را ﻫﺮ  ٢ﺗﺎ  ٣ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣ ت ١٥

دﻗﻴﻘﻪ رو ﻧﺎﺣﻴﻪ دردﻧﺎ ﺑﮕ ارﻳ .
ــ در ﺻﻮرت ﺷ ﻳ ﺑﻮدن ﻛﻤﺮدرد ﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺸ ن آن در
ﻋﺮض  ٢روز ﺑﻪ ﭘﺰﺷ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴ .
ﻧﻜﺘﻪﻫﺎ زﻳﺮ در ﺧﺼﻮص ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻛﻤﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢاﻧ :
ــ وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻨـﺎﺳﺐ
ﻗﺮارﮔﻴﺮ ﺑ ن و دﻗﺖ در ﺑﻠﻨ
ﻛﺮدن ﺻﺤﻴﺢ اﺟﺴﺎم ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﻣـ ﺗــﻮاﻧ در ﭘـﻴﺸـﮕﻴﺮ از
ﻣﺸﻜﻞ ﻫﺎ ﻛﻤﺮ ﻣﻔﻴ ﺑﺎﺷ .
ــ ﺻﺎف ﺑﺎﻳﺴﺘﻴ و از
ﭘﻮﺷﻴ ن ﻛﻔﺶ ﻫﺎ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺑﻠﻨ
ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳ .
ــ ﻣﻮﻗﻌ ﻛﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﻴﺰ
ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻳ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴ .
ــ ﻣﻮﻗﻌ ﻛﻪ در ﺧﻮدرو ﻳﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻳ در وﺿﻌﻴﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﺸﻴﻨﻴ .
ــ ﻻزم اﺳﺖ ﻳ ﺗﺸ اﺿﺎﻓ ﺑﺮا ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻬﺘﺮ از
ﻛﻤﺮ ﺑﺮ رو ﺗﺨﺘﺨﻮاب ﺧﻮد ﺑﮕ ارﻳ .
ــ ورزش ﻣﺮﺗﺐ و ﻣﻼﻳﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧ در ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻋﻀﻼت ﻛﻤﺮ
و ﺷﻜﻢ و ﻛﺎﻫﺶ اﺿﺎﻓﻪ وزن ﻣﻔﻴ ﺑﺎﺷ .
ــ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﺷﻴﺎء زاﻧﻮﻫﺎ ﺧﻮد را ﺧﻢ ﻛﻨﻴ و در
زﻣﺎن ﺑﻠﻨ ﻛﺮدن ،ﻛﻤﺮ ﺧﻮد را ﺻﺎف ﺑﮕﻴﺮﻳ .

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠ5v
ﻤﺮ

ﻗﺎﻟﺐ ﻳ

ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﮔﺮ ﻫﺎ  ٥ﻧﻔﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺮ ﮔﺮ ﻧﺤﻮ ﻣﺮ ﻗﺒﺖ
ﻳﻪ ﻨﻨﺪ .ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻲ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻳﻦ ﺻﻮ ﻃﺮ ﺣﻲ ﺮ :
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻼ
ـ ﻳ ﻲ ﻓﺮ ﻼ ﻫﻨﮕﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺮ ﺟﺴﻤﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﭼﺎ ﻤﺮ ﻣﻲ ﺷﻮ .
ﺑﻴﻤﺎ  ،ﺑﻪ ﻧﺰ ﭘﺰﺷ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ.
ـ ﺧﺎﻧﻮ
ﻧﺸﺪ ﺳﺖ ،ﺑﺮ
ﻪ ﺳﻴﺐ ﺟﺪ ﺑﻪ
ـ ﭘﺰﺷ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺑﻴﻤﺎ ﺣﺼﻮ ﻃﻤﻴﻨﺎ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﺎ ﺑﮕﺬ .
ﺳﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﻨﺪ ،ﻴﺴﻪ
ﺗﺴ ﻴﻦ
ﻳﻪ
ﺧﺼﻮ ﻣﺮ ﻗﺒﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻤﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎ ﻃﺮ ﻓﻴﺎ
ـ ﭘﺰﺷ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ ﻻ
ﻣﻲ ﻨﺪ.

٢٥

ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻋﻼﱘ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﺷﺎﻳﻊ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎ

٩ــ٢ــ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮش و ﺣﻠﻖ و ﺑﻴﻨ
١ــ٩ــ٢ــ ﻣﺸ ﻼت ﺷﻨﻮاﻳ  :در ﺑﺴﻴﺎر از ﻣﻮارد
ﺎﻫﺶ ﺷﻨﻮاﻳ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷ ن ﻣﺠﺮا
ﮔﻮش در اﺛﺮ ﺟﺮم ﮔﺮﻓﺘﮕ اﺳﺖ ﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧ ﻣ ﺗﻮان آن را ﺑﻪ

ﻤ ﺷﺴﺖ وﺷﻮ درﻣﺎن ﺮد.
ﺎﻫﺶ ﺷﻨﻮاﻳ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﺎﻳﻊ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ ﻧﻴﺰ
ﻫﺴﺖ.

ﺗﻮﺟﻪ!
ﻣﻮ ﻳﺮ ﺣﺘﻤ ﺑﻪ ﭘﺰﺷ ﻣﺮ ﺟﻌﻪ ﻨﻴﺪ:
ـ ﮔﺮ ﺗﺮﺷﺤﻲ ﺑﻪ ﻧﮓ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ ﮔﻮﺷﺘﺎ ﺧﺎ ﻣﻲ ﺷﻮ .
ـ ﮔﺮ ﭼﺎ ﺣﻤﻼ ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺷﺪ ﻳﺪ ،ﻪ ﺣﺴﺎ ﻣﻲ ﻨﻴﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺳﺮﺗﺎ
ﺳﺖ )ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ ﻗﻌﻲ( ﻳﺎ ﺻﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﮔﻮ ﺧﻮ ﻣﻲ ﺷﻨﻮﻳﺪ.
ـ ﺻﻮ ﺎﻫﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺷﻨﻮ ﻳﻲ ﺑﺪ ﻫﻴﭻ ﻋﻠﺖ ﺿﺢ ﻳ ﻳﺎ ﻫﺮ ﮔﻮ .
ﺳﺮوﺻ ا ﺑﻴﺶ از ﺣ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺑﻪ ﮔﻮش داﺧﻠ آﺳﻴﺐ
ﺑﺮﺳﺎﻧ و ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻣﺸ ﻼت ﺷﻨﻮاﻳ ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺑﺎﻳ از رو ﺑﻪ
رو ﺷ ن ﺑﺎ ﺳﺮوﺻ اﻫﺎ ﺑﻠﻨ دور ﺮد ﻣﺜ ًﻼ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘ ﺑﺎ
ﺻ ا ﺑﻠﻨ ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻮﺷ )ﻫ ﻓﻮن( ﮔﻮش ﻧﻜﺮد .اﮔﺮ
ﻣﺠﺒﻮرﻳ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻮﺷ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘ ﮔﻮش دﻫﻴ ﺣﺘﻤ ًﺎ ﺑﺎﻳ
ﺻ ا ﺑﻪ اﻧ ازه ا ﻢ ﺷ ه ﺑﺎﺷ ﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴ ﺻ اﻫﺎ دﻳﮕﺮ را ﻫﻢ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘ ﺑﺸﻨﻮﻳ .
ﭼﻨﺎن ﭼﻪ در ﻣﺤﻞ ﺎر ﺳﺮوﺻ اﻫﺎ ﺑﻠﻨ ﻫﺴﺖ ﻫﻤﻴﺸﻪ از
ﮔﻮﺷ ﻳﺎ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮔﻮش اﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴ .
٢ــ٩ــ٢ــ ﮔﻮش درد :درد ﮔﻮش ﻣ ﺗﻮاﻧ از ﻳ
اﺣﺴﺎس ﻣﺒﻬﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ درد ﺗﻴﺰ ،ﺷ ﻳ و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨ ﻣﺘﻔﺎوت
ﺑﺎﺷ  .درد ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺠﺮا ﮔﻮش اﻳﺠﺎد ﻣ ﺷﻮد.
ﮔﺎﻫ ﻧﻴﺰ ﻋﻠﺖ ﮔﻮش درد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﻣﺠﺮا ﮔﻮش ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﺮم

٢٦

ﺣﺎ ﭼﺮﺧﻴﺪ

ﮔﺮﻓﺘﮕ ﮔﻮش اﺳﺖ .در ﺻﻮرت ﺷ ﻳ ﺑﻮدن درد ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ
ﭘﺰﺷ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻨﻴ .
ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮواز ﻳﺎ در ارﺗﻔﺎع ﻧﻴﺰ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ،ﻓﺮد دﭼﺎر
ﮔﻮش درد و ﻣﺒﻬﻢ ﺷﻨﻴ ن ﺻ اﻫﺎ ﺷﻮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
آب ﻧﺒﺎت ﻳﺎ آداﻣﺲ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺒﻮد ،در ﺣﺎﻟ ﻪ ﺳﻮراخ ﻫﺎ ﺑﻴﻨ ﺧﻮد
را ﺑﺎ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺴﺘﻪ اﻳ  ،ﺳﻌ ﻨﻴ ﻫﻮا را ﺑﺎ ﻓﺸﺎر از ﺑﻴﻨ
ﺧﺎرج ﻨﻴ .
٣ــ٩ــ٢ــ ﮔﺮﻓﺘﮕ ﻳﺎ آﺑﺮﻳﺰش ﺑﻴﻨ  :ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاد
ﺣ اﻗﻞ ﻳ ﺑﺎر در ﺳﺎل دﭼﺎر ﮔﺮﻓﺘﮕ ﻳﺎ آﺑﺮﻳﺰش ﺑﻴﻨ ﻣ ﺷﻮﻧ .
ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻋﻼﻳﻢ ﺗﺤﺮﻳ ﺷ ن ﻣﺨﺎط ﺑﻴﻨ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳ ﻋﻔﻮﻧﺖ وﻳﺮوﺳ ﻣﺜﻞ
ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔ ﻳﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ وا ﻨﺶ ﻫﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺘ ﺑﺎﺷ .

ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻋﻼﱘ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﺷﺎﻳﻊ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎ

٤ــ٩ــ٢ــ ﮔﺮﻓﺘﮕ ﺻ ا ﻳﺎ درﻧﻴﺎﻣ ن ﺻ ا:
ﮔﺮﻓﺘﮕ ﺻ ا ،ﺧﺸ ﺻ ا ﻳﺎ درﻧﻴﺎﻣ ن ﺻ ا ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻻرﻧﮋﻳﺖ )اﻟﺘﻬﺎب و ورم ﺣﻨﺠﺮه و ﺗﺎرﻫﺎ ﺻﻮﺗ ( اﻳﺠﺎد
ﻣ ﺷﻮد .در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ،ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻟﺘﻬﺎب ،ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ

وﻳﺮوﺳ ﻳﺎ ﺎر ﺸﻴ ن ﺑﻴﺶ از ﺣ از ﺻ اﺳﺖ .ﻣ ﺗﻮان اﻳﻦ
ﻋﻼﻳﻢ را ﺑﺎ ﺑﺮﺧ اﻗ ام ﻫﺎ ﺗﺴ ﻴﻦ داد و ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺑﻪ ﭘﺰﺷ ﻧﻴﺴﺖ .آواز ﺧﻮاﻧ ن ﺑﺎ ﺻ ا ﺑﻠﻨ ﻳﺎ داد زدن ﻣﻮﻗﻊ
ﺗﺸﻮﻳﻖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺑﺎﻋﺚ اﻟﺘﻬﺎب ﺗﺎرﻫﺎ ﺻﻮﺗ ﺷﻮد.

ﺗﻮﺟﻪ!
ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻮ ﺸﻴﺪ ﺳﺖ ﻳﺎ ﻣ ﺮ
ﭼﻨﺎ ﭼﻪ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺻﺪ  ،ﻧﻴﺎﻣﺪ ﺻﺪ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻴﺶ
ﻣﻲ ﻫﺪ ،ﺧﺼﻮﺻ ﮔﺮ ﺳﻦ ﻓﺮ ﺑﺎﻻ  ٤٠ﺳﺎ ﺳﺖ ﺳﻴﮕﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺸﺪ ،ﺷﺎﻳﺪ ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎ ﻲ ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷ ﻣﺮ ﺟﻌﻪ ﻨﺪ.
ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﺻ اﻳﺘﺎن در ﻧﻤ آﻳ ﻳﺎ دﭼﺎر ﮔﺮﻓﺘﮕ ﺷ ه اﺳﺖ ،رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻋﺼﺒ ﺧﺎ رج ﺷ ه ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑ ن را ﻨﺘﺮل ﻣ ﻨ .
در اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ ﭼﻨ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻬﻢ و ﺷﺎﻳﻊ از اﺧﺘﻼل ﻫﺎ
اﻗ ام ﻫﺎ زﻳﺮ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﻣﻔﻴ ﺑﺎﺷ :
دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒ اﺷﺎره ﻣ ﺷﻮد:
ــ ﺗﺎ ﺣ اﻣ ﺎن از ﺻ اﻳﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧ ﻨﻴ .
١ــ١٠ــ٢ــ ﺳﺮ درد :ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﻫﺮ ﻓﺮد ﮔﺎه ﮔﺎﻫ دﭼﺎر
ــ در ﻣﺤﻴﻂ ُﭘﺮ از دود ﺳﻴﮕﺎر ﻧﺮوﻳ .
ﺳﺮدردﻫﺎ ﺧﻔﻴﻒ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄ ﻣ ﺷﻮد ﻪ ﺑﻪ ﺗ رﻳﺞ اﻳﺠﺎد ﺷ ه،
ــ ﻣﺎﻳﻌﺎت زﻳﺎد ﺑﻨﻮﺷﻴ .
ــ در ﺻﻮرت اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻼﻳﻤ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔ از ﺑﻌ از ﭼﻨ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﻣ ﺷﻮد ﺑ ون آن ﻪ ﻋﺎرﺿﻪ ا از
ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎ ﺑﮕ ارد .ﺑﻌﻴ اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺮدردﻫﺎﻳ ﻋﻼﻣﺘ
داروﻫﺎ ﻣﺴ ﻦ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴ .
ــ ﻇﺮﻓ را از آب داغ ﭘﺮ ﻨﻴ و ﭼﻨ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺨﺎر آن را از وﺟﻮد ﺑﻴﻤﺎر زﻣﻴﻨﻪ ا ﺟ ﺑﺎﺷ  .ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ اﻳﻦ ﺳﺮدردﻫﺎ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺴﺎﻳﻠ ﻣﺜﻞ ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﺗﻨﺶ ﻫﺎ روزاﻧﻪ ﻳﺎ ﺧﺴﺘﮕ اﻧ .
ﺑﻪ ﺑﻴﻨ ﺑ ﺸﻴ .
ــ ﻧﺒﺎﻳ ﺑﻴﺶ از دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻗ ام ﻫﺎ ﺗ ﻴﻪ ﻨﻴ  .در
ﺻﻮرت ﺑﺮﻃﺮف ﻧﺸ ن ﻋﻼﻳﻢ در اﻳﻦ ﻣ ت ﺑﻪ ﭘﺰﺷ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻨﻴ .

١٠ــ٢ــ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒ
دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧ ه ﺑ ن اﺳﺖ و
ﺗﻤﺎﻣ اﻋﻀﺎ ﺑ ن ﺗﺤﺖ ﻨﺘﺮل اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺖ .دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒ
از دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻐﺰ و ﻧﺨﺎع ﺗﺸ ﻴﻞ ﺷ ه ﻪ از ﻫﺮ ﻳ از آن ﻫﺎ

ﺗﻮﺟﻪ!
ﻣﻮ ﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﺮ ﺰ ﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮ ﺟﻌﻪ ﻨﻴﺪ:
ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﭼﻨﺪ ﻗﻴﻘﻪ ﻳﺠﺎ ﺷﺪ ﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ
 ٢٤ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮ ﺑ ﺸﺪ.
ﻫﺎ ﻣﺴ ﻦ ﺑﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺜﻞ ﺳﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ ﺑﺮﻃﺮ ﻧﺸﻮ .
ـ ﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺼﺮ
ـ ﮔﺮ ﺳﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻃﻮ ﻳ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺪ.
ـ ﮔﺮ ﻫﻤﺮ ﺳﺮ  ،ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮ ﺳﺘﻔﺮ ﺗﺎ ﻳﺪ ﺟﻮ ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
.
ـ ﮔﺮ ﺳﺮ ﺑﺎ ﺧﻢ ﺮ ﺳﺮ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮ ﻣﻴﺪ ﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺸ ﻞ

٢٧

ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻋﻼﱘ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﺷﺎﻳﻊ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎ

ﺑﺮا ﺗﺴ ﻴﻦ ﺳﺮدرد ،در ﺑﻴﻦ ﺎر روزاﻧﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺮده،
ﻫﻮا آزاد ﺗﻨﻔﺲ ﻨﻴ  .ﻋﻀﻼت ﺷﺎﻧﻪ و ﮔﺮدن را ﻣﺎﺳﺎژ دﻫﻴ .
اﮔﺮ اﻳﻦ اﻗ ام ﻫﺎ ﻣﻔﻴ واﻗﻊ ﻧﺸ در اﺗﺎﻗ آرام ،ﺧﻨ و ﺗﺎرﻳ
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻨﻴ .
٢ــ١٠ــ٢ــ ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ :اﺣﺴﺎس ﻋ م ﺗﻌﺎدل ﺑﺮا
ﻳ ﻟﺤﻈﻪ ،اﺗﻔﺎﻗ ﺷﺎﻳﻊ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﻳ ﻣﺎﻳﻪ ﻧﮕﺮاﻧ ﺑﺎﺷ  .اﻣﺎ
ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ ﺣﻘﻴﻘ ﻪ ﻃ آن ﺷﺨﺺ اﺣﺴﺎس ﻣ ﻨ ﻪ ﻫﻤﻪ

ﭼﻴﺰ در ﺣﺎل َد َوران اﺳﺖ ،ﺣﺎﻟﺘ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ آن ﻪ
ﻓﺮد اﻟ ﻞ ﻧﻮﺷﻴ ه ﺑﺎﺷ  ،ﻳﺎ آن ﻪ ﻣﺮﺗﺒ ًﺎ ﺑﻪ دور ﺧﻮد ﭼﺮﺧﻴ ه
ﺑﺎﺷ )ﻣﺜﻞ ﭼﺮخ و ﻓﻠ ﺳﻮار ( .ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﻋﻼﻣﺘ
از ﻳ ﺑﻴﻤﺎر زﻣﻴﻨﻪ ا ﺑﺎﺷ  .ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس
ﺗ ﺎن )ﻫﻤﺎﻧﻨ ﻓﺮد ﻪ در ﻗﺎﻳﻖ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ( و ﺑﺎ ﻋﻼﻳﻢ ﺗﻬﻮع،
اﺳﺘﻔﺮاغ و ﺗﻠﻮﺗﻠﻮ ﺧﻮردن ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.
در ﺻﻮرت ﺗ ﺮار ﻳﺎ ﻃﻮﻻﻧ ﺷ ن ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ ﺑﺎﻳ ﺑﻪ ﭘﺰﺷ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺮد.

١١ــ٢ــ ﻣﺸ ﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﭼﺸﻢ ﻳ از اﻋﻀﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس ﺑ ن اﺳﺖ و در
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از آن ﺑﺎﻳ ﺑﺴﻴﺎر دﻗﺖ ﺮد .در ا ﺜﺮ ﻣﻮارد درد ﭼﺸﻢ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﺧﻔﻴﻒ و ﺟﺰﻳ اﺳﺖ .در ﺻﻮرت اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
درد ﺷ ﻳ در ﭼﺸﻢ ﻳﺎ اﻃﺮاف آن ،ﻗﺮﻣﺰ ﭼﺸﻢ ،ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ،
ﺗﺎر  ،دوﺑﻴﻨ و ﺎﻫﺶ دﻳ ﺑﻪ ﭘﺰﺷ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻨﻴ .

ﭼ ﻴﺪه
✔ در ﻃﻮل اﻳﻦ واﺣﺪ ﺎر  ١١ﻧﺸﺎﻧﻪ از ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺷﺮح داده ﺷﺪ .اﻳﻦ  ١١ﻋﻼﻣﺖ ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻋﻤﻮﻣ  ،ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻗﻠﺒ
ــ ﻋﺮوﻗ  ،ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ ،ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ،ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺧﻮن ،ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻠﻴﻪ ،ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻀﻼﻧ اﺳ ﻠﺘ  ،ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﮔﻮش و ﺣﻠﻖ و ﺑﻴﻨ  ،ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒ و ﻣﺸ ﻞ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻮد.
اﻳﻦ ﻋﻼﻳﻢ )ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗ ﻪ در ﻣﺘﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ( ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ زﻧﮓ ﺧﻄﺮ و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﺮا
ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
✔ ﻟﺬا ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻳﻦ ﻋﻼﻳﻢ )درﺻﻮرﺗ ﻪ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌ ﺑﻮدﻧﺪ( ﻣ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻗﺪام ﻫﺎ
اوﻟﻴﻪ را اﻧﺠﺎم داده ،در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ درﻣﺎﻧ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻨﻴﺪ.

٢٨

ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻋﻼﱘ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﺷﺎﻳﻊ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎ

؟

آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎﻧ ﻧﻈﺮ واﺣﺪ ﺎر دوم
١ــ در ﺻﻮرت اﺣﺴﺎس ﺴﺎﻟﺖ دﻣﺎ ﺑﺪن را در ﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎﻳ اﻧﺪازه ﻣ ﮔﻴﺮﻳﺪ؟
ب( ﻫﺮ  ٣ﺳﺎﻋﺖ

اﻟﻒ( ﻫﺮ  ٢ﺳﺎﻋﺖ

٢ــ ﺧﺎرش ا ﺜﺮاً ﺑﺮ اﺛﺮ ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣ آﻳﺪ؟
اﻟﻒ( ﻬﻴﺮ

ب( ﺧﺸ

اﻟﻒ( ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔ

ب( ﺳﻴﮕﺎر ﺸﻴﺪن

٣ــ ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﻞ ﺳﺮﻓﻪ ﺪام اﺳﺖ؟

ﭘﻮﺳﺖ

٤ــ ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز اﺳﻬﺎل ﺪام اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( وﻳﺮوس ﻫﺎ

ج( ﻗﺎرچ ﻫﺎ

 ٥ــ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻢ ﺧﻮﻧ
اﻟﻒ( ﺗﻨﮕ ﻧﻔﺲ

ﺪام اﺳﺖ؟

ج( ﻫﺮ  ٤ﺳﺎﻋﺖ

د( ﻫﺮ  ٦ﺳﺎﻋﺖ

ج( ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ

د( داروﻫﺎ

ج( آﺳﻢ

د( ﻫﺮ ﺳﻪ

ب( ﺑﺎ ﺘﺮ ﻫﺎ

د( ﺳﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳ ﻓﺎﺳﺪ

ب( رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪﮔ ﺑﻴﻤﺎر ج( ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ

 ٦ــ درد ﭘﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وارد آﻣﺪن آﺳﻴﺐ ﺧﻔﻴﻒ ﺑﻪ ﺪام ﻳ
اﻟﻒ( ﻋﻀﻼت

٧ــ ﺪام ﻳ

ج( رﺑﺎط ﻫﺎ

ب( ﺗﺎﻧﺪون ﻫﺎ

از ﺟﻤﻼت زﻳﺮ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ؟

د( ﺧﺴﺘﮕ

از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ زﻳﺮ اﻳﺠﺎد ﻣ ﺷﻮد؟
د( ﻫﺮ ﺳﻪ

اﻟﻒ( ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش ﻤﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺎﻫﺶ ﺷﻨﻮاﻳ ﻣ ﺷﻮد.

ب( ﺳﺮ و ﺻﺪا ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮش داﺧﻠ آﺳﻴﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻨﻴﺪ.

ج( ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺮﺷﺤ ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ از ﮔﻮﺷﺘﺎن ﺧﺎرج ﻣ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﻪ ﭘﺰﺷ

د( ﻋﻠﺖ ﮔﺮﻓﺘﮕ ﻳﺎ آﺑﺮﻳﺰش ﺑﻴﻨ ﺗﺤﺮﻳ

ﺷﺪن ﻣﺨﺎط ﺑﻴﻨ اﺳﺖ.

 ٨ــ ﺑﺮا ﺗﺴ ﻴﻦ ﺳﺮدرد اﻧﺠﺎم دادن ﺪام ﻳ
اﻟﻒ( در ﺑﻴﻦ ﺎر روزاﻧﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻨﻴﺪ.

ب( در ﻫﻮا آزاد ﺗﻨﻔﺲ ﻨﻴﺪ.

ج( ﻋﻀﻼت ﮔﺮدن و ﺷﺎﻧﻪ را ﻣﺎﺳﺎژ دﻫﻴﺪ.
اﻟﻒ( ﻗﺮﻣﺰ ﭼﺸﻢ

ب( وارد ﺷﺪن ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ

٩ــ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ج( ﺗﺎر دﻳﺪ

ﺮد؟

از ﺎرﻫﺎ زﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ؟
د( ﻫﺮﺳﻪ

ﺪام ﻳ

١٠ــ دردﻫﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ
اﻟﻒ( ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ

از ﻋﻼﻳﻢ زﻳﺮ در ﭼﺸﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷ

ﻠﻴﻪ ﺑﺎ ﺪام ﻳ

ﻣﺮاﺟﻌﻪ

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻨﻴﺪ؟

د( ﻫﺮ ﺳﻪ

از ﻋﻼﻳﻢ زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻳﻌﺎً ﺑﻪ ﻣﺮ ﺰ درﻣﺎﻧ ﻣﺮاﺟﻌﻪ

ب( ﺗﺐ و ﻟﺮز

ج( دﻳﺪن ﺧﻮن در ادرار د( ﻫﺮ ﺳﻪ

٢٩

ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻋﻼﱘ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﺷﺎﻳﻊ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎ

؟

آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎﻧ ﻋﻤﻠ واﺣﺪ ﺎر دوم
١ــ ﺗﺤﻘﻴﻖ درﺑﺎره وﺿﻌﻴﺖ اﺳﻬﺎل درﺟﺎﻣﻌﻪ:

ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﺎده ا ﺑﻪ ﻧ ﺘﻪ ﻫﺎ زﻳﺮ ﭘ ﺑﺒﺮﻳﺪ:

ــ اﺳﻬﺎل در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻗﺪر ﺷﻴﻮع دارد؟

ــ اﺳﻬﺎل در ﻮد ﺎن ﻤﺘﺮ از  ٥ﺳﺎل ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﺨﺼﻮص در ﻮد ﺎﻧ

ﻮد ﺎﻧ

ﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر ﻏﺬاﻫﺎ دﻳﮕﺮ را ﻧﻴﺰ ﺷﺮوع ﺮده اﻧﺪ.

ﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﺸﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و

ــ اﺳﻬﺎل در ﻓﺼﻞ ﻫﺎ ﺑﺎراﻧ ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮ اﺳﺖ.

ــ اﺳﻬﺎل ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻢ ﺷﺪن آب ﺑﺪن و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺑﻴﻨﺠﺎﻣﺪ.
ﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮا اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در  ٥ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ

اﻟﻒ( اﺑﺘﺪا ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ:

ﻨﻴﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ آن را ﮔﺰارش دﻫﻴﺪ:

ــ اﻓﺮاد را ﻪ ﺑﻪ اﺳﻬﺎل ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ا ﻧﺪ ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ )ﺑﺎ ﺑﺮرﺳ
ــ ﺪام ﮔﺮوه ﺳﻨ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﻧﺪ؟

ﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﻳﺎ ﺣﺘ ﻓﻘﻂ ﻳ

ﺧﺎﻧﻪ(.

ــ ﻣﺮدم در ﺪام ﻓﺼﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺳﻬﺎل ﻣﺒﺘﻼ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ؟

ــ آﻳﺎ ﺴ از ﻮد ﺎن ﻳﺎ ﺷﻴﺮﺧﻮاران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﻬﺎل ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ؟
ب( ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺟﻤﻊ آور

ﻨﻴﺪ؟

ــ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻴﺪن از ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن دﻳﮕﺮ در ﻣﺪرﺳﻪ

ــ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻴﺪن از اﻋﻀﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﺎ ﺳﺎ ﻨﺎن ﻣﻨﺰل
ــ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻴﺪن از ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻫﺎ
ــ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻴﺪن از ﻳ

ﺎرﻣﻨﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘ روﺳﺘﺎﻳ

ج( ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺛﺒﺖ ﻨﻴﺪ؟

دﻫﺪ.

ــ ﻧﻤﻮدار ﺑﺴﺎزﻳﺪ ﻪ ﻧﺎم ﺑﻴﻤﺎران ،ﺳﻦ آن ﻫﺎ ،ﻣﺎه ﺗﻘﻮﻳﻤ و ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﻬﺎل را ﻧﺸﺎن

د( از اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻪ ﻣ آﻣﻮزﻳﺪ؟
ــ ﺷﻴﻮع اﺳﻬﺎل در ﺟﺎﻣﻌﻪ.
ــ ﮔﺮوه ﺳﻨ ﺧﺎﺻ
ــ ﻓﺼﻠ

ﻪ اﺳﻬﺎل در آن ﻫﺎ ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮ اﺳﺖ.

ﻪ اﺳﻬﺎل ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮ اﺳﺖ.

ه( ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻪ ﺎر ﻣ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ؟

ــ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ درﺑﺎره اﺳﻬﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻴﺎورﻳﺪ.
ــ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ.
ــ راه ﻤ

٣٠

ﺮدن ﺑﻪ ﻮد ﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﻬﺎل را ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.

ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎى ﺷﺎﻳﻊ واﮔﻴﺮ و اﺻﻮل ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از آن ﻫﺎ

واﺣﺪ ﺎر ﺳﻮم

آﺷﻨﺎ ﻳ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎ ر ﻫﺎ ﺷﺎ ﻳﻊ وا ﮔﻴﺮ و اﺻﻮل ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ
از آ ن ﻫﺎ

٣١

مبانی بیماری های واگیر و غیر واگیر :آشنایی با بیماریهای شایع واگیر و اصول پیشگیری از آن ها

هدف ها ِی رفتاری:
حد
زیر دست یابد:
کار بتواند به هدف های
 1ـ عوامل به وجود آورن
ده
ی
ب
یم
ار
ی
ها
ی
و
اگ
یر را نام ببرد.
 2ـ عالمی ،راه های انتقا
ل
و
پی
شگ
یر
ی
از
چ
ند
ب
یماری ویروسی
شایع و مهم را شرح دهد.
 3ـ عالمی ،راه های انتقا
ل
و
پی
شگ
یر
ی
از
چ
ند
ب
یماری میکربی شا
یع و مهم را توضیح دهد.
 4ـ عالمی ،راه های انتقا
ل
و
پی
شگ
یر
ی
از
چ
ند
ب
یماری انگلی
شایع و مهم را بیان کند.
   5ـ عالمی ،راه های انتقا
ل
و
پی
شگ
یر
ی
از
ی
ک
ب
یماری قارچی
شایع و مهم را شرح دهد.
انتظار می رود ،هنرجو
پس از گذراندن این وا

پیش آزمون واحد کار سوم ؟

؟

؟ ؟

؟

؟

؟ ؟

؟

؟ ؟

 .1بیماری های قابل پیشگیری با واکسن را نام ببرید.
 .2چند بیماری را که از طریق ویروس منتقل می شود نام ببرید.
 .3راه های انتقال عمده ی بیماری ایدز کدامند؟
 .4برای پیشگیری از ابتال به عفونت انگلی کرمک چه اقدام هایی باید انجام شود؟
 .5در مورد بیماری ایدز کدام جمله صحیح است؟
الف) تشخیص آن با آزمایش خون است.
ب) از طریق هوا منتقل می شود.
د) هیچ یک
		
ج) هردو
 .6عالمت عمده ی بیماری هپاتیت کدام است؟
د) درد بدن
ج) کاهش وزن
ب) زردی
الف) تب
 .7درباره ی بیماری کزاز کدام عبارت صحیح است؟
ب) کزاز از طریق زخم های آلوده منتقل می شود.
الف) میکرب کزاز در خاک وجود دارد.
ج) بیماری کزاز توسط واکسن قابل پیشگیری است .د) همه ی موارد
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ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎى ﺷﺎﻳﻊ واﮔﻴﺮ و اﺻﻮل ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از آن ﻫﺎ

ﻣﻘﺪﻣﻪ
از دﻫﻪ ى  1370ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪى و اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى واﮔﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺴﻴﺎرى از ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى
ﻋﻔﻮﻧﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻻرﻳﺎ و ﺳﻞ و ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎﻳﻰ ﭼﻮن اﻳﺪز ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى واﮔﻴﺮ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ از ﻧﺎﻣﺸﺎن ﭘﻴﺪاﺳﺖ ،ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل از ﻓﺮد ﺑﻪ ﻓﺮد ﻳﺎ از
ﺣﻴﻮان و ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻰ از آﻧﺎن ﻗﺎدرﻧﺪ اﭘﻴﺪﻣﻰ1ﻫﺎى ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻊ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﻫﺎى زﻳﺎدى را ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮاى ﻣﺒﺎرزه و ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎ آﻧﭽﻪ اﻫﻤﻴﺖ دارد ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻼﱘ ،راه ﻫﺎى اﻧﺘﻘﺎل و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از آن ﻫﺎﺳﺖ
و ﺑﺮاى ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺒﺎرزه و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از ﺳﻄﻮح ﻣﺤﻴﻄﻰ و از ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻏﺎز
ﺷﻮد .ﭼﻮن ﭘﺲ از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرى و اﻧﺘﺸﺎر آن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻮارﺿﻰ ﻛﻪ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻧﺪ )از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎى داﱘ و ﻣﺮگ و
ﻣﻴﺮﻫﺎى ﻧﺎﺷﻰ از آن ﻫﺎ( ﺑﺮاى ﻛﻨﺘﺮل آن ﻫﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ و وﻗﺖ و ﻧﻴﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺴﻴﺎرى ﻻزم اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اى ﻛﻪ در
ﭘﻴﺶ رو دارﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﺪف آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ و ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى واﮔﻴﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

١ــ٣ــ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ واﮔﻴﺮ
ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ واﮔﻴﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻨﻨ ه آن ﺑﻪ
ﭼﻨ دﺳﺘﻪ ﻋﻤ ه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣ ﺷﻮد:
ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎﻳ ﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧ ه آن ﻫﺎ وﻳﺮوس ﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨ  ،ﻣﺜﻞ آﺑﻠﻪ ﻣﺮﻏﺎن ،ﺳﺮﺧ  ،ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ ،اﻳ ز و …،
ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎﻳ ﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧ ه آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺘﺮ ﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻨﮋﻳﺖ ،ﺳﻞ ،ﺰاز ،ﺗﺐ ﻣﺎﻟﺖ و …،

ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎﻳ ﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧ ه آن ﻫﺎ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ و
ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻻرﻳﺎ ،ﺮم و ،آﺳ ﺎرﻳﺲ ،ﺷﭙﺶ ،ﭽﻠ
و….
در اﻳﻦ واﺣ ﺎر ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮ درﺧﺼﻮص
ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎﻳ ﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد آن وﻳﺮوس ﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨ  ،آورده ﺷ ه اﺳﺖ:

ﺗﻮﺟﻪ!
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻳ ﺳﻠﻮ ﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺪ.
ﻳﺮ ﻫﺎ ﻮﭼ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎ
ﻳﺮ ﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴ ﻫﺎ ﻪ ﺑﺮ ﺑﻴﻦ ﺑﺮ ﺑﺎ ﺘﺮ ﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ ﻧﺪ ،ﺑﺮ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎ ﺘﺮ
ﻣﻮﺟﻮ ﺗﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺪ ﻪ ﺷ ﻞ ﺛﺎﺑﺘﻲ ﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻗﺎ ﺑﻪ ﻣﻪ ﻧﺪﮔﻲ ﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮ ﻧﻨﺪ ﺑﺪ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ(
ﻧﺴﺎ ﻳﺠﺎ ﺑﻴﻤﺎ ﻨﻨﺪ) .ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺘﺮ ﻫﺎ ﻟﺰ ﻣ ﺑﻴﻤﺎ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮ ﺑﻌﻀﻲ ﺑﻴﻤﺎ ﻫﺎ ﻧﺴﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺘﻘﺎ
ﻳ ﻲ ﻋﻮ ﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎ
ﻓﺮ ﺑﻪ ﻓﺮ ﻳﮕﺮ ﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﭽﻠﻲ.
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﮕﻞ
ﺧﻞ ﻳﺎ ﺧﺎ ﺑﺪ ﻣﻮﺟﻮ ﻳﮕﺮ ﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻨﺪ ﻧﻴﺎ ﻫﺎ
ﻧﮕﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮ ﻧﺪ ﻃﻼ ﻣﻲ ﺷﻮ ﻪ
ﺟﻮ ﺣﻴﻮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻨﺪ.
ﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮ
١- Epidemy

٣٣
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١ــ١ــ٣ــ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ وﻳﺮوﺳ
آﺑﻠﻪ ﻣﺮﻏﺎن :آﻳﺎ ﺗﺎ ﻨﻮن ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﺑﻠﻪ ﻣﺮﻏﺎن را
دﻳ ه اﻳ ؟

٣٤

آﺑﻠﻪ ﻣﺮﻏﺎن ﺑﻴﻤﺎر وﻳﺮوﺳ واﮔﻴﺮ اﺳﺖ ﻪ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﺎ
داﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺮﻣﺰ )ﺗﺎوﻟ ﻳﺎ ﭼﺮ ﻪ ﺑﻌ از ﻳ دو روز ﺧﺸ و
ﭘﻮﺳﺘﻪ ا ﻣ ﺷﻮﻧ ( ،ﺗﺐ ،ﻮﻓﺘﮕ ﺑ ن ،درد ﻣﻔﺎﺻﻞ و دردﻫﺎ
دﻳﮕﺮ در ﺑ ن ﺑﺮوز ﻣ ﻨ .
ﻳ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻴﻤﺎر آن اﺳﺖ ﻪ داﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺮﻣﺰ در
ﺗﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺻﻮرت ﻳﺎ ﭘﺎﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨ و ﻓﺮد ﺑﻌ از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
آن ،دﻳﮕﺮ دﭼﺎر اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﻧﻤ ﺷﻮد.
آﺑﻠﻪ ﻣﺮﻏﺎن از ﺳﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﺷﻮد:
١ــ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻮا ﻣﺜﻞ ﻋﻄﺴﻪ و ﺳﺮﻓﻪ و ﺻﺤﺒﺖ ﺮدن
٢ــ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺤﺎت داﻧﻪ ﻫﺎ
٣ــ از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮازم ﺑﻴﻤﺎر
دوره واﮔﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ از ﻳ ﺗﺎ دو روز ﻗﺒﻞ و ﺣ ا ﺜﺮ
ﺗﺎ  ٥روز ﺑﻌ از ﻇﻬﻮر اوﻟﻴﻦ داﻧﻪ ﻫﺎ اداﻣﻪ دارد.
ﺴﺎﻧ ﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﺑﻠﻪ ﻣﺮﻏﺎن ﻧﺸ ه اﻧ  ،اﺣﺘﻤﺎل دارد در
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷ ﻳ ﺗﺮ آن ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮﻧ .
ﺟ اﺳﺎز ﺑﻴﻤﺎران از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ از زﻣﺎن ﺑﺮوز داﻧﻪ ﻫﺎ )ﻳ
ﺗﺎ دو روز ﻗﺒﻞ از ﭘﻴ اﻳﺶ داﻧﻪ ﻫﺎ( ﺗﺎ ﻳ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌ از آن ﻳ از
ﺎرﻫﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ اﺳﺖ.
ﺳﺮﺧ  :آﻳﺎ ﺗﺎ ﻨﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷ ه اﺳﺖ ﻪ از
ﻧﺰدﻳ ﺷ ن ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﺧ ﺧﻮددار ﻨﻴ ؟ ﭼﺮا؟
ﺳﺮﺧ ﺑﻴﻤﺎر وﻳﺮوﺳ ﺣﺎد واﮔﻴﺮدار اﺳﺖ ﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻳﻢ

ﺗﺐ ،ﺗﺮﺷﺢ ﺑﻴﻨ  ،ﺳﺮﻓﻪ و ﺑﺮﺟﺴﺘﮕ ﻫﺎ ﺳﺮﺧﺮﻧﮓ ﺑﺎ ﻣﺮ ﺰ
ﺳﻔﻴ و ﻳﺎ ﺳﻔﻴ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ آﺑ رو ﻣﺨﺎط دﻫﺎن دﻳ ه ﻣ ﺷﻮد.
در ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ روز ﺑﻌ از ﺷﺮوع ﺗﺐ ﻟ ﻪ ﻫﺎ ﻗﺮﻣﺰ
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻴﻤﺎر  ،اول رو ﺻﻮرت و ﺳﭙﺲ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺑ ن،
ﻇﺎﻫﺮ ﺷ ه ٤ ،ﺗﺎ  ٧روز اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫ داﺷﺖ .ﻋﻼﻳﻢ ﺳﺮﺧ
در ﻧﻮزادان و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺷ ﻳ ﺗﺮ از ﻮد ﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮﺧ از
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮارض ﺑﻴﻤﺎر ﺳﺮﺧ ﻋﺒﺎرت اﻧ از :ﻋﻔﻮﻧﺖ رﻳﻪ،
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش ﻣﻴﺎﻧ و ورم ﻣﻐﺰ .

روش اﻧﺘﻘﺎل
١ــ از راه ﻫﻮا ﺑﻪ ﻤ اﻧﺘﺸﺎر ﻗﻄﺮه ﻫﺎ آب دﻫﺎن،
٢ــ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﻴﻨ و ﻳﺎ ﮔﻠﻮ اﻓﺮاد
آﻟﻮده،
ﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ ﺑﻪ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﻴﻨ ﻳﺎ ﮔﻠﻮ اﻓﺮاد

٣ــ اﺷﻴﺎﻳ
آﻟﻮده ﺷ ه اﻧ .
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﺧ ﻤ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺐ ﺗﺎ  ٤٥روز
ﺑﻌ از ﻇﻬﻮر داﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﻮﺳﺘ اداﻣﻪ دارد.
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ  ،اﻳﻤﻦ ﺳﺎز اﺳﺖ .وا ﺴﻦ ﺳﺮﺧ
در دو ﻧﻮﺑﺖ در ﻳ ﺳﺎﻟﮕ و در  ٦ــ ٤ﺳﺎﻟﮕ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣ ﺷﻮد.
ﺳﺎﻳﺮ راه ﻫﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺟ ا ﻧﻤﻮدن ﺑﻴﻤﺎران از دﻳﮕﺮان
ﻳ ﺗﺎ دو روز ﻗﺒﻞ از ﺑﺮوز داﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎ ﻳ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌ از ﺑﺮوز
آن ﻫﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﺷﺨﺼ ﻣﺜﻞ ﻟﻴﻮان ،ﻗﺎﺷﻖ و … ﺑﻴﻤﺎر
اﺳﺖ.
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ﺗﻮﺟﻪ!
ﻓﺮ
ﻧﺨﻮ ﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﻪ ﻳ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎ ﺳﺮﺧ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪ ﻧﺪ ﻳﺎ

ﺳﺮﺧﺠﻪ :آﻳﺎ ﺗﺎ ﻨﻮن ﺷﻤﺎ ﻳﺎ ﻳ
ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺳﺮﺧﺠﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺷ ه اﻳ ؟
ﺳﺮﺧﺠﻪ ﺑﻴﻤﺎر وﻳﺮوﺳ واﮔﻴﺮ اﺳﺖ ﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻼﻳﻢ
ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺳﺮﺧ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻃﻮل ﻣ ت ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﻮﺗﺎه ﺗﺮ
اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ روز ﻃﻮل ﻧﻤ ﺸ  .ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻤﺎر
ﺳﺮﺧﺠﻪ آن اﺳﺖ ﻪ اﮔﺮ در دوران ﺑﺎردار زﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﻪ
از اﻋﻀﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎن

ﺴﻦ

ﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎ ﻣﺒﺘﻼ

ﻣﺎﻫﻪ اول ﺑﺎردار رخ دﻫ  ،ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ ﺷ ﻳ در ﻧﻮزادان و
ﻧﻘﺎﻳﺺ ﻣﺎدرزاد در آﻧﺎن ﻣ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺒﺐ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر وا ﺴﻴﻨﻪ ﻣ ﺷﻮﻧ  .اﻣﺎ ﺑﺎﻳ دﻗﺖ ﺮد ﻪ زﻧﺎن ﺗﺎ ﺳﻪ
ﻣﺎه ﺑﻌ از وا ﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺳﺮﺧﺠﻪ ﻧﺒﺎﻳ ﺑﺎردار ﺷﻮﻧ  ،زﻳﺮا وا ﺴﻦ
)وﻳﺮوس زﻧ ه ﺿﻌﻴﻒ ﺷ ه( ﺑﺮا ﺟﻨﻴﻦ ﺧﻄﺮﻧﺎ اﺳﺖ.
ﺑﻴﻤﺎر ﺳﺮﺧﺠﻪ ﺑﺎ زدن وا ﺴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ اﺳﺖ.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺳﺮﺧﺠﻪ در دو ﻧﻮﺑﺖ در دوازده ﻣﺎﻫﮕﻰ و 6ــ 4ﺳﺎﻟﮕﻰ ﻫﻤﺮاه واﻛﺴﻦ ﻫﺎى اورﻳﻮن و ﺳﺮﺧﻚ
) (MMRاﳒﺎم ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔ  :ﺷﻤﺎ ﺣﺘﻤ ًﺎ در ﻃﻮل زﻧ ﮔﻴﺘﺎن
ﺳﺮﻣـﺎ ﺧـﻮرده اﻳ  ،آﻳـﺎ ﻫﻴﭻ ﻓـ ﺮ ـﺮده اﻳ ﻋـﻠﺖ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔ
ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔ ﻳ ﺑﻴﻤﺎر وﻳﺮوﺳ اﺳﺖ ﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺑﻴﻨ  ،ﮔﻠﻮ و ﺣﻠﻖ را درﮔﻴﺮ ﻣ ﻛﻨ و ﺑﻪ ﺷ ﻞ آﺑﺮﻳﺰش ﺑﻴﻨ و
ﭼﺸﻢ ،ﻋﻄﺴﻪ ،ﻧﺎراﺣﺘ در ﮔﻠﻮ ،اﺣﺴﺎس ﺳﺮﻣﺎ و ﺑ ﻗﺮار ﺑﺮوز
ﻣ ﻛﻨ  .ﻃﻮل ﻣ ت ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔ  ٢ﺗﺎ  ٧روز اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد
در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ ﻳ ﺗﺎ ﺷﺶ ﺑﺎر ﺳﺮﻣﺎ ﻣ ﺧﻮرﻧ .
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ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﻴﻨ ،
ﭼﺸﻢ و دﻫﺎن و اﻧﺘﻘﺎل ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻃﺮﻳﻖ دﺳﺖ و وﺳﺎﻳﻞ
آﻟﻮده ﺷﺨﺺ ﺑﻴﻤﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴ ا ﻣ ﻨ .
دوره واﮔﻴﺮ از  ٢٤ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨ
ﺗﺎ  ٥روز ﺑﻌ از آن اﺳﺖ.
ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬ اﺷﺖ ﻓﺮد ﻣﺜﻞ ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖ ﻫﺎ و ﭘﻮﺷﺎﻧ ن
دﻫﺎن و ﺑﻴﻨ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻄﺴﻪ و ﺳﺮﻓﻪ و اﺳﺘﻔﺎده ﻧ ﺮدن از وﺳﺎﻳﻞ
ﺷﺨﺼ دﻳﮕﺮان ﻣﺜﻞ ﻗﺎﺷﻖ و ﻟﻴﻮان و … ﻣ ﺗﻮان از اﻧﺘﻘﺎل
ﺑﻴﻤﺎر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ ﺮد.
آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا :ﺣﺘﻤ ًﺎ در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﻫﺎ ﺳﺮد ﺳﺎل ،ﺧﻮد
ﻳﺎ اﻃﺮاﻓﻴﺎﻧﺘﺎن ﺑﻪ آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا دﭼﺎر ﺷ ه اﻳ ؟ آﻳﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﻴ ﻋﻼﻳﻢ
ﻋﻤ ه آن را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳ ؟
آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا ﺑﻴﻤﺎر وﻳﺮوﺳ واﮔﻴﺮ اﺳﺖ .وﻳﮋﮔ آن دوره
ﭘﻨﻬﺎﻧ ﻮﺗﺎه ﻣ ت و در ﭘ آن ﺗﺐ ،ﺳﺮﻓﻪ ،آﺑﺮﻳﺰش ﺑﻴﻨ  ،ﺳﺮدرد
و درد ﻋﻀﻼت اﺳﺖ.
آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻄﺴﻪ ،ﺳﺮﻓﻪ ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ،از ﻓﺮد
ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﺷﻮد و از ﻋﻮارض ﻣﻬﻢ آن،
ﺳﻴﻨﻪ ﭘﻬﻠﻮﺳﺖ.
دوره واﮔﻴﺮ آن ﺗﺎ ﻳ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌ از ﺷﺮوع ﺑﻴﻤﺎر
اداﻣﻪ دارد.
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا ،وا ﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن اﺳﺖ ﻪ
ﻓﻘﻂ در اﻓﺮاد ﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮﻧ ﻣﺜﻞ اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ و ﺎر ﻨﺎن
ﭘﺰﺷ و ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣ ﺷﻮد .ﺟ اﺳﺎز ﺑﻴﻤﺎر و رﻋﺎﻳﺖ
ﻧ ﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻬ اﺷﺘ )اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﺷﺨﺼ  ،ﭘﻮﺷﺎﻧ ن دﻫﺎن و
ﺑﻴﻨ و ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖ ﻫﺎ( ﻧﻴﺰ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ ﻫﺎ وﻳﺮوﺳ  :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ
ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟
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ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎر وﻳﺮوﺳ واﮔﻴﺮ اﺳﺖ ﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ
دارد ،ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ  ،Bﻫﭙﺎﺗﻴﺖ  ،Aﻫﭙﺎﺗﻴﺖ .C
ﻋﻼﻣﺖ ﻋﻤ ه و ﻣﻬﻢ ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ ﻫﺎ رﻧﮓ زرد اﺳﺖ ﻪ
زودﺗﺮ از ﻫﻤﻪ در ﺳﻔﻴ ﭼﺸﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻣ ﺷﻮد.
ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ ﻋﻼﻳﻤ ﻣﺜﻞ ﺗﺐ ،ﻟﺮز ،ﺳﺮدرد ،ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻮﻣ و
دردﻫﺎ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دارد.
راه ﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ  Aاز ﻃﺮﻳﻖ آب آﻟﻮده ،ﻣﻮاد ﻏ اﻳ
آﻟﻮده ،ﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ )ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺜﻞ دﺳﺖ دادن ،ﺑﻮﺳﻴ ن
و …( از ﻓﺮد ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ .ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ  Aﺑﺎ اﻳﻦ ﻪ اﻏﻠﺐ
ﺑﻪ ﺷ ﻞ ﺣﺎد ﺑﺮوز ﻣ ﻨ وﻟ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺰﻣﻦ ﺒ ﺗﺒ ﻳﻞ
ﻧﻤ ﺷﻮد.
ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ  Bو  Cاز ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﺎر ﺑﺮدن ﺳﺮﻧﮓ ،ﺳﻮزن و
ﻟﻮازم ﻏﻴﺮاﺳﺘﺮﻳﻞ در ﺎرﻫﺎ ﭘﺰﺷ و دﻧ اﻧﭙﺰﺷ  ،ﺳﻮراخ
ﺮدن ﮔﻮش و ﺧﺘﻨﻪ ﻏﻴﺮﺑﻬ اﺷﺘ  ،از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎدر آﻟﻮده ﺑﻪ
ﻧﻮزاد و از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮﺷﺤﺎت آﻟﻮده ﻣﺜﻞ ﺑﺰاق اﻧﺘﻘﺎل ﻣ ﻳﺎﺑ .
در ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ  Bو  Cﺧﻄﺮ ﺗﺒ ﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺰﻣﻦ ﺒ و
ﺳﺮﻃﺎن ﺒ وﺟﻮد دارد.
ﺑﺮا ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ ﻧﻮع  ،Aﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖ ﻫﺎ
ﻗﺒﻞ از ﻏ ا ﺧﻮردن ﺑﻌ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﺖ ،ﺟ ا ﺮدن وﺳﺎﻳﻞ
ﻓﺮد ﺑﻴﻤﺎر و ﺿ ﻋﻔﻮﻧ آن ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷ .
ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ  Bرا ﻣ ﺗﻮان ﺑﺎ وا ﺴﻦ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ ﺮد ﻪ در ﺳﻪ
ﻧﻮﺑﺖ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﺮا ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ  Cﺑﺎﻳ ﺑﻪ ﻧ ﺘﻪ ﻫﺎ زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ
ﺮد:
ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﺎﻧ وم در ﺗﻤﺎس ﻫﺎ ﺟﻨﺴ
ــ اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﺰرﻳﻖ ﺧﻮن در ﻣﻮاﻗﻊ ﻏﻴﺮﺿﺮور
ــ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺮدن ﺳﺮﻧﮓ و ﻠﻴﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﺗﻴﺰ و ﺑﺮﻧ ه )در
ﺗﺰرﻳﻘﺎت ،ﺳﻮراخ ﺮدن ﮔﻮش ،ﺧﺘﻨﻪ ،دﻧ اﻧﭙﺰﺷ ﻫﺎ و ﻏﻴﺮه(
ــ اﺳﺘﻔﺎده ﺮدن از ﺳﺮﻧﮓ اﺳﺘﺮﻳﻞ )ﻳ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف( و
وﺳﺎﻳﻞ ﺷﺨﺼ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨ ﺗﻴﻎ و ﻣﺴﻮا و … .
اورﻳﻮن :آﻳﺎ ﺗﺎ ﻨﻮن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﻪ ﻳ از دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اورﻳﻮن از آﻣ ن ﺑﻪ ﻣ رﺳﻪ ﻣﻨﻊ ﺷ ه ﺑﺎﺷ ؟
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اورﻳﻮن ﺑﻴﻤﺎر وﻳﺮوﺳ واﮔﻴﺮ اﺳﺖ ﻪ ﺑﺎ ﺗﺐ ،ورم و
درد ﻳ ﻳﺎ ﭼﻨ ﻏ ه ﺑﺰاﻗ )ﻏ د ﺑﺰاﻗ ﻏ د ﻫﺴﺘﻨ ﻪ در
داﺧﻞ دﻫﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﺷﺢ آب دﻫﺎن ﻣ ﺷﻮﻧ ( در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻨﺎﮔﻮش،
ﺑﺮوز ﻣ ﻨ  .ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﺑﻴﻤﺎر ورم ﺑﻴﻀﻪ اﺳﺖ .ﺗﻌ اد
ﻤ از ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﻋﻘﻴﻢ ﺷﻮﻧ .
اورﻳﻮن از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺤﺎت دﻫﺎن و ﺑﺰاق
ﻓﺮدآﻟﻮده ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﺷﻮد.
دوره واﮔﻴﺮ اورﻳﻮن از ﻳ روز ﻗﺒﻞ ﺗﺎ ﺳﻪ روز ﺑﻌ
از ورم ﻏ ه ﻫﺎ ﺑﺰاﻗ اﺳﺖ.
اورﻳﻮن را ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻤ زدن وا ﺴﻦ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ ﺮد ﻪ
ﻫﻤﺮاه وا ﺴﻦ ﺳﺮﺧ و ﺳﺮﺧﺠﻪ در دو ﻧﻮﺑﺖ در ﻳ ﺳﺎﻟﮕ و
 ٦ــ ٤ﺳﺎﻟﮕ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣ ﺷﻮد .راه ﻫﺎ دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ ﺟ اﺳﺎز
ﺑﻴﻤﺎر و وﺳﺎﻳﻞ ﺷﺨﺼ او در دوران ﺳﺮاﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎر ﻳﻌﻨ ﻳ
روز ﻗﺒﻞ ﺗﺎ ﺳﻪ روز ﺑﻌ از ورم ﻏ ه ﻫﺎ ﺑﺰاﻗ اﺳﺖ.
اﻳ ز :آﻳﺎ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻳ ز ١را دﻳ ه اﻳ ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ
ﻓﺮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﻳ ز ﻣﺒﺘﻼ ﻣ ﺷﻮد؟
اﻳ ز )ﻳﺎ آﻟﻮدﮔ ﺑﻪ وﻳﺮوس اچ .آ  .و ( ﺑﻴﻤﺎر وﻳﺮوﺳ
اﺳﺖ ﻪ در  ٢٠ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷ ه اﺳﺖ .وﻳﺮوس اﻳ ز
ﻧﻮﻋ وﻳﺮوس ﺧﻄﺮﻧﺎ اﺳﺖ ﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷ ﻞ

دﻫ  ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻪ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎ ﺳﻔﻴ ﻧﺘﻮاﻧﻨ آن ﻫﺎ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻧ .
ﻓﺮد آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس اچ.آ .و ﭼﻨ ﻳﻦ ﺳﺎل ﺑ ون ﻋﻼﻣﺖ و ﺑﻪ
ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ وﻟ ﭘﺲ از ﻣ ﺗ )ﭼﻨ ﺳﺎل( ﻋﻼﻣﺖ دار ﺷ ه،
دﭼﺎر ﺑﻴﻤﺎر اﻳ ز ﻣ ﺷﻮد .در اﺑﺘ ا آﻟﻮدﮔ ﺑﻪ اﻳﻦ وﻳﺮوس
ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﻓﺮد دﭼﺎر ﻋﻼﻳﻤ ﻣﺜﻞ آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا ﺷ ه ﻪ ﺑﻌ از ﻣ ت
ﻮﺗﺎﻫ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮب ﻣ ﺷﻮد .ﮔﺎﻫ وﻳﺮوس از راه ﺧﻮن
ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﻣ رود و ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻣﻐﺰ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﻨ  .اﻳﻦ اﻓﺮاد
ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر اﺳﻬﺎل ﻫﺎ ﻃﻮﻻﻧ ﻣ ت ،ﺎﻫﺶ وزن زﻳﺎد،
ﺗﺐ ﻫﺎ ﻃﻮﻻﻧ ﺑ ون دﻟﻴﻞ ﺧﺎص ،ﺿﻌﻒ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑ ن ﺷﻮﻧ
ﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘ ًﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﮔﺸﺎن ﻣ ﺷﻮد .در ﺗﻤﺎم ﻣ ت ﺑ ﻋﻼﻣﺘ ،
ﻓﺮد ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺑﻴﻤﺎر را ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻨ .
راه ﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل وﻳﺮوس اچ.آ .و
 (١ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴ ﺑ ون اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﺎ ﻓﺮد آﻟﻮده
ﺑﻪ وﻳﺮوس،
 (٢اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻧﮓ ﻣﺸﺘﺮ )ﺑﺎ ﻓﺮد آﻟﻮده( در زﻣﺎن
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨ ر در ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺰرﻳﻘ ،

 (٣ﺗﺰرﻳﻖ ﺧﻮن آﻟﻮده ،ﺳﻮراخ ﺮدن ﮔﻮش ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ
آﻟﻮده ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻴﻎ آﻟﻮده در آراﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ،
 (٤از ﻣﺎدر آﻟﻮده ﺑﻪ ﻧﻮزاد در زﻣﺎن ﺣﺎﻣﻠﮕ  ،زاﻳﻤﺎن و
ﺷﻴﺮدﻫ .
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ﺗﻮﺟﻪ!
ﻳﺮ
ـ ﺗﺒﺎﻃﺎ
ـ ﺳﺖ
ـ ﺳﺘﻔﺎ
ـ ﺳﺘﻔﺎ
ـ ﻣﮕﺲ

ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻲ ﺷﻮ ؟

ﭼﻪ
. .
ﻋﺎ ِ ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻏﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﺳﺮﻓﻪ ﻋﻄﺴﻪ
 ،ﺑﻮﺳﻴﺪ
ﺳﺘﺨﺮ ،ﺗﻮ ﻟﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺧﺘﺨﻮ ﻇﺮ ﻏﺬ ﻣﺸﺘﺮ
ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺸﺮ ﺣﻴﻮ ﻧﺎ

از آن ﺟﺎ ﻪ اﻳ ز درﻣﺎن ﻗﻄﻌ ﻧ ارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ
از آن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ راه ﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﺻﻮل
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﺷﻮد.
 (١ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از اﻧﺘﻘﺎل از راه ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴ :
ــ ﻧ اﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴ ﺧﺎرج از ﻣﺤ وده ازدواج و
اﺳﺘﻔﺎده از ﺎﻧ وم در ﻣﻮارد ﻣﺸ ﻮ
 (٢ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از اﻧﺘﻘﺎل از راه ﺗﺰرﻳﻖ ﺧﻮن:
ــ اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﺰرﻳﻖ ﺧﻮن در ﻣﻮاﻗﻊ ﻏﻴﺮ ﺿﺮور
ــ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﻤﻪ ﺧﻮن ﻫﺎ اﻫ اﻳ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل
ﺧﻮن از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔ ﺑﻪ اﻳﻦ وﻳﺮوس
 (٣ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از اﻧﺘﻘﺎل از ﻃﺮﻳﻖ آﺳﻴﺐ ﻫﺎ ﭘﻮﺳﺘ :

ــ ﺿ ﻋﻔﻮﻧ ﺮدن ﺳﺮﻧﮓ و ﻠﻴﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﺗﻴﺰ و ﺑﺮﻧ ه
)در ﺗﺰرﻳﻘﺎت ،ﺳﻮراخ ﺮدن ﮔﻮش ،ﺧﺘﻨﻪ ،دﻧ اﻧﭙﺰﺷ ﻫﺎ و
ﻏﻴﺮه(
ــ ﻋ م اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻧﮓ ﻣﺸﺘﺮ و وﺳﺎﻳﻞ ﺷﺨﺼ ِ
دﻳﮕﺮان ﻣﺎﻧﻨ ﺗﻴﻎ و ﻣﺴﻮا و … .
ــ اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨ ر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﺛﺎر ﻪ ﺑﺮ
ﻗﻀﺎوت ﻓﺮد ﻣ ﮔ ارد و او را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻧﮓ
ﻣﺸﺘﺮ و ﺎرﻫﺎ ﺧﻼف ،ﺳﻮق ﻣ دﻫ .
 (٤ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از اﻧﺘﻘﺎل از راه ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻧﻮزاد:
ــ زن آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس اچ .آ  .و ﻧﺒﺎﻳ ﺑﺎردار ﺷﻮد .در
ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺣﺎﻣﻠﮕ زن آﻟﻮده ﺑﺎﻳ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺳﺎل ) 1383دﺳﺎﻣﺒﺮ 46 (2004ــ 34ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در ﺟﻬﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ اﻳﺪز ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  90درﺻﺪ
آﻟﻮده ﺷﺪﮔﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎى در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ .در آﺳﻴﺎ در ﻫﺮ دﻗﻴﻘﻪ  5ﻓﺮد ﺟﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ وﻳﺮوس
آﻟﻮده ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ .روزاﻧﻪ  14000ﻣﻮرد آﻟﻮدﮔﻰ در ﺳﺎل  2003رخ داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود  50درﺻﺪ آن ﻫﺎ ﺑﲔ  15ﺗﺎ  24ﺳﺎل
دارﻧﺪ) .ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ و  UNAIDSــ  2004ﻣﻴﻼدى(
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠ 1vﺗﺎ 3
ﻳﺮ ﺳﻲ

ﻓﺮ ﺧﺎﻧﻮ  ،ﻓﺎﻣﻴﻞ ،ﺳﺘﺎ ﻳﺎ ﺷﻨﺎﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻳ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎ
١ـ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻨﻴﺪ ﺪ ﻳ
ﻫﻴﺪ.
ﻼ ﮔﺰ
ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪ ﻧﺪ؟ ﺑﻌﺪ ﺟﺪ ﻳﺮ ﭘﺮ ﻨﻴﺪ
٢ـ ﻓﺮ ﺑﺎﻻ  ٥٠ﺳﺎﻟﻲ ﻪ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻴﺪ ﺳﺆ ﻨﻴﺪ ﻪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎ ﻫﺎ ﻳﺮ ﺳﻲ ﭼﺎ ﺷﺪ ﻧﺪ؟
ﻫﻴﺪ .ﺑﻪ
ﻼ ﮔﺰ
ﻓﺮ ﻤﺘﺮ  ٢٠ﺳﺎ ﻧﻴﺰ ﺑ ﻨﻴﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻨﻴﺪ
ﻳﻦ ﺳﺆ ﻫﺎ
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺿﻊ ﺑﻬﺪ ﺷﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻨﻮ ﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺮ ﺳﺖ؟
ﻼ ﻧﻤﺎﻳﺶ
٣ـ ﺑﻪ ﮔﺮ ﻫﺎ  ٤ﻳﺎ  ٥ﻧﻔﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮﻳﺪ ﻫﺮ ﮔﺮ ﻋﻼﻳﻢ ﻳ ﻲ ﺑﻴﻤﺎ ﻫﺎ ﻓﻮ
ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎ ﺳﺆ ﻨﺪ.
ﻫﺪ ﻧﻮ ﺑﻴﻤﺎ
ﻧﺎم ﻓﺮد

ﺳﻦ ﺑﻴﻤﺎر

ﻧﺎم ﺑﻴﻤﺎر

ﺳﻦ ﻓﺮد در زﻣﺎن
ﺑﻴﻤﺎر

٢ــ١ــ٣ــ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻣﻴ ﺮﺑ  :ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻣﻴ ﺮﺑ
دﺳﺘﻪ ا از ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨ ﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻨﻨ ه آن ﻫﺎ اﻧﻮاع
ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد از ﻣﻴ ﺮب ﻫﺎ و ﺑﺎ ﺘﺮ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨ  .در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻣﻴ ﺮﺑ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣ ﺷﻮد:
ﻣﻨﻨﮋﻳﺖ :ﻣﻨﻨﮋﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎر واﮔﻴﺮ اﺳﺖ ﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻳﻢ
ﺳﺮدرد ﺷ ﻳ  ،اﺳﺘﻔﺮاغ و ﺳﻔﺖ ﺷ ن ﮔﺮدن ﺷﺮوع ﻣ ﺷﻮد و در
ﻣ ت ﭼﻨ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻴﻤﺎر را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﻏﻤﺎ ﻣ ﺑﺮد.
راه اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﻴﻨ
و ﺣﻠﻖ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺎﻧﻨ ﻋﻄﺴﻪ و ﺳﺮﻓﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ  ،ﺟ اﺳﺎز ﺑﻴﻤﺎر ،ﺿ ﻋﻔﻮﻧ وﺳﺎﻳﻞ ﺷﺨﺼ او و
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺎن و ﺑﻴﻨ )ﻣﺎﺳ ( اﺳﺖ.
اﮔﺮ در دو روز اول اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر  ،درﻣﺎن داروﻳ
ﺷﺮوع ﺷﻮد ،ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻬﺒﻮد ﻣ ﻳﺎﺑ .
اﻓﺮاد ﻪ در ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﻳ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران اﻧ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳ
درﻣﺎن ﺷﻮﻧ ﺗﺎ از ﺳﺮاﻳﺖ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﺷﻮد.
ﺳﻞ :آﻳﺎ ﻣ داﻧﻴ ﻳ ﺳﻮم ﻣﺮدم دﻧﻴﺎ )ﺣ ود دو ﻣﻴﻠﻴﺎرد
ﻧﻔﺮ( آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﻴ ﺮب ﺳﻞ اﻧ ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ راه اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎر ام
اﺳﺖ؟ آﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻞ را دﻳ ه اﻳ ؟
ﺳﻞ ﺑﻴﻤﺎر ﻋﻔﻮﻧ اﺳﺖ ﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎ

ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎر

ﻃﻮل ﻣ ت اﻗ ام ﻫﺎ اﻧﺠﺎم
ﺑﻴﻤﺎر

ﺷ ه ﺑﺮا ﺑﻬﺒﻮد

ﺑ ن را ﻣﺒﺘﻼ ﻨ  ،وﻟ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ رﻳﻪ ﻫﺎ را درﮔﻴﺮ ﻣ ﻛﻨ .
راه اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎر ﺳﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ از راه ﺗﻨﻔﺲ اﺳﺖ
)از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺮﻓﻪ ،ﻋﻄﺴﻪ و ﺻﺤﺒﺖ ﺮدن(.
در ﭼﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻳ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺷ ﺮد؟
ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺳﻞ ،ﺳﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﻃﻮﻻﻧ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻪ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﺎ ﺧﻠﻂ و ﮔﺎﻫ ﺑﺎ ﺧﻠﻂ ﺧﻮﻧ
ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﻋﻼﻳﻢ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﮕ ﻧﻔﺲ ،درد
ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ ،ﺗﺐ ،ﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ ،ﺎﻫﺶ وزن ،ﺑ ﺣﺎﻟ  ،ﺗﻌﺮﻳﻖ
ﺷﺒﺎﻧﻪ ،ﺧﺴﺘﮕ زودرس و ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻮﻣ اﺳﺖ.

ﺑﻴﻤﺎر ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﻪ درﻣﺎن ﻧﺸ ه ﺑﺎﺷ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺑﻴﻤﺎر را
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻨ  .دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌ از ﺷﺮوع درﻣﺎن ،،دﻳﮕﺮ ﻓﺮد ﻧﻤ ﺗﻮاﻧ
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ﻣﻴ ﺮب ﺳﻞ را ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎل دﻫ  .ﮔﺎﻫ اوﻗﺎت ﻣﻴ ﺮب ﺳﻞ
از راه ﺧﻮن ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺑ ن ﻣﺎﻧﻨ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ ،ﻣﻔﺼﻞ ﻫﺎ
و … ﺳﺮاﻳﺖ ﻣ ﻨ و ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﺑﻴﻤﺎر ﺷﻮد.
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻗ ام ﻫﺎ زﻳﺮ ،ﻣ ﺗﻮان ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻔﻮﻧﺖ را
ﺗﺎ ﺣ ﺎﻫﺶ داد:
اﻟﻒ( ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ ﺑﻬ اﺷﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺤﻴﻂ زﻧ ﮔ
اﻓﺮاد

ب( آﻣﻮزش ﺑﻬ اﺷﺖ
ج( وﺟﻮد ﺗﻬﻮﻳﻪ و ﻧﻮر ﺎﻓ در اﺗﺎق ﺑﻴﻤﺎر
د( ﺗﻐ ﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
وا ﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ب .ث .ژ ):(BCG
وا ﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ب .ث .ژ ﺟﺰء ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻤﻦ ﺳﺎز
ﺸﻮر اﺳﺖ .ﺑﺎ وا ﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻧﻮزادان ﺑﻪ ﻤ ب .ث .ژ
ﻣ ﺗﻮان از ﺑﺮوز ﻣﻮارد ﺧﻄﺮﻧﺎ و ﻣﺮگ زا ﺑﻴﻤﺎر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ
ﺮد .اﻳﻦ وا ﺴﻦ در ﺑ و ﺗﻮﻟ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣ ﺷﻮد.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
اﻣﺮوزه در ﺑﲔ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى ﻣﻴﻜﺮﺑﻰ در ﲤﺎم دﻧﻴﺎ ﺳﻞ ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺸﻨﺪه ى ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن )ﺣﺘﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ
از اﻳﺪز و ﻣﺎﻻرﻳﺎ( اﺳﺖ.
ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻳﻚ ﺳﻮم ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن )ﺣﺪود  2ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻧﻔﺮ( ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮب ﺳﻞ آﻟﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ  10ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻣﻮرد ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮوز ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .اﻛﻨﻮن ،ﺑﻴﺶ از  20ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرى ﺳﻞ ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ــ در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮى ﺳﻞ آﻟﻮده ﻣﻰ ﺷﻮد.
ــ در ﻫﺮ  4ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرى ﺳﻞ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻰ ﺷﻮد.
ــ در ﻫﺮ  10ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻞ ﻣﻰ ﻣﻴﺮد.

٤٠

ﺗﺐ ﻣﺎﻟﺖ :آﻳﺎ درﺑﺎره ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮ ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎن
و ﺣﻴﻮان ﭼﻴﺰ ﻣ داﻧﻴ ؟ ﺗﺐ ﻣﺎﻟﺖ ﻳ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎﺳﺖ.
ﺗﺐ ﻣﺎﻟﺖ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻴ ﺮﺑ اﺳﺖ ﻪ از ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗ ﻣﺜﻞ ﮔﺎو،
ﮔﻮﺳﻔﻨ  ،ﺑﺰ ،ﺧﻮ  ،اﺳﺐ و ﺳﮓ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﺷﻮد.
ﻓﺮد ﻪ ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎﺷ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض
ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﺷ ﻞ ﺗﺐ ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺮق ﻓﺮاوان
و درد ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺑﺮوز ﻣ ﻨ .
ﺗﺐ ﻣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎ زﻳﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣ ﻳﺎﺑ :
اﻟﻒ( ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﻮاد آﻟﻮده ﺣﻴﻮان ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ و ﺧﻮن
ب( از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮاد ﻏ اﻳ ﻣﺜﻞ ﺷﻴﺮ ،ﭘﻨﻴﺮ و ﻣﺎﺳﺖ آﻟﻮده

ﻪ ﺣﻴﻮان در آن

ج( از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺤﻴﻂ آﻟﻮده ا
زﻧ ﮔ ﻣ ﻨ .
ﺑﺮا ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از ﺗﺐ ﻣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻳ ﻣﺤﻴﻂ زﻧ ﮔ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺎﺷ و ادرار و ﻣ ﻓﻮع آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﻬ اﺷﺘ دﻓﻊ ﺷﻮد.
ﺷﻴﺮ ﺑﺎﻳ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه ﻳﺎ ﺟﻮﺷﺎﻧ ه ﺷﻮد و اﻓﺮاد ﻪ ﺑﺎ دام ﺳﺮ و
ﺎردارﻧ ﺑﺎﻳ از ﻣﺎﺳ و دﺳﺘ ﺶ و ﺳﺎﻳﺮ ﻟﺒﺎس ﻫﺎ اﻳﻤﻨ
اﺳﺘﻔﺎده ﻨﻨ .
ﺗﺮاﺧﻢ :آﻳﺎ ﺗﺎ ﻨﻮن دﭼﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ ﭼﺸﻢ ﺷ ه اﻳ ؟ ﭼﻪ
ﻣﺸ ﻠ داﺷﺘﻴ ؟
ﺗﺮاﺧﻢ ﺑﻴﻤﺎر واﮔﻴﺮ و ﻣﺰﻣﻨ اﺳﺖ ﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻟﺘﻬﺎب و
زﺧﻢ ﭼﺸﻢ ﻣ ﺷﻮد .اﻳﻦ اﻟﺘﻬﺎب ﻳﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮب ﻣ ﺷﻮد

ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎى ﺷﺎﻳﻊ واﮔﻴﺮ و اﺻﻮل ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از آن ﻫﺎ

و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻮ زﺧﻢ ﻣﻠﺘﺤﻤﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣ ﻨ و ﺳﺒﺐ اﻧﺤﺮاف ﻣﮋه ﻫﺎ
ﺑﻪ داﺧﻞ ﭼﺸﻢ ﻳﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﮕ ﻟﺒﻪ ﭘﻠ ﺑﻪ داﺧﻞ ﭼﺸﻢ ﻣ ﺷﻮد.
زﺧﻢ ﻧﺎﺷ از ﻣﮋه ﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺮاﺷﻴ ﮔ آن اﻳﺠﺎد ﻣ ﺷﻮد در
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺎﻫﺶ ﺑﻴﻨﺎﻳ و اﺣﻴﺎﻧ ًﺎ ﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﻣ ﺷﻮد.
ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﭼﺸﻢ اﻓﺮاد آﻟﻮده و ﺗﻤﺎس
ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮازم آﻟﻮده ﻣﺜﻞ ﺣﻮﻟﻪ ،ﺳﺮﻣﻪ و اﻧﮕﺸﺖ

ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎر ﻣ ﺷﻮد .ﻣﮕﺲ ﻫﺎ آﻟﻮده ﻫﻢ در اﻧﺘﺸﺎر
آن ﻧﻘﺶ دارﻧ .
ﻴﻔﻴﺖ زﻧ ﮔ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ .ﺑﻴﻤﺎر در
ﺗﺮاﺧﻢ ﺑﺎ ﺑ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻘﺮ ،ﺟﻬﻞ ،ﺑ ﺑﻬ اﺷﺖ ﻓﺮد  ،ﺑ ﺳﻮاد و ﺑ
ﻣﺴ ﻦ زﻳﺎد ﻣ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺷﺮاﻳﻂ زﻧ ﮔ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﺑ رو ﺑﻪ
ﭘﺴﺮﻓﺖ ﻣ ﮔ ارد.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
اﺣﺘﻤﺎ ًﻻ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن  6ﺗﺎ  9ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮاﺧﻢ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮى ﻫﻢ دﭼﺎر
ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﻰ ﺑﻴﻨﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرى از ﻧﻈﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻮان ﻛﺎرى اﻓﺮاد و از ﻛﺎراﻓﺘﺎدﮔﻰ ﻫﺎى ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎر
ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ ﺑﺮ دوش ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
ﺰاز :آﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺰاز را دﻳ ه اﻳ ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ
ﺰاز ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃ ﺑﺎ زﺧﻢ دارد؟
ﺰاز ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻴ ﺮﺑ اﺳﺖ ﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻳﻤ ﻣﺜﻞ ﺳﻔﺖ
ﺷ ن ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎ ﺟﻮﻧ ه ،ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎ
ﺻﻮرت ،ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎ ﮔﺮدن و ﭘﺸﺖ و ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎ ﺷ ﻢ و ﭘﺎﻫﺎ
ﺑﺮوز ﻣ ﻨ  .ﺳﻔﺖ ﺷ ن ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎ ﺗﻨﻔﺴ ﻣﻮﺟﺐ اﺷ ﺎل
ﺗﻨﻔﺴ ﻣ ﺷﻮد ﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻴﻨﺠﺎﻣ .

ﻣﻴ ﺮب ﺰاز در ﺧﺎ اﺳﺖ و از ﻃﺮﻳﻖ زﺧﻢ ﻫﺎﻳ ﻪ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻣﻴ ﺮب آﻟﻮده ﺷ ه ﺑﺎﺷ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﺑﺎﻳ ﻫﻤﻪ زﺧﻢ ﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻤﻴﺰ و ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ

داده ﺷﻮد .ﺑﺎ داﺷﺘﻦ زﺧﻢ ﻫﺎ ﻋﻤﻴﻖ ،ﺜﻴﻒ ،وﺳﻴﻊ و ﮔ ﺷﺘﻦ
ﺑﻴﺶ از  ٥ﺳﺎل از ﺗﺰرﻳﻖ وا ﺴﻦ ﺰاز ،ﻻزم اﺳﺖ وا ﺴﻦ زده
ﺷﻮد.
ﺰاز در ﻧﻮزادان ﻣ ﺗﻮاﻧ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻨ ﻧﺎف ﻪ ﺑﺎ وﺳﻴﻠﻪ ا
آﻟﻮده ﺑﺮﻳ ه ﺷ ه ﺑﺎﺷ و ﻳﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣ ﻪ ﺑﺮ رو زﺧﻢ آن ﺧﺎ ،
ﺧﺎ ﺴﺘﺮ ﻳﺎ ﺗﭙﺎﻟﻪ ﮔﺎو ﺑﮕ ارﻧ  ،اﻳﺠﺎد ﺷﻮد.
ﺑﻴﻤﺎر ﺰاز ﺑﺎ وا ﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ اﺳﺖ.
وا ﺴﻦ ﺰاز ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وا ﺴﻦ دﻳﻔﺘﺮ و ﺳﻴﺎه ﺳﺮﻓﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ
وا ﺴﻦ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ )ﺛﻼث( در  ٢ﻣﺎﻫﮕ  ٤ ،ﻣﺎﻫﮕ  ٦ ،ﻣﺎﻫﮕ ١٨ ،
ﻣﺎﻫﮕ و  ٦ــ ٤ﺳﺎﻟﮕ ﺑﻪ ﻮد ﺎن ﺗﺰرﻳﻖ ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﺮا ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ زﻧﺎن ﺑﺎردار ﻪ وا ﺴﻦ ﻧﺰده اﻧ و ﺣﻔﻆ
ﻧﻮزاد او ،دو وا ﺴﻦ ﺰاز ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺗﺰرﻳﻖ
ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﺮا ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از ﺰاز ،ﭘﺲ از اﻳﺠﺎد زﺧﻢ ﺑﺎﻳ ﻫﻤﻪ
زﺧﻢ ﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻤﻴﺰ و ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧ و اﺟﺴﺎم
ﺧﺎرﺟ  ،ﺧﺎ  ،ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﻣﺮده زﺧﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﺷﻮد.

٤١

ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎى ﺷﺎﻳﻊ واﮔﻴﺮ و اﺻﻮل ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از آن ﻫﺎ

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﺑﻴﻤﺎرى ﻛﺰاز در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن روى ﻣﻰ دﻫﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد واﻛﺴﻨﻰ ﻣﺆﺛﺮ ،ﻫﺮ ﺳﺎل ﻻاﻗﻞ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در
ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرى ﻣﻰ ﻣﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺼﻒ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ،ﻧﻮزادان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﻠﻮدرد ﭼﺮ )ﻓﺎرﻧﮋﻳﺖ( :ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻴ ﺮﺑ اﺳﺖ ﻪ
در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮔﻠﻮ و ﺣﻠﻖ و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﻓﻮﻗﺎﻧ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ،
اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎر ﻣ ﻨ  .اﺻﻄﻼﺣ ًﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر آﻧﮋﻳﻦ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣ ﺷﻮد .ﻋﻼﻳﻢ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﮔﻠﻮدرد ،ﺗﺐ ،ﺑ اﺷﺘﻬﺎﻳ  ،ﺿﻌﻒ،

ورم و ﻗﺮﻣﺰ ﻟﻮزه ﻫﺎ و ﺗﺮﺷﺢ ﺳﻔﻴ رﻧﮓ رو آن ﻫﺎ ،ورم و
ﻗﺮﻣﺰ زﺑﺎن اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﻳ از ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ در
ﻮد ﺎن اﺳﺖ.
درﻣﺎن اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﭘﻨ ﺳﻴﻠﻴﻦ اﺳﺖ ﻪ ﺑﻪ ﻣ ت ده روز و
ﺑﻪ ﻣﻘ ار ﺎﻓ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮرا ﻳﺎ ﺗﺰرﻳﻘ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣ ﺷﻮد.
ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺎﻓ درﻣﺎن ﻧﺸﻮد ،ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺗﺐ روﻣﺎﺗﻴﺴﻤ ﺣﺎد دﭼﺎر ﺷﻮد ﻪ  ٦ــ ٢ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌ از ﮔﻠﻮدرد
ﭼﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣ ﺷﻮد .ﺑﻴﻤﺎر ﺗﺐ روﻣﺎﺗﻴﺴﻤ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در
درﻳﭽﻪ ﻫﺎ ﻗﻠﺐ ﻣ ﺷﻮد و ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ١٥ــ  ٥ﺳﺎﻟﻪ را ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﻣ ﻨ.
اﻓﺮاد ﻪ دﭼﺎر ﺗﺐ روﻣﺎﺗﻴﺴﻤ ﺷ ه اﻧ ﺑﺎﻳ ﺗﺎ ﺳﺎل ﻫﺎ و
ﮔﺎﻫ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ،ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻳ آﻣﭙﻮل ﭘﻨ ﺳﻴﻠﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﻨﻨ .

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﻜﺮب ﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﻠﻮدرد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ وﻳﺮوس ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﻠﻮدرد ﺷﻮﻧﺪ .در ﮔﻠﻮدرد وﻳﺮوﺳﻰ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺐ ،ﺑﻰ اﺷﺘﻬﺎﻳﻰ ،ﺿﻌﻒ ،ﮔﻠﻮدرد ،ورم و ﻗﺮﻣﺰى ﻟﻮزه ﻫﺎ و زﺑﺎن ،ﺑﻴﻤﺎر دﭼﺎر آﺑﺮﻳﺰش ﺑﻴﻨﻰ ،ﻋﻄﺴﻪ و ﺳﺮﻓﻪ
ﻫﻢ ﻣﻰ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻧﻮع ﮔﻠﻮدرد درﻣﺎن ﺧﺎﺻﻰ ﻻزم ﻧﺪارد .ﺷﺴﺖ وﺷﻮى ﻣﻜﺮر ﮔﻠﻮ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل آب و ﳕﻚ و ﻣﺼﺮف
داروﻫﺎى ﺿﺪ درد و ﺗﺐ ﺑﺮاى ﺗﺴﻜﲔ درد ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.

٤٢

ذات اﻟﺮﻳﻪ :ذات اﻟﺮﻳﻪ ﭼﻴﺴﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ
ﻣﺸ ﻼﺗ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺑﺮا ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ وﺟﻮد آورد؟
ذات اﻟﺮﻳﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻴ ﺮﺑ اﺳﺖ ﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣ ﺷﻮد.

ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎر ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻟﺮز ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ  ،ﺗﺐ ،ﺗﻨﮕ ﻧﻔﺲ،
ﺗﻨﻔﺲ ﺳﺮﻳﻊ ،ﺳﺮﻓﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻠﻄ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ.
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر از راه ﻫﺎ زﻳﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴ ا ﻨ :

ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎى ﺷﺎﻳﻊ واﮔﻴﺮ و اﺻﻮل ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از آن ﻫﺎ

١ــ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮﺷﺤﺎت دﻫﺎن و ﺑﻴﻨ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
٢ــ از ﻃﺮﻳﻖ وﺳﺎﻳﻞ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺑﺮا ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر در ﺻﻮرت اﻣ ﺎن از ﺗﺮا ﻢ

ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻣﺤﻞ زﻧ ﮔ  ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ،
ﺳﺮﺑﺎزﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎﻳ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﺮد.

✎

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠ4v
ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﮔﺮ ﻫﺎ  ٥ﻳﺎ  ٦ﻧﻔﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ .ﻳ ﻧﻔﺮ ﻧﻘﺶ ﻓﺮ ﻧﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻞ ﻳ ﻧﻔﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺎ
ﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻨﻨﺪ ﻪ ﻓﺮ ﻧﺪ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺑﻘﻴﻪ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎ ﻣﺎ
ﺑﺎ ﻨﺪ .ﻓﺮ ﻧﺪ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎ
ﻣﻤ ﻦ ﺳﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺑﻴﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﺎ ﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺷﻮ .

٣ــ١ــ٣ــ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ اﻧﮕﻠ و ﻗﺎرﭼ  :اﻧﮕﻞ ﻫﺎ و
ﻗﺎرچ ﻫﺎ دﺳﺘﻪ ا از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎر زا ﻫﺴﺘﻨ ﻪ ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘ
از زﻧ ﮔ ﺧﻮد را در ﺑ ن اﻧﺴﺎن ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮﻧ و در ﺑ ن اﻳﺠﺎد
ﺑﻴﻤﺎر ﻣ ﻨﻨ  .در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﭘﻮدﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ و ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ
ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ اﻧﮕﻠ و ﻗﺎرﭼ آﺷﻨﺎ ﻣ ﺷﻮﻳ .

آﻟﻮدﮔ ﺑﻪ ﺮم و

ﺮم ﺑﺎﻟﻎ در ﻣ ت  ۱۰ﺗﺎ  ۱۲روز رﺷ ﺧﻮد را
ﺎﻣﻞ ﻣ ﻨ و ﺑﺮا ﭼﻨ ﻣﺎه زﻧ ﮔ ﺧﻮاﻫ ﺮد.

ﻫﻴﭻ ﮔﺎه دﭼﺎر دردﻫﺎ ﺷ ﻢ و ﺑ اﺷﺘﻬﺎﻳ ﻫﺎ ﻃﻮﻻﻧ
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ  :ﺑﺮا ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از اﻳﻦ آﻟﻮدﮔ ﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ
ﺷ ه اﻳ ؟ ﻓ ﺮ ﻣ ﻨﻴ ﻋﻠﺖ آن ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﺮم و ﮔﺮوﻫ از ﺮم ﻫﺎﺳﺖ ﻪ ﺑ ن آن ﻫﺎ از ﺗﻌ اد اﻓﺮاد آﻟﻮده درﻣﺎن ﺷﻮﻧ  ،ﭼﻮن آن ﻫﺎ ﺗﺨﻢ اﻧﮕﻞ را ﺑﺎ ﻣ ﻓﻮع
زﻳﺎد ﺑﻨ ﺗﺸ ﻴﻞ ﺷ ه ﻪ ﮔﺎﻫ ﻃﻮل آن ﺑﻪ ﭼﻨ ﻳﻦ ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺧﻮد دﻓﻊ ﺮده ،ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔ ﻣﺤﻴﻂ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ دﻳﮕﺮان
ﻣ رﺳ  .اﻳﻦ ﺮم ﻫﺎ ﻗﺴﻤﺘ از زﻧ ﮔ ﺧﻮد را در ﺑ ن اﻧﺴﺎن ﻣ ﺷﻮﻧ .
ﭘﺨﺘﻦ ﺎﻣﻞ ﮔﻮﺷﺖ و ﻏ ا و ﺿ ﻋﻔﻮﻧ ﺳﺒﺰ ﻫﺎ و رﻋﺎﻳﺖ
ﻣ ﮔ راﻧﻨ  .ﻣﻴﺰﺑﺎن دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﮔﺎو و ﺧﻮ اﺳﺖ .در
و ،اﻧﺴﺎن دﭼﺎر درد ﺷ ﻢ ،ﺑ اﺷﺘﻬﺎﻳ و ﺑﻬ اﺷﺖ ﻓﺮد ﻣﺜﻞ ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﻗﺒﻞ از
آﻟﻮدﮔ ﺑﻪ ﺮم ﻫﺎ
ﺧﻮردن ﻏ ا و ﺑﻌ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﺖ ،ﻧﻴﺰ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ ﻣﺆﺛﺮﻧ .
ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ و اﺳﻬﺎل ﻣ ﺷﻮد.
آﻟﻮدﮔ ﺑﻪ ﺮم آﺳ ﺎرﻳﺲ :آﻳﺎ ﻣ داﻧﻴ ﻪ ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ
راه اﻧﺘﻘﺎل :ﺗﺨﻢ ﺮم و در ﺑﻨ آﺧﺮ ﺮم ﻗﺮار دارد و
ﻫﻤﺮاه ﻣ ﻓﻮع از ﺑ ن ﺧﺎرج ﻣ ﺷﻮد .اﮔﺮ دﻓﻊ ﻣ ﻓﻮع در ﻣﺤﻠ آﻟﻮدﮔ ﺮﻣ اﻧﺴﺎن آﻟﻮدﮔ ﺑﻪ ﺮم آﺳ ﺎرﻳﺲ اﺳﺖ؟
ﺮم آﺳ ﺎرﻳﺲ ﺮﻣ ﺻﻮرﺗ و ﺑﻠﻨ اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ در
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷ  ،ﮔﺎوﻫﺎ و ﺧﻮ ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﻋﻠﻒ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را ﻣ ﺧﻮرﻧ
و ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑ ن آن ﻫﺎ ﻣ رود و در ﻋﻀﻼت ﺣﻴﻮان ﻣﺴﺘﻘﺮ روده اﻧﺴﺎن زﻧ ﮔ ﻣ ﻨ  .آﻟﻮدﮔ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺮم در اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻋﺚ
ﻣ ﺷﻮد .اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ آﻟﻮده )ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺷﺖ ﻧﻴﻢ ﺗﻬﻮع ،درد ﺷ ﻢ و ﺳﺮﻓﻪ ﻣ ﺷﻮد و در ﻮد ﺎن اﻳﺠﺎد ﺑ اﺷﺘﻬﺎﻳ ،
ﭘﺨﺘﻪ ﮔﺎو آﻟﻮده( ،ﺧﻮردن ﺳﺒﺰ ﻫﺎ آﻟﻮده ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﺮم و ﻳﺎ ﻻﻏﺮ  ،ﺑﺰرﮔ ﺷ ﻢ ،ﺑ ﻗﺮار در ﺧﻮاب و ﻧﺎراﺣﺘ ﻋﺼﺒ
ﻣ ﻨ  .آﺳ ﺎرﻳﺲ ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔ ﺮﻣ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
اﻧﺘﻘﺎل از راه دﺳﺖ ﻫﺎ آﻟﻮده ،ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﻣ ﺷﻮد.
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ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎى ﺷﺎﻳﻊ واﮔﻴﺮ و اﺻﻮل ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از آن ﻫﺎ

راه اﻧﺘﻘﺎل :اﻧﺴﺎن ﺗﺨﻢ ﺮم را ﺑﺎ ﻣ ﻓﻮع دﻓﻊ ﻣ ﻨ .
اﻳﻦ ﺗﺨﻢ ﻣ ت ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺮون زﻧ ه ﻣ ﻣﺎﻧ و از ﻃﺮﻳﻖ آب
ﻳﺎ ﺧﻮردن ﻣﻴﻮه و ﺳﺒﺰ ﻫﺎ آﻟﻮده ،اﻧﮕﺸﺘﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ ﺧﺎ ﻳﺎ
ﺧﻮردن ﺧﺎ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣ ﻓﻮع اﻧﺴﺎن ،وارد ﺑ ن ﻣ ﺷﻮد .ﺗﺨﻢ
در ﺑ ن اﻧﺴﺎن رﺷ ﻣ ﻨ و ﺗﺒ ﻳﻞ ﺑﻪ ﺮم ﻣ ﺷﻮد.

ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺮم در ﻮد ﺎن اﺳﺖ و آن ﻫﺎ
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻴﻤﺎر در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧ  .ﺮم ﻫﺎ آﺳ ﺎرﻳﺲ
ﻣ ﺗﻮاﻧﻨ دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻠﻮﻟﻪ ا ﻣﺴﻴﺮ روده
را ﺑﺒﻨ ﻧ .
ﺑﺮا ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از آﻟﻮدﮔ ﺑﻪ آﺳ ﺎرﻳﺲ دﻓﻊ ﺑﻬ اﺷﺘ
ﻣ ﻓﻮع اﻧﺴﺎن ،ﺗﻬﻴﻪ آب آﺷﺎﻣﻴ ﻧ ﺳﺎﻟﻢ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟﺖ
ﺑﻬ اﺷﺘ و رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬ اﺷﺖ ﻓﺮد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .درﻣﺎن
ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ دارو اﻣ ﺎن ﭘ ﻳﺮ اﺳﺖ.
آﻟﻮدﮔ ﺑﻪ ﺮﻣ )ا ﺴﻴﻮر( :ﺮﻣ  ،زرد ﻣﺎﻳﻞ
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ﺑﻪ ﺳﻔﻴ روﺷﻦ اﺳﺖ و ﻃﻮل آن ﺣ ود ﻳ ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
آﻟﻮدﮔ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺮم ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻼﻳﻤ ﻣﺜﻞ دﻧ ان ﻗﺮوﭼﻪ ،ﺧﺎرش
ﻣﻘﻌ  ،درد ﺷ ﻤ  ،اﺳﻬﺎل ،دل ﭘﻴﭽﻪ ،ﺳﺮدرد ،رﻧﮓ ﭘﺮﻳ ﮔ و
ﺑ اﺷﺘﻬﺎﻳ ﻣ ﺷﻮد.
راه اﻧﺘﻘﺎل :ﺮم ﻫﺎ ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ در روده ﺑﺰرگ
اﻧﺴﺎن زﻧ ﮔ ﻣ ﻨﻨ و در اواﺧﺮ ﺷﺐ از ﻣﺨﺮج ﺧﺎرج ﺷ ه،
در ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻃﺮاف ﻣﻘﻌ ﺗﺨﻢ ﮔ ار ﻣ ﻨﻨ  .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ
ﻮد ﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺮﻣ ﺷﺐ ﻫﺎ دﭼﺎر ﺳﻮزش و ﺧﺎرش ﻣﻘﻌ ،
ﺑ ﻗﺮار و ﺑ ﺧﻮاﺑ ﻣ ﺷﻮﻧ  .ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﺎراﻧ ن ﻣﻘﻌ  ،ﺗﺨﻢ اﻧﮕﻞ
زﻳﺮ ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎ و ﺑﻪ ﺳﺮ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻮد ﺎن ﭼﺴﺒﻴ ه ،از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﮕﺸﺘﺎن
آﻟﻮده وارد دﻫﺎن ﻣ ﺷﻮﻧ .
ﺗﺨﻢ اﻧﮕﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﻏ ا و ﻇﺮوف آب ،ﻟﺒﺎس ﻫﺎ و وﺳﺎﻳﻞ
ﺧﻮاب آﻟﻮده ﻧﻴﺰ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد .در ﻓﻀﺎ اﺗﺎ ق ﻫﺎ و ﺗﻮاﻟﺖ ﻫﺎ
ﻣﺤﻞ ﺳ ﻮﻧﺖ اﻓﺮاد آﻟﻮده ،ﺗﻌ اد زﻳﺎد ﺗﺨﻢ ا ﺴﻴﻮر وﺟﻮد دارد.
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ  :ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ از آﻟﻮدﮔ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ،
رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬ اﺷﺖ در ﻮد ﺎن و درﻣﺎن اﻓﺮاد آﻟﻮده اﺳﺖ .ﺷﺴﺖ و
ﺷﻮ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻘﻌ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺻﺒﺢ زود ﭘﺲ
از ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ از ﺧﻮاب ،ﻮﺗﺎه ﺮدن ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎ ،ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ
آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻌ از دﻓﻊ و ﻗﺒﻞ از ﻏ ا ﺧﻮردن و
ﺿ ﻋﻔﻮﻧ ﺮدن ﻟﺒﺎس ﻫﺎ و وﺳﺎﻳﻞ آﻟﻮده ،ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از اﻧﺘﺸﺎر
ﺑﻴﻤﺎر ﻤ ﻣ ﻨ .
ﺑﺮا ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﻴﻤﺎر ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻃﻮر دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌ ﻫﻢ
زﻣﺎن ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﭘﺰﺷ  ،از دارو ﺿ اﻧﮕﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨ .

آﻟﻮدﮔ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ژﻳﺎردﻳﺎ
آﻳﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬ اﺷﺖ ﻓﺮد در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر
ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ؟
ژﻳﺎردﻳﺎ اﻧﮕﻠ ﺗ ﺳﻠﻮﻟ اﺳﺖ ﻪ در ﻣ ﻓﻮع ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﻮده ﺑﻮده ،ﺑﻴﺸﺘﺮ روده ﺑﺎرﻳ اﻧﺴﺎن را ﻣﺒﺘﻼ ﻣ ﻨ  .ﻋﻼﻳﻢ
ﺑﻴﻤﺎر ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :اﺳﻬﺎل ﻃﻮﻻﻧ ﻣ ت ،دﻓﻊ ﭼﺮﺑ
در ﻣ ﻓﻮع ،دل ﭘﻴﭽﻪ ،ﭘﻒ آﻟﻮدﮔ )ورم در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻠ ﻫﺎ و
ﺻﻮرت( ،ﺧﺴﺘﮕ و ﺎﻫﺶ وزن.

ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎى ﺷﺎﻳﻊ واﮔﻴﺮ و اﺻﻮل ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از آن ﻫﺎ

راه اﻧﺘﻘﺎل :اﻧﮕﻞ ژﻳﺎردﻳﺎ ﭘﺲ از آن ﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣ ﻓﻮع
وارد ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرج ﺷ  ،از ﻃﺮﻳﻖ دﺳﺖ ﻫﺎ آﻟﻮده و ﻳﺎ ﻣﺼﺮف
آب ﻫﺎ آﺷﺎﻣﻴ ﻧ آﻟﻮده و ﻳﺎ ﻏ ا آﻟﻮده وارد ﺑ ن و در آﻧﺠﺎ
ﻓﻌﺎل ﻣ ﺷﻮد .اﻏﻠﺐ آﻟﻮدﮔ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻤ ﻏ ا ﺳﺮد و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
آﻟﻮدﮔ دﺳﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻨﻨ ﮔﺎن آن ﻏ اﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﺷﻮد.
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ  :ﺑﺮا ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر رﻋﺎﻳﺖ
ﺑﻬ اﺷﺖ ﻓﺮد و ﺷﺴﺖ وﺷﻮ دﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﻗﺒﻞ از
ﺧﻮردن ﻏ ا و ﺑﻌ از دﻓﻊ ﻻزم اﺳﺖ .ﻠﺮ آب آﺷﺎﻣﻴ ﻧ ﻗﺎدر
ﺑﻪ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ژﻳﺎردﻳﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﻗﺘ اﻣ ﺎن آﻟﻮدﮔ آب
وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎﻳ آب را ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻮﺷﺎﻧ  .ﻏ اﻫﺎ ﻧﻴﺰ در
ﺻﻮرﺗ ﻪ اﻣ ﺎن آﻟﻮدﮔ ﺷﺎن ﺑﺎﺷ ﺑﺎﻳ ﺎﻣ ًﻼ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮﻧ  .دﻓﻊ
ﻣ ﻓﻮع ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻬ اﺷﺘ ﻧﻴﺰ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.

آﻟﻮدﮔ ﺑﻪ ﺮم ﻫﺎ ﻗﻼﺑ ار
دﺳﺘﻪ ا از ﺮم ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨ ﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷ ﻞ اﻧ ام ﺗﻨﺎﺳﻠ
ﻧﺮ ،ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺮم ﻗﻼﺑ ار ﻣ ﮔﻮﻳﻨ .
آﻟﻮدﮔ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺮم در ﻣﻨﺎﻃﻘ ﺑﺎ آب وﻫﻮا ﮔﺮم ﻪ دﻓﻊ
ﻣ ﻓﻮع ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻬ اﺷﺘ اﻧﺠﺎم ﻧﻤ ﺷﻮد ،دﻳ ه ﻣ ﺷﻮد.
اﻳﻦ ﺮم ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨ در ﺑ ن اﻧﺴﺎن ﺧﻮﻧﺨﻮار ﺮده ،اﻳﺠﺎد
ﻤﺒﻮد آﻫﻦ و ﻢ ﺧﻮﻧ ﻨﻨ .
ﺗﺨﻢ ﺮم ﺑﺎ ﻣ ﻓﻮع دﻓﻊ و در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻻرو
راه اﻧﺘﻘﺎلِ :
)ﻧﻮزاد اﻧﮕﻞ( ﺗﺒ ﻳﻞ ﻣ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻻرو ﺑﺎ ﺳﻮراخ ﺮدن ﭘﻮﺳﺖ
و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺎ وارد ﺑ ن ﺷ ه ،در ﻣﺤﻞ ورود ﻤ ﻗﺮﻣﺰ
و ﺧﺎرش در ﭘﻮﺳﺖ اﻳﺠﺎد و ﭘﺲ از رﺳﻴ ن ﺑﻪ روده ،روزاﻧﻪ
ﻫﺰاران ﺗﺨﻢ ﺗﻮﻟﻴ ﻣ ﻨ .
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ  :ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ راه ﻫﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
١ــ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ از آﻟﻮدﮔ ﺧﺎ  ،ﻣﺜ ًﻼ ﻧﺒﺎﻳ از ﻮد اﻧﺴﺎﻧ
ﺑﺮا ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺧﺎ ﺸﺎورز اﺳﺘﻔﺎده ﺮد.
٢ــ ﭘﻮﺷﻴ ن ﻔﺶ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎ آﻟﻮده ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﻳ ﺑﻪ
ﺷﺎﻟﻴ ﺎران ﭘﻮﺷﻴ ن ﭼ ﻤﻪ را ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺮد.
٣ــ دﻓﻊ ﺑﻬ اﺷﺘ ﻣ ﻓﻮع و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟﺖ ﻫﺎ
ﺑﻬ اﺷﺘ .
١ــ ﺷﺮﻣﮕﺎه زن و ﻣﺮد و ﻣﻮﻫﺎ آن ﻧﺎﺣﻴﻪ

ﺷﭙﺶ
آﻳﺎ ﺑﺎ ﻓﺮد ﻪ دﭼﺎر ﺧﺎرش در ﺳﺮ و ﺑ ن اﺳﺖ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷ ه اﻳ ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﺸ ﻠ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ ؟

ﺷﭙﺶ ﺣﺸﺮه ا ﺑ ﺑﺎل اﺳﺖ ﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ و
دارا ﺳﻄﺢ ﺑﻬ اﺷﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻳ ه ﻣ ﺷﻮد .ﺷﭙﺶ ﺳﻪ ﻧﻮع
اﺳﺖ :ﺷﭙﺶ ﺳﺮ ،ﺷﭙﺶ ﺑ ن و ﺷﭙﺶ ﻋﺎﻧﻪ) ١ﺷﭙﺸ (.
ﺷﭙﺶ ﺳﺮ در ﻣﻮﻫﺎ ﺳﺮ ،اﺑﺮو و ﻣﮋه ﻫﺎ و ﺷﭙﺶ ﺑ ن،
در ﻟﺒﺎس ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻃﻮل ﺳﻄﺢ داﺧﻠ درزﻫﺎ ﻟﺒﺎس ﻫﺎ
زﻧ ﮔ ﻣ ﻨ  .ﺷﭙﺸ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻣﮕﺎﻫ زﻧ ﮔ
ﻣ ﻨ.
ﺷﭙﺶ ﺳﺮ ﺗﺨﻢ ﺧﻮد را ﻧﺰدﻳ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ،درﺳﺖ رو
رﻳﺸﻪ ﻣﻮ ﻣ ﭼﺴﺒﺎﻧ  .ﺷﭙﺶ ﺳﺮ ﭼﺴﺒﻨ ه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺷﺎﻣﭙﻮ،
ﺻﺎﺑﻮن و ﺷﺎﻧﻪ زدن از ﻣﻮ ﺟ ا ﻧﻤ ﺷﻮد .ﻋﻼﻣﺖ آﻟﻮدﮔ ﺑﻪ
ﺷﭙﺶ ﺳﺮ ﺧﺎرش ﺷ ﻳ و وﺟﻮد داﻧﻪ ﻫﺎ ﺳﻔﻴ ﭼﺴﺒﻴ ه ﺑﻪ
ﻣﻮﺳﺖ ﻪ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ زﺧﻢ ﺷ ن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
راه اﻧﺘﻘﺎل :ﺷﭙﺶ ﺳﺮ و ﺑ ن از راه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﻌﻨ ﺣﺮ ﺖ
ﺷﭙﺶ از ﺑ ن ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن و وارد ﺷ ن ﺑﻪ ﺑ ن اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ و ﻳﺎ راه
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﻌﻨ از ﻃﺮﻳﻖ وﺳﺎﻳﻞ ﺷﺨﺼ ﻣﺜﻞ ﺷﺎﻧﻪ ،ﺑﺮس،
روﺳﺮ ﻳﺎ ﻣﻘﻨﻌﻪ ،ﻟﺒﺎس ﻫﺎ ،وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﺎم ،ﺳﻠﻤﺎﻧ و … ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣ ﺷﻮد.
راه ﻫﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ ١ :ــ ﻟﺒﺎس ﻫﺎ و ﻟﻮازم ﺑﺴﺘﺮ در آب
داغ ) ٥٥درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣ ت  ٢٠دﻗﻴﻘﻪ( ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻪ ﺗﺨﻢ ﺷﭙﺶ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد.
٢ــ از ﺗﻤﺎس ﺑ ﻧ ﺑﺎ اﻓﺮاد آﻟﻮده و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ
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دارد ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻟﺒﺎس ﻫﺎ و وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺴﺘﺮﺷﺎن ﺑﺎﻳ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺮد.
٣ــ در ﺷﺮاﻳﻄ ﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺷﭙﺶ زﻳﺎد اﺳﺖ ﺑﺎﻳ
از ﻣﻮاد دور ﻨﻨ ه ﺣﺸﺮات ﺑﺮ رو ﻣﻮ ﺳﺮ ،ﺳﻄﺢ ﺑ ن و
ﻟﺒﺎس ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻫﺎ ،ﺳﺮﺑﺎزﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و … اﺳﺘﻔﺎده
ﺮد.
درﻣﺎن اﺧﺘﺼﺎﺻ ﺑﺎ دارو اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد ﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﻋ
ﺷﺎﻣﭙﻮ ﻣﺨﺼﻮص ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.

ﻣﺎﻻرﻳﺎ
آﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺎﻻرﻳﺎ را دﻳ ه اﻳ ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ
ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎر ﭼﻴﺴﺖ؟

ﻣﺎﻻرﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎر اﻧﮕﻠ اﺳﺖ ﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺸﻪ ا ﺑﻪ ﻧﺎم آﻧﻮﻓﻞ
)ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﭘﺸﻪ( ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﭘﺸﻪ ﺑﺮﺧﻼف
ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺸﻪ ﻫﺎ ﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ رو زﻣﻴﻦ ﻣ ﻧﺸﻴﻨﻨ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺎﻳﻞ ﺑﺮ رو ﺳﻄﻮح ﻣ ﻧﺸﻴﻨ  .اﻣﺮوزه اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ
در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ اﻳﺮان در اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن،
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ ﺮﻣﺎن دﻳ ه ﻣ ﺷﻮد.

راه اﻧﺘﻘﺎل
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اﻧﮕﻞ ﺑﻌ از ﮔﺰش اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻤ ﭘﺸﻪ آﻟﻮده ،وارد
ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن ﻓﺮد ﻣ ﺷﻮد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮد را ﻣﺒﺘﻼ ﻣ ﻨ .
در ﺻﻮرﺗ ﻪ ﭘﺸﻪ آﻧﻮﻓﻞ اﻳﻦ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ را ﻧﻴﺶ ﺑﺰﻧ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ
وارد ﺑ ن ﭘﺸﻪ ﻣ ﺷﻮد و در آن ﺟﺎ رﺷ ﻣ ﻨ  .ﺑ ﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﮔﺮدش اﻧﮕﻞ در ﺑ ن ﭘﺸﻪ و اﻧﺴﺎن اداﻣﻪ ﻣ ﻳﺎﺑ  .ﭘﺲ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر
ﻣ ﺗﻮاﻧ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر  ،وﺳﺎﻳﻞ و
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷ آﻟﻮده و از ﻣﺎدر آﻟﻮده ﺑﻪ ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.
ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺮز ،ﺗﺐ و ﺗﻌﺮﻳﻖ دوره ا ﺑﻪ ﻣ ت
 ٤ﺗﺎ  ٦ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﺮ دوره اﺳﺖ .ﺳﺮدرد و ﺗﻬﻮع ﻫﻢ در ﺑﻴﻤﺎر
اﺳﺖ.
ﺑﺮا ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺎﻻرﻳﺎ اﻧﺠﺎم دادن ﺎرﻫﺎ
زﻳﺮ ﻣﻔﻴ اﺳﺖ:
ــ ﺳﻤﭙﺎﺷ ﻣ ﺎن ﻫﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﭘﺸﻪ ﻣﺜﻞ ﻣ ﺎن ﻫﺎ
ﻣﺴ ﻮﻧ اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ،ﭘﺎﺷﻴ ن ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎزوﻳﻴﻞ و روﻏﻦ
رو ﺳﻄﺢ آب ﻫﺎ را ﻳﺎ ﺳﻤﭙﺎﺷ ﻣﺮداب ﻫﺎ و ﺟﺎﻫﺎﻳ ﻪ آب
را ﻫﺴﺖ .اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﻫﺎ ،ﻣﺤﻞ زﻧ ﮔ ﻻرو ﭘﺸﻪ ﻫﺎﺳﺖ.
ــ ﺧﻮاﺑﻴ ن در داﺧﻞ ﭘﺸﻪ ﺑﻨ ﻫﺎ و ﻧﺼﺐ ﺗﻮر ﺑﻪ در و
ﭘﻨﺠﺮه.
ــ ﺧﺸ ﺎﻧ ن ﺑﺎﺗﻼق ﻫﺎ و آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ.

ﭽﻠ ﺳﺮ
ﭽﻠ ﻧﻮﻋ ﺑﻴﻤﺎر ﻗﺎرﭼ اﺳﺖ ﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ
و ﻧﺎﺧﻦ را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﺎزد و ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﺎل ﻫﺎ ﻣ رﺳﻪ ﺷﺎﻳﻊ اﺳﺖ.
ﭽﻠ ﺳﺮ از اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت
زﺧﻢ ﻮﭼ ﺷﺮوع ﻣ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ زﺧﻢ از اﻃﺮاف ﺷﺮوع ﺑﻪ
رﺷ ﻣ ﻨ  .ﻣﻮﻫﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔ ﺷ ﺴﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧ
و ﺑﻪ ﺗ رﻳﺞ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑ ﻣﻮ ﻣ ﺷﻮد .ﮔﺎﻫ اوﻗﺎت زﺧﻢ ﻫﺎ
ﺑﺰرگ ،ﻤ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺗﺮﺷﺢ دار ﻣ ﺷﻮد.
ﭽﻠ ﺳﺮ در ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮ از دﺧﺘﺮﻫﺎﺳﺖ .ﺗﺮا ﻢ
ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻓﻘﺮ ،اﺣﺘﻤﺎل اﻳﺠﺎد آن را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣ دﻫ .
راه اﻧﺘﻘﺎل :از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ،
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺸﺘ ﺻﻨ ﻟ ﻫﺎ ﺳﻴﻨﻤﺎ ،وﺳﺎﻳﻞ ﺳﻠﻤﺎﻧ ،
ﺳﺮ ِ
ﺷﺎﻧﻪ ،ﺑﺮس و ﻳﺎ ﻟﺒﺎس ﻫﺎ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﻮ ِ ِ
اﻧﺴﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣ ﺷﻮد.

ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎى ﺷﺎﻳﻊ واﮔﻴﺮ و اﺻﻮل ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از آن ﻫﺎ

ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ  :رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬ اﺷﺖ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻋ م اﺳﺘﻔﺎده از
وﺳﺎﻳﻞ ﺷﺨﺼ دﻳﮕﺮان و اﺳﺘﺤﻤﺎم ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺒﺐ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از
ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎر ﭽﻠ ﻣ ﺷﻮد.
درﻣﺎن :در ﻣﻮارد ﺧﻔﻴﻒ ﺑﻴﻤﺎر  ،ﻣﻮﻫﺎ ﺳﺮ ﺑﺎﻳ
روزاﻧﻪ ﺷﺴﺘﻪ و ﻣﻮﻫﺎ ﺷﻞ ﺟ ا ﺷﻮد .ﺑﺮا درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎﻳ از
داروﻫﺎ ﺧﻮرا ﺿ ﻗﺎرچ ،ﭘﻤﺎدﻫﺎ و ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ ﻣﻮﺿﻌ و
ﺷﺎﻣﭙﻮﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده ﺮد .در ﻣﻮارد ﺷ ﻳ ﺑﺎﻳ ﭘﺲ از
ﺷﺴﺖ وﺷﻮ روزاﻧﻪ ﺳﺮ ،ﻼه ﺑﻪ ﺳﺮﮔ اﺷﺖ و ﻼه ﻫﺎ آﻟﻮده
را ﺑﻌ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﺷﺴﺖ.

✎

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠ5v
ﺧﺼﻮ ﺑﻴﻤﺎ ﻣﺎﻻ ﻳﺎ )ﻧﺤﻮ
ﻼ ﺑﺨﻮ ﻧﻴﺪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎ

ﺑﺘﻼ ،ﻫﺎ ﻧﺘﻘﺎ  ،ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ
ﻳﻦ ﺑﺎ ﺟﻮﻳﺎ ﺷﻮﻳﺪ.

ﻋﻼﻳﻢ ( ﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى آﻣﻴﺰﺷﻰ
ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى آﻣﻴﺰﺷﻰ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ از ﻧﺎم آن ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﲤﺎس ﺟﻨﺴﻰ ﺑﺎ ﻓﺮد آﻟﻮده اﻳﺠﺎد
ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﻋﻼﱘ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎ؛ ﺗﺮﺷﺢ از ﻣﺠﺎرى ادرار ،ﺗﺮﺷﺢ از رﺣﻢ ،درد در ﻧﺎﺣﻴﻪ ى دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻰ و درد زﻳﺮ
ﺷﻜﻢ در زﻧﺎن ،ورم ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻴﻀﻪ و ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻏﺪه ﻫﺎى ﻟﻨﻔﺎوى ﻛﺸﺎﻟﻪ ى ران در ﻣﺮدان اﺳﺖ.
ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى آﻣﻴﺰﺷﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد؟
ﻓﺮدى ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮد آﻟﻮده ﲤﺎس ﺟﻨﺴﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﳑﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرى آﻣﻴﺰﺷﻰ ﺷﻮد.
ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى آﻣﻴﺰﺷﻰ ﻋﻮاﻗﺐ ﺳﺨﺘﻰ دارﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ:
ــ ﻛﻮرى و ﻋﻔﻮﻧﺖ رﻳﻪ در ﻧﻮزاد
ــ ﺷﻜﺎﻳﺖ از درد ﻣﺰﻣﻦ ﺷﻜﻢ در زﻧﺎن
ــ ﻧﺎﺑﺎرورى در ﻣﺮدان و زﻧﺎن
ــ ﻣﺮگ در ﻧﻮزادان و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن در ﺑﻌﻀﻰ از ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى آﻣﻴﺰﺷﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺪز و ﺳﻴﻔﻠﻴﺲ )ﻳﻜﻰ از ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى
آﻣﻴﺰﺷﻰ(

٤٧

ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎى ﺷﺎﻳﻊ واﮔﻴﺮ و اﺻﻮل ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از آن ﻫﺎ

ــ ﺳﻘﻂ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدى ،ﺣﺎﻣﻠﮕﻰ ﻧﺎﺑﺠﺎ و ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎﻧﻪ ى رﺣﻢ
ــ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺮاى ﻣﺮد ﻳﺎ زﻧﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرى آﻣﻴﺰﺷﻰ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺪاﻳﻰ از
ﻫﻤﺴﺮ.
ﻓﺮدى ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرى آﻣﻴﺰﺷﻰ اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎرى ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ؟
ﻓﺮدى ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرى آﻣﻴﺰﺷﻰ اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻋﻼﱘ از ﺑﲔ ﻧﺮﻓﺘﻪ و درﻣﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻨﺴﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل آﻟﻮدﮔﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﻣﻰ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرى آﻣﻴﺰﺷﻰ
ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺟﺘﻨﺎب از ﲤﺎس ﺟﻨﺴﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ از ﻛﺎﻧﺪوم اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ.
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻫﺎ ﺑﺮاى ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى آﻣﻴﺰﺷﻰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
1ــ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪى ﺑﻪ ﺷﻌﺎﻳﺮ دﻳﻨﻰ و دورى ﻛﺮدن از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻨﺴﻰ ﺧﺎرج از ﭼﻬﺎرﭼﻮب ازدواج
2ــ وﻓﺎدارى ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ
3ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻧﺪوم

ﭼ ﻴﺪه
✔ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ واﮔﻴﺮ ،ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎﻳ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻪ از اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ،ﻳﺎ از ﺣﻴﻮان ﺑﻪ اﻧﺴﺎن
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪه ﺷﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ :ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻣﻴ ﺮﺑ  ،ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ وﻳﺮوﺳ  ،ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ اﻧﮕﻠ و ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻗﺎرﭼ .
دﺳﺘﻪ ا از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﺎ وا ﺴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ اﻧﺪ .ﻳﻌﻨ ﺑﺎ وا ﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺎدر و
ﻮد از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ ﻣ ﺷﻮد ﻣﺜﻞ ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل ،ﺳﺮﺧ  ،ﺳﺮﺧﺠﻪ ،ﺰاز،
اورﻳﻮن ،ﺳﻞ ،ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ.
✔ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ واﮔﻴﺮ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮد و ﻣﺤﻴﻂ ،ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ،
وا ﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن و … ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ اﻧﺪ .اﻧﺴﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ راه ﻫﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ اﻳﻦ
ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ و ﺑﻪ ﺎر ﺑﺴﺘﻦ آن ﻫﺎ از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎر از آن ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﻨﺪ.

٤٨

ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎى ﺷﺎﻳﻊ واﮔﻴﺮ و اﺻﻮل ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از آن ﻫﺎ

؟

آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎﻧ ﻧﻈﺮ واﺣﺪ ﺎر ﺳﻮم
١ــ ﺪام ﻳ

از راه ﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل آﺑﻠﻪ ﻣﺮﻏﺎن ﻧﻴﺴﺖ؟

اﻟﻒ( ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻓﺮد آﻟﻮده

ج( از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻮا

٢ــ ﺪام ﻳ

ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺳﺮﺧﺠﻪ اﺳﺖ؟

اﻟﻒ( داﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣ

ج( ﺑﻴﻤﺎر از ﺣﻴﻮان ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﺷﻮد.

٣ــ ﺪام ﻳ

اﻟﻒ( ﺳﺮﺧ

اﻟﻒ( ﺳﺮدرد ﺷﺪﻳﺪ

ب( اﺳﺘﻔﺮاغ

 ٥ــ ﺪام ﻳ

ﻨﺪ .ب( ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺘﺮ اﺳﺖ.

از ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻨﻨﮋﻳﺖ اﺳﺖ؟

د( در ﻣﺮدان ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﻧﺎن اﺗﻔﺎق ﻣ اﻓﺘﺪ.
ج( ﻫﺎر

ج( ﺳﻔﺖ ﺷﺪن ﮔﺮدن

از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﻳﺮوس ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ  Aﻧﻴﺴﺖ؟

اﻟﻒ( وﻳﺮوس ﺑﺎ  ٥دﻗﻴﻘﻪ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن از ﺑﻴﻦ ﻣ رود.

ج( راه اﻧﺘﻘﺎل آن ﻣﺪﻓﻮع ــ دﻫﺎن اﺳﺖ.

 ٦ــ ﺪام ﻳ

د( اﻧﺘﻘﺎل از ﻃﺮﻳﻖ وﺳﺎﻳﻞ ﻓﺮد آﻟﻮده

از ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل از ﺣﻴﻮان ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ؟
ب( آﺑﻠﻪ ﻣﺮﻏﺎن

٤ــ ﺪام ﻳ

ب( اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن

راه اﻧﺘﻘﺎل وﻳﺮوس ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ  Bاﺳﺖ؟

د( اﻳﺪز
د( ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

ب( اﻧﺴﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺰن ﻋﻔﻮﻧﺖ اﺳﺖ.

د( ﻫﻴﭻ ﺪام

اﻟﻒ( اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن

ب( ﺑﻪ ﺎر ﺑﺮدن ﺳﺮﻧﮓ و ﺳﻮزن و وﺳﺎﻳﻞ آﻟﻮده در ﭘﺰﺷ
ج( اﻧﺘﻘﺎل از ﻣﺎدر آﻟﻮده ﺑﻪ ﻧﻮزاد

د( ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد
٧ــ ﺪام ﻳ

راه اﻧﺘﻘﺎل ﺮم ﺪو اﺳﺖ؟

اﻟﻒ( ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﻧﻴﻢ ﭘﺨﺘﻪ آﻟﻮده

ج( ﻫﺮ دو

 ٨ــ ﺪام ﻳ

ب( ﺧﻮردن ﺳﺒﺰ آﻟﻮده ﺑﻪ ﺗﺨﻢ اﻧﮕﻞ

د( ﻫﻴﭻ ﺪام

از ﻣﻮارد ﻓﻮق درﺑﺎره ﺑﻴﻤﺎر ﺗﺮاﺧﻢ ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد؟

اﻟﻒ( ﻮد ﺎن  ٢ﺗﺎ  ٥ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

ب( ﺑﻴﻤﺎر از ﺣﻴﻮان ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﺷﻮد.

ج( ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و دود از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻨﻨﺪه ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮا ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺖ.

د( ﺑﻴﻤﺎر در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻘﺮ ،ﺟﻬﻞ و ﺑﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮد زﻳﺎد ﻣ ﺷﻮد.
٩ــ ﺪام ﻳ

از ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ زﻳﺮ ﺑﺎ وا ﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ.

اﻟﻒ( ﺗﺐ ﻣﺎﻟﺖ

ب( ﺰاز

١٠ــ راه ﻫﺎى اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺐ ﻣﺎﻟﺖ ﺪاﻣﻨﺪ؟

ج( اورﻳﻮن

١١ــ راه ﻫﺎى ﻋﻤﺪه ى اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎرى اﻳﺪز را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
١٢ــ ﻋﻼﻳﻢ ﻣﻬﻢ ﺑﻴﻤﺎرى ﺳﻞ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

د( ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ B

٤٩

ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎى ﺷﺎﻳﻊ واﮔﻴﺮ و اﺻﻮل ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از آن ﻫﺎ

؟

آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎﻧ ﻋﻤﻠ واﺣﺪ ﺎر ﺳﻮم
١ــ درﺑﺎره ى ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرى واﮔﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ى ﺧﻮد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺮده ،ﻋﻠﺖ ﺷﻴﻮع آن را ﮔﺰارش دﻫﻴﺪ.

٢ــ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻨﻴﺪ ﭼﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻰ در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻰ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد؟ ﮔﺰارﺷﻰ درﺑﺎره ى ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎﻳﻰ ﻪ از

ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻨﻴﺪ.

٣ــ در ﺻﻮرت اﻣ ﺎن درﺑﺎره ى ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع آﻟﻮدﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﭙﺶ ﺳﺮ در ﺑﻴﻦ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و

ﺑﺮرﺳﻰ ﻨﻴﺪ.
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واﺣﺪ ﺎ ر ﭼﻬﺎ رم

آﺷﻨﺎﻳ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ

ﺷﺎﻳﻊ ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ و اﺻﻮل

ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از آن ﻫﺎ
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ﻫ
ﺪف ﻫﺎى رﻓﺘﺎرى :اﻧﺘ
دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ:
ﻦ واﺣﺪ ﻛ
ﺎر
ﺑ
ﺘﻮ
اﻧ
ﺪ
ﺑﻪ
ﻫ
ﺪ
ف
ﻫﺎى زﻳﺮ
 1ـ ﻋﻼ
ﱘ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮ
ط
ﺑﻪ
ﺑﻴ
ﻤ
ﺎر
ى
ﻫﺎ
ى
ﻗ
ﻠﺒﻰ
 2ـ ﻋﻼ
ـ ﻋﺮوﻗﻰ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
ﱘ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرى
دﻳ
ﺎﺑ
ﺖ
و
ﻧ
ﺤ
ﻮه
ى
ﻣﻘ
ﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آ
3ـ ـ ﻋ
ن ﻫﺎ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
ﻼﱘ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼل
ﻫﺎ
ى
ﻧﺎ
ﺷ
ﻰ
از
ﻛ
ﻤﺒ
 4ـ ﻋﻼ
ﻮد ﻳﺪ و ﻧﺤﻮه ى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﱘ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرى
ﺑﺎ آن ﻫﺎ را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ.
ﻫﺎ
ى
ژ
ﻧﺘ
ﻴﻜ
ﻰ
و
ﻧ
ﺤ
ﻮه
ى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
 5ـ ﻋﻼ
ﺑﺎ آن ﻫﺎ راﺷﺮح دﻫﺪ.
ﱘ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرى
ﻫﺎ
ى
ﺳﺮ
ﻃ
ﺎﻧ
ﻰ
و
ﻧ
ﺤ
ﻮه ى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آ
 6ـ ﻋﻼ
ن ﻫﺎ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
ﱘ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرى
ﻫﺎ
ى
ﻧﺎ
ﺷ
ﻰ
از
آﻟ
ﺮژ
ى و آﺳ
 7ـ ﻋﻼ
ﻢ و ﻧﺤﻮه ى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آ
ن
ﻫﺎ
را
ﱘ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرى
ﺗﻮ
ﻫﺎ
ﺿﻴ
ى
ﺢ
د
ﭼ
ﻫ
ﺸ
ﻤ
ﺪ.
ﻰ
و
ﻧ
ﺤ
ﻮه
ى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ آن ﻫﺎ را ﺷﺮح دﻫﺪ.
ﻈﺎر ﻣﻰ رود ﻫﻨﺮ
ﺟﻮ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن اﻳ

ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن واﺣﺪ ﻛﺎرﭼﻬﺎرم ؟

؟

؟ ؟

؟

؟

؟ ؟

١ــ ﺑﺮا ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ ا ّوﻟﻴﻪ از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻗﻠﺒ ﻋﺮوﻗ ﭼﻪ اﻗ اﻣﺎﺗ ﺑﺎﻳ اﻧﺠﺎم داد؟
٢ــ اﻧﻮاع دﻳﺎﺑﺖ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳ .
٣ــ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از ﻋﻮارض ﻧﺎﺷ از ﻤﺒﻮد ﻳ ﭼﻴﺴﺖ؟
٤ــ ﻋﻼﻳﻢ ﺗﺎﻻﺳﻤ ﺷ ﻳ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳ .
 ٥ــ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻨ رم داون )ﻣﻨﮕﻮﻟﻴﺴﻢ( ام اﻧ ؟
 ٦ــ ﺑﺮوز و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠ ﺑﺴﺘﮕ دارد؟
 ٧ــ آﻳﺎ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ اﻧ ؟
 ٨ــ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮزا آﺳﻢ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳ .
٩ــ ﺑﺮا ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از ﺗﻨﺒﻠ ﭼﺸﻢ ﭼﻪ ﺎر ﺑﺎﻳ ﺮد؟
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؟
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺮﺧﻮردارى از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ و درﻣﺎﻧﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎى ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﻜﻰ از ﺣﻘﻮق
ﻣﺴﻠﻢ ﻓﺮدى و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻧﺴﺎن ﻫﺎﺳﺖ اﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪﮔﻰ ،ﮔﺴﺘﺮش ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ارﺗﻘﺎى ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻰ،
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎى ﺳﺮﻳﻊ ﭘﺰﺷﻜﻰ ،در زﻣﻴﻨﻪ ى ﻛﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎ ،واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ،ﺗﻐﺬﻳﻪ ى ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ،آب
آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻰ ﺳﺎﻟﻢ و … ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻛﻮدﻛﺎن ،ﻣﺎدران و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى واﮔﻴﺮ ﻫﺴﺘﻴﻢ.
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ و ﮔﺴﺘﺮش زﻧﺪﮔﻰ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻰ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻰ از
ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﻞ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻄﺮح و در ﻛﺸﻮرﻫﺎى درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻰ از آن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺳﻴﺮ
ﺻﻌﻮدى ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﺳﻴﺐ در ﺑﺪن ﻛﻪ داﱘ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻰ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬارد و
ﻋﺎﻣﻠﻰ ﺑﺮاى اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدم ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﺮ اﺛﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰ آﻳﺪ.
در اﻳﻦ واﺣﺪ ﻛﺎر درﺑﺎره ى ﺷﺶ ﮔﺮوه از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎى ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻰ داده ﻣﻰ ﺷﻮد.

١ــ٤ــ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻗﻠﺒ ــ ﻋﺮوﻗ
ﺣﺘﻤ ًﺎ ﺗـﺎ ﻨﻮن ﺑـﺎ ﺴﺎﻧ ـﻪ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻗﻠﺒ ﻣﺒﺘﻼ
ﻫﺴﺘﻨ  ،ﺑﺮﺧﻮرد داﺷﺘﻪ اﻳ  .ﻋﺒﺎرت ﺳ ﺘﻪ ﻗﻠﺒ را ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﻨﻮن
ﺷﻨﻴ ه اﻳ  .ﭼﻪ ﺗﺼﻮر از ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻗﻠﺒ دارﻳ ؟ آن ﻫﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ

ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠ ﭘ ﻳ ﻣ آﻳﻨ ؟ ﻋﻠﺖ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ
ﭼﻴﺴﺖ؟
اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻧ  ،زﻳﺮا
اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧ  ،زﻧ ﮔ ﺑﻴﻤﺎران را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧ اﺧﺘﻪ ،ﺣﺘ
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ آن ﻫﺎ ﺷﻮﻧ .
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻪ ﻣ داﻧﻴ  ،ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﻋﻀﺎ
ﺑ ن اﺳﺖ .ﻗﻠﺐ ﺑﺎ ﭘﻤﭗ ﺮدن و ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺧﻮن ا ﺴﻴﮋن دار
ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑ ن و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮن ﺮﺑﻦ د ا ﺴﻴ دار ،ﺑﺎﻋﺚ
ﻣ ﺷﻮد ﻪ ﺑ ن اﻧﺴﺎن ﺑﺘﻮاﻧ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫ  .اﮔﺮ
ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن ﻟﺤﻈﻪ ا از ﺎر ﺑﺎﻳﺴﺘ  ،ﻣﺮگ اﻧﺴﺎن ﻓﺮا ﻣ رﺳ .
)ﻗﻠﺐ در ﻫﺮ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ٧٥ﺑﺎر ﻣ ﺗﭙ (.
ﻋﺮوق ﺮوﻧﺮ رگ ﻫﺎﻳ اﺳﺖ ﻪ ﺧﻮن ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻋﻀﻼت
ﻗﻠﺐ را ﺗﺄﻣﻴﻦ و آن را ﺗﻐ ﻳﻪ ﻣ ﻨ  .ﺿﺨﻴﻢ ﺷ ن و ﺗﻨﮕ
دﻳﻮاره رگ ﻫﺎ ﻗﻠﺒ و ﮔﻴﺮ ﺮدن ﻟﺨﺘﻪ ا ﺧﻮن در آن ﻫﺎ ﻗﻠﺐ
را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣ دﻫ و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷ ت ﺗﻨﮕ ﻋﺮوق ﻳ

از ﻣﻮارد زﻳﺮ در ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣ آﻳ :
ــ درد ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺎﻫﺶ ﻣﻘ ار ﺧﻮن
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻗﻠﺐ
ــ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒ ﻳﺎ ﺳ ﺘﻪ ﻗﻠﺒ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﻄﻊ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن
ﻗﺴﻤﺘ از ﻋﻀﻼت ﻗﻠﺐ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻨﮕ ﻳﺎ اﻧﺴ اد رگ ﻫﺎ
ــ ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﻧﺎﺷ از ﻗﻄﻊ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ و ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮه
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﻠﺒ )اﻳﺴﺖ ﻗﻠﺒ (
ــ ﺳ ﺘﻪ ﻣﻐﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﻄﻊ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن در ﻗﺴﻤﺘ از
ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ و اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼل در آن ﻗﺴﻤﺖ
١ــ١ــ٤ــ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮزا ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻗﻠﺒ ــ
ﻋﺮوﻗ
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ﻋﻮاﻣﻠ ﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻗﻠﺒ و ﻋﺮوﻗ را
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣ دﻫ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
دود ﺳﻴﮕﺎر
ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ
ﭼﺮﺑ ﺑﺎﻻ
دﻳﺎﺑﺖ )ﺑﻴﻤﺎر ﻗﻨ (
ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﻴ
ﻢ ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑ ﻧ  :ﻳ ﺟﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﻢ ﺣﺮ ﺘ ،
ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻗﻠﺒ ــ ﻋﺮوﻗ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣ ﻨ .
ﻣﺼﺮف اﻟ ﻞ
ﻣﺼﺮف ﻗﺮص ﻫﺎ ﺧﻮرا ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از ﺑﺎردار
ﻓﺸﺎرﻫﺎ روﺣ )ﺑ ﻗﺮار و…(
٢ــ١ــ٤ــ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻗﻠﺒ ــ ﻋﺮوﻗ

اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ اﻧ  .ﺳﺎزﻣﺎن
ﺟﻬﺎﻧ ﺑﻬ اﺷﺖ )  (١WHOﺑﺮا ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر
ﻋﺮوق ﺮوﻧﺮ اﻧﺠﺎم ﺎرﻫﺎ زﻳﺮ را ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺮده اﺳﺖ:
ﻣﺼﺮف ﻏ اﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﺮﺑ ﻢ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﺒﺰ ،
ﻣﻴﻮه ،ﻏﻼت و ﺣﺒﻮﺑﺎت

ﻧﻤ

ﺗﺮ ﺳﻴﮕﺎر
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎرﺧﻮن از ﻃﺮﻳﻖ ﺎﺳﺘﻦ ﻣﻘ ار
ﻣﺼﺮﻓ و ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﻣﺼﺮف اﻟ ﻞ

ﻨﺘﺮل وزن

ﭼﺎﻗ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑ ﻧ ﻢ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ
ﻗﻠﺒ ــ ﻋﺮوﻗ اﺳﺖ .اﻓﺮاد ﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷ ﻢ ﭼﺎق اﻧ
ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﻗﻠﺒ اﻧ  .در اﻓﺮاد ﭼﺎق اﺣﺘﻤﺎل
ﺑﺮوز ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎﻻ ،ﭼﺮﺑ ﺧﻮن ﺑﺎﻻ و دﻳﺎﺑﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺮا ﻨﺘﺮل ﭼﺎﻗ ﺑﺎﻳﺴﺘ ﻣﻘ ار ﻣﺼﺮف ﺎﻟﺮ ﻢ ﺷﻮد و
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑ ﻧ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑ .

٢ــ٤ــ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻧﺎﺷ از اﺧﺘﻼل ﻫﺎ ﻏ ه ا
ﻏ ه ﻫﺎ درون رﻳﺰ ،ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ را ﺗﻮﻟﻴ ﻣ ﻨﻨ و ﺑﻪ درون
ﺧﻮن ﻣ رﻳﺰﻧ  .ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳ اﻧ ﻪ در ﺟﺮﻳﺎن
ﺧﻮن وﺟﻮد دارﻧ و اﻋﻤﺎل ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑ ن را ﻨﺘﺮل
٥٤
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ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﻴﻤﺎﺭی ﻫﺎی ﻭﺍﮔﻴﺮ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﮔﻴﺮ :ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭی ﻫﺎی ﺷﺎﻳﻊ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﮔﻴﺮ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ

ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از ﻏﺪه ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺪن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ،ﻓﻮق ﮐﻠﻴﻪ،
ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ و ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه اﺷﺎره ﮐﺮد .در زﻳﺮ ﺑﻪ دو ﺑﻴﻤﺎری ﻣﻬﻢ ﻧﺎﺷﯽ
از اﺧﺘﻼﻻت ﻏﺪه ای اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد.
١ــ٢ــ٤ــ دﻳﺎﺑﺖ :دﻳﺎﺑﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟ آﻳﺎ ﻧﺎم دﻳﮕﺮ اﻳﻦ

ﺑﻴﻤﺎری را ﻣﯽ داﻧﻴﺪ؟ ﺧﻄﺮﻫﺎی اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﯽ اﻧﺮژی ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا را از
ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻏﺪه ی ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻧﺘﻮاﻧﺪ
اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑﺴﺎزد ﻳﺎ ﻣﻘﺪار اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺪن ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻘﺪار ﻗﻨﺪ ﺧﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ و ﻓﺮد دﭼﺎر ﺑﻴﻤﺎری دﻳﺎﺑﺖ ﻳﺎ
اﺻﻄﻼﺣ ًﺎ ﺑﻴﻤﺎری ﻗﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﻣﻴﺰان ﻗﻨﺪ ﺧﻮن اﻓﺰاﻳﺶ
ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.
دو ﻧﻮع دﻳﺎﺑﺖ وﺟﻮد دارد:

١ــ دﻳﺎﺑﺖ اﺻﻠﯽ ﻧﻮع ﻳﮏ

ﺑﺪن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﺎﭼﻴﺰی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﻳﻦ
ﻣﻮارد اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺰرﻳﻘﯽ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﻮد.
اﻳﻦ ﻧﻮع دﻳﺎﺑﺖ اﻏﻠﺐ در ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن رخ ﻣﯽ دﻫﺪ،
اﻣﺎ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻧﻴﺰ ﮔﺎﻫﯽ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

٢ــ دﻳﺎﺑﺖ اﺻﻠﯽ ﻧﻮع دو
دﻳﺎﺑﺖ اﺻﻠﯽ ﻧﻮع دو زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﺪارد
ﻳﺎ از اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮع دﻳﺎﺑﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ ،اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ )ورزش( و ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی ﺧﻮراﮐﯽ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه ی
ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﻳﺎﺑﺖ اﺻﻠﯽ ﻧﻮع دو اﻏﻠﺐ در اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  ٤٠ﺳﺎل رخ
ﻣﯽ دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻴﻮع آن در اﻓﺮاد ﺟﻮان ﺗﺮ روﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ارﺛﯽ اﺳﺖ.

دﻳﺎﺑﺖ اﺻﻠﯽ ﻧﻮع ﻳﮏ زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ در

ﺗﻮﺟﻪ!
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﺩﻳﺎﺑﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻥ
ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺑﻌﺪ ﹺ ﺩﻳﺎﺑﺖ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ.

ﻋﻼﻳﻢ دﻳﺎﺑﺖ ١ــ ﻋﻼﻳﻢ دﻳﺎﺑﺖ اﺻﻠﯽ ﻧﻮع ﻳﮏ:

ــ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ داﻳﻢ )ﭘﺮﺧﻮری(

ﻋﻼﻳﻢ دﻳﺎﺑﺖ اﺻﻠﯽ ﻧﻮع ﻳﮏ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪا
اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
ــ ﭘﺮادراری و ﺗﮑﺮر ادرار
ــ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﻳﺪ

ــ ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺷﺪﻳﺪ و ﺧﺸﮑﯽ دﻫﺎن

ــ اﺣﺴﺎس ﮐﺮﺧﺘﯽ و ﮔﺰﮔﺰ در دﺳﺖ ﻫﺎ و ﭘﺎﻫﺎ

٥٥

ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى ﺷﺎﻳﻊ ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ و اﺻﻮل ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از آن ﻫﺎ

ــ ﺎﻫﺶ وزن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ و ﺳﺮﻳﻊ

ــ ﺗﺎر دﻳ

ــ ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ ﻫﺎ ،ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﻣ ﺮر و ﻋﻮد ﻨﻨ ه

٢ــ ﻋﻼﻳﻢ دﻳﺎﺑﺖ اﺻﻠ ﻧﻮع دو :ﭘﻴ اﻳﺶ دﻳﺎﺑﺖ اﺻﻠ
ﻧﻮع دو ﺗ رﻳﺠ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ آن دﺷﻮار اﺳﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﻋﻼﻳﻢ دﻳﺎﺑﺖ اﺻﻠ ﻧﻮع ﻳ ﺑﺎ ﺷ ت ﻤﺘﺮ
در ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ دﻳﺎﺑﺖ اﺻﻠ ﻧﻮع دو ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫ ه ﺷﻮد.

ﺗﻮﺟﻪ!
ﻋﻮ ﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻳﺎﺑﺖ:
١ـ ﻋﻮ ﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻳﺎﺑﺖ ﺻﻠﻲ ﻧﻮ ﻳ :
ﻋﻮ ﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﺮ ﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻳﺎﺑﺖ ﺻﻠﻲ ﻧﻮ ﻳ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪ ﻧﺪ ،ﻣﺎ ﻋﻮ ﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺘﻴ ﻲ
ﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎ ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ.
٢ـ ﻋﻮ ﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻳﺎﺑﺖ ﺻﻠﻲ ﻧﻮ :
ـ ﭼﺎﻗﻲ )  ٪٨٠ﻣﻮ (
ـ ﻓﺸﺎ ﺣﻲ
ـ ﺳﻦ )ﺑﺎﻻ  ٤٠ﺳﺎ (
ـ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻻ
ـ ﻧﺪ ﺷﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺴﻤﻲ
ـ ﻓﺸﺎ ﺧﻮ ﺑﺎﻻ
ـ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮ ﮔﻲ ﻳﺎﺑﺖ
ـ ﺳﺘﻌﻤﺎ ﺧﺎﻧﻴﺎ
ـ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﻳﻤﺎ ﻧﻮ ﺳﻨﮕﻴﻦ )ﺑﻴﺶ  ٤ﻴﻠﻮﮔﺮ (
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ﻨﺘﺮل و درﻣﺎن دﻳﺎﺑﺖ :ﺗﺎ ﻨﻮن درﻣﺎن ﻗﻄﻌ دﻳﺎﺑﺖ
ﺸﻒ ﻧﺸ ه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮا ﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣ ﺷﻮد:
ــ رژﻳﻢ ﻏ اﻳ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬ اﺷﺘ
ــ ورزش و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻨﻈﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧ
ــ آزﻣﺎﻳﺶ و اﻧ ازه ﮔﻴﺮ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻴﺰان ﻗﻨ ﺧﻮن

ﺎﻫﻨ ه ﻗﻨ ﺧﻮن ﻳﺎ ﺗﺰرﻳﻖ

ــ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎ ﺧﻮرا
اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز
اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺎرﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣ ﺷﻮد ﻪ ﻣﻘ ار ﻗﻨ ﺧﻮن در
ﺣ ّ ﻃﺒﻴﻌ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى ﺷﺎﻳﻊ ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ و اﺻﻮل ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از آن ﻫﺎ

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ

✎

ﻋﻮارض دراز ﻣﺪت دﻳﺎﺑﺖ:
ﻋﻮارض ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎك زﻳﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻤﺎرى ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰ آﻳﺪ:
ــ آﺳﻴﺐ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ رگ ﻫﺎى ﺧﻮﻧﻰ
ــ اﺧﺘﻼل دﻳﺪ
ــ آﺳﻴﺐ ﻫﺎى ﻛﻠﻴﻮى
ــ آﺳﻴﺐ ﻫﺎى اﻋﺼﺎب ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﲔ رﻓﱳ ﺣﺲ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﭘﺎﻫﺎ ﻣﻰ ﺷﻮد.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠ1v
ﺑﻴﻤﺎ

ﻳﺎﺑﺖ :ﺑﻪ ﮔﺮ ﻫﺎ  ٥ﻧﻔﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ

ﻃﺮ ﺣﻲ ﺟﺮ ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ ﺧﺼﻮ
ﺧﺼﻮ ﺑﻴﻤﺎ ﻳﺎﺑﺖ ﻃﺮ ﺣﻲ ﺟﺮ ﻨﻴﺪ.
 .ﭘﺰﺷ ﻋﻠﺖ ﻣﺮ ﺟﻌﻪ ﺑﻴﻤﺎ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺪ.
ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﭘﺰﺷ ﻣﺮ ﺟﻌﻪ ﻣﻲ ﻨﺪ .ﺣﺪ  ١٥ﺳﺎ
ﺮ  ،ﺗﺸﻨﮕﻲ ﺷﺎﻣﻴﺪ ﻳﺎ ﭘﺮﺧﻮ ﺷ ﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻨﺪ.
ﻳﺎ
ﺑﻴﻤﺎ
ﺑﻴﻤﺎ
ﺳﭙﺲ ﭘﺰﺷ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺑﻴﻤﺎ ﭘﺮ ﺧﺘﻪ ،ﺳﺆ ﻻ ﻳﮕﺮ ﺑﻴﻤﺎ ﻣﻲ ﻨﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺷﻤﺎ ﭘﺰﺷ
ﭼﻪ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺪ؟(
ﺧﻮ ﺳﺖ ﻣﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺷﺮ ﺣﺎ ﺑﻴﻤﺎ  ،ﭘﺰﺷ
ﻣﺎﻳﺶ ﻣﺠﺪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷ ﻣﺮ ﺟﻌﻪ ﻣﻲ ﻨﺪ .ﭘﺰﺷ ﺑﻴﻤﺎ ﻳﺎﺑﺖ ﺗﺄﻳﻴﺪ
ﺑﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎ
ﻣﻲ ﻨﺪ.
ﻧﺠﺎ ﻣﻲ ﻫﺪ.
 ،ﻣﺎ ﻻ
ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎ
ﭘﺎﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭘﺰﺷ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ ﻻ
ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫ ه ﻣ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻣﺎدر ﻤﺒﻮد ﻳ ﺷ ﻳ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ
٢ــ٢ــ٤ــ اﺧﺘﻼل ﻫﺎ ﻧﺎﺷ از ﻤﺒﻮد ﻳ  :ﻳ ﻣﺎده
ﻏ اﻳ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز زﻧ ﮔ اﺳﺖ ﻪ ﺑﺎﻳ ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﻮزاد او دﭼﺎر ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧ ﮔ رﺷ ﻣﻐﺰ و ﺟﺴﻤ ﺷ ﻳ ﻣ ﺷﻮد
ﺷﻮد .ﻤﺒﻮد ﻳ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺰرﮔ ﻏ ه ﺗﻴﺮوﺋﻴ ﻪ در ﺟﻠﻮ ﮔﺮدن و ﻗﺎدر ﺑﻪ راه رﻓﺘﻦ ،ﺻﺤﺒﺖ ﺮدن ،ﻓ ﺮ ﺮدن و ﺎر ﺮدن
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌ ﻧﺨﻮاﻫ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﻤﺒﻮد ﺧﻔﻴﻒ ﺑﺎﺷ  ،ﻮد
ﺟﺎ دارد ﻣ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ »ﮔﻮاﺗﺮ« ﻣ ﮔﻮﻳﻨ .
در ﻣ رﺳﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳ ﻻزم در ﻳﺎدﮔﻴﺮ را ﻧﺨﻮاﻫ داﺷﺖ و ﻣﻤ ﻦ
ﻤﺒﻮد ﻳ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﻮاﺗﺮ ،ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل ﻫﺎ دﻳﮕﺮ
ﻣﺎﻧﻨ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧ ﮔ ذﻫﻨ  ،ﺮ و ﻻﻟ  ،ﻟﻮﭼ ﭼﺸﻢ ،اﺧﺘﻼل در اﺳﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ روزاﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﺷ .
ا ﺜﺮ اﺧﺘﻼل ﻫﺎﻳ ﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻤﺒﻮد ﻳ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻮد ﺎن
اﻳﺴﺘﺎدن ،راه رﻓﺘﻦ و رﺷ ﺟﺴﻤ ﻮد ﺎن ﻣ ﺷﻮد.
در زﻧﺎن ﺑﺎردار ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻤﺒﻮد ﻳ  ،ﻣﺮده زاﻳ و ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣ آﻳ  ،داﻳﻢ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ اﻧ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺎر در

٥٧

ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى ﺷﺎﻳﻊ ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ و اﺻﻮل ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از آن ﻫﺎ

ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻫﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ اﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از ﻋﻮارض
ﻧﺎﺷ از ﻤﺒﻮد ﻳ  ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤ ﻫﺎ ﻳ دار اﺳﺖ .ﻧﻤ ﻫﺎ
ﻳ دار در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨ ﻫﺎ زردرﻧﮓ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ و رو
آن ﻫﺎ ﻋﺒﺎرت »ﻧﻤ ﻳ دار« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷ ه اﺳﺖ.

٣ــ٤ــ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ژﻧﺘﻴ

)ارﺛ (

در ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ژﻧﺘﻴ ﺑﺴﻴﺎر
ﺗﻮﺟﻪ ﻣ ﺷﻮد .ﻃ دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ ژﻧﺘﻴ

ورا ﺗﺼﻮر ﺣﺘ ﺧﻮد ﭘﺰﺷ ﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻪ ﻣ داﻧﻴ ﺑ ن ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧ ه از ﺳﻠﻮل
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷ ه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺳﻠﻮل دارا ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔ اﺳﺖ.
ﻳ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳ را در ﺣﻴﺎت
ﺳﻠﻮل دارد ،ﻫﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺴﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ آن ﻫﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎرﻳ اﺳﺖ ﻪ ﺮوﻣﻮزوم
ﻧﺎم دارد.
ﺗﻌ اد ﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧ ه
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در ﻳ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ و ﻃﺒﻴﻌ ﻫﺮ ﺳﻠﻮل دارا ٤٦
ﺮوﻣﻮزوم اﺳﺖ ،ﻪ اﻳﻦ ﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎ دو ﺑﻪ دو ﺑﻪ ﻫﻢ ﺷﺒﻴﻪ اﻧ .
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺮ ﺳﻠﻮل دارا  ٢٣ﺟﻔﺖ ﺮوﻣﻮزوم اﺳﺖ.
ﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎ ﺣﺎﻣﻞ ذرات ﻮﭼ ﺑﻪ ﻧﺎم ژن ﻫﺴﺘﻨ ﻪ
اﻳﻦ ذرات ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻔﺎت وراﺛﺘ از واﻟ ﻳﻦ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧ ان اﻧ
و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ارﺛ ﻫﺮ ﻓﺮد از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﻴﻦ ژن ﻫﺎ ﺑﻪ او ﺑﻪ ارث
ﻣ رﺳ .
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﻳ ﻪ در ﻋﻠﻢ ژﻧﺘﻴ ﺻﻮرت ﭘ ﻳﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﺗﻌ اد ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ارﺛ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷ ه روز ﺑﻪ روز زﻳﺎدﺗﺮ
ﻣ ﺷﻮد وﻟ ﭼﻨ ﺑﻴﻤﺎر ﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻧ در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده
ﺧﻮاﻫ ﺷ .

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﻣﺸﺎوره ى ژﻧﺘﻴﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻰ آن ﺑﻴﻤﺎران ﻳﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض اﺧﺘﻼل ﻫﺎى اﺣﺘﻤﺎ ًﻻ ارﺛﻰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از ﻋﻮاﻗﺐ و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز و اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ راه ﻫﺎى ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از آن ﻫﺎ آﮔﺎه
ﺷﻮﻧﺪ .زﻣﺎن ﻣﺸﺎوره ﳑﻜﻦ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ازدواج ،ﻗﺒﻞ از ﺑﺎردارى ،ﮔﺎﻫﻰ در دوره ى ﺑﺎردارى و ﻳﺎ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ اوﻟﲔ
ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرى ژﻧﺘﻴﻜﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺑﻌﻀﻰ از ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى ارﺛﻰ اﮔﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﳒﺎم ﮔﻴﺮد و راه ﻫﺎى
درﻣﺎﻧﻰ در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،اﺣﺘﻤﺎل ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻞ ﻫﺎ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرى ﻫﺎى ﺷﺪﻳﺪ وﺟﻮد دارد.

١ــ٣ــ٤ــ ﺗﺎﻻﺳﻤ  :ﺗﺎﻻﺳﻤ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻬﻢ از دﺳﺘﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ارﺛ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷ ه اﺳﺖ؟
٥٨

ﺑﻴﻤﺎر ﺗﺎﻻﺳﻤ ﻳ

از ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺷﺎﻳﻊ ژﻧﺘﻴ

اﺳﺖ

)ﺑﻴﻤﺎر ا ﻪ از ﻃﺮﻳﻖ واﻟ ﻳﻦ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧ ان اﻧﺘﻘﺎل ﻣ ﻳﺎﺑ ( و
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺷﻴﻮع زﻳﺎد دارد.

ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى ﺷﺎﻳﻊ ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ و اﺻﻮل ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از آن ﻫﺎ

ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﺗﺎﻻﺳﻤ ﻳ از ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺧﻮﻧ اﺳﺖ ﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ارﺛ از ﻧﺴﻠ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﺷﻮد.
آﻳﺎ ﻣ داﻧﻴ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻴﻤﺎر در اﻳﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
اﻳﺮان ﺟﺰء ﺸﻮرﻫﺎﻳ اﺳﺖ ﻪ ﺗﺎﻻﺳﻤ در آن ﺷﻴﻮع
ﺑﺴﻴﺎر دارد .اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﺎزﻧ ران ،ﮔﻴﻼن ،ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ
و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤ  ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﻓﺎرس ،ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﺑﻮﺷﻬﺮ،
ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎر  ،ﺮﻣﺎن و اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﺰء اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
ﭘﺮ ﺷﻴﻮع ﺸﻮراﻧ .
ﺗﺎﻻﺳﻤ دو ﻧﻮع اﺳﺖ:
اﻟﻒ ــ ﺗﺎﻻﺳﻤ ﻧﻮع ﺧﻔﻴﻒ ﻳﺎ ﻣﻴﻨﻮر :١ﺗﺎﻻﺳﻤ ﻣﻴﻨﻮر
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭼﻨ اﻧ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮد ﻧ ارد و ﻓﺮد ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺠﺎم
آزﻣﺎﻳﺶ ﺧﻮن از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آن ﻣﻄﻠﻊ ﺧﻮاﻫ ﺷ  .آﮔﺎﻫ از اﺑﺘﻼ
ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﺎﻻﺳﻤ ﺧﻔﻴﻒ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺒﻞ از ازدواج
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﻓﺮزﻧ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷ ﻳ
ﺗﺎﻻﺳﻤ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮد.
ﺗﺎﻻﺳﻤ ﻣﻴﻨﻮر در اﺻﻞ ﺑﻴﻤﺎر ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠ ﻪ ﻳ ﺻﻔﺖ
ﻳﺎ ﺧﺼﻴﺼﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ آﻳ ﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭼﻨ اﻧ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن
ﻧ ارد.
ب ــ ﺗﺎﻻﺳﻤ ﻧﻮع ﺷ ﻳ ﻳﺎ ﻣﺎژور :٢اﻳﻦ ﻧﻮع
ﺗﺎﻻﺳﻤ در ﺴﺎﻧ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣ آﻳ ﻪ واﻟ ﻳﻦ آن ﻫﺎ )ﻫﻢ ﭘ ر و
ﻫﻢ ﻣﺎدر( ﺑﻪ ﺗﺎﻻﺳﻤ ﺧﻔﻴﻒ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺎﺷﻨ  ،ﻳﻌﻨ ﻳ ژن ﻣﻌﻴﻮب
از ﭘ ر و ﻳ ژن ﻣﻌﻴﻮب از ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷ ه ،ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎر ﺷ ﻳ در ﻓﺮزﻧ آن ﻫﺎ ﻣ ﺷﻮد.

ﻋﻼﻳﻢ ﺗﺎﻻﺳﻤ
ــ ﺗﺎﻻﺳﻤ ﻧﻮع ﺧﻔﻴﻒ :ﻋﻼﻣﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﻧ ارد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
آزﻣﺎﻳﺶ ﺧﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﺷﻮد.
ــ ﺗﺎﻻﺳﻤ ﻧﻮع ﺷ ﻳ  :ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟ  ،ﻮد ﺎﻣ ًﻼ ﺳﺎﻟﻢ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳ و ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻪ ﺗ رﻳﺞ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ آﺷ ﺎر ﻣ ﺷﻮد.
از ﺳﻦ  ٦ﻣﺎﻫﮕ ﺑﻪ ﺑﻌ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻢ ﺧﻮﻧ و
رﻧﮓ ﭘﺮﻳ ﮔ در ﻮد ﻇﺎﻫﺮ ﻣ ﺷﻮد ﻪ ﻧﺎﺷ از ﺷ ﻨﻨ ﮔ
و ﻮﺗﺎﻫ ﻋﻤﺮ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎ ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن اﺳﺖ .ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻼﻳﻢ ﻋﺒﺎرت

اﺳﺖ از :ﺑﺰرﮔ ﺒ  ،ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﺎﻓﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ اﺳﺘﺨﻮاﻧ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻠﻔﺘ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ ﺻﻮرت ،ﭘ ﻳ
آﻣ ن ﭘﻴﺸﺎﻧ ﺑﻠﻨ و ﺑﺮآﻣ ه ،ﺑﻴﻨ ﻓﺮورﻓﺘﻪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮔﻮﻧﻪ و
آرواره ﻓﻮﻗﺎﻧ ﭘﻬﻦ.

ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎر
١ــ اﮔﺮ ﻳ از واﻟ ﻳﻦ )ﭘ ر ﻳﺎ ﻣﺎدر( ﻧﺎﻗﻞ ژن ﻫﺎ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ
ﺑﺎﺷ  ،ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﻓﺮزﻧ ان آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﻔﻴﻒ ﺗﺎﻻﺳﻤ ﻣﺒﺘﻼ
ﺷﻮﻧ .
٢ــ اﮔﺮ ﭘ ر و ﻣﺎدر ﻫﺮ دو ﻧﺎﻗﻞ ﺑﺎﺷﻨ  ،اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ
ﻓﺮزﻧ ان آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺗﺎﻻﺳﻤ ﻧﻮع ﺷ ﻳ ﻫﺴﺖ.
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ  :ﺑﺮا ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر در
ﺸﻮر اﻳﺮان اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﺧﻮن ﻗﺒﻞ از ازدواج اﺟﺒﺎر ﺷ ه
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻳ از زوﺟﻴﻦ دﭼﺎر ﺗﺎﻻﺳﻤ ﻧﻮع ﺧﻔﻴﻒ ﺑﺎﺷ
ازدواج آن ﻫﺎ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺎﺷﻨ  ،ﺑﻪ
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺎوره و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣ ﺷﻮﻧ ﺗﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ
ﻻزم در ﺧﺼﻮص اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﻓﺮزﻧ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺗﺎﻻﺳﻤ
ﺑﻪ زوﺟﻴﻦ داده ﺷﻮد .اﮔﺮ زوﺟ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺎﻻﺳﻤ ﻣﻴﻨﻮر ﺑﺎﺷ
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ ﻻزم درﺑﺎره روش ﻫﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از ﺑﺎردار ﺑﻪ
آن ﻫﺎ داده ﻣ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﺣﺎﻣﻠﮕ  ،زن ﺑﺎردار ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟ ارﺟﺎع داده ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ اﮔﺮ ﺟﻨﻴﻦ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﺗﺎﻻﺳﻤ ﺷ ه ﺑﺎﺷ  ،ﺳﻘﻂ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد.
Major

ــ٢

Minor

ــ١

٥٩

✎
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠ2v
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺎﻻﺳﻤﻲ ﺟﺮ ﻨﻴﺪ .ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﮔﺮ ﻫﺎ  ٥ﻧﻔﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺮ
ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﻳ
ﺑﻪ ﺻﻮ ﻳﺮ ﻃﺮ ﺣﻲ ﻨﺪ:
ﮔﺮ ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﺮ ﺟﻌﻪ ﻣﻲ ﻨﻨﺪ.
ﭘﺴﺮ ﺑﺎ ﺧﺘﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﺮ ﺳﻢ ﺧﻮ ﺳﺘﮕﺎ  ،ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ
ﻧﺠﺎ ﻫﻨﺪ .ﻫﺎ
ﻋﺎﻗﺪ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻪ ﻗﺒﻞ ﺟﺎ ﺮ ﺻﻴﻐﻪ ﻋﻘﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ
ﻣﻲ ﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ
ﺑﻪ ﻟﻴﻞ ﻋﺠﻠﻪ ﻪ ﻧﺪ ،ﺑﺪ ﻧﺠﺎ ﻣﺎﻳﺶ ﺑﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ ﻳﮕﺮ
ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪﺗﻲ ،ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﻣﻲ ﺷﻮ  .ﻳ ﻲ ﻧﺰ ﻳ ﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﻨﺪ ﻪ ﺑﻪ ﻣﺮ ﺰ ﻣﺸﺎ ﻣﺮ ﺟﻌﻪ ﺮ ،
ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻤﺎ ﺗﺎﻻﺳﻤﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮ  .ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲ ﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﮔﺬﺷﺖ  ٩ﻣﺎ
ﻓﺮ ﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎ ﻣﻲ ﻳﺪ ﭘﺲ ﻣﺪﺗﻲ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﮔﺮ )ﻋﻼﻳﻢ ﺷﺮ ﻫﻴﺪ(
ﭘﺲ ﻣﺮ ﺟﻌﻪ ﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺮ ﺰ ﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮ ﻪ ﻓﺮ ﻧﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎ ﺗﺎﻻﺳﻤﻲ ﻧﻮ ﺷﺪﻳﺪ
ﻣﺒﺘﻼﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﭙﺮ ﻳﺪ.
ﻣﻪ ﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﺮ ﻣﺸ ﻼﺗﻲ ﻪ ﻟﺪﻳﻦ ﻳﻦ ﻃﻔﻞ ﺑﺎ
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
ﭘﺎﻳﺎ ﻟﺪﻳﻦ ﻳﻦ ﻃﻔﻞ ﻳﻦ ﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ ﻳﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧ ﺮ ﻧﺪ ،ﭘﺸﻴﻤﺎ ﮔﺸﺘﻪ،
ﻧﺠﺎ ﻫﻨﺪ.
ﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﻻ
ﺑﻪ ﺗﻤﺎ ﺟﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ ﻣﻲ ﻨﻨﺪ ﺣﺘﻤ ﻗﺒﻞ

٢ــ٣ــ٤ــ ﺳﻨ رم داون :ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر
دﭼﺎر ﻋﻼﻳﻤ ﻣﺎﻧﻨ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧ ﮔ ذﻫﻨ  ،ﺞ ﺑﻮدن ﺷ ﺎف ﭘﻠ ،
ﺷﻠ ﻋﻀﻼت ،زﺑﺎن ﺑﺰرگ و ﺑﻴﺮون آﻣ ه ،ﺑﻴﻨ ﭘﻬﻦ ،ﮔﻮش ﻫﺎ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻏﻴﺮﻋﺎد  ،دﺳﺖ ﻫﺎ ﻮﺗﺎه و ﭘﻬﻦ ،ﮔﺮدن ﻮﺗﺎه و
ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻣﺎدرزاد ﻗﻠﺒ اﻧ .

ﺮوﻣﻮزوم اﺿﺎﻓ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎر
داﺷﺘﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﻳ
ﻣ ﺷﻮد .اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺟﻨﻴﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ
ﻣﺎدر از  ٣٥ﺳﺎﻟﮕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣ ﺷﻮد.
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ  :ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺎدران ،ﻓﺮزﻧ ان دﻟﺨﻮاﻫﺸﺎن را
ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از رﺳﻴ ن ﺑﻪ  ٣٥ﺳﺎﻟﮕ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﻴﺎورﻧ و در ﺻﻮرت ﺑﺮوز
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر در ﻳ از ﻓﺮزﻧ ان ﺑﺎ ﭘﺰﺷ ﻳﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ژﻧﺘﻴ
ﻣﺸﻮرت ﻨﻨ و زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷ ﺑﺮا داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧ ﺑﻌ اﻗ ام
ﻨﻨ .
٣ــ٣ــ٤ــ ﻫﻤﻮﻓﻴﻠ  :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗ ﻪ از

دو ﺑﻴﻤﺎر ﻗﺒﻠ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﻳ  ،ﻓ ﺮ ﻣ ﻨﻴ ﻪ ﺑﻴﻤﺎر
ﻫﻤﻮﻓﻴﻠ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣ آﻳ ؟ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺸ ﻼﺗ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎن اﻧ ؟
آﻳﺎ ﺑﻪ ﻳﺎد دارﻳ ﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑ ن اﻧﺴﺎن دارا ﭼﻨ
ﺮوﻣﻮزوم ﺑﻮد؟
٦٠

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻪ ﻗﺒ ًﻼ اﺷﺎره ﺷ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌ دارا ٤٦
ﺮوﻣﻮزوم اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران دارا  ٤٧ﺮوﻣﻮزوم ﻫﺴﺘﻨ .

ﻫﻤﻮﻓﻴﻠ ﻳ دﻳﮕﺮ از ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺷﺎﻳﻊ و ﻣﻬﻢ ارﺛ
اﺳﺖ .ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸ ﻞ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران اﻳﻦ اﺳﺖ ﻪ اﮔﺮ در ﺟﺎﻳ
از ﺑ ن ﺧﻮﻧﺮﻳﺰ رخ دﻫ  ،اداﻣﻪ ﭘﻴ ا ﻣ ﻨ و ﻣ ﺗﻮاﻧ ﻋﻮاﻗﺐ
وﺧﻴﻤ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ  .ﻋﻼﻳﻢ و ﺷ ت ﺧﻮﻧﺮﻳﺰ در اﻳﻦ
ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺴﺘﮕ ﺑﻪ ﺷ ت ﺑﻴﻤﺎر دارد.

ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى ﺷﺎﻳﻊ ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ و اﺻﻮل ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از آن ﻫﺎ

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
در ﺧﻮن اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮى وﺟﻮد دارد ،ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺧﻮﻧﺮﻳﺰى ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن آن ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.
از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ،ﭘﻼﻛﺖ ﻫﺎ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎى اﻧﻌﻘﺎدى اﻧﺪ .در ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻓﻴﻠﻰ ﺗﻌﺪادى از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎى اﻧﻌﻘﺎدى
وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﳕﻰ ﺷﻮد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰ ﻫﺎ ﻧﺎﺷ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﺷ ﻳ ﺑﺎﺷ
ﻣﻮﺟﺐ آﺳﻴﺐ رﺳﻴ ن ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﻋﻀﻼت ﻣ ﺷﻮد .ﺧﻮﻧﺮﻳﺰ

در اﻧ ام ﻫﺎ ﺣﻴﺎﺗ ﻳﺎ ﻧﻮاﺣ ﺣﺴﺎس ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻐﺰ و ﮔﺮدن ﻣ ﺗﻮاﻧ
ﺸﻨ ه ﺑﺎﺷ .

ﺗﻮﺟﻪ!
ﺗﺤﺖ ﺑﺮ ﺳﻲ
ﻗﺒﻞ ﺑﺎ
ﺻﻮ ﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻓﻴﻠﻲ  ،ﻠﻴﻪ ﺑﺴﺘﮕﺎ ﺑﻴﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ
ﻧﺘﻴ ﻗﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺎﻗﻼ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ  ،ﺑﺎ ﻧﺠﺎ ﻗﺪ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣ ﺎ
ﻣﺸﺎ
ﺑﻴﻤﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ ﺷﻮ .
ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮ

٤ــ٤ــ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ
١ــ٤ــ٤ــ ﺗﻌﺮﻳﻒ :ﺣﺘﻤ ًﺎ ﺗﺎ ﻨﻮن ﻧﺎم ﺑﻴﻤﺎر ﺳﺮﻃﺎن
را ﺷﻨﻴ ه اﻳ  .آﻳﺎ ﺗﺎ ﻨﻮن ﺑﺎ ﻳ ﺑﻴﻤﺎر ﺳﺮﻃﺎﻧ ﺑﺮﺧﻮرد داﺷﺘﻪ اﻳ ؟
ﻧﻈﺮ اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻪ
ا ﺜﺮ ﻣﺮدم از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧ  ،ﭼﻴﺴﺖ؟ آﻳﺎ
ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎن اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟
ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ ﮔﺮوﻫ از ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎﺳﺖ ﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣ ود ١٠٠
ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧ .
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﺤﺚ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻤ ﺑﻴﺸﺘﺮ درﺑﺎره
ﺳﻠﻮل ﺑ اﻧﻴ  .ﺗﺎ ﻨﻮن ﺑﺎرﻫﺎ اﻳﻦ ﻠﻤﻪ را ﺷﻨﻴ ه اﻳ  .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ
ﺳﻠﻮل ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺳﻠﻮل ﻮﭼ ﺘﺮﻳﻦ واﺣ زﻧ ه ﺑ ن اﺳﺖ و ﺑ ن اﻧﺴﺎن از
ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷ ه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎد
ﺗﺎ ﺟﺎﻳ ﻪ ﺑ ن ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﻴﺎز دارد ،ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣ ﺷﻮﻧ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎ
زﻳﺎد ﻣﺎﻧﻨ ﺧﻮد را ﺗﻮﻟﻴ ﻣ ﻨﻨ  .اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟ ﻪ ﺑﺮا
ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ آﺳﻴﺐ دﻳ ه و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺟ ﻳ ﺑﻪ

ﺟﺎ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﭘﻴﺮ اﺳﺖ ،ﺗﺤﺖ ﻨﺘﺮل ﺑ ن اﺳﺖ و ﺳﻼﻣﺖ
اﻧﺴﺎن را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣ ﻨ .
در ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ ،ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑ ن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮﻋﺎد زﻳﺎد
ﻣ ﺷﻮد و زﻧ ﮔ ﻋﺎد ﺳﻠﻮل ﻫﺎ را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ و ﺗﻬﺎﺟﻢ
ﻗﺮار ﻣ دﻫﻨ  .وﻗﺘ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﺎ ﺳﻠﻮل درﺟﺎﻳ از ﺑ ن ﺗ ﺜﻴﺮ و
رﺷ ﭘﻴ ا ﻣ ﻨﻨ  ،ﺗﻮده ا ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣ آورﻧ ﻪ ﺗﻮﻣﻮر ﻳﺎ ﺳﺮﻃﺎن
ﻧﺎﻣﻴ ه ﻣ ﺷﻮد.
٢ــ٤ــ٤ــ ﻋﻼﻳﻢ :ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺘﻔﺎوﺗ دارﻧ ﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺿﺎﻳﻌﻪ اﺳﺖ وﻟ ﻳ ﺳﺮ ﻋﻼﻳﻢ ﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻼﻳﻢ
ﻫﺸ ار دﻫﻨ ه ﻣﻌﺮوف اﻧ  ،ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎﺷ  .اﻳﻦ ﻋﻼﻳﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
ــ ﻫﺮﻧﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮ در دﻓﻊ ﻋﺎد ادرار و ﻣ ﻓﻮع
ــ زﺧﻤ ﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﻴ ا ﻧ ﻨ .
ــ ﺗﺮﺷﺢ و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰ ﻏﻴﺮﻋﺎد
ــ وﺟﻮد ﺗﻮده و ﻳﺎ ﺳﻔﺘ در ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑ ن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
در ﭘﺴﺘﺎن ﻫﺎ

٦١

ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى ﺷﺎﻳﻊ ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ و اﺻﻮل ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از آن ﻫﺎ

ــ ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ و ﻳﺎ اﺷ ﺎل در ﺑﻠﻌﻴ ن
ــ ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ واﺿﺢ در زﮔﻴﻞ و ﺧﺎل
ــ ﺳﺮﻓﻪ ﻣﺰاﺣﻢ و ﮔﺮﻓﺘﮕ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺻ ا

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻳﺎدﺷ ه در ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺧﻮرد ﺮدﻳ  ،ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﻋﻼﻳﻢ و ﻳﺎ ﺑﺮوز درد در ﻣﺤﻞ ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻧﺒﺎﺷﻴ و ﻓﻮر ﺑﻪ ﭘﺰﺷ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻨﻴ .

ﺗﻮﺟﻪ!
ﺳﺮﻃﺎ ﻫﺎ ﻣﺮ ﺣﻞ ﻟﻴﻪ ﺳﺒﺐ ﻳﺠﺎ

ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

٣ــ٤ــ٤ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ :اﮔﺮ ﺳﺮﻃﺎن زود ﺗﺸﺨﻴﺺ داده
ﺷﻮد ،در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎن اﺳﺖ و ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻬﺒﻮد ﺎﻣﻞ
وﺟﻮد دارد .ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻫﺎ دوره ا و آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﻣﻨﻈﻢ ﭘﺰﺷ
ﺳﺒﺐ ﻣ ﺷﻮد ﺑﻴﻤﺎر در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﻮد.
٤ــ٤ــ٤ــ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز :ﺑﺮوز و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﻃﺎن
ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺎد ﻣﺎﻧﻨ وراﺛﺖ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄ
روش زﻧ ﮔ ﺑﺴﺘﮕ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ  .ﻋﻮاﻣﻞ ارﺛ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد
اﻓﺮاد ﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺳﺮﻃﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده و اﺟ اد آن ﻫﺎ
وﺟﻮد دارد ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮا اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨ .
روش زﻧ ﮔ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﻨ اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﻴﺎت و اﻟ ﻞ ،اﺳﺘﻔﺎده

ﻢ از ﻣﻴﻮه و ﺳﺒﺰ و ﻣﻮاد ﻣﻌ ﻧ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄ ﻣﺎﻧﻨ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴ  ،ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳ ،
ﺣﺸﺮه ﺶ ﻫﺎ و ﺑﻌﻀ ﻓﻠﺰات ﻣﺎﻧﻨ ﺳﺮب و رو در ﺑﺮوز
ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮﻧ .
 ٥ــ٤ــ٤ــ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ  :ﺷﺎﻳ ﻧﺘﻮان از ﻋﻮاﻣﻞ ارﺛ
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ ﺮد اﻣﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ روش زﻧ ﮔ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧ ﺮدن از
دﺧﺎﻧﻴﺎت و اﻟ ﻞ ،اﺳﺘﻔﺎده زﻳﺎد از ﻣﻴﻮه و ﺳﺒﺰ و ﻣﻮادﻣﻌ ﻧ
و اﺟﺘﻨﺎب از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳ و ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر
ﺧﻮرﺷﻴ ﺑﻪ ﻣ ت ﻃﻮﻻﻧ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷ .

ﺗﻮﺟﻪ!

✎

ﻪ

ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮ ﻪ ﺑﻴﺶ ﻳ ﺳﻮ ﺳﺮﻃﺎ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ ﺑﻮ  ،ﻳ ﺳﻮ
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﺳﺖ.
ﺗﺸﺨﻴﺺ

ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠ3v
ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﮔﺮ ﻫﺎ  ٥ﻧﻔﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺮ ﮔﺮ

ﻧﺎﻣﻪ

ﻳﻮ

ﺧﺼﻮ

ﺳﺮﻃﺎ ﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ

ﻨﻨﺪ.
ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ

٦٢

ﺗﺒﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ،ﻋﻼﻳﻢ  ،ﻋﻮ ﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎ

ﻫﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ

ﺳﻌﻲ ﻨﻴﺪ
ﻳﻪ ﻨﻴﺪ.
ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮ ﻣﻲ ﺗﻮ ﻧﻴﺪ ﻋﻼ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺮ ﺷﺪ
ﺑﺮ ﺗﻬﻴﻪ
ﺘﺎ ﻫﺎ ﻳﮕﺮ ﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻃﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺳﺖ ﺳﺘﻔﺎ ﻨﻴﺪ.

ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺮﺑﻮ

ﻳﻦ ﺣﺪ ﺎ ،

ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى ﺷﺎﻳﻊ ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ و اﺻﻮل ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از آن ﻫﺎ

 ٥ــ٤ــ ﺑﻴﻤﺎر آﺳﻢ
ﺣﺘﻤ ًﺎ ﺗﺎ ﻨﻮن ﻧﺎم اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر را ﺷﻨﻴ ه اﻳ  .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ آﺳﻢ
ﭼﻴﺴﺖ؟ ا ﺜﺮ ﻣﺮدم اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر را ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ آﻟﺮژ ﻣ داﻧﻨ  .آﻳﺎ
ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻈﺮ را دارﻳ ؟
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻪ ﻣ داﻧﻴ اﻧﺴﺎن دو رﻳﻪ ﻳﺎ ﺷﺶ دارد .رﻳﻪ ﻫﺎ
ﻋﻀﻮ ﻣﻬﻢ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ اﻧ ﻪ وﻇﻴﻔﻪ اﺻﻠ آن ﻫﺎ ﺗﺒﺎدل
ﮔﺎزﻫﺎ ﺗﻨﻔﺴ )ا ﺴﻴﮋن و ﺮﺑﻦ د ا ﺴﻴ ( اﺳﺖ .اﮔﺮ ا ﺴﻴﮋن
ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑ ن ﻧﺮﺳ آن ﻫﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨ وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم
دﻫﻨ و زﻧ ﮔ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣ اﻓﺘ  .ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎر و اﺧﺘﻼل
در ﻣﺠﺎر ﻫﻮاﻳ رﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد ﺗﺒﺎدل ﮔﺎزﻫﺎ ﺗﻨﻔﺴ
ﻣﺨﺘﻞ ﺷﻮد.
آﺳﻢ ﺑﻴﻤﺎر اﻟﺘﻬﺎﺑ ﻣﺠﺎر ﻫﻮاﻳ اﺳﺖ .اﻳﻦ اﻟﺘﻬﺎب
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﮕ ﻣﺠﺎر ﻫﻮاﻳ ﻣ ﺷﻮد .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻴﻤﺎر دﭼﺎر
ﺧﺲ ﺧﺲ ﺳﻴﻨﻪ ،ﺗﻨﮕ ﻧﻔﺲ ،اﺣﺴﺎس ﮔﺮﻓﺘﮕ ﺳﻴﻨﻪ و ﺳﺮﻓﻪ
ﻣ ﺷﻮد.

ﺧﺲ ﺧﺲ

ﺳﺮﻓﻪ

١ــ  ٥ــ ٤ــ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮزا :ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮزا
در اﻳﺠﺎد آﺳﻢ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺤﺮ ﻫﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻧ ﮔ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
در دوران ﺷﻴﺮﺧﻮارﮔ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺤﺮ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ آﻟﺮژن ﻫﺎ ﻳﺎ
ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻨﻨ ه آﻟﺮژ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ )ﻣﺎﻧﻨ ﻫﻴﺮه ﻫﺎ
در ﻣﺤﻞ ﺧﻮاب ،ﻓﺮش ،ﻣﺒﻠﻤﺎن ،ﮔﺮﺑﻪ ،ﺳﻮﺳ و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
ﺧﺎﻧﮕ ( ،دود ﺳﻴﮕﺎر و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺤﺮ ﻫﺎ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳ در ﻣﺤﻞ
ﺎر اﺳﺖ .ﻣﺼﺮف ﺑﻌﻀ داروﻫﺎ ﻣﺜﻞ آﺳﭙﻴﺮﻳﻦ و ﺑﻌﻀ ﻏ اﻫﺎ،
ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔ  ،ﻧﮕﻪ دار ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻮدار ﻣﺜﻞ ﮔﺮﺑﻪ ،آﻟﻮدﮔ
ﻫﻮا ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻴﺠﺎﻧ و رواﻧ ﻣﺜﻞ ﺗﺮس و ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﺸ ﻳ ﺣﻤﻼت آﺳﻢ ﻣ ﺷﻮد.

ﮔﺮﻓﺘﮕ ﺳﻴﻨﻪ

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﻫﻴﺮه ﻫﺎ ) (Mitesﺣﺸﺮاﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺪازه ى ﺣﺪود  0/1ﻣﻴﻠﻰ ﻣﺘﺮ ﻛﻪ ﺟﺰء ﻣﻬﻤﻰ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺮد
و ﺧﺎك ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰ رود و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﲔ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ ،ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﻴﺮﻣﺴﻠﺢ دﻳﺪه ﳕﻰ ﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ
ﺟﺎﻧﻮران ﻓﺎﻗﺪ ﮔﺰش ﺑﻮده و ﺑﻴﻤﺎرى ﺧﺎﺻﻰ را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﳕﻰ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺗﻐﺬﻳﻪ ى آن ﻫﺎ از ﻻﻳﻪ ﻫﺎى ﺷﺎﺧﻰ ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻨﺪه ﺷﺪه ى اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن ﺗﺸﻚ ،ﭘﺘﻮ ،ﺑﺎﻟﺶ ،ﻓﺮش،
ﭘﺮده ،ﻣﺒﻠﻤﺎن ،اﺳﺒﺎب ﺑﺎزى ﻫﺎى ﭘﺸﻤﻰ و ﭘﺎرﭼﻪ اى و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ .ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻰ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب رﺷﺪ
و ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات را ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .ﲤﺎس اﻓﺮاد ﺑﺎ آﻟﺮژن ﻫﺎى ﻫﻴﺮه )ﺷﺎﻣﻞ ذرات ﺑﺪن ،ﻓﻀﻮﻻت و ﺗﺨﻢ( در
اﺑﺘﺪاى ﻛﻮدﻛﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻌﺪاد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آﺳﻢ را در ﻓﺮد ﺷﺪﻳﺪ ًا ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﺪ.
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٢ــ٥ــ٤ــ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ  :اﻗ ام ﻫﺎ زﻳﺮ در ﺎﻫﺶ ﺣﻤﻼت
ﺑﺎﺷ .
آﺳﻢ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ:
ــ ﺑﻪ ﻮد ﺎن آﺳﻤ آﺳﭙﻴﺮﻳﻦ ﻧ ﻫﻴ .
ــ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻮدار را ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬ ار ﻨﻴ .
ــ وﺳﺎﻳﻞ ﺧﻮاب و ﺑﺎز ﻮد ﺎن را از ﭘﺸﻢ و ﭘﻮﺳﺖ و
ــ اﻓﺮاد درون ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺳﻴﮕﺎر ﻧ ﺸﻨ .
ــ از ﻋﻄﺮ و ﺻﺎﺑﻮن و ﺷﺎﻣﭙﻮ ﻣﻌﻄﺮ در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺮ ﺟﺎﻧﻮران ﺗﻬﻴﻪ ﻧ ﻨﻴ .
ﻧ ﻨﻴ .
٦ــ٤ــ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﭼﺸﻢ
ــ ﻗﺎﻟ و ﻗﺎﻟﻴﭽﻪ در اﺗﺎق ﺧﻮاب ﺑﻴﻤﺎر ﻧﺒﺎﺷ .
ﭼﺸﻢ از اﻋﻀﺎ ﻣﻬﻢ ﺑ ن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ آﻳ ﻪ ارﺗﺒﺎط ﺷﻤﺎ
ــ ﭘﺘﻮ و ﻣﻠﺤﻔﻪ ﺑﻴﻤﺎر را ﺑﺎ آب ﺑﺴﻴﺎر داغ ) ٦٠درﺟﻪ(
را ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺑﺮﻗﺮار ﻣ ﻨ  .ﻧﮕﻪ دار از اﻳﻦ ﻋﻀﻮ ﺣﻴﺎﺗ
ﺑﺸﻮﻳﻴ و آن ﻫﺎ را در آﻓﺘﺎب ﺧﺸ ﻨﻴ .
ــ ﻫﻨﮕﺎﻣ ﻪ ﻫﻮا اﺗﺎق ﮔﺮم ﻳﺎ ﺧﻔﻪ اﺳﺖ ﻳﺎ دود ﻧﺎﺷ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻋ م رﺳﻴ ﮔ دﻗﻴﻖ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ
ﻋﻮاﻗﺐ ﺧﻄﺮﻧﺎ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮاﻧ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ .
از آﺷﭙﺰ و ﻳﺎ ﺑﻮﻫﺎ ﺗﻨ ﻫﺴﺖ ﭘﻨﺠﺮه را ﺑﺎز ﻨﻴ .
راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ اﻧﻮاع ﻧﺎرﺳﺎﻳ ﻫﺎ ﺑﻴﻨﺎﻳ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
ــ در ﺻﻮرﺗ ﻪ ﻫﻮا ﺑﻴﺮون آ ﻨ ه از دود ﻧﺎﺷ از
اﮔﺰوز ﺧﻮدروﻫﺎ و ﮔﺮده ﻫﺎ درﺧﺘﺎن و ﮔﻞ ﻫﺎ اﺳﺖ ،ﭘﻨﺠﺮه را ﺗﻨﺒﻠ ﭼﺸﻢ ،دورﺑﻴﻨ و ﻧﺰدﻳ ﺑﻴﻨ .
١ــ٦ــ٤ــ ﺗﻨﺒﻠ ﭼﺸﻢ :١اﻳﻦ اﺧﺘﻼل در  ٪٤ﻮد ﺎن
ﺑﺒﻨ ﻳ .
ــ ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﻪ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﺳﻢ در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺎرﻫﺎﻳ دﻳ ه ﻣ ﺷﻮد و ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺎﻫﺶ ﺷ ت ﺑﻴﻨﺎﻳ در ﻳ ﻳﺎ
ﻧ رﺗ ًﺎ ﻫﺮ دو ﭼﺸﻢ.
از ﻗﺒﻴﻞ ﺟﺎرو ﺮدن ،ﮔﺮدﮔﻴﺮ  ،رﻧﮓ آﻣﻴﺰ و ﭘﺨﺘﻦ ﻏ اﻫﺎ
ﻋﻠﻞ ﺗﻨﺒﻠ ﭼﺸﻢ
ﺑﻮدار را اﻧﺠﺎم دﻫﻴ  .ﺑﻌ از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺎرﻫﺎ و ﻗﺒﻞ از آن ﻪ
ــ دورﺑﻴﻨ ﻳﺎ ﻧﺰدﻳ ﺑﻴﻨ
ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﺳﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮدد ﻫﻮا را ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻨﻴ .
ــ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻳﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧ ن ﻃﻮﻻﻧ ﻣ ت ﭼﺸﻢ
ــ اﮔﺮ ﺴ ﺑﺮا ﻤ ﺮدن ﻧﻴﺴﺖ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﺳﻢ
ﻣ ﺗﻮاﻧﻨ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺎرو ﺮدن و ﮔﺮدﮔﻴﺮ از ﻣﺎﺳ اﺳﺘﻔﺎده ﻨﻨ .
ــ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻨﻴ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑ ﻧ ﺑﻴﺶ از ﺣ ﻧ اﺷﺘﻪ

ﺗﻮﺟﻪ!
ﺗﺒﺎ ﻣﻌ ﻮ
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺖ ﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻨﺒﻠﻲ ﭼﺸﻢ ﻮ ﺑﺎ ﺳﻦ
ﻮ ﻢ ﺳﺎﻟﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﻳﺠﺎ ﺗﻨﺒﻠﻲ ﭼﺸﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺖ .ﻟﻲ ﺻﻮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﺧﻮ ﻫﺪ ﺑﻮ .

 ،ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺮﭼﻪ
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ

ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺸﻢ ﺗﻨﺒﻞ ،ﭼﺸﻢ ﺳﺎﻟﻢ و را ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨ ﺗﺎ او
ــ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣ ﺷﻮد ﻪ ﺑﻴﻨﺎﻳ ﻫﻤﻪ ﻮد ﺎن ﻗﺒﻞ ﻳﺎ در  ٣ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺸﻢ ﺗﻨﺒﻞ ﺧﻮد ﺷﻮد.
٢ــ٦ــ٤ــ ﻧﺰدﻳ ﺑﻴﻨ و دورﺑﻴﻨ  :در ﻧﺰدﻳ ﺑﻴﻨ
ﺳﺎﻟﮕ اﻣﺘﺤﺎن ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻼح ﺗﻨﺒﻠ ﭼﺸﻢ ،ﻮد را ﺑﺎﻳ وادار ﺑﻪ ﻓﺮد ﻧﻤ ﺗﻮاﻧ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ اﺷﻴﺎء را از ﻓﺎﺻﻠﻪ دور ﺑﺒﻴﻨ  .اﻳﻦ اﻓﺮاد
اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺸﻢ ﺗﻨﺒﻠﺶ ﺮد .ﮔﺎﻫ ﺑﺮا وادار ﺮدن ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﺸﺎر ﻪ ﺑﺮ ﭼﺸﻤﺸﺎن
٦٤
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✎

وارد ﻣ ﺷﻮد ،دﭼﺎر ﺳﺮدرد ﻣ ﺷﻮﻧ .
درﺟﻪ ﻧﺰدﻳ ﺑﻴﻨ ﭼﺸﻢ اﻓﺮاد ﺑﻴﻤﺎر از ﻮد ﺗﺎ
دوران ﺑﻠﻮغ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣ ﻳﺎﺑ  .ﭘﺲ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﻳ ﻳ ﻳﺎ دو ﺑﺎر
در ﺳﺎل ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺷ ه ،ﺷﻤﺎره ﻋﻴﻨ ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮر

ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨ .
دورﺑﻴﻨ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﻨﻴﻦ ﭘﻴﺮ اﺗﻔﺎق ﻣ اﻓﺘ  .در دورﺑﻴﻨ
اﻓﺮاد ﻗﺎدر ﺑﻪ دﻳ ن وﺳﺎﻳﻠ ﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﻳ ﻗﺮار دارد،
ﻧﻴﺴﺘﻨ .

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠ4v
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﺼﻮ ﭼﺎ ﺳﻨﻠﻦ
ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﮔﺮ ﻫﺎ  ٥ﻧﻔﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮﮔﺮ ﻳ
ﺷﺪ ﺳﺖ( ﺗﻬﻴﻪ ﻨﺪ .ﻳ ﻲ
ﺟﻬﺖ ﻫﺎ ﺑﻌﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎ
ﻋﻀﺎ ﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ٦ﻣﺘﺮ ﻗﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ
ﻫﺎ ﺳﺆ ﻣﻲ ﺷﻮ  ،ﻧﺸﺎ ﻫﻨﺪ .ﻳ ﻲ ﻋﻀﺎ
ﻳﻒ ﺗﺎﺑﻠﻮ
ﻫﻨﺮﺟﻮ ﻳﺎ ﺷﺖ ﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻫﺮ ﮔﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
ﻼ ﺑﺤﺚ ﻨﻴﺪ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ
١

ﺣﺮ
ﭼﺎ ﺳﻨﻠﻦ )ﺗﺎﺑﻠﻮﻳﻲ ﻪ ﺑﺮ
ﻨﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ ﺳﺎﻳﺮ
ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎ ﮔﺮ
ﻫﺎ ﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﺮ ﻓﻲ ﻪ ﻫﺮ
ﮔﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﻏﻠﻂ ﺳﺖ ﻫﺮ
ﻋﻀﺎ ﮔﺮ ﻣﻤ ﻦ ﺳﺖ ﻧﺰ ﻳ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
E

ﭼ ﻴﺪه
✔ ﺑﺮا ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪن ،داﻧﺴﺘﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕ ﺎر ﺮد ﺑﺪن و ﻧﮕﻪ دار از آن ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮور
اﺳﺖ .در اﻳﻦ واﺣﺪ ﺎر ﺑﻪ ﺷﺶ ﮔﺮوه از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﺑﺪن
ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻗﻠﺒ ــ ﻋﺮوﻗ  ،ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻧﺎﺷ از اﺧﺘﻼل ﻫﺎ ﻏﺪه ا  ،ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ژﻧﺘﻴ ،
ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ ،آﺳﻢ و ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﭼﺸﻤ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ .اﮔﺮ در ﻧﮕﻪ دار از ﻋﻀﻮﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن
دﻗﺖ ﺎﻓ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ و ﻧ ﺘﻪ ﻫﺎﻳ ﻪ در ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ آن ﻫﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد ،زﻧﺪﮔ
ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻪ دور از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻧﺼﻴﺐ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺷﻮد .در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎﻳ ﻪ در اﻳﻦ
واﺣﺪ ﺎر ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻳ ﺳﺮ اﻗﺪام ﻫﺎ اوﻟﻴﻪ اﻧﺠﺎم داده ،ﺑﺮا ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺗ ﻤﻴﻠ
ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎ درﻣﺎﻧ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻨﻴﺪ.

Snelen Chart
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؟

آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎﻧ ﻧﻈﺮ واﺣﺪ ﺎر ﭼﻬﺎرم
١ــ ﻋﺮوق ﺮوﻧﺮ ﺧﻮن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺪام ﻳ
اﻟﻒ( ﻣﻐﺰ

ب( ﻗﻠﺐ

٢ــ دﻳﺎﺑﺖ ﻧﻮع ﻳ

از اﻋﻀﺎ ﺑﺪن را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣ
د( رﻳﻪ ﻫﺎ

ج( ﻋﻀﻼت

و ﻧﻮع دو ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﭼﻪ اﻓﺮاد دﻳﺪه ﻣ ﺷﻮد؟

اﻟﻒ( ﻮد ﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ــ ﺑﺎﻟﻎ ﻫﺎ

ج( ﻮد ﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ــ ﻮد ﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

٣ــ ﻤﺒﻮد ﻳﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﭼﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎﻳ ﻣ ﺷﻮد؟
اﻟﻒ( ﺑﺰرﮔ ﻏﺪه ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ

ج( ﺮ و ﻻﻟ

٤ــ ﺪام ﻳ

ﻨﺪ؟

ب( ﺑﺎﻟﻎ ﻫﺎ ــ ﻮد ﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

د( ﺑﺎﻟﻎ ﻫﺎ ــ ﺑﺎﻟﻎ ﻫﺎ

ب( ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔ ذﻫﻨ

د( ﻫﺮﺳﻪ

از ﺟﻤﻼت زﻳﺮ درﺑﺎره ﺑﻴﻤﺎر ﺗﺎﻻﺳﻤ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟

اﻟﻒ( ﺑﻴﻤﺎر ﺗﺎﻻﺳﻤ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺧﻔﻴﻒ و ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣ ﺷﻮد.
ب( اﮔﺮ ﻳ

از واﻟﺪﻳﻦ )ﭘﺪر ﻳﺎ ﻣﺎدر( ﻧﺎﻗﻞ ژن ﻫﺎ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪان آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع

ﺧﻔﻴﻒ ﺗﺎﻻﺳﻤ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮﻧﺪ.
دارد.

ج( اﮔﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻫﺮدو ﻧﺎﻗﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﻓﺮزﻧﺪان آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺗﺎﻻﺳﻤ ﻧﻮع ﺷﺪﻳﺪ وﺟﻮد
د( ﻫﺮﺳﻪ ﻣﻮرد ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.

 ٥ــ ﺪام ﻳ

از ﺟﻤﻼت زﻳﺮ درﺑﺎره ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟

اﻟﻒ(  ١٠٠ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺖ.

ب( اﮔﺮ ﺳﺮﻃﺎن زود ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﻮد در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎن اﺳﺖ.
ج( ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد درد ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ.

د( ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.

 ٦ــ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﺳﺮﻃﺎن ﺪام ﻳ

از ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺖ؟

اﻟﻒ( وراﺛﺖ

ب( ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄ

ج( روش زﻧﺪﮔ

د( ﻫﺮﺳﻪ ﻣﻮرد

اﻟﻒ( ﺗﻨﮕ ﻧﻔﺲ

ب( ﺳﺮﻓﻪ

ج( ﺗﻨﻔﺲ ﺳﺮﻳﻊ

د( ﻫﺮﺳﻪ ﻣﻮرد

اﻟﻒ(  ٣ﺳﺎﻟﮕ

ب(  ٤ﺳﺎﻟﮕ

ج(  ٥ﺳﺎﻟﮕ

٧ــ ﺪام ﻳ

از ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺟﺰء ﻋﻼﻳﻢ آﺳﻢ اﺳﺖ؟

 ٨ــ ﺑﺮا ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ از ﺗﻨﺒﻠ ﭼﺸﻢ ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻴﻨﺎﻳ

٦٦

ﻮد ﺎن در ﭼﻪ ﺳﻨ اﺳﺖ؟
د(  ٦ﺳﺎﻟﮕ

ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى واﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى ﺷﺎﻳﻊ ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ و اﺻﻮل ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از آن ﻫﺎ

؟

آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎﻧ ﻋﻤﻠ واﺣﺪ ﺎر ﭼﻬﺎرم
درﺑﺎره ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻨﻴﺪ .ﺑﺮا اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻧ ﺘﻪ ﻫﺎ

زﻳﺮ دﻗﺖ ﺷﻮد:

ﮔﺮوه ﻣﺸﺨﺼ را در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻨﻴﺪ اﮔﺮ در روﺳﺘﺎ زﻧﺪﮔ ﻣ

ﻨﻴﺪ ،ﺑﺎ ﻤ

ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻳﺎ ﻣﺮ ﺰ روﺳﺘﺎﻳ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺨﺼ ﺧﺎﻧﻮار را اﻧﺘﺨﺎب ﻨﻴﺪ و اﮔﺮ در ﺷﻬﺮ زﻧﺪﮔ ﻣ
ﻳﺎ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺰدﻳ

ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻨﻴﺪ .ﺳﭙﺲ از اﻓﺮاد

آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ

ﺑﻬﻮرز

ﻨﻴﺪ ﻳ

ﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺮده اﻳﺪ در ﺧﺼﻮص اﺑﺘﻼ

ﻪ در ﻃﻮل واﺣﺪ ﺎر ﺑﺎ آن ﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﺪ ،ﺳﺆال ﻨﻴﺪ.

در ﻃﻮل اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺳﻦ ،ﺟﻨﺲ ،ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺑﺘﻼ در ﺑﻴﻦ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻧﺰدﻳ  ،ﻋﻼﻳﻢ اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎر  ،ﻣﺸ ﻞ ﻫﺎ

ﻓﻌﻠ ﺑﻴﻤﺎران ،ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ ﭘﺰﺷ

و ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ

ﺗﻮﺟﻪ ﻨﻴﺪ .در ﭘﺎﻳﺎن ﮔﺰارﺷ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻬﻤ

ﻪ در ﺧﺼﻮص ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎﻳﺪ درﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ،ﺣﺘﻤﺎً

ﻪ در ﻃﻮل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻨﻴﺪ.

٦٧

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻫﺎ

٦٨

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻫﺎ

✔ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ﻫﺎ
واﺣ ﺎر اول
١ــ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺟﺴﻤ ﻳﺎ رواﻧ ﺑﻴﻤﺎر ﻣ ﮔﻮﻳﻨ .
٢ــ ﺑﻠﻪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ راه ﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎر و ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﻋﻮاﻣﻠ ﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﻤﺎر ﻣ ﺷﻮد ﻣ ﺗﻮان از
ﺑﺴﻴﺎر از ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﺮد.
٣ــ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آن ﻫﺎ
٤ــ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺜﻞ ﻟﻤﺲ ﺮدن ،ذرات رﻳﺰ ﻗﻄﺮه ا  ،ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﺎ  ،ﮔﺰش ﺣﻴﻮاﻧﺎت ،ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺟﻨﻴﻦ.
ﺗﻤﺎس ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺜﻞ آب ،ﻏ ا ،اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻤ ﺟﺎﻧ اران ﻣﺜﻞ ﻣﮕﺲ ،اﻧﺘﻘﺎل از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻮا.
 ٥ــ ﻋﻮاﻣﻞ زﻧ ه ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ.
 ٦ــ در ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ واﮔﻴﺮ ﻳ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧ ﻣﺜﻞ ﻣﻴ ﺮوب ،وﻳﺮوس ،ﻗﺎرچ و … ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎر ﻣ ﺷﻮد
و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل از اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ،ﻳﺎ از ﺣﻴﻮان ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ وﻟ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺮاﻳﺖ از ﻳ ﻓﺮد
ﺑﻪ ﻓﺮد دﻳﮕﺮ را ﻧ ارد.
٧ــ ﺑﻴﻤﺎر ﻗﻨ )دﻳﺎﺑﺖ( ﺗﺎﻻﺳﻤ  ،ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻗﻠﺒ  ،ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ،ﺳﺮﻃﺎن.
 ٨ــ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﺎﻣﻴﻠ  ،ﺳﻴﮕﺎر ،ﭼﺎﻗ  ،ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﻴ  ،ﺗﻐ ﻳﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ،زﻧ ﮔ ﺑ ون ﺗﺤﺮ .

واﺣ ﺎر دوم
١ــ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ٣٧/٦درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد را ﻪ از راه دﻫﺎن اﻧ ازه ﮔﻴﺮ ﻣ ﺷﻮد ،ﺗﺐ ﮔﻮﻳﻨ .
ﺳﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻬﻢ ﺑﺮوز ﺗﺐ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻋﻔﻮﻧ  ،روﺑﻪ رو ﺷ ن ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎ و ﺑﻌﻀ داروﻫﺎ
ﺧﺎص.
٢ــ ﻋﻠﻞ ﻣﻬﻢ ﺎﻫﺶ وزن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ ،ﺗﺐ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑ ﻧ ﺑﻴﺶ از ﺣ  ،ﻣﺸ ﻞ ﻫﺎ ﻗﻠﺒ ،
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ ،ﺳﻮء ﺗﻐ ﻳﻪ و آﺛﺎر داروﻫﺎ.
٣ــ درد ﺷ ﻳ و ﻓﺸﺎر دﻫﻨ ه در ﻧﺎﺣﻴﻪ وﺳﻂ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﻳﺎ درد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻨﮕ ﻧﻔﺲ ،ﻧﺎﻣﻨﻈﻤ ﺿﺮﺑﺎن
ﻗﻠﺐ ،ﺗﻬﻮع ،ﻋﺮق ﺮدن ﻳﺎ ﻏﺶ ﺮدن ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺟ ﻗﻠﺐ ﻳﺎ رﻳﻪ ﺑﺎﺷ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن ﻓﻮر
دارد .درد ﻪ ﺑﻴﻦ  ٢ﺗﺎ  ١٠دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﺑ ﺸ و ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑ ﻧ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد اﻫﻤﻴﺖ دارد.
٤ــ ﺗﻨﮕ ﻧﻔﺲ ﺷ ﻳ و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ  ،ﺒﻮد ﻟﺐ ﻳﺎ زﺑﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ  ،ﺗﻨﮕ ﻧﻔﺲ ﺑ ون ﻫﻴﭻ ﻋﻠﺖ واﺿﺢ و
ﺗﻨ ﺗﻨ ﻧﻔﺲ ﺸﻴ ن در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﻳﺎ ﺑﻌ از ﻤ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ.

٦٩

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻫﺎ

 ٥ــ ﺗﻬﻮع ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕ و ﻧﺎﺗﻮاﻧ در اﺳﺘﻔﺮاغ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣ ﺷﻮد و اﺳﺘﻔﺮاغ ﺧﺮوج ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت
ﻣﻌ ه اﺳﺖ.
٦ــ در ﻣ ﻓﻮع ﻮد ﺧﻮن دﻳ ه ﺷﻮد ،ﻢ ﺑﻨﻮﺷ  ،اﺳﻬﺎل و در ﻣ ت  ٣روز ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻴﺎﺑ  ،اﺳﻬﺎل ﺧﻴﻠ آﺑ
ﺑﺎﺷ  ،اﺳﺘﻔﺮاغ ﻣ ﺮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ  ،ﺗﺸﻨﮕ ﺧﻴﻠ زﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ و ﺑ ﺣﺎل ﻳﺎ ﺧﻮاب آﻟﻮده ﺑﺎﺷ .
٧ــ رﻧﮓ ﭘﺮﻳ ﮔ  ،ﺗﻨﮕ ﻧﻔﺲ ،ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ ،ﺧﺴﺘﮕ و زرد .
 ٨ــ ﺑﻬﺒﻮد رژﻳﻢ ﻏ اﻳ  ،ﻏﻨ ﺳﺎز ﻣﻮادﻏ اﻳ ﺑﺎ آﻫﻦ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣ ﻤﻞ ﻫﺎ آﻫﻦ و ﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ
اﻧﮕﻠ .
٩ــ در  ٤ﺳﺎﻋﺖ اول ﻫﺮﻳ ﺳﺎﻋﺖ ﺣ ود ﻧﻴﻢ ﻟﻴﺘﺮ )دو ﻟﻴﻮان( ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﻨﻮﺷﻴ  ،از اﺳﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴ ،
ﺑﺮا ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از ﺑﺮوز ﻣﺠ د ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﻳ روزاﻧﻪ  ٢ﺗﺎ  ٣ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﻨﻮﺷﻴ  .اﮔﺮ در ﻫﻮا ﮔﺮم ﻫﺴﺘﻴ از ﻣﻘ ار
ﻓﻮق ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻨﻮﺷﻴ  .ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺎﻣﻞ و ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺜﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ دارد.
١٠ــ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑ ن در وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ،آﺳﻴﺐ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻳﺎ رﺑﺎط ﻫﺎ ﻳﺎ دﻳﺴ ﻏﻀﺮوف ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺮه ا  ،ﺑﻠﻨ
ﺮدن اﺟﺴﺎم ﺳﻨﮕﻴﻦ ،وارد ﺷ ن ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻳ از اﻋﺼﺎب ،ﻣﺸ ﻞ در ﻳ از اﻋﻀﺎ داﺧﻠ ﺑ ن.

واﺣ ﺎر ﺳﻮم
١ــ ﺰاز ،ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل ،ﺳﺮﺧ  ،ﺳﺮﺧﺠﻪ ،اورﻳﻮن ،دﻳﻔﺘﺮ  ،ﺳﻞ و ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ »ب«
٢ــ اورﻳﻮن ،اﻳ ز ،ﺳﺮﺧ  ،ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل و ﺳﺮﺧﺠﻪ.
٣ــ ﺗﺰرﻳﻖ ﺧﻮن و ﻓﺮآورده ﻫﺎ ﺧﻮﻧ آﻟﻮده ،از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴ ﺑﺎ ﻓﺮد آﻟﻮده و از ﻣﺎدر آﻟﻮده ﺑﻪ ﺟﻨﻴﻦ.
٤ــ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از آﻟﻮدﮔ  ،رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬ اﺷﺖ در ﻮد ﺎن و درﻣﺎن اﻓﺮاد آﻟﻮده اﺳﺖ.
٧ــ د
 ٦ــ ب
 ٥ــ اﻟﻒ

واﺣ ﺎر ﭼﻬﺎرم

٧٠

١ــ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺧﻮرا روزاﻧﻪ ،ﻗﻄﻊ ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن.
٢ــ دﻳﺎﺑﺖ ﻧﻮع ﻳ ﻳﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ،دﻳﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو ﻳﺎ ﻏﻴﺮواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ.
٣ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤ ﻫﺎ ﻳ دار.
٤ــ ﻢ ﺧﻮﻧ  ،رﻧﮓ ﭘﺮﻳ ﮔ  ،ﺿﻌﻒ و ﺑ ﻗﺮار  ،ﺑﺰرﮔ ﺷ ﻢ ،ﺗﻐﻴﻴﺮرﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻠﻔﺘ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ
ﺻﻮرت ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎﻓﺘﻦ وزن ،ﭘﻴﺸﺎﻧ ﺑﻠﻨ و ﺑﺮآﻣ ه ،ﮔﻮﻧﻪ و آرواره ﻓﻮﻗﺎﻧ ﭘﻬﻦ.
 ٥ــ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧ ﮔ ذﻫﻨ  ،ﺷﻠ ﻋﻀﻼت ،ﺞ ﺑﻮدن ﺷ ﺎف ﭘﻠ  ،زﺑﺎن ﺑﺰرگ و ﺑﻴﺮون آﻣ ه ،رﻳﺸﻪ ﺑﻴﻨ ﭘﻬﻦ،
ﮔﻮش ﻫﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻏﻴﺮﻋﺎد  ،دﺳﺖ ﻫﺎ و ﮔﺮدن ﻮﺗﺎه.
 ٦ــ ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﻴ و وراﺛﺘ  ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄ و روش زﻧ ﮔ .
٧ــ ﻳ ﺳﻮم ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ اﺳﺖ.
 ٨ــ ﺳﻦ ،ارث ،ﺟﻨﺲ ،ﺳﻦ ﻣﺎدر ،ﺳﻴﮕﺎر ،ﻧﮋاد و ﻋ م دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ اﻣ ﺎﻧﺎت درﻣﺎﻧ و ﻣﺸ ﻞ ﻫﺎ رواﻧ و
اﺟﺘﻤﺎﻋ .
٩ــ ﺑﻴﻨﺎﻳ ﻫﻤﻪ ﻮد ﺎن ﻗﺒﻞ ﻳﺎ در  ٣ﺳﺎﻟﮕ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﻮد.

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻫﺎ

✔ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ آزﻣﻮن ﻫﺎ ﭘﺎﻳﺎﻧ ﻧﻈﺮ
واﺣ ﺎر اول
١ــ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺟﺴﻤ و رواﻧ ﺑﻴﻤﺎر ﻣ ﮔﻮﻳﻨ .
٢ــ در ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ واﮔﻴﺮ ﻳ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧ ﺧﺎص ﻳﺎ ﻣﻮاد ﺳﻤ آن در ﺑ ن ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎر ﻣ ﺷﻮد در
ﺻﻮرﺗ ﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ ﻓﺎﻗ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎر زا زﻧ ه اﻧ .
٣ــ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎر زا زﻧ ه )ﺑﺎ ﺘﺮ ﻫﺎ ،وﻳﺮوس ﻫﺎ ،اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ،ﻗﺎرچ ﻫﺎ و …( ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳ )ورود ﻣﻮاد
ﺳﻤ ﺑﻪ ﺑ ن ،ﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ( ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳ )ﮔﺮﻣﺎزدﮔ  ،ﺳﺮﻣﺎزدﮔ  ،ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎ و ﺗﺼﺎدﻓﺎت( و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
)ﻣﺜﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎن(.
٤ــ ﻣﻴﺰﺑﺎن ،ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎر زا و ﻣﺤﻴﻂ.
 ٥ــ ﺳﺮﺧ  ،ﺳﺮﺧﺠﻪ و اورﻳﻮن.
 ٦ــ دوﮔﺎﻧﻪ وﻳﮋه ﺑﺰرﮔﺴﺎل ،دوﻧﻮﺑﺖ و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳ ﻣﺎه.
٧ــ ﺳﻞ ،دﻳﻔﺘﺮ  ،ﺰاز ،ﺳﻴﺎه ﺳﺮﻓﻪ ،ﺳﺮﺧ  ،ﺳﺮﺧﺠﻪ ،اورﻳﻮن ،ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل و ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ »ب«.
١٢ــ د
١١ــ ج
١٠ــ د
٩ــ ب
 ٨ــ اﻟﻒ

واﺣ ﺎر دوم
١ــ ج
٧ــ اﻟﻒ

٢ــ ب
 ٨ــ د

٣ــ د
٩ــ د

٤ــ اﻟﻒ
١٠ــ د

 ٥ــ ب

٦ــ د

واﺣ ﺎر ﺳﻮم
٤ــ د

 ٥ــ د

٦ــ د

٣ــ ج
٢ــ اﻟﻒ
١ــ ب
٩ــ اﻟﻒ
 ٨ــ ب
٧ــ ج
١٠ــ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﻮاد آﻟﻮده ،آﻟﻮدﮔ از راه ﺧﻮرا ﻫﺎ ،آﻟﻮدﮔ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻮا )اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر آﻟﻮده(.
١١ــ ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴ ﺑﺎ ﻓﺮد آﻟﻮده ،ﺧﻮن و ﻓﺮآورده ﻫﺎ ﺧﻮﻧ آﻟﻮده ،از ﻣﺎدر آﻟﻮده ﺑﻪ ﺟﻨﻴﻦ.
١٢ــ ﺳﺮﻓﻪ ﺑﻴﺶ از دو ﻫﻔﺘﻪ ،ﺧﻠﻂ ﻳﺎ ﺧﻠﻂ ﺧﻮﻧ  ،ﺗﺐ ،ﺗﻌﺮﻳﻖ ﺷﺒﺎﻧﻪ و ﺎﻫﺶ وزن.

واﺣ ﺎر ﭼﻬﺎرم
١ــ ب
٧ــ د

٢ــ اﻟﻒ
 ٨ــ اﻟﻒ

٣ــ د

٤ــ د

 ٥ــ د

٦ــ د
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ﻣﻨﺎﺑﻊ

٧٢

١ــ اﺣﻤ  ،ﺎﻣﺮان )ﮔﺮدآور ( ،ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،١٣٨٢ﻣﺒﺤﺚ ﻋﻔﻮﻧ اﺻﻮل ﻃﺐ داﺧﻠ ﻫﺎرﻳﺴﻮن ،٢٠٠١
اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺮدا ،ﭼﺎپ اول.
٢ــ اﺣﻤ  ،ﺎﻣﺮان )ﮔﺮدآور ( ،ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،١٣٨٢ﻣﺒﺤﺚ ﻏ د و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﺻﻮل ﻃﺐ داﺧﻠ ﻫﺎرﻳﺴﻮن
 ،٢٠٠١اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺮدا ،ﭼﺎپ اول.
٣ــ اﺣﻤ  ،ﺎﻣﺮان )ﮔﺮدآور ( ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،١٣٨٢ﻣﺒﺤﺚ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق و رﻳﻪ اﺻﻮل ﻃﺐ داﺧﻠ
ﻫﺎرﻳﺴﻮن  ،٢٠٠١اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺮدا ،ﭼﺎپ اول.
٤ــ اﺣﻤ  ،ﺎﻣﺮان )ﮔﺮدآور ( ،ﺑﻬﺎر  ،١٣٨٢اﻃﻔﺎل ﻧﻠﺴﻮن  ،١٩٩٨اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺮدا ،ﭼﺎپ
دوم.
 ٥ــ اﺣﻤ  ،ﺎﻣﺮان )ﮔﺮدآور ( ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،١٣٨٢ﻣﺒﺤﺚ روﻣﺎﺗﻮﻟﻮژ و ﻠﻴﻪ اﺻﻮل ﻃﺐ داﺧﻠ ﻫﺎرﻳﺴﻮن
 ،٢٠٠١اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺮدا ،ﭼﺎپ اول.
 ٦ــ اﺣﻤ  ،ﺎﻣﺮان )ﮔﺮدآور ( ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،١٣٨٢ﻣﺒﺤﺚ ﮔﻮارش و ﺒ و ﺧﻮن اﺻﻮل ﻃﺐ داﺧﻠ
ﻫﺎرﻳﺴﻮن  ،٢٠٠١اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺮدا ،ﭼﺎپ اول.
٧ــ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و راﻫﻨﻤﺎ اﻳﻤﻦ ﺳﺎز  ،١٣٨٣ ،ﻣﺼﻮب ﻤﻴﺘﻪ ﺸﻮر اﻳﻤﻦ ﺳﺎز  ،وزارت ﺑﻬ اﺷﺖ ،درﻣﺎن
و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷ  ،ﻣﺮ ﺰ ﻣ ﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ،اداره ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ ﺑﺎ وا ﺴﻦ و ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ،وﻳﺮاﻳﺶ ﺷﺸﻢ.
 ٨ــ ﺟﺎﻧﻘﺮﺑﺎﻧ  ،ﻣﺤﺴﻦ ،١٣٨٠ ،واژه ﻧﺎﻣﻪ اﭘﻴ ﻣﻴﻮﻟﻮژ )وﻳﺮاﻳﺶ ﭼﻬﺎرم( ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻨ ﺎش،
ﭼﺎپ اول.
٩ــ ﺟﺎن.ام.ﻻﺳﺖ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺟﺎﻧﻘﺮﺑﺎﻧ  ،ﻣﺤﺴﻦ ،١٣٨٠ ،واژه ﻧﺎﻣﻪ اﭘﻴ ﻣﻴﻮﻟﻮژ  ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻨ ﺎش،
ﭼﺎپ اول.
١٠ــ ﺟ .ا .ﭘﺎر ــ  .ﭘﺎر  .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺠﺎﻋ ﺗﻬﺮاﻧ  ،ﺣﺴﻴﻦ ،ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻠ اﻓﻀﻠ  ،ﺣﺴﻴﻦ،١٣٧٩ ،
درﺳﻨﺎﻣﻪ ﭘـﺰﺷ و اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻣﺰﻣﻦ ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ و ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ واﮔﻴﺮ ﺷﺎﻳﻊ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺎط،
ﭼﺎپ ﺳﻮم.
١١ــ ﺟﻴﻤﺰ ﭼﻦ )وﻳﺮاﺳﺘﺎر( ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﺻﺒﺎﻏﻴﺎن ،١٣٨٠ ،دﺳﺘﻮر ﺎر ﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ واﮔﻴﺮدار
در اﻧﺴﺎن ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﻮرﺳﻴﻨﺎ ،ﭼﺎپ ﻫﻔ ﻫﻢ.
١٢ــ ﻋﺰﻳﺰ  ،ﻓﺮﻳ ون ــ ﺣﺎﺗﻤ  ،ﺣﺴﻴﻦ و ﺟﺎﻧﻘﺮﺑﺎﻧ  ،ﻣﺤﺴﻦ ،زﻣﺴﺘﺎن  ،١٣٨٣اﭘﻴ ﻣﻴﻮﻟﻮژ و ﻨﺘﺮل
ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺷﺎﻳﻊ در اﻳﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﺴﺮو  ،ﭼﺎپ اول.
١٣ــ ﮔﺮوه ﻧﻮﻳﺴﻨ ﮔﺎن ،١٣٨٣ ،راﻫﻨﻤﺎ ﻣﻠ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺗﻬﺮان :ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕ اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ﺑﺰرگ،
ﭼﺎپ اول.

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻫﺎ

ﺑﺮا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
١ــ ﺳﺎﻳﺖ www. salamatiran. com
٢ــ ﺳﺎﻳﺖ www.atgci. org
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اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر در ﺧﺎﻧﻮاده :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ از ﺑﻴﻤﺎران در ﺧﺎﻧﻪ

ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎرﺗ دوم

اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر در ﺧﺎﻧﻮاده

ﻫف ﻠ
آﺷﻨﺎﻳ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ ﻻزم از ﺑﻴﻤﺎران و ﺑﻪ ﺎرﮔﻴﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎر از اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻴﻤﺎر

٧٤

ﻓﻬﺮﺳﺖ Ëﺳﺎﻳﻞ  Ëﺗﺠﻬﻴﺰ« ﻣﻮ—œﻧﻴﺎ“:
١ــ دﻣﺎﺳﻨﺞ )ﺗﺐ ﺳﻨﺞ( ﺟﻴﻮه ا )دﻫﺎﻧ و ﻣﻘﻌ (
٢ــ ﭘﻨﺒﻪ
٣ــ اﻟ ﻞ
٤ــ ﻟﮕﻦ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ ﭘﻼﺳﺘﻴ
 ٥ــ ﭘﺎرچ آب ﭘﻼﺳﺘﻴ
٦ــ ﺣﻮﻟﻪ ﺑﺰرگ ﺣﻤﺎم
٧ــ ﺣﻮﻟﻪ ﻮﭼ دﺳﺖ و ﺻﻮرت
 ٨ــ دﺳﺘ ﺶ ﻳ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف
٩ــ دﺳﺘ ﺶ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺟﺮاﺣ
١٠ــ ﺻﺎﺑﻮن ﻣﺎﻳﻊ

اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر در ﺧﺎﻧﻮاده :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ از ﺑﻴﻤﺎر در ﺧﺎﻧﻮاده

١١ــ ﺷﺎﻣﭙﻮ
١٢ــ ﻟﻴﻒ ﺣﻤﺎم
١٣ــ ﻣﻠﺤﻔﻪِ ،
ﻟﺒﺎس ﺑﻴﻤﺎر )ﺑﻠﻮز و ﺷﻠﻮار( روﺑﺎﻟﺸ
١٤ــ ﻟﮕﻦ ﻣ ﻓﻮع )ﻣﻌﻤﻮﻟ و ﻣﺨﺼﻮص ﺷ ﺴﺘﮕ ﻤﺮ(
١٥ــ ﺑﺎﻟﺶ ﺑﻴﻤﺎر
١٦ــ ﻣﺎﻧ ﻦ )در ﻗﺴﻤﺖ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﺘﺤﺮ ﺑﺎﺷ (
١٧ــ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺟﻴﻮه ا
١٨ــ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﻋﻘﺮﺑﻪ ا
١٩ــ ﮔﻮﺷ ﭘﺰﺷ
٢٠ــ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻔﻴ ﻨﻨ ه ﺧﺎﻧﮕ ﺣﺎو ﻫﻴﭙﻮ ﻠﺮﻳﺖ ﺳ ﻳﻢ
٢١ــ ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎ در اﻧ ازه  ٣٠در ٣٠
٢٢ــ ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژ )ﺳﺮم ﻧﻤ ( ٪٠/٩
٢٣ــ ﻣﺸﻤﻊ ﺑﺰرگ و ﻮﭼ )ﺑﺮا ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ ﺑﻴﻤﺎر(
٢٤ــ ﺳﻴﻨ دارو
٢٥ــ ﻓﻨﺠﺎن ﻣ رج دارو
٢٦ــ ﻧ
٢٧ــ ﻟﻴﻮان ﻳ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف
٢٨ــ ﺳﺮﻧﮓ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻫﻤﺮاه ﺳﻮزن ﺷﻤﺎره  ٢٥ﻳﺎ ٢٧
٢٩ــ آﻣﭙﻮل دارو
٣٠ــ وﻳﺎل دارو
٣١ــ آب ﻣﻘﻄﺮ
٣٢ــ ﻇﺮف ﻣﺨﺼﻮص ﭘﻨﺒﻪ اﻟ ﻞ
٣٣ــ وﻳﺎل اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺮﻳﺴﺘﺎل
٣٤ــ وﻳﺎل اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ NPH
٣٥ــ ﺷﻴﺎف ﻣﻘﻌ دارو )ﻣﺎﻧﻨ اﺳﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ(
٣٦ــ ﻗﻄﺮه اﺳﺘﺮﻳﻞ ﭼﺸﻤ )ﻣﺎﻧﻨ ﻗﻄﺮه ﺑﺘﺎﻣﺘﺎزون(
٣٧ــ ﻗﻄﺮه اﺳﺘﺮﻳﻞ ﮔﻮش )ﻣﺎﻧﻨ ﭘﻠ ﻣﻴ ﺴﻴﻦ ( NH
٣٨ــ ﻗﻄﺮه اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﻴﻨ )ﻣﺎﻧﻨ ﻗﻄﺮه ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ (٪٠/٦٥
٣٩ــ ﭘﻤﺎد ﭘﻮﺳﺘ )ﻣﺎﻧﻨ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ( A+D
٤٠ــ ﻗﻄﺮه ﺧﻮرا )ﻣﺎﻧﻨ اﺳﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ(
٤١ــ ﻗﺮص ﺧﻮرا )ﻣﺎﻧﻨ اﺳﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ(
٤٢ــ ﭙﺴﻮل ﺧﻮرا )ﻣﺎﻧﻨ آﻣﻮ ﺴ ﺳﻴﻠﻴﻦ(
٤٣ــ ﺷﺮﺑﺖ ﺧﻮرا )ﻣﺎﻧﻨ ا ﺴﭙ ﺘﻮراﻧﺖ(

٧٥
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٤٤ــ ﭘﻮدر دارو )ﻣﺎﻧﻨ (ORS
٤٥ــ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﻣ رج
٤٦ــ اﺳﭙﺮ اﺳﺘﻨﺸﺎﻗ )ﻣﺎﻧﻨ ﺳﺎﻟﺒﻮﺗﺎﻣﻮل(
٤٧ــ ﭙﺴﻮل ا ﺴﻴﮋن ﺛﺎﺑﺖ
٤٨ــ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺮم دارو )ﻣﺎﻧﻨ ﻗﻨ  ٪٥و ﻗﻨ
٤٩ــ ﺳﺖ ﺳﺮم
 ٥٠ــ ﻴﺴﻪ ﻳﺎ ﭘﺎ ﺖ زﺑﺎﻟﻪ ﻮﭼ
 ٥١ــ ﻣﺎﺳ ا ﺴﻴﮋن
 ٥٢ــ ﺳﻮﻧ ا ﺴﻴﮋن )ﻳ ﺷﺎﺧﻪ و دوﺷﺎﺧﻪ(
 ٥٣ــ ﺳﺎﻋﺖ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺷﻤﺎر
 ٥٤ــ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﺮم
 ٥٥ــ ﻴﺴﻪ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﺰرگ
 ٥٦ــ ﻣﺎﺳ
 ٥٧ــ ﻋﻴﻨ
 ٥٨ــ ﮔﺎن
 ٥٩ــ دﻣﭙﺎﻳ
 ٦٠ــ وا ﺮ ﻳﺎ ﻋﺼﺎ
 ٦١ــ ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﻪ ﻨﺎر ﺗﺨﺖ
 ٦٢ــ دﺳﺘﻤﺎل ﺎﻏ ﻳ ﺒﺎر ﻣﺼﺮف

ــ ﻧﻤ (

ﺟ ول زﻣﺎن ﺑﻨ

٧٦

آﻣﻮزش ﻧﻈﺮ

آﻣﻮزش ﻋﻤﻠ

ﺟﻤﻊ

 ٢٠ﺳﺎﻋﺖ

 ١٠ﺳﺎﻋﺖ

 ٣٠ﺳﺎﻋﺖ

اصول مراقبت از بیمار در خانواده :آشنایی با مراقبت های عمومی از بیمار در خانواده

مقدمه

انسان موجودی اجتماعی است و اعضای خانواده همواره اولین گروهی هستند که نیازهای انسان را تأمین
می کنند .انسان ها در طول زندگی خود بارها بیمار می شوند که عالوه بر رعایت دستورهای پزشک ،باید از آنان
در منزل به طور صحیح و مناسب مراقبت شود .بنابراین برای همه الزم است که چگونگی مراقبت از بیماران را
فراگیرند تا در مواقع ضروری به کار گرفته شود.
مراقبت از بیماران در منزل مزایای بسیار دارد که می توان در بین آنان به احساس تعلق و وابستگی بین
اعضای خانواده کم شدن هزینه ی درمان ،کوتاه شدن دوره ی ناخوشی بیمار ،مشارکت همه ی اعضای خانواده
در امر مراقبت و کسب تجربه ی شیرین پرستاری از بیمار و … اشاره کرد که هریک به تنهایی بسیار ارزشمند و
گرانبهاست.
با توجه به مطالب ذکر شده ،این پودمان ،با عنوان «توانایی مراقبت و پرستاری از افراد خانواده هنگام
بیماری» طراحی شده است و هدف از نگارش ،آن است که هنرجویان عزیز بتوانند آموخته های خود را در زندگی
فردی و اجتماعی به کار گیرند.
از هنرجویان انتظار می رود که برای دستیابی به باالترین سطح یادگیری توجه کنند که این پودمان به سه واحد
کار تقسیم شده ،در هر واحد کار ،بسته به موضوع موردنظر ،تصاویری وجود دارد که با دقت نظر در آن ها قادر
خواهید بود بسیاری از مهارت های عملی را به خوبی فراگرفته ،اجرا کنید.
مؤ ّلف
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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
واﺣ ﺎر اول :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ از
ﺑﻴﻤﺎران در ﺧﺎﻧﻪ
ﻫ ف ﻫﺎى رﻓﺘﺎرى
ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن
ﻣﻘ ﻣﻪ
١ــ١ــ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎى ﺑﻬ اﺷﺘﻰ
١ــ١ــ١ــ اﺳﺘﺤﻤﺎم ﺑﻴﻤﺎر
٢ــ١ــ١ــ ﺗﻐ ﻳﻪ ﺑﻴﻤﺎر
٣ــ١ــ١ــ ﻣﺎﺳﺎژ ﭘﺸﺖ
٤ــ١ــ١ــ دﻓﻊ
 ٥ــ١ــ١ــ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ و ﺣﺮ ﺖ دادن ﺑﻴﻤﺎر
 ٦ــ ١ــ١ــ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﺒﺎس و ﻣﻠﺤﻔﻪ
٧ــ١ــ١ــ ﺟ اﺳـﺎزى و ﮔﻨ زداﻳـﻰ ﻇﺮوف و
وﺳﺎﻳـﻞ ﺑﻴﻤﺎر
 ٨ــ١ــ١ــ ﺧﻮاب و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻴﻤﺎر
٩ــ١ــ١ــ ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ ﺑﻴﻤﺎر
٢ــ١ــ ِ
ﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎرﺧﻮن
ﭼ ﻴه
آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﻧﻈﺮى واﺣ ﺎر اول
آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﻋﻤﻠﻰ واﺣ ﺎر اول

٧٨

٧٩
٨١
٨١
٨٢
٨٢
٨٢
٨٤
٨٥
٨٦
٨٧
٨٨
٨٩
٩٠
٩١
٩١
٩٣
٩٣
٩٤

واﺣ ﺎر دوم :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ دارو و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
٩٥
ﺑﻴﻤﺎر
٩٧
ﻫ ف ﻫﺎى رﻓﺘﺎرى
٩٧
ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن
٩٨
ﻣﻘ ﻣﻪ
٩٨
١ــ٢ــ دارو
١ــ١ــ٢ــ ﻧ ﺘﻪﻫﺎى ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﺮف دارو ١٠٠
٢ــ١ــ٢ــ ﻧﺤﻮه ى اﺳﺘﻔﺎده از داروى ﻣﻮﺿﻌﻰ ١٠١
٣ــ١ــ٢ــ ﻧﺤﻮهى اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎى ﭼﺸﻤﻰ ١٠١
٤ــ١ــ٢ــ ﻧﺤﻮه ى اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﺮه ﮔﻮش ١٠٢
١٠٢
 ٥ــ١ــ٢ــ ﻧﺤﻮه ى اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﺮه ﺑﻴﻨﻰ
٦ــ١ــ٢ــ ﻧﺤﻮه ى اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﺎف در ﻣﻘﻌ ١٠٢

٧ــ١ــ٢ــ ﻧﺤﻮهى اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎى اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻰ ١٠٣
٨ــ١ــ٢ــ ﻧﺤﻮه ى اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎى ﺧﻮرا ﻰ ١٠٣
١٠٤
٢ــ٢ــ دﻳﺎﺑﺖ و اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ
١٠٦
٣ــ٢ــ درﻣﺎن ﺑﺎ ا ﺴﻴﮋن
١٠٧
٤ــ٢ــ ﺳﺮم
١٠٨
 ٥ــ٢ــ ﺻﻨ ﻟﻰ ﭼﺮﺧ ار
١٠٩
ﭼ ﻴه
١٠٩
آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﻧﻈﺮى واﺣ ﺎر دوم
١١٠
آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﻋﻤﻠﻰ واﺣ ﺎر دوم
واﺣ ﺎر ﺳﻮم :آﺷﻨﺎﻳ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻠ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر ١١١
١١٣
ﻫ ف ﻫﺎى رﻓﺘﺎرى
١١٣
ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن
١١٤
ﻣﻘ ﻣﻪ
١١٤
١ــ٣ــ ﺗﺐ
١١٤
١ــ١ــ٣ــ روش ﻫﺎى ﻨﺘﺮل ﺗﺐ
٢ــ١ــ٣ــ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ از ﺑﻴﻤﺎران ﺗﺐدار ١١٦
١١٧
٣ــ١ــ٣ــ ﺗﻦ ﺷﻮﻳﻪ
١١٨
٢ــ٣ــ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﻬﺎل
٣ــ٣ــ اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى
١١٩
واﮔﻴﺮ
٤ــ٣ــ اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى
١٢٠
ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ
 ٥ــ٣ــ اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت
١٢١
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻰ
١٢٢
ﭼ ﻴه
١٢٢
آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﻧﻈﺮى واﺣ ﺎر ﺳﻮم
١٢٣
آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﻋﻤﻠﻰ واﺣ ﺎر ﺳﻮم
ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻫﺎ
ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ﻫﺎ
ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى آزﻣﻮن ﻫﺎى ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﻧﻈﺮى
ﻣﻨﺎﺑﻊ

١٢٤
١٢٥
١٢٦
١٢٧
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واﺣﺪ ﺎر اول

آﺷﻨﺎﻳ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣ از ﺑﻴﻤﺎران در ﺧﺎﻧﻪ

٧٩
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ﻓﻬﺮﺳﺖ وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮا اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻋﻤﻠ واﺣ ﺎر اول
ردﻳﻒ وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز :ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠ  ١ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠ  ٢ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠ  ٣ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠ  ٤ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠ ٥
١

ﻟﮕﻦ ﺷﺴﺖ وﺷﻮ ﭘﻼﺳﺘﻴ

٭

٢

ﺻﺎﺑﻮن ﻣﺎﻳﻊ

٭

٣

ﭘﺎرچ آب ﭘﻼﺳﺘﻴ

٭

٤

ﺣﻮﻟﻪ ﺑﺰرگ ﺣﻤﺎم

٭

ﻮﭼ

دﺳﺖ

٥

ﺣﻮﻟﻪ

٦

ﻣﺸﻤﻊ ﺑﺰرگ

٭

٧

ﻣﺸﻤﻊ ﻮﭼ

٭

٨

ﻣﻠﺤﻔﻪ

٭

٩

ﻟﺒﺎس ﺑﻴﻤﺎر

٭

 ١٠ﺷﺎﻣﭙﻮ
 ١١ﭘﻴﺶ ﺑﻨ

٭

 ١٢ﻟﮕﻦ ﻳﺎ ﻟﻮﻟﻪ )دﻓﻊ ادرار و ﻣ ﻓﻮع(

٭

ِ
ﻟﻴﻒ ﺣﻤﺎم
١٣

٭

 ١٤ﻣﺎﻧ ﻦ

٭

 ١٨روﺑﺎﻟﺸ
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٭
٭

٭
٭

٭

٭

 ١٥دﺳﺘ ﺶ ﻳ ﺒﺎر ﻣﺼﺮف

 ١٧ﭘﻨﺒﻪ

٭

٭

٭

 ١٦دﺳﺘ ﺶ ﺟﺮاﺣ

٭

٭
٭
٭
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ﻫﺪف ﻫﺎى رﻓﺘﺎر
زﻳﺮ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ:
ﺪن اﻳ
ﻦ
وا
ﺣ
ﺪ
ﻛ
ﺎر
ﺑﺘ
ﻮ
اﻧ
ﺪ
ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎى
 1ـ اﺳﺘﺤﻤﺎم در ﺗﺨﺖ
را
ﺑﻪ
ﻃ
ﻮر
ﻋ
ﻤﻠ
ﻰ
رو
2
ى ﻣﺎﻧﻜﻦ اﳒﺎم دﻫﺪ.
ـ ﻓﻮاﻳﺪ ﺧﻮاب و اﺳﺘ
ﺮا
ﺣ
ﺖ
ﺑﻴ
ﻤ
ﺎر
را
ﺷﺮ
ح دﻫﺪ.
3ـ
ﻧﺤﻮه ى ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﺒﺎ
س
و
ﻣﻠ
ﺤ
ﻔﻪ
ى
ﺑﻴ
ﻤ
ﺎر را
4
روى ﻣﺎﻧﻜﻦ اﺟﺮا ﻛﻨﺪ.
ـ اﺻﻮل ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ و
ﺣ
ﺮﻛ
ﺖ
ﺑﻴ
ﻤ
ﺎر
را
ﺑ
ﻴﺎ
ن ﻛﻨﺪ.
5
ـ ﻋﻠﻞ و اﻫﻤﻴﺖ ﺟﺪا
ﺳ
ﺎز
ى
و
ﮔﻨ
ﺪ
زد
اﻳ
ﻰ
6
ﻇﺮوف و وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻴ
ـ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺎﺳ
ﺎژ
ﻤﺎر را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
ﭘ
ﺸ
ﺖ
را
رو
ى
ﻣﺎ
ﻧﻜﻦ اﺟﺮا ﻛﻨﺪ.
 7ـ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻳﻜﻰ از
دو
ﺳ
ﺘﺎ
ن
ﺧ
ﻮد
را
ﺑﻪ
ﻃ
ﻮر ﺻﺤﻴﺢ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﺪ.
ى :اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻰ رود،
ﻫﻨﺮﺟﻮ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧ

ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن واﺣﺪ ﻛﺎر اول ؟

؟

؟ ؟

؟

؟

؟ ؟

؟

؟ ؟

؟

ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ را ﻣﺸﺨﺺ ﻨﻴ :
١ــ ﻧﻮع ﻏ ا ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣ ﺷﻮد؟
د( ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد
اﻟﻒ( ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ب( ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻴﻤﺎر ج( دﺳﺘﻮر ﭘﺰﺷ
ﺟﻠﻮ ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻼﻣﺖ )ص( و ﺟﻠﻮ ﺟﻤﻠﻪ ﻏﻠﻂ ﻋﻼﻣﺖ )غ( ﺑﮕ ارﻳ :
٢ــ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻨﻨ و ﻧﺒﺎﻳ ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﺳﺮﮔﺮﻣ آﻧﺎن را ﺧﺴﺘﻪ ﺮد( ).
٣ــ ﺑﻴﻤﺎران ﺑ ﺣﺮ ﺖ را ﺑﺎﻳ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﺮد ﺗﺎ دﭼﺎر ﺿﻌﻒ ﻋﻀﻼت ﻧﺸﻮﻧ ( ) .
٤ــ ﺑﺮا ﻣﺎﺳﺎژ دادن ﭘﺸﺖ ﺑﻴﻤﺎر ﻣ ﺗﻮان او را ﺑﻪ ﺷ ﻢ ﺧﻮاﺑﺎﻧ ( ) .
 ٥ــ ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﺒﺎﻳ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮ ﺘ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ ( ) .
٦ــ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧ ﺗﺎ ﺑﻴﻤﺎر ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺸﻮد( ) .
 ٧ــ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن زﻣﺎﻧ ﻪ درد دارﻳﻢ ﺑﺎﻻ ﻣ رود( ).
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﻤﻪ ى اﻓﺮاد در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻫﻤﻪ ى ﻣﻮارد ﻧﻴﺎزى
ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮى ﺷﺪن در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .اﻳﻦ اﻓﺮاد ،دوره ى ﺑﻴﻤﺎرى و ﻳﺎ ﻧﻘﺎﻫﺖ ﺧﻮد را در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻰ ﮔﺬراﻧﻨﺪ .در اﻳﻦ
واﺣﺪ ﻛﺎر ﺳﻌﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ روش ﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ و راﻳﺞ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر در ﺧﺎﻧﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ،ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ از ﺑﻴﻤﺎرﺗﺎن
در ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ.

١ــ١ــ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ ﺑﻬ اﺷﺘ
اﺟﺮا ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ ﺑﻬ اﺷﺘ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎ ﺳﻼﻣﺘ
ﻣ ﺷﻮد .رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬ اﺷﺖ ﻓﺮد از ﻧ ﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻬﻤ اﺳﺖ ﻪ اﻓﺮاد
ﺳﺎﻟﻢ آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺷﺨﺼ ًﺎ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻨ  ،اﻣﺎ در ﺑﻌﻀ از
ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷ ﻪ در
اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻨﻨ ه ا ﭼﻮن ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم
دﻫ  .در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣ ﻨﻴﻢ:
١ــ١ــ١ــ اﺳﺘﺤﻤﺎم ﺑﻴﻤﺎر :آﻳﺎ ﺗﺎ ﻨﻮن ﺴ را ﺣﻤﺎم

ﺮده اﻳ ؟ ﭼﻄﻮر اﻳﻦ ﺎر را اﻧﺠﺎم داده اﻳ ؟ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﻳﺘﺎن را ﺑﺮا
دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻨﻴ .
اﺳﺘﺤﻤﺎم و ﭘﺎ ﻴﺰﮔ ﺑ ن ﻳ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ
ﺟﺴﻢ و روح اﺳﺖ ﻪ ﺑﺮ روﻧ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺴﻴﺎر از ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﺛﺮ
ﻣ ﮔ ارد و اﻳﻦ دﻗﻴﻘ ًﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﻣ ﻫﺒ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ ﻪ
»اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻣﻦ اﻻﻳﻤﺎن« .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ در اﻳﻦ اﺻﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻳ ﺑﺎور
ﻨﻴﻢ ﻪ اﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺣﺘ در زﻣﺎﻧ ﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻧﻤ ﺗﻮاﻧ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳ
ﺣﻤﺎم ﻨ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳ ﺑﺮآورده ﺷﻮد.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﻫﺪف از اﺳﺘﺤﻤﺎم ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﭘﻮﺳﺖ ،ﲢﺮﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن ،ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ،ﻣﻨﺒﺴﻂ و ﺷﻞ ﺷﺪن
ﻋﻀﻼت ،اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ روﺣﻰ ،ﻛﺎﻫﺶ و دﻓﻊ ﻣﻴﻜﺮوب ﻫﺎى ﺳﻄﺢ ﺑﺪن اﺳﺖ.
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ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺤﻤﺎم ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻪ اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎﻳ ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻨﻴ :
١ــ اﺗﺎق را ﮔﺮم ﻨﻴ ﺗﺎ ﺑﻴﻤﺎران ﺳﺮﻣﺎ ﻧﺨﻮرﻧ .
٢ــ ﺑﻴﻤﺎران دﻳﺎﺑﺘﻴ و ﻳﺎ ﺴﺎﻧ ﻪ ﺳ ﺘﻪ ﻣﻐﺰ دارﻧ ،
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻤﺘﺮ دارﻧ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ
ﺑ ون اﻳﻨ ﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘ ﻨﻨ  ،دﭼﺎر ﺳﻮﺧﺘﮕ ﺷﻮﻧ .
٣ــ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺸ ﺮدن ﺑﻴﻤﺎر دﻗﺖ ﻨﻴ ﺗﺎ داﺧﻞ ﺗﻤﺎم
ﭼﻴﻦ و ﭼﺮو ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺧﺸ ﺷﻮد.
٤ــ در ﺑﻴﻤﺎراﻧ ﻪ ﺑ اﺧﺘﻴﺎر ﻧ ارﻧ  ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﺎم
روزاﻧﻪ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﻧﻴﺴﺖ و ﻣ ﺗﻮان ﺑﺮا ﺷﺴﺖ وﺷﻮ از آب
ﺳﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﺮد.
 ٥ــ ﺑﺮا ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ از ﺣﻮادث اﺣﺘﻤﺎﻟ  ،ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺣﻤﺎم را از ﻧﻈﺮ اﻳﻤﻨ ﺑﺮرﺳ ﻨﻴ )اﮔﺮ ﻻزم اﺳﺖ از ﻒ ﭘﻮش
ﻳﺎ ﻣﻴﻠﻪ ـﻨﺎر وان و ﻳـﺎ ﭼﻬﺎر ﭘـﺎﻳﻪ داﺧﻞ وان ﻤ ﺑﮕﻴﺮﻳ
و …(.

ﺷﻴﻮه ﻫﺎ اﺳﺘﺤﻤﺎم ﺑﻴﻤﺎران
اﺳﺘﺤﻤﺎم ﺑﻪ دو ﺻﻮرت در ﺣﻤﺎم و ﻳﺎ در ﺗﺨﺖ اﻧﺠﺎم
ﻣ ﺷﻮد:
اﻟﻒ( اﺳﺘﺤﻤﺎم در ﺣﻤﺎم :اﻳﻦ روش ﺑﺮا ﺑﻴﻤﺎراﻧ ﻪ
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺮ ﺖ و ﻫﻤ ﺎر ﻫﺴﺘﻨ ﺑﻪ ﺎر ﻣ رود .ﺑﺮا اﻧﺠﺎم
اﻳﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﺤﻤﺎم ﺗﻮﺟﻪ ﻨﻴ ﻪ:
١ــ اﮔﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳ ﺣﻤﺎم ﻨ  ،او را ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﮕ ارﻳ .
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٢ــ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﺴﺘﺎدن ﺑﺮا ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺸ ﻞ اﺳﺖ ،ﻳ ﺻﻨ ﻟ
اﻳﻤﻦ دﺳﺘﻪ دار ﻪ ﻟﻴﺰ ﻧﺒﺎﺷ در ﺣﻤﺎم ﺑﮕ ارﻳ .

٣ــ ﺑﺮا ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ از ﺳﻮﺧﺘﮕ  ،درﺟﻪ ﺣﺮارت آب
را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﻨﺘﺮل ﻨﻴ )ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ در اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨ و ﻳﺎ
ﺑﻴﻤﺎراﻧ ﻪ دﭼﺎر اﺧﺘﻼﻻت ﺣﺴ ﻫﺴﺘﻨ (.
٤ــ ﺗﺎ ﺣ اﻣ ﺎن زﻣﺎن اﺳﺘﺤﻤﺎم را ﻮﺗﺎه ﻨﻴ .
 ٥ــ ﺗﻤﺎم وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﺮده ،در
ﻣ ﺎﻧ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﮕ ارﻳ .

ﺻﻨ ﻟ اﻳﻤﻦ

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
اﺳﺘﺤﻤﺎم ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ى ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ )ﻧﻈﺎﻓﺘﻰ( ،و درﻣﺎﻧﻰ )ﻃﺒﻰ( ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰ ﺷﻮد .ﻫﺪف از ﺣﻤﺎم درﻣﺎﻧﻰ
ﻓﺮو ﺑﺮدن ﲤﺎم ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻰ از ﺑﺪن در آﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ داراى درﺟﻪ ى ﺣﺮارت ﻣﻌﲔ و ﻳﺎ داروى ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاى
اﳒﺎم ﺣﻤﺎم درﻣﺎﻧﻰ ،دﺳﺘﻮر ﭘﺰﺷﻚ ﻻزم اﺳﺖ.

ب( اﺳﺘﺤﻤﺎم در ﺗﺨﺖ
ﺑﺮا ﺑﻴﻤﺎران ﺑ ﺣﺮ ﺖ از اﻳﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه را  ٢ﻧﻔﺮ اﺟﺮا ﻨﻴ  .ﺑﺮا اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻤﺎم
وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﺮده ،در ﻣ ﺎﻧ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس
ﺑﮕ ارﻳ  .اﺑﺘ ا ﻣﻮﻫﺎ و ﺻﻮرت ﺑﻴﻤﺎر را ﺑﺸﻮﻳﻴ  ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺮاغ
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ دﻳﮕﺮ )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﺳﺖ ﻫﺎ ،ﺳﻴﻨﻪ و ﺷ ﻢ ،ﭘﺎﻫﺎ ،ﭘﺸﺖ و
ﺑﺎﺳﻦ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠ و ﻣﻘﻌ ( ﺑﺮوﻳ .

ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
 ٥ــ ﺷﺴﺘﻦ را از ﺳﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺮوع ﻨﻴ  ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺑﻪ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ دﺳﺖ ﻫﺎ ،ﺗﻨﻪ و ﭘﺎﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﻳ .

روش ﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ اﺳﺖ:
١ــ ﻣﺤﻴﻂ اﻣﻦ و ﺧﻠﻮت ﺑﺮا ﺑﻴﻤﺎر اﻳﺠﺎد ﻨﻴ .
٢ــ دﻣﺎ اﺗﺎق ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷ ﻪ ﺑﻴﻤﺎر در ﺣﻴﻦ اﺳﺘﺤﻤﺎم
ﺳﺮﻣﺎ ﻧﺨﻮرد.
٣ــ ﺑﺮا رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺑﻬ اﺷﺖ ﻓﺮد  ،ﻫﻢ ﺑﺮا ﺧﻮد
و ﻫﻢ ﺑﺮا ﺑﻴﻤﺎر ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از دﺳﺘ ﺶ و ﭘﻴﺶ ﺑﻨ اﺳﺘﻔﺎده
ﻨﻴ .
٤ــ اﺑﺘ ا ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻟﮕﻦ ﻳﺎ ﻟﻮﻟﻪ ادرار ﺑ ﻫﻴ  .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ او
ﻤ ﻨﻴ ﺗﺎ در ﻨﺎر ﺑﺴﺘﺮ در ﺳﻤﺘ ﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﻳ ﺘﺮ اﺳﺖ

ﻧﺤﻮه ﺷﺴﺖ وﺷﻮ ﺳﺮ ﺑﻴﻤﺎر

٦ــ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﺳﺘﺤﻤﺎم ﻳ ﻣﺸﻤﻊ زﻳﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺑﺮا ﺷﺴﺖ وﺷﻮ ﺑﻴﻨ ازﻳ .
٧ــ ﺑﻪ ﺟﺎ رﻳﺨﺘﻦ آب ﺑﺎ ﭘﺎرچ ،ﺗﺎ ﺣ اﻣ ﺎن از ﺣﻮﻟﻪ
ﻧﻤ ار ﺑﺮا ﺷﺴﺖ وﺷﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴ .
 ٨ــ ﺑﻌ از ﺷﺴﺘﻦ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ،آن ﻧﺎﺣﻴﻪ را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺧﺸ ﺮده و ﺑﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﻳﺎ ﻳ ﻣﻠﺤﻔﻪ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴ .

٨٣

اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر در ﺧﺎﻧﻮاده :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ از ﺑﻴﻤﺎران در ﺧﺎﻧﻪ

ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ ﭘﺎ ﺑﻴﻤﺎر در ﺗﺨﺖ

ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ دﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎر در ﺗﺨﺖ

¬ﻳﺎ ﻣ«œ vﻧﻴﺪ

✎

ﭼﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﺳﺖ ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎ ﭘﺲ ﺣﻤﺎ ﺮ
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ﻣﺮ ﺣﻞ ﺳﺘﺤﻤﺎ ﺑﻴﻤﺎ

٨٤

ﻮﺗﺎ ﺷﻮ ؟

ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ

ﻣﺎﻧ ﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻨﻴﺪ.

 ٢ــ ١ــ ١ــ ﺗﻐ ﻳﻪ ﺑﻴﻤﺎر :ﻏ ا ﺧﻮردن در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮل
از ﻃﺮﻳﻖ دﻫﺎن و ﺧﻮد ﺷﺨﺺ ﺻﻮرت ﻣ ﮔﻴﺮد .اﻣﺎ ﮔﺎﻫ اوﻗﺎت
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧ و ﺿﻌﻒ ،ﺑ ﺣﺮ ﺘ  ،ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ و … ﻻزم اﺳﺖ
روش و ﻳﺎ ﻧﻮع ﺗﻐ ﻳﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻨ .
ﺑﺮا ﺗﻐ ﻳﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧ ﺘﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻨﻴ :
 ١ــ ﻏ ا ﺑﻴﻤﺎران را ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻢ در ﺳﻪ وﻋ ه اﺻﻠ
و  ٣ــ ٢ﻣﻴﺎن وﻋ ه ) ﻤ ( ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻨﻴ .
 ٢ــ ﻣﺼﺮف ﭼﺎ  ،ﻗﻬﻮه و ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎ ﮔﺎز دار را ﻢ
ﻨﻴ .
 ٣ــ از دادن ﻏ اﻫﺎ ﭘﺮ ادوﻳﻪ و ﺗﻨ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺧﻮددار
ﻨﻴ .

 ٤ــ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع ﺑﻴﻤﺎر  ،در رژﻳﻢ ﻏ اﻳ از ﺳﻮپ و
ﺧﻮرش ﻫﺎ ﺳﺎده آﺑ اﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴ .
 ٥ــ ﺑﺮا ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ از ﺧﻄﺮ ﮔﻴﺮ ﺮدن ﻏ ا در ﮔﻠﻮ ،ﻗﻄﻌﺎت
ﮔﻮﺷﺖ را رﻳﺰ رﻳﺰ ﻨﻴ .
٦ــ ﺑﺮا ﺑﻴﻤﺎر ﻏ ا ﺳﺒ ﺗﻬﻴﻪ ﻨﻴ .
 ٧ــ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻏ ا ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮردن ﮔﺮم ﺑﺎﺷ )ﻧﻪ
داغ و ﻧﻪ ﺳﺮد(.
 ٨ــ ﻫﻤﺮاه ﻏ ا از ﺳﺒﺰ و ﺳﺎﻻد ﺗﺎزه اﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴ .
 ٩ــ ﺣ اﻗﻞ  ١ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ و  ٢ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻏ ا
ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﭼﺎ و ﻗﻬﻮه ﻧ ﻫﻴ .
١٠ــ در ﺣﻴﻦ ﺗﻐ ﻳﻪ ﺑﺮا ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺤﻴﻄ آرام ﻓﺮاﻫﻢ ﻨﻴ .

اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر در ﺧﺎﻧﻮاده :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ از ﺑﻴﻤﺎر در ﺧﺎﻧﻮاده

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
اﻧﻮاع روش ﻫﺎى ﺗﻐﺬﻳﻪ ى ﺑﻴﻤﺎران ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ :ﺗﻐﺬﻳﻪ ى دﻫﺎﻧﻰ ،ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻮﻧﺪ ﻣﻌﺪه ،ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻃﺮﻳﻖ
ورﻳﺪ )ﺳﺮم(.
 ٣ــ ١ــ ١ــ ﻣﺎﺳﺎژ ﭘﺸﺖ

آﻳﺎ ﺗﺎ ﻨﻮن از ﻣﺎﺳﺎژ دادن ﺑﺮا ﻢ ﺮدن درد و ﻧﺎراﺣﺘ
ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺮده اﻳ ؟ ﭼﻪ اﺣﺴﺎﺳ داﺷﺘﻪ اﻳ ؟
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻃﻮﻻﻧ ﺑﻮدن زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ،ﻫﺮ زﻣﺎن ﻪ
اﻣ ﺎن ﺣﺮ ﺖ و ﺧﺮوج از ﺗﺨﺖ ﺑﺮا ﻓﺮد وﺟﻮد ﻧ اﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ )ﻣﺎﻧﻨ
ﺑﻴﻤﺎران اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﻴﻬﻮش( ﺧﻄﺮ اﻳﺠﺎد زﺧﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻴﻤﺎر را
ﺗﻬ ﻳ ﻣ ﻨ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻪ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺑﻴﻤﺎران دﺳﺖ
ﻢ روز  ٢ﺑﺎر ،ﭘﺸﺖ و ﻠﻴﻪ ﻧﻘﺎط ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر )در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ
ﺑﺴﺘﺮ( ﻣﺎﺳﺎژ داده ﺷﻮد .ﻣﺎﺳﺎژ روﺷ ﻋﻠﻤ در ﭘﺰﺷ اﺳﺖ ﻪ در
اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮور ﺑﺮ ﻣﺮاﺣﻞ آن ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ.

روش ﺎر

✎

١ــ دﺳﺖ ﻫﺎ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﻳﻴ و ﮔﺮم ﻨﻴ .
٢ــ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻤ ﻨﻴ ﺗﺎ در وﺿﻌﻴﺖ دﻣﺮ )ﺑﻪ ﺷ ﻢ(
ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
٣ــ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎﻻ ﺗﻨﻪ ﺑﻴﻤﺎر را ﻨﺎر ﺑﺰﻧﻴ .
٤ــ ﻒ ﻫﺮ دو دﺳﺖ را ﺑﺎ ﺣﺮ ﺎت ﻣﺎﻟﺸ ﻣﻼﻳﻢ و ﺑﻪ
ﺻﻮرت داﻳﺮه وار )دوراﻧ ( ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﭘﺸﺖ و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻤﺮ
ﺑﻤﺎﻟﻴ .
 ٥ــ ﺑﺮا ﻣﺎﺳﺎژ اﻧ ام ﻫﺎ ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ روش ﺎر ﻣ ﺗﻮان
اﺳﺘﻔﺎده ﺮد.

ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم دادن ﻣﺎﺳﺎژ ﭘﺸﺖ

٦ــ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺎﺳﺎژ دادن ،ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎر از ﻧﻈﺮ ﻗﺮﻣﺰ ﻳﺎ
ﺳﻮزش )ﻋﻼﻳﻢ زﺧﻢ ﺑﺴﺘﺮ( ﺗﻮﺟﻪ ﻨﻴ .
 ٧ــ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺎر ﺑﻴﻤﺎر را ﭘﻮﺷﺎﻧ ه و در وﺿﻌﻴﺘ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار دﻫﻴ .
 ٨ــ اﮔﺮ ﻋﻼﻣﺖ ﺒﻮد ﻳﺎ ﺧﻮﻧﻤﺮدﮔ ﺷ ﻳ ﻣﺸﺎﻫ ه
ﺮدﻳ و ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎر از درد ﺷ ﺎﻳﺖ داﺷﺖ ،ﻣﺎﺳﺎژ دادن را ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﻨﻴ  ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ اﻳﻦ ﻋﻼﻳﻢ در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺨﻮان ﻳﺎ ﻣﻔﺼﻞ
ﺑﺎﺷ .
 ٩ــ دﺳﺖ ﻫﺎ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﻳﻴ و از ﺑﻴﻤﺎر راﺟﻊ ﺑﻪ
اﺣﺴﺎﺳ ﻪ دارد ﺳﺆال ﻨﻴ .
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ﻣﺎﺳﺎ ﭘﺸﺖ ﺑﺮ

ﻣﺎﻧ ﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻨﻴﺪ.
٨٥

اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر در ﺧﺎﻧﻮاده :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ از ﺑﻴﻤﺎران در ﺧﺎﻧﻪ

 ٤ــ ١ــ ١ــ دﻓﻊ :آﻳﺎ ﻣ داﻧﻴ ﺑﻴﻤﺎر ﺑ ﺣﺮ ﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻋﻤﻞ دﻓﻊ را اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫ ؟
ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧ ﻪ ﻋﻤﻞ دﻓﻊ را ﺷﺨﺼ ًﺎ و در
ﻣﺤﻴﻄ ﺎﻣ ًﻼ ﺧﺼﻮﺻ اﻧﺠﺎم دﻫﻨ  ،اﻣﺎ ﮔﺎﻫ اوﻗﺎت ﺷﺮاﻳﻄ
ﭘﻴﺶ ﻣ آﻳ ﻪ ﻓﺮد ﻣﺠﺒﻮر ﻣ ﺷﻮد ﻋﻤﻞ دﻓﻊ ادرار و ﻣ ﻓﻮع
را در ﺑﺴﺘﺮ اﻧﺠﺎم دﻫ )ﻣﺎﻧﻨ زﻣﺎﻧ ﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﭘﺰﺷ در
ﺣﺎل اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺟﺮاﺣ ﺧﺎﺻ در اﻳﻦ ﻣﺤ وده
اﻧﺠﺎم ﺷ ه اﺳﺖ(.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺷﺮاﻳﻄ را ﺑﺮا ﺑﻴﻤﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﻨﻴﻢ ﺗﺎ
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻪ ﻫﻨﮕﺎم دﻓﻊ ،اﺣﺴﺎس آﺳﺎﻳﺶ و راﺣﺘ ﺑ ﻨ  ،از
اﻳﻦ ﻪ ﺑﺮا اﻳﻦ ﺎر ﻧﻴﺎزﻣﻨ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧ ﺸ  .ﺑﺮا اﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر اﻃﻤﻴﻨﺎن دﻫﻴ ﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دﻓﻊ دارد ﺑﻪ
راﺣﺘ ﺷﻤﺎ را ﺧﺒﺮ ﻨ .

ﻟﮕﻦ و ﻟﻮﻟﻪ

روش ﺎر
١ــ اﻃﺮاف ﺑﻴﻤﺎر را ﭘﺎراوان ،ﭘﺮده ﻳﺎ ﻣﻠﺤﻔﻪ ﺑ ﺸﻴ و ﻳﺎ
ﺑﻴﻤﺎر را در اﺗﺎﻗ ﺎﻣ ًﻼ ﺧﺼﻮﺻ ﺑﮕ ارﻳ .
٢ــ ﺗﻤﺎم وﺳﺎﻳﻞ ﻻزم را ﻳ ﺒﺎره ﻨﺎر ﺑﻴﻤﺎر ﺑﮕ ارﻳ .
 ٣ــ دﺳﺘ ﺶ ﻳ ﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﻪ دﺳﺖ ﻨﻴ .

ﻧﺤﻮه ﻟﮕﻦ دادن در ﺑﺴﺘﺮ

٤ــ ﻣﺸﻤﻊ را زﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﭘﻬﻦ ﻨﻴ و او را ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ ﻗﺮار
دﻫﻴ و در ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎل ﻟﮕﻦ را ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺳﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﭼﺴﺒﺎﻧ ه،
ﺑﻴﻤﺎر و ﻟﮕﻦ را ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴ ) .ﺗﻮﺟﻪ ﻨﻴ ﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎز
ﻟﮕﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎﺷ (
ِ
وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ از او
در ﺣﺎﻟ ﻪ ﺑﻴﻤﺎر در
ﺑﺨﻮاﻫﻴ ﻪ ﭘﺎﻫﺎ ﺧﻮد را از زاﻧﻮ ﺧﻢ ﻨ .
 ٥ــ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒ رو ﺑﻴﻤﺎر ﭘﻬﻦ ﻨﻴ و اﮔﺮ ﻣﺎﻳﻞ
اﺳﺖ او را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﮕ ارﻳ .
٦ــ ﺳﭙﺲ ﭼﻨ ﺗ ﻪ ﭘﻨﺒﻪ ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺑ ﻫﻴ ﺗﺎ
ﺧﻮد را ﺗﻤﻴﺰ ﻨ )اﮔﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﻦ ﺎر ﻧﺒﻮد ،در ﺣﺎﻟ ﻪ
دﺳﺘ ﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ دارﻳ  ،ﺑﻴﻤﺎر را ﺗﻤﻴﺰ ﻨﻴ (.
 ٧ــ ﻣﺠ د ًا ﺑﻴﻤﺎر را ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ ﻗﺮار دﻫﻴ .
 ٨ــ ﭘﻮﺷﺶ ﻟﮕﻦ را رو آن ﭘﻬﻦ ﺮده و ﺑﺎ دﺳﺘ ﺶ ﻟﮕﻦ
را از زﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺮدارﻳ .
 ٩ــ ﻣﺸﻤﻊ زﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎر را ﺟﻤﻊ ﻨﻴ .
 ١٠ــ دﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎر را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎرچ آب ﮔﺮم و
ﻟﮕﻦ ﺷﺴﺖ وﺷﻮ ﺑﺸﻮﻳ و ﺧﺸ ﻨﻴ .
١١ــ اﮔﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﺮد اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﻗﺼ ادرار ﺮدن
دارد ﻣ ﺗﻮاﻧﻴ ﺑﻪ او ﻟﻮﻟﻪ ﺑ ﻫﻴ .

ﺗﻮﺟﻪ!
ﺷ ﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺑﻴﻤﺎ ﻧﻲ ﻪ
ﻟﮕﻦ ﻧﺪ ﺣﺘﻤ ﻟﮕﻦ ﻣﺨﺼﻮ ﺷ ﺴﺘﮕﻲ ﻳﺎ
ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻟﮕﻦ ﺳﺘﻔﺎ ﻨﻴﺪ.
٨٦

ﻟﮕﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﺷ ﺴﺘﮕ

✎

اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر در ﺧﺎﻧﻮاده :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ از ﺑﻴﻤﺎر در ﺧﺎﻧﻮاده

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠ3 v
ﺑﻪ ﮔﺮ ﻫﺎ ٣ـ ٢ﻧﻔﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮ
ﺟﻪ ﺣﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﮕﻦ ﺑﺎ ﺳﺘﺎ ﺧﻮ ﺑﺤﺚ ﻨﻴﺪ.

 ٥ــ ١ــ ١ــ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳ و ﺣﺮ ﺖ دادن ﺑﻴﻤﺎر :آﺧﺮﻳﻦ
ﺑﺎر ﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺠﺒﻮر ﺷ ﻳ در ﻣﻨﺰل اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻨﻴ ،
ﺑﻮد؟ ﭼﻘ ر ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨ ﺑﻮد؟ ﺑﺮا اﻧﺠﺎم ﭼﻪ ﺎرﻫﺎﻳ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
ﻤ داﺷﺘﻴ ؟ ﺑﺮا دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﺷﺮح دﻫﻴ .

✎

ﮔﺎﻫ اوﻗﺎت ﭘﻴﺶ ﻣ آﻳ ﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﻗﺎدر و ﻳﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ
ﺣﺮ ﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨ ﻣﺜ ًﻼ زﻣﺎﻧ ﻪ ﻓﺮد در ﻗﺴﻤﺘ از ﺑ ن ﺧﻮد دﭼﺎر
ﺿﻌﻒ و ﻳﺎ ﻓﻠﺞ ﺑﺎﺷ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺮ ﺖ ﻧﻴﺴﺖ و ﻳﺎ زﻣﺎﻧ ﻪ دﭼﺎر

ﻪ ﻣﻮﺧﺘﻪ ﻳﺪ ﺑﺮ ﻣﺎﻧ ﻦ ﻟﮕﻦ ﺑﮕﺬ ﻳﺪ

ﺑﺎ

ﺑﻴﻤﺎر ﺷ ﻳ ﻗﻠﺒ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ ﺳ ﺘﻪ ﺮده اﺳﺖ ﺑﺎﻳ
در اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺴﺮ ﺑﺮد و اﺟﺎزه ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮ ﺘ را
ﻧﺨﻮاﻫ داﺷﺖ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﻤﺎر ﺣﺘ ﺑﺮا اﻧﺠﺎم ﺟﺰﻳ ﺗﺮﻳﻦ
ﺎرﻫﺎ ﺧﻮد ،ﻣﺘ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺧﻮاﻫ ﺑﻮد .در ﺑﻌﻀ ﺷﺮاﻳﻂ
ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻴﻤﺎر در اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺴﺮ ﺑﺮد و ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺑﺨﺸ
از ﺎرﻫﺎ ﺷﺨﺼ ﺧﻮدش را اﻧﺠﺎم دﻫ )ﻣﺎﻧﻨ ﺷﺎﻧﻪ ﺮدن ﻣﻮ،
ﺑﻬ اﺷﺖ دﻫﺎن و دﻧ ان و …(.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠ4 v
ﻼ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺷﻤﺮ
ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺧﻮ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﻴﺪ.

ﻓﻮ ﻳﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺤﺮ  ،ﻧﻈﺮﺗﺎ

اﮔﺮ ﺑ ﺣﺮ ﺘ دراز ﻣ ت ﺑﺎﺷ  ،ﻋﻮارﺿ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺧﻮاﻫ داﺷﺖ ،ﻣﺎﻧﻨ اﻳﺠﺎد زﺧﻢ ﺑﺴﺘﺮ ،ﺗﺸ ﻴﻞ ﻟﺨﺘﻪ ﺧﻮن
در رگ ﻫﺎ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻀﻼت ،ﺗﺸ ﻴﻞ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﻠﻴﻮ  ،ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﺗﻨﻔﺴ  ،ﻳﺒﻮﺳﺖ ،ﺑ اﺷﺘﻬﺎﻳ  ،ﻤﺮدرد ،ﭘﻮ اﺳﺘﺨﻮان ،ﺳﻔﺖ ﺷ ن
ﻣﻔﺎﺻﻞ ،اﻓﺘﺎدﮔ ﻒ ﭘﺎ و … ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮا ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ از ﻋﻮارض
ﮔﻔﺘﻪ ﺷ ه ،ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ زﺧﻢ ﺑﺴﺘﺮ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎران ﺑ ﺣﺮ ﺖ را
ﻣ ﺮر ًا ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﺮده ،ﺣﺮ ﺖ داد.
اﺻﻮﻟ ﻪ ﺑﺮا ﺣﺮ ﺖ دادن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎﻳ ﺑ ان ﺗﻮﺟﻪ
ﺮد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
١ــ در ﺗﻤﺎم ﻣ ت ﺣﺮ ﺖ دادن ﺑﻴﻤﺎر ،ﺑﺎﻳ وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌ
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑ ن ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.
٢ــ ﺑﺮا ﺣﻔﻆ و ﺣﻤﺎﻳﺖ اﻧﺤﻨﺎﻫﺎ ﻃﺒﻴﻌ ﺑ ن )ﻣﺎﻧﻨ

ﺑﺎ

ﻣﻀﺮ ﻋﺪ ﺗﺤﺮ ﺑﻴﺎ ﻨﻴﺪ

ﻮﭼ

اﺳﺘﻔﺎده

ﮔﻮد ﮔﺮدن ،ﮔﻮد ﭘﺸﺖ زاﻧﻮ( از ﺑﺎﻟﺸ
ﻨﻴ .
 ٣ــ از وارد آﻣ ن ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻋﻀﻼت ﺑﻴﻤﺎر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﻨﻴ .
 ٤ــ در ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻤﻴ ﮔ ﺟﺰﻳ اﻳﺠﺎد ﻨﻴ .
 ٥ــ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎران ﺑ ﺣﺮ ﺖ ﻫﺮ  ٢ﺳﺎﻋﺖ ﻳ ﺒﺎر
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
 ٦ــ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎر ﻳ ﺒﺎره و ﺳﺮﻳﻊ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد )ﻣﺜ ًﻼ
از ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاﺑﻴ ه ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ(.
٧ــ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻋﻤﻮﻣ ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴ و در ﺻﻮرت اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻒ ﻳﺎ رﻧﮓ ﭘﺮﻳ ﮔ  ،ﺑﻴﻤﺎر را
ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاﺑﻴ ه در آورده ،ﻧﺒﺾ و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن او را ﻨﺘﺮل
ﻨﻴ .
٨٧

اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر در ﺧﺎﻧﻮاده :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ از ﺑﻴﻤﺎران در ﺧﺎﻧﻪ

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ورزش ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ى اﺻﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰ ﺷﻮد:
ب( ورزش ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل
اﻟﻒ( ورزش ﻓﻌﺎل
اﻟﻒ( ورزش ﻓﻌﺎل  :ﻧﻮﻋﻰ ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺑﻴﻤﺎر اﳒﺎم ﻣﻰ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻧﻮع ورزش زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎر
ﻫﻮﺷﻴﺎر اﺳﺖ و ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻜﺎرى ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰ رود ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻘﺒﺎض ﻋﻀﻼت ﺷﻜﻢ ،ﭼﺮﺧﺶ ﻣﭻ دﺳﺖ ﻫﺎ و ﭘﺎﻫﺎ ،ﺑﺎﻻ
و ﭘﺎﻳﲔ ﺑﺮدن دﺳﺖ ﻫﺎ و ﭘﺎﻫﺎ ،ﺣﺮﻛﺎت ﺳﺮ و ﮔﺮدن.
ب( ورزش ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل  :اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ و در ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎرى ﻧﻴﺴﺖ اﳒﺎم
ﻣﻰ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده ﺗﺮ در ورزش ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻗﺴﻤﺘﻰ از ﺑﺪن ﺑﻴﻤﺎر را ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ در ﻣﻰ آورد
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻢ ﻛﺮدن اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ و ﭘﺎ ،ﺧﻢ و ﺻﺎف ﻛﺮدن ﻣﻔﺎﺻﻞ آرﱋ و زاﻧﻮ ،ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ درآوردن ﺳﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ــ ﭘﺎﻳﲔ
و ﭼﭗ ــ راﺳﺖ… ،
ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺎت ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره ى ﭘﺰﺷﻚ ﻳﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎر اﳒﺎم ﺷﻮد .ﻫﺮﮔﺰ اﻧﺪام ﺷﻜﺴﺘﻪ را
ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺪﻫﻴﺪ.

✎

٦ــ١ــ١ــ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﺒﺎس و ﻣﻠﺤﻔﻪ  :ﺑﺮا ﺑﻴﻤﺎر ﻪ
ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻨ  ،ﺷﺎﻳ ﭼﻴﺰ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨ ﺗﺮ
از ﻟﺒﺎﺳ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺴﺘﺮ راﺣﺖ ﻧﻴﺴﺖ و ﻻزﻣﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن
ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄ  ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻠﺤﻔﻪ ﻫﺎﻳ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻧﺮم و
ﺗﻤﻴﺰ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺑﺮا اﻳﻦ ﻪ ﺑﻴﻤﺎر در زﻣﺎن ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻮدن ﺧﻮد اﺣﺴﺎس
آراﻣﺶ ﻨ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧ ﺘﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻨﻴ :
ﻟﺒﺎس و ﻣﻠﺤﻔﻪ ﻫﺎ دﺳﺖ ﻢ روز ﻳ ﺑﺎر ﻋﻮض ﺷﻮد،
در ﺻﻮرﺗ ﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻌﺮﻳﻖ زﻳﺎد دارد و ﻳﺎ ﻟﺒﺎس و ﻣﻠﺤﻔﻪ ﺜﻴﻒ
ﻳﺎ ﺧﻮﻧ ﺷ ه ﺑﺎﺷ  ،اﻳﻦ ﺎر را زودﺗﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻴ  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﺒﺎس و ﻣﻠﺤﻔﻪ ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ در ﺑﻴﻤﺎران دارا
ِ

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻠﺤﻔﻪ در ﺑﻴﻤﺎران اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻳﺎ ﺑﺎ
ﺗﺤﺮ ﻣﺤ ود :ﻣﻠﺤﻔﻪ ﺗﻤﻴﺰ را از ﻃﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﻮﻟﻪ در
آورﻳ و ﺑﻴﻤﺎر را در ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد و در وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ ﻗﺮار
دﻫﻴ  .اﺑﺘ ا ﻣﻠﺤﻔﻪ ﺜﻴﻒ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﻮﻟﻪ ا ﺗﺎ ﻨﺎر ﺑﻴﻤﺎر
ﺟﻤﻊ ﻨﻴ و در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن ﻣﻠﺤﻔﻪ ﺗﻤﻴﺰ را ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ رو
ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎز و ﺻﺎف ﻨﻴ ﺳﭙﺲ ﺑﻴﻤﺎر را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻴ و
ﺟﻠﻮ او ﺑﺎﻟﺸ ﺑﮕ ارﻳ ﺗﺎ در اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧ  .در اﻳﻦ
زﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮوﻳ و ﻣﻠﺤﻔﻪ ﺜﻴﻒ را ﺟﻤﻊ ﺮده،
ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻠﺤﻔﻪ ﺗﻤﻴﺰ را ﭘﻬﻦ و ﺎﻣ ًﻼ ﺻﺎف ﻨﻴ و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ
اﺿﺎﻓ ﻣﻠﺤﻔﻪ را زﻳﺮ ﺗﺸ ﺗﺎ ﺑﺰﻧﻴ ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧ .

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠ5 v
ﻋﻤﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻠﺤﻔﻪ
ِ

٨٨

اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻄﻠﻖ ،ﺣ اﻗﻞ ﺣﺮ ﺖ را ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺑ ﻫﻴ .

ﻣﺎﻧ ﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻨﻴﺪ.

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﺒﺎس :ﻳ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻟﺒﺎس ﻫﺎ ،ﻃ ﻣ ت
ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻴﻤﺎر ،ﺑﻠﻮز و ﺷﻠﻮار ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺟﻨﺲ ﻧﺦ ﻳﺎ ﺘﺎن ﻧﺮم و
ﺑ ون ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﺳﺖ ﻪ ﺑﻪ راﺣﺘ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺖ وﺷﻮ و ﺿ ﻋﻔﻮﻧ

ﺑﺎﺷ  .دﻗﺖ ﻨﻴ ﻪ اﻳﻦ ﻟﺒﺎس ،راﺣﺘ ﺑﻴﻤﺎر را ﻓﺮاﻫﻢ ﻨ و
ﺎﻣ ًﻼ اﻧ ازه ﺑﻴﻤﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷ و در ﻗﺴﻤﺖ ﻤﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺟﺎ
ِ
ﻣﻨﺎﺳﺐ دور ﻤﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮ
ﻛﻤﺮﺑﻨ  ،ﺶ ﻧﺮم و

اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر در ﺧﺎﻧﻮاده :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ از ﺑﻴﻤﺎر در ﺧﺎﻧﻮاده

✎

اﺳﺖ ﺑﻠﻮز اﻳﻦ ﻟﺒﺎس ﺟﻠﻮ ﺑﺎز و دارا دﮔﻤﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﻏﻴﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻳﺎ ﺑﻨ ﺑﺎﺷ  .آﺳﺘﻴﻦ ﻟﺒﺎس ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣ ﮔﺸﺎد ﺑﺎﺷ
ﻪ در زﻣﺎن ﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر ﺧﻮن اﻳﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻧ ﻨ و ﻳﺎ ﻫﻨﮕﺎم
ﺗﻌﻮﻳﺾ آن در ﺑﻴﻤﺎراﻧ ﻪ ﺳﺮم ﺑﻪ دﺳﺖ دارﻧ ﻣﺸ ﻠ اﻳﺠﺎد

ﻧ ﻨ و ﺑﻪ ﺗﻮان ﻫﺮ زﻣﺎن ﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷ ﺑﻪ راﺣﺘ آن را ﻋﻮض
ﺮد .در ﺿﻤﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻪ ﺑﻴﻤﺎر را ﺑﻪ ﻳ ﺒﺎره ﻟﺨﺖ ﻧ ﻨﻴ و
ﻟﺒﺎس ﻫﺎﻳﺶ را ﺗ ﻪ ﺗ ﻪ ﻋﻮض ﻨﻴ .

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠ6 v
ﻣﺮ ﺣﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﺒﺎ

ﺑﺮ

ﻣﺎﻧ ﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻨﻴﺪ.

 ٧ــ ١ــ ١ــ ﺟ اﺳﺎز و ﮔﻨ زداﻳ ﻇﺮوف و وﺳﺎﻳﻞ
ﺑﻴﻤﺎر :رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬ اﺷﺖ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻧ ﺘﻪ ﻫﺎ در ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻴﻤﺎر و
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از ﺳﺮاﻳﺖ آن ﺑﻪ دﻳﮕﺮان اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﻴﻤﺎر
)ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ واﮔﻴﺮ و ﻋﻔﻮﻧ ( ،ﺟ اﺳﺎز و ﮔﻨ زداﻳ
وﺳﺎﻳﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻ ﭘﻴ ا ﻣ ﻨ  .ﮔﻨ زداﻳ  ،ﺗﻤﻴﺰ ﺮدن و
ﺿ ﻋﻔﻮﻧ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺖ ﻪ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ در دو زﻣﺎن اﻧﺠﺎم
ﻣ ﺷﻮد:
اﻟﻒ( ﺿ ﻋﻔﻮﻧ روزاﻧﻪ ﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺎﻧﻨ ﻟﮕﻦ ،ﻇﺮف اﺳﺘﻔﺮاغ ،وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﺎم ،دﻣﺎﺳﻨﺞ را در
ﺑﺮﻣ ﮔﻴﺮد.
ب( ﺿ ﻋﻔﻮﻧ ﻧﻬﺎﻳ ﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻴﻤﺎر  ،ﺑﺴﺘﺮ و
وﺳﺎﻳﻞ آن )ﺗﺸ  ،ﺑﺎﻟﺶ( و اﺗﺎﻗ را ﻪ ﺑﻴﻤﺎر در آن ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻮده
اﺳﺖ را در ﺑﺮﻣ ﮔﻴﺮد.
ﺿ ﻋﻔﻮﻧ روزاﻧﻪ :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ اﺻﻞ در اﻳﻦ ﻧﻮع
ﺿ ﻋﻔﻮﻧ ﺑﺎﻳ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴ ﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌ از ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻤﺎس
ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎر ﻳﺎ وﺳﺎﻳﻞ و  ،ﺑﺎﻳ دﺳﺖ ﻫﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﺑﺎ آب و
ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺸﻮﻳﻴ و ﺧﺸ ﻨﻴ  .درﺑﺎره ﺿ ﻋﻔﻮﻧ ﻟﮕﻦ ،ﻇﺮف
اﺳﺘﻔﺮاغ و ﻳﺎ ﻫﺮ ﻇﺮﻓ ﻪ در آن ﻣﻮاد ﺗﺮﺷﺤ ﺑﻴﻤﺎر وﺟﻮد دارد
)ﻣﺎﻧﻨ ﺧﻮن و ﺗﺮﺷﺤﺎت زﺧﻢ( ،ﭘﺲ از دور رﻳﺨﺘﻦ آن ﻫﺎ ،اﺑﺘ ا
ﻣﺎده ﺿ ﻋﻔﻮﻧ ﻨﻨ ه ﻣﺎﻧﻨ ﺳﺎوﻟﻦ )ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ١/٢٠ﻳﻌﻨ ﻳ
ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎوﻟﻦ در  ٢٠ﻗﺴﻤﺖ آب( ،اﻟ ﻞ  ٧٠درﺟﻪ ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻮل
ﺳﻔﻴ ﻨﻨ ه ﺧﺎﻧﮕ  ٪٢/٥را داﺧﻞ ﻇﺮف رﻳﺨﺘﻪ و ﭘﺲ از
١٥ــ ١٠دﻗﻴﻘﻪ آن را ﺑﺎ آب وﻟﺮم و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺸﻮﻳﻴ و ﭘﺲ از

ﺧﺸ ﺮدن آن ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﻳ ﺒﺎر ﻣﺼﺮف ،ﻇﺮف را زﻳﺮ ﻧﻮر
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮرﺷﻴ ﺑﮕ ارﻳ  .درﺑﺎره دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴ
ﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻳ ﺎﻣ ًﻼ ﺷﺨﺼ ﺑﻮده و ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده
آن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﺑﺸﻮﻳﻴ  ،ﺧﺸ ﻨﻴ و در ﻇﺮف ﻣﺨﺼﻮص ﻳﺎ
ﺑﻪ ﻣ ت  ١٥دﻗﻴﻘﻪ در ﻣﺤﻠﻮل ﺿ ﻋﻔﻮﻧ ﻨﻨ ه ﺑﮕ ارﻳ  .وﺳﺎﻳﻞ
ﺣﻤﺎم ﺑﻴﻤﺎر را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺸﻮﻳﻴ و در ﺻﻮرﺗ ﻪ ﺑﻴﻤﺎر
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻋﻔﻮﻧ ﻣﺒﺘﻼﺳﺖ اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ را اﺑﺘ ا  ١٥دﻗﻴﻘﻪ
در ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ ﺿ ﻋﻔﻮﻧ ﺳﺎوﻟﻦ  ١/٢٠ﻳﺎ ﺳﻔﻴ ﻨﻨ ه ٪٢/٥
ﻳﺎ اﻟ ﻞ  ٧٠درﺟﻪ ﺑﮕ ارﻳ  ،ﺳﭙﺲ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﺑﺸﻮﻳﻴ و
ﻣﺠ د ًا  ١٥دﻗﻴﻘﻪ در ﻣﺤﻠﻮل  ٪٥ﺳﺎوﻟﻦ ﺑﮕ ارﻳ و ﺑﻌ آﺑ ﺸ
ﻨﻴ  .در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻪ وﺳﺎﻳﻞ را زﻳﺮ ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﻓﺘﺎب
ﺑﮕ ارﻳ ﺗﺎ ﺎﻣ ًﻼ ﺧﺸ ﺷﻮد.

ﺟ اﺳﺎز و ﺿ ﻋﻔﻮﻧ ﻇﺮوف ﺑﻴﻤﺎر

٨٩

اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر در ﺧﺎﻧﻮاده :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ از ﺑﻴﻤﺎران در ﺧﺎﻧﻪ

ﺗﻮﺟﻪ!
ﻗﺒﻞ ﺳﺘﻔﺎ ﻫﺮ ﻣﺎ
ﻣﺤﻠﻮ ﺳﺘﻔﺎ ﻨﻴﺪ.

٩٠

ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ،ﺳﺘﻮ ﻟﻌﻤﻞ

ﺿ ﻋﻔﻮﻧ ﻧﻬﺎﻳ  :اﮔﺮ ﺗﺸ ﺑﻴﻤﺎر دارا رو ﺶ
ﻣﺸﻤﻌ اﺳﺖ ،آن را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺷﺴﺘﻪ ،ﺿ ﻋﻔﻮﻧ ﻨﻴ ،
اﻣﺎ اﮔﺮ روﻳﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ا دارد ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﻦ ﻣﻠﺤﻔﻪ و روﺑﺎﻟﺸ ،
ﺗﺸ و ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎ را ﺣ اﻗﻞ  ٨ﺳﺎﻋﺖ زﻳﺮ ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮرﺷﻴ
ﻗﺮار دﻫﻴ  .ﭘﺲ از ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻴﻤﺎر ،اﺗﺎق او را ﺗﻤﻴﺰ ﺮده ،ﺑﺎ ﺑﺎز ﺮدن
در و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ و ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴ اﺗﺎق ﻧﻴﺰ ﭘﺎ
ﻣ ﺷﻮد.
ﺟﻮﺷﺎﻧ ن :ﻳ از راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ روش ﻫﺎ ﺿ ﻋﻔﻮﻧ
ﺧﺎﻧﮕ  ،روش ﺟﻮﺷﺎﻧ ن اﺳﺖ .آب در ﺣﺎل ﺟﻮش ﻗﺎدر اﺳﺖ
ﭘﺲ از ٢٠ــ  ١٥دﻗﻴﻘﻪ ﻇﺮوف و وﺳﺎﻳﻞ را ﺿ ﻋﻔﻮﻧ ﻨ .
ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎﻳ را ﻪ ﺑﻪ ﺧﻮن ﻳﺎ ﻣ ﻓﻮع آﻟﻮده اﻧ ﺑﺎﻳ اﺑﺘ ا ﺑﺎ آب ﺳﺮد
ﺷﺴﺘﻪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣ ت  ٣٠دﻗﻴﻘﻪ ﺟﻮﺷﺎﻧ .
اﺻﻮﻟ ﻪ ﺑﺮا ﺟ اﺳﺎز و ﮔﻨ زداﻳ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻴﻤﺎر در
ﻧﻈﺮ ﻣ ﮔﻴﺮﻧ ﻋﺒﺎرت اﻧ از:
ﻧﻮع و ﺷ ت ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻨﻨ ه ﻧﻮع و ﻣ ت ﺟ اﺳﺎز
وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣ ﺗﻮاﻧﻴ ﺑﺎ ﭘﺰﺷ ﻣﻌﺎﻟﺞ
ﻣﺸﻮرت ﻨﻴ .
ﻇﺮوف ،ﻟﺒﺎس ﻫﺎ و ﻣﻠﺤﻔﻪ ﺑﻴﻤﺎر را ﺟ ا از وﺳﺎﻳﻞ
ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺸﻮﻳﻴ .
ﭘﺲ از ﺷﺴﺖ وﺷﻮ وﺳﺎﻳﻞ ﭘﺎرﭼﻪ ا ﻣ ﺗﻮان از
ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﻓﺘﺎب و ﺣﺮارت اﺗﻮ ﺑﺮا ﺿ ﻋﻔﻮﻧ آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﺮد.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﻤﺎر از ﺗﻮاﻟﺖ و دﺳﺘﺸﻮﻳ
اﻳﻦ ﻣ ﺎن ﻫﺎ ﺷﺴﺘﻪ و ﺿ ﻋﻔﻮﻧ ﺷﻮﻧ ﺑﻮﻳﮋه اﮔﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ
ﻋﻔﻮﻧ روده )ﻣﺎﻧﻨ اﺳﻬﺎل ﻋﻔﻮﻧ ( ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺎﺷ .
 ٨ــ ١ــ ١ــ ﺧﻮاب و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻴﻤﺎر
ﺧﻮاب ﻧﻴﺎز ﻃﺒﻴﻌ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺎﻟﻎ ﺣ ود  ١/٣ﺗﺎ
 ١/٤ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در ﺧﻮاب ﻣ ﮔ راﻧ  .ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﻮاب و

ﺧﻮ ﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺮ

ﻇﺮ ،

ﺧﻮاب و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻴﻤﺎر

اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻴﻤﺎر و ﺻ ﻣﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﻣ ﻳﺎﺑ  .ﺑ ن اﻧﺴﺎن
ﺑﺮا ﺴﺐ اﻧﺮژ  ،ﺗﺮﻣﻴﻢ زﺧﻢ و دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳ ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﻮاب
و اﺳﺘﺮاﺣﺖ دارد .ﺑ ﻳﻬ اﺳﺖ ﻪ ﻧﻮع و ﺷ ت ﺑﻴﻤﺎر  ،ﺳﻦ
ﺑﻴﻤﺎر و … از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻨﻨ ه ﻣ ت زﻣﺎن ﺧﻮاب اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻠ ﻻزم اﺳﺖ ﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧ ﺘﻪ ﻫﺎ درﺑﺎره ﺧﻮاب و
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﻨﻴ :
١ــ ﺗﺎ ﺣ اﻣ ﺎن ﻣ ﺎﻧ آرام ،دور از ﺳﺮ و ﺻ ا و رﻓﺖ و
آﻣ را ﺑﺮا ﺧﻮاب ﺑﻴﻤﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﻨﻴ .
ﻧﻮع ﺑﻴﻤﺎر و ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎر
٢ــ ﻧﻮر اﺗﺎق ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ِ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد.
٣ــ در ﺻﻮرت ﻣﺴﺮ ﺑﻮدن ﺑﻴﻤﺎر  ،اﻓﺮاد ﺣﺴﺎس
) ﻮد ﺎن و زﻧﺎن ﺑﺎردار( ﺑﻪ اﺗﺎق ﺑﻴﻤﺎر وارد ﻧﺸﻮﻧ .
٤ــ رﺧﺘﺨﻮاب ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎﻳ راﺣﺖ ،ﺑ ون ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.
 ٥ــ ﺗﺨﺖ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎﻳ اﻳﻤﻦ ﺑﺎﺷ و ﺑﺮا ﻮد ﺎن ،ﺳﺎﻟﻤﻨ ان
ﻳﺎ اﻓﺮاد ﻪ ﻫﻮﺷﻴﺎر ﺷﺎن ﻢ اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط ،اﻳﻤﻦ
ﺷﻮد )ارﺗﻔﺎع آن ﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷ  ،ﻧﺮده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ و از ﭘﺘﻮ ﻳﺎ ﺑﺎﻟﺶ
در ﻨﺎر ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد(.

اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر در ﺧﺎﻧﻮاده :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ از ﺑﻴﻤﺎر در ﺧﺎﻧﻮاده

 ٩ــ ١ــ  ١ــ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﺑﻴﻤﺎر

آﻳﺎ ﺗﺎ ﻨﻮن ﻓﺮد ﺑﻴﻤﺎر را ﺳﺮﮔﺮم ﺮده اﻳ ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ؟

ﺳﺮﮔﺮﻣ ﺑﻴﻤﺎر

✎

ﻳ ﺟﺎ ﻣﺎﻧ ن و ﻋ ِم ﺗﺤﺮ ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ در زﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎر
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸ ﻼت ﺟﺴﻤﺎﻧ ﺧﺎص ﺧﻮد را در ﭘ دارد ﺑﻠ ﻪ ﻳ

از ﻋﻠﻞ ﻋﻤ ه ﺑﺮوز ﻣﺸ ﻼت روﺣ و رواﻧ در ﻓﺮد اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮا ﺳﺮﮔﺮم ﺮدن ﺑﻴﻤﺎر از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ ﻪ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﭘﺮداﺧﺖ:
ﻧﻮع وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺮﮔﺮم ﻨﻨ ه ﻣﺎﻧﻨ رادﻳﻮ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن،
روزﻧﺎﻣﻪ ،ﺘﺎب و … ﺑﺎﻳ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻼﻗﻪ و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎﺷ .
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻣﺎن و ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﺳﺮﮔﺮم ﻨﻨ ه ﺑﺎﻳ در
ﺣ ﺑﺎﺷ ﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑ ﺗﺮ ﺷ ن ﺑﻴﻤﺎر ﻳﺎ اﺧﺘﻼل در زﻣﺎن
ﺧﻮاب و اﺳﺘﺮاﺣﺖ او ﻧﺸﻮد .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺮدن ﭼﻨ
ﻧﻮع وﺳﻴﻠﻪ ،ﺗﻨﻮع ﺧﻮﺑ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻴﻤﺎر ﺗ ار
دﻳ .

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠ7 v
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻨﻴﺪ ﺧﺎﻧﻮ
ﻼ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻳﻦ ﺎ ﻫﺎ

ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺎ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﺳﺮﮔﺮ ﺮ ﺑﻴﻤﺎ
ﺋﻪ ﻫﻴﺪ.

 ٢ــ ١ــ ﻨﺘﺮلِ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن

ﻃﻮ ﻣﺪ ﺑﻴﻤﺎ

ﻧﺠﺎ ﻣﻲ ﺷﻮ ؟

اﺳﺖ ﻣ ﺗﻮان دﺳﺖ او را ﺑﻪ ﻣﻴﺰ ﺗ ﻴﻪ داد(.

ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻳﻌﻨ ﭼﻪ؟ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺷﻤﺎ ﭼﻘ ر اﺳﺖ؟
ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻳﻌﻨ ﻓﺸﺎر ﻪ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و از ﻃﺮف
ﺧﻮن ﺑﻪ دﻳﻮاره رگ ﻫﺎ وارد ﻣ ﺷﻮد .در اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ و در
ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺣ ود  ١١٢٠/٨٠ﻣﻴﻠ ﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه اﺳﺖ،
اﻣﺎ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻋ د ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ٢ ١٤٠/٩٠ﻣﻴﻠ ﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه ﺑﺮﺳ ﻓﺸﺎر
ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﻧﺎﻣﻴ ه ﻣ ﺷﻮد .دﻗﺖ ﻨﻴ ﻪ اﮔﺮ ﺑﻴﻤﺎر از ﻧﻈﺮ روﺣ
ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮده ،درد داﺷﺘﻪ و ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر
ﺧﻮن را ﻋﻘﺐ ﺑﻴﻨ ازﻳ )ﻣﮕﺮ آﻧ ﻪ ﻓﻮرﻳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ ( .ﺿﻤﻨ ًﺎ
اﻧ ازه ﺑﺎزوﺑﻨ و دور ﺑﺎزو ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎﻳ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ
ﺗﺎ ﻋ د واﻗﻌ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳ .

ﻣﺮاﺣﻞ ﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
١ــ ﺑﻴﻤﺎر را در وﺿﻌﻴﺖ راﺣﺖ )دراز ﺶ ﻳﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ(
ﻗﺮار دﻫﻴ و دﺳﺘﺶ را ﻃﻮر ﻪ ﻒ آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ و ﺳﺎﻋ
ﺳﻄﺢ ﻗﻠﺐ ﺑﺎﺷ ﻗﺮار دﻫﻴ ) .در ﺻﻮرﺗ ﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﻧﻴﺰ در ِ
١ــ اﺻﻄﻼﺣ ًﺎ ﻣ ﮔﻮﻳﻨ  ١٢رو  ٨اﺳﺖ.

ﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر ﺧﻮن

٢ــ اﮔﺮ آﺳﺘﻴﻦ ﻟﺒﺎس ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻨﮓ اﺳﺖ دﺳﺘﺶ را از
آﺳﺘﻴﻦ ﺧﺎرج ﻨﻴ و اﮔﺮ ﺗﻨﮓ ﻧﻴﺴﺖ آن را ﺑﺎﻻ ﺑﺰﻧﻴ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از
ﻣﺤﻞ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺎزوﺑﻨ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
٣ــ اﺑﺘ ا ﺑﺎ ﺑﺎز ﺮدن ﭘﻴﭻ دﺳﺘﮕﺎه و ﻓﺸﺎر دادن ﺑﺎزو ﺑﻨ
آن ،از ﺧﺎﻟ ﺑﻮدن دﺳﺘﮕﺎه از ﻫﻮا ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳ  .ﺳﭙﺲ ﻗﺴﻤﺖ
ﻣﺮ ﺰ ﺑﺎزوﺑﻨ را در وﺳﻂ ﺑﺎزو ﻗﺮار دﻫﻴ ﻃﻮر ﻪ ﻟﺒﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺑﺎزوﺑﻨ ﺣ ود  ٢/٥ﺗﺎ  ٥ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠ آرﻧﺞ

 ٢ــ اﺻﻄﻼﺣ ًﺎ ﻣ ﮔﻮﻳﻨ  ١٤رو  ٩اﺳﺖ.

٩١

اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر در ﺧﺎﻧﻮاده :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ از ﺑﻴﻤﺎران در ﺧﺎﻧﻪ

)ﭼﻴﻦ آرﻧﺞ( ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و درﺟﻪ ﺟﻴﻮه ا دﺳﺘﮕﺎه در ﻣﻌﺮض دﻳ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷ  .دﻗﺖ ﻨﻴ ﻪ ﺑﺎزوﺑﻨ ﺷﻞ و ﻳﺎ ﻣﺤ ﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮد.

ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﺿﻌﻴﻒ ﺷﻮد ،ﻓﺸﺎر دﻳﺎﺳﺘﻮل ﻧﺎﻣﻴ ه ﻣ ﺷﻮد .ﭘﻴﭻ
دﺳﺘﮕﺎه را ﺗﺎ آﺧﺮ ﺑﺎز ﻨﻴ  .ﺑﺎزوﺑﻨ را ﺑﺎز ﺮده ،آن را ﺗﺎ ﻨﻴ و در
ﻴﻒ ﻣﺨﺼﻮص آن ﺑﮕ ارﻳ  .ﻟﺒﺎس ﺑﻴﻤﺎر را ﻣﺮﺗﺐ ﻨﻴ و ﻣﻴﺰان
ﻓﺸﺎر ﺧﻮن را ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ و ﺳﺎﻋﺖ ﻨﺘﺮل آن در دﻓﺘﺮ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴ .
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻋﻘﺮﺑﻪ ا  ،ﺟﻴﻮه ا
و دﻳﺠﻴﺘﺎﻟ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣ ﺷﻮد.

ﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر ﺧﻮن

٤ــ ﮔﻮﺷ را داﺧﻞ ﮔﻮش ﺧﻮد ﮔ اﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻧﻮ
اﻧﮕﺸﺖ ﺿﺮﺑﻪ ا ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺮد ﻪ اﻧﺘﻬﺎ ﮔﻮﺷ اﺳﺖ
ﺑﺰﻧﻴ ﺗﺎ از درﺳﺖ ﺎر ﺮدن آن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳ  .ﺑﺎ دو اﻧﮕﺸﺖ
ﺳﺒﺎﺑﻪ و وﺳﻂ ،ﻧﺒﺾ ﺑﺎزوﻳ ﺑﻴﻤﺎر را در ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠ آرﻧﺞ ﭘﻴ ا
ﻨﻴ و ﺻﻔﺤﻪ ﮔﻮﺷ را ﺑﻪ آراﻣ و ﺑ ون ﻓﺸﺎر رو ﻣﺤﻠ
ﻪ ﻧﺒﺾ را ﺣﺲ ﺮدﻳ ﺑﮕ ارﻳ .

دﺳﺘﮕﺎه ﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر ﺧﻮن )ﻧﻮع ﻋﻘﺮﺑﻪ ا (

دﺳﺘﮕﺎه ﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎرﺧﻮن
)ﻧﻮع ﺟﻴﻮه ا (

ﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر ﺧﻮن

٩٢

 ٥ــ ﭘﻴﭻ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺒﻨ ﻳ و ﺑﺎ ﭘﻤﭗ ﺮدن دﺳﺘﮕﺎه ،ﻫﻮا را
داﺧﻞ ﺑﺎزوﺑﻨ ﻨﻴ و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﺗﺎ  ٣٠ﻣﻴﻠ ﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه ﺑﺎﻻﺗﺮ از
ﺟﺎﻳ ﻪ ﺻ ا ﺿﺮﺑﺎن ﻧﺒﺾ ﻗﻄﻊ ﺷ  ،اداﻣﻪ دﻫﻴ .
ﺿﻤﻦ آن ﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺟﻴﻮه ﺧﻴﺮه ﺷ ه اﻳ  ،ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕ ﭘﻴﭻ
دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺎز ﺮده و اﺟﺎزه دﻫﻴ ﻪ ﻫﻮا داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎرج
ﺷﻮد .اوﻟﻴﻦ ﺿﺮﺑﻪ ا ﻪ ﺷﻨﻴ ﻳ  ،ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺸﺎر )ﺳﻴﺴﺘﻮﻟﻴ (
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﺮوج ﻫﻮا را اداﻣﻪ دﻫﻴ ﺗﺎ ﺟﺎﻳ ﻪ دﻳﮕﺮ ﺻ ا
ﻧﺒﺾ ﺷﻨﻴ ه ﻧﺸﻮد .اﻳﻦ ﻋ د ،ﻓﺸﺎر ﭘﺎﻳﻴﻨ )دﻳﺎﺳﺘﻮﻟ ( اﺳﺖ .در
ﺴﺎﻧ ﻪ ﺻ ا ﻧﺒﺾ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺷﻨﻴ ه ﺷﻮد ،ﻧﻘﻄﻪ ا ﻪ ﺻ ا ﺑﻪ

دﺳﺘﮕﺎه ﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر ﺧﻮن )ﻧﻮع
دﻳﺠﻴﺘﺎﻟ (

ﮔﻮﺷ ﭘﺰﺷ

اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر در ﺧﺎﻧﻮاده :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ از ﺑﻴﻤﺎر در ﺧﺎﻧﻮاده

ﭼ ﻴﺪه
✔ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻪ در اﻳﻦ واﺣﺪ ﺎر ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ،در ﻃﻮل زﻧﺪﮔ ﺷﺮاﻳﻄ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣ آﻳﺪ
ﻪ ﻋﺰﻳﺰان ﻣﺎ در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣ آﻳﻨﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﻪ ﻣﺎ از آﻧﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﻨﻴﻢ .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻫﺮ ﻳ از ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ اﺻﻮل اوﻟﻴﻪ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﺑﻪ درﺳﺘ  ،ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻴﺎز از
آن اﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴﻢ ،زﻳﺮا ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﺷﻨﺎ از ﺑﻴﻤﺎر در ﻣﻨﺰل ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺳﺎﻳﺶ و آراﻣﺶ ﺧﺎﺻ ﻪ
ﺑﺮا ﺑﻴﻤﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﻨﺪ از ﺑﺎر ﻣﺎﻟ ِ اﺿﺎﻓ ﻪ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣ ﺷﻮد ،ﻣ ﺎﻫﺪ.
✔ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ در اﻳﻦ واﺣﺪ ﺎر ﻣﺮور ﺮدﻳﻢ ،ﺑﻴﻤﺎران ﻃ ﻣﺪت ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺎن
ﺑﺎﻳﺪ روزاﻧﻪ اﺳﺘﺤﻤﺎم ﻨﻨﺪ ﻪ اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺴﺖ وﺷﻮ در ﺣﻤﺎم و در ﻏﻴﺮ
اﻳﻦ ﺻﻮرت در ﺑﺴﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد .از دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﺑﻴﻤﺎران ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺖ ﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ
ِ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮم و ﻳﺎ ﺳﻮﻧﺪ ﻣﻌﺪه ﺻﻮرت ﻣ ﮔﻴﺮد.
ﻣﻌﻤﻮﻟ از ﻃﺮﻳﻖ دﻫﺎن و در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﻴﻤﺎران ﺑ ﺣﺮ ﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺎﺳﺎژ در ﻧﻘﺎط ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﺮدن ﺑﻴﻤﺎر در ﺑﺴﺘﺮ
اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎد دارد.
✔ ﺑﺮا آﻧ ﻪ ﻃ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎر در ﻣﻨﺰل ،ﺧﻮد و ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده را از ﮔﺰﻧﺪ ﺑﻴﻤﺎر
و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺼﻮن ﻧﮕﺎه دارﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﺒﺎس ﻫﺎ و وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻴﻤﺎر را ﺟﺪا ﺮده ،ﺿﺪﻋﻔﻮﻧ ﻨﻴﻢ.
در ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ،ﻧﺤﻮه ﺻﺤﻴﺢ ﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر ﺧﻮن را ﻧﻴﺰ
ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ.

؟

آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎﻧ ﻧﻈﺮ واﺣﺪ ﺎر اول
ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ را ﻣﺸﺨﺺ ﻨﻴﺪ:

١ــ ﺑﺮا ﻓﺮاﻫﻢ ﺮدن ﺧﻮاﺑ راﺣﺖ ﺑﺮا ﺑﻴﻤﺎران ،رﻋﺎﻳﺖ ﭼﻪ ﺷﺮاﻳﻄ ﻻزم اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺪون ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

ج( ﻣ ﺎﻧ ﺑ ﺳﺮو ﺻﺪا ﺑﺎﺷﺪ.

ب( ﻻﻣﭗ ﻢ ﻧﻮر اﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

٢ــ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻏﺬا ﺑﺮا ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮ
اﻟﻒ( ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻀﻢ ﺷﻮد.

ج( ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻓﺮاوان ﺑﺎﺷﺪ.

د( دارا

ﺪام اﺳﺖ؟

ب( ﺳﺮخ ﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

ﺎﻟﺮ  ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ،ﭼﺮﺑ و ﻫﻴﺪرات ﺮﺑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.

٣ــ ﻫﻨﮕﺎ ِم ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﺒﺎس ﺑﻴﻤﺎر

ﺷﻮد.

د( ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.

ﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻄﻠﻖ دارد ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧ ﺘﻪ ﻫﺎﻳ ﺗﻮﺟﻪ ﻣ

ﻨﻴﺪ؟

اﻟﻒ( ﭼﻮن اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران در ﺣﺎل اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﻧﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻮض ﺮدن ﻟﺒﺎﺳﺸﺎن ﻫﺮ  ٣روز ﻳ ﺒﺎر اﻧﺠﺎم

ب( ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﺒﺎس ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺮ ﺖ و ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳ را ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر داد.

٩٣

اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر در ﺧﺎﻧﻮاده :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ از ﺑﻴﻤﺎران در ﺧﺎﻧﻪ
ج( ﺑﻴﻤﺎران ﺑ ﺣﺮ ﺖ ﻫﺮ زﻣﺎن ﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺒﺎﺳﺸﺎن را ﻋﻮض ﻣ

د( ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﺒﺎس اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺗﻔﺎوﺗ ﻧﺪارد.

ﻨﻨﺪ.

ﺟﻠﻮ ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻼﻣﺖ )ص( و ﺟﻠﻮ ﺟﻤﻠﻪ ﻏﻠﻂ ﻋﻼﻣﺖ )غ( ﺑﮕﺬارﻳﺪ:

٤ــ ﺑﺮا ﺿﺪﻋﻔﻮﻧ ِ ﻟﮕﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﭘﺲ از دﻓﻊ ﻣﺪﻓﻮع ،اﺑﺘﺪا در آن ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ رﻳﺨﺘﻪ و ﭘﺲ از دور

رﻳﺨﺘﻦ آن ،ﻟﮕﻦ را ﺷﺴﺘﻪ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧ ﻣ

ﻨﻴﻢ( ) .

٥ــ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻌﻤﻮﻟ ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده دور رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺠﺪداً ﻟﺒﺎس ﻧﻮ ﺗﻬﻴﻪ ﺮد( ) .

٦ــ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﻦ ﻣﻠﺤﻔﻪ و ﻟﺒﺎس ﺑﻴﻤﺎر ﺎﻓ اﺳﺖ ﻪ اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت  ٣ﺳﺎﻋﺖ زﻳﺮ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﻗﺮار

ﮔﻴﺮد( ) .

 ٧ــ ﺑﺮا ﻟﮕﻦ دادن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر

ﺷ ﺴﺘﮕ اﺳﺘﻔﺎده ﺮد( ) .

ﻪ دﭼﺎر ﺷ ﺴﺘﮕ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻤﺮ و ﻟﮕﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ از ﻟﮕﻦ ﻣﺨﺼﻮص

 ٨ــ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻃﺒﻴﻌ در اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ  ١٢٠/٨٠ﻣﻴﻠ ﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه اﺳﺖ( ) .
در ﺟﺎ ﺧﺎﻟ ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:

ﺮد.

٩ــ ﺑﺮا ﺷﺴﺖ وﺷﻮ ﺑﻴﻤﺎراﻧ

ﻪ ﻫﺮ روز در ﺗﺨﺖ ﺣﻤﺎم ﻣ

ﻨﻨﺪ ،ﺎﻓ اﺳﺖ ﻪ از …… اﺳﺘﻔﺎده

 ١٠ــ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮا ﻣﺎﺳﺎژ ﭘﺸﺖ ﺑﻴﻤﺎر …… اﺳﺖ.
 ١١ــ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺧﻄﺮ ﺑ ﺣﺮ ﺘ در ﺑﻴﻤﺎران …… اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ  ٣ــ ٢ﻧﻔﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮﻳﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ در ﺎرﮔﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ زﻳﺮ را رو ﻣﺎﻧ ﻦ

اﺟﺮا ﻨﻴﺪ:

؟

آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎﻧ ﻋﻤﻠ واﺣﺪ ﺎر اول
١ــ ﻣﻠﺤﻔﻪ ﺑﺴﺘﺮ و ﻟﺒﺎس ﻣﺎﻧ ﻦ را ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻨﻴﺪ.

٢ــ ﻣﺎﻧ ﻦ را در ﺗﺨﺖ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪه و در وﺿﻌﻴﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

٣ــ ﺑﺮﮔﻪ ا را ﺑﺮا ﺛﺒﺖ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﻴﻤﺎر ﻃﺮاﺣ

ﻨﻴﺪ.

٤ــ روش ﻫﺎ ﺟﺪاﺳﺎز و ﮔﻨﺪ زداﻳ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻴﻤﺎر را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮﺳﺘﺮ آﻣﻮزﺷ ﻃﺮاﺣ

٩٤

ﻨﻴﺪ.

اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر در ﺧﺎﻧﻮاده :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ دارو و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻴﻤﺎر

واﺣﺪ ﺎر دوم

آﺷﻨﺎﻳ ﺑﺎ دارو و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻴﻤﺎر

٩٥

اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر در ﺧﺎﻧﻮاده :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ دارو و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻴﻤﺎر

ﻓﻬﺮﺳﺖ وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮا اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻋﻤﻠ واﺣ ﺎر دوم
ردﻳﻒ وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻋﻤﻠ ١

١

ﻟﻴﻮان ﻳ ﺒﺎر ﻣﺼﺮف

٭

٢

اﺳﭙﺮ اﺳﺘﻨﺸﺎﻗ ﺳﺎﻟﺒﻮﺗﺎﻣﻮل

٭

٣

ﻗﻄﺮه ﭼﺸﻤ

٤

وﻳﺎل اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ

٥

ﻓﻨﺠﺎن )ﻟﻴﻮان( ﻣ رج

٭

٦

ﻗﺎﺷﻖ ﻣ رج

٭

٧

دﺳﺘﮕﺎه ا ﺴﻴﮋن

٨

ﻣﺎﺳ

٩

ﺳﻮﻧ ا ﺴﻴﮋن

٭
٭

٭

٭
٭

ا ﺴﻴﮋن ﺻﻮرت

٭

 ١٠دﺳﺘﻤﺎل ﺎﻏ

٩٦

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻋﻤﻠ ٢

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻋﻤﻠ ٣

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻋﻤﻠ ٤

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻋﻤﻠ ٥

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻋﻤﻠ ٦

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻋﻤﻠ ٧

٭

 ١١روﻏﻦ ﺮﭼ

٭

 ١٢ﺷﺮﺑﺖ

٭

 ١٣ﻗﺮص

٭

اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر در ﺧﺎﻧﻮاده :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ دارو و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻴﻤﺎر

ﻫﺪف ﻫﺎى رﻓﺘﺎر
زﻳﺮ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ:
ﺬراﻧﺪن
اﻳ
ﻦ
وا
ﺣ
ﺪ
ﻛﺎ
ر
ﺑﺘ
ﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎى
 1ـ اﻧ
ﻮاع اﺷﻜﺎل داروﻳﻰ
را
ﺑ
ﺸ
ﻨﺎ
ﺳ
ﺪ
و
ﻧﺎ
م
ﺑﺒﺮد.
 2ـ ﻧﺤ
ﻮه ى ﻛﺎرﺑﺮد ﺻﺤﻴ
ﺢ
ﻫ
ﺮ
ﻧ
ﻮ
ع
دا
ر
و
را
ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
 3ـ ﺷﻴﻮ
ه ى اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄ
ﺮ
ه
)
ﭼ
ﺸ
ﻢ،
ﮔ
ﻮ
ش ،ﺑﻴﻨﻰ(
 4ـ دا
را ﺑﻴﺎن و اﺟﺮا ﻛﻨﺪ.
روﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ دارا
ى
ﺑ
ﺮ
ﭼ
ﺴ
ﺐ
»ﭘ
ﻮ
د
ر
ﺑﺮا
آﻣﺎده ﻛﻨﺪ.
ى ﺗﻬﻴﻪ ى ﻣﺤﻠﻮل« اﻧ
ﺪ
را
را
ﺑ
ﻪ
ﻧ
ﺤ
ﻮ
ﺻ
ﺤﻴﺢ ﺑﺮاى ﻣﺼﺮف
5ـ
ﺷﻴﻮه ى ﻧﮕﻬﺪارى اﻧ
ﺴ
ﻮﻟ
ﲔ
را
ﺷ
ﺮ
ح
د
ﻫﺪ.
 6ـ ﺑﻪ د
رﺳﺘﻰ ﺑﺎ اﺳﭙﺮ ِى ا
ﺳ
ﺘﻨ
ﺸ
ﺎﻗ
ﻰ
ﻛﺎ
ر
ﻛﻨ
ﺪ.
 7ـ ﺑﺎ
ﻛﭙﺴﻮل اﻛﺴﻴﮋن ر
و
ى
ﻣﺎ
ﻧﻜ
ﻦ
ﻛﺎ
ر
ﻛﻨ
ﺪ.
 8ـ ﺑﺎ ﺻﻨﺪﻟ
ﻰ ﭼﺮﺧﺪار ﻛﺎر ﻛﻨﺪ.
ى :اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻰ رو
د ،ﻫﻨﺮﺟﻮ ﭘﺲ از ﮔ

ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن واﺣﺪ ﻛﺎر دوم ؟

؟

؟ ؟

؟

؟

؟ ؟

؟

؟ ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ را ﻣﺸﺨﺺ ﻨﻴ :
١ــ ﭼﻪ زﻣﺎﻧ از دارو اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد؟
د( در زﻣﺎن درد
اﻟﻒ( ﺑﻌ از ﺗﺠﻮﻳﺰ ﭘﺰﺷ ب( ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺻﻼﺣ ﻳ ﺑﻴﻤﺎر ج( در زﻣﺎن ﺗﺐ
٢ــ ام ﻳ از ﻣﻮارد زﻳﺮ از اَﺷ ﺎل داروﻳ اﺳﺖ؟
د( ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد
ج( ﺷﻴﺎف
ب( ﻗﺮص
اﻟﻒ( ﭙﺴﻮل
٣ــ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮا اﻧ ازه ﮔﻴﺮ ﺷﺮﺑﺖ دارو ،اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻴ از وﺳﺎﻳﻞ زﻳﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ؟
ج( درب ﺷﻴﺸﻪ ﺷﺮﺑﺖ د( ﻗﺎﺷﻖ ﻣﻌﻤﻮﻟ
ب( ﻗﺎﺷﻖ ﻣ رج
اﻟﻒ( ﻟﻴﻮان ﻣﻌﻤﻮﻟ
ﺟﻠﻮ ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻼﻣﺖ )ص( و ﺟﻠﻮ ﺟﻤﻠﻪ ﻏﻠﻂ ﻋﻼﻣﺖ )غ( ﺑﮕ ارﻳ :
٤ــ اﮔﺮ ﺑﻴﻤﺎر از ﭼﻨ دارو اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻨ  ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ آن ﻫﺎ را ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺼﺮف ﻨ ( ) .
 ٥ــ ﺑﺮا ﻣﺎﻟﻴ ن ﭘﻤﺎد رو ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎر ،دارو را رو دﺳﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﺳﭙﺲ رو ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎر
ﺑﻤﺎﻟﻴ ( ) .
 ٦ــ زﻣﺎﻧ ﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر دارو ﻣ دﻫﻴ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺼﺮف آن در ﻨﺎر ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻤﺎﻧﻴ ( ) .
 ٧ــ ﻣ ﺗﻮان از ﻳ ﻗﻄﺮه ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮ ﺑﺮا ﭼﻨ ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺮد( ) .
 ٨ــ ﻫﻤﻪ ﺑﻴﻤﺎران دﻳﺎﺑﺘ از اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻨﻨ ( ) .
 ٩ــ ﻫﻤﻪ ﺑﻴﻤﺎراﻧ ﻪ رو ﺻﻨ ﻟ ﭼﺮﺧ ارﻧ  ،ﺑﺮا ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳ ﺑﻪ ﻤ ﻧﻴﺎز دارﻧ ( ) .

؟
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﻤﻪ ى ﻣﺎ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺪه اﱘ و ﺑﺮاى درﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮده اﱘ .ﻃﻰ اﻳﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ،ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﺑﺮاﳝﺎن
دارو ﲡﻮﻳﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺘﻤ ًﺎ ﻗﺒﻮل دارﻳﺪ زﻣﺎﻧﻰ داروى ﲡﻮﻳﺰ ﺷﺪه ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﻣﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ آن را ﺑﻪ درﺳﺘﻰ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻴﻢ.
ﺷﺎﻳﺪ ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﻣﻨﺰل از ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى ﺗﻨﻔﺴﻰ ﻳﺎ دﻳﺎﺑﺘﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﺮده اﻳﺪ و ﻳﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪه اﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى
ﺑﻴﻤﺎر از وﻳﻠﭽﻴﺮ )ﺻﻨﺪﻟﻰ ﭼﺮﺧﺪار( و ﻳﺎ ﺳﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ و … .
در واﺣﺪ ﻛﺎرى ﻛﻪ ﭘﻴﺶ روى دارﻳﺪ ،ﺳﻌﻰ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎده و ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎ اﻧﻮاع دارو و ﻧﺤﻮه ى اﺳﺘﻔﺎده از آن ،وﺳﺎﻳﻞ
ﺧﺎص ﻧﮕﻪ دارى از ﺑﻴﻤﺎران در ﻣﻨﺰل آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻻزم آن را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻨﺪﻳﺪ.

 ١ــ ٢ــ دارو
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آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎر ﻪ دارو ﻣﺼﺮف ﺮده اﻳ
دارو ﻗﺮص ﺑﻮده ﻳﺎ ﺷﺮﺑﺖ و ﻳﺎ …؟

ﺑﻮده اﺳﺖ؟ اﻳﻦ

دارو ﻣﺎده ا اﺳﺖ ﻪ ﺑﺮا درﻣﺎن ،ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻳﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ
از ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد .داروﻫﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻴﻮاﻧ  ،ﮔﻴﺎﻫ ،
ﻣﻌ ﻧ و ﻳﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋ ﺗﻬﻴﻪ ﻣ ﺷﻮﻧ .

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠ1 v
ﺑﻪ ﮔﺮ ﻫﺎ  ٣ﻧﻔﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮﻳﺪ .ﻫﺮﮔﺮ ﭘﺲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ٣ ،ﻣﺜﺎ

ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ

ﻳﻲ

ﻼ

ﻳﻪ

ﻫﻴﺪ.

اﻧﻮاع ﺷ ﻞ ﻫﺎ داروﻳ
داروﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺧﻮرا )ﻗﺮص ،ﭙﺴﻮل ،ﺷﺮﺑﺖ( ،آﻣﭙﻮل،
ﻗﻄﺮه  ،اﺳﭙﺮ اﺳﺘﻨﺸﺎﻗ  ،ﻣﻮﺿﻌ )ﭘﻤﺎد ،ﺮم( ،ﺷﻴﺎف و … ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻣ ﺷﻮد.
ﻗﺮص ﭼﻴﺴﺖ؟ داروﻫﺎﻳ ﺑﻪ ﺷ ﻞ ﺟﺎﻣ ﻧ ﻪ ﻣﺎده
داروﻳ در آن اﺑﺘ ا ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮد در آﻣ ه ،ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﺘﺮا ﻢ ﻣ ﺷﻮد.

٩٨

ﭙﺴﻮل ﭼﻴﺴﺖ؟ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎﻳ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ا ﻳﺎ ﺑﻴﻀ ﺷ ﻞ اﻧ
ﻪ از ﻣﺨﻠﻮط آب ،ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻦ و ژﻻﺗﻴﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﻣ ﺷﻮد .ﭙﺴﻮل ﻃﻌﻢ
ﺑ ﻣﺰه و ﺗﻠﺦ دارو را ﻣﺨﻔ ﺮده ،اﻳﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ
ﻣﻌ ه ﺣﻞ ﻣ ﺷﻮد.

ﭙﺴﻮل
ﻗﺮص

اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر در ﺧﺎﻧﻮاده :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ دارو و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻴﻤﺎر

ﺷﺮﺑﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟ داروﻫﺎﻳ ﻫﺴﺘﻨ
ﻣﺆﺛﺮ داروﻳ در ِ
ﺷﺮﺑﺖ ﻗﻨ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﻳﻨ .

ﻪ از ﺣﻞ ﺷ ن ﻣﻮاد

✎

ﺷﺮﺑﺖ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠ2 v
 ٣ﺳﻲ ﺳﻲ ﺷﺮﺑﺖ ﺑﻪ ﻃﻮ ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻴﻮ ﻣﺪ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ.

آﻣﭙﻮل ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺰرﻳﻘ اﺳﺖ ﻪ
ﺣﺎو ﻣﻮاد داروﻳ اﺳﺖ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺮﻧﮓ وارد ﺑ ن ﻣ ﺷﻮد.

اﺳﭙﺮ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺷ ﻠ از داروﺳﺖ ﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﺎر
ﻳﺎ ذرات ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ در ﺑﻴﻨ ﻳﺎ ﺣﻠﻖ و ﻳﺎ در ﻣﻮﺿﻊ ﺧﺎص ﭘﺎﺷﻴ ه
ﻣ ﺷﻮد و در داﺧﻞ ﭙﺴﻮل ﻫﺎ ﻮﭼ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ا ﺷ ﻞ ﻪ
ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻﻳ دارﻧ  ،ﻧﮕﻪ دار ﻣ ﺷﻮد.

آﻣﭙﻮل

ﻗﻄﺮه ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻳ از اﻧﻮاع داروﻫﺎ ﻣﻮﺿﻌ اﺳﺖ ﻪ
ﻋﺼﺎره ﻣﺤﻠﻮل دارو ﻣﺴﺘﻘﻴﻤ ًﺎ وارد ﺣﻔﺮه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ )ﺑﻴﻨ ،
ﮔﻮش و ﭼﺸﻢ( ﻣ ﺷﻮد.

اﺳﭙﺮ

ﭘﻤﺎد ﭼﻴﺴﺖ؟ داروﻫﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺟﺎﻣ ﻫﺴﺘﻨ ﻪ از ﺗﺮ ﻴﺐ
ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮ داروﻳ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﭼﺮﺑ )وازﻟﻴﻦ( ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﻳ .
ﺮم ﭼﻴﺴﺖ؟ از ﭘﻤﺎد ﻧﺮم ﺗﺮ ﺑﻮده ،ﻓﻘﻂ ﻣﻘ ار ﻤ آب
دارد و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺮم ﺮدن ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣ ﺷﻮد.
ﻗﻄﺮه

٩٩
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ﭘﻤﺎد

ﺷﻴﺎف ﭼﻴﺴﺖ؟ داروﻫﺎ ﺟﺎﻣ ﻣﺨﺮوﻃ ﺷ ﻞ اﻧ ﻪ از
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﻌ در اﻧﺘﻬﺎ راﺳﺖ روده ﻗﺮار داده ﻣ ﺷﻮد .اﻳﻦ داروﻫﺎ
در ﺣﺮارت ﻣﻌﻤﻮﻟ ﺟﺎﻣ ﺑﻮده وﻟ در ﺣﺮارت ﺑ ن ذوب و ﻣﺎده
ﻣﺆﺛﺮ آن آزاد ﻣ ﺷﻮد.

ﺷﻴﺎف

ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬ ار داروﻫﺎ
ﺷﻤﺎ در ﻣﻨﺰل داروﻫﺎ را در ﺠﺎ ﻧﮕﻪ دار ﻣ ﻨﻴ ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻪ دار دارو در ﻣﻨﺰل ﺠﺎﺳﺖ؟
دارو ﺑﺎﻳ در ﺟﺎ ﺧﺸ  ،ﺧﻨ و دور از ﻧﻮر ﻧﮕﻪ دار
ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دارو ﺑﺎﻳ از دﺳﺘﺮس اﻃﻔﺎل دور ﺑﺎﺷ  .ﺑﺎﻳ ﺑﻪ
ﺷﻴﻮه ﺻﺤﻴﺢ ﻧﮕﻪ دار ﻫﺮ دارو ﻪ در ﻗﺴﻤﺖ راﻫﻨﻤﺎ دارو
)داﺧﻞ ﺟﻌﺒﻪ دارو ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷ ه اﺳﺖ( ﺗﻮﺟﻪ ﺮد.
 ١ــ ١ــ ٢ــ ﻧ ﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﺮف دارو:

آﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﻣﺼﺮف داروﻫﺎ را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻴ ؟
ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﺮف دارو ﺑ ﻳﻦ ﻧ ﺘﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻨﻴ :
١ــ ﻫﺮ دارو ﺑﺮا ﻳ ﺑﻴﻤﺎر ﺧﺎص ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷ ه اﺳﺖ و

ﺑﺎﻳ ﺳﺮﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.
٢ــ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺰﺷ را ﺑﺎ دارو ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دﻫﻴ ﺗﺎ از ﻧﺎم،
ﻣﻴﺰان ،روش و ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺼﺮف آن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳ .
 ٣ــ ﻗﺮص ﻫﺎ و ﭙﺴﻮل ﻫﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺼﺮف ﻨﻴ و
اﮔﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺮص ﻫﺎ را از ﺧﻂ وﺳﻂ آن ﺑﺸ ﻨﻴ .
 ٤ــ ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻗﺮص ﻫﺎ و ﭙﺴﻮل ﻫﺎ را از ﻇﺮف
ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻧ ﻨﻴ .
 ٥ــ ﺑﺮا ﺧﻮردن ﺷﺮﺑﺖ از ﻗﺎﺷﻖ و ﻳﺎ از ﻟﻴﻮان درﺟﻪ ﺑﻨ
ﺷ ه اﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴ و ﺷﻴﺸﻪ ﺷﺮﺑﺖ را ﻃﻮر ﻧﮕﻪ دارﻳ ـﻪ
ﺑﺮﭼﺴﺐ آن رو ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷ .
 ٦ــ دارو را ﻨﺎر ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺒﺮﻳ و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﻮردن آن
ﻨﺎر ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻤﺎﻧﻴ .
 ٧ــ اﮔﺮ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف دارو ﻋﻼﻳﻤ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻔﺮاغ،
دل ﭘﻴﭽﻪ ﺷ ﻳ  ،ﻗﺮﻣﺰ  ،ﺧﺎرش و ﻬﻴﺮ در ﺑﻴﻤﺎر دﻳ ه ﺷ ،
ﺣﺘﻤ ًﺎ ﺑﻪ ﭘﺰﺷ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻨﻴ .
 ٨ــ داروﻫﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﮔ ﺷﺘﻪ را دور ﺑﺮﻳﺰﻳ .
 ٩ــ اﮔﺮ ﻻزم ﺷ دارو را در ﻣﻘ ار ﻤ آب ﺣﻞ ﺮده و
ﺑﺎ ﻧ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻨﻮﺷﺎﻧﻴ .
١٠ــ ﻫﻨﮕﺎم دادن دارو ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﻤﻪ وﺳﺎﻳﻞ را در ﺳﻴﻨ
دارو ﺑﮕ ارﻳ .
 ١١ــ داروﻫﺎ آﻧﺘ ﺑﻴﻮﺗﻴ را ﺑﺎﻳ ﺳﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺼﺮف
ﺮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از اﻳﻦ داروﻫﺎ ﺑﺎﻳ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن زﻣﺎﻧ ﻪ ﭘﺰﺷ ﺗﺠﻮﻳﺰ
ﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﺮد.
 ١٢ــ ﻫﻴﭻ وﻗﺖ از دارو ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧ ﻨﻴ .
١٣ــ اﮔﺮ داروﻫﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﺸ ه آن ﻫﺎ را دور ﺑﺮﻳﺰﻳ و
ﺑﺮا دﻓﻌﻪ ﺑﻌ ﻧﮕﻪ ﻧ ارﻳ .

ﺗﻮﺟﻪ!

١٠٠

ﻇﺮ
ﺻﻮ ﻣﺼﺮ ﭼﻨﺪ  ،ﻣﻴﺘﻮ
ﺳﺘﻔﺎ
ﻳﻲ ﺑﺮ ﻣﺼﺮ ﺻﺤﻴﺢ
ﺮ.

ﻇﺮف روزاﻧﻪ دارو
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اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر در ﺧﺎﻧﻮاده :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ دارو و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻴﻤﺎر
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ﺑﺎ ﺳﺘﻔﺎ

ﻣﻘﻮ  ،ﭼﺴﺐ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺟﻌﺒﻪ

 ٢ــ ١ــ ٢ــ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از دارو ﻣﻮﺿﻌ :
ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﭘﻤﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻨﻴ ؟
اﺑﺘ ا دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﻳﻴ و دﺳﺘ ﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻨﻴ ﺗﺎ
دارو ﺟ ب ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻧﺸﻮد )ﻣ ﺗﻮان از ﭘﻨﺒﻪ ﻳﺎ ﭼﻮب

ﻳﻲ ﺳﺖ ﻨﻴﺪ.
ﺑﺴﺘﻨ ﺑﺮا ﻣﺎﻟﻴ ن دارو اﺳﺘﻔﺎده ﺮد( .ﺳﭙﺲ از ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺨﻮاﻫﻴ
ﻪ ﺣ اﻗﻞ ٣٠ــ ٢٠دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از ﻣﺎﻟﻴ ن دارو ،از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﺷﻴﺎ
دﻳﮕﺮ و ﻳﺎ ﺷﺴﺘﻦ ﻣﺤﻞ ﺧﻮددار ﻨ  .در اﻧﺘﻬﺎ وﺳﺎﻳﻞ را ﺟﻤﻊ
ﻨﻴ و دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﻳﻴ .

ﺑﺤﺚ ﻛﻨﻴﺪ
ﭘﺲ از آن ﻪ رو دﺳﺖ ﻣﺎﻧ ﻦ ﭘﻤﺎد را ﮔﺬاﺷﺘﻴﺪ درﺑﺎره اﻳﻦ ﻪ ﭼﺮا ﭘﺲ از ﻣﺎﻟﻴﺪن
دارو ،ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭘﻮﺳﺖ را ﻣﺎﺳﺎژ داد ﺑﺮا دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ )ﺑﺮا ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال
ﻣ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺘﺎب اﺻﻮل ﭘﺮﺳﺘﺎر ِ ﺗﺎﻳﻠﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻨﻴﺪ(.

✎

 ٣ــ ١ــ٢ــ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎ ﭼﺸﻤ
اﻟﻒ( ﻗﻄﺮه :اﺑﺘ ا ﺑﻴﻤﺎر را ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺨﻮاﺑﺎﻧﻴ  ،ﻃﻮر ﻪ
ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﻧﮕﺎه ﻨ  .در اﻳﻦ زﻣﺎن ﭘﻠ ﭘﺎﻳﻴﻦ و را ﺑﻪ آراﻣ ﺑﻪ
ﭘﺎﻳﻴﻦ )ﺑﻪ ﻃﺮف ﮔﻮﻧﻪ( ﺑ ﺸﻴ و ِدر ﻗﻄﺮه را ﺑﺎز ﻨﻴ و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ
از ﭼﺸﻢ ،ﻗﻄﺮه را در ﻣﺤﻞ ﺳﻔﻴ ﭼﺸﻢ ﺑﺮﻳﺰﻳ  .ﺳﭙﺲ از ﺑﻴﻤﺎر
ﺑﺨﻮاﻫﻴ ﻪ ﭼﻨ ﻟﺤﻈﻪ ﺑ ون ﭘﻠ زدن ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺒﻨ د.

ﻧﺤﻮه رﻳﺨﺘﻦ ﻗﻄﺮه در ﭼﺸﻢ
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ﻳ ﻗﻄﺮ

ﻗﻄﺮ ﻧﺮﻣﺎ ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺳﺘﺮﻳﻞ ﭼﺸﻤﻲ

ب( ﭘﻤﺎد :ﺑﺮا اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﺎد ﭼﺸﻤ  ،ﺑﻴﻤﺎر را در
ﻫﻤﺎن وﺿﻌﻴﺘ ﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷ  ،ﺑﺨﻮاﺑﺎﻧﻴ و ﭘﻤﺎد را ﺑﺎ ﻓﺸﺎر
آﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ ﺗﻴﻮپ ﭘﻤﺎد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳ ﻨﻮاﺧﺖ از ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠ
ﭘﻠ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎرج آن ﺑﻤﺎﻟﻴ  .ﺳﭙﺲ از ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺨﻮاﻫﻴ ﻪ
ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺒﻨ د و در ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎل ،ﺮه ﭼﺸﻢ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
َد َوراﻧ در ﺣ ﻗﻪ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧ .

ﭼﺸﻢ ﻣﺎﻧ ﻦ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ.

ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﺎد در ﭼﺸﻢ

١٠١

اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر در ﺧﺎﻧﻮاده :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ دارو و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻴﻤﺎر

ﺑﺤﺚ ﻛﻨﻴﺪ
اﮔﺮ ﭘﺲ از ﭼ ﺎﻧﺪن ﻗﻄﺮه ،ﺑﻴﻤﺎر اﺷ
ﺮد؟ درﺑﺎره دﻟﻴﻞ ﺧﻮد ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.

ﺑﺮﻳﺰد ،آﻳﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﻪ ﻣﺠﺪداً از دارو اﺳﺘﻔﺎده

ﺗﻮﺟﻪ!
ﻫﺮﮔﺰ ﻳ ﭘﻤﺎ ﻳﺎ ﻗﻄﺮ ﭼﺸﻤﻲ ﺑﺮ

ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎ ﺳﺘﻔﺎ ﻧ ﻨﻴﺪ.

٤ــ١ــ٢ــ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﺮه ﮔﻮش :ﺑﺮا
اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﺮه ﮔﻮش ،ﻻزم اﺳﺖ ﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺳﺮ ﺧﻮد را رو
ﺑﺎﻟﺶ ﺑﮕ ارد و ﺷﻤﺎ ﻻﻟﻪ ﮔﻮش او را در دﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮﻳ  .در
ﻮد ﺎن ﻻﻟﻪ ﮔﻮش را ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻋﻘﺐ و در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
ﻻﻟﻪ ﮔﻮش را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ و ﻋﻘﺐ ﺑ ﺸﻴ و ﻗﻄﺮه را ﺑﭽ ﺎﻧﻴ و
ﺑﻴﻤﺎر را ﺑﻪ ﻣ ت  ٢ﺗﺎ  ٣دﻗﻴﻘﻪ در ﻫﻤﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﮕﻪ دارﻳ .

 ٥ــ١ــ٢ــ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﺮه ﺑﻴﻨ  :ﺑﺮا
اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﺮه ﺑﻴﻨ  ،ﺑﻴﻤﺎر را ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺨﻮاﺑﺎﻧﻴ و ﻳ ﺑﺎﻟﺶ
زﻳﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎ او ﺑﮕ ارﻳ و در ﺣﺎﻟ ﻪ ﺑﻴﻤﺎر از راه دﻫﺎن ﻧﻔﺲ
ﻣ ﺸ ﻗﻄﺮه را ﺑﻪ ﺗﻌ اد ﻻزم در ﺑﻴﻨ او ﺑﭽ ﺎﻧﻴ  .ﻫﻨﮕﺎم رﻳﺨﺘﻦ
ﻗﻄﺮه ﻻزم اﺳﺖ ﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺳﻮراخ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻨ را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد
ﺑﺒﻨ د.

ﻧﺤﻮه رﻳﺨﺘﻦ ﻗﻄﺮه در ﺑﻴﻨ
ﻧﺤﻮه رﻳﺨﺘﻦ ﻗﻄﺮه در ﮔﻮش

ﻧﺤﻮه رﻳﺨﺘﻦ ﻗﻄﺮه در ﮔﻮش ﻮد ﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

١٠٢

٦ــ١ــ٢ــ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﺎف در ﻣﻘﻌ  :اﺑﺘ ا
ﺗﻮﺟﻪ ﻨﻴ ﻪ ﺷﻴﺎف ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻳ در ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻪ دار
ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺒﻞ از ﮔ اﺷﺘﻦ ﺷﻴﺎف ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎر روده
ﺧﻮد را از ﻣ ﻓﻮع ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻨ .
ﺑﺮا ﮔ اﺷﺘﻦ ﺷﻴﺎف ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧ ﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﻨﻴ :
١ــ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ ﭼﭗ ﺧﻮاﺑﻴ ه و ﭘﺎ راﺳﺖ ﺧﻮد را
رو ﺷ ﻢ ﺧﻢ ﻨ .
٢ــ دﺳﺘ ﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻨﻴ .

اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر در ﺧﺎﻧﻮاده :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ دارو و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻴﻤﺎر
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٣ــ رو ﺶ ﺷﻴﺎف را ﺑﺎز ﺮده ﻤ وازﻟﻴﻦ ﻳﺎ ﺮم ﻧﺮم ﻨﻨ ه
را ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺷﻴﺎف ﺑﻤﺎﻟﻴ ﺗﺎ ﺷﻴﺎف راﺣﺖ ﺗﺮ وارد
ﺷﻮد.
 ٤ــ ﺑﺎ ﻳ دﺳﺖ دو ﻃﺮف ﺑﺎﺳﻦ را از ﻫﻢ ﺑﺎز ﻨﻴ و ﺑﺎ
اﻧﮕﺸﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ دﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﺷﻴﺎف را ﺑﻪ آراﻣ وارد ﻣﻘﻌ ﻨﻴ .
 ٥ــ ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺮون آوردن اﻧﮕﺸﺖ ،دو ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺳﻦ را ﺑﻪ ﻫﻢ
ﻧﺰدﻳ ﻨﻴ .
 ٦ــ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎر  ١٠ــ  ٥دﻗﻴﻘﻪ در ﻫﻤﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﻗ
ﺑﻤﺎﻧ .
 ٧ــ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب از ﺷﻴﺎف اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ
زﻣﺎن ﺎﻓ ﺑﺮا ﺟ ب ﺷ ن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ .
 ٧ــ ١ــ٢ــ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎ اﺳﺘﻨﺸﺎﻗ :
از اﻳﻦ ﻧﻮع دارو ﺑﺮا درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺗﻨﻔﺴ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد.
ﻻزم اﺳﺖ ﻇﺮف اﺳﭙﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﺗ ﺎن داده و ﺳﭙﺲ آن را
واروﻧﻪ ﻨﻴ  .ﻗﺴﻤﺖ دﻫﺎﻧ آن را در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨ ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ
از دﻫﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﮔ اﺷﺘﻪ و ﻓﺸﺎر دﻫﻴ  .ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺸﺎر دادن اﺳﭙﺮ

ﺑﺎﻳ ﺑﻴﻤﺎر از ﻃﺮﻳﻖ دﻫﺎن ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻴﻖ ﺑ ﺸ و ﻗﻄﺮات داروﻳ را
وارد رﻳﻪ ﺧﻮد ﻨ )از ﺑﻠﻌﻴ ن دارو ﺧﻮددار ﻨ ( .ﺳﭙﺲ ﻧﻔﺲ
ﺧﻮد را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﺗﺎ ﻋ د  ٣ﺑﺸﻤﺎرد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌ
ﺑﺎزدم ﻨ  .ﺑﺮا ﻮد ﺎن ﻣ ﺗﻮان دﻫﺎﻧﻪ ﻟﻴﻮان ﻳ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف
را ﺑﻪ اﻧ ازه دﻫﺎﻧ اﺳﭙﺮ ﺳﻮراخ ﺮد و ﺳﭙﺲ دﻫﺎﻧ اﺳﭙﺮ
را داﺧﻞ ﻟﻴﻮان ﺮده و ﻟﻴﻮان را ﻣﺎﻧﻨ ﻣﺎﺳ رو دﻫﺎن ﺑﻴﻤﺎر
ﮔ اﺷﺖ ﻃﻮر ﻪ زﻳﺮ ﭼﺎﻧﻪ او ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد.

ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﺮ اﺳﺘﻨﺸﺎﻗ
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ﻧﺤﻮ

ﺳﺘﻔﺎ

ﺳﭙﺮ

ﻮ ﺎ

ﺑﺎ ﺳﺘﻔﺎ

 ٨ــ١ــ٢ــ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎ ﺧﻮرا :
داروﻫﺎ ﺧﻮرا ﭘﺲ از ﺧﻮردن از ﻃﺮﻳﻖ دﻫﺎن ،وارد ﺟﺮﻳﺎن
ﺧﻮن ﻣ ﺷﻮﻧ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮا آﻧ ﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از داروﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺛﺮ
ﻨﻨ ﺑﺎﻳ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﺮﻓﺸﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧ ﺘﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺮد:
١ــ ﻗﺮص ﻫﺎ ﺟﻮﻳ ﻧ ﺑﺎﻳ ﺑﺎ ﻤ دﻧ ان ﻫﺎ ﺟﻮﻳ ه ﺷﻮد
)از ﻗﻮرت دادن آن ﻫﺎ ﺧﻮددار ﺷﻮد(.
٢ــ ﻗﺮص ﻫﺎ و ﭙﺴﻮل ﻫﺎ زﻳﺮ زﺑﺎﻧ را زﻳﺮ زﺑﺎن ﮔ اﺷﺘﻪ،
ﺗﺎ ﭼﻨ دﻗﻴﻘﻪ ﻧﺒﺎﻳ آب دﻫﺎن را ﻗﻮرت داد.
٣ــ ﺑﻴﻤﺎراﻧ ﻪ در ﻗﻮرت دادن ﻣﺸ ﻞ دارﻧ ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت
ﺑﺎ ﭘﺰﺷ ﻳﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣ ﺗﻮاﻧﻨ ﻗﺮص ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﺎون ﻮﺑﻴ ه ،در آب
ﺣﻞ ﻨﻨ ﺗﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺧﻮرده ﺷﻮد.
ِ
ﻣﺼﺮف ﺷﺮﺑﺖ آن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﺗ ﺎن دﻫﻴ .
 ٤ــ ﻗﺒﻞ از

ﻟﻴﻮ ﻳ ﺑﺎ ﻣﺼﺮ ﺑﺮ

ﻣﺎﻧ ﻦ ﺟﺮ ﻨﻴﺪ.

 ٥ــ ﺑﺮا دادن دارو ﻧﻮزادان و ﻮد ﺎن ﺗﺎ ﺳﻦ ﻣ رﺳﻪ
از ﻗﻄﺮه ﭼ ﺎن و ﻳﺎ ﺳﺮﻧﮓ ﺑ ون ﺳﻮزن اﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴ .
 ٦ــ از ﻣﺨﻠﻮط ﺮدن دارو ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺎﻧﻨ ﺷﻴﺮ ﻳﺎ ﻣﻮاد
ﻏ اﻳ اﺟﺘﻨﺎب ﻨﻴ .
 ٧ــ داروﻫﺎﻳ ﻣﺎﻧﻨ ﭙﺴﻮل و ﻗﺮص ﺣ اﻗﻞ ﺑﺎ ﻳ ﻟﻴﻮان
آب ﺧﻮرده ﺷﻮد.
 ٨ــ ﺑﺮا آﻣﺎده ﺮدن ﭘﻮدر داروﻳ  ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧ ازه ﻪ در
دﺳﺘﻮر رو دارو ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷ ه ،آب ﺟﻮﺷﻴ ه ﺳﺮد ﺷ ه اﺿﺎﻓﻪ
ﺮده ،ﭘﺲ از ﺣﻞ ﺷ ن در آب ،ﺑﻪ اﻧ ازه ﻻزم ﻣﺼﺮف ﻨﻴ .
 ٩ــ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺣ اﻗﻞ  ١٥دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف دو ﻧﻮع
دارو ﺧﻮرا ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕ ارﻳ .
١٠٣
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 ٢ــ  ٢ــ دﻳﺎﺑﺖ و اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ
اﻧ ازه اﻧﺴﻮﻟﻴﻨ را ﻪ ﺑﻴﻤﺎران دﻳﺎﺑﺘ ﺑﻪ آن ﻧﻴﺎز دارﻧ
ﭘﺰﺷ  ،ﺑﺮاﺳﺎس رژﻳﻢ ﻏ اﻳ  ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑ ﻧ  ،وزن و وﺿﻌﻴﺖ
ﺟﺴﻤ و رواﻧ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣ ﻨ  .اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار

ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮوع اﺛﺮ ،ﺣ ا ﺜﺮ ﻣ ت اﺛﺮ و ﻃﻮل ﻣ ت دوام ﺑﻪ ﺳﻪ
دﺳﺘﻪ ﻮﺗﺎه اﺛﺮ )ﻣﺎﻧﻨ ﺮﻳﺴﺘﺎل( ،ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻻﺛﺮ )ﻣﺎﻧﻨ  (NPHو
ﻃﻮﻻﻧ اﺛﺮ )ﻣﺎﻧﻨ اوﻟﺘﺮاﻟﻨﺖ( ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣ ﺷﻮﻧ .

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ
ﻮﺗﺎه اﺛﺮ
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻻﺛﺮ
ﻃﻮﻻﻧ اﺛﺮ

ﺷﺮوع اﺛﺮ

ﺣ ا ﺜﺮ اﺛﺮ

ﻣ ت دوام اﺛﺮ

رﻧﮓ

٦٠ــ ٣٠دﻗﻴﻘﻪ

 ٥ــ ٤ﺳﺎﻋﺖ

 ٨ــ ٦ﺳﺎﻋﺖ

ﺷﻔﺎف

٩٠ــ  ٦٠دﻗﻴﻘﻪ ١٢ــ ٤ﺳﺎﻋﺖ

 ٢٤ﺳﺎﻋﺖ

ر

 ٨ــ  ٤دﻗﻴﻘﻪ

١٨ــ ١٠ﺳﺎﻋﺖ ٣٦ــ ٣٠ﺳﺎﻋﺖ

ﭼﻮن ﺑﺮا ﺗﻬﻴﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ و ﻋﻤﻠ ﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ دارو
ﺣﻴﺎﺗ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺻﺮف ﻣ ﺷﻮد ،ﻻزم اﺳﺖ ﻪ ﻫﻤﻪ
ﺑﻴﻤﺎران دﻳﺎﺑﺘ و ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن از اﻳﻦ دارو ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ
ﻧﮕﻪ دار ﻨﻨ  .ﺑﺮا راﻫﻨﻤﺎﻳ ﺷﻤﺎ ،اﺻﻠ ﺗﺮﻳﻦ ﻧ ﺘﻪ ﻫﺎﻳ را
ﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻴ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺑﻴﻤﺎران آﻣﻮزش دﻫﻴ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮور
ﻣ ﻨﻴﻢ:

ر

١ــ ﺷﻴﺸﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ را داﺋﻤ ًﺎ در ﻳﺨﭽﺎل )ﺑﻴﻦ  ٨ــ ٢درﺟﻪ
ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد( ﻧﮕﻪ دار ﻨﻴ  .از ﮔ اﺷﺘﻦ ﺷﻴﺸﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﻓﺘﺎب ﺧﻮددار ﻨﻴ )اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ را ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﻳﻖ از
ﻳﺨﭽﺎل ﺧﺎرج ﻨﻴ (.
٢ــ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻧﺒﺎﻳ ﻳﺦ ﺑﺰﻧ .

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
اﻧﺴﻮﻟﲔ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻔﺎف و ﻳﻚ دﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺴﻮﻟﲔ  NPHﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻜﺎن ﻣﻼﱘ ﺑﺎﻳﺪ
ﻳﻚ دﺳﺖ ﺷﻮد در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺴﺖ.

٣ــ ﺑﺮا ﺗﺰرﻳﻖ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻓﻘﻂ از ﺳﺮﻧﮓ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﻮد )ﺧﻄﻮط رو ﺳﺮﻧﮓ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ واﺣ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨ
١٠٤

ﺷ ه اﺳﺖ و ﺑﺎﻳ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺰان واﺣ
ﺷ ه اﺳﺖ ﺸﻴ ه ﺷﻮد(.

ﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷ ﻣﺸﺨﺺ
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ﺳﺮﻧﮓ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ
ﭼﻬﺎر ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮا ﺗﺰرﻳﻖ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ

✎

٤ــ ﺑﺮا ﻫﺮ ﺑﺎر ِ
ﺗﺰرﻳﻖ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ از ﺳﺮﻧﮓ ﺟ ﻳ اﺳﺘﺮﻳﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
٥ــ ﺗﺰرﻳﻖ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ  NPHﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺰرﻳﻖ زﻳﺮ ﺟﻠ
اﺳﺖ )زاوﻳﻪ ورود ﺳﻮزن در اﻓﺮاد ﭼﺎق  ٩٠درﺟﻪ و در اﻓﺮاد
ﻻﻏﺮ  ٤٥درﺟﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻪ ﺳﻮزن وارد زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻮد و
داﺧﻞ ﻋﻀﻠﻪ ﻧﺸﻮد(.
 ٦ــ ﺳﺮﻋﺖ ﺟ ب اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑ ن
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ )در ﺑﺎزوﻫﺎ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ از ران ﻫﺎ ،و در ران ﻫﺎ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ از
ﺑﺎﺳﻦ اﺳﺖ( .دﻗﺖ ﻨﻴ ورزش ﻧﻴﺰ ﺳﺮﻋﺖ ﺟ ب را ﺑﺎﻻ ﻣ ﺑﺮد.
 ٧ــ ﺗﺰرﻳﻖ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻳ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺮﺧﺸ ﺑﺎﺷ و ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ از ﭼﻨ ﻋﻀﻮ ﺑﺮا ﺗﺰرﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺮد زﻳﺮا ﺗﺰرﻳﻖ ﻣ ﺮر در
ﻳ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑ زﻳﺮ ِ
ﭘﻮﺳﺖ آن ﻗﺴﻤﺖ آﺳﻴﺐ
دﻳ ه ،ﺳﺮﻋﺖ ﺟ ب اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ در ِ
ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻨ .
١ــ ٧ــ ﭼﻬﺎر ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮا ﺗﺰرﻳﻖ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻋﺒﺎرت اﻧ
از :ﺷ ﻢ ،ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘ ﺑﺎزوﻫﺎ ،ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻳ ران ﻫﺎ و ﺑﺎﺳﻦ.
٢ــ ٧ــ ﺳﺮﻋﺖ ﺟ ب اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷ ه در ﭘﻮﺳﺖ ﺷ ﻢ،
ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ.

٣ــ٧ــ ﻧﺒﺎﻳ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ را ﻗﺒﻞ از ورزش ﺮدن ﺑﻪ اﻧ اﻣ ﻪ
ﻫﻨﮕﺎم ورزش ﺑﺎ آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣ ﺷﻮد ﺗﺰرﻳﻖ ﺮد.
٤ــ٧ــ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻪ ﺑﺮا اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﻳﻖ ،ﻳ
ﺟ ول ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎﺷ ) .ﻣﺜ ًﻼ ﺗﺰرﻳﻖ ﺻﺒﺢ را در
ﺷ ﻢ و ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﺼﺮ را در ﺑﺎزوﻫﺎ ﻳﺎ ران ﻫﺎ اﻧﺠﺎم دﻫ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺗﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻨﻴ ﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓ ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﻳﻖ را ﻋﻮض
ﻧ ﻨ (.
 ٨ــ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻳ ٣٠ــ ٢٠دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻏ ا ﺧﻮردن ﺗﺰرﻳﻖ
ﺷﻮد.
٩ــ ﺗﺰرﻳﻖ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ اﺿﺎﻓ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻢ
ﻣﺼﺮف ﺮدن و ﻳﺎ ﻣﺼﺮف ﻧ ﺮدن ﻏ ا ﺑﺎﺷ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮ ﺎﻫﺶ
ﻗﻨ ﺧﻮن ﻣ ﺷﻮد.
١٠ــ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻳ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺨﺺ
و ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﻮد.
١١ــ در ﺗﺰرﻳﻖ  ٢ﻧﻮع اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ،اﺑﺘ ا اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺮﻳﺴﺘﺎل و
ﺳﭙﺲ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ  NPHدر ﺳﺮﻧﮓ ﺸﻴ ه ﻣ ﺷﻮد.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠ6v
ﺑﻪ ﮔﺮ ﻫﺎ  ٤ﻧﻔﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮﻳﺪ .ﻫﺮ ﮔﺮ ﺷﻴﻮ ﻧﮕﻪ
ﻼ ﻧﺼﺐ ﻨﻴﺪ .
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ

ﻧﺴﻮﻟﻴﻦ

ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻃﺮ ﺣﻲ ﻨﺪ

١٠٥
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٣ــ٢ــ درﻣﺎن ﺑﺎ ا ﺴﻴﮋن

ﻪ ﻣﻘ ار ﺧﺮوج

ﻓ ﺮ ﻣ ﻨﻴ ﭼﻪ ﻣ ت ﻣ ﺗﻮاﻧﻴ ﺑ ون ﻧﻔﺲ ﺸﻴ ن زﻧ ه
ﺑﻤﺎﻧﻴ ؟
ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺮا اداﻣﻪ زﻧ ﮔ ﺑﻪ ا ﺴﻴﮋن اﺣﺘﻴﺎج
دارﻧ  .اﻣﺎ در ﺑﻌﻀ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ )ﻣﺎﻧﻨ ﺑﻴﻤﺎر آﺳﻢ( ﺷﺮاﻳﻄ
ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣ آﻳ ﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﻧﻔﺲ ﺑ ﺸ و ا ﺴﻴﮋن
را وارد رﻳﻪ ﻫﺎ ﺧﻮد ﺑ ﻨ  .در اﻳﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮا ﺑﻴﻤﺎر ا ﺴﻴﮋن
ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣ ﺷﻮد .در درﻣﺎن ﺑﺎ ا ﺴﻴﮋن ،ﮔﺎز ا ﺴﻴﮋن ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ
از ا ﺴﻴﮋﻧ ﻪ در ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ ،در دﺳﺘﺮس ﺑﻴﻤﺎر ﻗﺮار ﻣ ﮔﻴﺮد.
اﻣﺎ اﻳﻦ ﻓﺸﺎر ﺑﺮا ﺑﻴﻤﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻴﺴﺖ و ﻻزم اﺳﺖ ﻪ اﻳﻦ
ﻓﺸﺎر را دﺳﺘﮕﺎﻫ ﺑﻪ ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻨﻨ ه ا ﺴﻴﮋن ﻢ ﻨ .
دﺳﺘﮕﺎه ا ﺴﻴﮋن از دو ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠ ﺗﺸ ﻴﻞ ﺷ ه
اﺳﺖ:
اﻟﻒ( ﭙﺴﻮل ﻳﺎ ﺗﺎﻧ ا ﺴﻴﮋن ﻪ ﺣﺎو ﮔﺎز ا ﺴﻴﮋن
اﺳﺖ.
ب( دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻨﻨ ه ا ﺴﻴﮋن ﻪ دو ﺻﻔﺤﻪ ﻣ رج
دارد:
١ــ ﺻﻔﺤﻪ ﻣ رﺟ ﻪ ﻧﺰدﻳ ﺳﻴﻠﻨ ر ﻗﺮار دارد و
ﻣﻴﺰان ا ﺴﻴﮋن درون ﺗﺎﻧ را ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫ .
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻴﺰان ا ﺴﻴﮋن ﺑﺮا ﺑﻴﻤﺎر
درﺟﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻨﻨ ه ﺟﺮﻳﺎن ا ﺴﻴﮋن ﺑﻴﻤﺎر
درﺟﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻨﻨ ه ﺣﺠﻢ
ﻣﻘ ار ا ﺴﻴﮋن

دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﺮﻃﻮب ﻨﻨ ه

١٠٦

ﭙﺴﻮل ا ﺴﻴﮋن

٢ــ ﺻﻔﺤﻪ درﺟﻪ ﺑﻨ ﺷ ه دﻳﮕﺮ
ا ﺴﻴﮋن را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫ .
ﻣ ﺗﻮان در ﻣﻨﺰل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳ ﺻﻮرت و ﻳﺎ ﺳﻮﻧ
ﺑﻴﻨ )ﻳ ﺷﺎﺧﻪ ﻳﺎ دو ﺷﺎﺧﻪ( ﻣﻴﺰان ا ﺴﻴﮋن ﻻزم را در اﺧﺘﻴﺎر
ﺑﻴﻤﺎر ﮔ اﺷﺖ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮا درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺗﺎن در ﻣﻨﺰل ،از ا ﺴﻴﮋن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣ ﻨﻴ دﻗﺖ ﻨﻴ ﻪ:
ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧ ﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﻨﮕ ﻧﻔﺲ ﻳﺎ ﺒﻮد در ﺻﻮرت
و ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،آن را ﺑﻪ ﺎر ﺑﺒﺮﻳ .
ﺑﻪ ﻃﻮر داﻳﻢ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ٦ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ،
ا ﺴﻴﮋن را ﺑﺮا ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎز ﻧ ﻨﻴ  .ﺑﻪ ﺟﺰ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر
ﻣﺰﻣﻦ ،ﻪ ﻻزم اﺳﺖ ا ﺴﻴﮋن روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣ ت ١٠ــ  ٨ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ ﺣ ود ٣ــ ٢ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﺑ .
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﺮﻃﺮف ﺷ ن ﻋﻼﻳﻢ ﺗﻨﮕ ﻧﻔﺲ ،ا ﺴﻴﮋن را
ﻗﻄﻊ ﻨﻴ ﺗﺎ ﺑﻴﻤﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻔﺲ ﺑ ﺸ .
ﺗﻬﻮﻳﻪ و ﻣﺮﻃﻮب ﺮدن ﻫﻮا اﺗﺎق ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺷ ن
ﺗﻨﻔﺲ او ﻤ ﺑﺰرگ ﻣ ﻨ .
ﻫﻤﻮاره ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴ ﻪ ﺣ اﻗﻞ  ١/٣ﺳﻴﻠﻨ ر ا ﺴﻴﮋن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ .
ﺑﺮا اﻳﻦ ﻪ از ﺑﺎز ﺑﻮدن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳ  ،ﻗﺒﻞ از آن
ﻪ ﺳﻮﻧ در ﺑﻴﻨ ﺑﻴﻤﺎر ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،ﺳﺮ آن را داﺧﻞ آب ﺑﮕ ارﻳ .
اﮔﺮ ﺣﺒﺎب ﺗﺸ ﻴﻞ ﺷ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﮕﻮﻳﻴ اﮔﺮ از ﺳﻮﻧ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻨ از ﻃﺮﻳﻖ
ﺑﻴﻨ  ،و اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺎﺳ ﻧﻔﺲ ﻣ ﺸ از ﻃﺮﻳﻖ دﻫﺎن و ﺑﻴﻨ ﻧﻔﺲ
ﺑ ﺸ.
ﺑﺮ رو ﺳﻴﻠﻨ ر ا ﺴﻴﮋن ،ﻋﻼﻣﺖ »ﺳﻴﮕﺎر ﺸﻴ ن ﻣﻤﻨﻮع«
را ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻴ و ﻧﻴﺰ از اﻳﺠﺎد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﺗﺶ و ﺟﺮﻗﻪ در اﻃﺮاف ﭙﺴﻮل
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﻨﻴ  ،زﻳﺮا ﺧﻄﺮ آﺗﺶ ﺳﻮز و اﻧﻔﺠﺎر ﺑﻴﻤﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده
او را ﺗﻬ ﻳ ﻣ ﻨ .
ﺳﻴﻠﻨ ر ا ﺴﻴﮋن را در ﮔﻮﺷﻪ اﺗﺎق ﺑﮕ ارﻳ ﺗﺎ از ﺧﻄﺮ
اﻓﺘﺎدن و ﺳﻘﻮط در اﻣﺎن ﺑﺎﺷ .
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ا ﺴﻴﮋن ،ﺑﻴﻤﺎر را در
وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻗﺮار دﻫﻴ .
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دﻗﺖ ﻨﻴ ﺑﺮا ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ از ﺧﺸ ﺷ ن ﻣﺠﺮا دﻫﺎن
و ﺑﻴﻨ  ،ا ﺴﻴﮋن را ﻣﺮﻃﻮب ﻨﻴ و ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻇﺮف ﻣﺨﺼﻮص،
آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﺮﻳﺰﻳ )اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻣﻌﻤﻮﻟ ﺑﺎﻋﺚ رﺳﻮب ذرات آب
در ﻣﺠﺮا و ﺑﺴﺘﻪ ﺷ ن آن ﻣ ﺷﻮد(.
ﺑﺮا ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ از ﻫ ر رﻓﺘﻦ ا ﺴﻴﮋن ،ﺳﻮﻧ ﺑﻴﻨ را ١
ﺗﺎ  ٢ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ داﺧﻞ ﻣﺠﺮا ﺑﻴﻨ و ﻳﺎ ﻣﺎﺳ را رو ﺻﻮرت
ﺑﻴﻤﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﻨﻴ .
روش ﺎر:
١ــ دﺳﺖ ﻫﺎ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﻳﻴ .
٢ــ ﻣﺎﺳ ﺻﻮرت را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ا ﺴﻴﮋن وﺻﻞ ﻨﻴ
و ﺟﺮﻳﺎن ا ﺴﻴﮋن را ﺑﻪ اﻧ ازه ا ﻪ ﭘﺰﺷ دﺳﺘﻮر داده ﺑﺮﻗﺮار
ﻨﻴ .
٣ــ ﻣﺎﺳ را رو ﺑﻴﻨ و دﻫﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﺑﮕ ارﻳ و ﺑﻨ ﻳﺎ
ﺶ آن را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺒﺮﻳ ﺗﺎ ا ﺴﻴﮋن از ﻨﺎره ﻫﺎ ﻣﺎﺳ
ﺑﻴﺮون ﻧﺰﻧ ) .ﺗﻮﺟﻪ ﻨﻴ ﺑﻨ ﻳﺎ ﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣ ﺳﻔﺖ ﻧﺒﺎﺷ ﺗﺎ ﺑﻴﻤﺎر

ﺷﻤﺎ ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺸﻮد(.
٤ــ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻪ ﺣ اﻗﻞ ﻫﺮ ٣ــ ٢ﺳﺎﻋﺖ ﻳ ﺑﺎر ﻣﺎﺳ
را از رو ﺻﻮرت ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺮدارﻳ ﺗﺎ ا ﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﻃﻮر داﻳﻢ ﺟﺮﻳﺎن
ﻧ اﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ و در اﻳﻦ زﻣﺎن ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮرت ﺑﻴﻤﺎر را ﺗﻤﻴﺰ و ﺣﺘﻤ ًﺎ
ﺧﺸ ﻨﻴ .
 ٥ــ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﺳ از ﻟﻮﻟﻪ ا ﺴﻴﮋن اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻨﻴ ،
ﺷﺎﺧ ﻫﺎ آن را در ﺳﻮراخ ﺑﻴﻨ ﻗﺮار دﻫﻴ و اداﻣﻪ آن را
ﭘﺸﺖ ﮔﻮش ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺮده ،در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﻨﻴ .

ﻧﺤﻮه درﻣﺎن ﺑﺎ ا ﺴﻴﮋن

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠ7v
ﺑﺎ ﺳﺘﻔﺎ

ﻣﺎﺳ ﺻﻮ  ،ﺑﺮ ﻣﺎﻧ ﻦ ﺟﺮﻳﺎ

٤ــ٢ــ ﺳﺮم
آﻳﺎ ﺗﺎ ﻨﻮن از ﺳﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺮده اﻳ ؟

ﺴﻴﮋ

ﺑﻪ ﻧﺪ

 ٣ﻟﻴﺘﺮ

ﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮﻗﺮ ﻨﻴﺪ.

ﺳﺮم ﻣﺤﻠﻮل ِ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺰرﻳﻖ اﺳﺘﺮﻳﻠ اﺳﺖ ﻪ دارا ﻳ ﻳﺎ
ﭼﻨ ﻣﺎده داروﻳ ﻳﺎ ﻏ اﻳ اﺳﺖ ﻪ در ا ﺜﺮ ﻣﻮارد ﺑﺮا ﺟﺒﺮان
ﻢ آﺑ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد.

ﻧﺤﻮه ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻨﺘﺮل ﻗﻄﺮه ﻫﺎ ﺳﺮم

ﺳﺮم

ﻳ از روش ﻫﺎ راﻳﺞ درﻣﺎﻧ  ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﺮم
ﺑﺮا ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ،ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺸﺨﺼ را ﻪ ﭘﺰﺷ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺮده اﺳﺖ وارد ورﻳ ﺑﻴﻤﺎر ﻣ ﻨﻨ  .در ﻃﻮل ﻣ ﺗ ﻪ ﺑﻴﻤﺎر
ﺳﺮم دارد ﺑﺎﻳ از او ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺷﻮد:
١ــ از آﻟﻮده ﺷ ن ﺳﺮم و وﺳﺎﻳﻞ آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﻨﻴ .
٢ــ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آن ﻪ ﻋﻼﻳﻢ ﻗﺮﻣﺰ  ،درد ،ورم در ﻣﺴﻴﺮ
ﺳﻮزن دﻳ ه ﺷ  ،از ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺨﻮاﻫﻴ ﺳﻮزن را ﻋﻮض ﻨ .
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٣ــ ﺗﻌ اد ﻗﻄﺮه ﻫﺎ ﺳﺮﻣ را ﻪ در ورﻳ ﺑﻴﻤﺎر ﺟﺮﻳﺎن دارد
ﻨﺘﺮل ﻨﻴ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﭘﺰﺷ ﺑﺎﺷ .
اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻄﺮه ﻫﺎ ﺳﺮم ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ ﺑﺮا ﻮد ﺎن و اﻓﺮاد
ﺳﺎﻟﻤﻨ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎ اﺳﺖ.
٤ــ ﺑﺮا ﺷﻤﺮدن ﻗﻄﺮه ﻫﺎ ﺳﺮم ،ﺎﻓ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳﺎﻋﺖ ﺛﺎﻧﻴﻪ دار ،ﺗﻌ اد ﻗﻄﺮه ﻫﺎ را در ﻳ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺸﻤﺮﻳ  .اﮔﺮ ﺑﺎ
اﻧ ازه ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷ ه ﭘﺰﺷ اﺧﺘﻼف داﺷﺖ ﺑﺎ ﺳﻔﺖ ﻳﺎ ﺷﻞ ﺮدن
ﭘﻴﭻ ﻳﺎ ﻣﻴﻠﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ،آن را ﻢ ﻳﺎ زﻳﺎد ﻨﻴ .
 ٥ــ ﺑﺎز ﺮدن و دﺳﺖ زدن اﻓﺮاد ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ ﻮد ﺎن ﺑﻪ
وﺳﺎﻳﻞ ﺳﺮم ﺧﻄﺮﻧﺎ اﺳﺖ.
 ٦ــ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آن ﻪ ﻓﻘﻂ ﭼﻨ ﺳ ﺳ از ﺳﺮم ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧ ه
ﺑﻮد ،ﭘﻴﭻ ﺳﺮم را ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺤﻠﻮل را ﻋﻮض ﻨﻴ .

ﻨﺘﺮل ﻗﻄﺮات ﺳﺮم ﺑﻴﻤﺎر

 ٥ــ ٢ــ ﺻﻨ ﻟ ﭼﺮﺧ ار
ﻓ ﺮ ﻣ ﻨﻴ اﻓﺮاد
ﭼﻪ اﺣﺴﺎﺳ دارﻧ ؟

١٠٨

ﻪ رو ﺻﻨ ﻟ ﭼﺮﺧ ار ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧ

ﺻﻨ ﻟ ﭼﺮﺧ ار

١

ﺑﺮا ﻤ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻪ ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺘﻨ رو ﭘﺎ ﺧﻮد راه
ﺑﺮوﻧ  ،از ﺻﻨ ﻟ ﭼﺮﺧ ار اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﺻﻨ ﻟ ﻣﺘﺤﺮ
دارا اﻧﻮاع و اﻧ ازه ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔ اﺳﺖ و ﻃﺒﻴﻌﺘ ًﺎ ﺎرآﻳ ﻣﺘﻔﺎوﺗ
ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫ داﺷﺖ.
ﺑﺮا ﻤ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻪ از ﺻﻨ ﻟ ﭼﺮﺧ ار اﺳﺘﻔﺎده
ﻣ ﻨ ﻣﻮارد زﻳﺮ را رﻋﺎﻳﺖ ﻨﻴ :
١ــ زﻣﺎﻧ ﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺣﺮ ﺖ ﻧﻤ ﻨ  ،ﭼﺮخ ﺻﻨ ﻟ را ﻗﻔﻞ
ﻨﻴ .
٢ــ ﺑﺮا ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣ ن از ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ،ﺻﻨ ﻟ را ﻋﻘﺐ ﻋﻘﺐ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺑﻴﺎورﻳ .
٣ــ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﻴﻤﺎر ،ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎ ﺟﻠﻮ ﭘﺎ را ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴﺎورﻳ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻪ ﻒ ﭘﺎﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎر رو آن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺎر از
ﺻ ﻣﻪ ﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻟ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﻣ ﻨﻴ .
 ٤ــ ﻫﻤﻮاره ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒ رو ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻴﻨ ازﻳ .
 ٥ــ ﻗﺒﻞ از آﻧ ﻪ ﺑﻴﻤﺎر از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻨ  ،ﻧﻴﺎز او را
ﺑﺮا ﺣﺮ ﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ،آن را ﺑﺮآورده ﻨﻴ .

 Wheel chairــ۱

اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر در ﺧﺎﻧﻮاده :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ دارو و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻴﻤﺎر

ﭼ ﻴﺪه
✔ اﺳﺘﻔﺎده از دارو ،ﻳ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻫﺎ درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎران اﺳﺖ ﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﭘﺰﺷ
آﻏﺎز ﻣ ﺷﻮد .اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم دارو ،ﺷ ﻞ دارو ،ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف دارو ،روش ﻣﺼﺮف و
زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از داروﺳﺖ .در اﻳﻦ واﺣﺪ ﺎر ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﻮاع ﺷ ﻞ ﻫﺎ داروﻳ و ﺷﻴﻮه ﻫﺎ ﺻﺤﻴﺢ
ﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﻳ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادﻳﻢ.
✔ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻳ از ﺣﻴﺎﺗ ﺗﺮﻳﻦ داروﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ،اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ اﺳﺖ ﻪ ﺑﺮا
درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎران دﻳﺎﺑﺘ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد .اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ اﻳﻦ دارو ،اﺻﻮﻟ دارد ﻪ
ﺑﺎ ﻫﻢ آن را ﻣﺮور ﺮدﻳﻢ.
✔ در ﻗﺴﻤﺘ دﻳﮕﺮ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ ﺧﺎص را از ﺑﻴﻤﺎراﻧ ﻪ در ﻣﻨﺰل ،ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ
ا ﺴﻴﮋن و ﻳﺎ ﺳﺮم اﻧﺪ ﺑﺮرﺳ ﺮده ﺑﻪ ﻧ ﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺎرﺑﺮد درﺳﺖ ﺻﻨﺪﻟ ﭼﺮﺧﺪار ﻧﻴﺰ
ﺗﻮﺟﻪ ﺮدﻳﻢ.

؟

آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎﻧ ﻧﻈﺮ واﺣﺪ ﺎر دوم
در ﻣﺤﻞ ﻫﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﭼﻴﻦ ﻠﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:

١ــ ﻗﺮص زﻳﺮزﺑﺎﻧ را ﺑﺎﻳﺪ در ……… ﮔﺬاﺷﺖ و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ آب دﻫﺎن را ﻗﻮرت ﻧﺪاد.

٢ــ ﺑﺮا دادن دارو ﻧﻮزاد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ……… اﺳﺖ.

 ٣ــ ﺑﺮا ﺑﻴﻤﺎر

ﻪ از ﺻﻨﺪﻟ ﭼﺮﺧﺪار اﺳﺘﻔﺎده ﻣ

ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ را ﻣﺸﺨﺺ ﻨﻴﺪ:

٤ــ اﺳﭙﺮ ﺑﺮا درﻣﺎن ﺪام ﻳ
اﻟﻒ( ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺗﻨﻔﺴ

از ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد؟

ج( ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﭼﺸﻤ
ﺷﻮد؟

ﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ از ……… ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺮد.

ب( ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﭘﻮﺳﺘ

د( ﮔﺮﻓﺘﮕ ﮔﻮش

 ٥ــ اﮔﺮ ﺑﻴﻤﺎر در ﻗﻮرت دادن ﻣﺸ ﻞ دارد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺪام ﻳ

اﻟﻒ( ﻗﺮص

٦ــ زﻣﺎﻧ

ب( ﭙﺴﻮل

ﻪ از ﻗﻄﺮه ﭼﺸﻢ ﺑﺮا ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣ

اﻟﻒ( رو ﺳﻔﻴﺪ ﭘﻠ

ﭘﺎﻳﻴﻨ

ج( رو ﻗﺴﻤﺖ رﻧﮕ ﭼﺸﻢ

از ﺷ ﻞ ﻫﺎ داروﻳ زﻳﺮ ﻣﺼﺮف
د( ﺷﺮﺑﺖ

ج( آﻣﭙﻮل

ﻨﻴﺪ ،ﻗﻄﺮه را در ﺪام ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺸﻢ ﻣ رﻳﺰﻳﺪ؟

ب( رو ﺳﻔﻴﺪ ﭘﻠ

د( ﻓﺮﻗ ﻧﻤ

ﻨﺪ

ﺑﺎﻻﻳ

١٠٩

اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر در ﺧﺎﻧﻮاده :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ دارو و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻴﻤﺎر
 ٧ــ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻪ دار ﺷﻴﺎف دارو ﺠﺎﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﻗﻔﺴﻪ داروﻳ

ب( ﻳﺨﭽﺎل

د( ﻓﺮﻗ ﻧﻤ

ج( ﻤﺪ ﺑﻴﻤﺎر

 ٨ــ ﺪام ﻋﺒﺎرت در ﻣﻮرد ﺷﻴﺎف دارو ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟

ﻨﺪ

اﻟﻒ( ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب از ﺷﻴﺎف اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

ب( ﺑﻌﺪ از ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺷﻴﺎف ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎﻳﺪ  ٥دﻗﻴﻘﻪ راه ﺑﺮود.

ج( ﺑﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺷﻴﺎف ﺑﻴﻤﺎر را در وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺷ ﻢ )دﻣﺮ( ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

د( ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺷﻴﺎف ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ دﻫﺎن ﻧﻔﺲ ﺑ ﺸﺪ.
٩ــ در ﺑﻴﻤﺎر دﻳﺎﺑﺘ

ﻪ از  ٢ﻧﻮع اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻛﻨﺪ:

اﻟﻒ( اﺑﺘﺪا اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ان.ﭘ .اچ و ﺳﭙﺲ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺮﻳﺴﺘﺎل ﺸﻴﺪه ﻣ ﺷﻮد.

ب( اﺑﺘﺪا اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺮﻳﺴﺘﺎل و ﺳﭙﺲ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ان.ﭘ .اچ ﺸﻴﺪه ﻣ ﺷﻮد.
ج( ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺸﻴﺪن اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺗﻔﺎوﺗ ﻧﻤ

ﻨﺪ.

د( ﻫﻴﭽﮕﺎه ﻧﺒﺎﻳﺪ  ٢ﻧﻮع اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺮد.
١٠ــ ﺷﻴﻮه ﻣﺼﺮف دارو اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﺧﻮرا

ب( ﺷﻴﺎف

د( ﺗﺰرﻳﻘ

ج( ﻗﻄﺮه

ﺟﻠﻮ ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻼﻣﺖ )ص( و ﺟﻠﻮ ﺟﻤﻠﻪ ﻏﻠﻂ ﻋﻼﻣﺖ )غ( ﺑﮕﺬارﻳﺪ:

١١ــ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﺮ اﺳﺘﻨﺸﺎﻗ  ،ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺧﺎرج ﻨﺪ( ) .

١٢ــ ﺑﺮا رﻳﺨﺘﻦ ﻗﻄﺮه ﮔﻮش در ﻮد ﺎن ،ﻻﻟﻪ ﮔﻮش را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻋﻘﺐ ﻣ
١٣ــ ﻫﻨﮕﺎم رﻳﺨﺘﻦ ﻗﻄﺮه ﺑﻴﻨ ﻻزم اﺳﺖ زﻳﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎر ﻳ
١٤ــ ﭘﻤﺎد ﭼﺸﻤ را رو ﭘﻠ

ﺑﺎﻟﺶ ﻗﺮار داد( ) .

ﺸﻴﻢ( ) .

ﺑﺎﻻﻳ و از ﺧﺎرج ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣ ﮔﺬارﻳﻢ( ).

١٥ــ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﺳﭙﺮ اﺳﺘﻨﺸﺎﻗ ﺳﻮراخ ﻫﺎ ﺑﻴﻨ ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪد( ) .

؟

آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎﻧ ﻋﻤﻠ واﺣﺪ ﺎر دوم
ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ  ٣ــ ٢ﻧﻔﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮﻳﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ:

دﻫﻴﺪ.
ﻨﻴﺪ.

١١٠

✔ ﻣﺎﺳ

ا ﺴﻴﮋن را ﺑﻪ ﭙﺴﻮل ا ﺴﻴﮋن وﺻﻞ ﺮده ،ا ﺴﻴﮋن را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ٢ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ ﺟﺮﻳﺎن

✔ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﻮا ،ﭼﺴﺐ و ﺎﻏﺬ رﻧﮕ  ،ﻧﺤﻮه ﻧﮕﻪ دار اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻃﺮاﺣ

اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر در ﺧﺎﻧﻮاده :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻛﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر

وا ﺣﺪ ﺎر ﺳﻮم

آﺷﻨﺎ ﻳ ﺑﺎ ا ﺻﻮل ﻠ ﻣﺮا ﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎ ر

١١١

اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر در ﺧﺎﻧﻮاده :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻛﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر

ﻓﻬﺮﺳﺖ وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮا اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻋﻤﻠ واﺣ ﺎر ﺳﻮم.
ردﻳﻒ

١١٢

وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮردﻧﻴﺎز :ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠ  ١ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠ  ٢ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠ ٣

١

ﺷ ﺮ

٭

٢

ﻧﻤ

٭

٣

ﺟﻮش ﺷﻴﺮﻳﻦ

٭

٤

آب ﺟﻮﺷﻴ ه

٭

٥

دﻣﺎﺳﻨﺞ ﻣﻘﻌ

٭

٦

ﻣﺎﻧ ﻦ

٭

٧

دﺳﺘﻤﺎل ﻣﺮﻃﻮب

٭

اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر در ﺧﺎﻧﻮاده :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻛﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر

ﻫﺪف ﻫﺎى رﻓﺘﺎرى :ا
ﺣﺪ
زﻳﺮ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ:
ﻛﺎر ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎى
1ـ
ﻋﻼﱘ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﺑﻴﻤﺎ
را
ن
ﺗ
ﺐ
د
ار
را
ﺑ
ﻴﺎ
ن
ﻛﻨ
ﺪ.
2ـ
اﺻﻮل و روش ﻛﻨﺘﺮل ﺗ
ﺐ،
ﺑﺎ
ا
ﺳﺘ
ﻔﺎ
ده
از
د
ﻣﺎ
ﺳﻨﺞ دﻫﺎﻧﻰ
3
را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ و اﺟﺮا ﻛﻨﺪ.
ـ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ
از
ﺑﻴ
ﻤﺎ
را
ن
ﺗ
ﺐ
د
ار
را
ﻓ
ﻬﺮﺳﺖ ﻛﻨﺪ.
4ـ
اﺻﻮل ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻦ ﺷﻮﻳﻪ
را
رو
ى
ﻣﺎ
ﻧﻜ
ﻦ
اﺟ
ﺮا
ﻛﻨ
ﺪ.
 5ـ ﺑﺎ اﺳﺘ
ﻔﺎده از ﭘﻮدر ،ORS
ﻣﺤ
ﻠﻮ
ل
S
R
O
را
آ
ﻣﺎ
ده ﻛﻨﺪ.
6
ـ اﺻﻮل ﻛﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از
ﺑﻴ
ﻤﺎ
را
ن
ﻣﺒ
ﺘﻼ
ﺑﻪ
ﺑ
ﻴﻤ
ﺎر
ى ﻫﺎى
7
ﻣﻬﻢ واﮔﻴﺮ را اﳒﺎم دﻫﺪ.
ـ اﺻﻮل ﻛﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از
ﺑﻴ
ﻤﺎ
را
ن
ﻣﺒ
ﺘﻼ
ﺑﻪ
ﺑ
ﻴﻤ
ﺎر
ى ﻫﺎى ﻣﻬﻢ
8
ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮد.
ـ اﺻﻮل ﻛﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از
ﺑﻴ
ﻤﺎ
را
ن
ﻣﺒ
ﺘﻼ
ﺑﻪ
ﺑ
ﻴﻤ
ﺎر
ى ﻫﺎى ﻣﻬﻢ ﺳﻴﺴﺘ
ﻢ ﻋﺼﺒﻰ را اﳒﺎم دﻫﺪ.
ﻧﺘﻈﺎر ﻣﻰ رود ،ﻫﻨﺮﺟﻮ
ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن اﻳﻦ وا

ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن واﺣﺪ ﻛﺎر ﺳﻮم ؟

؟

؟ ؟

؟

؟

؟ ؟

؟

؟ ؟

؟

ﺟﻠﻮ ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻼﻣﺖ )ص( و ﺟﻠﻮ ﺟﻤﻠﻪ ﻏﻠﻂ ﻋﻼﻣﺖ )غ( ﺑﮕ ارﻳ :
١ــ ﺣﻴﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر واﮔﻴﺮ ﺑﺎﻳ از ﻣﺎﺳ اﺳﺘﻔﺎده ﺮد( ) .
٢ــ ﺑﻴﻤﺎران ﻓﻠﺞ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﻨ ﻫﻤﻪ ﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳ اﻧﺠﺎم دﻫﻨ ( ) .
ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ را ﻣﺸﺨﺺ ﻨﻴ :
ِ
رﻋﺎﻳﺖ ام ﻧ ﺘﻪ ،ﺣﻴﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ ،اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎد دارد؟
٣ــ
ب( ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ از ﺗﻤﺎس ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ
اﻟﻒ( اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳ
د( ﺿ ﻋﻔﻮﻧ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻴﻤﺎر
ج( اﺻﻼح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏ اﻳ

١١٣

اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر در ﺧﺎﻧﻮاده :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻛﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر

ﻣﻘﺪﻣﻪ
از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎى ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى واﮔﻴﺮ ،ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﺪف زﳒﻴﺮه ى اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻴﻤﺎرى ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﻫﻢ ﭼﻨﲔ در ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و آﻣﻮزش ﻧﺤﻮه ى ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﻴﻮه ى زﻧﺪﮔﻰ
از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ روش ﻫﺎى ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺑﻴﻤﺎران اﺳﺖ.
ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى ﻋﺼﺒﻰ ﻧﻴﺰ ﺟﺰو دﺳﺘﻪ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻣﺪت )ﻣﺰﻣﻨﻰ(اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺷﻴﻮه ى زﻧﺪﮔﻰ ﻓﺮد و
ﺧﺎﻧﻮاده ى او ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻰ ﻣﻰ ﮔﺬارد.
در واﺣﺪ ﻛﺎرى ﻛﻪ ﭘﻴﺶ روى ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺳﻌﻰ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ى ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى واﮔﻴﺮ ،ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ و ﻋﺼﺒﻰ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻻزم از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.

١ــ٣ــ ﺗﺐ
آﻳﺎ ﺗﺎ ﻨﻮن ﺗﺐ داﺷﺘﻪ اﻳ ؟ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻪ اﻗ اﻣﺎﺗ
اﻧﺠﺎم داده اﻳ ؟
اﮔﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑ ن ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ٣٧/٦درﺟﻪ
ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد ﺑﺮﺳ ﺗﺐ رخ داده اﺳﺖ.
ﺑﻴﻤﺎران ﺗﺐ دار ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑ ن و
ﺑ اﺷﺘﻬﺎﻳ دﭼﺎر ﺎﻫﺶ وزن ﻣ ﺷﻮﻧ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳ دﻣﺎ ﺑ ن
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران را ﭼﻨ ﺑﺎر در ﻃﻮل روز ﻨﺘﺮل ﺮد .ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ روش
اﺳﺘﺎﻧ ارد ﻨﺘﺮل درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑ ن ،اﺳﺘﻔﺎده از دﻣﺎﺳﻨﺞ
دﻫﺎﻧ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻧﻮزادان و ﻮد ﺎن از ﺳﺎﻳﺮ روش ﻫﺎ ﻨﺘﺮل
ﺗﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد.
١ــ١ــ٣ــ روش ﻫﺎ ﻨﺘﺮل ﺗﺐ
دﻣﺎ ﺑ ن را ﺑﺎ دﻣﺎﺳﻨﺞ ﭘﺰﺷ ﻨﺘﺮل ﻣ ﻨﻨ ﻪ اﻧﻮاﻋ
ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد:
اﻟﻒ( دﻣﺎﺳﻨﺞ دﻫﺎﻧ  :اﻳﻦ دﻣﺎﺳﻨﺞ زﻳﺮ زﺑﺎن ﻗﺮار داده
ﻣ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ در ﺣﻴﻦ اﻧ ازه ﮔﻴﺮ دﻣﺎ ،دﻫﺎن
ﺑﻴﻤﺎر ﺎﻣ ًﻼ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷ  ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﮕﻮﻳﻴ ﻪ از ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﻦ
دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺧﻮددار ﻨ  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻣ ت  ١٥دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ
از ﻨﺘﺮل ﺗﺐ ،ﻧﺒﺎﻳ از ﻣﺎﻳﻌﺎت و ﻏ ا ﮔﺮم ﻳﺎ ﺳﺮد و ﻳﺎ دﺧﺎﻧﻴﺎت
١١٤

اﺳﺘﻔﺎده ﺮده ﺑﺎﺷ  .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل دﻣﺎﺳﻨﺞ دﻫﺎﻧ ﺑﻪ ﻣ ت ٣
دﻗﻴﻘﻪ زﻳﺮ زﺑﺎن ﻗﺮار ﻣ ﮔﻴﺮد) .ﻣﮕﺮ آن ﻪ رو دﻣﺎﺳﻨﺞ زﻣﺎن
ﺧﺎﺻ ﻗﻴ ﺷ ه ﺑﺎﺷ (

دﻣﺎﺳﻨﺞ زﻳﺮزﺑﺎﻧ

روش ﺎر
١ــ دﺳﺖ ﻫﺎ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﻳﻴ .
٢ــ دﻣﺎﺳﻨﺞ را از ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺮده ،ﺑﺎ ﭘﻨﺒﻪ
ﻳﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﻣﺮﻃﻮب آن را از ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺨﺰن ﺟﻴﻮه ا ﺑﻪ ﻃﺮف
اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺘﺘﺎن ﭘﺎ ﻨﻴ .
٣ــ دﻣﺎﺳﻨﺞ را ﻣﺤ ﻢ ﺑﻴﻦ اﻧﮕﺸﺖ اﺷﺎره و ﺷﺴﺖ ﺑﮕﻴﺮﻳ
و ﺑﺎ ﺣﺮ ﺎت ﻗﻮ ﻣﭻ ،آن را ﺗ ﺎن دﻫﻴ ﺗﺎ ﺟﻴﻮه آن ﺑﻪ ﺧﻂ
ﺣ اﻗﻞ ) ٣٦درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد( ﺑﺮﺳ .

اصول مراقبت از بیمار در خانواده :آشنایی با اصول کلی مراقبت از بیمار

از   نظر ظاهری ،دماسنج مقعدی مانند دماسنج دهانی
است با این تفاوت که سر آن (قسمت جیوه ای) گرد و کوتاه
است .ضمن ًا میزان درجه ی حرارت مقعدی 1ــ 0/5درجه ی
سانتی گراد بیشتر از نوع دهانی آن است.

		
نحوه ی استفاده از دماسنج

4ــ دماسنج را در سطح افقی نگه داشته و آن را
بخوانید( .دماسنج را بین انگشتان خود بچرخانید تا خط
جیوه ی آن دقیق ًا دیده شود)
 5ــ قسمت جیوه ای دماسنج را در طرف چپ یا راست
دهان ،زیر زبان بیمار قرار داده و از او بخواهید که لب هایش
را دور دماسنج ببندد و آن را به مدت  3دقیقه زیر زبان نگه
دارد.
  6ــ پس از این مدت دماسنج را از زیر زبان خارج کرده،
بالفاصله با پنبه ،آن را از طرف انگشتان دست ،به طرف مخزن
جیوه ای آن پاک کنید.
7ــ دماسنج را با دقت دهم (اعشار) بخوانید( .بین هر دو
درجه ی متوالی 10 ،خط با فاصله ی یکسان از هم وجود دارد که
هرکدام یک  دهم درجه یا عشر نامیده می شود).
   8ــ دماسنج را با آب سرد بشویید و خشک کنید و آن
را در پوشش خود بگذارید.
9ــ دست های خود را بشویید.
ب) دماسنج مقعدی (راست روده) :آیا می دانید چه
زمانی از دماسنج مقعدی استفاده می شود؟
در نوزادان ،کودکان و همچنین زمانی که قرار دادن
دماسنج در دهان بیماران بزرگسال ممنوع باشد ،از دماسنج
مقعدی استفاده می شود.اما استفاده از این دماسنج در بیماران
قلبی چون با خطر کاهش شدید ضربان قلب همراه است ،اص ًال
توصیه نمی شود.

دماسنج مقعدی

روش کار
1ــ محیط بیمار را خلوت کنید و دستکش یک بار
مصرف بپوشید.
2ــ مراحل  1تا  4دماسنج نوع دهانی را اجرا کنید.
3ــ قسمت مخزن جیوه را تا حدود  2/5سانتی متر با
ماده ی لغزنده ای (مثل وازلین) آغشته کنید تا دماسنج راحت تر
وارد مقعد شود.
4ــ با یک دست دو قسمت باسن را از یکدیگر باز کنید
تا دهانه ی مقعد دیده شود و با دست دیگر دماسنج را وارد کنید
(در بالغان  3/5سانتی متر و در کودکان  2/5سانتی متر و در
شیرخواران  1سانتی متر).
  5ــ دو سمت باسن را به هم نزدیک کرده و حدود  1تا
 3دقیقه در همان حال نگه دارید.
  6ــ دماسنج را خارج کرده و با استفاده از دستمال یا پنبه
و با حرکات چرخشی ،آن را از طرف انگشتان به سمت مخزن
جیوه پاک کنید.
7ــ دماسنج را بخوانید.
  8ــ اطراف مقعد را پاک کنید.
9ــ دستکش و پنبه های آلوده را دور بیندازید.
10ــ دماسنج را با آب سرد و صابون بشویید ،آبکشی 115
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ﻨﻴ و ﺳﭙﺲ ﺧﺸ ﻨﻴ و در ﻇﺮف ﻣﺨﺼﻮﺻ ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ
»دﻣﺎﺳﻨﺞ ﻣﻘﻌ « ﻗﺮار دﻫﻴ .

١١ــ دﺳﺖ ﻫﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺸﻮﻳﻴ .

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ

✎

ﺷﺴﺖ وﺷﻮى دﻣﺎﺳﻨﺞ ﻣﻘﻌﺪى ﺑﺎ آب ﮔﺮم ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻌﻘﺎد ﭘﺮوﺗﺌﲔ ﻫﺎى ﻣﺪﻓﻮع ﺷﺪه ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻛﺎﻣﻞ ﲤﻴﺰ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻰ ﳕﻰ ﺷﻮد.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠ1 v
ﺑﻪ ﮔﺮ ﻫﺎ ٣ـ ٢ﻧﻔﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮﻳﺪ ﺣﺎﻟﻲ ﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻧ ﻦ ،ﻣﺎﺳﻨﺞ ﻣﻘﻌﺪ ﺳﺘﻔﺎ ﻣﻲ ﻨﻴﺪ،
ﺑﻴﻤﺎ ﻗﻠﺒﻲ ﻣﻤﻨﻮ ﺳﺖ؟ ﺟﻊ ﺑﻪ ﻟﻴﻞ ﺧﻮ ﺑﺎ ﺳﺘﺎﻧﺘﺎ
ﻣﺎﺳﻨﺞ ﻣﻘﻌﺪ
ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻪ ﭼﺮ ﺳﺘﻔﺎ
ﺻﺤﺒﺖ ﻨﻴﺪ.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ دﻣﺎﺳﻨﺞ ﻫﺎى ذﻛﺮ ﺷﺪه اﻧﻮاع دﻣﺎﺳﻨﺞ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻰ )زﻳﺮ زﺑﺎﻧﻰ ،ﻣﻘﻌﺪى ،داﺧﻞ ﮔﻮش و ﭘﻮﺳﺘﻰ( ﻧﻴﺰ
وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﳊﻈﻪ ﲤﺎس ،ﺣﺮارت ﺑﺪن را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ.

٢ــ١ــ٣ــ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣ از ﺑﻴﻤﺎران ﺗﺐ دار
ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺐ
آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎر ﻪ ﺗﺐ داﺷﺘﻪ اﻳ
ﺧﻮد را ﭘﺎﻳﻴﻦ آورده اﻳ ؟ آﻳﺎ ﺎرﻫﺎ زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم داده اﻳ ؟
١ــ ﭘﻮﺷﺶ اﺿﺎﻓ ﺑﻴﻤﺎر را ﻢ ﻨﻴ  ،اﻣﺎ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻴ ﻪ
ﺑﻴﻤﺎر اﺣﺴﺎس ﻟﺮز و ﺳﺮﻣﺎ ﻧ ﻨ .
٢ــ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا اﺗﺎق ﺑﻴﻤﺎر را ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻨﻴ ) .ﺑﺮا ﻣ ﺗ
 ١١٦در را ﺑﺎز ﮔ اﺷﺘﻪ ،ﺗﺎ ﻫﻮا ﺗﺎزه و ﺧﻨ وارد اﺗﺎق ﺷﻮد(.

٣ــ ﺗﻐ ﻳﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﺗﺐ دار در وﻋ ه ﻫﺎ زﻳﺎد اﻣﺎ ﺑﻪ
ﻣﻴﺰان و ﺣﺠﻢ ﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد.
٤ــ ﭼﻮن ﺑﻴﻤﺎران ﺗﺐ دار ،ﻣﺎﻳﻌﺎت زﻳﺎد را از ﻃﺮﻳﻖ
ﺗﻌﺮﻳﻖ و ﺗﻨﻔﺲ ازدﺳﺖ ﻣ دﻫﻨ  ،ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻓﺮاوان را ﺑﻪ
آﻧﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻨﻴ .
 ٥ــ ﭼﻮن ﺑﻴﻤﺎران ﺗﺐ دار زﻳﺎد ﻋﺮق ﻣ ﻨﻨ  ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ
آن ﻪ ﻣﻠﺤﻔﻪ و ﻳﺎ ﻟﺒﺎس آﻧﺎن ﺧﻴﺲ ﺷ  ،آن ﻫﺎ را ﻋﻮض ﻨﻴ .

اصول مراقبت از بیمار در خانواده :آشنایی با اصول کلی مراقبت از بیمار

  6ــ به سبب آن که بیماران تب دار از طریق دهان نفس
می کشند ،زبانشان خشک می شود ،بنابراین شستن دهان و
غرغره با آب ساده برای آن ها مفید است.
  7ــ جلوگیری از باال رفتن تب خصوص ًا در نوزادان
اهمیت زیادی دارد (خطر تشنج).
  8ــ پاشویه (تن شویه) با آب ولرم را فراموش نکنید (در
مبحث مربوطه توضیح داده می شود).

9ــ داروهایی را که پزشک تجویز کرده ،به درستی به
بیمار بدهید.
10ــ از داروی تب بر طبق دستور پزشک استفاده
کنید.
11ــ چون بیماران تب دار بی حوصله اند ،سرگرمی
مناسبی را برای آنان فراهم کنید.
12ــ در صورت ادامه یافتن تب حتم ًا به پزشک مراجعه
کنید.

بیشتر بدانید
نحوه ی استفاده از داروی تب بر استامینوفن ،در موارد فوری به این ترتیب است:
قرص خوراکی استامینوفن بزرگسال ،هر   6ــ 4ساعت یک بار.
در بزرگساالن یک ِ
1
خوراکی استامینوفن بزرگسال ،هر   6ــ 4ساعت یک بار.
در کودکان 12ــ 6ساله قرص
ِ
2
قطره خوراکی استامینوفن استفاده می شود (به
از
سال
6
از
کمتر
کودکان
و
شیرخواران
در نوزادان،
ٔ
ازای هر کیلوگرم وزن نوزاد 2 ،قطره).
استفاده فوری از شیاف مقعدی استامینوفن کودکان
در نوزادان و شیرخوارانی که تب شدید دارند،
ٔ
توصیه می شود.
3ــ1ــ3ــ تن شویه
آیا می دانید که امروزه به جای آن که فقط پای بیمار
تب دار را بشویند ،تمام بدن او را خنک می کنند؟ شما چه نامی
را برای این روش انتخاب می کنید؟
یکی از رایج ترین و مهم ترین اقدامات در درمان بیمارانی
که تب باالتر از  39درجه سانتی گراد دارند ،شست وشوی تن

بیمار برای کم کردن درجه ی حرارت بدن است .البته در گذشته
از پاشویه برای این هدف استفاده می شده است ،یعنی فقط با
خیس کردن کف پاها و گذاشتن دستمال خیس روی پیشانی
بیمار ،پاشویه انجام می شده است .اما این تکنیک امروزه ،کام ًال
رد شده است.

بیشتر بدانید
زمانی که فقط پاها و صورت بیمار را خیس می کنید ،اندام های بیمار سرد می شود و درجهٔ حرارت بیمار
باالتر می رود .نباید در لگنِ آبی که برای شست    وشوی تن بیمار به کار می رود ،الکل ریخت زیرا این کار به سرعت
دمای بدن بیمار را کاهش می دهد.
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روش ﺎر
ﺑﺮا ﺗﻦ ﺷﻮﻳﻪ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻴﻤﺎر را زﻳﺮ دوش آب وﻟﺮم
و ﻳﺎ داﺧﻞ وان آب وﻟﺮم ﮔ اﺷﺖ .اﮔﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﺮ ﭘﺎ
اﻳﺴﺘﺎدن ﻧﺒﻮد ﻟﺒﺎس ﻫﺎ او را درآورﻳ و ﺣﻮﻟﻪ ا ﺧﻴﺲ ﺷ ه
ﺑﺎ آب وﻟﺮم را دور او ﺑﭙﻴﭽﺎﻧﻴ  .اﻣﺎ درﺑﺎره ﺑﻴﻤﺎران ﺑ ﺣﺎل و
ﺑ ﺣﺮ ﺖ ،ﺗ ﻪ ﻫﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﺧﻴﺲ را در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﺮ دو زﻳﺮ
ﺑﻐﻞ ،ﻫﺮ دو ﺸﺎﻟﻪ ران ،رو ﺳﻄﺢ ﺷ ﻢ و رو ﭘﻴﺸﺎﻧ

ﺑﻴﻤﺎر ﺑﮕ ارﻳ ﻫﺮﭼﻨ دﻗﻴﻘﻪ ﻳ ﺒﺎر ﻣﺠ د ًا دﺳﺘﻤﺎل ﻫﺎ را داﺧﻞ ﻟﮕﻦ
آب ﮔ اﺷﺘﻪ ،اﻳﻦ ﺎر را ﺗ ﺮار ﻨﻴ  .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣ ﺗﻮان ﻒ
ﭘﺎﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎر را ﻧﻴﺰ داﺧﻞ ﻟﮕﻦ آب وﻟﺮم ﮔ اﺷﺖ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴ ﻪ ﻫﺮ٣٠ــ  ١٥دﻗﻴﻘﻪ ﻳ ﺑﺎر درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻴﻤﺎر را
ﻨﺘﺮل و در ﺑﺮﮔﻪ ا ﻳﺎدداﺷﺖ ﻨﻴ .
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳ دﻣﺎ ﺑ ن ﺑﻴﻤﺎر ﺗﺐ دار را ﻳ ﺒﺎره ﻢ ﺮد ،ﺑﻠ ﻪ
اﻳﻦ اﻗ ام را ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕ و ﺑﻪ ﺗ رﻳﺞ اﻧﺠﺎم دﻫﻴ .

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠ2 v
ﺣﺎﻟﻲ ﻪ ﻣﻬﺎ ﺗﻦ ﺷﻮﻳﻪ
ﺑﻪ ﮔﺮ ﻫﺎ  ٤ﻧﻔﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮﻳﺪ
ﺑﻲ ﻪ ﺑﺮ ﺗﻦ ﺷﻮﻳﻪ ﺑﻴﻤﺎ ﺗﺐ
ﻫﻢ ﮔﺮ ﻫﻲ ﻫﺎ ﺧﻮ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﺟﻪ ﺣﺮ
ﻟﻴﻞ ﺧﻮ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﻴﺪ.
ﺑﺎ

ﺑﺮ ﻣﺎﻧ ﻦ ﺟﺮ ﻣﻲ ﻨﻴﺪ ،ﺑﻪ
ﺳﺘﻔﺎ ﻣﻲ ﺷﻮ ﭼﻘﺪ ﺳﺖ؟

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺗﺐ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﻮد و ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  40درﺟﻪ ى ﺳﺎﻧﺘﻰ ﮔﺮاد ﺑﺮﺳﺪ ،ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﺗﺸﻨﺞ و ﻋﻮارض
ﺧﺼﻮص
ﻧﺎﺷﻰ از آن )ﺻﺪﻣﻪ ى ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎى ﻣﻐﺰى( ﻓﺮد ﺗﺐ دار را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﺧﻄﺮ در
ِ
ﻧﻮزادان و ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ اﺳﺖ.

٢ــ ﺑﺮا ﻮد ﺎن و ﺳﺎﻟﻤﻨ اﻧ ﻪ اﺷﺘﻬﺎ ﻤ دارﻧ
٢ــ٣ــ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﻬﺎل
اﺳﻬﺎل ﺣﺎﻟﺘ اﺳﺖ ﻪ در آن ﺗﻌ اد دﻓﻌﺎت اﺟﺎﺑﺖ ﻣﺰاج ﻣ ﺗﻮان ﭘﻮدرﻫﺎ آﻣﺎده  ORSرا از داروﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﻳ ار ﺮده و
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣ ﻋﺎد ﻣ ﺷﻮد ﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﻳﺎ ﭘﺲ از ﺣﻞ ﺮدن آن در  ١ﻟﻴﺘﺮ آب )ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر رو ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨ (
اﺿﻄﺮاب رخ ﻣ دﻫ  .ﺧﻄﺮ اﺳﻬﺎل در آن اﺳﺖ ﻪ ﺑ ن در در ﭼﻨ ﻧﻮﺑﺖ آن را ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر داد )در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻮﺿﻴﺢ داده
زﻣﺎﻧ ﻮﺗﺎه ﻣﻘ ار زﻳﺎد از آب و ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل در آن را از ﺷ ه اﺳﺖ(.
٣ــ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎﻳ از ﺧﻮردن ﻏ ا ﭘﺮ ادوﻳﻪ و ﻏ اﻫﺎ ُﻣﺴﻬﻞ
دﺳﺖ ﻣ دﻫ .
ﻨﺘﺮل اﺳﻬﺎل ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ در ﻮد ﺎن و اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨ از )ﻣﻴﻮه ﺟﺎت و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﺧﺎم( ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻨ و ﻏ اﻫﺎ ﻢ ﭘﺴﻤﺎﻧ را
اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻨ  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻏ اﻫﺎ ﭼﺮب ﻧﻴﺰ ﻃ دوره
اﺳﻬﺎل ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
اﺳﻬﺎل ﻣﺒﺘﻼﺳﺖ:
٤ــ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻴﻤﺎر اﺷﺘﻬﺎ داﺷﺖ ،ﻤﺒﻮد ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑ ن ﺑﺎ
١ــ ﺑﻪ ﭘﺰﺷ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺮده ،داروﻫﺎ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷ ه
ﻣﺼﺮف ﭼﺎ ﻤﺮﻧﮓ ،آب ﻣﻴﻮه ،آب ﮔﻮﺷﺖ ،ﺳﻮپ رﻗﻴﻖ و
 ١١٨ﺑﺨﺼﻮص آﻧﺘ ﺑﻴﻮﺗﻴ را ﺑﻪ درﺳﺘ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺑ ﻫﻴ .
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ژﻻﺗﻴﻦ ﺟﺒﺮان ﻣ ﺷﻮد.
 ٥ــ اﺳﺘﺮاﺣﺖ در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﻢ ﺷ ن ﻋﻮارض ﻢ آﺑ
ﻤ ﻣ ﻨ.
 ٦ــ رﻋﺎﻳﺖ دﻗﻴﻖ ﺑﻬ اﺷﺖ دﺳﺖ و ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎ ﺑﻬ اﺷﺘ
ﺑﺮا ﻨﺘﺮل و ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮ از ﺳﺮاﻳﺖ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎ
ﺧﺎﻧﻮاده از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
٧ــ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ رﻋﺎﻳﺖ ﻫﻤﻪ ﻧ ﺘﻪ ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷ ه
اﺳﻬﺎل درﻣﺎن ﻧﺸ ﻻزم اﺳﺖ ﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨ ﻣﺎﻳﻌﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺮم
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
٭ ﭘﻮدر او.آر.اس ) :(ORSﭘﻮدر ORSﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ
در  ١ﻟﻴﺘﺮ آب )ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ  ٤ﻟﻴﻮان ﻣﺘﻮﺳﻂ( اﺳﺖ ﻪ ﺣﺎو ﺳ ﻳﻢ،

ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ،ﻠﺮ ،ﺑﻴ ﺮﺑﻨﺎت و د ﺴﺘﺮوز اﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻪ اﻳﻦ
ﭘﻮدر ﻓﻘﻂ در آب ﺣﻞ ﺷ ه ،ﺳﭙﺲ در ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻪ دار ﺷﻮد
ﺗﺎ ﻃﻌﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﭘﻴ ا ﻨ  .اﮔﺮ ﻮد از ﻃﻌﻢ آن ﺧﻮﺷﺶ ﻧﻴﺎﻣ
ﻓﻘﻂ ﻤ آب ﻣﻴﻮه ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل اﺿﺎﻓﻪ ﻨﻴ  .اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل را در
ﻧﻮﺑﺖ ﻫﺎ ﻣ ﺮر ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺑ ﻫﻴ ﺗﺎ اﻳﺠﺎد ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ
ﻧ ﻨ  .ﻣﺼﺮف آن در زﻧﺎن ﺑﺎردار و ﻳﺎ ﺷﻴﺮده ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﻮدر او.آر.اس در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮد ،ﻣ ﺗﻮان از ﺣﻞ ﺮدن
 ١ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﻳﺨﻮر ﺷ ﺮ ١ ،ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﻳﺨﻮر ﻧﻤ و ﻗﺎﺷﻖ
ﭼﺎﻳﺨﻮر ﺟﻮش ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻳ ﻟﻴﻮان آب ﺟﻮﺷﻴ ه ﺳﺮد ﺷ ه
اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل را در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺮد.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠ3 v
ﻣﺤﻠﻮ  ORSﺧﺎﻧﮕﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻨﻴﺪ.
دﻫﻴ (

٣ــ٣ــ اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ واﮔﻴﺮ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ام ﻳ از ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ واﮔﻴﺮدارﻧ ؟ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳ .
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻪ ﻣ داﻧﻴ اﮔﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﻋﻔﻮﻧ و ﻣﺴﺮ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑ ﻨﺘﺮل ﻧﺸﻮد در ﻣ ﺗ ﻮﺗﺎه ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﺳﺮاﻳﺖ و
ﻫﻤﻪ را ﺑﻴﻤﺎر ﻣ ﻨ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ زﻣﺎﻧ ﻪ از ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﻣ ﻨﻴ ﻻزم اﺳﺖ اﺻﻮﻟ را رﻋﺎﻳﺖ ﻨﻴ ﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻔﻆ
اﻳﻤﻨ ﺧﻮدﺗﺎن ،ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﻴﺰ ﻣﺼﻮن ﻧﮕﻪ دارﻳ  .در
اﻳﻦ زﻣﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﭘﺰﺷ ﻳﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎر از ﻃﻮل
ﻣ ت ﻣﺴﺮ ﺑﻮدن ﺑﻴﻤﺎر آﮔﺎﻫ ﭘﻴ ا ﻨﻴ  .اﺻﻮل زﻳﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧ
راﻫﻨﻤﺎ ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ ﺎر ﺑﺎﺷ :
١ــ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻧ ﺘﻪ ﺣﻴﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎران ،ﺷﺴﺘﻦ
دﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺻﺎﺑﻮن ﻣﺎﻳﻊ و آب وﻟﺮم ﺣ اﻗﻞ ﺑﻪ ﻣ ت ٣٠ــ ١٠ﺛﺎﻧﻴﻪ
ﻗﺒﻞ و ﺑﻌ از ﻫﺮ ﺗﻤﺎس اﺳﺖ) .ﭼﻨﺎن ﭼﻪ آﻟﻮدﮔ ﺷ ﻳ اﺳﺖ
ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖ ﭘﺲ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎر را ﺑﻪ ﻣ ت ٤ــ ١دﻗﻴﻘﻪ اداﻣﻪ

٢ــ ﺑﺮا ﻫﺮ ﺗﻤﺎس ﺗﺎ ﺣ اﻣ ﺎن از دﺳﺘ ﺶ ﻳ ﺑﺎر
ﻣﺼﺮف اﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴ و ﭘﺲ از ﺗﻤﺎس آن را دور ﺑﻴﻨ ازﻳ .
٣ــ در ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎراﻧ ﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻨﻔﺴ ﻣﺴﺮ
دارﻧ از ﻣﺎﺳ اﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴ )ﻣﺎﺳ ﺑﺎﻳ زﻳﺮ ﭼﺎﻧﻪ و رو
ﺑﻴﻨ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد(.
٤ــ ﺑﺮا ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ از آﻟﻮدﮔ ﻟﺒﺎﺳﺘﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از
روﭘﻮﺷ ﺑﻠﻨ  ،ﮔﺸﺎد و ﺟﻠﻮﺑﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴ )ﮔﺎن(.
 ٥ــ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻠﺤﻔﻪ و ﺳﺎﻳﺮ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻴﻤﺎر را
ﻋﻮض ﻨﻴ و ﻣﻠﺤﻔﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣ ت  ٢٠دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﻴ .
 ٦ــ ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﺣﻴﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ،ﺧﻄﺮ ورود ﺗﺮﺷﺤﺎت آﻟﻮده
ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ داﺧﻞ ﭼﺸﻤﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ از ﻋﻴﻨ اﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴ .
٧ــ ﻧﺤﻮه رﻓﺖ و آﻣ ﻣﻼﻗﺎﺗ ﻫﺎ را ﻨﺘﺮل ﻨﻴ و
ﻧ ﺘﻪ ﻫﺎ ﻻزم را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﻴﺰ آﻣﻮزش دﻫﻴ .
 ٨ــ از ﺗﻤﺎس ﺑﻴﻤﺎر ﻋﻔﻮﻧ ﺑﺎ ﻮد ﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﻨﻴ .
٩ــ اﺟﺎزه ﻧ ﻫﻴ وﺳﻴﻠﻪ ا ﺑ ون ﺿ ﻋﻔﻮﻧ ﺷ ن از اﺗﺎق
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ﺑﻴﻤﺎر ﻋﻔﻮﻧ ﺧﺎرج ﺷﻮد.
١٠ــ ﺑﺮآوردن ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﻓﺮد ﺑﻴﻤﺎر را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧ ﻨﻴ .
)ﻣﺎﻧﻨ ﻧﻴﺎزﻫﺎ اوﻟﻴﻪ ا ﭼﻮن ﻟﮕﻦ ،ﺳﺮﮔﺮﻣ و …(
١١ــ ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎر ﭘﺲ از ﺣﻤﺎم و ﺗﻮاﻟﺖ و
ﻗﺒﻞ از ﻏ ا اﻟﺰاﻣ اﺳﺖ .ﺑﺮا ﺧﺸ ﺮدن دﺳﺖ و ﺻﻮرت
ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﺟﺎ ﺣﻮﻟﻪ از دﺳﺘﻤﺎل ﺎﻏ ﻳ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎه
ﺧﺸ ﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴ .
١٢ــ از ﺗﻤﺎس ﻟﺒﺎس و وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ
ﻨﻴ ).ﺑﺮا اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﻴ وﺳﺎﻳﻞ را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤ ًﺎ داﺧﻞ
ﻴﺴﻪ ا ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﮔ اﺷﺘﻪ ،ﺳﭙﺲ از اﺗﺎق ﺧﺎرج ﻨﻴ (
١٣ــ وﺳﺎﻳﻞ ﺜﻴﻒ را رو ﻒ اﺗﺎق ﻧﮕ ارﻳ  .وﺳﺎﻳﻞ
ﺜﻴﻒ دور رﻳﺨﺘﻨ را ﭘﺲ از آن ﻪ در ﻴﺴﻪ زﺑﺎﻟﻪ ﮔ اﺷﺘﻴ در
ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﮕ ارﻳ .
١٤ــ ﺑﺮا ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ از ﺣﺮ ﺖ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر آﻟﻮده ،ﻫﻨﮕﺎم
ﺗﻤﻴﺰ ﺮدن اﺗﺎق ﺑﻴﻤﺎر از ﺟﺎرو و دﺳﺘﻤﺎل ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴ

و ﻣﻠﺤﻔﻪ ﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﻧﺘ ﺎﻧﻴ .
١٥ــ ﺑﺮا ﺗﻤﻴﺰ ﺮدن وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻴﻤﺎر اﺑﺘ ا آن ﻫﺎ را ﺑﺎ آب
ﺳﺮد ﺑﺸﻮﻳﻴ  .ﭘﺲ از آﺑ ﺸ ﻫﺮﻳ را داﺧﻞ ﻟﮕﻨ ﻪ ﺣﺎو
آب ﮔﺮم ،ﻣﺎده ﺿ ﻋﻔﻮﻧ ﻨﻨ ه و ﺻﺎﺑﻮن )ﻳﺎ ﭘﻮدر ﺷﺴﺖ وﺷﻮ(
اﺳﺖ ﺑﮕ ارﻳ و ﭘﺲ از ٢٠ــ  ١٥دﻗﻴﻘﻪ آن ﻫﺎ را آﺑ ﺸ ﺮده،
ﺧﺸ ﻨﻴ )ﻣ ﺗﻮان وﺳﺎﻳﻞ ﭘﺎرﭼﻪ ا را ﺑﻪ ﻣ ت  ٢٠دﻗﻴﻘﻪ
ﺟﻮﺷﺎﻧ ( )در ﻣﺒﺤﺚ ﮔﻨ زداﻳ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷ ه اﺳﺖ(.
١٦ــ ﻮﺗﺎه ﺮدن ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﺎﻣ ًﻼ
ﺷﺨﺼ )ﻣﺎﻧﻨ ﻟﻴﻮان ،ﺑﺸﻘﺎب ،ﺣﻮﻟﻪ ،ﻣﺴﻮا و …( ﺑﺮا
ﺑﻴﻤﺎر اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎد دارد.
١٧ــ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﻮﻳﺰ ﭘﺰﺷ از وا ﺴﻦ ﺿ ﺑﻴﻤﺎر
ﺑﺮا ﺧﻮد و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴ .
١٨ــ در ﻣ ت ﺳﺮاﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎر )دوره اﻧﺘﻘﺎل( از ﺣﻀﻮر
ﺑﻴﻤﺎرﺗﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﻨﻴ ) .ﻣﺎﻧﻨ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ از ﻣ رﺳﻪ
رﻓﺘﻦ(
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ﺑﻪ ﮔﺮ ﻫﺎ  ٦ﻧﻔﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮﻳﺪ ﻣﺮ ﺣﻞ ﻣﺮ ﻗﺒﺖ ﺑﻴﻤﺎ
ﻳﻮ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻼ ﻧﺼﺐ ﻨﻴﺪ.

٤ــ٣ــ اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ
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ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻪ از ﻧﺎم اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﭘﻴ اﺳﺖ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از
ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻣﺴﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨ  ،اﻣﺎ ﭼﻮن دوره ﻃﻮﻻﻧ دارﻧ و
ﻧﺎﺗﻮان ﻨﻨ ه اﻧ ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ زﻧ ﮔ ﻓﺮد و ﺧﺎﻧﻮاده او ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳﺎد
ﻣ ﮔ ارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران آﻣﻮزش ﻧﺤﻮه
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻴﻮه زﻧ ﮔ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎد دارد و ﺑﺎﻳ ﻋﺎدت ﻫﺎ ﻏﻠﻂ
زﻧ ﮔ آن ﻫﺎ اﺻﻼح ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨ ﻋ م اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد ﻣﺨ ر ،ﺳﻴﮕﺎر

١٢٠

ﮔﻴﺮ )ﺑﺎ ﻋ ﺲ( ﺑﻪ ﺻﻮ

ﻧﺎﻣﻪ

و اﺳﺘﻔﺎده از رژﻳﻢ ﻏ اﻳ ﻢ ﭼﺮب ،ورزش و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑ ﻧ .
١ــ دارو ﺑﺎﻳ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﭘﺰﺷ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.
٢ــ اﺳﺘﻌ اد و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع
ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﺮرﺳ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻓﺮاد ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﭘﺰﺷ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻨﻨ ) .ﻣﺎﻧﻨ ﻣﺸﺎوره ﻗﺒﻞ از ازدواج(
٣ــ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﻌ ﻨﻨ ه اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ اﺟﺘﻨﺎب
ﻨ  ) .ﺴﺎﻧ ﻪ ﺳﻴﮕﺎر ﻣ ﺸﻨ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن رﻳﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﻣ ﺷﻮﻧ
و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻨﻔﺴ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳ دارد(
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ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻨﻴﺪ ﭼﻪ ﺎ ﻫﺎ ﻳﮕﺮ ﻫﺴﺖ ﻪ ﻣﻲ ﺗﻮ ﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎ ﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﮔﻴﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﻨﺪ.
ﻫﻴﺪ.
ﺳﺘﺎ ﺧﻮ ﮔﺰ
ﻼ ﺑﺮ
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 ٥ــ٣ــ اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒ
اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒ ﻪ ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨ ﻧ
ﺑﻪ وﺳﺎﻳﻞ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ زﻳﺮ ﻧﻴﺎز دارﻧ :
١ــ ﺑﺮا ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ از ﺳﻘﻮط و راﺣﺘ ﺑﻴﻤﺎران ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻴﺮون
آﻣ ن از ﺑﺴﺘﺮ ،از ﺗﺨﺖ ﻫﺎﻳ ﻪ دارا ﻣﻴﻠﻪ ﻫﺎ ﻨﺎر ﻫﺴﺘﻨ اﺳﺘﻔﺎده
ﻨﻴ  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺨﺖ را ﺑﺮا ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﻴﻤﺎر
درﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳ )ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﻪ ﻨﺎر ﺗﺨﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻤ ﺑﺰرگ ﻣ ﻨ (.
٢ــ در ﻃﻮل روز ﺑﻴﻤﺎر را ﻣ ﺮر ًا در وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﻗﺮار دﻫﻴ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻨﻔﺲ ﻨ  .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮا ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ از زﺧﻢ
ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﻴﻤﺎر را ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ راﺳﺖ ﻳﺎ ﭼﭗ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴ .
٣ــ در ﺑﻴﻤﺎران ﻢ ﺗﺤﺮ و ﻳﺎ ﺑ ﺣﺮ ﺖ ،ﻣﺎﺳﺎژ ﭘﺸﺖ و
ورزش اﻧ ام ﻫﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧ ﻨﻴ .
٤ــ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺤﻤﺎم ﺑﻴﻤﺎر از وﺳﺎﻳﻞ ﻤ ﻣﺎﻧﻨ ﺻﻨ ﻟ
ﻣﺤﺎﻓﻆ اﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴ .

ﺻﻨ ﻟ اﻳﻤﻦ
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 ٥ــ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف دارو ﺗﻮﺟﻪ ﻨﻴ )ﭼﻮن ﮔﺎﻫ ﺑﻴﻤﺎران
دﭼﺎر ﻓﺮاﻣﻮﺷ ﻣ ﺷﻮﻧ  ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻇﺮف دارو روزاﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻨﻴ ( .اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت ﭘﺰﺷ دوره ا را ﺟ ﺑﮕﻴﺮﻳ .
 ٦ــ وﺳﺎﻳﻞ را در دﺳﺘﺮس ﺑﻴﻤﺎراﻧ ﻪ دﭼﺎر ﻢ ﺑﻴﻨﺎﻳ و
ﻳﺎ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳ ﻫﺴﺘﻨ ﺑﮕ ارﻳ و اﮔﺮ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﻴﻨﺎﻳ دارﻧ  ،وﺳﺎﻳﻞ را در

ﺳﻤﺘ ﻪ ﻣ ﺑﻴﻨﻨ ﺑﮕ ارﻳ .
٧ــ ﺑﺮا ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﺣﺴﺎس رﺿﺎﻳﺘﻤﻨ  ،ﺟ ول روزاﻧﻪ ا
ﺷﺎﻣﻞ ورزش ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،اﺳﺘﺮاﺣﺖ و … را ﺑﺮا ﺑﻴﻤﺎر
ﻃﺮاﺣ ﻨﻴ  .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧ ﻨﻴ ﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوره ﻫﺎ ﻫﻔﺘﮕ
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻧﻴﺰ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
 ٨ــ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ رژﻳﻢ ﻏ اﻳ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺿﻌﻴﻒ ﺷ ن و ﻳﺎ
ﭼﺎق ﺷ ن ﺑﻴﻤﺎران ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﻨﻴ .
٩ــ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از دﻫﺎن و دﻧ ان و ﺷﺴﺖ وﺷﻮ
ﻣﺮﺗﺐ آن ﻫﺎ را ﺑﺮا ﺑﻴﻤﺎر ﻳﺎدآور ﻨﻴ .
١٠ــ دﻗﺖ ﻨﻴ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺸﺴﺘﻦ ،راه رﻓﺘﻦ و
ﺧﻮاﺑﻴ ن ،ﺑ ن را در وﺿﻌﻴﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﮕﻪ دارد.
١١ــ اﮔﺮ ﭘﻠ ﺑﻴﻤﺎر ﺎﻣ ًﻼ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤ ﺷﻮد ،ﭼﺸﻢ او را
ﺑﺎ ﻗﻄﺮه ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﭼﺸﻤ ﺷﺴﺖ وﺷﻮ دﻫﻴ ) .ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﺮه ﭼﺸﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻨﻴ (
١٢ــ اﮔﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﻧﻴﻤﻪ ﻫﻮﺷﻴﺎر ﻳﺎ ﺑﻴﻬﻮش اﺳﺖ )ﺣﺎﻟﺖ ﻤﺎ(
درﺟﻪ ﺣﺮارت و را از راه ﻣﻘﻌ ﻨﺘﺮل ﻨﻴ ) .ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﻴﻤﺎران
ﻗﻠﺒ (
١٣ــ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺮا دﻓﻊ ،ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻟﻮﻟﻪ و ﻟﮕﻦ
ﺑ ﻫﻴ .
١٤ــ ﺑﺮا ﻤ ﺑﻪ ﺣﺮ ﺖ ﺑﻴﻤﺎران ﻧﺎﺗﻮان از وا ﺮ ﻳﺎ
ﻋﺼﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴ و اﮔﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻴﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳ
ﻧﺒﻮد ،از ﺻﻨ ﻟ ﭼﺮخ دار ﻤ ﺑﮕﻴﺮﻳ .
١٥ــ اﮔﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﻧﺎﺗﻮان ﻓﻘﻂ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺘﻦ اﺳﺖ از
ﺻﻨ ﻟ ﺗﻮاﻟﺖ ﺑﺮا دﻓﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻨ .
١٦ــ از آن ﺟﺎ ﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﺷ ت و ﺿﻌﻒ ﻫﺎﻳ از
اﺧﺘﻼﻻت ﺣﺴ دارﻧ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻨﻴ ﺑﺮا راه رﻓﺘﻦ رو
ﻓﺮش از دﻣﭙﺎﻳ ﻳﺎ ﻔﺶ ﺳﺒ اﺳﺘﻔﺎده ﻨﻨ و در ﺻﻮرت
اﺳﺘﻔﺎده از ﻴﺴﻪ آب ﮔﺮم ﻧﻴﺰ ﺣﺘﻤ ًﺎ ﭘﻮﺷﺶ آن را ﺑﻪ ﺎر ﺑﺒﺮﻧ .

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠ6 v
ﺟﺪ ﻟﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻻ

ﻧﻪ ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎ ِ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺧﺘﻼﻻ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻃﺮ ﺣﻲ ﻨﻴﺪ.

١٢١

اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر در ﺧﺎﻧﻮاده :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻛﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر

ﭼ ﻴﺪه
✔ در ﺑﺤﺚ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎران ﺗﺐ دار ،درﺑﺎره اﻧﻮاع روش ﻫﺎ ﺑﺮرﺳ ِ ﺗﺐ ،ﭼﮕﻮﻧﮕ
ﻨﺘﺮل ﺗﺐ ،و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر ﺗﺐ دار ﺑﺤﺚ ﺷﺪ .در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﻬﺎل از
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗ ﻪ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻴﻢ ،رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺎﻳﻊ ﺎﻓ  ،ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﺤﻠﻮل  ORSاﺳﺖ.
✔ در ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻋﻔﻮﻧ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﺻﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ
واﮔﻴﺮ ،ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ دﻳﮕﺮان و در ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﻴﻮه
زﻧﺪﮔ ﺑﻴﻤﺎران اﺳﺖ.
✔ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺮدن ﺷﺮاﻳﻂ و ﻟﻮازﻣ در ﻣﺤﻴﻂ
زﻧﺪﮔ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷ ﻠ اﻳﻤﻦ و دوراز ﺧﻄﺮﻫﺎ و ﺣﻮادث ،زﻧﺪﮔ ﻨﻨﺪ.

؟

آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎﻧ ﻧﻈﺮ واﺣﺪ ﺎر ﺳﻮم
ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ را ﻣﺸﺨﺺ ﻨﻴﺪ:

١ــ ﺪام ﻳ

از ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎران ﺗﺐ دار اﺳﺖ؟

اﻟﻒ( اﺣﺴﺎس ﺳﺮﻣﺎ

ب( ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺷﺪﻳﺪ

ج( اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺰاق دﻫﺎن

د( ﻢ آﺑ

اﻟﻒ(  ١دﻗﻴﻘﻪ

ب(  ٣دﻗﻴﻘﻪ

ج(  ٧دﻗﻴﻘﻪ

د(  ٩دﻗﻴﻘﻪ

٢ــ ﻣﺪت زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از دﻣﺎﺳﻨﺞ در زﻳﺮ زﺑﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺖ؟

اﺳﺖ؟

٣ــ ﺷﻴﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻢ ﺮدن درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ ﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ٣٩درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد ﺪام
اﻟﻒ( ﺗﻦ ﺷﻮﻳﻪ

ب( ﻗﺮص ﺗﺐ ﺑﺮ ﺧﻮرا

ج( ﺷﻴﺎف ﺗﺐ ﺑﺮ

٤ــ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻠﺤﻔﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر واﮔﻴﺮ ،وﺳﺎﻳﻞ را:
اﻟﻒ( رو زﻣﻴﻦ ﺑﮕﺬارﻳﺪ.

ج( ﺑﻐﻞ ﺮده ،از اﺗﺎق ﺧﺎرج ﻨﻴﺪ.

ب( داﺧﻞ ﻴﺴﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴ

د( ﺷﺴﺘﻦ ﭘﺎﻫﺎ
ﺑﮕﺬارﻳﺪ.

د( رو ﺗﺨﺖ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد.

 ٥ــ ﭼﻪ ﻣﺪت ﻻزم اﺳﺖ ﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر واﮔﻴﺮ ازﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﺟﺪا ﺑﺎﺷﺪ؟
اﻟﻒ( ﺗﺎ زﻣﺎﻧ

ﻪ ﺎﻣﻼً ﺧﻮب ﺷﻮد.

ج( ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺟﺪا ﺮدن ﺑﻴﻤﺎر ﻧﻴﺴﺖ.

ب( ﺗﺎ زﻣﺎﻧ

د( ﺗﺎ زﻣﺎﻧ

ﻪ ﺗﺐ دارد.

ﻪ ﺑﻴﻤﺎر او ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺮاﻳﺖ اﺳﺖ.

ﺟﻠﻮ ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻼﻣﺖ )ص( و ﺟﻠﻮ ﺟﻤﻠﻪ ﻏﻠﻂ ﻋﻼﻣﺖ )غ( ﺑﮕﺬارﻳﺪ:

 ٦ــ وﺳﺎﻳﻞ دور رﻳﺨﺘﻨ ﺑﻴﻤﺎر واﮔﻴﺮ را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً در ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ( ) .

١٢٢

٧ــ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ ﺧﻴﻠ ﺳﺮﻳﻊ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ( ) .

اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر در ﺧﺎﻧﻮاده :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻛﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر
 ٨ــ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﺻﻞ در ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر واﮔﻴﺮ ،ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺖ( ) .
٩ــ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒ رو زﻣﻴﻦ ﺑﺨﻮاﺑﺪ( ) .

؟

آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎﻧ ﻋﻤﻠ واﺣﺪ ﺎر ﺳﻮم
١ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر  ، ORSﻣﺤﻠﻮل  ORSرا آﻣﺎده ﻨﻴﺪ.

٢ــ درﺟﻪ ﺗﺐ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻣﺎﺳﻨﺞ دﻫﺎﻧ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮ

ﻨﻴﺪ.

٣ــ در ﺎرﮔﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ،وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮا ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺳﺮاﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎر واﮔﻴﺮ را

رو ﻣﺎﻧ ﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻨﻴﺪ.
ﻨﻴﺪ.

٤ــ ﻧﻮﻋ ﺑﻴﻤﺎر ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ را در اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳ و ﻓﻬﺮﺳﺘ از اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از او را ﺗﻬﻴﻪ

١٢٣

اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر در ﺧﺎﻧﻮاده :آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻛﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر

١٢٤

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻫﺎ

ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ﻫﺎ
واﺣ ﺎر اول
١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

د

غ

ص

ص

غ

غ

ص

واﺣ ﺎر دوم
١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

اﻟﻒ

د

ب

غ

غ

ص

غ

غ

ص

واﺣ ﺎر ﺳﻮم
١

٢

٣

ص

غ

ج

١٢٥

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻫﺎ

؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ آزﻣﻮن ﻫﺎ ﭘﺎﻳﺎﻧ ﻧﻈﺮ
واﺣ ﺎر اول
١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

د

اﻟﻒ

ب

ص

غ

غ

ص

ص

آب ﺳﺎده

دﻣﺮ

زﺧﻢ ﺑﺴﺘﺮ

واﺣ ﺎر دوم
١
زﻳﺮزﺑﺎن

٢

٤

٣

ﻗﻄﺮه ﭼ ﺎن ﭘﻮﺷﺶ اﻟﻒ

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

ب

ج

اﻟﻒ

ب

اﻟﻒ

ب

د

غ

ص

ص

غ

ص

واﺣ ﺎر ﺳﻮم

١٢٦

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

د

ب

اﻟﻒ

ب

د

غ

غ

ص

غ

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻫﺎ

ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻳﺮان ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺮرﺳ ﻫﺎ ﻋﻠﻤ ﺷﺮ ﺖ

١ــ اﻃﻼﻋﺎت و ﺎرﺑﺮد ﺑﺎﻟﻴﻨ داروﻫﺎ ژﻧﺮﻳ
ﺳﻬﺎﻣ دارو ﭘﺨﺶ.١٣٧١ ،
٢ــ ﭘﻮﺗﺮ و ﭘﺮ  ،ﭘﺎﺗﺮﻳﺸﻴﺎ و آن ،اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن ﭘﺮﺳﺘﺎر  ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﺮوه اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ
اﻳﺮان ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﺳﺎﻟﻤ  ،ﭼﺎپ اول.١٣٨٢ ،
٣ــ ﺗﺎﻳﻠﻮر ،ﺎرول و ﻫﻤ ﺎر ،اﺻﻮل ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺗﺎﻳﻠﻮر ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﺮوه اﺳﺘﺎدان داﻧﺸ ه ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﻣﺎﻣﺎﻳ
داﻧﺸ ه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ ﺷﻬﻴ ﺑﻬﺸﺘ  ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﺑﺸﺮ  ،ﭼﺎپ اول ،ﺟﻠ .١٣٨٢ ،٢
٤ــ ﺗﺎﻳﻠﻮر ،ﺎرول و ﻫﻤ ﺎر ،اﺻﻮل ﭘﺮﺳﺘﺎر  ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﺮوه اﺳﺘﺎدان داﻧﺸ ه ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﻣﺎﻣﺎﻳ
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﻴ ﺑﻬﺸﺘ  ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﺳﺎﻟﻢ ،ﭼﺎپ اول ،ﺟﻠ .١٣٨١ ،١
ﻮد ﺎن ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ اﻗﺒﺎل ،ﭼﺎپ اول.١٣٦٦ ،
 ٥ــ ﺟﻌﻔﺮﻳﺎن ﺗﻬﺮاﻧ ﺳﻴ ﻣﺤﻤ  ،ﻣﺴﺎﻳﻞ روزﻣﺮه ﭘﺰﺷ
 ٦ــ دوﮔﺎس ،ﺑﻮرﻟ وﻳﺘﺮ ،اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر ،ﮔﺮوه اﺳﺘﺎدان داﻧﺸ ه ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﻣﺎﻣﺎﻳ داﻧﺸ ه
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ ﺷﻬﻴ ﺑﻬﺸﺘ  ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﮔﻠﺒﺎن ،ﺟﻠ  ٢و .١٣٨٢ ،١
٧ــ ﺻﺎﺋﺒ  ،اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،ﻓﺎرﻣﺎ ﻮﻟﻮژ ﺑﺎﻟﻴﻨ  ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ روزﺑﻬﺎن ،ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ.١٣٦٥ ،
 ٨ــ ﻗﻔﻘﺎز  ،ﺗﻘ  ،راﻫﻨﻤﺎ ﻓﺎرﻣﺎ ﻮﻟﻮژ ﺑﺎﻟﻴﻨ  ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﭼﻬﺮ.١٣٨٠ ،
٩ــ ﻮ ﺒ  ،ﻋﺒ ا… ،ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﻏ ا ،ﻗﻢ :ﻧﺸﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن آﻳﺖ ا… ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻧ .١٣٦٨ ،
١٠ــ ﮔﺮﻳﻦ ،ﺟ اچ ،اﺳﺎس ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژ ﺑﺎﻟﻴﻨ  ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻠ ﺻﺎدﻗ ﻟﻮﻳﻪ ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻠﻤﻪ ،ﭼﺎپ اول،
.١٣٦٦
١١ــ ﻣﺮ ﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻏ د و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ ﺗﻬﺮان ،راﻫﻨﻤﺎ ﺗﺰرﻳﻖ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ،ﺗﻬﺮان:
اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻨﻴﺎد اﻣﻮر ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺧﺎص.١٣٧٨ ،
١٢ــ ﻣﻮﺳﻮ  ،ﻣﻠﻴﺤﻪ اﻟﺴﺎدات و ﻫﻤ ﺎر ،روش ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎﻟﻴﻨ  ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﺷﻬﺮ آب ،ﭼﺎپ اول،
ﺗﺠ ﻳ ﻧﻈﺮ ﭼﻬﺎرم.١٣٨١ ،
13- Brunner & Suddarth, lilian, Medical-Surgical Nursing, Lippincott Tenth Edition,
2001.
14- Kozier, Barbara & Erb, Glenora, Fundamentals of Nursing California: Addison
- Wesley Co, Third Edition, 1987.
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ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻫﺎ

ﺑﺮا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
١ــ ﭘﻮﺗﺮ و ﭘﺮ  ،ﭘﺎﺗﺮﻳﺸﻴﺎ و آن ،اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن ﭘﺮﺳﺘﺎر  ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﺮوه اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ
اﻳﺮان ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﺳﺎﻟﻤ  ،ﭼﺎپ اول.١٣٨٢ ،
٢ــ ﺗﺎﻳﻠﻮر ،ﺎرول و ﻫﻤ ﺎر ،اﺻﻮل ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺗﺎﻳﻠﻮر ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﺮوه اﺳﺘﺎدان داﻧﺸ ه ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﻣﺎﻣﺎﻳ
داﻧﺸ ه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ ﺷﻬﻴ ﺑﻬﺸﺘ  ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﺑﺸﺮ  ،ﭼﺎپ اول ،ﺟﻠ .١٣٨٢ ،٢
٣ــ ﺗﺎﻳﻠﻮر ،ﺎرول و ﻫﻤ ﺎر ،اﺻﻮل ﭘﺮﺳﺘﺎر  ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﺮوه اﺳﺘﺎدان داﻧﺸ ه ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﻣﺎﻣﺎﻳ
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﻴ ﺑﻬﺸﺘ  ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﺳﺎﻟﻢ ،ﭼﺎپ اول ،ﺟﻠ .١٣٨١ ،١
 ٤ــ دوﮔﺎس ،ﺑﻮرﻟ وﻳﺘﺮ ،اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر ،ﮔﺮوه اﺳﺘﺎدان داﻧﺸ ه ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﻣﺎﻣﺎﻳ داﻧﺸ ه
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ ﺷﻬﻴ ﺑﻬﺸﺘ  ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﮔﻠﺒﺎن ،ﺟﻠ  ٢و .١٣٨٢ ،١
 ٥ــ ﻣﺮ ﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻏ د و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ ﺗﻬﺮان ،راﻫﻨﻤﺎ ﺗﺰرﻳﻖ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ،ﺗﻬﺮان:
اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻨﻴﺎد اﻣﻮر ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺧﺎص.١٣٧٨ ،
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ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺎدر و ﻛﻮدك در ﺧﺎﻧﻪ  :ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺑﺎردارى

ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎرﺗ ﺳﻮم

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺎدر و ﻮد

در ﺧﺎﻧﻪ

ﻫف ﻠ
ﺗﻮاﻧﺎﻳ ﺑﻪ ﺎرﮔﻴﺮ اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺘ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدر و ﻮد در ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده

ﻓﻬﺮﺳﺖ Ëﺳﺎﻳﻞ  Ëﺗﺠﻬﻴﺰ« ﻣﻮ—œﻧﻴﺎ“:
ﺗﺮازو دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺰرﮔﺴﺎل
ﻗ ﺳﻨﺞ و ﺗﺮازو وﻳﮋه ﻧﻮزاد ﺑﺎ ﻣﻴﺰ ﻣﺨﺼﻮص ﻗ و وزن ﻧﻮزاد
ِ
دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﻋﻘﺮﺑﻪ ا و دﻳﺠﻴﺘﺎﻟ
ﮔﻮﺷ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ
دﻣﺎﺳﻨﺞ دﻫﺎﻧ و ﻣﻘﻌ ﻃﺒ
ﻣ ل آﻣﻮزﺷ ﻳﺎ ﻣﺎﻧ ﻦ ﻧﻮزاد ) ٥٥ــ ٥٠ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ و  ٥ــ ٣ﻴﻠﻮﮔﺮم وزن(
ﺗﺨﺖ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟ
ﭘﺎراوان
ﺑﻄﺮ ﺷﻴﺮ و ﭘﺴﺘﺎﻧ
ﻟﺒﺎس ﻧﻮزاد )ﺳﺮ ﺎﻣﻞ زﻳﺮ و رو و ﻬﻨﻪ(
دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و راﻫﻨﻤﺎ اﻳﻤﻦ ﺳﺎز )ﻣﺼﻮب ﻤﻴﺘﻪ ﺸﻮر اﻳﻤﻦ ﺳﺎز (
ﻧﻤﻮدار رﺷ ﻮد
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ﭘﻨﺒﻪ
ﻣﺎﺳ ا ﺴﻴﮋن
ﭙﺴﻮل ا ﺴﻴﮋن
ﻣﺤﻠﻮل ﺿ ﻋﻔﻮﻧ ﻨﻨ ه
اﻟ ﻞ ﺳﻔﻴ
ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ آﻣﻮزﺷ )ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ دوران ﺑﺎردار و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻧﻮزاد(
وﺳﺎﻳﻞ اﺳﺘﺤﻤﺎم ﻮد
دﺳﺘ ﺶ ﻳ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف
ﻗ ﺳﻨﺞ ﻣﻌﻤﻮﻟ
ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﻮاع وﺳﺎﻳﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده )ﻗﺮص ،IUD ،ﺎﻧ وم و …(
ﮔﻮﺷ

ﺟ ول زﻣﺎن ﺑﻨ

١٣٠

آﻣﻮزش ﻧﻈﺮ

آﻣﻮزش ﻋﻤﻠ

ﺟﻤﻊ

 ٢٥ﺳﺎﻋﺖ

 ٢٧ﺳﺎﻋﺖ

 ٥٢ﺳﺎﻋﺖ

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺎدر و ﻛﻮدك در ﺧﺎﻧﻪ  :ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺑﺎردارى

ﻣﻘ ﻣﻪ
ﻳ از ﻫ ف ﻫﺎ ازدواج ﺑﻘﺎ ﻧﺴﻞ اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺑﺎردار زن ﻣﺤﻘﻖ ﻣ ﺷﻮد و اﺳﺘﻤﺮار ﻣ ﻳﺎﺑ .
ﺑﺎردار روﻳ اد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ زﻳﺮا ﻋﻀﻮ ﺟ ﻳ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧ اﻓﺰوده ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﺎردار ﻓﺮآﻳﻨ ﻃﺒﻴﻌ و روﻳ اد ﺷﺎد آور اﺳﺖ .ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدر و ﺟﻨﻴﻦ ،ﻧﻮزاد و ﻮد در ﮔﺮو ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ
دوران ﺑﺎردار  ،زاﻳﻤﺎن و ﭘﺲ از آن اﺳﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌ د ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدر و ﻮد دراﻳﻦ دوران ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣ ﮔ ارد.
ِ
اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳ دارد .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻮد ﺎن ﻧﻴﺰ
دوران ﺑﺎردار  ،زاﻳﻤﺎن و ﭘﺲ از آن در ﺗﻮﻟﻴ و ﭘﺮورش ﻧﺴﻞ ﺳﺎﻟﻢ
در روﻧ رﺷ و ﺗ ﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺗﻮﺟﻪ دارﻧ .
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺿﺮورت ﺗﻮاﻧﻤﻨ ﺳﺎز اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺴﺐ داﻧﺶ و ﻳﺎدﮔﻴﺮ ﻣﻬﺎرت ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺎدر و
ﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﻨ  .ﻳﺎدﮔﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺮا دﺧﺘﺮان ،زﻧﺎن و ﻣﺎدران اﻳﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم ﻪ ﭘﺮورش
ﻧﺴﻞ ﻫﺎ را ﺑﺮﻋﻬ ه دارﻧ  ،ﺑﺴ ﻻزم ﺗﺮ اﺳﺖ.
ازاﻳﻦ رو اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﻫ ف ﺗﻮاﻧﺎﻳ ﺑﻪ ﺎرﮔﻴﺮ اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺘ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدر و ﻮد در ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺮا ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ ﻣ ﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰ ﺧﺎﻧﻮاده ﻃﺮاﺣ ﺷ ه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺎﻫ ﺗﻮﻟ ﻧﺴﻞ ﻫﺎﻳ ﺳﺎﻟﻢ در ﺣﻀﻮر
ﻣﺎدراﻧ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮا ﭘﺮورش و ﺗﺮﺑﻴﺖ آن ﻫﺎ در ﺸﻮر ﻋﺰﻳﺰﻣﺎن ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﻣﺆﻟﻒ
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مراقبت از مادر و کودک در خانه  :تولید مثل و بارداری

فهرست مطالب
135
واحد کار اول :تولىد مثل و باردارى
136
هدف هاى رفتارى
136
پىش آزمون واحد کار اول
137
مقدمه
137
1ــ1ــ کار دستگاه تولىدمثل
137
2ــ1ــ لقاح ،النه گزىنى و تشکىل جنىن
141
3ــ1ــ تعرىف باردارى
141
4ــ1ــ عالىم باردارى
1ــ4ــ1ــ عالىم و نشانه هاى فرضى (حدسى) 141
142
2ــ4ــ1ــ عالىم و نشانه هاى احتمالى
142
3ــ4ــ1ــ عالىم مثبت (قطعى)
143
5ــ1ــ سن مناسب براى باردارى
144
  6ــ1ــ مدت باردارى (سن حاملگى)
144
7ــ1ــ نحوه ى محاسبه ى تارىخ احتمالى زاىمان
146
چکىده
146
آزمون پاىانى نظرى واحد کار اول
147
آزمون پاىانى عملى واحد کار اول
148
براى مطالعه  ی بىشتر
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149
واحد کار دوم :مراقبت از مادر
150
هدف هاى رفتارى
150
پىش آزمون واحد کار دوم
151
مقدمه
151
1ــ2ــ برنامه رىزى براى باردارى
151
1ــ1ــ2ــ مشاوره ى قبل از ازدواج
151
2ــ1ــ2ــ مشاوره ى قبل از باردارى
152
3ــ1ــ2ــ مراقبت هاى دوران باردارى
153
2ــ2ــ تغىىرهاى طبىعى بدن مادر باردار
153
1ــ2ــ2ــ تغىىرهاى دستگاه تناسلى
153
2ــ2ــ2ــ تغىىرهاى پستان ها
153
3ــ2ــ2ــ تغىىرهاى پوست
4ــ2ــ2ــ تغىىرهاى دستگاه قلبى ــ عروقى و گردش خون 153
154
  5ــ2ــ2ــ تغىىرهاى دستگاه تنفسى

  6ــ2ــ2ــ تغىىرهاى دستگاه گوارش
7ــ2ــ2ــ تغىىرهاى دستگاه ادرارى
  8ــ2ــ2ــ تغىىرهاى دستگاه اسکلتى ــ عضالنى
9ــ2ــ2ــ تغىىرهاى عصبى و روانى
10ــ2ــ2ــ تغىىرهاى وزن بدن
3ــ2ــ باردارى هاى پرخطر
1ــ3ــ2ــ علل باردارى هاى پرخطر
فشار خون باال در حاملگى
      خونرىزى
کم  خونى
عفونت هاى ادرارى
2ــ3ــ2ــ عالىم خطر در باردارى
4ــ2ــ شکاىت ها ىا عوارض شاىع دوران باردارى و
         راه هاى کاهش آن ها
1ــ4ــ2ــ تهوع و استفراغ
2ــ4ــ2ــ وىار
3ــ4ــ2ــ سوزش سر دل
4ــ4ــ2ــ ترشح زىاد بزاق دهان
  5ــ4ــ2ــ نفخ
  6ــ4ــ2ــ ىبوست
7ــ4ــ2ــ بواسىر
  8ــ4ــ2ــ ترشحات َم ِهبلى
تکرر ادرار
9ــ4ــ2ــ ّ
10ــ4ــ2ــ کمر درد
11ــ4ــ2ــ درد کشاله ى ران
12ــ4ــ2ــ سردرد
13ــ4ــ2ــ خستگى و بى خوابى
تنگى نفس
14ــ4ــ2ــ ِ
15ــ4ــ2ــ ورم و وارىس
16ــ4ــ2ــ گرفتگى عضالت پا
17ــ4ــ2ــ مشکل هاى روانى
  5ــ2ــ اهمىت پدران در دوران باردارى ،زاىمان و پس از آن
  1ــ  5ــ2ــ دوران باردارى
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157
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  3ــ  5ــ2ــ پس از زاىمان
162
  6ــ2ــ بهداشت دوران باردارى
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1ــ  6ــ2ــ تغذىه ى زن باردار
164
2ــ  6ــ2ــ کار و فعالىت
165
3ــ  6ــ2ــ مسافرت
165
4ــ  6ــ2ــ استحمام
165
  5ــ  6ــ2ــ لباس و کفش
165
  6ــ  6ــ2ــ خواب و استراحت
165
7ــ  6ــ2ــ استفاده از هواى آزاد
165
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166
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ﻫﺪف
ﻫﺎى رﻓﺘﺎرى :اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻰ
رو
د،
ﻫ
ﻨﺮ
ﺟﻮ
ﭘ
ﺲ
از
ﮔﺬراﻧﺪن
اﻳﻦ واﺣﺪ ﻛﺎر ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻫﺪف ﻫﺎى زﻳﺮ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ:
 1ـ ﻫﺪف
از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ را ﺷﺮح دﻫﺪ.
 2ـ ﺳﻠﻮل ﻫﺎى ﺟﻨ
ﺴﻰ زن و ﻣﺮد را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
 3ـ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﻟﻘﺎح و
ﻻﻧﻪ ﮔﺰﻳﻨﻰ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
 4ـ وﻇﺎﻳﻒ ﺟﻔ
ﺖ و ﺑﻨﺪﻧﺎف را ﺷﺮح دﻫﺪ.
 5ـ وﻇﺎﻳ
ﻒ ﻛﻴﺴﻪ ى آب را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ.
 6ـ ﻋﻼ
ﱘ ﺑﺎردارى را ﺷﺮح دﻫﺪ.
 7ـ ﺳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮا
ى ﺑﺎردارى را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
 8ـ ﻣﺪت ﺑﺎرد
ارى ﻃﺒﻴﻌﻰ را ﺷﺮح دﻫﺪ.
 9ـ ﺗﺎرﻳﺦ اﺣﺘﻤﺎﻟ ِﻰ زا
ﳝﺎ
ن
ز
ن
ﺑﺎ
رد
ار
را
ﻣ
ﺤﺎ
ﺳ
ﺒﻪ ﻛﻨﺪ.

ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن واﺣﺪ ﻛﺎر اول ؟

؟

١ــ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠ ﭼﻴﺴﺖ؟
٢ــ ﺑﺎردار ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺗﻔﺎق ﻣ اﻓﺘ ؟
٣ــ ﻴﺴﻪ آب ﭼﻴﺴﺖ؟
٤ــ ﺣﺎﻣﻠﮕ ﻃﺒﻴﻌ ﭼﻪ ﻣ ت ﻃﻮل ﻣ ﺸ ؟
 ٥ــ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻦ ﺑﺎردار ﭼﻪ ﺳﻨ اﺳﺖ؟
 ٦ــ ﻋﻼﻳﻢ ﺣﺎﻣﻠﮕ ام اﻧ ؟

١٣٦

؟ ؟

؟

؟

؟ ؟

؟

؟ ؟

؟
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻛﺎر اﺻﻠﻰ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻰ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺑﻘﺎى ﻧﺴﻞ اﺳﺖ .اﻳﻦ اﻣﺮ
ﺑﺎ ﺑﺎردارى زن و ﺳﺮاﳒﺎم ﺗﻮﻟﺪ اﻧﺴﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .دوران ﺑﺎردارى
دوره اى ﺧﺎص در زﻧﺪﮔﻰ زﻧﺎن اﺳﺖ .در اﻳﻦ واﺣﺪ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ى ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﺜﻞ و ﺑﺎردارى ﻣﻰ ﭘﺮدازﱘ.

١ــ١ــ ﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴ ﻣﺜﻞ
آﻳﺎ ﻣ داﻧﻴ ﺎر اﺻﻠ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺎر اﺻﻠ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠ  ،ﺗﻮﻟﻴ ﻣﺜﻞ اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﻴ ﻣﺜﻞ
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻘﺎ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧ ه ازﺟﻤﻠﻪ اﻧﺴﺎن ﻣ ﺷﻮد.
اﻧ ام ﺗﻨﺎﺳﻠ اﻧﺴﺎن از ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻧ ﮔ ﺟﻨﻴﻨ ﺷﺮوع
ﺑﻪ رﺷ و ﻧﻤﻮ ﻣ ﻨ و ﺟﻨﺲ اﻧﺴﺎن )دﺧﺘﺮ ﻳﺎ ﭘﺴﺮ( از ﻫﻤﺎن
روزﻫﺎ اول ﺗﺸ ﻴﻞ ﺟﻨﻴﻦ ﻳﻌﻨ زﻣﺎن ﺗﺮ ﻴﺐ ﺷ ن اﺳﭙﺮم و
ﺗﺨﻤ ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﺷﻮد و از ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﻌ ﻣ ﺗﻮان آن

را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺮد.
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠ و ﺗﻮﻟﻴ ﻣﺜﻞ در دوران ﻮد ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ
ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل و در دوران ﺑﻠﻮغ ﻓﻌﺎل ﻣ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﺷ ن اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه
ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎﻳ در ﺑ ن اﺗﻔﺎق ﻣ اﻓﺘ ﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺟﻨﺴ
ﻣ ﺷﻮد .ﺳﻠﻮل ﺟﻨﺴ در زن »ﺗﺨﻤ  «١ﻧﺎم دارد ﻪ درون
ﺗﺨﻤ ان ﻫﺎﺳﺖ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺟﻨﺴ در ﻣﺮد »اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﻴ  «٢ﻳﺎ
»اﺳﭙﺮم «٣ﻧﺎﻣﻴ ه ﻣ ﺷﻮﻧ ﻪ در ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد.

ﺗﺨﻤ

اﺳﭙﺮم ﻫﺎ

٢ــ١ــ ﻟﻘﺎح ،٤ﻻﻧﻪ ﮔﺰﻳﻨ و ﺗﺸ ﻴﻞ ﺟﻨﻴﻦ
ﺳﻠﻮل ﺗﺨﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺸ ﻴﻞ ﻣ ﺷﻮد؟
ﻫﻨﮕﺎﻣ ﻪ ﻳ ﺳﻠﻮل ﺟﻨﺴ ﻣﺮد )اﺳﭙﺮم( و ﻳ ﺳﻠﻮل
ﺟﻨﺴ زن )ﺗﺨﻤ ( ﺗﺮ ﻴﺐ ﺷﻮﻧ ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮل ﺗﺨﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣ آﻳ .
ﺑﻪ ﺑﺎرور ﺷ ن ﺳﻠﻮل ﺟﻨﺴ ﻣﺎده )ﺗﺨﻤ ( ﺑﻪ ﻤ ِ ﺳﻠﻮل
ﺟﻨﺴ ﻧﺮ )اﺳﭙﺮم( ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎح ﻣ ﮔﻮﻳﻨ .
ﺗﺨﻤ ﭘﺲ از ﺑﺎرور ﺷ ن از ِ
ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮﻟﻪ رﺣﻤ ﺑﻪ
ﻃﺮف ﺣﻔﺮه رﺣﻢ ﺣﺮ ﺖ ﻣ ﻨ  .در ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣ ت ﺑﻪ ﻃﻮر
 Conceptionــ۴

 Spermــ۳

ﻣﺮﺗﺐ ﺗﻘﺴﻴﻢ و ﺑﻪ ﺷ ﻞ ﺗﻮده ا ﺳﻠﻮﻟ وارد رﺣﻢ ﻣ ﺷﻮد.
ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﺗﻮده در ﻗﺴﻤﺘ از ﺟ ار داﺧﻠ رﺣﻢ ﺟﺎ ﻣ ﮔﻴﺮد
ﻪ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨ را اﺻﻄﻼﺣ ًﺎ ﻻﻧﻪ ﮔﺰﻳﻨ ﻣ ﮔﻮﻳﻨ  .اﻳﻦ ﺗﻮده ﺑﻪ
ﺗ رﻳﺞ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺷ و ﻧﻤﻮ ﻣ ﻨ .
 Spermatozoidــ۲

 Ovum / Ovuleــ۱
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ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
آﻳﺎ ﻣﻰ داﻧﻴﺪ ﺟﻨﺲ ﻓﺮزﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻰ ﺷﻮد؟

ﺗﺨﻤﻚ ﻳﺎ ﺳﻠﻮل ﺟﻨﺴﻰ ﻛﻪ از ﺗﺨﻤﺪان زن آزاد ﻣﻰ ﺷﻮد ،داراى ﻛﺮوﻣﻮزوم ﺟﻨﺴﻰ  Xاﺳﺖ .اﻣﺎ اﺳﭙﺮم ﻳﺎ
ﺳﻠﻮل ﺟﻨﺴﻰ ﻣﺮد ﳑﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺮوﻣﻮزوم ﺟﻨﺴﻰ  Xﻳﺎ ﻛﺮوﻣﻮزوم  Yداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ اﺳﭙﺮﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﻤﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻰ ﺷﻮد داراى ﻛﺮوﻣﻮزوم  Xﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪ دﺧﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ داراى
ﻛﺮوﻣﻮزوم  Yﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﻣﻰ ﺷﻮد .ﭘﺲ ﻣﻰ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻌﻴﲔ ﺟﻨﺲ ﻓﺮزﻧﺪ را ﻧﻮ ِع اﺳﭙﺮم )اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﻴﺪ(
ﻣﺮد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.

ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎردار در ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ اول روﻳﺎن ١و ﺑﻌ از
ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺟﻨﻴﻦ ٢ﻧﺎم دارد.
ﺑﻪ ﻣﻮازات رﺷ ﺟﻨﻴﻦ ،ﻋﻀﻮ ﺟﻔﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣ آﻳ ﻪ
از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻨ ﻧﺎف ﺑﻪ ﺟﻨﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﻣ ﺷﻮد .ﺟﻔﺖ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮﻧ
ﻣﺎدر و ﺟﻨﻴﻦ را از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻨ ﻧﺎف اﻳﺠﺎد ﻣ ﻨ  .ﺑﻨ ﻧﺎف ،ﻏ ا،
ا ﺴﻴﮋن و ﭘﺎدﺗﻦ ﻫﺎ ﺿ ﻋﻔﻮﻧﺖ را از ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺟﻨﻴﻦ ﻣ رﺳﺎﻧ
و ﻧﻴﺰ ﻣﻮاد ﺳﻤ را از ﺟﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﻨ ﺗﺎ ﺑ ﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ
از ﺑ ن ﻣﺎدر دﻓﻊ ﺷﻮﻧ .

ﺟﻨﻴﻦ را ﻴﺴﻪ ا ﺑﻪ ﻧﺎم ﻴﺴﻪ آب درﺑﺮ ﻣ ﮔﻴﺮد ﻪ دو
ﻻﻳﻪ در اﻃﺮاف دارد و داﺧﻞ آن ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻳﻊ آﻣﻨﻴﻮﺗﻴ اﺳﺖ.
ﻴﺴﻪ آب وﻇﺎﻳﻒ زﻳﺮ را ﺑﺮﻋﻬ ه دارد:
ﺳﺒﺐ آزاد ﺣﺮ ﺖ ﺟﻨﻴﻦ در داﺧﻞ رﺣﻢ ﻣ ﺷﻮد.
ﺟﻨﻴﻦ را از ﺻ ﻣﺎت ﺧﺎرﺟ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣ ﻨ .
ﻣﺎﻧﻊ از ﭼﺴﺒﻴ ن ﭘﺮده ﻫﺎ رو ﺟﻨﻴﻦ ﻣ ﺷﻮد.
ﺟﻨﻴﻦ را در ﺣﺮارﺗ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ ﻣ دارد.

ﺑﻨ ﻧﺎف

ﺟﻨﻴﻦ
ﺟﻔﺖ
ﻴﺴﻪ آب
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ــ۲

Embryo

ــ۱
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ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﺟﻨﲔ
آﻳﺎ ﻣﻰ داﻧﻴﺪ ﺟﻨﲔ در دوره ى ﺣﺎﻣﻠﮕﻰ ﭼﻪ ﻗﺪر رﺷﺪ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ؟
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ از اوﻟﲔ روز آﺧﺮﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪﮔﻰ ،ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﺟﻨﲔ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
ﻫﻔﺘﻪ ى ﭼﻬﺎرم :ﻃﻮل روﻳﺎن ﺣﺪود  0/5ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﻠﺐ اوﻟﻴﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎى
ﺑﺎزو و ﭘﺎ وﺟﻮد دارد .ﻗﻠﺐ و دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻧﻴﺰ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪن ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.
ﻫﻔﺘﻪ ى ﻫﺸﺘﻢ :ﻃﻮل روﻳﺎن ﺣﺪود  4ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎى ﺑﺪن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اوﻟﻴﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﻣﺎه دوم) ٨ﻫﻔﺘﮕ (

ﻫﻔﺘﻪ ى دوازدﻫﻢ :ﻃﻮل ﺟﻨﲔ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺣﺪود  6ﺗﺎ  7ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﺟﻨﲔ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺎت ﺧﻮد
ﺑﻪ ﺧﻮدى ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺎزى ،ﮔﻮش ،ﭘﻮﺳﺖ ،ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎ ،ﻣﻮﻫﺎى اﺑﺘﺪاﻳﻰ و ﻧﻴﺰ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻰ ﺧﺎرﺟﻰ
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺟﻔﺖ
ﺑﻨ ﻧﺎف
ﺟﻨﻴﻦ
ﻣﺎه ﺳﻮم) ١٢ﻫﻔﺘﮕ (

ﻫﻔﺘﻪ ى ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﻃﻮل ﺟﻨﲔ ﺣﺪود  12ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ و وزن آن ﺣﺪود  110ﮔﺮم اﺳﺖ .از روى دﺳﺘﮕﺎه
ﺗﻨﺎﺳﻠﻰ ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﻰ ﺗﻮان ﺟﻨﺲ ﺟﻨﲔ را ﺗﻌﻴﲔ ﻛﺮد.
ﻫﻔﺘﻪ ى ﺑﻴﺴﺘﻢ :ﻃﻮل ﺟﻨﲔ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ  16ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ و وزن آن ﺣﺪود  300ﮔﺮم اﺳﺖ .رﺷﺪ ﺟﻨﲔ ﺳﺮﻳﻊ
ﻣﻰ ﺷﻮد .ﻣﻮﻫﺎى ﻇﺮﻳﻒ ﻛﺮك ﻣﺎﻧﻨﺪ ﲤﺎم ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﺟﻨﲔ را ﻣﻰ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .ﺣﺮﻛﺎت او ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻣﻰ ﺷﻮد.
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ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ) ٢٠ﻫﻔﺘﮕ (

ﻫﻔﺘﻪ ى ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم :ﻃﻮل ﺟﻨﲔ ﺣﺪود  21ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ و وزن آن ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ  630ﮔﺮم اﺳﺖ .ﭘﻮﺳﺖ ﭼﺮوﻛﻴﺪه
اﺳﺖ و ﺳﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺰرگ اﺳﺖ .ﺟﻨﲔ در ﻫﻔﺘﻪ ى  20ﺗﺎ  24ﻣﻰ ﺷﻨﻮد و از ﻫﻔﺘﻪ ى  24ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ دﻳﺪن را دارد.
ﻫﻔﺘﻪ ى ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ :ﻃﻮل ﺟﻨﲔ ﺣﺪود  25ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ و وزن آن ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ  1100ﮔﺮم اﺳﺖ .ﺟﻨﲔ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ
ﭘﻠﻚ ﻫﺎﻳﺶ را ﺑﺎز ﻛﻨﺪ .ﭘﻮﺷﺶ ﭼﺮب و ﭘﻨﻴﺮى ﺷﻜﻞ ﺑﺪن ﺟﻨﲔ را ﻣﻰ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .رﻳﻪ ﻫﺎ در ﺣﺪى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل
زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن او در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎى وﻳﮋه وﺟﻮد دارد.

ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ) ٢٨ﻫﻔﺘﮕ (

ﻫﻔﺘﻪ ى ﺳﻰ و دوم :ﻃﻮل ﺟﻨﲔ ﺑﻪ ﺣﺪود  28ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ و وزن آن ﺑﻪ  1800ﮔﺮم ﻣﻰ رﺳﺪ .ﺻﺪاﻫﺎى ﺧﺎرج
از ﻣﺤﻴﻂ رﺣﻢ را ﻛﺎﻣ ًﻼ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻰ دﻫﺪ.
ﻫﻔﺘﻪ ى ﺳﻰ و ﺷﺸﻢ :ﻃﻮل ﺟﻨﲔ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ  32ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ و وزن آن ﺣﺪود  2500ﮔﺮم اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﺳﻮب
ﭼﺮﺑﻰ زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺖ ،ﺑﺪن او ﮔﻮﺷﺘﺎﻟﻮدﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳﺪ و ﭘﻮﺳﺖ ﭼﺮوﻛﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺪن ﺟﻨﲔ ﺻﻮرﺗﻰ رﻧﮓ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﻰ رﺳﺪ .ﻧﻮزادان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻣﺎن ﳑﻜﻦ اﺳﺖ زﻧﺪه ﲟﺎﻧﻨﺪ.
ﻫﻔﺘﻪ ى ﭼﻬﻠﻢ :در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻨﲔ ﻛﺎﻣ ًﻼ ﳕﻮ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ و آﻣﺎده ى زﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮدن در ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرج از
رﺣﻢ اﺳﺖ .ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﻃﻮل ﺑﺪن او در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ و وﺿﻌﻴﺘﻰ ﻛﻪ در رﺣﻢ ﻗﺮار دارد  36ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ و وزن آن ﺣﺪود
 3400ﮔﺮم اﺳﺖ.
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠ1 v
ﻓﺮ ِﻧﺪ ﻳﺮ ﻳ ﺳﺎ ﺳﺆ ﻨﻴﺪ ﻪ ﻓﺮ ﻧﺪﺷﺎ
ﻣﻴﺎ ﺧﺎﻧﻮ  ،ﺳﺘﺎ ﺷﻨﺎﻳﺎ ﺧﻮ ﻣﺎ
ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻫﺎ
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ،ﻗﺪ
ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ
ﻳﻦ
ﻼ ﻫﻤﺮ ﺳﺘﺎ
ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﺟﺪ ﻟﻲ ﻳﺎ ﺷﺖ ﻨﻴﺪ .ﻃﻼﻋﺎ ﺑﻪ ﺳﺖ ﻣﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻨﻴﺪ
ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﻨﻴﺪ.
ﻮ ـﺴﻦ )ﺑﻪ ﻣﺎ ( ـﻮ ﻫﻨﮕﺎ ِ ﺗﻮﻟﺪ ـﻮ ﻓﻌﻠﻲ ـ ﻗﺪ ﻫﻨﮕﺎ ِ ﺗﻮﻟﺪ ـ ﻗﺪ ﻓﻌﻠﻲ ـ ﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ
ﻮ ﻫﻨﮕﺎ ﺗﻮﻟﺪ ـ ﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﻮ

٣ــ١ــ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎردار
آﻳﺎ ﻣ داﻧﻴ ﺑﺎردار ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻏﺎز ﻣ ﺷﻮد؟
ﺑﺎردار ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺗﺮ ﻴﺐ ﺷ ن ﺳﻠﻮل ﺟﻨﺴ زن ﺑﺎ ﺳﻠﻮل
ﺟﻨﺴ ﻣﺮد و ﺗﺸ ِﻴﻞ ﺳﻠﻮل ﺗﺨﻢ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷ ن آن در ِ
داﺧﻞ
رﺣﻢ آﻏﺎز ﻣ ﺷﻮد.
اﻃﻼع از ﺑﺎردارﺑﻮدن ﺑﺮا ﺗﻤﺎﻣ زﻧﺎن ﻫﻤﺴﺮدار در
ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﺎرور اﻫﻤﻴﺖ دارد و ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻗﻄﻊ ﻗﺎﻋ ﮔ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳ اﺳﺖ ﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎردارﺑﻮدن ﻣﺸ ﻮ ﻣ ﻨ .
ﺟﻔﺖ
ﺑﻨ ﻧﺎف
ﻣﺎﻳﻊ
آﻣﻨﻴﻮﺗﻴ

ﺟﻨﻴﻦ

دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ

ﻴﺴﻪ آب
ﺟ اره رﺣﻢ

ﻣﻘﻌ

ﻣﻬﺒﻞ

٤ــ١ــ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎردار
ام ﻳ

از ﻋﻼﻳﻢ ﺣﺎﻣﻠﮕ را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻴ و ﻣ ﺗﻮاﻧﻴ

ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳ ؟
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻋﻼﻳﻢ ﺣﺎﻣﻠﮕ را ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﺮد:

١ــ٤ــ١ــ ﻋﻼﻳﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﺮﺿ )ﺣ ﺳ ( :ﺑﺎ
ﻣﺸﺎﻫ ه اﻳﻦ ﻋﻼﻳﻢ ﻣ ﺗﻮان ﺣ س زد ﻪ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺣﺎﻣﻠﮕ
رو داده ﺑﺎﺷ :
ﻗﻄﻊ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﻗﺎﻋ ﮔ در زن ﺳﺎﻟﻤ
ــ ﻗﻄﻊ ﻗﺎﻋ ﮔ ِ :
ﻪ دوره ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻣﻨﻈﻤ دارد ﻣ ﺗﻮاﻧ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺣﺎﻣﻠﮕ
ﺑﺎﺷ  .ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﻗﺎﻋ ﮔ ﺑﻪ ﻣ ت ده روز ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺲ از زﻣﺎﻧ
ﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺷﺮوع ﻗﺎﻋ ﮔ ﻣ رود ،ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ وﻗﻮع
ﺑﺎردار ﺑﺎﺷ  .اﻣﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻳﻦ ﻃﻮر ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﻋﻠﻞ
دﻳﮕﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ .
ــ ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ :اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ در اوﻟﻴﻦ
ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ روز آﻏﺎز ﻣ ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﭼﻨ ﺳﺎﻋﺖ از ﺑﻴﻦ
ﻣ رود .اﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺣ ود ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از
ﺷﺮوع آﺧﺮﻳﻦ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰ ﻗﺎﻋ ﮔ ﺷﺮوع ﻣ ﺷﻮد و ﺷﺶ ﺗﺎ
ﺗﺎرﻳﺦ ِ
دوازده ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺎﭘ ﻳ ﻣ ﺷﻮد.
ــ اﺧﺘﻼﻻت ادرار  :در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺑﺎردار ،
رﺣﻢ در ﺣﺎل رﺷ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﻧﻪ ﻓﺸﺎر وارد ﻣ آورد ﻪ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ
ﺳﺒﺐ ﺗ ّﺮر ادرار ﺷﻮد و زن ﺑﺎردار ﺑﻪ دﻓﻌﺎت زﻳﺎد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ
ِ
دوران ﺣﺎﻣﻠﮕ ﻫﻢ ﻪ ﺳﺮ ﺟﻨﻴﻦ
ﻣﺜﺎﻧﻪ ﭘﻴ ا ﻣ ﻨ  .در اواﺧﺮ
ﺑﻪ ﻃﺮف ﻟﮕﻦ ﻣﺎدر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣ رود ،ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﺠﻤ ِ ﻣﺜﺎﻧﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻣ ﮔ ارد و ﺗ ّﺮر ادرار دوﺑﺎره ﭘ ﻳ ار ﻣ ﺷﻮد.
ــ ﺧﺴﺘﮕ  :ﺧﺴﺘﮕ زودرس ﻳ از وﻳﮋﮔ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر
ﺷﺎﻳﻊ در اواﻳﻞ ﺣﺎﻣﻠﮕ اﺳﺖ.
ــ ﺣﺲ ﺮدن ﺣﺮ ﺎت ﺟﻨﻴﻦ :ﮔﺎﻫ زن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﻴﻦ
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ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ  ١٦ﺗﺎ ) ٢٠از ﺷﺮوع آﺧﺮﻳﻦ ﻗﺎﻋ ﮔ ( ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﺮ ﺎت
ﻟﺮزﺷ ﺧﻔﻴﻔ در ﺷ ﻢ ﺧﻮد ﻣ ﺷﻮد ﻪ ﺑﻪ ﺗ رﻳﺞ ﺷ ت ﻣ ﻳﺎﺑ .
ــ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺴﺘﺎن ﻫﺎ :اﻳﺠﺎد درد و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ در
ﭘﺴﺘﺎن ،ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻮاد ﺷﻴﺮ و ﺑﺰرگ ﺷ ن ﻏ د اﻃﺮاف ﻫﺎﻟﻪ ﭘﺴﺘﺎن
از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﺷ ه در دوران ﺣﺎﻣﻠﮕ اﺳﺖ.
ــ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﭘﻮﺳﺘ  :اﻓﺰاﻳﺶ رﻧﮕ اﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﻮﺳﺖ و
ﭘ ﻳ ارﺷ ن ﺧﻄﻮط ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ در ﺳﻄﺢ ﺷ ﻢ ١و ﭘﺴﺘﺎن و ﻧﻴﺰ
ﻧﻘﺎب )ﻣﺎﺳ ( ﺑﺎردار  ٢از ﺗﻈﺎﻫﺮات ﭘﻮﺳﺘ ﺷﺎﻳﻊ در ﺣﺎﻣﻠﮕ اﻧ .
)ﺑﺮا ﺴﺐ آﮔﺎﻫ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﻨ ٣ــ٢ــ ٢ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻨﻴ (
٢ــ٤ــ١ــ ﻋﻼﻳﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻟ  :ﻋﻼﻳﻤ
ﻫﺴﺘﻨ ﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫ ه آن ﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد دارد ﻪ ﻓﺮد
ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺷ .
ــ ﺑﺰرگ ﺷ ن ﺷ ﻢ :ﺑﺰرگ ﺷ ن رﺣﻢ ﺑﻪ ﺗ رﻳﺞ از
اواﻳﻞ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺣﺎﻣﻠﮕ اداﻣﻪ دارد.ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺑﺰرگ ﺷ ن
ﺷ ﻢ در زﻧﺎن ﺑﺎ ﺣﺎﻣﻠﮕ اول ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﭼﻨ زا ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﻀﻼت ،زﻳﺎد ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﺎﺷ .
ــ ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﻧ ازه و ﻗﻮام رﺣﻢ و دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ :اﻳﻦ
ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ داﺧﻠ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ.
ــ اﻧﻘﺒﺎض ﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎوب رﺣﻤ  :٣از اواﻳﻞ ﺣﺎﻣﻠﮕ ،
در رﺣﻢ اﻧﻘﺒﺎض ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺴ ﻪ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑ ون دردﻧ ﺑﺎ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮوز ﻣ ﻨ  .دﻓﻌﺎت ﺑﺮوز اﻳﻦ اﻧﻘﺒﺎض ﻫﺎ در
ﭼﻨ روز آﺧﺮ ﺑﺎردار اﻓﺰاﻳﺶ ﻣ ﻳﺎﺑ ﻪ ﺑﻪ آﻣﺎده ﺷ ن رﺣﻢ
ﺑﺮا ﺷﺮوع دردﻫﺎ زاﻳﻤﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣ ﺷﻮد.
ِ
ــ
اﺣﺴﺎس ﺷﻨﺎورﺑﻮدن ﺟﻨﻴﻦ در رﺣﻢ :٤د ر اواﺳﻂ
دوره ﺣﺎﻣﻠﮕ  ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻢ ﺑﻮدن ﺣﺠﻢ ﺟﻨﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ
ﻣﺎﻳﻊ آﻣﻨﻴﻮﺗﻴ  ،ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ رﺣﻢ ،ﺷﻨﺎور ﺑﻮدن ﺟﻨﻴﻦ در رﺣﻢ
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Ballottement

ــ۴

Braxton Hicks'sign

ﺣﺲ ﻣ ﺷﻮد.
ــ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﺣﺎﻣﻠﮕ  :آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ادرار و ﺧﻮن
ﺑﺮا ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﺎﻣﻠﮕ ﺑﻪ ﺎر ﻣ رود .ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ آزﻣﺎﻳﺶ ادرار
 ١٤روز ﭘﺲ از ِ
ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻗﺎﻋ ﮔ و آزﻣﺎﻳﺶ ﺧﻮن ﺣﺘ ﻗﺒﻞ از
ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻗﺎﻋ ﮔ ﺑﺮا ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﺎﻣﻠﮕ اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
وﻳﮋﮔ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ،آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻏﻴﺮﺑﺎردار را
ﺑﺎردار ﮔﺰارش ﻨ ﻳﺎ ﺑﺮﻋ ﺲ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﺣﺎﻣﻠﮕ
ﺟﺰو ﻋﻼﻳﻢ اﺣﺘﻤﺎﻟ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد.
٣ــ٤ــ١ــ ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺜﺒﺖ )ﻗﻄﻌ ( :اﻳﻦ ﻋﻼﻳﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﻨ ه
ﻗﻄﻌ ﺑﺎردار اﺳﺖ:
ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﻠﺐ ﺟﻨﻴﻦ :ﺗﻌ اد ﺿﺮﺑﺎن ِ
ﻗﻠﺐ
ﻃﺒﻴﻌ ﺟﻨﻴﻦ ١٦٠ــ ١٢٠در دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺷﻨﻴ ن ﻳﺎ ﻣﺸﺎﻫ ه
ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺟﻨﻴﻦ ،ﭘﺰﺷ ﻳﺎ ﻓﺮد دوره دﻳ ه ،ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﺎﻣﻠﮕ
را ﻗﻄﻌ ﻣ ﻨ .
ــ ﺣﺲ ﺮدن ﺣﺮ ﺎت ﺟﻨﻴﻦ :ﭘﺲ از ﺣ ود  ٢٠ﻫﻔﺘﮕ ،
ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻨﻨ ه ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺣﺮ ﺎت ﺟﻨﻴﻨ را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫ  .اﻳﻦ
ﺣﺮ ﺎت از ﻟﺮزش ﺧﻔﻴﻒ در اﺑﺘ ا دوره ﺣﺎﻣﻠﮕ ﺗﺎ ﺣﺮ ِﺎت
ﺗﻨ و ﺗﻴﺰ ﺟﻨﻴﻦ در اواﺧﺮ ﺣﺎﻣﻠﮕ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮ ﺎت
ﺟﻨﻴﻦ ﮔﺎﻫ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻟﻤﺲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫ ه ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ.

ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﺎﻣﻠﮕ ﺑﺎ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓ ﻳﺎ ﻋ ﺴﺒﺮدار :
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓ از ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻔﺘﻢ و ﺗﻮﺳﻂ رادﻳﻮﮔﺮاﻓ از ﻫﻔﺘﻪ
ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺣﺎﻣﻠﮕ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ از اﻳﻦ
دو روش ﺑﺮا ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﺎﻣﻠﮕ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤ ﺷﻮد ﺑﻠ ﻪ از
ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮا ﺑﺮرﺳ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻔﺖ و
ﺟﻨﻴﻦ و ﻣﻴﺰان رﺷ ﺟﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد.
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Chloasma
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Striae gravidarum
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ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻰ
آﻳﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮن درﺑﺎره ى ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻰ ﭼﻴﺰى ﺷﻨﻴﺪه اﻳﺪ؟
ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻰ روﺷﻰ ﺗﺸﺨﻴﺼﻰ و درﻣﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن از اﻣﻮاج ﺻﻮﺗﻰ ﺑﺮاى دﻳﺪن درون ﺑﺪن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻰ ﺷﻮد .از اﻧﻌﻜﺎس اﻣﻮاج ارﺳﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎى ﺑﺪن ،ﺗﺼﺎوﻳﺮى اﻳﺠﺎد ﻣﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻰ ﺗﻮان آن ﻫﺎ را دﻳﺪ ﻳﺎ
ﺿﺒﻂ و ﭼﺎپ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﺮرﺳﻰ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﻮاج دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻰ از ﻫﻮا ﻳﺎ اﺳﺘﺨﻮان ﻋﺒﻮر ﳕﻰ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻰ روﺷﻰ ﺳﺎده ،ﺑﻰ ﺧﻄﺮ و ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺴﻴﺎرى از ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎ
ﻣﺜﻞ ﺑﻌﻀﻰ از اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ ،ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى ﻗﻠﺒﻰ ــ ﻋﺮوﻗﻰ ،ﻛﻠﻴﻮى ،ﻛﺒﺪى و ﻛﻴﺴﻪ ى ﺻﻔﺮا ﻛﻤﻚ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.
از اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻰ در ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻰ زﻧﺎن و ﻧﻴﺰ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎردارى ﻣﻰ ﺗﻮان
اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد .ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻰ اﺑﺰارى ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺮاى ﺑﺮرﺳﻰ ﺳﻼﻣﺖ و رﺷﺪ ﺟﻨﲔ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﳒﺎم دوﺑﺎر ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻰ ،ﻳﻚ ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ى  16ﺗﺎ
 20و ﻳﻚ ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ى  31ﺗﺎ  34ﺑﺎردارى ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد .ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻰ
اول ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻰ ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﲔ ،وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻔﺖ ،ﺳﻦ ﺑﺎردارى ،ﺗﻌﻴﲔ
ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرى ﻫﺎى واﺿﺢ و در ﺑﺎر دوم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻰ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ
ﺟﻨﲔ ،ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻳﻊ آﻣﻨﻴﻮﺗﻴﻚ ،ﳕﺎﻳﺶ ﺟﻨﲔ ،وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻔﺖ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرى
اﳒﺎم ﻣﻰ ﺷﻮد .اﳒﺎم ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻰ ﻫﺎى ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻘﻂ در ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه ى
ﻣﺎدر و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد.
✎
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ﻣﻴﺎ ﺧﺎﻧﻮ  ،ﺳﺘﺎ ﻳﺎ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎ ﺧﻮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻨﻴﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺎ
ﻓﻌﻠﻲ ،ﻣﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻼﻳﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﺳﺆ ﺳﭙﺲ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎ
ﻳﻪ ﻫﻴﺪ.
ﻼ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﭼﻴﺴﺖ؟

 ٥ــ١ــ ﺳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮا ﺑﺎردار
آﻳﺎ ﺳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮا ﺑﺎردار را ﻣ داﻧﻴ ؟
ﺑﺎردار زن ،زﻳﺮ  ١٨ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ٣٥ﺳﺎل ﻣﻤ ﻦ
اﺳﺖ ﻣﺸ ﻞ ﻫﺎ و ﻋﻮارض ﺟ ﺑﺮا ﻣﺎدر و ﻮد ﺑﻪ وﺟﻮد
آورد.

ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ
ﻨﻴﺪ.
ﺟﺪ ﻟﻲ

اﺣﺘﻤﺎل ﻢ ﺧﻮﻧ ﻣﺎدر ،ﺧﻄﺮ ﺗﻮﻟ ﻧﻮزاد ﺑﺎ وزن ﻢ،
زاﻳﻤﺎن زودرس و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﻮزاد در ﻣﺎدران زﻳﺮ  ١٨ﺳﺎل،
ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻳ ه ﻣ ﺷﻮد .ﺣﺎﻣﻠﮕ ﺑﻌ از  ٣٥ﺳﺎﻟﮕ ﻧﻴﺰ ﻣﺸ ﻞ ﻫﺎ
ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد.
در ﻣﺎدران ﻣﺴﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺮ اﺧﺘﻼل ﻫﺎﻳ ﻣﺜﻞ دﻳﺎﺑﺖ ١٤٣
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)ﺑﻴﻤﺎر ﻗﻨ ( در ﺣﺎﻣﻠﮕ  ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻧﺎﺷ از ﺣﺎﻣﻠﮕ ،
ﻨ ه ﺷ ن زودرس ﺟﻔﺖ ،زاﻳﻤﺎن ﺑﻪ روش ﺳﺰارﻳﻦ ،زاﻳﻤﺎن
زودرس ،ﻣﺤ ودﻳﺖ رﺷ ﺟﻨﻴﻦ ،ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﻫﺎ ﻣﺎدرزاد و
ﻣﺮده زاﻳ ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻳ ه ﻣ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟ ﻳ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫ اﻓﺰاﻳﺶ
ﺳﻦ ﭘ ر ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺣﺘﻤﺎل اﺧﺘﻼل در ژن ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻘﺎﻳﺺ زﻣﺎن ﺗﻮﻟ ﺷﻮد.

 ٦ــ١ــ ﻣ ت ﺑﺎردار )ﺳﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕ (
آﻳﺎ ﻣ داﻧﻴ ﺑﺎردار در اﻧﺴﺎن ﭼﻪ ﻣ ت ﻃﻮل ﻣ ﺸ ؟
ﻣ ت ﺑﺎردار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ٢٨٠روز ﻳﺎ  ٤٠ﻫﻔﺘﻪ )ﻧﻪ
و ﻳ ﺳﻮم ﻣﺎه ﺗﻘﻮﻳﻤ ﻳﺎ ده واﺣ  ٢٨روزه( اﺳﺖ ﻪ از اوﻟﻴﻦ
روز آﺧﺮﻳﻦ دوره ﻗﺎﻋ ﮔ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣ ﺷﻮد .در ﺻﻮرت ﺑﻪ
ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻓﺘﺎدن زﻣﺎن زاﻳﻤﺎن ﺑﺎﻳ ﺑﻪ ﺎر ﻨﺎن ﺑﻬ اﺷﺘ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺮد.

ﺗﺎرﻳﺦ اﺣﺘﻤﺎﻟ ِ زاﻳﻤﺎن
٧ــ١ــ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ِ

١

ﺗﺎرﻳﺦ اﺣﺘﻤﺎﻟ زاﻳﻤﺎن ﻣﺎدر ﺑﺎردار
آﻳﺎ دوﺳﺖ دارﻳ ﻪ ِ
را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻨﻴ ؟
ﺑﺮا اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اوﻟﻴﻦ روز آﺧﺮﻳﻦ ﻗﺎﻋ ﮔ زن را
ﺑﭙﺮﺳﻴ  .در زﻧﺎﻧ ﻪ دوره ﻗﺎﻋ ﮔ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ آﻧﺎن ﻣﺮﺗﺐ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﻨﻴ :
ﻫﻔﺖ روز ﺑﻪ اوﻟﻴﻦ روز آﺧﺮﻳﻦ ﻗﺎﻋ ﮔ اﺿﺎﻓﻪ ﻨﻴ  ،ﺳﻪ

ﻣﺎه ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮدﻳ و ﻳ ﺳﺎل ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻨﻴ  .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺮﻳﺒ زاﻳﻤﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﻳ .
اﺑﺘ ا اوﻟﻴﻦ ِ
روز آﺧﺮﻳﻦ ﻗﺎﻋ ﮔ را ﻳﺎدداﺷﺖ ﻨﻴ .
روز …… /.ﻣﺎه …… /.ﺳﺎل …… ٧.روز ﺑﻪ آن
اﺿﺎﻓﻪ ﻨﻴ .
روز …… /ﻣﺎه ……  /ﺳﺎل  …….ﺳﻪ ﻣﺎه از آن ﻢ
ﻨﻴ .
روز …… /ﻣﺎه ……  /ﺳﺎل …….
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺮﻳﺒ
ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻳ ﺳﺎل اﺿﺎﻓﻪ ﻨﻴ
ِ
زاﻳﻤﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﻳ .
روز …… /ﻣﺎه ……  /ﺳﺎل …….
ﻣﺜﺎل :اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻤ اوﻟﻴﻦ روز آﺧﺮﻳﻦ ﻗﺎﻋ ﮔ اش ١٣
ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٨٧ﺑﺎﺷ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺮﻳﺒ زاﻳﻤﺎن او ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣ ﺷﻮد:
ﺗﺎرﻳﺦ اوﻟﻴﻦ روز آﺧﺮﻳﻦ ﻗﺎﻋ ﮔ ٨٧/٤/١٣ :
 ٧روز ﺑﻪ روز اﺿﺎﻓﻪ ﻣ ﺷﻮد) ١٣+٧=٢٠ :روز(
 ٣ﻣﺎه از ﻣﺎه ﻢ ﻣ ﺷﻮد) ٤-٣=١ :ﻣﺎه(
ﻳ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل اﺿﺎﻓﻪ ﻣ ﺷﻮد ١٣٨٧+١=١٣٨٨
)ﺳﺎل(
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺣﺘﻤﺎﻟ زاﻳﻤﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻢ  ٢٠ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه
ﻫﺰار و ﺳﻴﺼ و ﻫﺸﺘﺎد و ﻫﺸﺖ ﺧﻮاﻫ ﺑﻮد.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
در ﺧﺎﱎ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ اوﻟﲔ روز آﺧﺮﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪﮔﻰ آن ﻫﺎ در ﺳﻪ ﻣﺎه اول ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻚ ﺳﺎل اﺿﺎﻓﻪ ﳕﻰ ﺷﻮد و در
ﻫﻤﺎن ﺳﺎل زاﳝﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.
ــ در ﺧﺎﱎ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ اوﻟﲔ روز آﺧﺮﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪﮔﻰ آن ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ ﻳﺎ دوره ﻫﺎى ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ى ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ
دارﻧﺪ ،اﳒﺎم ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻰ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﲔ ﺳﻦ دﻗﻴﻖ ﺣﺎﻣﻠﮕﻰ ﻛﻤﻚ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.

١٤٤

)Expected Date of Childbirth or Convenience (EDC

ــ۱
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ﻨﻴﺪ.

ﻟﻴﻦ
ﺗﺎ ﻳﺦ ِ

ﺧﺮﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ ﺧﺎﻧﻤﻲ  22ﻣﻬﺮﻣﺎ ﺳﺎ  1387ﺳﺖ .ﺗﺎ ﻳﺦ ﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻳﻤﺎ

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ

✎

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠ4 v
ﺗﺎ ﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮ ﺳﺎﻟﻤﻲ ﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ﺳﺖ ،ﻣﻴﺎ ﺧﺎﻧﻮ  ،ﺳﺘﺎ ﻳﺎ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎ ﺧﻮ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻨﻴﺪ .ﻣﺎ ﻧﻮ
ﻣﻌ ﻮ ﺣﺪ ﺗﺎ ﻳﺦ ﺷﺮ ﺧﺮﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ ﻣﺎ
ﺳﺆ ﻨﻴﺪ .ﺑﺎ
ﻋﻠﻞ ﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﻔﺎ ﻫﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻨﻴﺪ.
ﺳﺖ ﺑﻮ ﺗﺎ ﻳﺦ ﺑﻪ ﺳﺖ ﻣﺪ ﺳﺆ ﻨﻴﺪ .ﺑﺎ
ﺑﺎ
ِ

✎
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ﺑﺴﺎ ﻳﺪ؟
ﻳﺎ ﻣﻲ ﺧﻮ ﻫﻴﺪ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺑﺎ
ﻳﺮ ﻣﻘﻮ ﻳﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  ١٢ ١٠ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ
ﮔﺮ ﻫﺎ  ٥ﻧﻔﺮ ﻧﺠﺎ ﻫﻴﺪ .ﺑﺘﺪ
ﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﺮ ﺰ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺻﻞ ﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻪ ﻳﺮ
ﻳﺮ
ﻣﺎ ﻨﻴﺪ .ﺑﺎ ﻳ ﺳﻮ ﺗﻪ ﮔﺮ ﭘﺎ ﻦ ﻳﻦ
 ١٢ﻣﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﺑﺰ ﺗﺮ ﻗﺮ ﮔﻴﺮ ﺣﺮ ﺖ ﻨﺪ .ﻳﺮ ﺑﺰ ﺗﺮ ﺑﺎ ﻧﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ٣٦٥
ﻮﭼ ﺗﺮ
ﺳﭙﺲ ﻫﺎ ﻫﺎ )ﻣﺎ ﻫﺎ  ( ٣١ ٣٠ﻣﺸﺨﺺ ﻨﻴﺪ.
( ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮ ﺑﺮ
ﻳﺮ ﻮﭼ ﺗﺮ ﺑﻪ  ٤٢ﻗﺴﻤﺖ )ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ
ﺧﺮﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ
ﻟﻴﻦ
ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻋﺒﺎ
ﻳﺮ ﺑﺰ ﺗﺮ ﻗﺮ ﮔﻴﺮ  .ﺑﻌﺪ
ﻫﻔﺖ
ﻨﻴﺪ .ﻫﻔﺘﻪ  ٤٠ﻋﺒﺎ ﺗﺎ ﻳﺦ ﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻳﻤﺎ ﺑﺎ ﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ١ﺗﺎ  ٤٢ﺷﻤﺎ ﮔﺬ
ﻫﺎ ﭘﺲ
ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ .ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﻦ ﺗﺎ ﻳﺦ ﺑﺎﻳﺪ  ٢٨٠ﺑﺎﺷﺪ ٢ .ﻫﻔﺘﻪ ﺿﺎﻓﻲ ﺗﺎ  ٤٢ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺑﺮ ﺑﺎ
ﺗﺎ ﻳﺦ ﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﻮ  .ﻤﺘﺮ ﻳ ﭼﻬﺎ ﻳﺮ ﻮﭼ ﺗﺮ ﺑﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﺴﺎ ﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﺗﺎ ﻳﺦ ﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻳﻤﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ
ﺑﻪ ﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ ﺗﻮ ﻧﻴﺪ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺑﺎ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻨﻴﺪ.

١٤٥
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺑﺎردار
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ﭼ ﻴﺪه
✔ ﺎر اﺻﻠ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠ  ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻘﺎ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه از
ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺴﺎن ﻣ ﺷﻮد.
✔ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺟﻨﺴ در زن ﺗﺨﻤ ﻧﺎم دارد ﻪ درون ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎﺳﺖ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎ
ﺟﻨﺴ در ﻣﺮد اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﻴﺪ ﻳﺎ اﺳﭙﺮم ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﻪ در ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
✔ ﺑﻪ ﺑﺎرورﺷﺪن ﺳﻠﻮل ﺟﻨﺴ ﻣﺎده )ﺗﺨﻤ ( ﺑﻪ ﻤ ﺳﻠﻮل ﺟﻨﺴ ﻧﺮ )اﺳﭙﺮم( ﻋﻤﻞ
ﻟﻘﺎح ﻣ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
✔ ﺟﻔﺖ ،ﻏﺬا و ا ﺴﻴﮋن و ﭘﺎدﺗﻦ ﻫﺎ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﺖ را از راه ﺑﻨﺪ ﻧﺎف از ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺟﻨﻴﻦ
ﻣ رﺳﺎﻧﺪ و ﻣﻮاد ﺳﻤ و دﻓﻊ ﺷﺪﻧ را از ﺟﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﻨﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺪن ﻣﺎدر دﻓﻊ
ﺷﻮد.
✔ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎردار در ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ اول روﻳﺎن ﻧﺎم دارد و ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺟﻨﻴﻦ
ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣ ﺷﻮد.
✔ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎردار ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣ ﺷﻮد١ :ــ ﻓﺮﺿ )ﺣﺪﺳ (٢ ،ــ اﺣﺘﻤﺎﻟ
٣ــ ﻣﺜﺒﺖ )ﻗﻄﻌ (
✔ ﺑﺎردار زن زﻳﺮ  ١٨ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ٣٥ﺳﺎﻟﮕ ﺑﻪ ﺻﻼح ﻧﻴﺴﺖ.
✔ ﻣﺪت ﺑﺎردار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ٢٨٠روز ﻳﺎ  ٤٠ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻪ از اوﻟﻴﻦ روز آﺧﺮﻳﻦ
دوره ﻗﺎﻋﺪﮔ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣ ﺷﻮد.
✔ ﺑﺮا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﺣﺘﻤﺎﻟ زاﻳﻤﺎن ﻣ ﺗﻮان ﻫﻔﺖ روز ﺑﻪ اوﻟﻴﻦ روز آﺧﺮﻳﻦ
ﻗﺎﻋﺪﮔ اﺿﺎﻓﻪ ﺮد ،ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻳ ﺳﺎل ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺮد.

؟

١٤٦

آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎﻧ ﻧﻈﺮ واﺣﺪ ﺎر اول
١ــ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﭼﻴﺴﺖ؟
ب ــ ارﺿﺎ ﻣﻴﻞ ﺟﻨﺴ
اﻟﻒ ــ ﻫﻤﺴﺮدار
د ــ اﻳﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔ
ج ــ ﺑﻘﺎ ﻧﺴﻞ
٢ــ ﻧﺎم ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺟﻨﺴ زن و ﻣﺮد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺪام اﺳﺖ؟
ب ــ ﺗﺨﻢ و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﻴﺪ
اﻟﻒ ــ ﺗﺨﻤ و اﺳﭙﺮم
د ــ اﺳﭙﺮم و ﺗﺨﻤ
ج ــ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﻴﺪ و ﺗﺨﻢ
٣ــ وﻇﻴﻔﻪ ﺟﻔﺖ و ﺑﻨﺪ ﻧﺎف ﭼﻴﺴﺖ؟
اﻟﻒ ــ ﻓﻘﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﻏﺬا و ا ﺴﻴﮋن و ﭘﺎدﺗﻦ ﻫﺎ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﺖ از ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺟﻨﻴﻦ.
ب ــ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﻨﻴﻦ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد دﻓﻊ ﺷﺪﻧ و زاﻳﺪ از ﺟﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺎدر.
ج ــ اﻧﺘﻘﺎل ﻏﺬا ،ا ﺴﻴﮋن ،د ا ﺴﻴﺪ ﺮﺑﻦ و ﭘﺎدﺗﻦ ﻫﺎ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﺖ از ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺟﻨﻴﻦ.

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺎدر و ﻛﻮدك در ﺧﺎﻧﻪ  :ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺑﺎردارى
د ــ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﻨﻴﻦ ،اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺎدﺗﻦ ﻫﺎ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﺖ از ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺟﻨﻴﻦ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﺳﻤ از ﺟﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺎدر.
٤ــ ﺣﺎﻣﻠﮕ ﻃﺒﻴﻌ ﭼﻪ ﻣﺪت اﺳﺖ؟
ب ــ  ٢٨٠روز
اﻟﻒ ــ  ٩ﻣﺎه ﺗﻤﺎم
د ــ  ١٠ﻣﺎه ﺗﻘﻮﻳﻤ ﺷﻤﺴ
ج ــ  ٣٦ﻫﻔﺘﻪ
 ٥ــ ﺪام ﻣﺤﺪوده ﺳﻨ ﺑﺮا ﺑﺎردار زن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟
ب ــ  ١٨ﺗﺎ  ٣٥ﺳﺎﻟﮕ
اﻟﻒ ــ  ٢٠ﺗﺎ  ٤٠ﺳﺎﻟﮕ
د ــ  ٢٥ﺗﺎ  ٣٩ﺳﺎﻟﮕ
ج ــ  ١٥ﺗﺎ  ٤٥ﺳﺎﻟﮕ
 ٦ــ ﺪام ﻋﻼﻣﺖ ﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ،اﻣ ﺎن ﺣﺎﻣﻠﮕ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣ ﻨﺪ؟
ب ــ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﭘﺴﺘﺎن ﻫﺎ
ﻗﻄﻊ ﻗﺎﻋﺪﮔ
اﻟﻒ ــ ِ
د ــ ﺧﺴﺘﮕ و ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔ
ج ــ ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫ
٧ــ ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع آﺧﺮﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪﮔ ﺧﺎﻧﻤ  ٥ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺮﻳﺒ زاﻳﻤﺎن او
ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺖ؟
ب ــ  ١٢ﻓﺮوردﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ
اﻟﻒ ــ  ١١ﺧﺮداد ﺳﺎل ﺑﻌﺪ
د ــ  ١٢اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ
ج ــ  ١١ﻓﺮوردﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ

؟

آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎﻧ ﻋﻤﻠ واﺣﺪ ﺎر اول
ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺑﺎردار ﺑﺎ ﺣﺎﻣﻠﮕ اول را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ:
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔ

ﺳﻦ ازدواج

ﺧﺎﻧﻢ ر .ﻧﺎر
ﺧﺎﻧﻢ م .ﻓﺎﻣ
ﺧﺎﻧﻢ س .ﻳﺎر

 ١٥ﺳﺎﻟﮕ
 ٢٣ﺳﺎﻟﮕ
 ٣٤ﺳﺎﻟﮕ

ﺳﻦ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎردار
 ١٦ﺳﺎﻟﮕ
 ٢٦ﺳﺎﻟﮕ
 ٤٠ﺳﺎﻟﮕ

ﺷﺮوع آﺧﺮﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪﮔ
 ٢٠اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
 ٢٥ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎر
 ٥اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎر

ــ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺮﻳﺒ زاﻳﻤﺎن ﻫﺮﻳ از ﻣﺎدران را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻨﻴﺪ.
ــ ﺧﻄﺮﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻟ ا ﻪ اﻳﻦ ﻣﺎدران و ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎﻳﺸﺎن را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣ ﻨﺪ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ
ﺑﺎردار اﻳﺸﺎن را ﺑﺎ ﻳ ﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻨﻴﺪ.
ــ ﺑﺎردار ﺪام ﻳ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻢ ﺧﻄﺮﺗﺮ اﺳﺖ و ﭼﺮا؟
ــ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد را در ﻼس اراﻳﻪ و درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻨﻴﺪ.

١٤٧

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺎدر و ﻛﻮدك در ﺧﺎﻧﻪ  :ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺑﺎردارى

ﺑﺮا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
 .١ﻗﺮﺑﺎﻧ  ،ﺷ ﻮه ،ﭘﺴﺮ ﻳﺎ دﺧﺘﺮ؟ ،ﺗﻬﺮان :ﭼﻬﺮ ،ﭼﺎپ ﺳﻮم.١٣٨٠ ،
 .٢ﮔﺮاﻧﻔﻴﻠ  ،ﻧﻴﻨﺎ ،ﺣﺎﻣﻠﮕ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻟﻬﺎم زﻳﻨﺎﻟ ﺑﻘﺎ ،ﺗﻬﺮان :ﻧﻮر داﻧﺶ ،ﭼﺎپ ﺳﻮم.١٣٧٩ ،
 .٣ﻻﺗﻮدﻳ ﻨﺴﻮن ،راﺑﺮت ،اﻃﻠﺲ ﺗﻮﻟ  ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺮﻳﻨﻮش رﻣﻀﺎﻧ  ،ﺗﻬﺮان :ﻣﺮ ﺰ ،ﭼﺎپ ﺳﻮم.١٣٧٠ ،
.٤ﻫﺎﻟﺰ ،داﻳﺎن ،رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ ﺳﻼﻣﺖ زﻳﺴﺘﻦ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻟﻬﻪ ﻣﻴﺮزاﻳ و دﻳﮕﺮان ،ﺗﻬﺮان :ﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻓﺮوردﻳﻦ،
ﻧﻮﺑﺖ اول ،ﭘﺎﻳﻴﺰ .١٣٧٦
5- www. Salamatiran. com
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ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺎدر و ﻛﻮدك در ﺧﺎﻧﻪ :ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺎدر

وا ﺣﺪ ﺎر د وم

ﻣﺮا ﻗﺒﺖ ا ز ﻣﺎ د ر

١٤٩

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺎدر و ﻛﻮدك در ﺧﺎﻧﻪ :ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺎدر

ﻫﺪف ﻫﺎى رﻓﺘﺎرى :اﻧﺘﻈﺎر
ﻣ
ﻰ
رو
د،
ﻫ
ﻨﺮ
ﺟﻮ
ﭘ
ﺲ
از ﮔﺬراﻧﺪن
اﻳﻦ واﺣﺪ ﻛﺎر ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻫﺪف ﻫﺎى زﻳﺮ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ:
 1ـ ﻣﺰاﻳﺎى ﻣﺸﺎوره ى ﻗﺒﻞ
از ازدواج را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
 2ـ ﻋﻠﻞ ﻣﺸﺎوره ى ﻗﺒﻞ
از ﺑﺎردارى را ﺷﺮح دﻫﺪ.
3ـ
ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎ
ى
ﻣﺨ
ﺘﻠ
ﻒ
ﺑﺪ
ن
ﻫﻨ
ﮕﺎ
م
4ـ
ﺑﺎردارى را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
ﻫﺪف از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎى دو
را
ن
ﺑﺎ
رد
ار
ى
را
ﺗﻮ
ﺿ
ﻴﺢ
دﻫﺪ.
5ـ
ﻧﺤﻮه ى رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪا
ﺷﺘ
ﻰ
را
در
دو
را
ن
ﺑﺎ
رد
ار
ى ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ.
6ـ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ى ﻏﺬاﻳ ِﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑ
ﺮاى ﻣﺎدر ﺑﺎردار ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﺪ.
7ـ ﺷ
ﻜﺎﻳﺖ ﻫﺎى ﺷﺎﻳﻊ دوران ﺑﺎ
رد
ار
ى
و
ر
اه
ﻫﺎ
ى
ﻛ
ﺎﻫ
8ـ
ﺶ آن ﻫﺎ را ﺷﺮح دﻫﺪ.
ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﻴﺖ ﭘﺪران را
در
دو
را
ن
ﺑﺎ
رد
ار
ى
ﺗﻮ
ﺿ
ﻴﺢ دﻫﺪ.
 9ـ ﻋﻼﱘ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻰ دو
ران ﺑﺎردارى را ﺷﺮح دﻫﺪ.
 10ـ
اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎى ﭘﺲ
از زاﳝﺎن را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.

ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن واﺣﺪ ﻛﺎر دوم ؟

؟

؟ ؟

١ــ ﻣﺸﺎوره ﻗﺒﻞ از ﺑﺎردار ﭼﻪ اﻫﻤﻴﺘ دارد؟
٢ــ ﺑ ن ﻣﺎدر ﺑﺎردار ﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎﻳ ﻣ ﻨ ؟
٣ــ ﻫ ف از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ دوران ﺑﺎردار ﭼﻴﺴﺖ؟
٤ــ ﺗﻐ ﻳﻪ ﻣﺎدر ﺑﺎردار ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳ ﺑﺎﺷ ؟
 ٥ــ ﭘ ران در دوران ﺑﺎردار ﭼﻪ ﻧﻘﺸ دارﻧ ؟
 ٦ــ ﻣﺎدران ﺑﺎردار در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﭼﻪ ﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨ ؟
٧ــ ﺗﻔﺎوت زاﻳﻤﺎن ﻃﺒﻴﻌ و ﺳﺰارﻳﻦ ﭼﻴﺴﺖ؟
 ٨ــ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن ام اﻧ ؟

١٥٠

؟

؟

؟ ؟

؟

؟ ؟

؟
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺪف از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ى ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺎدران ،ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﺣﺎﻣﻠﮕﻰ و ﺑﻬﺒﻮد
وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد اﺳﺖ .ﺑﺮاى دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ،ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.
ﺣﺎﻣﻠﮕﻰ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﳑﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﻳﺎ ﻋﻮارض
ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮى ﺑﺮاى ﻣﺎدر و ﺟﻨﲔ ﻳﺎ ﻧﻮزاد ﺷﻮد.
آﮔﺎﻫﻰ اﻓﺮاد از اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺘﻰ ﻣﺎدر ﺑﺎردار ،ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺴﻴﺎرى از
ﻣﺮگ ﻫﺎ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى ﻛﻨﺪ.

١ــ٢ــ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰ ﺑﺮا ﺑﺎردار
ﭼﺮا ﺑﺎﻳ ﺑﺮا ﺑﺎردار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰ ﺮد؟
١ــ١ــ٢ــ ﻣﺸﺎوره ﻗﺒﻞ از ازدواج :آﻳﺎ ﻣﺰاﻳﺎ
ﻣﺸﺎوره ﻗﺒﻞ از ازدواج راﻣ داﻧﻴ ؟
زن و ﻣﺮد ﺑﺎﻳ ﻗﺒﻞ از ازدواج از ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤ و
روﺣ ــ رواﻧ ﻳ ﻳﮕﺮ ﺎﻣ ًﻼ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧ .
زن و ﻣﺮد ﻪ ﻗﺼ ازدواج دارﻧ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨ در ﻣﺸﺎوره
ﻗﺒﻞ از ازدواج درﺑﺎره ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ارﺛ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺧﻮد
اﻃﻼع ﺎﻣﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧ  ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ ازدواج ﻓﺎﻣﻴﻠ
ﺑﺎﺷ و ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻳ ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد .ﺑﺮرﺳ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ
در زﻣﻴﻨﻪ ازدواج ﻓﺎﻣﻴﻠ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫ ﻫﺮﻗ ر ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺎﻣﻴﻠ
زن و ﻣﺮد ﻧﺰدﻳ ﺗﺮ ﺑﺎﺷ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ارﺛ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻣ ﺷﻮد.
در ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت ﭘﻴﺶ از ازدواج ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺒﻮدن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧ ه از راه ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴ و ﻣﻌﺘﺎد ﻧﺒﻮدن ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨ ر
و ﺳﺎزﮔﺎر ﺧﻮﻧ زوج ﻫﺎ ﺑﺮرﺳ ﻣ ﺷﻮد .آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮ ﺖ در
ﻼس ﻫﺎ ﻣﺸﺎوره ﻗﺒﻞ از ازدواج ﻣ ﺗﻮاﻧﻨ آﻣﺎدﮔ ﻻزم را
ﺑﺮا زﻧ ﮔ ِ ﻣﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧ .
٢ــ١ــ٢ــ ﻣﺸﺎوره ﻗﺒﻞ از ﺑﺎردار  :ﻣﺸﺎوره
ﻗﺒﻞ از ﺑﺎردار ﭼﻪ اﻫﻤﻴﺘ دارد؟
زﻧﺎﻧ ﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺎردار دارﻧ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮا آﮔﺎﻫ
از وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎردار را درﻳﺎﻓﺖ

ﻨﻨ  .ﻗﺒﻞ از ﺑﺎردار واﻟ ﻳﻦ ﺑﺎﻳ آﻣﺎدﮔ ﻻزم را در اﻳﻦ ﺑﺎره
ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮا ﺑﭽﻪ دارﺷ ن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻧ .
در ﻣﺸﺎوره ﻗﺒﻞ از ﺑﺎردار  ،اﻗ ام ﻫﺎ زﻳﺮ اﻧﺠﺎم
ﻣ ﺷﻮد:
ــ ﺑﺮرﺳ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ
ــ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﻻزم
ــ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﺗﻮأم ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ(
ــ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻤﻦ ﺳﺎز )ﺳﺮﺧﺠﻪ و ِ
ــ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ داروﻳ )ﺗﺠﻮﻳﺰ اﺳﻴ ﻓﻮﻟﻴ (١
از ﻣﺰاﻳﺎ ﻣﺸﺎوره ﻗﺒﻞ از ﺑﺎردار ﻣ ﺗﻮان ﻧ ﺘﻪ ﻫﺎ
زﻳﺮ را ﺑﺮﺷﻤﺮد:
ــ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸ ﻞ ﻫﺎ وراﺛﺘ
ــ ﺑﺮرﺳ وﺟﻮد ﺑﻴﻤﺎر ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋ ﺑﺮا ﺳﻼﻣﺖ
ﺟﻨﻴﻦ
ــ ﻳﺎدآور اﺣﺘﻤﺎل داﺷﺘﻦ ﻮد ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﺎدر و ﭘ ر
ــ ﻢ ﺮدن اﺣﺘﻤﺎل ﭘﻴ اﻳﺶ ﺑﺮﺧ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﻫﺎ ﻣﺎدرزاد
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎ درﻣﺎﻧ ﺟ ﻳ )ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از ﻋﻮارض
ﺳﺮﺧﺠﻪ در ﺟﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ وا ﺴﻦ ﺳﺮﺧﺠﻪ ﺑﻪ ﻣﺎدرﺣ اﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه
ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺑﺎردار  ،اﺳﺘﻔﺎده ﺮدن ﻣﺎدر از اﺳﻴ ﻓﻮﻟﻴ
ِ
ِ
ﻋﻮارض ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺎﻫﺶ
ﺗﺮﺟﻴﺤ ًﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﺑﺎردار ﺑﺮا
ﻋﺼﺒ در ﻧﻮزاد و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻴﻤﺎر
ﻗﻨ در ﺟﻨﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﻨﺘﺮل ﻗﻨ ﺧﻮن ﻣﺎدر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر
Folic acid

ــ۱
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در ﻣ ت ﺑﺎردار (.
ﻣﺸﺎوره ﻗﺒﻞ از ﺑﺎردار از ﻧﻈﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺣﺎﻣﻠﮕ  ،ﻣﻤ ﻦ
اﺳﺖ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻼﻗﺎت در ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ ﺑﻬ اﺷﺘ اﻳﻦ دوران ﺑﺎﺷ
و ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺳﭙﺮ ﺮدن دوران ﺑﺎردار و زاﻳﻤﺎن اﻳﻤﻦ و ﻧﻴﺰ
ﻣﺎدر و ﻮد ﺳﺎﻟﻢ ﺧﻮاﻫ ﺑﻮد.

ﺑﺮرﺳ ﻣ ﺷﻮد:
اﻟﻒ :از ﻧﻈﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدر:
١ــ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ زن ﺑﺎردار
٢ــ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از ﺳﻮء ﺗﻐ ﻳﻪ ﻣﺎدر و ﺟﻨﻴﻦ
٣ــ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗ رت ﺟﺴﻤ و روﺣ ــ رواﻧ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد و ﺟﻨﻴﻦ
٤ــ ﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﻫﺎ و ﻋﻮارض دوران ﺑﺎردار
 ٥ــ آﻣﺎده ﺮدن ﻣﺎدر ﺑﺮا اﻧﺠﺎم زاﻳﻤﺎﻧ ﻃﺒﻴﻌ
 ٦ــ ﻢ ﺮدن ﺧﻄﺮﻫﺎ و ﻋﻮارض زﻣﺎن زاﻳﻤﺎن
٧ــ ﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎدر ﺑﺮاﺛﺮ ﺑﺎردار و زاﻳﻤﺎن
 ٨ــ ﺎﻫﺶ ﻋﻮارض ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن
ب :از ﻧﻈﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﻴﻦ و ﻧﻮزاد:
١ــ ﺎﻫﺶ ﺗﻌ اد ﻧﻮزادان ﻧﺎﻗﺺ ﻳﺎ ﻣﺮده ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣ ه
٢ــ ﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﻮزادان
٣ــ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻃﺒﻴﻌ ﺑﺮا رﺷ در دوران
ﺟﻨﻴﻨ  ،ﻧﻮزاد و ﻮد

٣ــ١ــ٢ــ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ دوران ﺑﺎردار  :ﭼﺮا
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ دوران ﺑﺎردار اﻫﻤﻴﺖ دارد؟
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎردار اﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌ اﺳﺖ وﻟ ﻻزم اﺳﺖ ﻪ زن
ــ ﭼﮕﻮﻧﮕ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ دوران ﺑﺎردار :
ﺑﺎردار از ﻫﻤﺎن ﻣﺎه ﻫﺎ ِ
اول ﺣﺎﻣﻠﮕ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﺎر ﻨﺎن ﺑﻬ اﺷﺘ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ دوران ﺑﺎردار ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد؟
ﺑﺎﺷ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫ ه اوﻟﻴﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌ  ،اﻗ ام ﻻزم ﺑﺮا
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﺑﺎردار ﻣ ﺗﻮان ﺑﺎردارﺑﻮدن ﻣﺎدر را
ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدر و ﺟﻨﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺗﺸﺨﻴﺺ داد .ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﻳ ﻪ ﺑﺎردارﺑﻮدن آن ﻫﺎ ﺗﺄﻳﻴ ﻣ ﺷﻮد ،واﺟ
ﻣﺎدر ﺑﺎردار ﺑﺎﻳ ﺑﺮا ﺗﺸ ﻴﻞ ﭘﺮوﻧ ه و درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ
ﻻزم ) ﻨﺘﺮل وزن ،ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ،آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮن و ادرار ،ﺷﺮاﻳﻂ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ ﺑﺎردار اﻧ  .آن ﻫﺎﻳ ﻪ ﺑﺎردار ﻧﻴﺴﺘﻨ ،
ﻨﺘﺮل ﺻ ا ﻗﻠﺐ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﻴﻦ و ( ...ﺑﻪ ﻣﺮا ﺰ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺎردار ﺑﺎﻳ ﺑﺮا درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ ﭘﻴﺶ
از ﺑﺎردار و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧ اﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺎردار ﺑﺮا درﻳﺎﻓﺖ
ﺑﻬ اﺷﺘ و درﻣﺎﻧ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻨ .
ﺧ ﻣﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﺮﻓ ﻣ ﺷﻮﻧ .
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ دوران ﺑﺎردار ﺑﺎﻳ ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴ آزﻣﺎﻳﺶ
ﺑﺎردار ﺷﺮوع و ﻫﻤﺰﻣﺎن آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﻻزم ﻧﻴﺰ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮد.
در اوﻟﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ،وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدر و ﺟﻨﻴﻦ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺟﻨﻴﻦ
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ ﺣﺎﻣﻠﮕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻫﺎ ﺑﻌ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ
اﺳﺖ:
ــ ﻫ ف ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ دوران ﺑﺎردار  :ﻫ ف ﻠ
ــ از آﻏﺎز ﺣﺎﻣﻠﮕ ﺗﺎ  ٧ﻣﺎﻫﮕ  ،ﻫﺮ ﻣﺎه ﻳ ﺑﺎر
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ دوران ﺑﺎردار ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آوردن ﻓﺮزﻧ ﺳﺎﻟﻢ ،ﺑ ون
ــ ﺑﻴﻦ ٩ــ ٧ﻣﺎﻫﮕ  ،ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻳ ﺑﺎر
وارد آﻣ ن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدر اﺳﺖ ﻪ از دو ﺟﻨﺒﻪ
ــ در ﻣﺎه ﻧﻬﻢ ﺣﺎﻣﻠﮕ  ،ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻳ ﺑﺎر
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٢ــ٢ــ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﻃﺒﻴﻌ ﺑ ن ﻣﺎدر ﺑﺎردار
آﻳﺎ درﺑﺎره ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﻃﺒﻴﻌ ِ ﺑ ن ِ
ﻣﺎدر ﺑﺎردار ﭼﻴﺰ
ﺷﻨﻴ ه اﻳ ؟
ﺑ ن زن در دوران ﺑﺎردار ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣ ﻨ  .اﻳﻦ
ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﻃﺒﻴﻌ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺣﺎﻣﻠﮕ ﺑﻪ ﺗ رﻳﺞ ﻇﺎﻫﺮ
ﻣ ﺷﻮد و ﺑﺎﻳ آن ﻫﺎ را از ﻣﻮارد ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌ ﺟ ا ﺮد .ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑ ن ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن و ِ
ﺗﻮﻗﻒ
ﺷﻴﺮدﻫ ﺑﻪ وﺿﻴﻌﺖ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎردار ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣ ﮔﺮدﻧ .
١ــ٢ــ٢ــ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠ  :ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎﻳ
ِ
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠ ﺑﻪ وﻳﮋه در
ﻪ در ﺑ ن زن ﺑﺎردار اﻳﺠﺎد ﻣ ﺷﻮد در
رﺣﻢ اﺳﺖ ﻪ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ واﺿﺢ ﺗﺮ دﻳ ه ﻣ ﺷﻮد.
رﺣﻢ ﺗﺎ ﺣ ود ١٢ﻫﻔﺘﮕ در داﺧﻞ ﻟﮕﻦ ﻗﺮار دارد و
ﺣ ود ﻣﺎه ﭼﻬﺎرم ﺎﻣ ًﻼ از داﺧﻞ ﻟﮕﻦ ﺧﺎرج ﻣ ﺷﻮد و از
رو ﺷ ﻢ ﺑﻪ راﺣﺘ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ اﺳﺖ .ﺗﺮﺷﺤﺎت َﻣ ِﻬﺒﻞ در اواﻳﻞ
دوران ﺑﺎردار و ﭘﺲ از آن زﻳﺎد ﻣ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ
ﺳﻔﻴ رﻧﮓ ﻳﺎ ﺑ رﻧﮓ و ﺑ ﺑﻮﺳﺖ.
٢ــ٢ــ٢ــ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﭘﺴﺘﺎن ﻫﺎ :ﭘﺴﺘﺎن ﻫﺎ در دوران
ﺑﺎردار دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ زﻳﺎد ﻣ ﺷﻮد .در ﻣﺎه ﻫﺎ اول ﺣﺎﻣﻠﮕ
اﺣﺴﺎس ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ،درد ،ﺧﺎرش ﻳﺎ ﺳﻮزش ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣ آﻳ و
ﻛﻢ ﻢ ﭘﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺰرگ و ﺳﻔﺖ و ﮔﺎه دردﻧﺎ ﻣ ﺷﻮد .ﻧﻮ و
ﻫﺎﻟﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺰرگ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و رﻧﮕﺸﺎن ﺗﻴﺮه ﻣ ﺷﻮد و ﺑﻌ از
ﭼﻨ ِ
ﻣﺎه اول ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﺎﻳﻌ ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﻏﻠﻴﻆ و زرد رﻧﮓ ﺑﻪ
ﻧﺎم آﻏﻮز ) ﻠﺴﺘﺮوم (١از آن ﻫﺎ ﺧﺎرج ﻣ ﺷﻮد.
٣ــ٢ــ٢ــ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﭘﻮﺳﺖ :در ﺑﻌﻀ از زﻧﺎن آﺑﺴﺘﻦ
ﻟ ﻪ ﻫﺎ ﺑﺰرگ ﻗﻬﻮه ا رﻧﮓ ،ﺑﺎ ﺣ ود ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ در ﺻﻮرت و
ﮔﺮدن ﻇﺎﻫﺮ ﻣ ﺷﻮد ﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺎﺳ ﻳﺎ ﻧﻘﺎب ﺑﺎردار ﻣ ﮔﻮﻳﻨ
اﻳﻦ ﻟ ﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﻌ از زاﻳﻤﺎن ﻣﺤﻮ ﻣ ﺷﻮد.
در ﺑﺮﺧ از زﻧﺎن ﺑﺎردار ﻧﻴﺰ ﺧﻄﻮط ﺑﻠﻨ و ﻮﺗﺎه ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ
در ﭘﻮﺳﺖ ﺷ ﻢ و ﮔﺎﻫ در ﭘﻮﺳﺖ ران ﻫﺎ و ﭘﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣ آﻳ ﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺧﺎرش ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺗﺮ ﻫﺎ آﺑﺴﺘﻨ

ﻣ ﮔﻮﻳﻨ  .در آﺑﺴﺘﻨ ﻫﺎ ﺑﻌ ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﺧﻄﻮط ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ
ﺧﻄﻮط ﺳﻔﻴ ﻧﻘﺮه ا دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣ ﺧﻮرد ﻪ اﻳﻦ ﺧﻄﻮط
ﻋﻼﻳﻢ ﺗﺮ ﻫﺎ آﺑﺴﺘﻨ در ﺣﺎﻣﻠﮕ ﻗﺒﻠ اﺳﺖ.

٤ــ٢ــ٢ــ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻠﺒ ــ ﻋﺮوﻗ و ﮔﺮدش
ﺧﻮن :در دوران ﺑﺎردار ﺎر ﻗﻠﺐ ﺑﺮا رﺳﺎﻧﻴ ن ﺧﻮن ﺑﻪ
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑ ن ﺑﻴﺶ از زﻣﺎن ﻋﺎد اﺳﺖ و ﺗﻌ اد ﺿﺮﺑﺎن
ﻧﺒﺾ در اﻳﻦ دوران ﺣ ود  ١٠ﺿﺮﺑﻪ در دﻗﻴﻘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣ ﻳﺎﺑ .
در ِ
دوران ﺣﺎﻣﻠﮕ ِ ﻃﺒﻴﻌ ﺣﺠﻢ ﺧﻮن ﻣﺎدر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣ ﻳﺎﺑ .
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﺧﻮن ،ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﺑ ن ﻣﺎدر و ﺟﻨﻴﻦ رﻓﻊ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ از آﺛﺎر زﻳﺎن آور ﺧﻮﻧﺮﻳﺰ ﻫﺎ زاﻳﻤﺎﻧ و ﭘﺲ از آن در
ﻣﺎدر ﻣ ﺷﻮد .در ﻣﺎه ﻫﺎ آﺧﺮ ﺑﺎردار ﺑﺮاﺛﺮ ﻓﺸﺎر رﺣﻢ ﺑﺮ رو
ﺳﻴﺎﻫﺮگ ﻫﺎ و ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮن در آن ﻫﺎ ِ
ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻧﺎن ﺑﺎردار دﭼﺎر ورم
ﻗﻮز ﭘﺎ ،وارﻳﺲ ﭘﺎﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺑﻮاﺳﻴﺮ )ﻫﻤﻮروﺋﻴ  (٢ﻣ ﺷﻮﻧ ) .در
اﻳﻦ ﺑﺎره در ﺑﻨ ٧ــ٤ــ ٢و ١٥ــ٤ــ ٢ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ داده
ﺷ ه اﺳﺖ(

Colostrum

٢ــ ﺑﻮاﺳﻴﺮ ) :(Hemorroidesﺑﻪ ﺑﻴﺮون آﻣ ن ورﻳ ﻫﺎ اﻧﺘﻬﺎ راﺳﺖ روده از ﻣﻘﻌ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد.
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ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺎدر و ﻛﻮدك در ﺧﺎﻧﻪ :ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺎدر

 ٥ــ٢ــ٢ــ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ :در دوران
ﺑﺎردار ﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣ ﺷﻮد ﭼﻮن ﺑ ن ﻧﻴﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﻪ ا ﺴﻴﮋن دارد .در ﻣﺎه ﻫﺎ آﺧﺮ ﺣﺎﻣﻠﮕ  ،ﺑﻌﻀ از زﻧﺎن ﺑﺎردار
درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺸﺎر رﺣﻢ ﺑﺮ رو رﻳﻪ ﻫﺎ و ﻗﻠﺐ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﻨﮕ ِ ﻧﻔﺲ
ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣ ﺷﻮﻧ .
 ٦ــ٢ــ٢ــ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش :در ا ﺜﺮ زﻧﺎن
ﺑﺎردار ﺣﺮ ﺎت ﻣﻌ ه ﺎﻫﺶ ﻣ ﻳﺎﺑ و زﻣﺎن ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻌ ه ﻃﻮﻻﻧ ﺗﺮ
ﻣ ﺷﻮد .ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ در ﻣﻌ ه و ﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻏ ا ﺑﻪ ﻣﺮ
ﻧﻴﺰ ﻣ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻏ ا ﺳﺒﺐ ﺗﺮش ﺮدن و ﺳﻮزش َﺳ ِﺮ
دل١ﻣ ﺷﻮد .ﻧﻔﺦ ﻣﻌ ه و ﻳﺒﻮﺳﺖ ﻧﻴﺰ در ﺣﺎﻣﻠﮕ ﺷﺎﻳﻊ اﺳﺖ.
 ٧ــ٢ــ٢ــ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه ادرار  :در دوران
ﺣﺎﻣﻠﮕ اﻧ ازه ﻠﻴﻪ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣ ﻳﺎﺑ ِ .
ادرار روزاﻧﻪ
زﻳﺎدﺗﺮ و رﻗﻴﻖ ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﻣ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺸﺎر رﺣﻢ ﺑﺮ رو ﻣﺜﺎﻧﻪ،
ﺗ ّﺮر ادرار ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣ آﻳ .
 ٨ــ٢ــ٢ــ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﺳ ﻠﺘ ــ ﻋﻀﻼﻧ :
اﻧﺤﻨﺎ ِ ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮه ﻤﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ٢ازوﻳﮋﮔ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ
ﺣﺎﻣﻠﮕ ﻃﺒﻴﻌ اﺳﺖ .ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﺮ ﺎت َﻣﻔﺼﻞ ﻫﺎ ﻟﮕﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﻫﻮرﻣﻮﻧ در دوران ﺑﺎردار زﻳﺎد ﻣ ﺷﻮد.

✎

اﻧﺤﻨﺎ
ﻣﺎدر

ﻤﺮ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠ1 v
ﺑﺎ ﺳﺆ ﺮ
ﺧﻮ ﺷﺎ
ﻗﺒﻞ ﺑﺎ
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ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﮕ ﻋﻀﻼت ﭘﺸﺖ و ران ﻫﺎ ﻧﻴﺰ از ﻧﻴﻤﻪ
دوم ﺑﺎردار ﺑﺮوز ﻨ  .اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ در روزﻫﺎ آﺧﺮ ﺣﺎﻣﻠﮕ
ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮ اﺳﺖ.
 ٩ــ٢ــ٢ــ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﻋﺼﺒ و رواﻧ  :ﺑﻌﻀ از
زﻧﺎن ﺑﺎردار ﻣﺸ ﻞ ﻫﺎﻳ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ،ﺗﻤﺮ ﺰ ،ﺣﺎﻓﻈﻪ
و ﺧﻮاب ﺧﻮد ﺑﻴﺎن ﻣ ﻨﻨ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎردار ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ
ﺟﺴﻤ در زن ﻫﻤﺮاه ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠ ﻪ از ﻧﻈﺮ روﺣ و رواﻧ ﻧﻴﺰ
دﮔﺮﮔﻮﻧ ﻫﺎﻳ در او ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣ آورد.
 ١٠ــ٢ــ٢ــ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ وزن ﺑ ن :ﻳ از ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ
ﻣﻬﻢ در زن ﺑﺎردار اﻓﺰاﻳﺶ وزن اﺳﺖ ﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷ ن وزن
رﺣﻢ و ﻣﺎﻳﻊ آﻣﻨﻴﻮﺗﻴ  ،ﺟﻨﻴﻦ ،ﺟﻔﺖ ،ﭘﺴﺘﺎن ﻫﺎ و ﺟﻤﻊ ﺷ ن آب
در ﺑ ن اﺳﺖ .زن ﺑﺎردار ﺑﺎ ﻫﺮ وﺿﻌﻴﺖ )ﻻﻏﺮ ،ﻃﺒﻴﻌ و ﭼﺎق( ﺑﺎﻳ
اﻓﺰاﻳﺶ وزن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ وﻟ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در دوران
ﺣﺎﻣﻠﮕ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣ ود  ١١ﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ وزن ﻣﺎدر اﺿﺎﻓﻪ
ﻣ ﺷﻮد ﻪ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺣ ود  ١ﻴﻠﻮﮔﺮم و در ﻫﺮﻳ از
ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻫﺎ دوم و ﺳﻮم ﻫﻢ ﺣ ود  ٥ﻴﻠﻮﮔﺮم اﻓﺰوده ﻣ ﺷﻮد.
اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ  ١ﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﻔﺘﻪ در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺣﺎﻣﻠﮕ
ﻋﻼﻣﺖ ﺧﻄﺮ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد و ﺑﺎﻳ ﺑﻪ ﺎر ﻨﺎن
ﺑﻬ اﺷﺘ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺮد.

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﻫﺎ
ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ
ﻼ
ﻣﺎ ﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮ ﺳﻲ ﺧﻮ

Lordosis
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ﺳﻮ ﺑﺎ
،
ﻳﻪ ﻨﻴﺪ.

ﺑﺎ

Heart burn
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ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺎدر و ﻛﻮدك در ﺧﺎﻧﻪ :ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺎدر

٣ــ٢ــ ﺑﺎردار ﻫﺎ ﭘﺮﺧﻄﺮ
ﺣﺎﻣﻠﮕ ﻫﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﻢ ﺑ ﺧﻄﺮ ﻧﻴﺴﺖ .ﮔﺎﻫ ﺣﺎﻣﻠﮕ ،
ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدر و ﺟﻨﻴﻦ را ﺗﻬ ﻳ ﻣ ﻨ و ﺧﻄﺮ وارد آﻣ ن ﺻ ﻣﺎت

اﺳﺎﺳ ﺑﻪ آﻧﺎن وﺟﻮد دارد .اﻳﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕ ﻫﺎ را ﺣﺎﻣﻠﮕ ﻫﺎ
ﭘﺮﺧﻄﺮ ١ﻣ ﮔﻮﻳﻨ و ﻣﺎدراﻧ ﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎردار ﻫﺎ را ﺳﭙﺮ
ِ
ﻣﺎدران در ِ
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻧﺎﻣﻴ ه ﻣ ﺷﻮﻧ .
ﻣ ﻨﻨ

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮﺧﻄﺮﺑﻮدن ﺑﺎردارى ﻣﻰ ﺷﻮد:
ﺣﺎﻣﻠﮕﻰ زن زﻳﺮ  18و ﺑﺎﻻى  35ﺳﺎﻟﮕﻰ ،ﻣﺎدران ﺑﺎ ﻗﺪ ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮ از  150ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ ،ﭼﺎﻗﻰ و ﻻﻏﺮى ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺎدر،
ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻮﻳﻰ ،ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرى ﻫﺎى ﺧﻮﻧﻰ ،ﺑﺎردارى اول ،ﺣﺎﻣﻠﮕﻰ ﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪد و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ى ﻛﻢ ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ى ﻧﺎزاﻳﻰ ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ى
ﻋﻮارض دوران ﺑﺎردارى ،زاﳝﺎن و ﭘﺲ از زاﳝﺎن ،ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى ﻣﺎدر ﻣﺜﻞ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى ﻗﻠﺒﻰ ،رﻳﻮى ،ﻏﺪد داﺧﻠﻰ،
دﻳﺎﺑﺖ ،ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎى دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻰ ،ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻰ ،اﺧﺘﻼﻻت ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ،ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎى ادرارى ،ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ و. ...
١ــ٣ــ٢ــ ﻋﻠﻞ ﺑﺎردار ﻫﺎ ﭘﺮﺧﻄﺮ :ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﻠ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺣﺎﻣﻠﮕ  ٢از ﻧﻮع ﺧﻔﻴﻒ ﻳﺎ
ﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد ﺣﺎﻣﻠﮕ ﻣﺎدر ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷ  ،ﻋﺒﺎرت اﻧ از :ﺷ ﻳ ﺑﺎﺷ  .در ﺣﺎﻟﺖ ﺷ ﻳ ﺗﺸﻨﺞ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫ ه ﻣ ﺷﻮد .در
ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ،ﺧﻮﻧﺮﻳﺰ  ،ﻢ ﺧﻮﻧ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ ادرار در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻋﻼﻳﻢ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﻣﺜﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ وزن،
ورم ﺻﻮرت و اﻧ ام ﻫﺎ ،درد ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ دل ،ﺳﺮ درد ،ﺗﺎر دﻳ ،
دوران ﺑﺎردار ﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح آن ﻫﺎ ﻣ ﭘﺮدازﻳﻢ:
ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ ﺷ ﻳ  ،ﻣﺎدر ﺑﺎﻳ ﻓﻮر ﺑﻪ ﺎر ﻨﺎن ﺑﻬ اﺷﺘ
ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ در ﺣﺎﻣﻠﮕ
ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ادرار و ﻳﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻨ .
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ورم اﻧ ام ﻫﺎ و زﻳﺎد ﺷ ن ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮل وزن ﺑ ن ﻣﻤ ﻦ

۲- pre eclmpsia

۱- High risk pregnancies
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ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
آﻳﺎ ﻣﻰ داﻧﻴﺪ در دوران ﺑﺎردارى ﺑﺮاى ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﭼﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻰ را در ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ؟
ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ در دوران ﺑﺎردارى؛
1ــ ﻓﺸﺎر ﺧﻮﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن  140ﻣﻴﻠﻰ ﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ آن  90ﻣﻴﻠﻰ ﻟﻴﺘﺮ ﺟﻴﻮه ﻳﺎ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
2ــ ﻓﺸﺎر ﺧﻮﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن اوﻟﻴﻪ ى ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ،ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن  30ﻣﻴﻠﻰ ﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه و
ﺣﺪاﻗﻞ آن  15ﻣﻴﻠﻰ ﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﻮﻧﺮﻳﺰ
در دوران ﺣﺎﻣﻠﮕ ﺧﺮوج ﻫﺮ ﻣﻘ ار ﺧﻮن از ﻣﻬﺒﻞ را

ﺧﻮﻧﺮﻳﺰ دوران ﺑﺎردار ﻣ ﻧﺎﻣﻨ  .ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫ ه ﺧﻮﻧﺮﻳﺰ در
دوران ﺑﺎردار ﺑﺎﻳ ﻓﻮر ﺑﻪ ﺎر ﻨﺎن ﺑﻬ اﺷﺘ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺮد.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﺧﻮﻧﺮﻳﺰى ﻫﺎى دوران ﺑﺎردارى
ﻋﻠﻞ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰى ﻫﺎى دوران ﺑﺎردارى ﻛﺪام اﻧﺪ؟
٭ ٭ ﻋﻠﻞ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰى در ﻧﻴﻤﻪ ى اول ﺣﺎﻣﻠﮕﻰ ) 20ﻫﻔﺘﻪ ى اول( ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
ﺳﻘﻂ :ﺧﺮوج ﺟﻨﲔ از رﺣﻢ ﻗﺒﻞ از ﻫﻔﺘﻪ ى ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺣﺎﻣﻠﮕﻰ را ﺳﻘﻂ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ
ﻣﺎدران ﺑﺮاﺛﺮ ﺳﻘﻂ ﻫﺎى ﻏﻴﺮﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ اﺳﺖ.
ﺣﺎﻣﻠﮕﻰ ﺧﺎرج از رﺣﻢ :اﮔﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺎﻣﻠﮕﻰ در ﺧﺎرج از ﺣﻔﺮه ى رﺣﻢ ﻛﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد و رﺷﺪ ﻛﻨﺪ آن را ﺣﺎﻣﻠﮕﻰ
ﺧﺎرج از رﺣﻢ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻞ آن ﻟﻮﻟﻪ ى رﺣﻢ اﺳﺖ.
ﺑﭽﻪ ﺧﻮره )ﻣﻮل( :ﺑﻴﻤﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺟﻔﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻨﲔ دﻳﺪه ﳕﻰ ﺷﻮد.
٭ ٭ ﻋﻠﻞ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰى در ﻧﻴﻤﻪ ى دوم ﺣﺎﻣﻠﮕﻰ ) 20ﻫﻔﺘﻪ ى دوم( ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
ﺟﺪاﺷﺪن زودرس ﺟﻔﺖ :ﺟﺪا ﺷﺪن ﭘﻴﺶ از ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻔﺖ از دﻳﻮاره ى رﺣﻢ را ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﺟﻔﺖ ﺳﺮ راﻫﻰ :ﺟﻔﺖ روى دﻫﺎﻧﻪ ى رﺣﻢ و ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻰ از آن را ﻣﻰ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺟﻔﺖ ﺳﺮراﻫﻰ
ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
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ﻢ ﺧﻮﻧ
ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﻞ ﻢ ﺧﻮﻧ در دوران ﺑﺎردار  ،ﺳﻮء ﺗﻐ ﻳﻪ،
ﺣﺎﻣﻠﮕ ﻫﺎ ﻣﺘﻌ د و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻢ ،ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ اﻧﮕﻠ  ،ﮔﻮارﺷ ،
ﺧﻮﻧﺮﻳﺰ ﻫﺎ دوران ﺑﺎردار و ﻗﺒﻞ از آن ،ﺧﻮﻧﺮﻳﺰ ﺷ ﻳ در
دوران ﻗﺎﻋ ﮔ  ،ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺧﻮﻧ ﻣﺎﻧﻨ ﺗﺎﻻﺳﻤ و … اﺳﺖ.
ﻋﻼﻳﻢ ﻢ ﺧﻮﻧ در زﻧﺎن ﺑﺎردار ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺧﺴﺘﮕ ،
ﺿﻌﻒ ،رﻧﮓ ﭘﺮﻳ ﮔ ﭘﻮﺳﺖ ،زﺑﺎن ،ﻣﺨﺎط زﻳﺮﭘﻠ ﭼﺸﻢ و ﻧﺎﺧﻦ،
ﺗﻨﮕ ﻧﻔﺲ ،ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ و ﻧﺎﺗﻮاﻧ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و راه رﻓﺘﻦ.
ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﻣﺎدران ﺑﺎردار ﻢ ﺧﻮﻧ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨ ﺑﺎﻳ ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻏ اﻫﺎ آﻫﻦ دار ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺎر ﻨﺎن ﺑﻬ اﺷﺘ از ﻗﺮص ﻫﺎ
آﻫﻦ و اﺳﻴ ﻓﻮﻟﻴ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻨﻨ .

ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ ادرار
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه ادرار ﻳ از ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ
ﻣﻴ ﺮوﺑ در دوره ﺑﺎردار ﻫﺴﺘﻨ  .ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ ادرار ﻣﻤ ﻦ
اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻳﺎ ﺑ ون ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﻨ  .اﻳﻦ ﻣﺸ ﻞ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺠﺎم
آزﻣﺎﻳﺶ ﺎﻣﻞ و ﻳﺎ ﺸﺖ ادرار ﺑﺮرﺳ ﻣ ﺷﻮد .در ﺻﻮرت
وﺟﻮد ﻣﻴ ﺮوب ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣ ﻣﻌﻴﻨ در ادرار ﻋﻔﻮﻧﺖ ادرار
ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻣ ﺷﻮد ﻪ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺜﺎﻧﻪ و
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻠﻴﻪ دﻳ ه ﻣ ﺷﻮد.
ﻋﻼﻳﻢ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
ــ در ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﻣﺜﺎﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎر از ﺳﻮزش و ﺗ ّﺮر ادرار
ﺷ ﺎﻳﺖ ﻣ ﻨ و ﻧﻤ ﺗﻮاﻧ از ﺧﺮوج آن ﺑﻪ ﻃﻮر اراد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ
ﻨ.
ِ
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻠﻴﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻼﻳﻢ ذ ﺮﺷ ه ﺑﻴﻤﺎر ﺗﺐ دارد
ــ در
و از درد ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻬﻠﻮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺷ ﺎﻳﺖ ﻣ ﻨ .
٢ــ٣ــ٢ــ ﻋﻼﻳﻢ ﺧﻄﺮ در ﺑﺎردار  :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﭼﻪ
درﺑﺎره ﻋﻠﻞ ﺑﺎردار ﻫﺎ ﭘﺮﺧﻄﺮ داده ﺷ  ،آﻳﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﻴ ﺑﺮﺧ
ﻋﻼﻳﻢ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌ را در ﺑﺎردار ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳ ؟
در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫ ه ﻫﺮﻳ از ﻋﻼﻳﻢ زﻳﺮ ﺑﺎﻳ ﻫﺮﭼﻪ
زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺎر ﻨﺎن ﺑﻬ اﺷﺘ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد:
ﻟ ﻪ ﺑﻴﻨ ﻳﺎ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰ
ﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﻧ اﺷﺘﻦ ﺣﺮ ﺎت ﺟﻨﻴﻦ
آﺑﺮﻳﺰش َﻣ ِﻬﺒﻠ ﻳﺎ ﺧﻴﺲ ﺷ ن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ

ﺳﺮدرد ﻣ اوم و ﺗﺎر دﻳ
ﺗﻨﮕ ﻧﻔﺲ و ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ
ﺗﺐ و ﻟﺮز
ورم دﺳﺖ ﻫﺎ و ﺻﻮرت ﻳﺎ ﺗﻤﺎم ﺑ ن
درد و ورم ﻳ ﻃﺮﻓﻪ ﺳﺎق و ران
اﺳﺘﻔﺮاغ ﻫﺎ ﺷ ﻳ و ﻣ اوم و ﻳﺎ ﺧﻮﻧ
درد زﻳﺮ ﺷ ﻢ ،درد ﺷ ﻢ و ﭘﻬﻠﻮﻫﺎ و ﻳﺎ درد ﺳﺮدل
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ وزن
ﺳﻮزش ﻳﺎ درد ﻫﻨﮕﺎم ادرار ﺮدن
ﻋﻔﻮﻧﺖ ،آﺑﺴﻪ و درد ﺷ ﻳ دﻧ ان

٤ــ٢ــ ﺷ ﺎﻳﺖ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻋﻮارض ﺷﺎﻳﻊ دوران ﺑﺎردار
و راه ﻫﺎ ﺎﻫﺶ آن ﻫﺎ
آﻳﺎ ﻣ داﻧﻴ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮان ﺷ ﺎﻳﺖ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻋﻮارض ﺷﺎﻳﻊ
دوران ﺑﺎردار را ﺎﻫﺶ داد؟
ﺷ ﺎﻳﺖ ﻫﺎ ﺷﺎﻳﻊ دوران ﺑﺎردار و راه ﻫﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴ ن
آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
١ــ٤ــ٢ــ ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ :اﻏﻠﺐ زﻧﺎن ﺑﺎردار از
ﻳ ﻳﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌ از ﻗﻄﻊ ﻗﺎﻋ ﮔ دﭼﺎر ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ
ﻣ ﺷﻮﻧ  .ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع ﺗﺎ ﺣ ود  ١٢ﻫﻔﺘﻪ اداﻣﻪ ﻣ ﻳﺎﺑ .
در ﺑﻌﻀ از زﻧﺎن ﺑﺎردار اﻳﻦ ﻣ ت ﻃﻮﻻﻧ ﺗﺮ ﻳﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺻﺒﺢ ﻫﺎ ﺷ ت ﺗﻬﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﻋ ه ا ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ
ﻫﻮرﻣﻮﻧ را ﻋﻠﺖ اﻳﺠﺎد ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ ﻣ داﻧﻨ .
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زن ﺑﺎردار ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺮاغ ﻫﺎ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﻪ؛

از ﻏ ا ﺧﻮددار ﺷﻮد .ﺧﻮردن ﻏ ا ﺑﻪ آراﻣ و در وﻋ ه ﻫﺎ
ﺑﻴﺸﺘﺮ )روز  ٥ــ ٤ﺑﺎر( ﺑﺎ ﻣﻘ ار ﻤﺘﺮ ﻤ ﻨﻨ ه اﺳﺖ.
٤ــ٤ــ٢ــ ﺗﺮﺷﺢ زﻳﺎد ﺑﺰاق دﻫﺎن :در ﮔﺮوﻫ از
ِ
زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺑﺰاق دﻫﺎن زﻳﺎد ﺗﺮﺷﺢ ﻣ ﺷﻮد و اﻳﺠﺎد ﻧﺎراﺣﺘ
ﻣ ﻨ  .اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻌ از ﻣ ﺗ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻬﺒﻮد ﻣ ﻳﺎﺑ .
 ٥ــ٤ــ٢ــ ﻧﻔﺦ :ﻧﻔﺦ ﺷ ﻢ ﺑﺮاﺛﺮ ﺟﻤﻊ ﺷ ن ﮔﺎز ﻣﻌ ه
در روده ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻣ ﺷﻮد .ﻳ از ﻋﻠﻞ آن ﻓﺸﺎر رﺣﻢ ﺑﺮ روده ﻫﺎ
و ﺎﻫﺶ ﺣﺮ ﺎت دود آن اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﺎدر ﺑﺎردار
ﺑﺎﻳ از ﻣﺼﺮف ﻏ اﻫﺎ ﻧ ّﻔﺎخ ﻣﺜﻞ ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﻏ اﻫﺎ ﺳﺮخ ﺮده
ﺧﻮددار ﻨ .
 ٦ــ٤ــ٢ــ ﻳﺒﻮﺳﺖ :ﺑﺴﻴﺎر از ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ در دوران
ﺣﺎﻣﻠﮕ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎﻳ ﻪ در ﺑ ن اﻳﺠﺎد ﻣ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ ﻓﺸﺎر
رﺣﻢ ﺑﺮ روده دﭼﺎر ﻳﺒﻮﺳﺖ ﻣ ﺷﻮﻧ  .اﺟﺎﺑﺖ ﻣﺰاج ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌ
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدر ﻤ ﻣ ﻨ  .ﺑﺮا رﻓﻊ ﻳﺒﻮﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺑﺎردار
ﺳﻔﺎرش ﻨﻴ ﻪ؛
ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻮه ﻫﺎ و ﺳﺒﺰ ﻫﺎ ﺗﺎزه ﻣﺜﻞ ﺳﺒﺰ ﺧﻮردن،
ﺳﺎﻻد و … را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫ زﻳﺮا ﺑﺎﻋﺚ ازدﻳﺎد ﺣﺠﻢ ﻣ ﻓﻮع و
درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﺮﻳ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ روده ﻫﺎ ﻣ ﺷﻮد.
ﻳ ﻟﻴﻮان آب ﺳﺮد ﺻﺒﺢ ﻧﺎﺷﺘﺎ ﺑﻨﻮﺷ .

ﺗﻌ اد وﻋ ه ﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﻏ ا را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻨ )ﻣﺜ ًﻼ روز
 ٥ــ ٤ﺑﺎر( وﻟ در ﻫﺮ وﻋ ه ﻣﻘ ار ﻤﺘﺮ ﻏ ا ﺑﺨﻮرد.
از ﮔﺮﺳﻨﮕ اﺟﺘﻨﺎب ﻨ .
ﺻﺒﺢ ﻧﺎﺷﺘﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑﻴﺮون آﻣ ن از رﺧﺘﺨﻮاب ﻳ ﻗﻄﻌﻪ
ﻧﺎن ﺧﺸ ﻳﺎ ﺑﻴﺴ ﻮﻳﺖ ،ﺑﺨﻮرد.
از رﺧﺘﺨﻮاب آرام ﺑﻠﻨ ﺷﻮد.
آﺷﺎﻣﻴ ﻧ ﻫﺎﻳ ﻣﺜﻞ آب و ﭼﺎ را ﺑﻴﻦ وﻋ ه ﻫﺎ ﻏ اﻳ
ﻣﺼﺮف ﻨ ﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏ ا.
از ﺧﻮردن ﻏ اﻫﺎ ﺳﺮخ ﺷ ه ،ﭘﺮﭼﺮب ،آﺑ و ﭘﺮ ادوﻳﻪ
اﺟﺘﻨﺎب ﻨ .
ﻏ اﻫﺎ و ﻣﺎﻳﻊ ﻫﺎ را ﺳﺮد ﻣﻴﻞ ﻨ .
از ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﺑﻮ آزاردﻫﻨ ه و ﺗﻨ ﺑﺮﺧ
ﻏ اﻫﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﻨ .
در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺮاغ ﺷ ﻳ و ﻣ اوم ﺑﻪ ﺎر ﻨﺎن ﺑﻬ اﺷﺘ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻨ .
٢ــ٤ــ٢ــ وﻳﺎر :ﺑﻌﻀ از زﻧﺎن در ﺑﺎردار ﺑﻪ ﻣﻮاد
ﺧﺎﺻ در اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺣﺴﺎس ﻣ ﺷﻮﻧ  .ﻣﺜ ًﻼ از ﺑﺮﺧ ﺑﻮﻫﺎ ﻳﺎ
ﻏ اﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎراﺣﺖ ﻣ ﺷﻮﻧ و ﻳﺎ ﺑﺮﻋ ﺲ ﺑﻪ ﺧﻮردن ﺑﺮﺧ ﻣﻮاد
در ﻃﻮل روز ﻣﺨﺼﻮﺻ ًﺎ در ﻫﻮا ﮔﺮم ﻣﻘ ار زﻳﺎد
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭘﻴ ا ﻣ ﻨﻨ  .ﮔﺎﻫ ﻣﻴﻞ ﻫﺎ ﻧﺎﺟﻮر ﻣﺜﻞ ﺧﺎ ﺧﻮر  ،ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻣﺼﺮف ﻨ .
روﻏﻦ زﻳﺘﻮن ﺑﻪ ﻏ ا روزاﻧﻪ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻨ .
ﺧﻮردن ﻳﺦ ،ﺑﺮﻓ ﻳﺨﭽﺎل ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ
ﺷﺐ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب از ﻣﻴﻮه ﻫﺎﻳ ﻪ اﺛﺮ ﻟﻴ َﻨﺖ ﺑﺨﺶ
ارزش ﻏ اﻳ ﻧ ارﻧ در ﺑﻌﻀ از ﻣﺎدران ﺑﺎردار دﻳ ه ﻣ ﺷﻮد
ﻪ ﺑﺎﻳ در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﺎر ﻨﺎن ﺑﻬ اﺷﺘ ﻣﺸﻮرت ﺮد .ﻣﻤ ﻦ دارﻧ ﻣﺜﻞ ﮔﻼﺑ  ،آﻟﻮ ،اﻧﺠﻴﺮ و ﺧﺮﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻨ .
اﺟﺎﺑﺖ ﻣﺰاج را ﻫﺮ روز در ﺳﺎﻋﺘ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺨﺼﻮﺻ ًﺎ
اﺳﺖ ﺑﻌﻀ از اﻳﻦ ﻣﻴﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻤﺒﻮد ﻣﺎده ﺧﺎﺻ در ﺑ ن
ﺑﺎﺷ ﻳﺎ ﺧﻮردن اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺒﺐ ﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻳﺎ ﺟ ب ﺻﺒﺢ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم دﻫ .
از ﻧﺎن ﻫﺎﻳ ﻪ ﺑﺎ آرد ﺎﻣﻞ و ﺳﺒﻮس دار ﺗﻬﻴﻪ ﺷ ه اﺳﺖ
ﻣﻮاد ﻣﻐ ﺷﻮد.
٣ــ٤ــ٢ــ ﺳﻮزش ﺳﺮدل :ﻳ از ﺷ ﺎﻳﺖ ﻫﺎ ﻣ ﺮر )ﻧﺎن ﺳﻨﮕ ( اﺳﺘﻔﺎده ﻨ .
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑ ﻧ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺎر ﻨﺎن ﺑﻬ اﺷﺘ
زن ﺑﺎردار ﺳﻮزش ﮔﻠﻮ و ﺳﺮدل و ﻧﻴﺰ ﺗﺮش ﺮدن اﺳﺖ و ﻋﻠﺖ
آن ﻓﺸﺎر اﺳﺖ ﻪ ﺑﺮاﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ رﺣﻢ و رﺷ ﺟﻨﻴﻦ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫ .
٧ــ٤ــ٢ــ ﺑﻮاﺳﻴﺮ :ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻳﺒﻮﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺰرﮔ رﺣﻢ ،ﺑﺮ
ﻣﻌ ه وارد و ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌ ه ﻳﺎ روده ﺑﻪ ﻣﺮ ﺑﺎز
ﮔﺮدد .ﺑﺎﻳ در اﻳﻦ ﻣﻮارد از ﭘﺮﺧﻮر  ،ﺗﻨ ﺧﻮردن ﻏ ا ،ﻣﺼﺮف ورﻳ ﻫﺎ ﻟﮕﻨ ﻓﺸﺎر وارد ﻣ آﻳ و درﻧﺘﻴﺠﻪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮن
 ١٥٨ﻏ اﻫﺎ دﻳﺮﻫﻀﻢ و ﺣﺠﻴﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺧﻮاﺑﻴ ن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ ورﻳ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﻣ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺮون زدﮔ ورﻳ ﻫﺎ اﻧﺘﻬﺎ

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺎدر و ﻛﻮدك در ﺧﺎﻧﻪ :ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺎدر

راﺳﺖ روده از ﻣﻘﻌ ﺑﻮاﺳﻴﺮ ﻣ ﮔﻮﻳﻨ  .ﺑﻮاﺳﻴﺮ ﺑﺎﻋﺚ درد و
ﺗﻮرم و ﮔﺎﻫ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰ و ﺑﻴﺮون آﻣ ن زاﻳ ه در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻘﻌ
ﻣ ﺷﻮد .در ﺻﻮرت اﺑﺘﻼ زن ﺑﺎردار ﺑﻪ ﺑﻮاﺳﻴﺮ ﺑﻪ او ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﻨﻴ ﻪ؛
از ﻏ اﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮا ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ از ﻳﺒﻮﺳﺖ )ﻣﺎﻳﻌﺎت
ﻓﺮاوان ،ﺳﺒﺰ ﻫﺎ و ﻣﻴﻮه ﻫﺎ( اﺳﺘﻔﺎده ﻨ .
ﻣﺤﻞ ﺑﻮاﺳﻴﺮ را ﺗﻤﻴﺰ ﻧﮕﺎه دارد.
اﺟﺴﺎم ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮﻧ ارد و از اﻧﺠﺎم ﺎرﻫﺎ ﺳﺨﺖ
ﺑﻪ ﻣ ت ﻃﻮﻻﻧ ﺧﻮددار ﻨ .
ﺗﺤﺮ ﺎﻓ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ .
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ درد ﺷ ﻳ ﺑﺎﺷ  ،ﺑﺮا اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎ
ﻧﺮم ﻨﻨ ه ﻣ ﻓﻮع و ﺗﺴ ﻴﻨ ﺑﻪ ﺎر ﻨﺎن ﺑﻬ اﺷﺘ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻨ.
 ٨ــ٤ــ٢ــ ﺗﺮﺷﺤﺎت َﻣﻬﺒِﻠ  :اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷﺤﺎت َﻣ ِﻬﺒﻠ
در دوران ﺑﺎردار ﻃﺒﻴﻌ اﺳﺖ و درا ﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎر
ﻧﻴﺴﺖ .اﻳﻦ ﺗﺮﺷﺤﺎت ،ﺳﻔﻴ ﻳﺎ ﺑ رﻧﮓ و ﺑ ﺑﻮﺳﺖ .ﮔﺎﻫ ﻣﻤ ﻦ
اﺳﺖ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻧﺎﺷ از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﺷ ﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﺷﺤﺎت زرد رﻧﮓ
ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ ،ﺳﻮزش و ﺧﺎرش در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠ ﻣ ﺷﻮد .در
اﻳﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎﻳ ﺑﻪ ﺎر ﻨﺎن ﺑﻬ اﺷﺘ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺮد.
٩ــ٤ــ٢ــ ﺗ ّﺮر ادرار :در اواﻳﻞ دوران ﺑﺎردار ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻓﺸﺎر رﺣﻢ ﺑﺮ ﻣﺜﺎﻧﻪ و در اواﺧﺮ اﻳﻦ دوران ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺸﺎر
ﺳﺮﺟﻨﻴﻦ ﺑﺮ آن ،ﺣﺠﻢ ﻣﺜﺎﻧﻪ ﻢ و ﺗ ّﺮر ادرار اﻳﺠﺎد ﻣ ﺷﻮد ﻪ
ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﻃﺒﻴﻌ اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗ ّﺮر ادرار ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻮزش ،ﺗﺐ و درد ﺑﺎﺷ ،
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺠﺎر ادرار اﺳﺖ و ﺑﺎﻳ ﺑﻪ ﺎر ﻨﺎن ﺑﻬ اﺷﺘ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺮد.
١٠ــ٤ــ٢ــ ﻤﺮدرد :ا ﺜﺮ زﻧﺎن ﺑﺎردار از ﻤﺮدرد
ﺷ ﺎﻳﺖ ﻣ ﻨﻨ  .ﻤﺮدرد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺰرگ ﺷ ن رﺣﻢ و
اﻧﺤﺮاف ﻣﻬﺮه ﻫﺎ ﻤﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ اﺳﺖ .اﺳﺘﺮاﺣﺖ ،ﭘﻮﺷﻴ ِن
ﻔﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻤﺮﺑﻨ ﻣﺨﺼﻮص ﺣﺎﻣﻠﮕ  ،اﻧﺠﺎم
ﺣﺮ ﺎت ورزﺷ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮔﺮم ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ در
ﺎﻫﺶ درد ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
١١ــ٤ــ٢ــ درد ﺸﺎﻟﻪ ران :ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﺷ ن رﺣﻢ

در اواﺧﺮ ﺣﺎﻣﻠﮕ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ دردﻫﺎﻳ ﻣﺒﻬﻢ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺸﺎﻟﻪ
ران ﻫﺎ ﺑﺮوز ﻣ ﻛﻨ  .در ﺣﺎل اﻳﺴﺘﺎده ﻓﺸﺎر زﻳﺎدﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﻀﻠﻪ ﻫﺎ
ﭘﺸﺖ و ران ﻫﺎ وارد ﻣ آﻳ  .در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﻣﺎن
اﺳﺘﺮاﺣﺖ اﺳﺖ.
١٢ــ٤ــ٢ــ ﺳﺮدرد :ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ زن ﺑﺎردار در اواﻳﻞ
ﺣﺎﻣﻠﮕ از ﺳﺮدرد ﺷ ﺎﻳﺖ ﻣ ﻨ  .اﮔﺮ ﺳﺮدرد ﺷ ﻳ ﺑﻮد ﺑﺎﻳ
ﻋﻠﺖ آن را ﺗﺸﺨﻴﺺ داد و درﻣﺎن ﺮد.
١٣ــ٤ــ٢ــ ﺧﺴﺘﮕ و ﺑ ﺧﻮاﺑ  :زن در ِ
اواﻳﻞ
ﺣﺎﻣﻠﮕ اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕ و ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔ ﻣ ﻨ ﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ
از ﻣﺎه ﺳﻮم از ﺑﻴﻦ ﻣ رود و در اواﺧﺮ ﺑ ﺧﻮاﺑ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣ ﺷﻮد.
ﻋﻠﺖ آن ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺣﺮ ِﺎت ﺟﻨﻴﻦ ،ﺗﻨﮕ ﻧﻔﺲ ،دردﻫﺎ
ﻋﻀﻼﻧ و ﻧﮕﺮاﻧ ﺑﺮا زاﻳﻤﺎن ﺑﺎﺷ  .ﺑﺮا ﺑﺮﻃﺮف ﺮدن
ﺑ ﺧﻮاﺑ ﭼﻨ دﻗﻴﻘﻪ ﻗ م زدن در ﻫﻮا آزاد ،دوش ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ آب
ﮔﺮم و ﻧﻮﺷﻴ ن ﺷﻴﺮ ﮔﺮم ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.

١٤ــ٤ــ٢ــ ﺗﻨﮕ ِ ﻧﻔﺲ :ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺰرگ ﺷ ن رﺣﻢ و
ﻓﺸﺎر آن ﺑﺮ ﻗﻠﺐ و رﻳﻪ و ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﻫﻮرﻣﻮﻧ در ﺑﺎردار
ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﮕ ﻧﻔﺲ و ﺗﻨ ﺷ ن ﺗﻨﻔﺲ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد.
زن ﺑﺎردار ﺑﺎ ﮔ ِ
اﺷﺘﻦ ﭼﻨ ﺑﺎﻟﺶ زﻳﺮ ﺳﺮ و ﺷﺎﻧﻪ و ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در
وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻧﻴﺰ اﺟﺘﻨﺎب از ﭘﺮﺧﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺑﻪ رﻓﻊ
آن ﻤ ﻨ  .اﮔﺮ ﺗﻨﮕ ﻧﻔﺲ ﺷ ت ﭘﻴ ا ﻨ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷ  ،ﻣﺎدر ﺑﺎﻳ ﻓﻮر ﺑﻪ ﺎر ﻨﺎن ﺑﻬ اﺷﺘ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻨ .
١٥ــ٤ــ٢ــ ورم و وارﻳﺲ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻗﻮز
ﭘﺎ در دوران ﺑﺎردار ورم ﻣ ﻨ اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ورم در ﺻﻮرت و
دﺳﺖ ﻫﺎ و ﺗﻤﺎم ﺑ ن ﺑﺎﺷ ﻣﺎدر ﺑﺎردار ﺑﺎﻳ ﺑﻪ ﺎر ﻨﺎن ﺑﻬ اﺷﺘ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻨ  .در ﻣﻮاﻗﻌ ﻫﻢ ﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﺴﺘﺎدن و ﻳﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ و
ﻓﺸﺎر ﺑﺮ رو اﻧ ام ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣ ت ﻃﻮﻻﻧ  ،وارﻳﺲ در ﭘﺎﻫﺎ زن ١٥٩
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ﺑﺎردار اﻳﺠﺎد ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﺎﻳ ﻓﻮر ﺑﻪ ﺎر ﻨﺎن ﺑﻬ اﺷﺘ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻨ  .در اﻳﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ او ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻨﻴ ﻪ؛
ــ از اﻳﺴﺘﺎدن و ﻳﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﻣ ت ﻃﻮﻻﻧ اﺟﺘﻨﺎب ﻨ .
روز ﭼﻨ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺮده ،در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮاب ﭘﺎﻫﺎ را
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﺑ ن ﻧﮕﻪ دارد.
ــ ﺑﺮا او ﺧﻮاﺑﻴ ن ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮ از
اﻳﺴﺘﺎدن رو ﭘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻣ ﺗ ﻃﻮﻻﻧ اﺳﺖ.
ــ از اﻧﺠﺎم ﺎرﻫﺎ ﺳﻨﮕﻴﻦ در دوران ﺑﺎردار ﺧﻮددار
ﻨ.
١٦ــ٤ــ٢ــ ﮔﺮﻓﺘﮕ ﻋﻀﻼت ﭘﺎ :از ﻧﻴﻤﻪ دوم
ﺑﺎردار ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺰرﮔ رﺣﻢ و ﻓﺸﺎر ﺑﺮ رو اﻋﺼﺎب ،ﮔﺮﻓﺘﮕ
ﻋﻀﻼت ﭘﺎﻫﺎ ﺷﺎﻳﻊ اﺳﺖ .ﮔﺮم ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ و ﻣﺎﺳﺎژ ﻋﻀﻼت ﺑﺎﻋﺚ
ﻢ ﺷ ن ﮔﺮﻓﺘﮕ ﻋﻀﻼت و ﺎﻫﺶ درد ﻣ ﺷﻮد.

اﮔﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻗ ام ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﮕ ﻋﻀﻼت رﻓﻊ ﻧﺸ  ،ﻣﻤ ﻦ
اﺳﺖ ﻋﻠﺖ آن اﺧﺘﻼل در ﻣﻴﺰان ﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎﺷ و ﺑﺎﻳ ﺑﺎ ﺎر ﻨﺎن
ﺑﻬ اﺷﺘ ﻣﺸﻮرت ﺮد.
١٧ــ٤ــ٢ــ ﻣﺸ ﻞ ﻫﺎ رواﻧ  :در ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌ ﺑﻮدن
ﺣﺎﻣﻠﮕ  ،زن و ﺷﻮﻫﺮ اﺣﺴﺎس ﺷﺎد و ﺷﻌﻒ ﻣ ﻨﻨ و رﻓﺘﺎر
ﻃﺒﻴﻌ دارﻧ  .رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ و ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﺗﺮس
از وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ،ﺣﺎﻣﻠﮕ ِ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﻋﻮارض ﺣﺎﻣﻠﮕ  ،ﻋ م اﻧﺠﺎم
زاﻳﻤﺎن در ﻣﻮﻋ ﻣﻘﺮر ،ﺷ ت دردﻫﺎ زاﻳﻤﺎن ،ﻣﺮده زاﻳ  ،ﺳﻘﻂ
ﺟﻨﻴﻦ ،ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ارﺛ و ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌ ﺑﻮدن ﺟﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷ .
ﻻزم اﺳﺖ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻣﺸ ﻞ ﻫﺎ ﻣﺎدر ﺗﻮﺟﻪ
ﺷﻮد .ﻣﺎدر ﺑﺎﻳ درﺑﺎره ﺣﺎﻣﻠﮕ  ،زاﻳﻤﺎن ،ﺗﻮﻟ ﻧﻮزاد و ﻣﺮاﻗﺒﺖ
از او اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ  .ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻃﺒﻴﻌ اﺳﺖ ﻣﺎدر
ﺑﺎﻳ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮزﻧ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷ .

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠ2v
ﺗﻬﻴﻪ ﻨﻴﺪ .ﺑﻴﻦ ﺑﺴﺘﮕﺎ ﻳﺎ ﺷﻨﺎﻳﺎ ﺧﻮ ﺳﺖ ﻢ
ﺑﺎ
ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ ﺷ ﺎﻳﺖ ﻫﺎ ﺷﺎﻳﻊ
ﺧﻴﺮ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸ ﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻪ ﺑﺎ
ﻓﺮ ﻧﺪ ﻳﺮ ﻳ ﺴﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻨﻴﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺎ ﻳﺎ
ﻨﻴﺪ.
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﻮ
ﺧﻮ ﺷﺘﻪ ﻧﺪ ،ﺳﺆ
ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮ ﺳﺖ؟
ﭼﻪ ﺷ ﺎﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ
ﺷﺮ ﭘﺎﻳﺎ ﻫﺮ ﺷ ﺎﻳﺖ ﭼﻪ ﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮ ﺳﺖ؟
ﻣﺸ ﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻊ ﺷﺪ ﺳﺖ؟

 ٥ــ٢ــ اﻫﻤﻴﺖ ﭘ ران در دوران ﺑﺎردار  ،زاﻳﻤﺎن
و ﭘﺲ از آن
آﻳﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺸﺎر ﺖ ﭘ ران را در دوران ﺑﺎردار  ،زاﻳﻤﺎن
و ﭘﺲ از آن ﻣ داﻧﻴ ؟
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدان از ﺧﺒﺮ ﭘ رﺷ ن ﺧﻮد ﻫﻴﺠﺎن زده و ﺑﺴﻴﺎر
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣ ﺷﻮﻧ  .اﮔﺮ ﻣﺮدان از ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﺟﺴﻤ و رواﻧ ِ
ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺎﻣﻠﮕ آﮔﺎه ﺷﻮﻧ  ،ﻣ ﺗﻮاﻧﻨ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻤ
ﻨﻨ ﺗﺎ اﻳﻦ دوران را ﺑﻪ راﺣﺘ و ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮ آﺳﻮده ﺑﮕ راﻧﻨ .
ﻣﺮد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺎد ﻧﺎﺷ از ﭘ رﺷ ن ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ
 ١٦٠ﻣﺎﻟ و ﭘﺮورﺷ ﻮد ﺧﻮد ﻣ اﻧ ﻳﺸ و ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﻓ ﺮ ﻨ

ﺣﺎﻣﻠﮕ و ﺗﻮﻟ ﻮد ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط او و ﻫﻤﺴﺮش اﺛﺮ ﻣ ﮔ ارد.
ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎردار ﻫﻤﺴﺮ و ﻧﻴﺰ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎل دارد از ﻧﻘﺶ ﺧﻮد ِ
ﻣﻘﺎم ﭘ ر آﮔﺎه ﻧﺒﺎﺷ .
در ِ
ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﺣﺴﺎس ﻫﺎ ﻃﺒﻴﻌ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد
او ﺑﺎﻳ درﺑﺎره اﺣﺴﺎس ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﺻﺤﺒﺖ ﻨ  .اﻳﻦ اﻣﺮ
ﺑﻪ او ﻤ ﻣ ﻨ ﻪ ﻧﻘﺶ واﻗﻌ ﺧﻮد را در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﭘ ر اﻳﻔﺎ
ﻨ  .ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎردار  ،زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻳﻠ ﻓ ﺮ ﻣ ﻨﻨ ﻪ
ﻗﺒ ًﻼ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﻬ ﺑﻪ آن ﻧ اﺷﺘﻨ  .اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻃﺒﻴﻌ
اﺳﺖ .آن ﻫﺎ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻳ ﻳﮕﺮ ،ﺑﻪ ﭘ ر و
ﻣﺎدرﺷ ن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ آﻳﻨ ه ﻓﺮزﻧ ان ﺧﻮد ﺑﻴﻨ ﻳﺸﻨ .
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ﻮد ﺎن ﺑﻪ ﻳ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎدر و ﭘ ر ﺧﻮد ﻧﻴﺎز دارﻧ .
ﻧﻘﺶ ﭘ ر ﺑﺎﻳ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟ ﻧﻮزاد آﻏﺎز ﺷﻮد .ﭘ ران ﺑﺎﻳ در
دوران ﺑﺎردار و زاﻳﻤﺎن ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨ .
آن ﻫﺎ ﺑﺎﻳ ﻋﻼﻳﻢ ﻃﺒﻴﻌ و ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌ دوران ﺑﺎردار را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨ
ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در ﻣﻮرد آن ﻫﺎ اﻗ ام ﻨﻨ  .زﻧﺎﻧ
ﻪ از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد در دوران ﺑﺎردار ﺑﺮﺧﻮردارﻧ ،
ﻣﺸ ﻞ ﻫﺎ روﺣ و رواﻧ ﻤﺘﺮ دارﻧ و ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎﻳ را ﻪ
در ﺑ ﻧﺸﺎن اﻳﺠﺎد ﻣ ﺷﻮد ﺑﻬﺘﺮ ﻣ ﭘ ﻳﺮﻧ و زاﻳﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﻳﺸﺎن
آﺳﺎن ﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘ ران در ﺗﻤﺎﻣ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎردار ،
زاﻳﻤﺎن و ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن ،ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاﻫ و آن ﻫﺎ را
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻨﻨ .
١ــ  ٥ــ٢ــ دوران ﺑﺎردار  :ﻣﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻳ
آﮔﺎه ﺑﺎﺷ ﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﻣﻬﻤ در ﻣﺎه ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎردار و
رﺷ ﺟﻨﻴﻦ در ﺑ ن زن اﻳﺠﺎد ﻣ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﺟﺴﻤ و
روﺣ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧ ﮔ او اﺛﺮ ﺑﮕ ارد.
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣ ﺷﻮد ﻣﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ دوران ﺑﺎردار ،
ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاﻫ ﻨ  .در اﻳﻦ دوران ارﺗﺒﺎط ﭘ ر ﺑﺎ ﺟﻨﻴﻦ
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﻤﺲ ﺣﺮ ﺖ و ﻫﻴﺠﺎن ﺷﻨﻴ ن ﺻ ا ﻗﻠﺐ او،
ﺣﺮف زدن ﺑﺎ ﺟﻨﻴﻦ و … اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎد دارد.
ﺑﺮا ﻣﺮدان ،ﺑﺎردار ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن آﻣﺎدﮔ ﺑﺮا
ﭘ ﻳﺮش ﻧﻘﺶ ﭘ ر و ﻗﺒﻮل ﻧﻘﺶ ﻣﺎدر ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﺑﺎﺷ .
٢ــ  ٥ــ٢ــ زاﻳﻤﺎن و ﺗﻮﻟ  :در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﻳﺘ
ﭘ ر ﺑﺎﻋﺚ آراﻣﺶ روح و آﺳﺎﻳﺶ ﺟﺴﻢ ﻫﻤﺴﺮش ﻣ ﺷﻮد .ﺷﻮﻫﺮ
ﺑﺎﻳ در ﺻﻮرت اﻣ ﺎن ﻫﻨﮕﺎم زاﻳﻤﺎن ﻧﺰدﻳ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻮده ،ﺑﺮا
ﻤ ﺑﻪ او آﻣﺎده ﺑﺎﺷ  .ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎﻳ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟ در ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺎدر
ﻫﻨﮕﺎم زاﻳﻤﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻧﻮزاد ﭘﺲ از ﺗﻮﻟ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ .
ﺑﺎﻳ ﺑﺎ زن و ﺷﻮﻫﺮ در دوران ﺑﺎردار درﺑﺎره ﺷﻴﻮه ﻫﺎ
اﻧﺠﺎم زاﻳﻤﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻮد .ﻣﺎدر در دوران ﻧﻘﺎﻫﺖ ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن
ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎز ﺷ ﻳ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻤ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد دارد.
٣ــ  ٥ــ٢ــ ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن :دوران ﺑﻌ از زاﻳﻤﺎن،
دوراﻧ ﺟ ﻳ در زﻧ ﮔ اﺳﺖ .ا ﺜﺮ زن و ﺷﻮﻫﺮﻫﺎ از ﺑﺎر
ﺳﻨﮕﻴﻨ ﻪ ﺑﺮ دوش آن ﻫﺎ ﮔ ارده ﺷ ه اﺳﺖ ،اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕ

ﻣ ﻨﻨ  .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻠﻖ و ﺧﻮ و ﻧﻴﺰ اﻧ وه و
اﻓﺴﺮدﮔ ﻣ ﺷﻮﻧ  .ﭼﻨﺎن ﭼﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﭼﻨ ﻫﻔﺘﻪ از
ﺑﻴﻦ ﻧﺮﻓﺖ ﺑﺎﻳ ﺑﺎ ﺎر ﻨﺎن ﺑﻬ اﺷﺘ ﻣﺸﻮرت ﺮد.
ِ
ﺑﻴﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻮد ﻣ ﮔ رد .ﭘ ر ﻫﻢ
ﻣ ﺗﻮاﻧ در اﻳﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ او ﻤ ﻨ  .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ
ﺑﺰرگ ﺗﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨ ﺑﺎﻳ وﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺻﺮف ﺷﻮد
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﺗﺎزه وارد ﻋﺎدت ﻨﻨ و ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧ ﭼﮕﻮﻧﻪ وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد
ِ
ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺮ ﻳﺎ ﺑﺮادر ﺑﺰرگ ﺗﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻨ .
را در
ﻣﻬﺎرت ﭘ رﺷ ن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن دارد و ﻣﺮد ﺑﺎﻳ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺟ ﻳ ﺑﻪ ﺗ رﻳﺞ ﺑﺎ آن ﺧﻮ ﺑﮕﻴﺮد .ﭘ ر ﺑﺮا ﻮد
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻪ ﭘ ر ﺧﺎﻧﻮاده در دوران ﺑﺎردار و
زاﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﻧﺰدﻳ ﺘﺮ ﺑﺎﺷ ﺑﻬﺘﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧ وﻇﺎﻳﻒ ﻫﻤﺴﺮ
و ﭘ ر ﺧﻮد را در آﻳﻨ ه اﻧﺠﺎم دﻫ .
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ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﻣﺎدرى ﺳﺎﻟﻢ )اﳝﻦ( 1ﭼﻴﺴﺖ؟
ِ
ﻣﺎدرى اﳝﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺷﺎره ﺑﻪ »ﺗﻮاﳕﻨﺪى زن ﺑﺮاى داﺷﱳ ﻳﻚ دوران ﺑﺎردارى و زاﳝﺎن ﺳﺎﻟﻢ و
ِ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ« ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﻣﺎدرى اﳝﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﺑﺮاى زﻧﺎن در دوران ﺑﺎردارى و زاﳝﺎن و
اﺑﺘﻜﺎر
ِ
ﭘﺲ از آن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻰ از ﺑﺎردارى و زاﳝﺎن ،ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ ﺣﺪود ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺎدر در ﺳﺎل اﺳﺖ و اﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﺮگ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺟﻨﲔ و ﻧﻴﺰ ﻧﻮزاد در ﻫﻔﺘﻪ ى اول زﻧﺪﮔﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد .ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﻰ از
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و اﻗﺘﺼﺎدى اﻳﻦ ﻣﺮگ ﻫﺎ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎ و ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻨﮕﲔ اﺳﺖ.
ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ى ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺎدران در ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﺣﺎﻣﻠﮕﻰ و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ
ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد اﺳﺖ.

 ٦ــ٢ــ ﺑﻬ اﺷﺖ دوران ﺑﺎردار
آﻳﺎ ﺑﺎ اﺻﻮل ﺑﻬ اﺷﺘ دوران ﺑﺎردار آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻴ ؟
١ــ  ٦ــ٢ــ ﺗﻐ ﻳﻪ زن ﺑﺎردار :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨ ﻪ
ﺟﻨﻴﻦ ﻠﻴﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﺗﻐ ﻳﻪ ا ﺧﻮد را ﺑﺮا رﺷ و ﻧﻤﻮ از
ﻣﺎدر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣ ﻨ  ،ﺗﻐ ﻳﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺎدر در دوران ﺣﺎﻣﻠﮕ از
اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

٤ــ ٣ﺳﻬﻢ

 ٣ﺳﻬﻢ

 ٥ــ ٤ﺳﻬﻢ

٤ــ ٣ﺳﻬﻢ

١١ــ٧ﺳﻬﻢ

ﻫﺮم ﻏ اﻳ ﺑﺮا دوران ﺑﺎردار و ﺷﻴﺮدﻫ

رژﻳﻢ ﻏ اﻳ روزاﻧﻪ ﻣﺎدر ﺑﺎﻳ ﻧﻴﺎزﻫﺎ او و ﺟﻨﻴﻦ را
ﺎﻣ ًﻼ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻨ  .در اﻳﻦ دوران ﻧﻴﺎز ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻧﺮژ زا،
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ،وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌ ﻧ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣ ﻳﺎﺑ  .ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﻣ ﺷﻮد ﻣﺎدران ﺑﺎردار از ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣﻮاد ﻏ اﻳ ﺑﻪ ﻣﻘ ار
زﻳﺮ ﻣﺼﺮف ﻨﻨ .
١٦٢
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ﻣﺎدر در دوران ﻗﺒﻞ از ﺑﺎردار ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳ ﺗﻐ ﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ ﺗﺎ ﻓﺮزﻧ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ وزن ﻃﺒﻴﻌ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آورد.
ﺟ ول ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻏ اﻳ در ﻣﺎدران
ﺑﺎردار و ﺷﻴﺮده
ﻏ ا ﻣﺼﺮﻓ ﻣﺎدر در دوران ﺑﺎردار و ﺷﻴﺮدﻫ ﺑﺎﻳ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎردار در دﻓﻌﺎت و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب
ﺳﻬﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻏ اﻳ
ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درآﻣ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد.
 ٣ﺳﻬﻢ
ﺷﻴﺮ و ﻓﺮاورده ﻫﺎ آن
در دوران ﺑﺎردار  ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﻮردن ﻏ ا ﺟ اﮔﺎﻧﻪ
٤ــ ٣ﺳﻬﻢ
ﮔﻮﺷﺖ ،ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﻣﻐﺰﻫﺎ
ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻏ اﻳ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻞ و
١١ــ ٧ﺳﻬﻢ
ﻧﺎن و ﻏﻼت
ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻮار اﺳﺖ.
٤ــ ٣ﺳﻬﻢ
ﻣﻴﻮه ﻫﺎ
اﻓﺰاﻳﺶ وزن در دوران ﺑﺎردار ﺑﺎﻳ ﺗ رﻳﺠ ﺻﻮرت
 ٥ــ ٤ﺳﻬﻢ
ﺳﺒﺰ ﻫﺎ
ﮔﻴﺮد.
ﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘ ار ﻣﻤ ﻦ
ﮔﺮوه ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ )ﭼﺎﺷﻨ ﻫﺎ ،ﺗﺮﺷ ﻫﺎ،
اﮔﺮ وزن ﻣﺎدر در ٣ﻣﺎﻫﻪ آﺧﺮ ﺑﺎردار اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎﺑ
ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ،ﺷﻴﺮﻳﻨ  ،ﻧﻤ و …(
ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺿﻤﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺎر ﻨﺎن ﺑﻬ اﺷﺘ از ﻧﺎن ،ﺑﺮﻧﺞ،
 ٨ــ ٦ﻟﻴﻮان در روز
٭ ﻣﺎﻳﻌﺎت
ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨ و ﭼﺮﺑ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻨ .
ﻣﺜﺎل
ﻣﺎدران ﺷﻴﺮده ﺑﺮا ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺷﻴﺮدﻫ ﺑﻪ ﺗﻐ ﻳﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏ اﻳ زن ﺑﺎردار
و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺎﻓ ﻧﻴﺎز دارﻧ .
ــ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ :ﻧﺎن ﺳﻨﮕ ) ٣واﺣ ﻳﺎ ﺳﻬﻢ = ٣ﺗ ﻪ
زﻧﺎن ﭼﺎق در دوران ﺑﺎردار و ﺷﻴﺮدﻫ ﻧﺒﺎﻳ رژﻳﻢ
ﻫﺮ ام ﺑﻪ اﻧ ازه ﻳ ﻒ دﺳﺖ(  +ﺮه ) ١٠ﮔﺮم = ﻳ ﺳﻮم ﻻﻏﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧ .
ﻗﻮﻃ ﺒﺮﻳﺖ(  +ﻣﺮﺑﺎ ) ٢ﻗﺎﺷﻖ ﻏ اﺧﻮر (  +ﺷﻴﺮ )ﻳ ﻟﻴﻮان(
در دوران ﺑﺎردار و ﺷﻴﺮدﻫ ﺑﺎﻳ ﺑﺮا ﺟﺒﺮان ﻤﺒﻮد
ــ ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺻﺒﺢ :ﻣﻴﻮه ﻓﺼﻞ  ٢ﻋ د  +ﻣﻐﺰﻫﺎ اﻣﻼح و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ از ﻣ ﻤﻞ ﻫﺎ داروﻳ اﺳﺘﻔﺎده ﻨ .
)ﺑﺎدام ،ﭘﺴﺘﻪ و …( )ﻧﺼﻒ ﻟﻴﻮان(
ﻳ از اﻳﻦ ﻣ ﻤﻞ ﻫﺎ ﻗﺮص آﻫﻦ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻧﻴﺎز ﻣﺎدر ﺑﻪ
ــ ﻧﺎﻫﺎر :ﻋ س ﭘﻠﻮ ) ١٩ﻗﺎﺷﻖ ﻏ اﺧﻮر ﺑﺮﻧﺞ ﭘﺨﺘﻪ  +آﻫﻦ در دوران ﺣﺎﻣﻠﮕ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎز ﺟﻨﻴﻦ و ﻣﺎدر زﻳﺎد ﻣ ﺷﻮد و
ﻳ ﺳﻮم ﻟﻴﻮان ﻋ س ﭘﺨﺘﻪ(  ٦٠ +ﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺨﺘﻪ )ﺣ ود ًا ﺑﻪ رژﻳﻢ ﻏ اﻳ ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧ ﻧﻴﺎز ﺑ ن ﻣﺎدر را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻨ .
اﻧ ازه دو ﻗﻮﻃ ﺒﺮﻳﺖ(  ٢ +ﻗﺎﺷﻖ ﻏ اﺧﻮر روﻏﻦ ﻣﺎﻳﻊ +
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻤﺒﻮد ﺗﻌ اد از اﻣﻼح و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ
ﺳﺒﺰ ﺧﻮردن )ﻳ ﻟﻴﻮان(  +ﻣﺎﺳﺖ )ﻧﺼﻒ ﻟﻴﻮان(
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺳﻴ ﻓﻮﻟﻴ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻘﺺ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒ
ــ ﻋﺼﺮاﻧﻪ :ﻳ ﻋ د ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨ ﭘﺨﺘﻪ ﺑﻪ اﻧ ازه
ﻧﻮزاد ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺎدر ﺑﺎﻳ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎد ﻗﺮص ﻫﺎ آﻫﻦ،
ﻣﺘﻮﺳﻂ  +ﻧﺎن ) ٢ﺗ ﻪ(  +آب ﻣﻴﻮه )ﻳ ﻟﻴﻮان(
اﺳﻴ ﻓﻮﻟﻴ و ﻣﻮﻟﺘ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ را ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮر ﭘﺰﺷ ﻣﺼﺮف
ــ ﺷﺎم :ﻳ ﻋ د ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﭘﺨﺘﻪ  ١/٥ +ﻗﺎﺷﻖ ﻏ اﺧﻮر
ﻨ.
روﻏﻦ ﻣﺎﻳﻊ  +ﻣﺎﺳﺖ )ﻧﺼﻒ ﻟﻴﻮان(  +ﺳﺎﻻد ﻓﺼﻞ  ٢ +ﺗ ﻪ ﻧﺎن
ﺑﺮا ﺎﻫﺶ ﻋﻮارض ﻣﺼﺮف ﻗﺮص آﻫﻦ )ﺗﻬﻮع ،درد
ﺳﻨﮕ
ﻣﻌ ه ،اﺳﻬﺎل و ﻳﺒﻮﺳﺖ( ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣ ﺷﻮد ﻣﺎدر ﺑﺎردار آن را ﺑﻌ
ــ آﺧﺮ ﺷﺐ :ﺷﻴﺮ )ﻳ ﻟﻴﻮان(  ٤ +ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺮﺑﺎﺧﻮر
از ﻏ ا ﻳﺎ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ﻣﺼﺮف ﻨ .
ﻋﺴﻞ
ﻣﺎدر ﺑﺎردار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از ﻋﻮارض ﻧﺎﺷ از
ﻣﺎدر ﺑﺎردار ﺑﺎﻳ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ ﺗﻐ ﻳﻪ ا زﻳﺮ را رﻋﺎﻳﺖ ﻤﺒﻮد ﻳ  ،از ﻧﻤ ﻳ دار اﺳﺘﻔﺎده ﻨ  .در ﺻﻮرت وﺟﻮد ورم
ﻨ:
در ﻣﺎه ﻫﺎ آﺧﺮ ﺑﺎردار ﺑﺎﻳ ﻣﺼﺮف آن را ﻣﺤ ود ﻨ .
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ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﺗﻮﺻﻴﻪ ى ﻣﺼﺮف ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎ در دوران ﺑﺎردارى و ﺷﻴﺮدﻫﻰ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ
در ﺑﺎردارى ﻧﻴﺎز ﺑﻪ وﻳﺘﺎﻣﲔ ﻫﺎ و اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﻰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻏﺬاﻳﻰ روزاﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺮ ﻴﺐ داروﻳ

زﻣﺎن ﻣﺼﺮف

اﺳﻴ ﻓﻮﻟﻴ )ﺑﺮا ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از ﻧﻘﺺ
ﻣﺎدرزاد دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒ ﺟﻨﻴﻦ( ﻣﻨﺒﻊ ﻏ اﻳ :
ﻣﺎﻫ  ،ﺟﮕﺮ ،ﺣﺒﻮﺑﺎت ،اﺳﻔﻨﺎج ،ﭘﺮﺗﻘﺎل و …

ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻃﻼع از ﺑﺎردار ﻳﺎ ﺗﺮﺟﻴﺤ ًﺎ  ٣ﻣﺎه
ﻗﺒﻞ از آن ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎردار

ﻣﻘ ار ﻣﺼﺮف
ﻳ روز در ﻣﻴﺎن )ﻳﺎ روزاﻧﻪ( ﻳ ﻗﺮص ﻳ
ﻣﻴﻠ ﮔﺮﻣـــ ﺑـﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫــﺎ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

آﻫﻦ )ﺑﺮا ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از ﻢ ﺧﻮﻧ ﻣﺎدر( ﻣﻨﺒﻊ
ﻏ اﻳ  :ﮔﻮﺷﺖ ،ﺟﮕﺮ ،ﺣﺒﻮﺑﺎت ،اﺳﻔﻨﺎج،
ﺸﻤﺶ ،ﺧﺮﻣﺎ ،اﻧﻮاع ﻣﻐﺰﻫﺎ و …

از ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ  ١٦ﺑﺎردار )ﻣﺎه ﭼﻬﺎرم( ﺗﺎ ٣
ﻣﺎه ﺑﻌ از زاﻳﻤﺎن

ﻳ

ﻗﺮص در روز

ﻣﻮﻟﺘ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺳﺎده ﻳﺎ ﻣﻴﻨﺮال٭ )ﺑﺮا ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ
از ﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و اﻣﻼح(

از ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ  ١٦ﺑﺎردار )ﻣﺎه ﭼﻬﺎرم( ﺗﺎ ٣
ﻣﺎه ﺑﻌ از زاﻳﻤﺎن

ﻳ

ﻗﺮص در روز

✎

اﮔﺮ ﻣﻮﻟﺘ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺣﺎو اﺳﻴ ﻓﻮﻟﻴ

ﺑﺎﺷ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻗﺮص اﺳﻴ ﻓﻮﻟﻴ

ﻧﻴﺴﺖ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠ3v
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺖ؟
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ
ﻫﻤﺎ ﻃﻮ ﻪ ﻣﻲ ﻧﻴﺪ ﻟﮕﻮﻫﺎ ﻏﺬ ﻳﻲ ﻣﺮ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﺳﺎ ﺑﺎ ﻫﺎ ،ﻋﺎ ﻫﺎ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺘﺮ
ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﺎ
ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎ
… ﻣﺘﻔﺎ ﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺮ ﻫﺎ  ٥ﻧﻔﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮﻳﺪ .ﻫﺮ ﮔﺮ
ﺧﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻨﻴﺪ .ﺳﻌﻲ ﻨﻴﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻳﺮ ﺑﭙﺮ ﻳﺪ:
ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﻏﺬ ﻳﻲ ﻣﺎ ﺑﺎ  ،ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ ﻏﺬ ﻳﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ  ،ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﻔﺎ
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮ  .ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎ ﮔﻴﺎﻫﻲ ،ﭘﺮﻫﻴﺰﻫﺎ ﻏﺬ ﻳﻲ ،ﺑﺎ ﻫﺎ ﻋﺎ ﻫﺎ ﺧﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ
ﺳﺘﻲ ﻳﺎ ﻧﺎ ﺳﺘﻲ ﻫﺎ ﺑﺤﺚ ﻨﻴﺪ.
ﻳﻪ ﻫﻴﺪ ﺑﺎ
ﻼ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮ

٢ــ ٦ــ٢ــ ﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ :در دوران ﺑﺎردار ﻻزم
ﻧﻴﺴﺖ ﻪ ﻣﺎدر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺧﻮد را ﻣﺤ ود ﻨ وﻟ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ او
 ١٦٤ﺑﺎﻳ در ﺣ ﺑﺎﺷ ﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺴﺘﮕ و آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧ ن ﺑﻪ ﺧﻮدش

ﻳﺎ ﺟﻨﻴﻦ ﻧﺸﻮد .ﻣﺎدر ﺑﺎﻳ از ﻧﺸﺴﺘﻦ و اﻳﺴﺘﺎدن ﻃﻮﻻﻧ ﻣ ت
در ﻳ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮددار ﻨ  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ آﺧﺮ
ﺑﺎردار ﻧﺒﺎﻳ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ .

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺎدر و ﻛﻮدك در ﺧﺎﻧﻪ :ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺎدر

٣ــ  ٦ــ٢ــ ﻣﺴﺎﻓﺮت :ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺮا زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎردار
ﺿﺮر ﻧ ارد ،اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ زﻧﺎن ﺑﺎردار از ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺎ ﻃﻮﻻﻧ
در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺣﺎﻣﻠﮕ و در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ آﺧﺮ ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ اﮔﺮ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﻘﻂ و ﻳﺎ زاﻳﻤﺎن زودرس دارﻧ  ،ﺧﻮددار ﻨﻨ .
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣ ﺷﻮد زن ﺑﺎردار در ﺑﻴﻦ راه ﺣ اﻗﻞ ﻫﺮ دو ﺳﺎﻋﺖ ﻳ
ﺑﺎر ﻗ م ﺑﺰﻧ .
٤ــ  ٦ــ٢ــ اﺳﺘﺤﻤﺎم :اﺳﺘﺤﻤﺎم در دوران ﺑﺎردار
ﻣﺤ ودﻳﺘ ﻧ ارد .ﺣﻤﺎم ﺮدن ﺑﺎﻳ ﻮﺗﺎه ﻣ ت ﺑﺎﺷ و از آب ﺑﺎ
دﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺷ ن ﻣﺎدر در
ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ آﺧﺮ ﺣﺎﻣﻠﮕ و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدﻟﺶ در
ﺣﻤﺎم ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ ﻻزم در اﻳﻦ ﺑﺎره اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﻣﺎﻧﻨ
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از ﻟﻴﺰ ﺧﻮردن در وان ﺣﻤﺎم .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دﻣﺎ آب،
وﻟﺮم و زﻣﺎن ﺣﻤﺎم ﺮدن ﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷ .
 ٥ــ  ٦ــ٢ــ ﻟﺒﺎس و ﻔﺶ :ﻟﺒﺎس ﻫﺎ در ِ
دوران ﺣﺎﻣﻠﮕ
ﺑﺎﻳ آزاد و راﺣﺖ ﺑﺎﺷ  .از ﺑﺴﺘﻦ ﻤﺮﺑﻨ و ﺑﻨ ﺟﻮراب ﺑﺎﻳ
ﺧﻮددار ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺮﻳﺎن ﻃﺒﻴﻌ ﺧﻮن ﻣ ﺷﻮد و ﻣﻤ ﻦ
اﺳﺖ در ﭘﺎﻫﺎ اﻳﺠﺎد وارﻳﺲ ﻳﺎ ورم ﻨ  .اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻨ
راﺣﺖ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﺎه ﻫﺎ آﺧﺮ ﺑﺎردار ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣ ﺷﻮد ﭼﻮن
ﺳﻨﮕﻴﻨ ﭘﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘ و اﻓﺘﺎدﮔ آن ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در دوران ﺣﺎﻣﻠﮕ از ﻔﺶ دارا ﭘﺎﺷﻨﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻌﺎدل ﺑ ن ﺣﻔﻆ و از ﻤﺮ درد و ﭘﺎدرد
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﺷﻮد.
 ٦ــ  ٦ــ٢ــ ﺧﻮاب و اﺳﺘﺮاﺣﺖ :ﻢ ﺧﻮاﺑ ﺑﺮا
ﺳﻼﻣﺖ زن ﺑﺎردار زﻳﺎن آور اﺳﺖ .ﻣﺎدر ﺑﺎردار ﺑﺎﻳ ﺣ اﻗﻞ ٨
ﺗﺎ  ١٠ﺳﺎﻋﺖ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺨﻮاﺑ  .اﺳﺘﺮاﺣﺖ در روز ﺑﺎﻋﺚ
ﻣ ﺷﻮد زن ﺑﺎردار ﻤﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕ و درد ﻨ  .ﺧﻮاﺑﻴ ن
ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮا ﻣﺎدر ﺑﺎردار اﺳﺖ.

٧ــ  ٦ــ٢ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮا آزاد :زن ﺑﺎردار ﺑﺎﻳ
روزاﻧﻪ ﺣ اﻗﻞ ﻳ ﺗﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻮا آزاد ﭘﻴﺎده رو ﻨ ،
ﭼﻮن ﻳ از راه ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Dﻪ ﺑﺮا ﺟﻨﻴﻦ
ﺿﺮور اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از آﻓﺘﺎب اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﻓﺘﺎب
ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Dاﻳﺠﺎد ﻣ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺎر در ﻫﻮا ﮔﺮم
و آﻓﺘﺎب ﺳﻮزان ﺑﺮا ﺴﺎﻧ ﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺣﺴﺎس دارﻧ  ،ﺻﻼح
ﻧﻴﺴﺖ.
 ٨ــ  ٦ــ٢ــ ورزش :ﻣﺤ ود ﺮدن ورزش در ﺣﺎﻣﻠﮕ
ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﺮط اﻳﻨ ﻪ ورزش ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺘﮕ ﻳﺎ آﺳﻴﺐ دﻳ ﮔ
زن ﺑﺎردار ﻳﺎ ﺟﻨﻴﻦ ﻧﺸﻮد .ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎ ورزﺷ در دوران ﺑﺎردار
ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻀﻼت ﻣ ﺷﻮد ،ﮔﺮدش ﺧﻮن در دﺳﺖ ﻫﺎ
و ﭘﺎﻫﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣ دﻫ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑ ن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﻴﻪ ﺑﻌ از
زاﻳﻤﺎن را ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣ ﻨ .
ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﻳ ﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑ ﻧ ﻓﻌﺎل اﻧ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ و
ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ورزﺷ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ورزﺷ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨ .
ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺑﺎردار ﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎردار ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ورزﺷ
ﻧ اﺷﺘﻪ اﻧ ﺑﺎﻳ ﺑﻪ ﻳﺎد ﺑﺴﭙﺎرﻧ ﻪ ﺑﺎردار زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮا
ﺷﺮوع ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎ ورزﺷ ﻧﻴﺴﺖ .اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳ ﻣﺜﻞ راه رﻓﺘﻦ ﺑﺮا آﻣﺎدﮔ ﺟﺴﻤﺎﻧ ﺧﻮد ﺷﺮوع
ﻨﻨ .
اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕ ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺸ اردﻫﻨ ه در دوران ﺑﺎردار
اﺳﺖ .ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ ﺷ ﻳ ﻧﻴﺰ اﻳﺠﺎد ﺧﺴﺘﮕ ﻣ ﻨ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ
ﺑﺎردار ﺑﺎﻳ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨ در زﻣﺎن ﺧﺴﺘﮕ  ،درد و ﮔﺮﻓﺘﮕ ﻋﻀﻼﻧ ،
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ورزﺷ را ﺳﺮﻳﻌ ًﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻨﻨ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫ ه ﻋﻼﻳﻢ
ﺧﻮﻧﺮﻳﺰ ﺣﺘﻤ ًﺎ ﺑﻪ ﭘﺰﺷ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻨﻨ  .از دﻳﮕﺮ ﻓﺎﻳ هﻫﺎ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ
ورزﺷ در دوران ﺑﺎردار ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ آﻣﺎدﮔ رواﻧ و ﻋﺎﻃﻔ
زن ﺑﺎردار اﺳﺖ.

١٦٥

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺎدر و ﻛﻮدك در ﺧﺎﻧﻪ :ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺎدر

ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳ از ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎ ورزﺷ دوره
ﺗﻮﺟﻪ ﻨﻴ :

ﺑﺎردار

ــ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ دراز ﺑ ﺸ و ﭘﺎﻫﺎ را ﺗﺎ زاﻧﻮ ﺗﺎ ﻨ  .ﻒ ﭘﺎﻫﺎ رو زﻣﻴﻦ و ﺑﻪ اﻧ ازه
ﻋﺮض ﺷﺎﻧﻪ از ﻫﻢ ﺑﺎز ﺑﺎﺷ .ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دم ﻋﻀﻼت ﺑﺎﺳﻦ را ﻣﻨﻘﺒﺾ ﻨ و از زﻣﻴﻦ
ﻤ ﺑﻠﻨ ﻨ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﺎزدم ﻋﻤﻴﻖ ﻋﻀﻼت ﺑﺎﺳﻦ را ﺷﻞ ﺮده و ﭘﺸﺖ را آرام
ﺑﻪ رو زﻣﻴﻦ ﻗﺮار دﻫ  .اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻫﺎ ﺷ ﻢ ،ﻤﺮ ،ﻟﮕﻦ و
اﺻﻼح ﮔﻮد ﻤﺮ و ﺎﻫﺶ درد ﻣ ﺷﻮد.

ــ اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ را اﻳﺴﺘﺎده و ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد .ﭘﺸﺖ ﺎﻣ ً
ﻼ
ﺻﺎف ﺑﺎﺷ و دﺳﺖ ﻫﺎ را از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ آرﻧﺞ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﮕﻪ دارد .ﺳﭙﺲ
ﺑﻪ آراﻣ دﻧ ه ﻫﺎ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دم و ﺑﺎزدم ﺷ ﻤ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
راﺳﺖ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧ  .اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﻌﻄﺎف ﭘ ﻳﺮ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻋﻀﻼت ﻤﺮ ،دﻧ ه ﻫﺎ
و ﭘﺸﺖ ﻣ ﺷﻮد.

ــ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻪ ﮔﻮد ﻤﺮ ،ﺗ ﻴﻪ ﮔﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ  ،ﻋﻀﻼت
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻘﻌ و ﻣﻬﺒﻞ )ﻋﻀﻼت ﻒ ﻟﮕﻦ ﻪ از دﻓﻊ ادرار و ﮔﺎز روده ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ
ﻣ ﻨ ( را ﻣﻨﻘﺒﺾ ﻨ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آراﻣ ﺷﻞ ﻨ  .اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻋﻀﻠﻪ ﻫﺎ ﻒ ﻟﮕﻦ
را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣ ﻨ و اﻓﺘﺎدﮔ رﺣﻢ و ﻣﺜﺎﻧﻪ ،ﺑﻮاﺳﻴﺮ ودﻓﻊ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ادرار را ﺎﻫﺶ
ﻣ دﻫ ﺿﻤﻨ ًﺎ در ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﻣﺤﻞ ﺑﺨﻴﻪ ﻫﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠ ﻧﻴﺰ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.

١٦٦

ــ در وﺿﻌﻴﺖ ﭼﻬﺎر دﺳﺖ و ﭘﺎﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد .ﺳﺮ در اﻣﺘ اد ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷ و زاﻧﻮﻫﺎ
را ﺑﻪ اﻧ ازه ﻋﺮض ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﻨ  .ﻋﻀﻼت ﺷ ﻢ و ﺑﺎﺳﻦ را ﻣﻨﻘﺒﺾ ﻨ  .در اﻳﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﮔﻮد ﻛﻤﺮ از ﺑﻴﻦ ﻣ رود و ﭘﺸﺖ ﺻﺎف ﻣ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آراﻣ ﻋﻀﻠﻪ ﻫﺎ
را ﺷﻞ ﻛﻨ  .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﻮد ﻛﻤﺮ ﺑﻪ وﺿﻊ اول ﺧﻮد ﺑﺮﻣ ﮔﺮدد اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ
ﻛﺎﻫﺶ درد در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻤﺮ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات و ﻋﻀﻼت ﺷﻜﻢ ﻣ ﺷﻮد.

٩ــ  ٦ــ٢ــ رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﻳ  :در زن ﺑﺎردار ﺳﺎﻟﻢ،
ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﻳ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ آﺧﺮ ﺑﺎردار
ﺑ ﺿﺮر اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎدر ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ ،زاﻳﻤﺎن
زودرس و ﻣﺸ ﻼت دﻳﮕﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ ﺑﺎﻳ از ﻧﺰدﻳ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول و ﻣﺎه آﺧﺮ دوران ﺑﺎردار ﺧﻮددار ﻨ .
١٠ــ  ٦ــ٢ــ اﺟﺎﺑﺖ ﻣﺰاج :ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻳﻌﺎت ،ﻣﻴﻮه ﻫﺎ
ﻟﻴﻨﺖ ﺑﺨﺶ ،ﺳﺒﺰ ﻫﺎ و ورزش در ﺑﺎردار ﺑﺎﻋﺚ آﺳﺎن ﺷ ن
اﺟﺎﺑﺖ ﻣﺰاج ﺧﻮاﻫ ﺷ .
١١ــ  ٦ــ٢ــ دﻫﺎن و دﻧ ان :در دوران ﺑﺎردار
ﻣﺎدر ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻮردن ﻣﻮاد ﻏ اﻳ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﺎ ﺗﺮش دارد
و ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻢ ﺣﻮﺻﻠﮕ و ﺧﺴﺘﮕ وﻗﺖ ﻤﺘﺮ را
ﺑﺮا ﻣﺮاﻗﺒﺖ از دﻧ ان ﻫﺎ ﺧﻮد ﺻﺮف ﻨ  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ
دوران ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺮف ﻠﺴﻴﻢ ﺑ ن ﻣﺎدر در اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻨ ﺟﻨﻴﻦ
ﺧﻄﺮ ﭘﻮﺳﻴ ﮔ دﻧ ان و ﺑﻴﻤﺎر ﻟﺜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣ ﺷﻮد ﭘﺲ ﻣﺎدر
ﺑﺎردار را ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏ اﻳ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬ اﺷﺖ
دﻫﺎن و دﻧ ان و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮﺗﺐ و ﺻﺤﻴﺢ از ﻣﺴﻮا و ﻧﺦ
دﻧ ان ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻨﻴ .ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ دﻧ ان ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳ ﻗﺴﻤﺘ از ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ
ﻋﻤﻮﻣ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ ﺑﺎردار ﺑﺎﺷ .

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺎدر و ﻛﻮدك در ﺧﺎﻧﻪ :ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺎدر

١٢ــ  ٦ــ٢ــ دارو و ﻋ ﺲ ﺑﺮدار  :اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ
از داروﻫﺎ در دوران ﺣﺎﻣﻠﮕ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺑ ون
ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺎر ﻨﺎن ﺑﻬ اﺷﺘ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﺼﺮف ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﺑﻌﻀ از
داروﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر و ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ در ﺟﻨﻴﻦ ﻣ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻤ
ﻗﺒﻞ از ﺑﺎردار ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻴﻤﺎر دارو ﻣﺼﺮف ﻣ ﺮده اﺳﺖ ﺑﺎﻳ
ﺣﺘﻤ ًﺎ ﺎر ﻨﺎن ﺑﻬ اﺷﺘ را ﻣﻄﻠﻊ ﻨ  .اﻧﺠﺎم ﻋ ﺲ ﺑﺮدار از
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ داﺧﻠ ﺑ ن در دوران ﺣﺎﻣﻠﮕ ﺑ ون دﺳﺘﻮر ﭘﺰﺷ
ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

اﺳﺖ ﺗﺮﺷﺢ ﺷﻮد( ﻧﻮ ﭘﺴﺘﺎن ﻫﺎ را ﻓﻘﻂ ﺑﺎ آب وﻟﺮم ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ
دﻫﻴ .
١٥ــ  ٦ــ٢ــ اﻳﻤﻦ ﺳﺎز )وا ﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن( :اﻳﻤﻦ ﺳﺎز
در دوران ﺑﺎردار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻠ ﺑﺎﻳ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﺎر ﻨﺎن ﺑﻬ اﺷﺘ ﺑﺎﺷ .
در دوران ﺑﺎردار وا ﺴﻦ ﻫﺎ وﻳﺮوﺳ زﻧ ه )ﺳﺮﺧﺠﻪ ،ﺳﺮﺧ
و اورﻳﻮن( ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .وا ﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺰاز )دﻳﻔﺘﺮ ــ ﺰاز ﻳﺎ
دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن( در دوران ﺑﺎردار در ﺻﻮرت ﻋ م ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ
ﻣﺎدر ﻃﺒﻖ ﺟ ول زﻳﺮ ﺑﺎﻳ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺟ ول اﻳﻤﻦ ﺳﺎز زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺑ ون ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻳﻤﻦ ﺳﺎز
ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ

ﻧﻮع وا ﺴﻦ

ا ّوﻟﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ

دوﮔﺎﻧﻪ وﻳﮋه
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

ﻳ

✎

١٣ــ  ٦ــ٢ــ دﺧﺎﻧﻴﺎت :ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در دوران ﺑﺎردار
از ﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﻧﻮع دﺧﺎﻧﻴﺎت ﺧﻮددار ﺷﻮد .ﺗﻨﻔﺲ در ﻓﻀﺎ
آﻟﻮده ﺑﻪ دود ﺳﻴﮕﺎر ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ اﺛﺮ ﺳﻮء ﺑﺮ ﺟﻨﻴﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ .
وزن ﻧﻮزادان ﻣﺘﻮﻟ ﺷ ه از ﻣﺎدران ﺳﻴﮕﺎر ﻤﺘﺮ از وزن
ﻧﻮزادان ﺳﺎﻳﺮ زﻧﺎن اﺳﺖ.
١٤ــ  ٦ــ٢ــ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﺴﺘﺎن ﻫﺎ :در دوران ﺑﺎردار
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻨ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .در ﺻﻮرت ﺗﺮﺷﺢ آﻏﻮز )ﻣﺎﻳﻊ
زرد و ﺷﻔﺎﻓ ﻪ از ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﺑﻌ از ﭘﺴﺘﺎن زن ﺑﺎردار ﻣﻤ ﻦ

ﻣﺎه ﺑﻌ

ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻌ از ﻧﻮﺑﺖ
دوم

دﻓﻌﺎت
ﻧﻮﺑﺖ ا ّول

دوﮔﺎﻧﻪ وﻳﮋه
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

ﻧﻮﺑﺖ د ّوم

دوﮔﺎﻧﻪ وﻳﮋه
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن

٭

ﺳﻮم
ﻧﻮﺑﺖ ّ

٭ اداﻣﻪ اﻳﻤﻦ ﺳﺎز ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻤﻦ ﺳﺎز زﻧﺎن  ١٥-٤٩ﺳﺎل ﺑﺎﻳ
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
٭ زﻧﺎن ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎرور دارا ﺳﺎﺑﻘﻪ وا ﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ،ﺑﺎﻳ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب
وا ﺴﻦ ﻫﺎ ﻗﺒﻠ  ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﺎر ﻨﺎن ﺑﻬ اﺷﺘ وا ﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺧﻮد را
اداﻣﻪ دﻫﻨ .

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠ4v
ﻣﻴﺎ ِ ﺳﺘﺎ  ،ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎ ﻳﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎ ﺧﻮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻨﻴﺪ .ﻃﻼﻋﺎ
ﺳﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ
ﻳﻪ ﻨﻴﺪ:
ﻼ
ﻫﺎ ﺗ ﻤﻴﻞ
 ،ﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮ ﻗﺒﻠﻲ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺎ
 ،ﺗﻌﺪ ﺑﺎ
 ،ﺳﻦ ﺑﺎ
ﺳﻦ ،ﺳﻦ
ﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﻲ ﺷﻮ ؟ ﭼﺮ ؟
ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﻔﺎ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ

ﺑﺎ

ﻳﺮ
ﺑﺎ

ﭼﻪ

١٦٧

مراقبت از مادر و کودک در خانه :مراقبت از مادر

7ــ2ــ آشنایی با روش های زایمان طبیعی و
1
سزارین

آیا روش های زایمان را می شناسید؟
مادر باردار باید در مورد کارهای قبل و بعد از زایمان از
پیش آماده باشد .مادر باید موارد زیر را برای زایمان برنامه ریزی
کند:
ــ از اواخر هفته ی  28بارداری وسایل مورد نیاز خود
و نوزاد را آماده کند.
ــ با راهنمایی کارکنان بهداشتی محل زایمان خود را
تعیین کند.
ــ به فاصله ی محل زایمان تا منزل و تأمین وسیله ی
نقلیه ی مورد نیاز توجه کند.
ــ تاریخ احتمالی زایمان را به فردی که او را همراهی
خواهد کرد ،بگوید.
1ــ7ــ2ــ زایمان طبیعی :زایمان مجموعه ی
رویدادهایی است که منجر به بیرون راندن جنین از رحم می شود
که معمو ًال بعد از هفته ی  38حاملگی اتفاق می افتد .نوزاد در
زایمان طبیعی ممکن است با سر یا با پا خارج شود.

چنان چه قبل از این زمان ( 37هفتگی کامل) ،زایمان
شروع شود به آن زایمان زودرس می گویند.
زایمان زودرس به زایمانی گفته می شود که قبل از
رسیدن جنین به اندازه ی طبیعی و کامل شدن دوره ی حاملگی
انجام گیرد .در زایمان زودرس به علت نارس بودن جنین احتمال
زنده ماندن نوزاد کمتر می شود .به زایمانی که بعد از هفته ی 42
بارداری اتفاق افتد ،زایمان دیر رس می گویند.

بیشتر بدانید
بعضی از علل زامیان زودرس عبارت است از:
ــ عفونت ها
ــ حاملگی دوقلو یا بیشتر
ــ بیماری حاد مادر
ــ اختالل های جفت
ــ جننی غیرطبیعی
ــ بدون دلیل مشخص
عوامل مؤثر بر تولد دیررس هنوز کام ًال شناخته نشده اند ولی با بعضی از ناهنجاری ها و اختالالت جنینی  ــ
جفتی در ارتباط است.
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ﺑﺮا زاﻳﻤﺎن ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬ اﺷﺘ دو ﺷﺮط اﺳﺎﺳ ﻻزم

ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺰارﻳﻦ ﺿﺮور ﻧﻴﺴﺖ ،زاﻳﻤﺎن ﻃﺒﻴﻌ را اﻧﺘﺨﺎب ﻨ .

اﺳﺖ:
ــ وﺟﻮد ﻓﺮد ﻣﺎﻫﺮ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷ ه ﺑﺮا زاﻳﻤﺎن
ــ وﺟﻮد ﻣﺤﻞ اﻳﻤﻦ و ﺑﻬ اﺷﺘ ﺑﺮا اﻧﺠﺎم ِ
دادن زاﻳﻤﺎن
٢ــ٧ــ٢ــ ﺳﺰارﻳﻦ :ﮔﺎﻫ ﺗﻮﻟ ﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ
ﺟﺮاﺣ )ﺳﺰارﻳﻦ( اﻣ ﺎن ﭘ ﻳﺮ اﺳﺖ .ﺳﺰارﻳﻦ ﺧﺮوج ﻧﻮزاد از راه
ﺑﺮش ﺟﺮاﺣ رو ﺷ ﻢ و رﺣﻢ اﺳﺖ .ﺳﺰارﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣ
ﻣﻬﻤ اﺳﺖ و ﻫﻨﮕﺎﻣ اﻧﺠﺎم ﻣ ﮔﻴﺮد ﻪ ﻣﺎدر ﺑﺎردار ﻗﺎدر ﺑﻪ
زاﻳﻤﺎن ﻃﺒﻴﻌ ﻧﺒﺎﺷ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدر ،ﻧﻮزاد و ﻳﺎ ﻫﺮ دو در ﺧﻄﺮ
ِ
ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﻳﻦ از ﻗﺒﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻪ ﻣﺎدر
ﺑﺎﺷ  .ﮔﺎﻫ
ﺑﺎردار ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﭘﺰﺷ  ،زاﻳﻤﺎن ﺑﻪ

رﺣﻢ

ﺑﺮش اﻓﻘ

ﺑﺮش رﺣﻤ

ﺑﺮش ﻋﻤﻮد
اﻧﻮاع ﺑﺮش ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﻳﻦ

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ

✎

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ى زاﳝﺎن ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﻳﻦ
زاﳝﺎن ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﻳﻦ ﭼﻪ ﻣﺰاﻳﺎﻳﻰ دارد؟
ــ ﺳﺰارﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻰ ﺑﺰرﮔﻰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﻴﻬﻮﺷﻰ دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﻰ از
ﺑﻴﻬﻮﺷﻰ دارد.
ــ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰى ،ﻋﻔﻮﻧﺖ ،اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﻮن و ﺧﻄﺮﻫﺎى ﻧﺎﺷﻰ از آن ،ﺻﺪﻣﺎت روده اى ،ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﳋﺘﻪ ى ﺧﻮن در ﭘﺎﻫﺎ و ﻟﮕﻦ در ﺳﺰارﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ــ ﻣﺪت ﺑﺴﺘﺮى ﺷﺪن ﻣﺎدر ﭘﺲ از زاﳝﺎن ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺰارﻳﻦ اﺳﺖ.
ــ ﺷﻴﺮدﻫﻰ در ﻣﺎدران داراى زاﳝﺎن ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ اﺳﺖ.
ــ راﺑﻄﻪ ى ﻋﺎﻃﻔﻰ ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد در زاﳝﺎن ﻃﺒﻴﻌﻰ زودﺗﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻰ ﺷﻮد.
ــ زاﳝﺎن ﻃﺒﻴﻌﻰ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدى ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
ــ ﻣﺎدرى ﻛﻪ زاﳝﺎن ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ از ﻣﺎدر ﺳﺰارﻳﻦ ﺷﺪه ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام ﺧﻮد را ﺑﺎ اﳒﺎم ورزش ﻫﺎى
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰ آورد.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠ5v
ﻳﻤﺎ ﻓﻮ ﻛﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻳﻤﺎ

ﻳﺎ ﻛﺴﻲ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎ
ﻋﻠﺖ ﻓﻮ ﭼﻪ ﺑﻮ ﺳﺖ؟
ﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﻛﻼ ﺑﺤﺚ ﻛﻨﻴﺪ.
ﺑﺎ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﻲ ﻧﺠﺎ ﺷﺪ ﺳﺖ؟
١٦٩
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 ٨ــ٢ــ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن
آﻳﺎ اﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن را ﻣ داﻧﻴ ؟
ِ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﻣ ت زﻣﺎﻧ را ﻪ ﺑﺮا
اوﻟﻴﻪ ﻻزم اﺳﺖ ،دوران ﻧﻘﺎﻫﺖ ﻳﺎ روزﻫﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﮔﻮﻳﻨ  .اﻳﻦ
دوران ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌ از ﺗﻮﻟ ﻧﻮزاد ﺷﺮوع ﻣ ﺷﻮد و ﺗﺎ ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ
ﺑﻌ از زاﻳﻤﺎن ﻃﻮل ﻣ ﺸ  .در اﻳﻦ ﻣ ت ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ در روزﻫﺎ
اول دو ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻤ ه در ﺑ ن زن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣ آﻳ :
١ــ ﻮﭼ ﺷ ن رﺣﻢ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠ ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎد
٢ــ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﭘﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺮا ﺗﻮﻟﻴ ﺷﻴﺮ در آن ﻫﺎ
اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻴﺰان ﻣﺮاﻗﺒﺖ
دوران ﺑﺎردار اﺳﺖ .ﺑﻌﻀ از ﻣﺎدران ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﻋﻔﻮﻧﺖ ،ﺧﻮﻧﺮﻳﺰ و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ در دوره ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن
ﺑﻤﻴﺮﻧ ﻳﺎ دﭼﺎر ﻋﺎرﺿﻪ ﻫﺎﻳ ﻣﺜﻞ ﺑ اﺧﺘﻴﺎر ادرار  ،اﻓﺴﺮدﮔ ،
ﻢ ﺧﻮﻧ و … ﺷﻮﻧ .

و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺮدن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻌ ﺷﻮد ﻪ ﺣ اﻗﻞ
در روز ﻧﺨﺴﺖ ،اﻃﺮاف زاﺋﻮ ﺧﻠﻮت ﺑﺎﺷ و ﺑﺎزدﻳ ﻨﻨ ﮔﺎن ﻣﺎﻧﻊ
اﺳﺘﺮاﺣﺖ و آﺳﺎﻳﺶ او ﻧﺸﻮﻧ .
ــ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﻤﺴﺮ در دوران ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ
دارد.
٢ــ ٨ــ٢ــ ﺷ ﺎﻳﺖ ﻫﺎ ﺷﺎﻳﻊ ﺑﻌ از زاﻳﻤﺎن:
ﺧﺴﺘﮕ  ،ﺳﺮدرد ،ﻤﺮدرد و ﻳﺒﻮﺳﺖ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺷ ﺎﻳﺖ ﻫﺎ
ﻣﺎدر ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﻋﻼﻳﻢ ﺣﻴﺎﺗ ﻣﺎدر ﻃﺒﻴﻌ
ﺑﺎﺷ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﮔ را اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗ رﻳﺞ ﺎﻫﺶ ﭘﻴ ا ﻣ ﻨ  .اﺻﻼح
رژﻳﻢ ﻏ اﻳ و ﺗﺤﺮ زود ﻫﻨﮕﺎم ﻣ ﺗﻮاﻧ از ﻳﺒﻮﺳﺖ و ﺑﺮوز ﺑﻮاﺳﻴﺮ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﻨ .
ﮔﺎﻫ درد و اﻧﻘﺒﺎض ﻫﺎﻳ در رﺣﻢ ﻣﺎﻧﻨ زﻣﺎن ﻗﺎﻋ ﮔ
وﺟﻮد دارد ﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺲ درد ١ﻣ ﮔﻮﻳﻨ  .اﻳﻦ دردﻫﺎ در زﻣﺎن
ﺷﻴﺮدادن ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣ ﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ در روز ﺳﻮم ﭘﺲ از
زاﻳﻤﺎن از ﺷ ت درد ﺎﺳﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد.
٣ــ ٨ــ٢ــ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﻃﺒﻴﻌ ﺑﻌ از زاﻳﻤﺎن:

ﺎﻫﺶ اﻧ ازه رﺣﻢ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌ از ﺧﺮوج ﺟﻔﺖ ،رﺣﻢ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻧﻘﺒﺎض
و ﺟﻤﻊ ﺷ ن ﻣ ﻨ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻪ در روز دﻫﻢ ﺑﻌ از زاﻳﻤﺎن،
رﺣﻢ در داﺧﻞ ﻟﮕﻦ ﻗﺮار ﻣ ﮔﻴﺮد و دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ از رو ﺷ ﻢ
ﻧﻤ ﺗﻮان آن را ﻟﻤﺲ ﺮد.

ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻋﻼﻳﻢ ﺣﻴﺎﺗ
ﺣﺮارت ﺑ ن در ﻃﻮل ﻣ ت زاﻳﻤﺎن و روزﻫﺎ ﺑﺴﺘﺮ
١ــ  ٨ــ٢ــ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺎدر ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌ از ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌ ﺑﺎﻻ ﻣ رود .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺮارت در  ٢٤ﺳﺎﻋﺖ اول ﺗﺎ
 ٣٨درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد ﺑﺎﻻ رود ،ﻃﺒﻴﻌ اﺳﺖ ﻪ ﺑﻪ آن ﺗﺐ ﭘﺲ از
زاﻳﻤﺎن
ــ ﺑ ن زاﺋﻮ را ﺑﺎﻳ ﮔﺮم ﻧﮕﻪ داﺷﺖ و در ﺻﻮرت ﻟﺮز ﺑﻪ زاﻳﻤﺎن ﻣ ﮔﻮﻳﻨ  .اﮔﺮ ﺣﺮارت ﺑ ن ﺑﻌ از اﻳﻦ ﻣ ت ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
در دو ﻫﻔﺘﻪ اول ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن ﺑﻪ  ٣٨درﺟﻪ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮﺳ
او ﻏ ا و ﻧﻮﺷﻴ ﻧ ﮔﺮم )ﻓﺮﻧ  ،ﺷﻴﺮ و ﭼﺎ ( داد.
ــ زاﺋﻮ ﺑﺎﻳ ﺣ اﻗﻞ ﺗﺎ ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌ از زاﻳﻤﺎن زﻳﺮ ﻧﻈﺮ زاﺋﻮ ﺑﺎﻳ ﺑﻪ ﺎر ﻨﺎن ﺑﻬ اﺷﺘ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻨ .
ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ و َﻣﻬﺒِﻞ
ﺑﺎﺷ و از ﻧﻈﺮ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰ و وﺿﻌﻴﺖ َر ِﺣﻢ ﻨﺘﺮل ﺷﻮد.
ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن ،دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ ،ﻗﻮام اوﻟﻴﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ
ــ در اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ ﻻزم از ﻧﻮزاد ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳ
آورده و ﺳﻔﺖ ﻣ ﺷﻮد وﻟ َﻣ ِﻬﺒﻞ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﻴﻪ ﺧﻮد ﺑﺎز
ﺑﺸﻮد.
ــ در روز اول ﺑﻌ از زاﻳﻤﺎن ،ﺑﺎﻳ ﻣﺎدر ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮاﺑﻴ ن ﻧﻤ ﮔﺮدد و ﻤ ﺷﻞ ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧ .
١٧٠
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ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺎدر و ﻛﻮدك در ﺧﺎﻧﻪ :ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺎدر

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﺷﺤﺎت
در ﻣ ت  ٤ﺗﺎ  ٦ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌ از زاﻳﻤﺎن رﺣﻢ ﺗﺮﺷﺤﺎﺗ
دارد ﻪ در اﺑﺘ ا ﺧﻮﻧ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗ رﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻣ دﻫ
و ﻢ رﻧﮓ ﻣ ﺷﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺳﻔﻴ رﻧﮓ ﺗﺒ ﻳﻞ
ﻣ ﺷﻮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺧﻮﻧ ﺑﺮا ﻣ ت زﻳﺎد اداﻣﻪ ﻳﺎﺑ ،
ﺑﺎ دﻓﻊ ﻟﺨﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷ و ﻳﺎ ﺑ ﺑﻮ و ﭼﺮ ﺑﺎﺷ  ،ﻣﺎدر ﺑﺎﻳ ﻓﻮر
ﺑﻪ ﺎر ﻨﺎن ﺑﻬ اﺷﺘ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻨ .

َاﻋﻤﺎل ﺗﺨﻤ ان و ﻗﺎﻋ ﮔ
در دوران ﺣﺎﻣﻠﮕ ﺗﺨﻤ ان ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘ ﻧ ارﻧ و ﺑﻌ از
زاﻳﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﻣ ﺗ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎز ﻧﻤ ﮔﺮدد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺎدر ،ﻗﺎﻋ ه ﻧﺨﻮاﻫ ﺷ  .ﻣﺎدراﻧ ﻪ ﻮد ﺧﻮد را
ﺷﻴﺮ ﻧﻤ دﻫﻨ  ،ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌ از زاﻳﻤﺎن ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ
آن ﻫﺎ ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫ ﺷ  .ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ در ﺑﻌﻀ زﻧﺎن در
دوران ﺷﻴﺮدﻫ ﺗﺨﻤ ﮔ ار رخ ﻧ ﻫ و ﻗﺎﻋ ﮔ ﻧﻴﺰ ﺷﺮوع
ﻧﺸﻮد ،وﻟ در ﺑﺮﺧ دﻳﮕﺮ ﺣﺘ در دوران ﺷﻴﺮدﻫ ﻧﻴﺰ اﺣﺘﻤﺎل
ﺗﺨﻤ ﮔ ار ﺑ ون ﻗﺎﻋ ﮔ وﺟﻮد دارد ﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﺣﺎﻣﻠﮕ ﻣ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺎدر ﺷﻴﺮده ﻻزم اﺳﺖ از روﺷ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮا ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از ﺑﺎردار در اﻳﻦ دوران اﺳﺘﻔﺎده ﻨ .

اﺣﺘﻘﺎن ١ﭘﺴﺘﺎن
ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ در روز ﺳﻮم ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﺷﻴﺮ ،ﭘﺴﺘﺎن ﻫﺎ ُﭘﺮ و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣ ﺷﻮﻧ  .ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑ ن ﻤ ﺑﺎﻻ ﺑﺮود و ﺳﺮدرد ﻧﻴﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷ  .ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣ ﺮر ﭘﺴﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﺎﺳﺎژ ﻣﻼﻳﻢ آن ﻫﺎ ،ﮔ اﺷﺘﻦ
ﻴﺴﻪ آب ﮔﺮم رو ﭘﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﻴﺮدﻫ و ﮔ اﺷﺘﻦ
ﻴﺴﻪ ﻳﺦ ﭘﻴﭽﻴ ه در ﺣﻮﻟﻪ ﭘﺲ از ﺷﻴﺮدﻫ ﻣ ﺗﻮاﻧ در ﺎﻫﺶ
درد ﻧﺎﺷ از اﺣﺘﻘﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷ .

ﺗﺮ ﻧﻮ ﭘﺴﺘﺎن
ﺗﺮ ﺧﻮردن و زﺧﻢ ﺷ ن ﻧﻮ ﭘﺴﺘﺎن اﻏﻠﺐ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﺷﻴﻮه ﻧﺎدرﺳﺖ ﺷﻴﺮدادن ﺑﻪ ﻧﻮزاد اﺳﺖ .ﺷﻴﺮدﻫ ﺻﺤﻴﺢ،
ﮔ اﺷﺘﻦ ﻴﺴﻪ ﻳﺦ  ٢ﺗﺎ  ٣دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣ ﻴ ن ﻧﻮزاد ،ﭘﺎ ﺮدن
ﻧﻮ ﭘﺴﺘﺎن از ﺑﺰاق ﻧﻮزاد ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﻤﻴﺰ ﻧﺨ و ﻣﺎﻟﻴ ن ﻳ
١ــ اﺣﺘﻘﺎن :ﭘﺮﺧﻮﻧ  ،ﭘﺮﺑﻮدن ﺑﻴﺶ از ﺣ ﻳ

ﻗﻄﺮه ﺷﻴﺮ ﺑﺮ رو ﻧﻮ ﭘﺴﺘﺎن و ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﭘﺴﺘﺎن در ﻫﻮا آزاد
ﺑﺮا ﺧﺸ ﺷ ن ،درد را ﺎﻫﺶ ﻣ دﻫ .

اﺧﺘﻼل در دﻓﻊ ادرار
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺸﺎر َﺳ ِﺮ ﺟﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﻧﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺑﻪ ﻣﺜﺎﻧﻪ و
ﻣﺠﺮا ادرار آﺳﻴﺐ ﺑﺮﺳ و ادرار در ﻣﺜﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧ و زن زاﺋﻮ
ﻧﺘﻮاﻧ ادرار ﻨ  .در ﺻﻮرت ﻋ م ﺧﺮوج ادرار ﺗﺎ  ٢٤ﺳﺎﻋﺖ
اول ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن ﻳﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺸ ﻞ در ادرار ﺮدن زاﺋﻮ ﺑﺎﻳ ﺑﻪ
ﺎر ﻨﺎن ﺑﻬ اﺷﺘ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻨ .

ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﺧﻠﻖ و ﺧﻮ
ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ در ﭼﻨ روز اول ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ
ﻣﺎدر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺮس و ﻫﻴﺠﺎن ﻧﺎﺷ از زاﻳﻤﺎن ،ﻢ ﺧﻮاﺑ و ﻧﮕﺮاﻧ
در ﻣﻮرد ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻧﻮزاد در ﺳﺎﻋﺎﺗ از روز دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔ
ﺷﻮد ﻪ ﺑﻪ آن اﻧ وه ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن ٢ﻣ ﮔﻮﻳﻨ  .اﮔﺮ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ
ﺧﻠﻖ و ﺧﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻳﻪ ﺮدن ،ﺑ ﻋﻼﻗﮕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ و
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ،ﺑ ﺧﻮاﺑ ﻳﺎ ﭘﺮﺧﻮاﺑ  ،ﺧﺴﺘﮕ ﻳﺎ ﺎﻫﺶ اﻧﺮژ ﺑﺮوز
ﻨ ﻋﻼﻳﻢ اﻓﺴﺮدﮔ اﺳﺖ و ﺗﺸ ﻳ و ﻃﻮﻻﻧ ﺷ ن اﻳﻦ ﻋﻼﻳﻢ
ﺣﺘ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ آزار ﺧﻮد و ﻧﻮزاد ،اﻓﺴﺮدﮔ ﺷ ﻳ
اﺳﺖ و ﺑﺎﻳ در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻓﻮر ﺑﻪ ﺎر ﻨﺎن ﺑﻬ اﺷﺘ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺷﻮد.

ﺎﻫﺶ وزن ﺑ ن
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌ از زاﻳﻤﺎن ﺣ ود ٦ــ  ٥ﻴﻠﻮﮔﺮم از وزن زاﺋﻮ
ﻢ ﻣ ﺷﻮد .اﮔﺮ زاﺋﻮ در دوران ﺑﺎردار ورم داﺷﺖ ﺑﻌ از
زاﻳﻤﺎن وزن ﺑﻴﺸﺘﺮ را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫ داد .اﮔﺮ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻧﻮزاد
ﺷﻴﺮ دﻫ اﻣ ﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ وزن ﻗﺒﻞ از ﺑﺎردار ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
٤ــ  ٨ــ٢ــ ﻋﻼﻳﻢ ﺧﻄﺮ ﺑﻌ از زاﻳﻤﺎن :در ﺻﻮرت
ﻣﺸﺎﻫ ه ﻫﺮﻳ از ﻋﻼﻳﻢ زﻳﺮ ﺑﺎﻳ ﻓﻮر ﺑﻪ ﺎر ﻨﺎن ﺑﻬ اﺷﺘ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺮد:
ــ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰ ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﺰان ﻗﺎﻋ ﮔ ﻃﺒﻴﻌ ﻳﺎ دﻓﻊ ﻟﺨﺘﻪ
ــ ﺗﺐ و ﻟﺮز
ــ اﻓﺴﺮدﮔ ﺷ ﻳ
ــ ﺧﺮوج ﺗﺮﺷﺤﺎت ﭼﺮ و ﺑ ﺑﻮ از ﻣﻬﺒﻞ

ﻋﻀﻮ ﻳﺎ ﻣﺠﺮا
 Postpartumbluesــ۲
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ــ درد شکم و پهلوها
ــ درد و ورم یک طرفه ی ساق و ران
ــ سوزش یا درد هنگام ادرار کردن



بخیه

ــ خروج ترشحات چرکی یا لمس توده در ناحیه ی محل
ــ تورم و دردناک شدن پستان ها (عفونت پستان)

فعالیت عملی6
میان دوستان ،بستگان یا آشنایان خود مادری را که به تازگی زایمان کرده است ،شناسایی کنید.
فهرستی از عالیم پس از زایمان او تهیه کنید.
کدام عالمت او طبیعی و کدام یک غیرطبیعی محسوب می شود؟
وزن مادر را قبل ،حین و پس از بارداری مقایسه کنید.

  5ــ    8ــ2ــ توصیه های ضروری به مادر پس از
زایمان

استحمام

زن زائو می تواند از روز دوم بعد از زایمان زیر دوش،
حمام کند.

فعالیت و استراحت

طوالنی بودن زمان زایمان ،تأثیر داروهای بیهوشی،
شیردهی و بی خوابی باعث خستگی پس از زایمان می شود.
محیط آرام و راحت ،کم کردن دید و بازدیدها و استراحت
بیشتر در روزهای اول مورد نیاز مادر است .مادر می تواند به
تدریج فعالیت معمول روزانه را افزایش دهد.

روابط زناشویی

روابط زناشویی بهتر است تا موقعی که رحم و مهبل
به حالت طبیعی خود برنگشته است به علت خطر عفونت و
خونریزی محدود شود .مدت محدودیت حداقل تا  3هفته پس
از زایمان است.

مراقبت از پستان

پستان ها نقش مهمی در تداوم شیردهی دارند .پستان ها
باید همیشه تمیز باشند ولی نیازی به شست وشوی مکرر آن ها و
استفاده از موادضدعفونی کننده نیست.
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مراقبت از دستگاه تناسلی و محل بخیه ها

ناحیه ی تناسلی همیشه باید از جلو به عقب شسته و

خشک شود و نواربهداشتی نیز به طور مرتب عوض شود .محل
بخیه های ناحیه ی تناسلی باید بدون احساس التهاب و کشش
باشد اما بعضی از افراد ممکن است در محل بخیه ها احساس
درد کنند .در این صورت به آن ها توصیه می شود از کیسه ی
آب یخ ،حرارت چراغ مطالعه و یا سشوار برای جذب سریع تر
بخیه ها استفاده کنند .استفاده از بالش هنگام نشستن ،قرار
گرفتن به پهلو و مصرف داروهای مسکن با دستور کارکنان
بهداشتی نیز در کاهش درد و بهبودی سریع بسیار مؤثر است.
با توجه به نوع بخیه ،مادرانی که سزارین شده اند 10ــ7
روز پس از زایمان نیاز به کشیدن بخیه دارند و محل بخیه هم
حدود سه هفته بعد از زایمان ترمیم می شود.

تغذیه

رژیم غذایی مادر در دوران شیردهی مشابه دوره ی
بارداری است و باید از تمامی گروه های غذایی استفاده کند.
در رژیم غذایی زن زائو و زنان شیرده به نکته های زیر
توجه کنند:
ــ زن زائو بالفاصله بعد از زایمان می تواند از
نوشیدنی های گرم مثل شیر و چای استفاده کند .رژیم غذایی
زن زائو مانند رژیم دوران بارداری است و او می تواند از غذای
معمولی خانواده استفاده کند .در ضمن باید غذای او متنوع و
شامل تمام گروه های غذایی باشد.
ــ زن زائو و شیرده باید مایعات بیشتری مصرف کند

(حداقل 8ــ 6لیوان در روز) .هم چنین استفاده از غذاهای
آبکی مثل سوپ یا آش در ترشح شیر مادر مفید است.
ــ در رژیم غذایی مادران شیرده ،میوه و سبزی تازه نباید
فراموش شود.
ــ خوردن غذاهای سنگین و خیلی چرب و شیرین به
مقدار زیاد جایز نیست.
ــ مصرف غذاهای دارای کلسیم ،پروتئین و ویتامین
توصیه می شود.
ــ از مصرف غذاهای بودار و ادویه ی تند مثل سیر و
پیاز خودداری شود چون باعث بدبو شدن شیر می شود و تمایل
کودک را به شیر خوردن کم می کند.
ــ مصرف غذاهای آهن دار در برنامه ی غذایی زن شیرده
ضروری است تا از کم خونی جلوگیری شود.
ــ مصرف مکمل ها (آهن و مولتی ویتامین) تا  3ماه پس
از زایمان ادامه یابد.

اجابت مزاج

اغلب خانم ها در روزهای اول بعد از زایمان دچار
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یبوست می شوند .خوردن شیر ،روغن زیتون و آب میوه در
روزهای اول و خوردن سبزی و کاهو و همچنین میوه های
لینت بخش مانند آلو ،هلو ،گالبی چه به صورت کمپوت و چه به
صورت تازه در روزهای بعد مفید است .گاهی خوردن مایعات
به مقدار قابل توجه سبب رفع یبوست می شود .اگر زائو تا 48
ساعت بعد از زایمان اجابت مزاج نداشت باید به مراکز بهداشتی
درمانی مراجعه کند.

استفاده از خدمات تنظیم خانواده

بهتر است مادر در یکی از مالقات های پس از زایمان
(ترجیح ًا در مالقات دوم) با مشاوره ی تنظیم خانواده یک روش
مناسب را برای پیشگیری از بارداری انتخاب کند.
در کشور ما مالقات های پس از زایمان به شرح زیر
پیشنهاد می شود:
مالقات اول 3 :روز اول پس از زایمان
مالقات دوم :هفته ی 3ــ21( 2ــ 15روز)
مالقات سوم :هفته ی   8ــ 60( 6ــ 42روز)

بیشتر بدانید
مادران دارای گروه خونی  Rhمنفی با همسران  Rhمثبت
مادران با گروه خونی  Rhمنفی باید در طول دوران بارداری و پس از زامیان مراقبت خاص دریافت کنند.
برای پیشگیری از ناسازگاری خونی بنی مادر دارای گروه خونی  Rhمنفی (که همسران  Rhمثبت دارند) با جنینی
که گروه خونی  Rhمثبت دارد ،در مدت  72ساعت اول بعد از زامیان ،با نظر کارکنان بهداشتی ،به مادر آمپول
رگام 1یا امیونوگلوبولنی ارهاش تزریق می شود.

ورزش

حاملگی و زایمان موجب تغییرهایی در شکل بدن مادر
می شود که از بین آن ها می توان شل و آویزان شدن شکم رانام

برد .بهترین روش برای بازگرداندن این تغییرها به حالت قبل
از حاملگی انجام حرکات ورزشی است که باعث قوی شدن
عضله های مختلف بدن می شود.
 Rogamــ1
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بعضی از تمرین های ورزشی پس از زایمان در شکل های

درحالی که دراز کشیده است ،نفس های عمیق و آهسته بکشد و عضالت شکم

را شل و سفت کند.

درحالی که هردو پا روی زمین قرار دارد ،یک زانو را روی شکم خم کند و
سپس با پای دیگر این حرکت را تکرار کند.

زیر نشان داده شده است:

روی زانو و آرنج تکیه کند ،همراه نفس عمیق عضالت شکم و باسن را تو
بکشد.

دراز بکشد دست ها را در طرفین قرار دهد .زانوها را خم کند و باسن را با

کمک عضالت شکم و ران از زمین بلند کند.

ابتدا یکی از پاها را بدون این که زانو خم شود از زمین بلند کند .باید سعی کند

در حالی که دست ها در طرفین قرار دارد ،پاها را از زمین بلند کند.

انگشتان پایین کشیده شود .سپس با پای دیگر این حرکت را تکرار کند.

دست ها را روی سر قرار دهد و به آهستگی بدون بلند شدن پاها بنشیند و دوباره

دست ها را بدون خم شدن آرنج باال ببرد تا به هم برسند.

دراز بکشد.

 فعالیت عملی7
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زیراندازی در کالس تهیه کنید و بعضی از حرکت های تمرینی مناسب پس از بارداری را درکالس انجام
دهید .سپس هنرجویان اشکال تمرین ها را به سایرین گوشزد کنند و برای اصالح آن ها پیشنهاد دهند.
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چکیده
 هدف از مراقبت مادران ،به ثمر رساندن حاملگی و بهبود وضعیت سالمت مادر و
نوزاد است .برای دستیابی به این هدف ،مشارکت خانواده و جامعه الزامی است.
 مشاوره ی قبل از بارداری ،برای پیشگیری از عوارض مربوط به بارداری و زایمان
انجام می شود.
 بدن زن در دوران بارداری تغییرهای زیادی می کند .این تغییرهای طبیعی به منظور
سازگاری با حاملگی به تدریج ظاهر می شود و باید آن ها را از موارد غیرطبیعی جدا کرد.
 هدف کلی مراقبت های دوران بارداری به دنیا آوردن فرزندی سالم بدون وارد
آمدن هرگونه آسیب به سالمت مادر است.
 تغذیه ی صحیح مادر در دوران بارداری از اهمیت خاصی برخوردار است .رژیم
غذایی روزانه ی مادر باید احتیاجات او و جنین را کامالً تأمین کند.
 مهم ترین عللی که باعث به خطر افتادن سالمت مادر و جنین در دوران بارداری
می شود عبارت است از :فشار خون باال ،خونریزی ،کم خونی و عفونت های ادراری.
 زایمان مجموعه ی رویدادهایی است که منجر به بیرون راندن جنین از رحم می شود
که معموالً بعد از هفته ی  38حاملگی اتفاق می افتد.
 سزارین عمل جراحی بزرگی محسوب می شود و هنگامی انجام می شود که به دالیلی،
مادر باردار قادر به تولد کودک به روش زایمان طبیعی نباشد.
 مدت زمانی را که برای بازگشت دستگاه تناسلی به حالت اولیه الزم است ،دوران
نقاهت یا روزهای بستر گویند که تا شش هفته بعد از زایمان طول می کشد.
 عالیم خطر بعد از زایمان عبارتند از :خونریزی بیش از میزان قاعدگی طبیعی یا
دفع لخته ،تب و لرز ،افسردگی شدید ،خروج ترشحات چرکی و بدبو از مهبل ،درد شکم و
پهلوها ،درد و ورم یک طرفه ی ساق و ران ،سوزش یا درد هنگام ادرار کردن ،تورم و دردناک
شدن پستان ها (عفونت پستان) ،خروج ترشحات چرکی یا لمس توده در ناحیه ی محل بخیه.
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آزمون پایانی نظری واحد کار دوم
1ــ مزایای مشاوره ی قبل از بارداری چیست؟
2ــ مهم ترین تغییر بدن مادر باردار در کدام قسمت است؟
3ــ هدف از مراقبت های دوران بارداری چیست؟
4ــ مادر باردار و شیرده از هر گروه غذایی ،چه تعداد سهم نیاز دارد؟
 5ــ شکایت های شایع دوران بارداری را نام ببرید.
ِ
معرض خطر قرار گرفتن مادران باردار می شود ،نام ببرید.
  6ــ آنچه را که باعث در
7ــ روزهای بستر یا نقاهت پس از زایمان معموالً چه مدت طول می کشد؟
  8ــ پنج عالمت خطر در دوره ی پس از زایمان را نام ببرید.

آزمون پایانی عملی واحد کار دوم
سه مادر باردار را میان بستگان ،همسایگان ،دوستان و آشنایان خود شناسایی کنید و
پاسخ این پرسش ها را از آن ها بخواهید و در جدولی وارد کنید.
1ــ حروف اول نام و نام خانوادگی
2ــ سن
3ــ سن اولین بارداری
4ــ تعداد بارداری (با بارداری فعلی)
  5ــ تعداد بچه های زنده
6ــ انجام مشاوره ی قبل از بارداری فعلی
7ــ تاریخ آخرین قاعدگی
  8ــ تاریخ احتمالی زایمان
9ــ مدت بارداری فعلی (به هفته یا ماه)
10ــ وزن قبل از بارداری
11ــ وزن فعلی
12ــ قد
13ــ فشار خون (براساس اولین و آخرین معاینه)
14ــ سابقه ی بیماری
15ــ سابقه ی مصرف دارو
16ــ سابقه ی زایمان های قبلی
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17ــ مشکل های دوران بارداری فعلی
18ــ وضعیت آزمایش های دوران بارداری
19ــ تعداد معاینات دوران بارداری تاکنون
20ــ مراجعه به کارکنان بهداشتی
کدام یک از مادران در تحقیق شما در وضعیت بارداری طبیعی و کدام یک در معرض
خطرند؟
چه توصیه ها و آموزش هایی برای هریک از مادران دارای حاملگی پرخطر درتحقیق
خود دارید؟
نتایج تحقیق خود را به صورت گزارش ارایه دهید.
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برای مطالعه ی بیشتر
1ــ اسپنسر ،پاوال 9 ،ماه انتظار زیبا ،ترجمه ی منصوره فضیلی ،تهران :معیار اندیشه ،چاپ پنجم،
.1381
2ــ ام.کاپالن ،رونالد ،الفبای بارداری ،ترجمه ی فریبا جعفری نمینی ،تهران :طالیه ،چاپ پنجم،
.1383
3ــ سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران ،مجموعه ی پیک سالمت ،آن چه همگان باید درباره ی
سونوگرافی بدانند.1380 ،
4ــ سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران ،مجموعه ی پیک سالمت ،چگونه بارداری سالم
داشته باشیم؟.1380 ،
   5ــ سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران ،مجموعه ی پیک سالمت ،آن چه والدین در انتظار
فرزند باید درباره ی تغذیه با شیر مادر بدانند.1380 ،
6ــ سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران ،مجموعه ی پیک سالمت ،درباره ی سیگار و حاملگی،
.1380
7ــ سراجی ،مژگان 9 ،ماه انتظار ،تهران :سپهر ،چاپ دوم.1383 ،
  8ــ سیرز ،ویلیام ،نقش پدر در مراقبت و تربیت کودک ،ترجمه ی شرف الدین شرفی ،تهران :صابرین،
چاپ ششم.1382 ،
9ــ سیف ،زهرا ،تغذیه ی دوران بارداری ،تهران :دانشجو ،چاپ اول.1382 ،
10ــ شمشیری میالنی ،حوریه ،سالمت مادران ،تهران :مادر ،چاپ اول ،فروردین .1377
11ــ فروغی ،شعاع 9 ،ماه انتظار ،تهران :مولوی ،چاپ چهل و یکم.1384 ،
12ــ نقیبی ،خسرو و دیگران ،زایمان بی درد یا سزارین کدام بهتر است؟ ،تهران :مؤسسه ی فرهنگی،
انتشاراتی فرهنگ مردم ،چاپ دوم.1383 ،
13ــ هالز ،دایان ،رهنمودهای سالمت زیستن ،ترجمه ی الهه میرزایی و دیگران ،تهران :کتابخانه ی
فروردین ،نوبت اول ،پاییز .1376
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خطر را نام ببرد.

پیش آزمون واحد کار سوم ؟

؟

؟ ؟

١ــ باروری سالم چیست؟
٢ــ چرا باید به سالمت باروری اهمیت بدهیم؟
٣ــ چند بیماری منتقله از راه تماس جنسی را نام ببرید.
٤ــ چند روش پیشگیری از بارداری های پرخطر را نام ببرید.
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مقدمه
برنامه ریزی برای سالمت خانواده از مسئولیت های مهم هر زوج پس از ازدواج می باشد .در این راستا تأمنی
سالمت باروری ابزاری برای توامنندسازی خانواده ها است تا بتوانند مسئوالنه ،آگاهانه و آزادانه در مورد زمان و چگونگی
فرزندآوری خود تصمیم گیری منایند .همچننی برنامه سالمت باروری ،ارائه خدمات مراقبتی بهداشتی مناسب برای
زنان حامله و زامیان امین را تأمنی می مناید به گونه ای که سبب ارتقای سالمت مادر ،کودک و خانواده شود.
برنامه سالمت باروری مترادف با کاهش موالید نیست ،بلکه به این معنی است که زوجنی با درنظر گرفنت کلیه
جوانب و پس از کسب آمادگی های الزم جسمی ،روانی ،اجتماعی ،اقتصادی و … در مورد زاد و ولد تصمیم گیری منایند،
تا به این وسیله عالوه بر تولد نوزاد سالم و تأمنی سالمت مادر ،شرایط مناسبی در آینده برای پرورش کودک فراهم گردد.

١ــ٣ــ تعریف

سالمت باروری عبارت است از :سالمت کامل جسمی،
روانی و اجتماعی مرتبط با سیستم تولیدمثل و چگونگی عملکرد
آن در طول دوران باروری.

٢ــ٣ــ اهداف سالمت باروری

برنامه سالمت باروری برای داشتن افرادی سالم ،بانشاط،
مفید و کارآمد در جامعه ،اهداف زیر را دنبال می کند:
١ــ آموزش و مشاوره در زمینه سالمت باروری
٢ــ جلوگیری از حاملگی ناخواسته
٣ــ کاستن میزان حاملگی های پرخطر
٤ــ کاهش سقط جنین و عوارض ناشی از آن
  ٥ــ کاهش بیماری های ژنتیکی در نوزادان و کودکان
٦ــ کاهش مرگ و میر به دلیل عوارض ناشی از حاملگی های

پرخطر و زایمان های غیربهداشتی
٧ــ کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان زیر یک سال
  ٨ــ جلوگیری از سوءتغذیه در کودکان زیر یک سال
٩ــ جلوگیری از سوءتغذیه مادران و تجویز داروهای
کمکی در دوران حاملگی
١٠ــ فراهم ساختن زمینه مساعد برای تأمین سالمت
جسمانی و روانی خانواده
١١ــ جلوگیری از زایمان های زودهنگام و دیرهنگام
١٢ــ انجام واکسیناسیون مادر قبل و بعد از حاملگی
١٣ــ پیشگیری و درمان بیماری های ناشی از حاملگی و یا
بیماری های همراه با آن مانند دیابت ،فشارخون و …
١٤ــ انجام غربالگری برای تشخیص انواع سرطان های
شایع زنان (آزمایش پاپ اسمیر و انجام ماموگرافی)

بیشتر بدانید
اختالالت محیط رحم مادر
١ــ اختالت مربوط به سوخت و ساز بدن مادر که موجب عدم رشد جننی می گردد.
٢ــ تغذیه نادرست و ناکافی در دوران بارداری موجب اختالل در رشد جننی می شود.
٣ــ مصرف مواد مخدر ــ الکل و دخانیات در مدت بارداری تأثیرات نامطلوب بر روی جننی می گذارد.
٤ــ استفاده از داروهای شیمیایی و عکسبرداری با اشعه  Xبدون جتویز پزشک به ویژه در سه ماه اول
بارداری که باعث غیرطبیعی شدن جننی می گردد.
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  ٥ــ ابتال به بیماری های گوناگون مانند سرخجه ،سفلیس باعث اختالل در رشد جننی می شود .باید توجه
داشت که در اکثر موارد جننی ناقص ،به صورت طبیعی سقط می شود .ولی در مواردی هم نوزاد زنده می ماند
که ممکن است دچار بیماری هایی نظیر ناشنوایی و نابینایی و غیره گردد.

اهمیت سالمت باروری
٣ــ٣ــ ّ

همانگونه که گفته شد برنامه سالمت باروری با هدف تأمین
ابعاد مختلف سالمت ،نقش اساسی در اعتالی سالمت مادران،
کودکان ،خانواده ها ،تحکیم بنیان خانواده و ارتقای شاخص های
سالمت جامعه به عهده دارد.
بهره مندی از برنامه سالمت باروری موجب کاستن از

میزان حاملگی های پرخطر می شود .١وجود برخی بیماری های
زمینه ای مانند مشکالت دستگاه قلبی عروقی و بیماری دیابت در
مادران می تواند سالمت آنها و جنین را به مخاطره اندازد.
همچنین سالمت باروری به زوجین این امکان را می دهد
که در صورت احتمال وقوع اختالالت ژنتیکی و ارثی نظیر
تاالسمی و هموفیلی از بارداری پیشگیری نمایند.

 فعالیت عملی 1
در میان دوستان و اطرافیان خود ،خانواده ای را درنظر بگیرید که دارای فرزند معلولی است و از
مشکالت آنها گزارشی تهیه کرده و نتایج را در کالس به بحث بگذارید.
آیا می دانید توجه به سالمت باروری چه اهمیتی در سرنوشت چنین خانواده ای به همراه خواهد داشت؟

٤ــ٣ــ دیدگاه اسالم در زمینه سالمت باروری

اسالم افزایش نسل ،اعم از دختر و پسر را ستایش نموده
و مبارک دانسته است .همچنین هنگامی که انگیزه های معقول
و ضرورت های معتبری در مورد تنظیم نسل سالم وجود داشته
باشد ،آن را برای مسلمانان جایز دانسته است .دین مبین اسالم
ضمن اینکه به گونه ای کلی به زناشویی و فرزندآوری و نگهداری
فرزند سفارش می کند ،منعی برای فاصله گذاری بین فرزندان
قائل نشده است .در سوره بقره 2خداوند رحمان از زمان دو سال
برای شیر دادن مادر به کودکش سخن گفته و نیز می فرماید« :نباید
مادر در نگهداری فرزند به زیان افتد» این امر می تواند نشانه توجه
اسالم به بهداشت و سالمت مادر و توانایی او در بارور شدن و
زایمان باشد.
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١ــ مناسب ترین سن برای بارداری از  18الی  35سالگی می باشد.

٢ــ سوره بقره آیه ٢٣٣

٥ــ٣ــ مراحل ارائه برنامه سالمت باروری

خدمات برنامه سالمت باروری در سه مرحله اجرا می شود:
١ــ٥ــ٣ــ خدمات پیش از ازدواج :این مرحله
دربردارنده همه آموزش هایی است که در دوران پیش از ازدواج
در اختیار گروه های مختلف سنی در دوره های متفاوت تحصیلی
قرار می گیرد که انتظار می رود این گروه ها اطالعات الزم در
زمینه بهداشت باروری را به منظور برنامه ریزی جهت شروع
زندگی موفق و با کمترین عوارض ناشی از مشکالت بهداشتی
کسب نمایند.
٢ــ٥ــ٣ــ خدمات حین ازدواج :خدمات حین
ازدواج شامل آموزش هایی است که به همه زوجین در حال
ازدواج ارائه می شود ،شرکت در این کالس ها برای همه افراد در

مراقبت از مادر و کودک در خانه :سالمت باروری

آستانه ازدواج اجباری است و به آنان آگاهی های الزم در زمینه
بارداری سالم و زایمان ایمن ،شیردهی ،تاالسمی ،بیماری های
قابل انتقال از طریق تماس جنسی ،ایدز ( )HIVو سرطان های
رایج دستگاه تناسلی زنان را ارائه می نماید .در ضمن برخی از
آزمایشات قبل از ازدواج مانند آزمایش تعیین ژن تاالسمی ابتدا

در مردان و در صورت لزوم در زنان ،آزمایش سرولوژی بیماری
سیفلیس و اعتیاد برای زوجین در این مرحله صورت می گیرد.
٣ــ٥ــ٣ــ خدمات پس از ازدواج :این مرحله در دو
بخش عمده «خدمات مشاوره ای سالمت باروری» و «روش های
پیشگیری از بارداری های پرخطر» ارائه می شود.

بیشتر بدانید
آیا می دانید با اجنام یک سری آزمایشات ساده و کم هزینه ،در بسیاری از موارد می توان از به دنیا آمدن
فرزند معلول جلوگیری کرد .قبل از ازدواج ،خصوص ًا در موارد فامیلی و تصمیم به بارداری از اطالعات سودمند
کارشناسان مراکز ژنتیک بهزیستی بهره مند شوید.
در حال حاضر تشخیص حدود  ٩٠بیماری ژنتیک در ایران امکان پذیر است و روش های تشخیصی فراوانی
در کشور در دسترس می باشد که توصیه جدی می شود خانواده هایی که در معرض خطر قرار دارند از این
شیوه ها در جهت جلوگیری از تولد فرزندان معلول استفاده کنند.

١ــ٣ــ٥ــ٣ــ خدمات مشاوره ای سالمت باروری
این خدمات شامل باروری سالم و زایمان ایمن ،انجام
برنامه های غربالگری ،پیشگیری و درمان بیماری های منتقله از
راه تماس جنسی می باشد.
در زمینه باروری سالم و زایمان ایمن در فصول گذشته
توضیحاتی ارائه شد در این قسمت به بحث درباره برنامه های
غربالگری و بیماری های منتقله از راه تماس جنسی پرداخته می شود.
الف) برنامه های غربالگری
در علم پزشکی ،غربالگری به مجموعه اقداماتی اطالق
می شود که سعی در کشف و درمان زودرس بیماری ها در مراحل
ابتدایی دارد.
متخصصان هر جامعه ،بیماری هایی را که می توان با

غربالگری به کشف و درمان زودرس آن پرداخت مشخص
می کنند .در کشور ما با انجام آزمایش «پاپ اسمیر» و «ماموگرافی»
به تشخیص زودرس سرطان های شایع در زنان از جمله سرطان
دهانه رحم و پستان پرداخته می شود.
١ــ پاپ اسمیر :١سرطان دهانه رحم از شایعترین
سرطان ها در زنان می باشد .از آن جایی که سرطان دهانه رحم به
آهستگی پیشرفت می کند چنانچه خانم ها تحت مراقبت های منظم
و معاینات برنامه ریزی شده قرار گیرند می توان از این سرطان
پیشگیری کرد .آزمایش «پاپ اسمیر» بهترین وسیله برای شناسایی
عوارض پیش سرطانی و مخفی تومورهای کوچکی است که به
سرطان دهانه رحم منتهی می شوند ،اگر این نوع سرطان زود
شناسایی شود ،می توان آن را به طور کامل درمان کرد.
) Papanicolaou test (Pap Smearــ ١
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آزمایش پاپ اسمیر :آزمایش ترشحات و نمونه های
سلولی برداشته شده از قسمت گردن رحم در زنان می باشد.
رحم

گردن رحم تخمدان

هدف اصلی آزمایش پاپ اسمیر و پیگیری هایی که به دنبال
آن انجام می شود ،پیشگیری از تغییرات غیرطبیعی سلول های
دهانه رحم است که در صورت عدم توجه ممکن است به سمت
سرطان دهانه رحم منجر شود.
٢ــ ماموگرافی :١به دلیل کاهش سن ابتال به سرطان
پستان در کشور ،انجام ماموگرافی برای همه زنان  ٣٥سال به
باال ،به خصوص افرادی که سابقه بیماری های پستان در خانواده
دارند ،ضروری است.
ماموگرافی می تواند سرطان پستان را چندین سال قبل از
آن که قابل لمس شود ،شناسایی کند .در بسیاری از کشورها،
ماموگرافی به عنوان روش غربالگری و بیماریابی روی کلیه زنان
سالم اجرا می شود و تالش پزشکان این است که با دست یافتن
به آمار صحیح برای تخمین میزان و سن شیوع سرطان پستان،
بیماری های بدخیم پستان را در مراحل اولیه و قابل عالج
شناسایی کنند.
هدف اصلی ماموگرافی شناسایی زودهنگام سرطان پستان
است .ماموگرافی ،رادیوگرافی ساده اختصاصی از پستان و
ابزاری برای کشف زودرس توده های سرطان پستان در زنانی
است که هیچ گونه عالمتی نداشته و یا این که دچار توده پستانی،
درد یا ترشح از نوک پستان هستند.
زمان انجام ماموگرافی برای همه زنان چهل ساله و بیشتر
هردو سال یکبار می باشد .زنانی که افراد فامیل درجه یک آنها
(یعنی مادر یا خواهرشان) مبتال به سرطان پستان شده باشند باید
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از  ٣٥سالگی ماموگرافی ساالنه انجام دهند .بهترین زمان انجام
ماموگرافی هفته اول قاعدگی است چون در این زمان پستان ها
حساس و دردناک نیستند.
ب) بیماری های سرایت کننده از راه تماس جنسی
بیماری های سرایت کننده از راه تماس جنسی ،از
بیماری های نسبتاً شایعی هستند که از شخصی به شخص دیگر به
دنبال تماس جنسی منتقل می شوند .علت ایجاد این بیماری ها،
باکتری ها یا ویروس هایی هستند که از طریق مایعات بدن از فردی
به فرد دیگر در طی فعالیت جنسی منتقل می شوند .این باکتری ها
یا ویروس ها در محیط گرم و مرطوب بدن در ناحیه تناسلی رشد
کرده و ایجاد عالئم می کنند.
بیماری های سرایت کننده از راه تماس جنسی دو دسته
هستند :دسته ای که تنها راه انتقال آنها تماس جنسی است و
دسته ای که یکی از راه های انتقال آنها تماس جنسی می باشد
(مانند هپاتیت ب و ایدز)
بیماری های سرایت کننده از راه تماس جنسی در هر دو
جنس مذکر و مؤنث ایجاد می شوند ولی عالئم و عوارض آنها
در دو جنس متفاوت است .عالئم این بیماری ها در خانم ها
عبارتند از :ترشحات بدبو و غیرمعمول از دستگاه تناسلی،
سوزش و خارش و ضایعات زخمی در ناحیه تناسلی ،درد
کشاله ران و اطراف دستگاه تناسلی و … این عالئم در مردان
شامل ترشح از مجرای ادرار ،بزرگ شدن غده های لنفاوی
کشاله ران ،زخم ناحیه تناسلی ،درد و سوزش هنگام دفع
ادرار و … می باشد .الزم به ذکر است در صورت بروز هرگونه
عالئم غیرطبیعی در پوست ناحیه تناسلی ،اطراف مجاری
ناحیه تناسلی و یا ترشح از مجرای ادراری باید فور ًا به پزشک
مراجعه شود .راه تشخیصی این بیماران معاینه توسط پزشک،
آزمایش ترشحات و در صورت لزوم آزمایش خون و ادرار
می باشد.
شایع ترین بیماری های سرایت کننده از راه تماس جنسی
عبارتند از :سیفلیس ،سوزاک ،تبخال دستگاه تناسلی ،زگیل
 Mammographyــ ١
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تناسلی .برخی از بیماری های مهم مانند هپاتیت ب و ایدز عالوه
بر انتقال از راه خون ،از طریق جنسی نیز می توانند منتقل شوند که
در فصل بیماری های واگیر توضیح داده شده اند و در این قسمت
چند بیماری مهم دیگر که در جامعه شیوع بیشتری دارد به طور
خالصه توضیح داده می شود.
١ــ سیفلیس
سیفلیس یک بیماری باکتریایی ١سرایت کننده از راه
جنسی است .در بیماری سیفلیس زخم ها اغلب در ناحیه تناسلی
خارجی ،واژن ،مقعد یا در داخل مجرای مقعدی ایجاد می شوند.
زخم ها ممکن است در داخل دهان یا روی لب ها هم ایجاد شود.
بیماری سیفلیس در خیلی از افراد تا سال ها بدون عالمت باقی
می ماند .در اکثر موارد بیماری از اشخاصی به دیگران منتقل
می شود که از عفونت خود آگاه نیستند.
راه های انتقال این بیماری در اثر تماس مستقیم با پوست،
تماس جنسی ،استفاده از سرنگ و سوزن آلوده به طور مشترک،
انتقال خون و از مادر حامله به جنین می باشد .این بیماری در صورت
درمان نشدن می تواند سبب مرگ شود .برای پیشگیری از بیماری
سیفلیس استفاده از کاندوم در ارتباط جنسی ضروری است.
همان گونه که گفته شد باکتری مولد سیفلیس در طی دوران



حاملگی می تواند مادر و جنین او را آلوده کند .براساس مدت
زمان ابتالی به عفونت زن حامله ،ممکن است نوزاد مرده به دنیا
آمده و یا طی مدت کوتاهی بعداز تولد فوت کند .همچنین نوزاد
مبتال می تواند بدون عالمت باشد .اگر نوزاد بالفاصله درمان نشود،
طی چند هفته دچار اختالالت جدی می شود .نوزاد درمان نشده
ممکن است دچار تأخیر رشد و نمو ،تشنج و یا حتی مرگ شود.
٢ــ سوزاک
سوزاک یک بیماری شایع باکتریایی ٢سرایت کننده از طریق
تماس جنسی است .عالیم شایع در مردان شامل سوزش ادرار و
خروج ترشحات چرکی از آلت تناسلی است اما در زنان معموال ً
بی عالمت است و یا ممکن است خود را به صورت ترشحات
واژنی یا دردهای لگن نشان دهد.
جهت پیشگیری از ابتال به بیماری سوزاک در اشخاصی
که مشکوک به این بیماری می باشند ،حتماً بایستی از رابطه جنسی
سالم (به کار بردن کاندوم) استفاده شود .اقدامات دیگری که
خاص پیشگیری از ابتال به بیماری سوزاک است مثل پیشگیری
دارویی برای چشم نوزادان ،گندزدایی ترشحات بیمار و اشیایی
که آلوده شده اند و همچنین توجه به تماس های بیماران مبتال به
سایر بیماری های عفونی نیز باید اجرا شود.

فعالیت عملی ٢
هنرجویان در مورد انواع بیماری های سرایت کننده از راه تماس جنسی و روش های پیشگیری از آنها از
کتب ،نشریات و اینترنت تحقیق کنند و مطالب را در کالس ارائه دهند.

٢ــ٣ــ٥ــ٣ــ روش های پیشگیری از بارداری های از روش های پیشگیری از بارداری استفاده نمایند .روش های
مطمئن پیشگیری از بارداری از نظر مدت اثر به دو دسته مو ّقتی
پرخطر
در مواردی که حاملگی برای مادر و جنین خطرناک باشد و دائمی تقسیم می شوند:
توصیه می شود زوجین با رعایت حدود شرعی و موازین اخالقی
 ١ــ عامل بیماری سیفلیس باکتری تروپونماپالیدوم ( )Treponema Pallidumاست.

 ٢ــ عامل بیماری سوزاک باکتری نیسریاگونورآ ( )Neisseria gonorrhoeaeیا گنوکوک می باشد.
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الف) روش های مو ّقتی :که خود شامل روش های
هورمونی و مکانیکی می باشند.
١ــ روش های هورمونی :روش های هورمونی
جلوگیری از بارداری با استفاده از قرص و آمپول می باشد.
قرص های پیشگیری از بارداری
قرص های ترکیبی :این قرص ها با ترکیبات استروژن و
پروژسترون و در اشکال گوناگون ال دی ( )LDو اچ دی ()HD
و تری فازیک ( )TPHساخته شده اند .اساس عملکرد همه این
قرص ها جلوگیری از عمل تخمک گذاری است .این قرص ها

اگر به طور مرتب و طبق دستورالعمل مورد استفاده قرار گیرند
حدود  %٩٩در جلوگیری از بارداری مؤثرند .اما اگر قرص ها
نامرتب مصرف شوند از میزان اثربخشی آنها کاسته خواهد شد.
قرص ها هیچ گونه اثری در باروری مجدد ندارند و زنان پس از
قطع مصرف می توانند باردار شوند.
قرص های پروژسترونی دوران شیردهی :در ترکیب این
قرص ها فقط هورمون پروژسترون جهت پیشگیری از بارداری
به کار رفته است و مخصوص دوران شیردهی است.

بیشتر بدانید
آیا مزیت های قرص شیردهی را می دانید؟
ــ در مادران شیرده قابل استفاده است.
ــ اثر منفی در کمیت و کیفیت شیر مادر ندارد.
ــ مدت زمان شیردهی را افزایش می دهد.
ــ برای افراد مبتال به فشارخون ،میگرن و افراد سیگاری باالی  35سال قابل استفاده است.
آمپول های پیشگیری از بارداری
آمپول های پروژسترونی :در ترکیب این آمپول ها فقط
هورمون پروژسترون جهت پیشگیری از بارداری به کار رفته
است و سه ماه یک بار تزریق می شوند.
آمپول های ترکیبی :این آمپول ها با ترکیبات استروژن و
پروژستین ساخته شده اند .ماهی یکبار تزریق می شود و اثربخشی
آن بیش از  %٩٩است.

آمپول های تزریقی
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٢ــ روش های مکانیکی :مکانیسم اساسی این روش ها
استفاده از یک جسم فیزیکی (به جای دارو و مواد شیمیایی) است
که به دو دسته کلی روش های پوششی و وسایل داخل رحمی
تقسیم می شود.
روش های پوششی :اساس عمل این روش ها ممانعت از
ورود اسپرم و رسیدن آن به تخمک است و شامل پوشش برای
مرد و پوشش برای زن می باشد که امروزه کاربرد زیادی دارند.
٢
پوشش برای مرد (کاندوم )١و پوشش برای زن (دیافراگم )
است .امروزه کاندوم و دیافراگم کاربرد زیادی دارند .استفاده
از کاندوم آسانتر و ارزانتر است و در پیشگیری از بیماری های
مقاربتی نقش اساسی دارد.
 Diaphragmــ ٢

				 Condomــ ١
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وسیله داخل رحمی آی یودی ( )IUDآی یودی از جنس
مس یا پالستیک در اشکال گوناگون ساخته شده است و توسط
پزشک یا ماما در رحم گذاشته می شود .اساس عمل این دستگاه
جلوگیری از النه گزینی تخم در رحم است .این روش یکی از
مؤثرترین روش های پیشگیری از بارداری می باشد .استفاده از
این روش برای زوج هایی مناسب است که دارای فرزند هستند و
تا چند سال نباید حامله شوند .بسته به نوع آی یودی الزم است
هر چند سال یک بار آن را عوض کرد .اخیر ًا نوع جدیدی از
آی یودی با ماندگاری یک ساله وارد بازار شده است که به تدریج

از خود هورمون ترشح می کند و حدود  %٩٩در پیشگیری از
بارداری مؤثر است.

آی ــ یو ــ دی در رحم

بیشتر بدانید
آیا مزیت های استفاده از آی ـــ یو ـــ دی را می دانید؟
ــ درصد اطمینان به آن در پیشگیری از بارداری زیاد است.
ــ باروری بالفاصله پس از خروج آی ـ یو ـ دی قابل برگشت است.
ــ اثر پیشگیری از بارداری آن طوالنی مدت است.
ــ به یادآوری روزانه نیاز ندارد.
ــ بر شیردهی تأثیر ندارد.
ــ آثار و عوارض هورمونی ندارد.
ــ در اوایل دوران یائسگی قابل استفاده است.
ــ با مصرف داروها تداخل ندارد.

انواع آی ــ یو ــ دی

چکیده

 سالمت باروری عبارت است از :سالمت کامل جسمی ،روانی و اجتماعی مرتبط با
سیستم تولیدمثل و چگونگی عملکرد آن در طول دوران باروری.
 خدمات برنامه سالمت باروری در سه مرحله خدمات پس از ازدواج ،خدمات حین
ازدواج و خدمات پس از ازدواج اجرا می شود.
 بیماری های سرایت کننده از راه تماس جنسی ،از بیماری های نسبتاً شایعی هستند
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که از شخصی به شخص دیگر به دنبال تماس جنسی منتقل می شوند .علت ایجاد این
بیماری ها ،باکتری ها یا ویروس هایی هستند که از طریق مایعات بدن از فردی به فرد دیگر
در طی فعالیت جنسی منتقل می شوند .بیماری های سرایت کننده از راه تماس جنسی دو دسته
هستند .دسته ای که تنها راه انتقال آنها تماس جنسی است و دسته ای که یکی از راه های انتقال
آن ها تماس جنسی می باشد (مانند هپاتیت ب و ایدز).
 در مواردی که حاملگی برای مادر و جنین خطرناک باشد توصیه می شود زوجین
یکی از روش های پیشگیری از بارداری را استفاده نمایند .روش های مطمئن پیشگیری از
بارداری از نظر مدت اثر به دو دسته مو ّقتی و دائمی تقسیم می شوند.
 روش های مو ّقتی شامل روش های هورمونی و مکانیکی می باشند .روش های هورمونی
جلوگیری از بارداری با استفاده از قرص و آمپول می باشد .روش های مکانیکی استفاده از یک
جسم فیزیکی که به دو دسته کلی روش های پوششی و وسایل داخل رحمی تقسیم می شود.

؟
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آزمون پایانی نظری واحد کار سوم

١ــ کدام بیماری سالمت باروری را بیشتر به خطر می اندازد؟
د) درماتیت
			
ج) آنمی
ب) آرتریت		
		
الف) تاالسمی
٢ــ مهمترین هدف برنامه های غربالگری در پزشکی کدام است؟
الف) آگاهی و پیشگیری به موقع از بیماری ها
ب) کشف و درمان زودرس بیماری ها
ج) اعالم و پیشگیری به موقع از بیماری ها
د) آگاهی و کشف زودرس بیماری ها
٣ــ آزمایش پاپ اسمیر بیشتر جهت تشخیص کدام نوع سرطان است؟
د) تخمدان
الف) جسم رحم ب) گردن رحم ج) دهانه رحم
٤ــ ابتالی مادر به کدام بیماری بیشتر موجب مرگ جنین می شود؟
د) ایدز
ج) هپاتیت B
الف) سیفلیس ب) سوزاک
٥ــ هدف اصلی ماموگرافی ،شناسایی «…………………» است.
٦ــ خدمات برنامه سالمت باروری پس از ازدواج در دو بخش عمده «………………» و «………………» ارائه می شود.
٧ــ برنامه های غربالگری با انجام آزمایش های «……………» و «………………» به تشخیص زودرس سرطان های
شایع در زنان کمک می کند.
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آزمون پایانی عملی واحد کار سوم

هنرجویان به صورت گروهی در واحد مرکز بهداشتی ــ درمانی حاضر شوند و ضمن بازدید از برنامه های سالمت باروری
در مرکز ،اقدام به تهیه گزارش نمایند و در کالس به صورت روزنامه دیواری ارائه کنند.

پاسخ نامه پیش آزمون واحد کار سوم
١ــ سالمت باروری عبارت است از :سالمت کامل جسمی ،روانی و اجتماعی مرتبط با سیستم تولیدمثل و چگونگی
عملکرد آن در طول دوران باروری.
٢ــ بهره مندی از برنامه سالمت باروری موجب کاستن از میزان حاملگی های پرخطر می شود .عالوه بر این وجود برخی
بیماری های زمینه ای مانند مشکالت دستگاه قلبی عروقی ،بیماری دیابت در مادران می تواند سالمت آنها و جنین را به مخاطره اندازد.
٣ــ غربالگری سعی در کشف و درمان زودرس بیماری ها در مراحل ابتدایی دارد.
٤ــ شایع ترین بیماری های سرایت کننده از راه تماس جنسی عبارتند از :سیفلیس ،سوزاک ،هپاتیت ب و ایدز
٥ــ روش های مطمئن پیشگیری از بارداری از نظر مدت اثر به دو دسته مو ّقتی و دائمی تقسیم می شوند .روش های
مو ّقتی شامل روش های هورمونی و مکانیکی می باشند .روش های هورمونی جلوگیری از بارداری با استفاده از قرص و آمپول
می باشد .روش های مکانیکی استفاده از یک جسم فیزیکی که به دو دسته کلی روش های پوششی و وسایل داخل رحمی تقسیم
می شود .روش های دائمی شامل دو قسمت ،بستن لوله های رحمی در زنان و بستن لوله های اسپرم بر در مردان می باشد.

پاسخ نامه آزمون واحد کار سوم

١ــ تاالسمی
٢ــ آگاهی و پیشگیری به موقع بیماری ها
٣ــ گردن رحم
٤ــ سیفلیس
٥ــ شناسایی زودهنگام سرطان پستان
٦ــ خدمات مشاوره ای سالمت باروری و روش های پیشگیری از بارداری های پرخطر
٧ــ ماموگرافی ــ پاپ اسمیر
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برای مطالعه ی بیشتر
١ــ انجمن تنظیم خانواده جمهوری اسالمی ایران ،راهنمای بهداشت باروری برای همسران جوان ،تهران،
چاپ دوم ،پاییز .١٣٧٨
٢ــ مختارشاهی ،شرافت بیگم ،روش های پیشگیری از بارداری ،تهران :سالمی١٣٨٢ ،
٣ــ نخعی ،محمود و همکاران ،روش های پیشگیری از بارداری ،تهران :شهر آب ،چاپ اول.١٣٨٢ ،
٤ــ www.salamatiran.com
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واحد کار چهارم

مراقبت از کودک
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پیش آزمون واحد کار چهارم ؟
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١ــ دوره ی نوزادی چه مدت است؟
٢ــ شیر مادر چه فوایدی دارد؟
٣ــ وزن طبیعی نوزاد چه قدر است؟
٤ــ زردی دوره ی نوزادی چیست؟
٥ــ چه واکسن هایی باید به کودک تزریق شود؟
٦ــ غذای کودک باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟
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دوران کودکی بسیار حساس است و بیشترین مرگ ومیر کودکان
در دوره ی نوزادی و سال های اول پس از تولد اتفاق می افتد .بنابراین
آگاهی درباره ی نحوه ی مراقبت از کودک برای حفظ سالمتی او
ضروری است.

بیشتر بدانید
براساس پیمان جهانی حقوق کودک ،کودک کسی است که کمتر از  18سال داشته باشد ،مگر این که براساس
قانون ملی کشور ،سن قانونی او کمتر تعینی شده باشد .در بعضی از منابع سن کودک متفاوت درنظر گرفته میشود.
در این مجموعه مراقبت از نوزاد ( 28روز اول زندگی) ،شیرخوار (تا یک سالگی) و نیز کودک زیر پنج سال درنظر است.

1ــ4ــ نوزاد و دوره ی نوزادی

آیا می دانید دوره ی نوزادی چه زمانی است؟
دوره ی نوزادی 28 ،روز یا چهار هفته ی اول زندگی
پس از تولد است و به کودکی که کمتر از  28روز سن داشته
باشد ،نوزاد گفته می شود .خطر مرگ در نخستین ساعات پس
از تولد بیش از هر زمانی دیگر است و بیشترین مرگ و میر
کودکان در دوره ی نوزادی اتفاق می افتد.
نوزادی که در موعد مقرر یعنی 42ــ    38هفتگی بارداری
متولد شود نوزاد کامل ،رسیده و بهنگام 1نامیده می شود .به
نوزادی که قبل از هفته ی  38بارداری ( 37هفتگی کامل) به
دنیا بیاید نارس 2و اگر بعد از  42هفتگی بارداری به دنیا بیاید،
بیش رس 3گفته می شود.

2ــ4ــ مشخصات نوزاد سالم

آیا می دانید ظاهر نوزاد سالم چگونه است؟
1ــ2ــ3ــ پوست :پوست نوزاد از ماده ای مومی
شکل پوشیده شده است که باعث حفاظت پوست در محیط
رحم می شود .معمو ًال پوست نوزاد چروکیده و پف آلود دیده
می شود.
رنگ پوست نوزاد سالم صورتی است و گاهی دانه های
سفید ،لکه های قرمز یا کبود رنگی نیز روی آن دیده می شود.

2ــ2ــ4ــ سر و گردن :نوزاد سری بزرگ دارد که
ممکن است شکل طبیعی خود را نداشته باشد .مث ًال ممکن است
جمجمه به علت فشارهایی که هنگام زایمان به سر جنین وارد
میشود متورم باشد که پس از مدتی خود بهخود خوب میشود.
 Postterm/Postmatureــ3

 Preterm/Prematureــ2

 Term  /  Matureــ1
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نوزاد ،گردن نسبت ًا کوتاهی دارد و به دلیل ضعیف بودن
ماهیچه هایش ،قادر به نگه داشتن سر نیست.
3ــ2ــ4ــ مو :بسیاری ازنوزادان هنگام تولد مو
دارند که ممکن است در هفته های اول بریزد و موهای جدید
جایگزین آن شود .بدن برخی از نوزادان نارس ممکن است با
موهای کرک مانندی پوشیده شده باشد که در مدت چند هفته از
بین می رود.
4ــ2ــ4ــ چشم :اطراف چشم ها و پلک های نوزاد
پف کرده است .نوزاد می تواند فواصل نزدیک را ببیند .نوزاد
چون  9ماه در تاریکی بوده است نسبت به نور شدید حساس
است ،بنابراین باید مراقب چشم او بود .معمو ًال نوزاد تا  8هفته
بدون اشک گریه می کند.

  5ــ2ــ4ــ بینی :معمو ًال بینی نوزاد کوتاه و پهن به نظر
می رسد .سوراخ های بینی به علت وجود ترشحات ممکن است
کمی گرفته باشد و تنفس او سریع است .گاهی دانه های سفیدرنگ
کوچکی روی بینی و چانه ها دیده می شود که طبیعی است.
6ــ2ــ4ــ گوش :گوش ها نسبت به صورت پهن و
کام ًال برجسته اند .نوزاد معمو ًال چند ساعت بعد از تولد نسبت
به صدا واکنش نشان می دهد و پس از چند روز ،با کمترین صدا
 194تکان می خورد.

7ــ2ــ4ــ دهان و لب ها :دهان معمو ًال بزرگ است
و اغلب در سقف دهان دانه های مروارید مانند کوچکی دیده
می شود که طبیعی است.
به طور طبیعی دندانی در دهان نوزاد دیده نمی شود .لب ها
نیز ممکن است دارای تاولی کوچک در قسمت میانی باشد.
نوزاد برخی مزه ها را تشخیص نمی دهد اما مزه های تلخ یا ترش
باعث واکنش شدید او می شود.
  8ــ2ــ4ــ پستان ها :در نوزادان دختر و پسر ممکن
است به علت تأثیر هورمون های مادر ،پستان ها متورم باشند و
حتی کمی ترشح شیر در آن ها باشد که خود به خود در هفته های
اول بعد از تولد خوب می شود.
9ــ2ــ٤ــ شکم و بندناف :معمو ًال شکم گرد و برآمده
است .باقیمانده ی بندناف که به آن گیره زده شده است حدود 10
روز پس از تولد می افتد.
10ــ2ــ٤ــ اندام ها :معمو ًال در دست و پاها حالت
انقباض عضالت زیاد است .دست ها ممکن است مشت شده و
ناخن های اندام ها دراز باشند.
11ــ2ــ٤ــ دستگاه تناسلی خارجی :این قسمت
در هر دو جنس دختر و پسر ،بزرگ ،متورم و کمی قرمز به نظر
می رسد .وجود ترشحات در روزهای اول در دختران ،طبیعی
است.
12ــ2ــ٤ــ قد :میانگین قد نوزادان طبیعی حدود
 50سانتی متر است .قد نوزادان سالم ممکن است از  46تا 54
سانتی متر تفاوت کند .برای اندازه گیری قد از قدسنج استفاده
کنید .قد تا  2سالگی به صورت خوابیده و بعد از  2سالگی در
وضعیت ایستاده اندازه گیری می شود.
13ــ2ــ٤ــ وزن :میانگین وزن نوزادان طبیعی
حدود 3/5ــ 3کیلوگرم است .حداقل وزن نوزاد طبیعی2/5 ،
کیلوگرم و حداکثر آن  4کیلوگرم است .نوزادان کمتر از 2/5
کیلوگرم ،کم وزن محسوب می شوند .وزن نوزاد در هفته ی
اول پس از تولد حداکثر تا حدود  10٪کاهش می یابد که اگر
عالیم کمبود شیر را نشان ندهد و حال او خوب باشد می تواند
طبیعی باشد.

کنید:

برای اندازه گیری وزن کودک به نکته های زیر توجه

ــ از ترازوی درست و دقیق استفاده کنید.
ــ اتاق گرم باشد.
ــ لباس کودک در هنگام وزن کردن سبک باشد .سعی
کنید کاپشن ،کفش ،کهنه یا پوشک او را قبل از وزن کردن
درآورید.
ــ هنگام وزن کردن با دست مراقب باشید کودک از
ترازو بیرون نیفتد.
ــ بدن کودک نباید با سطح فلز ترازو تماس داشته باشد.
بهتر است پارچه ی تمیزی در زیر بدن کودک قرار دهید.

14ــ2ــ٤ــ دور سر :میانگین اندازه ی دور سر
طبیعی  35سانتی متر است ولی حدود 36ــ 34سانتی متر طبیعی
محسوب می شود.
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برای اندازه گیری دور سر ،نوار را ِ
دور سر کودک ،از
ِ
دوطرف سر تا مقابل پیشانی بگذرانید.
برآمدگی
محل
ِ

3ــ٤ــ بازتاب ها و حرکات نوزاد طبیعی

آیا تاکنون بازتاب ها و واکنش های نوزاد تازه تولد یافته
را دیده اید؟
منظور از بازتاب ،توانایی های فطری است که کودک
با آن ها به دنیا می آید و نیازی به یادگیری شان ندارد .نوزاد
طبیعی دارای مجموعه ای از بازتاب هاست .مهم ترین بازتاب ها
یا واکنش های نوزاد طبیعی عبارت است از:
1ــ واکنش جست وجو و دنبال کردن :1لمس گونه های
نوزاد باعث چرخش سر نوزاد به سمت محرک می شود.

2ــ بازتاب چنگ زدن :2نوزاد به طور خودبه خود
انگشتانش را اطراف هر چیزی که در کف دست یا پایش قرار
می گیرد ،جمع می کند.

3ــ بازتاب یا واکنش مکیدن :3همه ی نوزادان طبیعی
واکنش مکیدن دارند.
 Sucking reflexــ3

 Grasping reflexــ2

 Rooting reflexــ1
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این مراقبت ها در کاهش مرگ و میرها و عارضه های این
دوره بسیار مهم است:

برقراری تنفس و ضربان قلب

4ــ بازتاب مورو :1اگر نوزاد با صدایی بلند یا حرکتی
ناگهانی مواجه شد ،دچار تشویش ناگهانی شده ،دست ها و
انگشتانش و نیز پاها را در پاسخ به این تحریک ،کام ًال باز
می کند.

اولین تنفس نوزاد بسیار مهم است و نوزاد باید بالفاصله
بعد از تولد شروع به نفس کشیدن کند .گاهی تحریک مالیم
پشت نوزاد با دست ،به شروع تنفس نوزاد کمک می کند .پس
از اولین تنفس که معمو ًال به صورت گریه است ،بندناف نیز بریده
می شود .در صورتی که تنفس طبیعی در عرض  30ثانیه ایجاد
نشود ،احیای نوزاد 2ضروری است .به طور طبیعی ضربان قلب
نوزاد حدود  120تا  160بار در دقیقه و تنفس او حدود  30تا
 60بار در دقیقه است.

مراقبت از بند ناف

4ــ٤ــ مراقبت از نوزاد

آیا می دانید مراقبت های ضروری برای نوزاد کدام اند؟
1ــ4ــ٤ــ مراقبت های ضروری پس از زایمان:
مراقبت از نوزاد هنگام تولد و لحظات بعد از آن بسیار مهم است
و بر زندگی آینده ی او تأثیر می گذارد.

هنگامی که ضربان بند ناف متوقف شد ،باید آن را گره زد
و قطع کرد .برای این کار از وسایل استریل استفاده می شود تا از
ابتالی نوزاد به کزاز بندناف جلوگیری شود .بند ناف باید خشک
و تمیز نگه داشته شود و دستکاری نشود .نباید روی آن چیزی
گذاشت ،اما در صورت لزوم می توان با گاز استریل دور آن را
پوشاند (شل و نه سفت و محکم).

حفظ دمای بدن

نوزاد قادر به تنظیم دمای بدنش مثل بزرگساالن نیست.
او بالفاصله پس از تولد به سرعت گرمای بدن خود را از دست
می دهد .بنابراین برای پیشگیری از این کاهش اقدام های زیر
مفید است:
1ــ درجه ی حرارت مناسب برای اتاق زایمان حدود
28ــ 25درجه ی سانتی گراد با تهویه ی مناسب است .درجه ی
حرارت مناسب برای اتاق نوزاد نیز حدود  25درجه ی
سانتی گراد است.
2ــ بالفاصله بعد از تولد نوزاد ،باید او را در مالفه
یا حوله ای از قبل گرم شده گذاشت و تمام قسمت های بدن
به خصوص سر و صورتش را خشک کرد .بهتر است سر نوزاد
را با کاله پوشاند.
 Moro/Startle reflexــ1
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2ــ با روش احیای قلبی ــ ریوی در پودمان کمک های اولیه آشنا شدید.

3ــ نوزاد را بعد از پوشاندن با پوشش مناسب باید در
آغوش مادر گذاشت .با این کار نوزاد آرامش می یابد و برای
شروع تغذیه با شیر مادر تشویق می شود.
  4ــ چنانچه حال عمومی نوزاد خوب نباشد باید عالوه
بر پوشش کافی از وسایل گرمازای مناسب یا دستگاه گرم کننده
برای او استفاده کرد.

مراقبت از مادر و کودک در خانه :مراقبت از کودک

 5ــ اگر حال عمومی نوزاد خوب و درجه ی حرارت
بدنش طبیعی باشد می توان او را چند ساعت بعد از تولد حمام
کرد اما نباید زودتر از  6ساعت بعد از تولد باشد .استحمام
زودتر از آن به دلیل کاهش درجه ی حرارت بدن نوزاد توصیه
نمی شود .باید دقت کرد هنگام استحمام چربی روی پوست
نوزاد به طور کامل پاک نشود.
6ــ میزان پوشش نوزاد باید براساس فصل ،درجه ی
حرارت منطقه ،وسیله ی گرمایش اتاق و… تنظیم شود ،زیرا
افزایش بیش از حد لباس نوزاد هم می تواند باعث باال رفتن
درجه ی حرارت بدن و ناراحتی او شود.

بیشتر بدانید
بیمارستان های دوستدار کودک
در بیمارستان های دوستدار کودک 1اعمالی مثل گذاشنت کودک کنار مادر
برای نخستنی  24ساعت که آن را هم اتاقی مادر و نوزاد 2می گویند ،اجنام می شود .هم اتاقی مادر و نوزاد باعث
برقراری ارتباط عاطفی بهتر بنی آن ها می شود.

مراقبت از چشم ها

خروج هرگونه ترشحی از چشم نوزاد غیرطبیعی است و
نیاز به درمان فوری دارد .برای تمیز کردن چشم ها می توانید
تکه ای از پنبه ی تمیز را با آب جوشیده ی سرد شده ،خیس کنید
و سپس مطابق دستورالعمل صفحه ی بعد عمل کنید .توصیه
می شود با مشاهده ی هرگونه وضعیت غیرطبیعی در پلک ها،
ملتحمه ی چشم و … کودک را برای درمان نزد پزشک ببرید.

تغذیه با شیر مادر

3

شیردهی باید هرچه سریع تر پس از تولد آغاز شود.
نخستین شیر که آغوز یا کلستروم نامیده می شود ،مناسب ترین
 Bondingــ4

 Breast feedingــ3

غذا برای کودک است .اگر چه مقدار آغوز کم است و قبل
از تولد نوزاد در پستان مادر موجود است ولی برای نوزاد
کافی است .این کار به ارتباط نزدیک مادر و کودک( 4پیوند
عاطفی) نیز کمک می کند .آغوز عالوه بر داشتن مقادیر کافی
پروتئین و سایر موادمغذی ،دارای عوامل ضدعفونی کننده است
که کودک را در برابر عفونت های تنفسی و بیماری های اسهالی
و اکثر بیماری های عفونی محافظت می کند .مادر باید هر زمان
که شیرخوار بخواهد ،به او شیر دهد .شیردهی به کودک طبق
خواسته ی او به رشد کودک کمک می کند.
 Rooming Inــ2

 Baby Friendly Hospitalــ1
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پیشگیری از عفونت

عفونت ها با میزان باالی مرگ و میر نوزادان مرتبط
است .نوزادان نارس ،استعداد بیش تری برای ابتال به عفونت
دارند .بنابراین افرادی که با نوزادان در تماس اند باید بهداشت
فردی را رعایت کنند.

طرف خارج بکشید .برای هر چشم از یک تکه پنبه ی جداگانه
استفاده کنید.

کنترل ادرار و مدفوع

بیشتر نوزادان طبیعی در  24ساعت اول پس از تولد،
ادرار و در  48ساعت اول تولد ،مدفوع خواهند کرد .اولین
مدفوع نوزاد به رنگ سبز تیره و چسبنده است.
در نوزادانی که از شیر مادر تغذیه می کنند ،تعداد دفعات
اجابت مزاج بیشتر است .رنگ ،بو ،تعداد دفعات ادرار کردن
ِ
سالمت کودک و کفایت تغذیه نقش
یا مدفوع برای ارزیابی
مهمی دارد.

سپس صورت نوزاد را هم با یک تکه پنبه ی خیس دیگر
به همین روش تمیز کنید.

کنترل عالیم حیاتی

عالیم حیاتی نوزاد در طول مدتی که در بیمارستان است،
باید چندین نوبت در روز کنترل شد.
2ــ4ــ٤ــ مراقبت های روزانه ی نوزاد :آیا می دانید
نوزاد به چه مراقبت های روزانه ای نیاز دارد؟

استحمام

حمام کردن نوزاد در سالمت او اهمیت بسیار دارد.
می توان نوزاد را هر روز شست و شو کرد ولی دو تا سه
بار استحمام در هفته برای او کافی است.
قبل از حمام کردن نوزاد باید وسایل الزم مثل ِ
لگن آب
گرم ،لیف نرم ،چند تکه پنبه و پارچه ،حوله ،لباس ،کهنه و
شورت پالستیکی را آماده کرد.
هوای محل استحمام باید گرم باشد و در معرض جریان
هوا نباشد .برای حمام کردن نوزاد ،باید از آب با حرارت مناسب
استفاده کرد .روش های حمام کردن نوزاد متنوع است .بهتر
است نوزاد را قبل از افتادن بندناف خارج از وان به روش زیر
حمام کرد:
ــ ابتدا چشم ها و صورت نوزاد را تمیز کنید .برای این
کار تکه پنبه ای تمیز ،که در آب جوشیده ی سرد شده خیس شده
 198است ،بردارید و آن را از گوشه ی داخلی چشم به مالیمت به

ــ در مرحله ی بعد ،بدن نوزاد را در پارچه ای نرم بپیچید
و سر و پشت او را روی ساعد خود بگذارید .در حالی که
صورت او به طرف شماست ،سر نوزاد را با یک دست گرفته
و با دست دیگر سر و موهای او را بشویید و با حوله به خوبی
خشک کنید .آب را باید به نحوی ریخت که وارد دهان و بینی
و چشم او نشود و از پشت سر سرازیر شود.

ــ سپس پارچه ی دور نوزاد را باز کنید و در حالی که
نوزاد به رو قرار دارد ،گردن ،زیر بغل ،سینه و شکم او را با
لیف تمیز و نرم پاک کنید و با پارچه ای کام ًال تمیز کنید.

ــ در مرحله ی بعد او را به روی شکم برگردانید و به
همین ترتیب پشت او را نیز تمیز و خشک کنید.
ــ کهنه های او را باز کنید و ابتدا ناحیه ی تناسلی و بعد
باسن او را بشویید .با لیف نرم ران ها ،ساق ها و انگشتان پاها
را پاک و پس از شستن خشک کنید.

بهتر است در هفته های اول از صابون و شامپو استفاده
نکرد و پس از آب صابون یا شامپوی مالیم برای استحمام
کودک به کار برد.
بعد از افتادن بند ناف می توانید نوزاد را در داخل وان یا
لگن حمام کنید .حرارت آب را می توانید با فروکردن آرنج در آن
تعیین کنید.

بعد از آماده کردن آب و وسایل الزم صورت ،چشم ها و
سر را مطابق آن چه گفته شد تمیز کنید و بشویید .بعد از بازکردن
کهنه ی بچه و تمیز کردن ناحیه ی باسن با تکه ای پنبه ی خیس و
کهنه ،بدن نوزاد را به آرامی داخل لگن آب بگذارید طوری که
سر و صورت او خارج از آب باشد.
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سپس به ترتیبی که گفته شد شکم ،پشت و اندام ها را
بشویید و با حوله ای نرم خشک کنید.

هنگام حمام کردن نوزاد دقت کنید تمام قسمت های بدن
از جمله پشت گوش ها ،چین گردن ،آرنج ،کشاله ی ران و زیر
بغل او تمیز و خشک شود.
بعد از حمام کردن ،نوزاد را از آب خارج کنید و در
حوله ای بپیچید و به طور مالیم روی آن فشار دهید .هرگز حوله
را روی بدن او نکشید.

ماساژ

پدر و مادر به طور غریزی با لمس و نوازش کردن
کودک با او ارتباط برقرار می کنند .تماس جسمی با کودک
و لمس و نوازش او از اهمیت زیادی برخوردار است .ماساژ
دادن صحیح بدن کودک عالوه بر برقراری ارتباط عاطفی بین
والدین و کودک ،باعث تقویت عضالت و مفاصل بدن ،سرعت
بخشیدن به حرکات دست و پا و بهبود جریان خون و دستگاه
عصبی می شود.
بهتر است در مواقعی که کودک سرحال است ماساژ
دادن مالیم را انجام دهید.
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خوابانید و با مالیمت لباس پوشانید .باید ابتدا سر نوزاد را از
قسمت یقه درآورد و سپس دست هایش را یکی پس از دیگری
داخل آستین کرد .برای کودک بزرگ تر می توان او را روی پا
نشاند و به همان ترتیب به او لباس پوشاند.

خواب

نـوزاد در روزهـای اول پس از تـولد ،بیشتر ساعات
شبانهروز را در خواب است .مقدار خواب کودک را باید به خود
او واگذار کرد .همزمان با رشد کودک خواب او کم میشود.

تعویض کهنه

لباس نوزاد
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لباس نوزاد باید از پارچه ی نخی ،سبک و نرم باشد و
از رنگ های مالیم انتخاب شود .لباس باید طوری باشد که
دست ها و پاهای نوزاد به راحتی حرکت کند .توصیه می شود
لباس نوزاد حداقل یک الیه بیشتر از لباس بزرگساالن باشد.
برای لباس پوشاندن نوزاد باید او را روی مالفه ای تمیز

قنداق کردن نوزاد امری غیربهداشتی است ،زیرا از
حرکات آزادانه ی دست ها و پاها ،جلوگیری می کند و گاهی باعث
تشخیص ندادن یا تشدید دررفتگی مفصل ران می شود .همچنین
مانع رسیدن نور آفتاب به پوست کودک و تأمین ویتامین  Dاو
می شود.
البته می توان برای راحت بغل کردن یا برای جلوگیری
از پریدن نوزاد هنگام خواب ،او را به مالیمت در پارچه ای
پیچید .امروزه توصیه می شود برای نوزاد از کهنه یا پوشک

و شورت های الستیکی استفاده شود .کهنه های نوزاد باید نرم
باشد و آب را خوب جذب کند .نوزاد را باید چند بار در
روز پس از ادرار یا مدفوع کردن با آب ولرم شست و پس از
خشک کردن از کهنه ی جدید استفاده کرد .کهنه های کثیف را
در سطل های دردار نگه داری کنید و در زمان مناسب بشویید
و به طور کامل آبکشی کرده ،در آفتاب خشک کنید .روش های
بستن کهنه متنوع است .شما می توانید برحسب تمایل از
روش های مختلف تازدن سه گوش یا چهارگوش استفاده کنید.
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بند ناف

قسمتی از بند ناف که باقی مانده است باید همیشه تمیز و
خشک نگاه داشته شود .این قسمت باید در معرض هوا قرار
بگیرد و از گذاشتن هرگونه پوشش بر روی آن خودداری شود.
کهنه ی نوزاد نیز باید زیر بندناف بسته شود .از دستکاری و
گذاشتن مواد آلوده بر روی بندناف اجتناب کنید .در شرایط
طبیعی استفاده از الکل هم توصیه نمی شود .معمو ًال باقیمانده ی
بندناف بعد از یک تا دو هفته (به طور متوسط  10روز) پس از
تولد می افتد.

بهداشت گوش

برای پاک کردن قسمت خارجی گوش نوزاد می توان
از تکه ای پنبه ی تمیز استفاده کرد .نیازی به تمیز کردن قسمت
داخلی گوش نیست و هرگز نباید گوش پاک کن به کار برد.

بهداشت مو و ناخن

مو و ناخن نوزاد باید با قیچی های کوچک در شرایطی
که کودک آرام است کوتاه و مرتب شود.

شست وشوی دست ها

به علت تماس دست ها با کف اتاق از زمانی که کودک
قادر به کشیدن خود روی زمین است یا چهار دست و پا راه
می رود ،باید به طور مرتب دست های او را شست.

 فعالیت عملی 1
مترین مراقبت های بهداشتی روزانه ی نوزاد
هنرجویان به چند گروه تقسیم شوند .هرگروه بخشی از وسایل بهداشتی مراقبت های روزانه ی نوزاد
را به کالس آورند .با کمک هنرآموز خود نحوه ی استحمام ،تعویض کهنه ،لباس پوشاندن و سایر مراقبت های
بهداشتی روزانه ی نوزاد را روی مدل آموزشی نوزاد یا عروسک پالستیکی بزرگ انجام دهند.
سپس هر گروه توضیح دهد به چه نکته ها یا مشکل هایی برخورده و چگونه آن ها را رفع کرده است؟
3ــ4ــ٤ــ رفع مشکل های شایع نوزاد :آیا می دانید
چه مشکل هایی در نوزادان شایع است و چگونه می توان آن ها را
برطرف کرد؟

عرق جوش

گاهی جوش های قرمز ریزی بر روی قسمت های مختلف
بدن نوزاد مانند گردن ،پیشانی ،صورت ،شکم و … دیده
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می شود .این حالت ممکن است براثر زیاد پوشاندن نوزاد و
عرق کردن او ایجاد شود .برای پیشگیری ،بهترین راه ،استفاده
از لباس های زیرنخی و پوشش مناسب با دمای محیط است.

گریه

گریه کردن یکی از راه های برقراری ارتباط کودکان
است که می خواهند ناراحتی خود را بیان کنند .آن ها برای بیان
نیازهایشان گریه می کنند .بسیاری از مواقع گریه های نوزاد به
دلیل گرسنگی ،خیس بودن کهنه ،دود سیگار و آلودگی هوا ،نور
کم یا زیاد ،شلوغی ،بلع هوا هنگام شیرخوردن ،سرما یا گرما،
خستگی و نیاز به بغل کردن است .مادر با پاسخدهی مناسب به
گریه های بچه به تدریج گریه های او را تشخیص می دهد.

زردی نوزاد

زردی دوره ی نوزادی که به آن یرقان می گویند یکی
از مسایل شایع است .زردی طبیعی معمو ًال از پایان روز دوم
تولد شروع و در روزهای چهارم و پنجم به حداکثر مقدار خود
می رسد و سپس به تدریج کاهش می یابد .گاهی اوقات زردی
نوزاد در  24ساعت اول پس از تولد بروز می کند .این نوع
زردی اغلب به علت ناسازگاری خونی مادر و جنین به وجود
می آید .این نوزادان باید به سرعت زیر نظر پزشک درمان شوند.
برای رفع زردی غیرطبیعی زیر نظر پزشک از قرار دادن کودک
زیر نور المپ های مهتابی مخصوص یا سایر روش های درمانی
استفاده می شود.

زخم ناحیه ی کهنه
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پوست نوزاد بسیار حساس است و باید در نظافت آن
دقت فراوان کرد تا به سبب بستن کهنه در اطراف ناحیه ی
تناسلی و کشاله ی ران سوختگی اتفاق نیفتد .برای جلوگیری
از سوختگی ناشی از ادرار و مدفوع پس از هر بار ادرار باید
پاها و ناحیه ی تناسلی را با آب شست و کام ًال خشک کرد.
بهتر است این نواحی در معرض هوا قرار گیرد .در صورت
بروز هرگونه التهاب می توان کهنه های نوزاد را در آب جوش
شست و شو داد و نیز از روغن یا پمادهای مخصوص استفاده
کرد.

برفک دهان

عامل این بیماری نوعی قارچ است و اغلب در نوزادان
شیرخوار دیده می شود .عالیم این بیماری ظاهرشدن نقطه های
سفید بر روی زبان ،دوطرف جانبی دهان و قسمت سقف آن
است.

استفاده از داروی تجویزی کارکنان بهداشتی می تواند
این بیماری را بسیار زود درمان کند.

دندان درآوردن

در بیشتر کودکان در 7ــ 6ماهگی اولین دندان شروع به
ظاهر شدن می کند و تا حدود  3سالگی همه ی دندان های شیری
( 20عدد) درمی آید.
نیش زدن دندان ها با ناراحتی هایی مثل بی اشتهایی ،ریزش
شدید آب دهان ،بی قراری و بی خوابی شبانه در کودکان همراه
است .زمان دندان در آوردن ،کودک بیشتر دوست دارد در
آغوش مادر باشد و نیاز به احساس راحتی بیشتری دارد .برای
تسکین ناراحتی کودک ،مادر می تواند لثه ی کودک را با انگشتان
شسته شده و تمیز مالش دهد و او را تشویق به خوردن غذاهای
خنک و نرم مثل ماست کند .هم چنین می تواند خوردنی هایی با
بافت سفت مثل هویج و سیب در اختیار او گذاشت ولی در این
مواقع هرگز نباید کودک را تنها رها کرد و نیز باید مواظب به
دهان بردن اجسام توسط کودکان بود چون همیشه خطر خفگی
وجود دارد.
4ــ4ــ٤ــ ایمن سازی (واکسیناسیون) :ایمن سازی
(واکسیناسیون) قدرت دفاعی بدن کودک را زیاد و او را در برابر
بعضی از بیماری های خطرناک دوران کودکی محافظت می کند.
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بنابراین ایمن سازی کودکان از بدو تولد امری بسیار حیاتی است.
از آغاز سال  1383برنامه ی واکسیناسیون کشوری
کودکان به شرح جدول زیر است.
جدول ــ برنامه ی ایمن سازی کشوری کودکان
سن

نوع واکسن

بدو تولد

هپاتیت ب1٭ ــ فلج اطفال ــ ب ث ژ2٭٭

دوماهگی

هپاتیت ب ــ فلج اطفال ــ سه گانه
(دیفتری ،سیاه سرفه و كزاز)

چهارماهگی

فلج اطفال ــ سه گانه (دیفتری ،سیاه سرفه و کزاز)

شش ماهگی

هپاتیت ب ــ فلج اطفال ــ سه گانه
(دیفتری ،سیاه سرفه و کزاز)

دوازده ماهگی

(سرخک ،سرخجه و اوریون)

هجده ماهگی

فلج اطفال ــ سه گانه (دیفتری ،سیاه سرفه و کزاز)

چهار تا شش
٭٭٭
سالگی

فلج اطفال ــ سه گانه (دیفتری ،سیاه سرفه و کزاز) ــ
(سرخک ،سرخجه و اوریون)

پس از آخرین نوبت واکسن سه گانه ،هر ده سال یک بار باید واکسن
دوگانه بزرگسال تزریق شود .٭٭٭

٭ در کودکان نارس و وزن کمتر از دو کیلوگرم برنامه ی
واکسیناسیون هپاتیت ب در بدو تولد ،یک ماهگی ،دو ماهگی و
شش ماهگی خواهد بود.
3
٭٭ مقدار واکسن ب ث ژ تا یک سالگی نصف دوز
بالغان است.
٭٭٭ شش سالگی یعنی  6سال و  11ماه و  29روز.
٭٭٭٭ استفاده از واکسن سه گانه (دیفتری ،سیاه سرفه
و کزاز) پس از پایان شش سالگی ممنوع است و به جای آن باید
از واکسن دوگانه ی بزرگسال استفاده کرد.
  5ــ4ــ٤ــ عالیم خطر در نوزاد :چنان چه هریک از
عالیم زیر در نوزاد دیده شود ،در معرض خطر است و باید فوری
والدین ،کودک را نزد کارکنان بهداشتی ببرند:

1ــ واکسن هپاتیت برای پیشگیری از یرقان التهابی کبد به کار می رود.
2ــ واکسن ب ث ژ برای پیشگیری از بیماری سل است.
3ــ دوز ( :)Doseمقداری از دارو یا عامل درمانی که در یک نوبت تجویز می شود.
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ــ زردی  24ساعت اول پس از تولد
ــ قرمزی یا ترشح های چرکی چشم و تورم پلک
ــ تو کشیده شدن قفسه ی سینه
ــ خوب شیر نخوردن
ــ ناله کردن
ــ تب یا سرد شدن اندام ها و بدن



ــ استفراغ مکرر شیر
ــ تحرک کمتر از حد معمول و بی حالی
ــ بی قراری و تحریک پذیری
ــ وجود جوش های چرکی منتشر در پوست
ــ ترشح های چرکی یا قرمزی ناف
ــ رنگ پریدگی شدید یا کبودی اندام

فعالیت عملی2
آیا در خانواده یا محله ی شما این روزها بچه ای متولد شده است؟
آیا خانواده ای را می شناسید که نوزاد بیماری داشته باشد که در بیمارستان بستری است؟
آیا خانواده ای را می شناسید که نوزاد آن ها در معرض خطر است؟
آیا خانواده ای را می شناسید که نوزاد آن ها دارای بیماری مادرزادی است؟
آیا خانواده ای را می شناسید که نوزاد آن ها فوت شده است؟
درباره ی این پرسش ها در کالس بحث کنید.

  5ــ٤ــ تغذیه ی کودک
است؟

بهترین تغذیه برای کودک در سال های مختلف کدام

1ــ    5ــ  ٤ــ تغذیه ی نوزاد با شیر مادر :طبیعی ترین
راه تغذیه ی شیرخوار استفاده از شیر مادر است .ترکیب شیر مادر
کام ًال منطبق با نیازهای شیرخوار است و بدین لحاظ مناسب ترین

رشد را در کودک ایجاد می کند.
مادرانی که واقع ًا نمی توانند به کودکان خود شیر بدهند
بسیار کم اند .عده ای از آن ها نمی دانند که از روز سوم و
چهارم ترشح شیر در پستان ها بیشتر می شود ،ولی همان شیر کم
روزهای اول برای نوزاد کافی است.

توجه!
اگر وزن کودک در  6ماهه ی اول زندگی به اندازه ی
کافی زیاد شود ،نشان می دهد تغذیه ی او با شیر مادر مناسب
بوده است.
  2ــ    5ــ٤ــ مزایای شیر مادر :آیا می دانید شیر مادر
چه مزایایی دارد؟
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تغذیه با شیر مادر دارای مزایای بسیار برای کودک،

مادر و جامعه است.

مزایای شیر مادر برای کودک

شیر مادر به تنهایی می تواند از لحظه ی تولد تا پایان 6

ماهگی تمام نیازهای غذایی شیرخوار طبیعی را برای رشد تأمین
کند.
آغوز حاوی مواد مفید و ارزنده ی ایمنی است که کودک
را در مقابل بیماری های عفونی محافظت می کند.
مواد مختلف ضدعفونت در شیر مادر احتمال ابتالی
شیرخوار را به بسیاری از عفونت ها به ویژه عفونت های گوارشی
و تنفسی کاهش می دهد.
میزان ابتال به انواع حساسیت ها در کودکان شیرخوار که
از شیر مادر تغذیه می کنند بسیار کمتر است.
در کودکانی که از شیر مادر تغذیه می کنند به علت سوخت
و ساز بهتر چربی ،مشکل افزایش چربی خون ،چاقی ،احتمال
خطر ابتال به بیماری های قلبی ــ عروقی ،مفصلی و بیماری قند
در بزرگسالی کمتر است.
چربی و پروتئین شیر مادر بهتر از چربی و پروتئین دیگر
انواع شیرها ،هضم و جذب می شود .به همین دلیل دردهای
قولنجی ،جمع شدن گاز ،استفراغ و حساسیت نسبت به پروتئین
در این شیرخواران کمتر مشاهده می شود.
ترکیب شیر مادر همراه با رشد شیرخوار تغییر پیدا
می کند .چربی شیر مادر در شروع هر وعده شیر کمتر است
و سپس میزان آن به تدریج بیشتر می شود .این تغییرها کمک
بزرگی به سیر نگه داشتن شیرخوار می کند.
به علت وجود آب کافی در شیر مادر به خصوص ابتدای
شیر ،تشنگی شیرخوار برطرف شده ،اشتهای او تحریک می شود
و تا زمانی که غذای او فقط شیر مادر است نیازی به دادن آب
به او نیست.
میزان سدیم و پروتئین شیر مادر به حدی است که
به کلیه های نوزاد که هنوز کامل نشده اند ،صدمه ای وارد
نمی کند.
شیر مادر ،پاکیزه و دارای درجه حرارت مناسب و عاری
از آلودگی میکروبی است.
تغذیه با شیر مادر رابطه ی عاطفی بین مادر و فرزند را
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بیشتر می کند .تماس و توجه مادر هنگام شیردادن اثر مطلوبی
بر رشد شیرخوار دارد.
جذب آهن و کلسیم شیر مادر بهتر انجام می شود.
احتمال بروز اسهال در کودکانی که از شیر مادر تغذیه
می کنند به مراتب کمتر از کودکانی است که از شیرهای دیگر
سوختگی
استفاده می کنند .هم چنین به سبب نوع مدفوع،
ِ
ناحیه ی تناسلی 1کمتر دیده می شود.
کودکانی که از شیر مادر تغذیه می کنند کمتر دچار
مشکل های دندانی ناشی از گول زنک و تغذیه ی مصنوعی
می شوند.
عفونت کلیه ،گوش ،ریه ،مغز و سرطان ها ،سوء تغذیه
و چاقی در کودکانی که از شیر مادر تغذیه می شوند کمتر
اتفاق می افتد .این کودکان باهوش ترند و از نظر تربیتی آنها را
راحت تر می توان تربیت کرد و بزهکاری و اعتیاد نیز در آن ها
کمتر دیده می شود.

مزایای شیردهی برای مادر

2
مکرر شیرخوار با شیر مادر در
تغذیه ی انحصاری و ّ
شب و روز عادت ماهانه ی مادر و امکان تخمک گذاری او
را به تعویق می اندازد و در نتیجه ،حاملگی های زودرس کمتر
اتفاق می افتد.
رحم مادرانی که به نوزادانشان شیر می دهند ،سریع تر
جمع می شود و به حالت اول برمی گردد .برگشت سریع رحم به
حالت طبیعی و دیرتر شروع شدن عادت ماهانه به دلیل شیردهی،
باعث جلوگیری از کم خونی مادر می شود.
مادرانی که به نوزادشان شیر می دهند چون از چربی
ذخیره شده ی دوران بارداری برای ساختن شیر استفاده می کنند،
زودتر وزن اضافی خود را از دست می دهند و پستان ها و
سایر اندامشان نیز به همین دلیل زودتر به حالت طبیعی قبل از
بارداری برمی گردد.
احتمال ابتال به سرطان پستان و تخمدان و نیز احتمال
پوکی استخوان در سنین باال در زنان شیرده کمتر است.

 Exclusive Breast Feedingــ2

 Diaper rashــ1

205

مراقبت از مادر و کودک در خانه :مراقبت از کودک

مادر به دلیل تماس های مکرر کودک با بدنش در جریان
شیردهی و احساس آرامش و رضایتی که از این تماس حاصل
می شود ،وضع روحی و عاطفی بهتری خواهد داشت.
مزایای شیر مادر برای خانواده و جامعه
تغذیه با شیر مادر هزینه ای برای خانواده ندارد.
در حالی که خرید شیرهای مصنوعی هزینه ی زیادی
دارد.
کودکانی که از شیر مادر تغذیه می کنند ،کمتر بیمار
می شوند ،در نتیجه هزینه ی درمان آن ها به طور مشخص کاهش
می یابد.
مادرانی که کودکانشان را از شیر خود تغذیه می کنند
عالوه بر کمک به رشد و تکامل مناسب نسل آینده ،از خروج
مبالغ هنگفتی ارز به خارج از کشور برای ورود شیر خشک
جلوگیری و از این طریق به توسعه ی اقتصادی کشور کمک
می کنند.
3ــ    5ــ٤ــ نکته های اساسی در تغذیه با شیر مادر
تغذیه با شیر مادر باید بالفاصله بعد از تولد شروع شود.
بهتر است در اتاق زایمان پس از خشک کردن نوزاد و پوشاندن
سر او ،نوزاد را روی سینه ی مادر بگذارند و با تماس پوست با
پوست تغذیه با شیر مادر آغاز شود.
آغوز ،حجم محدودی دارد و نیاز نوزاد هم در همین حد
مکرر شیرخوار ،مقدار شیر مادر را مطابق
است .مکیدن های ّ
نیاز و رشد کودک افزایش می دهد.
در هفته های اول ،در هر وعده تغذیه باید از هر دو پستان
به نوزاد شیر داد تا سبب تحریک ترشح شیر شود .به این ترتیب
که بعد از تخلیه ی یک پستان ،نوزاد به پستان دیگر گذاشته
شود .در هفته های بعد برحسب نیاز و میل شیرخوار می توان از
یک یا هر دو پستان استفاده کرد.
طول مدت شیرخوردن از هر پستان و فواصل شیرخوردن
از همان روز اول تولد باید مطابق میل و دلخواه شیرخوار
باشد و هرگز نباید آن را محدود کرد .شیرخوار برحسب نیاز
و گرسنگی در هر ساعت از شب یا روز که مایل است باید با
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شیرخوار برحسب اشتها و وضع سالمت ،روزانه 12ــ    8بار
شیر مادر را بخورد.
میزان بسیار کمی (2ــ   1درصد) از دارویی که مادر
مصرف می کند وارد شیر او می شود که بیشتر آن ها بی ضرر
هستند .بنابراین مصرف داروها در زمان شیردهی باید زیرنظر
کارکنان بهداشتی باشد.
  4ــ    5ــ٤ــ اصول شیردهی و شیوه های آن :قانون
عرضه و تقاضا بر شیر مادر حاکم است یعنی هرچه شیرخوار بیشتر
بمکد شیر بیشتری تولید می شود .حتی مادران دارای فرزندان
دوقلو می توانند کودکان خود را با شیر خودشان تغذیه کنند.

مادر باید تغذیه خوب و استراحت کافی داشته باشد و
هنگام شیردهی خوش خلق باشد .چنان چه مادر هر مشکلی
درباره ی شیردهی فرزندش داشت باید با کارکنان بهداشتی
مشورت کند.
مادر باید کارهای زیر را برای شیردادن به نوزاد انجام
دهد:
1ــ قبل از هربار شیردادن ،دست هایش را با آب و
صابون بشوید .شست وشوی پستان ها الزم نیست ولی چنان چه
تمایل دارد می تواند پستان ها و مخصوص ًا نوک پستان را با آب
جوشیده ی نیم گرم تمیز کند .این عمل یک بار در روز کافی
است.
برای شستن پستان ها استفاده از هیچ ماده ی

ضدعفونی کننده مانند صابون یا الکل توصیه نمی شود ،زیرا
ممکن است باعث ترک خوردن نوک پستان ها شود.
2ــ کودک را به نحوی در بغل بگیرد که هم خودش
و هم کودک وضع راحتی داشته باشند و پستان را طوری در
دهان کودک بگذارد که بینی او را نپوشاند و نفس کشیدنش را
دچار اشکال نکند.

3ــ اگر نوک پستان به طور صحیح در دهان کودک
گذاشته شود ،باید هاله ی قهوه ای رنگ دور آن هم تا حدامکان
در دهان شیرخوار قرار گیرد .نوزادی که به طور صحیح به او
شیر داده می شود ،پس از سیر شدن آن را رها می کند و مادر نیز
دچار زخم نوک پستان نمی شود.

مراقبت از مادر و کودک در خانه :مراقبت از کودک

برای آن که مادر مطمئن شود به طور صحیح پستان را در
دهان نوزاد گذاشته است باید نکته های زیر را بررسی کند:
ــ سر کودک مستقیم و در امتداد بدنش باشد،
ــ چانه ی کودک به پستان مادر چسبیده باشد،
پایینی کودک به طرف بیرون برگشته باشد،
ــ ِلب ِ
ــ مکیدن های او کند و عمیق باشد (ابتدا تند و سطحی
چند مک می زند و سپس آهسته و عمیق ادامه می دهد و گاهی
مکث می کند)،
ــ صدای قورت دادن شیر شنیده شود،
ــ مادر در هنگام شیر دادن احساس درد نکند.
4ــ پس از شیردادن هیچ گاه نباید نوک پستان را از دهان
کودک بیرون کشید ،زیرا نوزاد خودبه خود پس از سیرشدن،
پستان را رها می کند .اگر وضعیتی پیش آمد که مادر ناگزیر به قطع
شیردهی شود ،می تواند به گونه ی او فشار آورد یا چانه او را پایین
بکشد یا انگشت کوچک تمیزشده ی دست را از گوشه ی دهان
شیرخوار وارد کند تا نوزاد احساس خأل ناشی از قطع مکیدن
را نکند.
  5ــ برای این که ترشح شیر ،لباس را کثیف نکند،
می تواند پارچه ای تمیز و لطیف در داخل سینه بند گذاشت تا
شیر ترشح شده را جذب کند و مانع خیس شدن لباس شود.
  6ــ معمو ًال مقدار بسیار کمی هوا هنگام شیر خوردن
وارد معده ی شیرخوار می شود .بهتر است مادر یا پدر پس از
شیردادن ،نوزاد را چند دقیقه به حالت ایستاده یا نشسته بغل
کند و به آهستگی به پشت او بزند تا هوای اضافی با آروغ زدن
خارج شود .اگر مقداری شیر همراه هوا خارج شود طبیعی
است.
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  5ــ  5ــ٤ــ شیردهی مادران شاغل :چنانچه مادر
مجبور است کار کند و محل کار او ،دور از منزل است یا
مهدکودک یا امکانات مناسب نگه داری از کودک در جوار محل
کارش وجود ندارد و مادر نمی تواند از مرخصی ساعتی برای
شیردهی استفاده کند ،باید شیر خود را دوشیده و در محل خنک
و تمیزی نگه داری کند تا فردی که مراقبت را به عهده دارد،
کودک را با این شیرتغذیه کند .شیر دوشیده شده را می توان   8ــ6
ساعت در دمای معمولی اتاق (حدود  25درجه ی سانتی گراد)
دور از آفتاب و منابع حرارتی دیگر و تا 48ــ 24ساعت در یخچال
نگه داری کرد .برای دوشیدن شیر ،دست ها و ظروف جمع آوری
شیر باید کام ًال پاکیزه باشد .استفاده از ظروف پالستیکی برای
جمع آوری و ذخیره ی شیر بهتر از ظروف شیشه ای است .مادر
هنگام دوشیدن شیر باید چهار انگشت را زیر هاله ی قهوه ای
پستان و شست را باالی هاله بگذارد .سپس پستان را به طرف
قفسه ی سینه فشار داده ،بیرون بکشد و سرانجام به قسمت لبه ی
هاله ی پستان فشار دهد تا شیر خارج شود .هرگز نباید نوک پستان
را برای دوشیدن شیر فشار داد .این شیر با فنجان به شیرخوار
داده می شود.
چنان چه شیرخوار بیش از  6ماه دارد ،می تواند در
ساعات دوری مادر عالوه بر ِ
شیر دوشیده شده ی او با غذاهای
کمکی نیز تغذیه شود.

  6ــ  5ــ٤ــ جانشین های شیر مادر :بهترین جانشین
شیر مادر شیر مادران دیگر (دایه) است .اگر دایه یافت نشود از
شیر مصنوعی استفاده می شود .چنان چه از شیر خشک استفاده
 208می شود ،رعایت مقدار پودر و آبی که باید با هم مخلوط شود

و استفاده از آب جوشیده ی خنک شده ،ضروری است .چون
استفاده از شیشه و سرشیشه که باید هربار جوشانیده شوند دارای
مشکل ها و عارضه هایی برای کودک است ،توصیه می شود شیر
را با فنجان و در حالت نشسته که خود شیرخوار بخورد ،به او
داد.
بهتر است از بطری و گول زنک به دلیل عوارض زیاد
برای کودک و سالمت او استفاده نشود .استفاده از آن ها شیر
مادر را کم می کند و کودک پستان را پس می زند .همچنین
شیوع بیماری های عفونی ،انگلی و قارچی را افزایش می دهد و
مشکل های دندانی و تکلمی را نیز باعث می شوند.

نوع
اگر شیر تازه ی دام استفاده می شود باید با توجه به ِ
آن و سن نوزاد باکمی آب رقیق شود ،مقدار بسیار کم شکر به
آن افزود و پس از جوشاندن و خنک کردن ،آن را به کودک
داد .شیری که به این ترتیب برای شیرخوار آماده می شود از نظر
تحمل پروتئین و امالح بهتر است.
7ــ    5ــ٤ــ موارد منع شیر مادر :شیر مادر با داشتن
مواد ایمنی بخش بهترین غذا و نوشیدنی برای کودک است و تا
حدامکان کودک نباید از شیر مادر محروم شود.
بیماری کودک :بیمار بودن کودک نباید مانع شیر خوردن
او شود و توصیه می شود تغذیه با شیر مادر ادامه یابد .ممکن
است کودک ،قدرت کمتری برای مکیدن سینه داشته باشد و یا
مدت کمتری بمکد ،ولی در هر حالت مادر باید کودک را مرتب
شیر دهد .برای کودک بیمار ،شیر مادر قابل هضم ترین غذا است
و مکیدن پستان مادر به کودک آرامش می دهد .این آرامش باعث
تقویت ایمنی و بهبود سریع تر کودک می شود پس باید در طول
مدت بیماری کودک تماس مادر و کودک حفظ شود و کودک

از مزایای تماس با مادر و شیر مادر محروم نشود.
بیماری مادر :یکی از دالیل قطع تغذیه با شیر مادر ،بیماری
مادر است .توصیه می شود مادر  جز  در موارد بیماری های شدید
یا زمانی که جان او و کودک در خطر است ،به شیردهی ادامه
دهد .شیر مادر در طول مدت بیماری او بیماری زا نخواهد بود
چون ِ
پادتن عوامل بیماری زا در شیر او ایجاد می شود .حتی اگر

مراقبت از مادر و کودک در خانه :مراقبت از کودک

عوامل بیماری زا در مادر بیمار مشکل آفرین باشد .او می تواند
با نظر کارکنان بهداشتی از روش های ایمن کردن و سالم سازی
شیر استفاده کند .اگر مادر در طول مدت بیماری مایل نیست
کودک را شیر دهد بهتر است شیر را بدوشد تا پستان ها شیر
تولید کنند و پس از بهبودی او ،شیردهی ادامه یابد.
اگر مادر مبتال به بیماری ایدز باشد ،با او مشاوره

توجه!
چنان چه بنابه توصیه ی کارکنان بهداشتی شیر مادر بیمار ،سالم و بی خطر است باید او به شیردهی
ادامه دهد ،زیرا شروع استفاده از شیر غیرمادر خطرناک تر از خوردن شیر مادر است.
نبودن دستگاه گوارشی شیرخوار برای پذیرش غذاهایی غیر
از شیر مادر اقدام نادرستی است .تهیه ی غذا در شرایط
غیربهداشتی نیز امکان ابتال به عفونت ها از جمله اسهال را
افزایش می دهد و باعث توقف رشد شیرخوار می شود.

می شود و نظر او را جویا می شوند .تغذیه ی جایگزین در
صورتی توصیه می شود که مادر نخواهد به کودکش شیر دهد و
شیرهای جایگزین در دسترس باشد و نحوه ی تهیه ،نگه داری
و خورانیدن شیر به طور صحیح انجام شود ،در این صورت
کودک دچار بیماری های عفونی ،سوء تغذیه و مشکل های
تغذیه ای نخواهد شد.
اگر ِ
مادر شیرده داروهایی مثل ضدسرطان ها و مواد
رادیواکتیو که در شیردهی ممنوع است ،مصرف می کند ،باید
توسط کارکنان بهداشتی راهنمایی شود.
  8ــ  5ــ٤ــ تغذیه ی تکمیلی کودک

ــ نرم و هضم آن راحت باشد.
ــ مواد اولیه ی آن در دسترس خانواده باشد.
ــ ارزان و مناسب با عادت های غذایی خانواده باشد.
ــ مقوی و مغذی باشد یعنی انرژی ،پروتئین ،مواد معدنی
و ویتامین های مورد نیاز کودک را تأمین کند.

تا شش ماهگی فقط تغذیه ی انحصاری با شیر مادر برای
شیرخوار کافی است .در این مدت هیچ چیز دیگر ،حتی آب ،جز
در شرایط گرمای بیش از حد که منجر به تعریق زیاد کودک می شود
نباید داده شود .کودک از  15روز پس از تولد باید قطره ی مولتی
ویتامین یا  A + Dبه مقدار توصیه شده مصرف کند.
از ماه هفتم نیازهای غذایی کودک تنها با خوردن شیر
مادر برطرف نمی شود و عالوه بر آن ،دادن غذاهای کمکی شروع
می شود و تا  12ماهگی ادامه می یابد .البته این بدان معنانیست که
مادر دفعات شیردهی را کم کند بلکه باید هر زمان کودک تمایل
داشت شیر خود را به او بدهد( .حداقل  8بار در شبانه روز)
شروع غذاهای کمکی قبل از  4ماهگی به دلیل آماده

ــ مواد غذایی از نظر مقدار و نوع باید به تدریج به غذای
کودک اضافه شود.
ــ از نوعی غذای ساده شروع شود و به تدریج به
مخلوطی از چند نوع غذا تغییر کند.
ــ از مقدار کم شروع و کم کم بر میزان آن افزوده شود.
ــ بین افزودن ماده ی غذایی جدید باید حدود 7ــ   5روز
فاصله باشد تا شیرخوار به غذای اول عادت کند ،سپس غذای
جدید به او داده شود.
ــ بهترین ِ
سن شروع غذای کمکی بعد از پایان ماه ششم
زندگی است ،ولی برخی از کودکان ممکن است در فاصله ی  4تا
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 6ماهگی به غذای کمکی نیاز داشته باشند.

تغذیه ی کودک زیر یک سال

مناسب ترین غذا برای کودک غذایی است که:

اصولی که باید در تغذیه ی تکمیلی رعایت کرد:
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ــ غذاها در شروع باید نسبت ًا رقیق باشند و غلظت آن ها
کمی بیشتر از شیر مادر باشد ،سپس تدریج ًا بر غلظت آن ها افزوده
شود .افزایش غلظت و سفت شدن تدریجی غذاها به یادگیری
عمل جویدن کمک می کند.
ــ غذای کمکی را باید با قاشق به شیرخوار داد و مقدار آن
را از یک قاشق مرباخوری شروع کرد.
ــ اگر در شروع تغذیه ی تکمیلی ،شیرخوار به غذای
مخصوص خود بی میلی نشان داد نباید پافشاری کرد برای یک
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تا دو هفته آن را حذف کنید ،سپس دوباره غذا را به او بدهید.
ــ وقتی دادن غذای جویدنی را آغاز می کنید .غذاهای
قبلی را هم ادامه دهید مگر در مواردی که کودک آن را نخورد یا
نسبت به آن ِ
عدم تحمل نشان دهد.
حالت ِ

شروع و نحوه ی تغذیه ی تکمیلی

از راهنمای زیر برای تغذیه ی تکمیلی کودک می توان
استفاده کرد.

در ماه هفتم ،غالت مانند برنج بهترین ماده ی غذایی برای
آغاز غذای کمکی است .زیرا هضم این گروه از مواد آسان تر
است .فرنی یکی از بهترین غذاهایی است که می توان تغذیه با آن
را یک بار در روز به اندازه ی یک تا سه قاشق مرباخوری شروع
کرد و به تدریج برحسب تحمل و تمایل شیرخوار به مقدار آن
افزود .تغذیه ی شیرخوار با فرنی ،شیربرنج و حریره ی بادام را
می توان تا  2هفته ادامه داد.
در هفته ی سوم ،مصرف انواع سبزی ها مثل سیب زمینی،
هویج ،جعفری ،گشنیز ،کدوسبز ،لوبیا و … برای تغذیه ی کودک
آغاز می شود .در این هفته عالوه بر فرنی می توان با مخلوطی از
سبزی ها و برنج سوپ تهیه کرد .سوپی که مواد غذایی فوق به
خوبی در آن پخته و نرم شده باشد ،غذای مناسبی برای شیرخوار
است .بهتر است سبزی ها را تک تک و به مرور به سوپ اضافه
کرد.
از هفته ی چهارم می توان مقدار کمی گوشت به سوپ
کودک اضافه کرد .گوشت را باید به قطعات کوچک تقسیم کرد
و یا از گوشت چرخ کرده استفاده کرد که باید کام ًال پخته و له
شوند .پوره ی سبزیجات نیز غذای مناسبی برای شیرخوار است.
پوره را می توان با سیب زمینی ،هویج و نخودسبز به صورت پخته
شده و همراه با کمی روغن یا کره تهیه کرد.
در ماه هشتم ،عالوه بر سوپ می توان دادن زرده ی
تخم مرغ را آغاز کرد ،زرده باید کام ًال آب پز و سفت باشد.
ابتدا باید به اندازه ی یک قاشق چایخوری از زرده ی پخته شده
را در آب یا شیر جوشیده و سرد شده له کرد و به شیرخوار
داد و مقدار آن را به تدریج افزایش داده تا در یک هفته به
مقدار یک زرده ی کامل برسد .آن گاه می توان یک روز در
میان یک زرده ی کامل یا هر روز نصف زرده ی تخم مرغ به
شیرخوار داد .استفاده از سفیده ی تخم مرغ تا یک سالگی
توصیه نمی شود و در کودکانی که زمینه ی حساسیت دارند
شروع دادن زرده ی تخم مرغ نیز بعد از یک سالگی و سفیده ی
آن بعد از  18ماهگی توصیه می شود.
با افزایش سن و پذیرش بیشتر شیرخوار ،سوپ و غذای
نرم باید تبدیل به غذاهای سفت تر شود یعنی باید با اضافه کردن
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غذاهای سفت تر و کمی قابل جویدن ،عمل تکامل جویدن در
شیرخوار تقویت شود .اگر غذاهای سفت تر را به تدریج اضافه
نکنیم و برای مدت ها از غذاهای آبکی صاف یا له شده استفاده
شود ،کودک بعد ًا در عمل جویدن غذاهای سفت دچار مشکل
خواهد شد .برای این کار می توان از حدود  8ماهگی تکه های
نان یا بیسکویت هم به دست شیرخوار داد.
از  8ماهگی می توان به غذای شیرخوار ماست نیز اضافه
کرد .شروع استفاده از حبوبات از  9ماهگی است که به سوپ
شیرخوار اضافه می شود .می توان از انواع حبوبات خیس شده
و پوست کنده که کام ًال پخته و نرم شده باشد ،مانند عدس ،ماش
و لوبیا استفاده کرد .حبوبات منبع خوبی برای تأمین پروتئین
و امالح اند و با غالت و شیر مادر غذای کاملی را تشکیل
می دهند.
آب میوه نیز در اواخر  8ماهگی به برنامه ی غذایی کودک
اضافه می شود که حاوی ویتامین و امالح معدنی است .دادن
آب میوه را باید در آغاز به صورت رقیق شده و از یک قاشق
مرباخوری در روز شروع و تدریج ًا بر میزان آن اضافه کرد و به
 10تا  15قاشق مرباخوری رساند .بهتر است مدت  5تا  7روز
فقط از یک نوع آب میوه استفاده شود تا اگر ناسازگاری داشت
شناخته شود.
شیرخواران در پایان یک سالگی عالوه بر غذاهای نامبرده
می توانند به تدریج از غذاهای خانواده استفاده کنند .غالتی که
شیرخوار قدرت جویدن آن ها را دارد ،مانند برنج به صورت
کته های مختلف مخلوط با سبزی ها ،حبوبات و گوشت های نرم
از انواع غذاهای مناسب اند.
ِ
اواخر سال اول زندگی به علت سرعت زیاد
کودک در
رشد و فعالیت زیاد احتیاج به انرژی و غذاهای بیشتر دارد ولی از
طرفی حجم معده ی او هنوز کم است .بنابراین الزم است در این
سن عالوه بر استفاده از شیر مادر ،روزانه به دفعات به او غذای
کمکی داده شود.
در سال اول زندگی از افزودن نمک ،ادویه و شکر به
غذای کودک باید خودداری کرد زیرا ذائقه ی کودک در این
زمان شکل می گیرد.
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در سال اول زندگی ،مادر باید در هر وعده ابتدا کودک را
با شیر خود تغذیه کند و بعد به او غذای کمکی بدهد.

سعی کنید دفعات تغذیه ی تکمیلی را در سال اول طبق
جدول زیر برای کودک تنظیم کنید.

توجه!
از دادن موادغذایی زیر به کودکان زیر یک سال خودداری شود:
توت فرنگی ،گیالس ،آلبالو ،انگور ،کیوی ،خربزه ،اسفناج ،کلم ،گوجه فرنگی ،سفیده ی تخم مرغ ،پنیر ،میگو،
شیر گاو ،بادام زمینی ،عسل و . ...
این مواد ممکن است باعث حساسیت یا آلودگی در کودک شود.

جدول دفعات تغذیه ی تکمیلی
سن کودک
 7ماهگی

از یک بار در روز شروع کنید و به سه بار در
روز برسانید.

 8و  9ماهگی

 4تا  5بار در روز

 10و  11ماهگی

 5بار در روز

از پایان  12ماهگی

تغذیه ی کودک از  1تا  2سالگی
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دفعات تغذیه ی تکمیلی

به تدریج کودک را با غذای سفره ی خانواده
آشنا کنید.

ــ بر ادامه ی تغذیه با شیر مادر همچنان تأکید می شود.
در سال دوم زندگی باید ابتدا غذای کمکی و بعد شیر مادر داده
شود.
ِ
دفعات تغذیه (غیر از شیر مادر)  4تا  5بار در روز
ــ
باشد.
ــ هنوز باید در غذا تغییرهایی داد تا هضم آن راحت تر
باشد زیرا ممکن است اگر غذا یکباره و به صورت آن چه در
سفره ی خانواده است به کودک داده شود ،هضم غذا برای او
دشوار باشد.
ــ در سفره ی خانواده اگر برنج به صورت کته یا کام ًال
نرم شده نیست می توان آن را با پشت قاشق و کمی ِآب خورش

نرم و له کرد ،سپس به کودک داد و یا اگر در سفره ی خانواده
خوراک سیب زمینی و … هست می توان کمی نان را با آب
خورش نرم کرده ،با سیب زمینی و تکه های کوچک گوشت به
کودک داد.
ــ نیاز کودک به کلسیم و پروتئین با شیر مادر و مقدار
ماست و لبنیاتی که در روز می خورد تأمین می شود.
ــ سفیده ی تخم مرغ کم کم به همان صورت که درباره ی
زرده ی تخم مرغ شروع شده بود به صورت کام ًال پخته و سفت
شده شروع و به تدریج به یک سفیده ی کامل می رسد و می توان
یک روز در میان یک تخم مرغ کامل به کودک داد.
ــ کودک فعاالنه در غذا خوردن دخالت داده شود و

خود او غذا را با دست یا قاشق کوچک بردارد و به دهان
ببرد.
ــ از  11ماهگی به بعد زمان انتقال از غذاهای مخصوص
به غذای سفره ی خانواده است.
ــ حبوبات از موادغذایی دارای پروتئین ،کربوهیدرات و
امالح است و در سال دوم به تدریج بر تنوع حبوبات مصرفی
افزوده می شود .آن ها را می توان به صورت کام ًال پخته شده با
سیب زمینی و روغن یا کره (ترجیح ًا در صورت پذیرش کودک
از روغن زیتون تصفیه شده و بی بو) به کودک داد.
ــ باید توجه داشت که هنوز هم معده ی کودک کوچک
است و نباید آن را با مقدار زیاد آب میوه یا خود میوه پر کرد.
ــ به کودکان  1تا  2ساله تنقالتی مثل پفک ،شکالت،
چیپس و … نباید داده شود ،چنان چه فعالیت کودک زیاد باشد
بستنی ،خرما ،بیسکویت ،بادام و پسته ی خام که کام ًال خرد و
له شده است به شرطی که بعد از غذا به او داده شود و جای
وعده های اصلی غذا را نگیرد مفید است.
ــ طی سال دوم ،مصرف ویتامین های  Aو  Dو قطره ی
آهن باید ادامه داشته باشد و این موضوع که آهن موجب سیاهی
دندان ها می شود نباید مانع مصرف آن شود بلکه باید قطره ها را
در قاشق چای خوری ریخت و سپس در انتهای دهان کودک
تخلیه کرد (برخی از انواع قطره ها قطره چکان مخصوص دارد)
و بالفاصله پس از آن مقدار کمی آب به او داد.
ــ در اواخر سال دوم احساس استقالل کودک بیشتر
می شود و خودش به تنهایی غذا می خورد و می تواند از همه ی
غذاهای سفره  ی خانواده به دلخواه استفاده کند .مادران در این
مرحله از زندگی باید به مصرف موادغذایی کافی و پرانرژی که
برای رشد کودک الزم است توجه کنند.

از شیر گرفتن کودک

هنگام از شیر گرفتن کودک نکته های زیر پیشنهاد
می شوند:
ــ وقت مناسب برای از شیر گرفتن ،معمو ًال بعد از 2
سالگی است.
ــ به کودک  4تا  5نوبت در روز غذا دهید.
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ــ در صورت نیاز ،میزان غذا و تعداد وعده های غذایی
را افزایش دهید.
ــ فواصل بین شیردهی را افزایش دهید .به عنوان مثال
ابتدا در طول صبح شیردهی را قطع کنید .پس از یک تا  2هفته
شیردهی در طول بعدازظهر را هم قطع کنید.
ــ به کودک بیشتر محبت کنید و بگذارید احساس
نزدیکی بیشتری به مادر داشته باشد.
ــ زمانی که کودک تمایل به شیر خوردن دارد ،او را
با زور از خود دور نکنید زیرا ممکن است عصبی و ناراحت
شود.
ــ سرانجام شیردهی در طول شب را هم قطع کنید.
ــ صبر و حوصله ی مادر در عالقه مند کردن کودک به
غذاهای مختلف تأثیر زیادی دارد.

تغذیه ی کودک از  2تا  5سالگی

برای تأمین کلیه ی موادمغذی مورد نیاز کودکان،
برنامه ی غذایی آن ها باید ترکیبی از گروه های مختلف غذایی
داشته باشد.
چنان چه برنامه ی روزانه ی غذایی کودک شامل ترکیبی
از غذاهای مختلف از گروه های اصلی غذایی باشد ،می توان
اطمینان داشت که تمام مواد مغذی مورد نیاز کودک تأمین
خواهد شد .نکته ی مهم دیگر در تأمین تغذیه ی کودکان  3تا 5
سال ،دادن حداقل  5وعده غذای اصلی شامل صبحانه ،ناهار،
شام و  2میان وعده ،حدود ساعت  10صبح و  5بعدازظهر و در
نهایت یک لیوان شیر قبل از خواب است.
میان وعده ،غذای مختصری است که نباید جای وعده ی
اصلی غذا را بگیرد .غذاهایی مثل شیر و بیسکویت ،نان و خرما،
نان و پنیر ،کیک ،کلوچه با آب میوه و انواع شربت های خانگی،
خشکبار مثل بادام ،گردو ،پسته ،کشمش ،توت خشک و …
بسیار مناسب است .بهتر است از دادن پفک ،چیپس های آماده،
نوشابه های رنگی گازدار و لواشک های غیربهداشتی که ارزش
غذایی آن ها کم است و می توانند جای غذای اصلی را هم بگیرند
خودداری کرد .ضمن ًا خوردن شکالت نیز در حد متوسط
به طوری که زیاده روی نشود مانعی ندارد .انواع میوه ،عدسی213 ،
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لوبیای پخته ،کدوحلوایی ،لبو ،ماست و اسفناج ،ماست و لبو،
شلغم پخته ،عدس بوداده ،گندم بوداده ،از انواع میان وعده های
مفیدند.

 فعالیت عملی3
به گروه های پنج نفری تقسیم شوید و هر گروه برای یکی از گروه های بدو تولد تا  1سالگی2 ،ـ 1و   5ـ2
سالگی کودک برنامه ی غذایی روزانه بنویسد و در کالس ارایه کند تا درباره ی آن در کالس بحث شود.

چکیده
 بیست و هشت روز اول پس از تولد را دوره ی نوزادی می نامند .این دوران بسیار
حساس است و بیشترین مرگ و میر کودکان در این مدت اتفاق می افتد.
 نوزاد طبیعی دارای میانگین قد حدود  50سانتی متر ،وزن حدود   3/5ــ   3کیلوگرم
و دور سر حدود  35سانتی متر است.
 مهم ترین حرکات ،بازتاب ها یا واکنش های نوزاد طبیعی عبارت است از:
بازتاب یا واکنش مکیدن ،بازتاب چنگ زدن ،واکنش جست و جو و دنبال کردن،
بازتاب مورو و … .
 از مهم ترین مراقبت های حیاتی نوزاد برقراری ضربان قلب و تنفس ،حفظ درجه ی
حرارت بدن ،مراقبت از بندناف ،پیشگیری از عفونت ها و … است.
 واکسیناسیون قدرت دفاعی بدن کودک را زیاد می کند و او را در برابر بعضی از
بیماری های خطرناک دوران کودکی محافظت می کند.
 طبیعی ترین راه تغذیه ی شیرخوار استفاده از شیر مادر است .ترکیب شیر مادر کامالً
منطبق با نیازهای شیرخوار است و بدین لحاظ مناسب ترین رشد را در کودک ایجاد می کند.
 تا شش ماهگی فقط تغذیه ی انحصاری با شیر مادر برای شیرخوار کافی است .در
این مدت هیچ چیز دیگر ،حتی آب جز در شرایط گرمای بیش از حد که منجر به تعریق
زیاد کودک می شود نباید داده شود.
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 از ماه هفتم عالوه بر شیر مادر ،دادن غذاهای کمکی شروع و تا  12ماهگی ادامه
می یابد ،به طوری که در ماه  13کودک می تواند بر سر سفره نشسته ،عالوه بر غذای ویژه ی
خود ،از غذای سفره خانواده نیز به مرور استفاده کند.
 از فرنی ،شیربرنج ،حریره ی بادام ،پوره ی سبزی ها مثل سیب زمینی ،هویج،
نخودفرنگی و لوبیا سبز ،زرده ی تخم مرغ ،جوانه ی غالت و حبوبات ،گوشت ،نان ،بیسکویت،
ماکارونی و آب میوه به تدریج در ماه های هفتم تا دوازدهم برای تغذیه ی تکمیلی کودک
استفاده می شود.
 وقت مناسب برای از شیرگرفتن کودک معموالً بعد از  2سالگی است و این کار باید
به تدریج انجام گیرد.

؟

؟

آزمون پایانی نظری واحد کار چهارم
1ــ دوره ی نوزادی چه دورانی است؟
ب)  4هفته ی اول زندگی
الف)  10روز اول زندگی
د) یک سال اول زندگی
ج) شش ماه اول زندگی
2ــ میانگین وزن و قد نوزاد طبیعی چه قدر است؟
ب) 3/5ــ 3کیلوگرم 50 /سانتی متر
الف) 4/5ــ 3کیلوگرم 50 /سانتی متر
د) 3/5ــ 3کیلوگرم 48 /سانتی متر
ج) 4ــ  2/5کیلوگرم 48 /سانتی متر
3ــ سن شروع تغذیه ی تکمیلی از چه زمانی است؟
ب)  3ماهگی
الف) بدو تولد
د) یک سالگی
ج) شش ماهگی
4ــ کدام واکسن جزء برنامه ی واکسیناسیون کودک در کشورمان نیست؟
ب) فلج اطفال
الف) هپاتیت ب
د) دوگانه ی بزرگسال
ج) سه گانه
  5ــ سه مزیت شیر مادر را نام ببرید.

آزمون پایانی عملی واحد کار چهارم
غذایی روزانه بنویسید و سهم هرگروه غذایی را
برای کودکی یک تا دو ساله با وزن حدود  12کیلوگرم برنامه ی ِ
در آن مشخص کنید.1
1ــ برای توضیح به فصل اول بخش تغذیه در خانواده در کتاب بهداشت محیط و خانه کد  613/3رجوع کنید.
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برای مطالعه ی بیشتر
1ــ انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر ،شیر مادر و تغذیه شیرخوار ،تهران :نوبت دوم ،بهار .1383
2ــ ای مور ،کارولین و دیگران ،بهترین کلیدهای تغذیه برای کودک و نوجوان ،ترجمه ی دکتر جواد
میدانی ،تهران ،صابرین ،چاپ ششم.1382 ،
3ــ بی شل ،نورمن و دیگران ،کلیدهایی برای بیماری های کودکان ،تهران :صابرین ،چاپ سوم،
.1379
4ــ پرنو ،لورانس ،دنیای شیرین بچه داری ،ترجمه ی لیلی سازگار ،تهران :چاپ دوم.1367 ،
  5ــ جی .وینچی ،رابرت ،دستورات ایمنی و مراقبت از آسیب های کودکان ،ترجمه ی دکتر شهریار
نظری ،تهران :صابرین ،چاپ سوم.1380 ،
  6ــ عزالدین زنجانی ،ناهید و دیگران ،مزایای تغذیه با شیر مادر ،تهران :وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی ،نوبت اول ،تابستان .1377
7ــ علوم ،اعظم السادات ،کودک من ،تهران :سفیر صبح ،چاپ اول.1379 ،
  8ــ فروزانی ،مینو ،تغذیه دوران شیردهی ،تهران :چهر ،چاپ اول.1381 ،
9ــ کارمل ،آنابل ،تغذیه و آشپزی برای تمام کودکان ،ترجمه ی امیرصادق بابالن ،تهران :دانش ایران،
چاپ دوم ،شهریور .1381
10ــ مورفی ،جین و دیگران ،تولد تا نوپایی ،ترجمه ی دکتر فرخنده مفیدی ،تهران :قدیانی.1381 ،
11ــ مورفی ،جین و دیگران ،فرزند پروری ،ترجمه ی فرخنده مفیدی ،تهران :قدیانی.1381 ،
12ــ واسمن ،برنارد ،همه ی کودکان سالم اند اگر … ،ترجمه ی امیر صادقی بابالن ،تهران :دانش ایران،
چاپ یازدهم1381 ،
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واحد کار پنجم

رشد و تکامل کودک

217

مراقبت از مادر و کودک در خانه :رشد و تکامل کودک

هدف های رفتاری :ا
زیر دست یابد:
ن واحد
ک
ار
بت
وا
ند
به
هد
ف
های
 1ـ رشد
و تکامل را تعریف کند.
2ـ ا
صول رشد را شرح دهد.
   3ـ ابعاد ر
شد و تکامل را نام ببرد.
 4ـ مراحل رشد جسمان
ی
ک
ود
ک
را
از
ب
دو
تو
لد تا ش
   5ـ
ش سالگی توضیح دهد.
مراحل مهم رشد حرکت
ی
ک
ود
ک
را
در
سا
ل
او
6ـ
ل زندگی توضیح دهد.
مراحل رشد سخن گفت
ن
ک
ود
ک
در
ش
ش
سا
ل اول زندگی و عوامل
 7ـ رشد عاطف
مؤثر بر آن را بیان کند.
ی کودک را شرح دهد.
   8ـ رشد اجتماعی ک
ودک را توضیح دهد.
 9ـ پایداری شیء را در
کودکان آزمایش کند.
 10ـ
مفهومِ دلبستگی و اه
می
ت
آ
ن
را
شر
ح
د
ه
د.
11
ـ تفاوت های فردی را
در
بر
خو
رد
با
ک
ود
کا
ن
به کار برد.
2
 1ـ وزن ،قد و دور سر ک
ود
ک
را
به
ط
ور
ص
حی
ح
اندازه گیری کند.
 13ـ من
حنیِ رشد کودک (قد،
وز
ن
و
د
ور
س
ر)
را
در کارت ر
شد ترسیم و تفسیر کند.
نتظار می رود ،هنر
جو پس از گذراندن ای

پیش آزمون واحد کار پنجم ؟

؟

؟ ؟

؟

؟

؟ ؟

1ــ رشد یعنی چه؟
2ــ ِ
سن طبیعی نشستن ،راه افتادن و حرف زدن برای کودک چه زمانی است؟
3ــ ِ
ابعاد رشد و تکامل کودک کدام است؟
4ــ آیا همه ی انسان ها از نظر رشد و تکامل یکسان اند؟
  5ــ کارت رشد چیست؟
 6ــ علل معلولیت های کودکان کدام اند؟
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مقدمه
رشد و تکامل انسان از ابتدای تشکیل سلول تخم شروع می شود و تا
بلوغ و بزرگسالی ادامه دارد.
رشد و تکامل دو پدیده ی توأم اند و روی هم مجموعه ی تغییرهای
طبیعی بدن را از نظر کمی و کیفی دربر می گیرند .در این واحد کار با
مراحل رشد و تکامل آشنا می شوید و می توانید کودک را کنترل و پایش
رشد کنید.

1ــ  ٥ــ تعریف رشد 1و تکامل 2کودک

آیا مفهوم رشد و تکامل کودک را می دانید؟
رشد به تغییر در اندازه ی بدن اشاره دارد ولی تکامل یا نمو
به مجموعه ی تغییرهایی گفته می شود که در عملکرد کودک در

طول زمان رخ می دهد .در تکامل کودک ،عوامل زیست شناختی،
محیطی و هیجانی مؤثرند .معموالً  واژه ی رشد برای روند رشد
و تکامل به کار گرفته می شود.

بیشتر بدانید
عوامل مؤثر بر رشد و تکامل کودک
رشد و تکامل تحت تأثیر عوامل بسیاری است که مهم ترین آن ها عبارت است از:
الف) صفات ارثی و ژنتیکی:عوامل ژنتیکی بر رشد و تکامل به ویژه قد ،وزن ،تکامل اجتماعی ،عقالنی و
شخصیت مؤثرند.
ب) سن :میزان رشد در زندگی جنینی از هر زمان دیگری بیشتر است .در سال اول زندگی نیز میزان
رشد زیاد است و بعد از آن هنگام بلوغ افزایش می یابد.
ج) جنس:جنس کودک در رشد و تکامل او اثر دارد .به عنوان مثال در حدود سن ده تا یازده سالگی قد
و وزن دختران ناگهان افزایش می یابد .این رشد مربوط به دوران بلوغ آن ها است .در پسران جهش رشد کمی
دیرتر یعنی در دوازده تا سیزده سالگی است.
د) تغذیه:وضعیت تغذیه ی پیش از زایمان و پس از آن بر رشد و تکامل اثر می گذارد و در   واقع تأخیر رشد
از نشانه های سوءتغذیه است .هنگامی که وضع تغذیه ی کودک بهبود یابد وزن و قد او شروع به رشد می کند.
Development

ــ2

 Growthــ1
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هـ) محیط فیزیکی:برخورداری از نور آفتاب ،تغذیه ی خوب ،روشنایی و تهویه نیز بر رشد و تکامل اثر
می گذارد.
و) عوامل روانشناختی :عشق ،تمایل به مراقبت و روابط مناسب بین والدین و کودک بر تکامل اجتماعی،
عاطفی و هوشی کودکان اثر گذار است.
ز) آلودگی به عفونت ها و انگل ها :بعضی از عفونت های مادر در دوران بارداری (مانند سرخجه) بر رشد
درون رحمی جنین اثر می گذارد .عفونت های پس از زایمان (مانند اسهال مکرّر یا طوالنی   مدت و سرخک) رشد
و تکامل کودک را به خصوص اگر سوء  تغذیه هم در کار باشد کُند می کند .انگل های روده ای با خوردن مقدار
قابل مالحظه ای از مواد غذایی کودک مانع رشد و تکامل او می شود.
ح) عوامل اقتصادی :سطح زندگی خانواده عاملی مهم است .کودکانِ خانواده های دارای تغذیه ی مناسب
وزن و قد بیشتری دارند .عوامل اقتصادی با سطح زندگی و وضع تغذیه ی مردم بستگی دارد.
ط) عوامل دیگر :عوامل فرهنگی و سایر عوامل مثل مرتبه ی تولد کودک ،فاصله ی بین تولد در کودکان،
وزن هنگام تولد ،چندقلویی ،سطح سواد پدران و مادران و… در رشد و تکامل کودک مؤثر است.

2ــ  ٥ــ اصول رشد و تکامل کودک
کرد:

آیا می دانید اصول و ویژگی های رشد و تکامل کدام اند؟
درباره ی رشد نکته های مهمی است که باید به آن توجه

رشد کودک به  صورت مراحل مختلف و پی درپی
صورت می گیرد .به همین دلیل نمی توان تا زمانی که مرحله ی
قبلی صورت نگرفته ،انتظار داشت که کودک به مرحله ی بعدی
برسد.
مراحل رشد همه ی کودکان در کشورها و فرهنگ های
مختلف جهان ،یکسان و ثابت است .یعنی همه ی کودکان قبل از
آن که راه بروند ،سینه خیز و چهار دست و پا راه می روند ،سپس
به تدریج سرپا می ایستند و بعد راه رفتن را تمرین می کنند.
رشد انسان تابع رشد دستگاه های عصبی (مغز و نخاع)
و عضالنی ،تمرین مهارت های حرکتی ،داشتن فعالیت بدنی و
برخورداری از محیط گرم و عاطفی است.
با توجه به مطلب باال ،آموزش هر موضوعی در درجه ی
نخست به سن و توانایی های دستگاه عصبی و عضالنی کودک
بستگی دارد .چنان چه ،رشد مغز و عضله های کودک به حد
 220الزمِ خود نرسیده باشد ،آموزش و محرک های بیرونی و محیطی

اثر چندانی نخواهد داشت .به همین دلیل نمی توان به کودک
یک ساله ی معمولی حرف زدن را آموزش داد .زیرا هنوز مغز
و ماهیچه های زبان و حلق کودک به آن اندازه رشد نکرده اند که
کودک قادر به تکلم باشد.
انسان ها با یکدیگر متفاوتند و ممکن است سن نشستن،
راه رفتن ،حرف زدن و… هریک کمی دیرتر یا زودتر از بقیه
صورت گیرد.
تأخیر زیاد در مراحل رشد ،نشان دهنده ی آن است
که مشکل جدی است و باید به آن توجه کرد .به عبارت دیگر،
کودکی که در دو  و  نیم سالگی شروع به راه رفتن؛ و در سن
 5سالگی شروع به حرف زدن کرده است حتماً دچار مشکلی
جدی است که عقب ماندگی ذهنی یکی از مهم ترین آن هاست.
کودکانی که دچار عقب ماندگی ذهنی اند ،مراحل رشد خود را
با کندی و تأخیر زیاد طی می کنند .به همین سبب چنان چه با
چنین مواردی روبه رو شدید ،حتماً با پزشک متخصص کودکان
مشورت کنید.

3ــ  ٥ــ ابعاد رشد و تکامل کودک

آیا می دانید کودک چگونه رشد می کند؟

رشد کودکان قبل و بعد از تولد در ابعاد مختلف جسمانی
و روانی شامل:
4ــ رشد تکلم (سخن گفتن)
1ــ رشد جسمانی
5ــ رشد عاطفی
2ــ رشد حرکتی
6ــ رشد اجتماعی
3ــ رشد ذهنی
1ــ3ــ  ٥ــ رشد جسمانی :رشد جسمانی کودکان در
سال های اولیه ی زندگی بسیار اهمیت دارد .نکته ی مهم آن است
که همه ی اعضای بدن به یک اندازه رشد نمی کنند بلکه میزان رشد
در قسمت های مختلف بدن متفاوت است .از شش ماهگی به بعد
نیز رشد شیرخوارانی که از وضعیت مناسب تغذیه و بهداشتی
برخوردارند ،بیشتر میشود .میزان رشد جسمانی دختران و پسران
نیز با یکدیگر متفاوت است.
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رشد کودک در کشور به شرح زیر است:
ــ هنگام تولد حدود  3/5کیلوگرم
ــ یک سالگی حدود  10کیلوگرم
ــ دو سالگی حدود  12کیلوگرم
ــ سه سالگی حدود  14کیلوگرم
ــ چهار سالگی حدود  16کیلوگرم
ــ پنج سالگی حدود  18کیلوگرم

قد

افزایش قد در دوره ی کودکی به صورتی است که سر کمتر
و تنه و پاها رشد بیشتری دارند.
متوسط قد در دوره ی کودکی به شرح زیر است:
ــ هنگام تولد حدود  50سانتی متر
ــ یک سالگی حدود  75سانتی متر
ــ دو سالگی حدود  85سانتی متر
ــ سه سالگی حدود  95سانتی متر
ــ چهار سالگی حدود  101سانتی متر
ــ پنج سالگی حدود  110سانتی متر

دور سر

وزن

نوزاد در چند روز اول زندگی به میزان  10٪ــ  ِ 5٪
وزن
هنگامِ تولد خود را از دست می دهد و مجدد ًا در  7تا  10روزگی،
وزن هنگام تولد را به دست می آورد .در ماه چهارم و پنجم وزن
کودک دو برابر و در یک سالگی سه برابر می شود .در دو سالگی
کودک چهار برابر وزن هنگام تولدش را دارد.
متوسط وزن کودک در سال های مختلف براساس منحنی

اندازه ی دور سر موقع تولد حدود  35سانتی متر است که
در سه ماهه ی اول زندگی هر ماه دو سانتی متر ،سه ماهه ی دوم
هر ماه یک سانتی متر و شش ماه بعد هر ماه حدود نیم سانتی متر
به آن اضافه می شود .پس از دو سالگی اندازه ی دور سر تا پایان
عمر تغییر چندانی نمی کند .افزایش اندازه ی دور سر در دو سال
اول زندگی نشان دهنده ی رشد مغز است.
عالوه بر جنبه های باال ،رشد در سایر قسمت های بدن
مثل دندان ها ،سیستم عصبی و… نیز ادامه می یابد.

توجه!
اندازه های داده شده فقط متوسط شاخص های رشد وزن ،قد و دور سر کودک است و بر این اساس نباید
اندازه ی وزن ،قد و دور سر کودک را پیش بینی کرد چون هر کودک رشد مخصوص به خود را دارد .باید به
اندازه های والدین و نیز کودک در هنگام تولد ،نوع تغذیه ی کودک (شیر مادر یا مصنوعی) ،منحنی رشد کودک
و سایر عوامل در این باره توجه شود.
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2ــ3ــ  ٥ــ رشد حرکتی :مهم ترین جلوه های رشد
حرکتی از بدو تولد تا شش سالگی کودک؛
نشستن :کودکان از  4ماهگی به تدریج نشستن را آغاز
می کنند .معمو ًال کودک چهارماهه می تواند به کمک دیگران
برای یک دقیقه بنشیند و در نه ماهگی ،اکثر کودکان می توانند
بی کمک دیگران برای ده دقیقه یا بیشتر بنشینند.
سینه خیز و چهار دست و پا رفتن :معمو ًال اکثر کودکان
از نه ماهگی سینه خیز و از حدود ده ماهگی چهار دست و پا
راه می روند.

هماهنگی حرکات :کودک از حدود  6ماهگی تمایل به
چنگ ِ
زدن اجسام دارد که در ابتدا ناشیانه است .این حرکات
حدود یک سالگی با استفاده از انگشتان و کف دست به حرکت
ارادی توأم با مهارت تبدیل می شود .این امر مستلزم رشد
ماهیچه ها و عضالت و رشد سلول های مغز است .بعد از سه
سالگی رشد حرکتی کودک چشمگیر است .او قادر به استفاده
از بعضی وسایل می شود و حرکات بدنی هماهنگ دارد .از سه
تا شش سالگی ،کودک پرجنب  و جوش است و آمادگی و میل
شدید برای فعالیت و بازی دارد .کودکان در سه چهار سالگی
به تدریج کنترل ادرار و مدفوع خود را به دست می آورند.

ایستادن و راه رفتن :معمو ًال کودکان از حدود نه و
ده ماهگی ،به کمک میز یا صندلی می ایستند .بیشتر کودکان
در سیزده ماهگی بدون کمک دیگران راه می روند اگرچه تلوتلو
می خورند ولی از هجده ماهگی بدون کمک دیگران راه می روند
و از پله باال و پایین می روند.

توجه!
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کلیه ی فعالیت های عملی مربوط به مهد کودک یا مراکز بهداشتی درمانی در این واحد کار با یک بار مراجعه
به مراکز موردنظر انجام شود.
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فعالیت عملی1
به گروه های  5نفری تقسیم شوید .هر گروه به یک مهدکودک یا مرکز بهداشتی درمانی مراجعه و با
دست کم پنج نفر از والدین کودکان زیر  18ماه دختر و پسر درباره ی سن شروع فعالیت های زیر مصاحبه کنید:
ـ سن نشستن با کمک دیگران
ـ سن نشستن بی کمک دیگران
ـ سینه خیز رفتن
ـ چهار دست و پا رفتن
ـ ایستادن با کمک اشیا
ـ راه رفتن
سپس گروه ها گزارشی از مصاحبه های خود تهیه کنند و در کالس درباره ی تفاوت ها و شباهت هایی که
مشاهده کرده اند ،بحث کنند.

3ــ3ــ  ٥ــ رشد ذهنی :دو سال اول زندگی کودک
را دوره ی حسی ــ حرکتی می نامند که در این دوره ،بیشتر
فعالیت های ذهنی کودک محدود به حس و حرکت است .این
مرحله پس از دو سالگی که کودک شروع به صحبت کرد پایان
می پذیرد ،زیرا کودک شروع به نمادسازی می کند .زبان نشانه ی
تسلط بر نمادهاست.
نوزاد طبیعی دارای مجموعه ای از بازتاب هاست .به
بازتاب های اولیه ی نوزاد انسان هنگام تولد در ِ
واحد کار سوم
اشاره کردیم .اهمیت بازتاب ها از این نظر است که هنوز قشر
مغز آن قدر رشد نکرده است که بتواند چنین فعالیت هایی را کنترل
کند .به تدریج ،هم زمان با رشد چشمگیر مغز ،کودک مسلط به
توانایی های دیگری می شود.
از حدود شش ماهگی ،کودک اعمالی را تکرار می کند
که باعث ایجاد صداها و دیدنی های جالب می شود .حدود یک
سالگی ،کودک به رشد مهمی دست می یابد که به آن پایداری
شیء گفته می شود.
منظور از پایداری شیء آن است که کودک متوجه می شود
اگر روی عروسک او پارچه ای انداخته شود ،عروسک هنوز
زیر پارچه است .به همین دلیل جلو می آید ،پارچه را کنار می زند
و عروسک را برمی دارد .درحالی که تا قبل از این ،هنگامی

که روی عروسک او پارچه کشیده می شد ،کودک جست وجو
برای یافتن عروسک را متوقف می کرد .چون تصور می کرد
عروسکی که دیده نمی شود ،وجود ندارد .نمونه ی مشخص
دست یابی کودک به پایداری شیء ،بازی «دالی موشه» است که
وقتی اطرافیان ،خود را در پشت شیء مخفی می کنند ،کودک
هم چنان به جست و جوی آن ها برمی آید.
در دو سالگی ،کودک از نظر رشد ذهنی به مرحله ای
دیگر می رسد که تا شش سالگی ادامه دارد.
در این مرحله ،کودک می تواند تقلید کند و به همین دلیل
از رفتارهای دیگران می آموزد .بنابراین مهم است که کودک
رفتارهای سازنده و سالم را مشاهده کند تا همان رفتارها را
بیاموزد.
یکی دیگر از ویژگی های مهم کودکان در این دوره آن است
که آن ها از درک دیگران تا حدی ناتوان اند .آنان نمی فهمند که
مردم دیدگاه های متفاوتی دارند .به عبارت دیگر آنان خودمحور
می شوند.
برای آزمایش این نکته از کودکی سه چهار ساله (یا زیر
شش سال) بخواهید که چشمش را ببندد (دستش را جلوی
چشمانش بگیرد تا نتواند بیرون را ببیند) .سپس از او بپرسید آیا
من می توانم تو را ببینم؟ جواب کودک نه است .چون خودش 223
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نمی تواند دیگران را ببیند ،تصور می کند دیگران هم نمی توانند او
را ببینند .به همین سبب کودکان زیر شش سال کتاب را جلوی
خود می گیرند و از مادر می خواهند که آن را برایشان بخواند
و متوجه نیستند که مادر نمی تواند از پشت ،کتاب را بخواند،
یعنی چون خودش کتاب را می بیند تصور می کند که دیگران هم
می توانند کتاب را ببینند.

ِ
بازی کودکان نیز ،همانند سایر تحوالت رشدی ،تغییر
می کند .هم زمان با شروع تکلم ،که کودک بر نمادها مسلط
می شود ،بازی های نمادین هم شکل می گیرد .مثال ً کودک
تکه چوبی را ماشین تصور می کند و با آن بازی می کند یا چند
صندلی را پشت سرهم می چیند و تصور می کند که اتوبوس یا
هواپیما دارد.
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بازی های کودکان ابتدا تک نفری است و بعد به تدریج
در سه سالگی بازی های دونفری را شروع می کنند .حدود
پنج سالگی ،ارتباط های کودکان ،با  ثبات تر ،اجتماعی تر و پیچیده تر
می شود .تا قبل از این سن ،کودکان توجه چندانی به همساالن
خود ندارند و بازی های انفرادی را ترجیح می دهند و گاهی
بازی های هم جواری می کنند .یعنی کنار هم بازی می کنند بدون
این که با هم ارتباطی داشته باشند .حدود پنج سالگی کودکان در
بازی ها همکاری می کنند تا به هدف مشترکی برسند یا در بازی
نقش های مختلفی ایفا می کنند.
بازی ،رشد هوشی را در کودکان افزایش می دهد.
بازی های گروهی نه تنها به رشد هوشی بلکه به رشد اجتماعی و
عاطفی کودکان نیز کمک بسیار می کند.

فعالیت عملی2
هنرجویان به گروه های پنج نفری تقسیم شوند .هر گروه بازی های کودکی یک ساله ،دو ساله ،سه ساله
و پنج ساله را مشاهده کند و از شباهت ها و تفاوت های آن ها گزارشی تهیه کند .در صورت امکان در گزارش
خود از تصاویر نیز استفاده کنید.

4ــ3ــ  ٥ــ رشد تکلم (سخن گفتن) :کودکان در
نخستین سال زندگی فقط می توانند صداهایی را به صورت
خودبهخودی و سپس با تقلید و به طور ارادی تولید کنند .از حدود
 1/5سالگی به تدریج کودکان با زبان آشناتر شده و صحبت ها را
درک می کنند ولی قادر به صحبت نیستند .از دو سالگی به تدریج
کودکان شروع به تکلم می کنند .اولین جمله های کودکان معمو ًال

بیشتر بدانید
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تک واژه ای است و حالت تلگرافی دارد.
بعد از سه سالگی توانایی سخن گفتن کودکان رشدی سریع
دارد و گنجینه ی واژگان آن ها افزایش می یابد و به تدریج گفتار
کودک به گفتار بزرگسال شباهت بیشتری پیدا می کند .جدول
زیر این مراحل را نشان می دهد:

جدول مراحل تکلم از بدو تولد تا شش سالگى

سن

نحوه ى سخن گفتن

قبل از ىک سالگى

اداى بعضى از صداها و کلمه هاى ساده

ىک سالگى

اداى بعضى از کلمه ها از راه تقلىد و افزاىش
سرىع واژه ها

دو سالگى

به کار بردن کلمه هاى بىشتر و اولىن جمله هاى
ساده و کوتاه

100

سه سالگى

برقرارى ارتباط کالمى در قالب جمله هاى ساده
و صحىح با اطرافىان

1000ــ800

چهار سالگى

تعرىف داستان ساده و کوتاه

1500

پنج سالگى

جمله هاى چند  بخشى و نام بردن دست کم 4
رنگ

2000

شش سالگى

جمله هاى طوالنى تر و شمارش اعداد ( 5تا
)10

2500

از جمله عواملی که باعث تقویت توانایی تکلم کودک
می شود:
1ــ برقراری ارتباط کالمی گسترده با کودک

تعداد تقرىبى کلمات

2ــ خواندن کتاب برای کودکان (شنیدن داستان های
مختلف)

بیشتر بدانید
در خانواده هایی که دو یا چند زبانه اند ،مهم است که فقط با یک زبان ،آن هم با زبان مادری با کودک صحبت
شود و او ابتدا زبان مادری خود را بیاموزد .چنان چه کودک زبان مادری خود را به درستی بیاموزد .به راحتی و با
تسلط زبان های دیگر را هم خواهد آموخت .در غیر این صورت ممکن است دچار تأخیر در گفتار شود.

225

مراقبت از مادر و کودک در خانه :رشد و تکامل کودک



فعالیت عملی3
در بین دوستان ،بستگان یا همسایه های خود شش کودک زیر یک سال ،یک ساله ،دو ساله ،سه ساله،
چهارساله و پنج ساله را درنظر بگیرید .با مشاهده ی کودکان و مصاحبه با والدین کودک درباره ی سن شروع
تکلم ،گنجینه ی واژه های آن ها و توانایی های کودک در زمینه ی تکلم گزارشی تهیه و در کالس ارایه کنید.
گفتن کودکشان داشته اند؟
والدین این کودکان چه نقشی در سخن ِ
چه امکان هایی برای تقویت تکلم در اختیار کودک بوده است؟

  5ــ3ــ ٥ــ رشد عاطفیِ :
رشد عواطف یکی از مهمترین
جنبه های رشد در دوره ی کودکی است .کودکان در سه یا چهار
ماه اول زندگی ،واکنش های بسیاری از خود نشان می دهند که
نشان دهنده ی حالت های عاطفی آنان است ،مثالً ،وقتی با منظره ی
غیرمنتظره ای روبه رو می شوند ،حرکات آنان آرام و از ضربان
قلبشان کاسته می شود که به آن غافل گیری گفته می شود .یا در
پاسخ به گرما ،سرما ،درد و گرسنگی ،واکنشی نشان می دهند که
با افزایش حرکات ،بستن چشم ،افزایش ضربان قلب و گریه همراه
است و به آن ناراحتی در واکنش به محرومیت جسمی گفته
می شود.
ترس از غریبه :در فاصله ی هفت تا دوازده ماهگی،
کودکان ترس های جدیدی را از سر می گذرانند .یکی از
معمول ترین ترس های کودکان غریبی کردن است که در هشت
ماهگی ایجاد می شود و کودک وقتی با غریبه ای مواجه می شود،
گریه می کند و به مادرش می چسبد .هرچه واکنش غریبه آرام
باشد یعنی با کودک به آرامی حرف بزند و با او شروع به بازی
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کند این ترس کمتر می شود ولی اگر غریبه با سروصدا به سراغ
کودک برود و بخواهد با او بازی کند یا از مادر جدایش کند
این ترس بیشتر می شود .محققان معتقدند دلیل غریبی کردن آن
است که در هشت ماهگی ،حافظه ی کودکان رشد بیشتری کرده
است و می تواند تصویر افراد آشنا را از غریبه تشخیص دهد و
به همین دلیل متوجه نا آشنا بودن افراد می شود و واکنش نشان
می دهد.
ترس از جدایی :این ترس از هفت تا دوازده ماهگی
شروع می شود و اوج آن در 18ــ   15ماهگی است و سپس
فروکش می کند .نکته ی مهم آن است که هرچه ارتباط مادر و
کودک قوی تر باشد ،از شدت اضطراب جدایی کاسته می شود.
حضور افرادی بیشتر در کنار کودک مانند مادر ،خواهر ،برادر،
پدر و مادربزرگ ،عمه و… سبب می شود تا این ترس کاهش
یابد .زیرا چنان چه مادر نباشد ،افراد آشنای دیگری هستند که
کودک در کنار آن ها احساس امنیت خواهد کرد.

فعالیت عملی4
هنرجویان به گروه های  5نفری تقسیم شوند .هر گروه به یک مهدکودک مراجعه کند و ترس از جدایی
را در کودکانی که به تازگی به مهد سپرده شده اند مشاهده کند و درباره ی واکنش کودکانی که به تازگی به مهد
سپرده می شوند و حالت ها و واکنش های آنان در مقابل جدایی از مادر با مربیان یا مسؤوالن مهدکودک مصاحبه
کند .سپس از مشاهدات یا مصاحبه ی خود گزارشی تنظیم و در کالس ارایه کند.

از دو سالگی ،کودک خود را در آینه می شناسد که نشانه ی
ِ
رشد
توانایی خود آگاهی است .عالوه بر این با بروز خود  آگاهی،
همدلی نیز در کودک ایجاد می شود .منظور از همدلی آن است
که کودک احساسات و حاالت افراد دیگر را درک می کند.
پرخاشگری :همان طور که قبال ً گفته شد از دوسالگی،
کودک شروع به تقلید می کند و نقش سرمشق ها در احساسات
و عواطف کودک اثر فوق العاده ای دارد .مثال ً وقتی مادر
عصبانیتش را سر فرزندش خالی می کند و او را کتک می زند
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یا سر او فریاد می زند ،کودک نیز عصبانیت و پرخاشگری را
زندگی خود به ِ
ِ
عنوان یک راه حل به کار می گیرد.
می آموزد و در
درحالی که اگر مادر عصبانیت خود را کنترل کند ،کمتر احتمال
دارد که کودک رفتار پرخاشگرانه را بیاموزد .پرخاشگری
رفتاری است که کودکان از دیگران (خواهر و برادر ،والدین،
تلویزیون و…) می آموزند .رفتارهای پرخاشگرانه در  4سالگی
به اوج خود می رسد .طرد کودک ،بی توجهی به کودک یا تربیت
او ،از عوامل ایجاد پرخاشگری است.

آیا می دانید
امروزه تحقیق های زیادی نشان داده است که تلویزیون و فیلم های خشن ،نقش زیادی در آموزش
پرخاشگری دارد .اصو ًال دیدن فیلم های خشن و ترسناک برای کودکان زیر  12سال ممنوع است.
محبت و پذیرش :چنان چه دلبستگی بین مادر و کودک
ایجاد شده باشد و والدین کودک خود را همان طور که هست
بپذیرند و دوست داشته باشند ،در کودک احساس ارزشمندی
و دوست داشتنی بودن ایجاد می شود که به رشد عزت نفس
کمک فراوانی می کند .عزت نفس شاه کلید سالمت روان است
و از بیماری ها و آسیب های روانی و جسمی زیادی پیشگیری
می کند.

  6ــ3ــ  ٥ــ رشد اجتماعی :هر چند کودکان از همان
روزهای ِ
اول زندگی به دیگران واکنش نشان می دهند ،در دوره ی
شیرخواری روابط اجتماعی آن ها غنی نیست.
لبخند اجتماعی :غالباً اولین عالمت واکنش اجتماعی
کودک است که در دو تا سه ماهگی اتفاق می افتد و باعث توجه
والدین به او می شود.
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در سال دومِ زندگی ،کودک می تواند به تدریج با دیگران
روابط متقابل برقرار سازد .از سال سوم به بعد کودک روابط
خود را با همساالن گسترش می دهد .در این سال ها کودک مایل
به مشارکت در بازی ها و فعالیت هاست.
ارتباط با مادر :تحقیق ها نشان داده است که سال های
اول زندگی و ارتباط با مادر ،اثر فراوانی بر سالمت روان انسان ها
دارد .در این رابطه به تحقیقی که از پرورشگاه های ایران در
دهه ی  60میالدی گزارش شده است توجه کنید:
ارزیابی از پرورشگاه ها نشان داد که اکثر کودکانی که
در این مراکز نگه داری می شوند دچار عقب ماندگی ذهنی اند ،ولی
هنگامی که این کودکان در خانواده ها به فرزندخواندگی سپرده
می شوند ،از عقب ماندگی ذهنی آن ها کاسته می شود .به طوری
که بعد از چند سال بهره ی هوشی آن ها به حد کودکان معمولی
افزایش می یابد .این نکته توجه دانشمندان را به خود جلب کرد
و درباره ی علت این موضوع بررسی کردند .نتیجه ی بررسی ها
نشان داد که محیط زندگی این کودکان در پرورشگاه ها ،از
نظر عاطفی بسیار فقیر است .به این نوزادان و کودکان محبت
نمی شود و فقط در زمان های خاص به آنان غذا داده می شد و
تمیز می شدند .دانشمندان به این نتیجه رسیدند که نبود نوازش،
نبودن برقراری ارتباط ،نبود تماس بدنی و ارتباط کالمی… با
نوزادان و کودکان ،عامل این عقب ماندگی است .به همین دلیل
از مربیان آنان خواستند که در زمان های خاص با نوزادان و
کودکان صحبت کنند ،آنان را در بغل گرفته و نوازش کنند ،با
آنان بازی کنند و…    .بعد از مدتی ،نتایج بهره هوشی های جدید
نشان داد که بهره ی هوشی این کودکان رو به افزایش است .به
این ترتیب ،محققان نشان دادند که ارتباط عاطفی با نوزادان و
کودکان ،برای رشد بهره ی هوشی آنان الزم و ضروری است و
اگر محیط عاطفی نوزادان فقیر باشد ،نه تنها ارتباطات عاطفی
آنان صدمه می بیند بلکه رشد هوشی آنان به اندازه ای که توان و
استعداد دارند نیز رشد نخواهد کرد .به این ترتیب محققان به نوع
دیگری از عقب ماندگی ذهنی رسیدند که بر اثر کمبود محبت و
ارتباط عاطفی ایجاد می شود.
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تحقیق دیگری درباره ی حیوانات صورت گرفت تا نیاز
به مادر بهتر و بیشتر بررسی شود .آنان نوزاد میمونی را از مادر
جدا کردند و او را در کنار دو عروسک (مادر) قرار دادند.
عروسکی سیمی که فقط شیر داشت و نوزاد می توانست از آن شیر
بخورد و عروسکی که گرم و نرم بود ولی شیر نداشت .نتیجه ی
این آزمایش نشان داد که نوزاد میمون عروسکی را که گرم و
نرم است بیشتر ترجیح می دهد .به خصوص هنگامی که می ترسد
بیشتر به عروسک گرم و نرم می چسبد و این تماس به او احساس
امنیت و ایمنی می دهد .به این ترتیب ،محققان دریافتند که ارتباط
با مادر به خصوص ارتباط بدنی ،نوازش شدن و در آغوش گرفته
شدن به رشد عاطفی کودکان کمکی فراوان می کند.
همان طور که از تحقیق های باال متوجه شدید ،ارتباط
عاطفی با مادر یا جانشین مادر و اطرافیان برای رشد هوشی و
ذهنی نوزادان ضروری است .نوزاد به رابطه ای پایدار با مادر
احتیاج شدید دارد .به عبارت دیگر ،جدایی و دوری از مادر
ضربه ای اساسی به نوزاد است که می تواند سالمت روان فرد را
تا آخر عمر به خطر اندازد.
دلبستگی :تحقیق ها نشان داده است ارتباط و کیفیت
ِ
اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
ارتباط مادر با نوزاد از
به رابطه و پیوند عاطفی اولیه ای که بین مادر و نوزاد برقرار
1
می شود و منجر به ایجاد امنیت در کودک می شود ،دلبستگی
گفته می شود .دلبستگی با وابستگی متفاوت است .وابستگی،
پدیده ای ناسالم است که در دوره ی نوزادی مطرح نمی شود و
وابسته به فردی گفته می شود که توانایی دارد ولی بدون دیگری
قادر نیست از عهده ی فعالیت ها و زندگی خود برآید .درحالی
اساس رشد احساس امنیت در انسان است.
ِ
که دلبستگی،
عالیم دلبستگی به مادر یا منبع دلبستگی
منبع دلبستگی ،بهتر از هر کسی دیگر می تواند کودک
را آرام کند.
کودک برای بازی یا حرف زدن بیش از هر کسی دیگر
به سراغ منبع دلبستگی می رود.
کودک هنگام حضور منبع دلبستگی ،کمتر می ترسد تا
 Attachmentــ1

در غیاب او .مثال ً اگر مادر کنار کودک باشد کمتر از صدای
ناگهانی می ترسد تا زمانی که مادر نباشد .یا زمانی که غریبه ای
حضور دارد ،کودک در حضور مادر کمتر می ترسد تا زمانی
که مادر نباشد.
چنان چه ارتباط نسبتاً مداوم و پایداری بین مادر و کودک
ِ
باشد و نیازهای
جسمی کودک مانند نیاز به شیر ،تمیز نگه داشته
شدن ،نوازش و محبت به طور مرتب برآورده شود ،دلبستگی
سالمی بین مادر و کودک ایجاد می شود و درنتیجه احساس
ایمنی و امنیت در کودک شکل می گیرد .چنان چه نوزاد به حال
خود رها شود ،موقعی که نیاز دارد نیازهایش برطرف نشود و
مادر از او دور باشد ،احساس نا  امنی و بی اعتمادی به دیگران
در کودک شکل می گیرد .چنین کودکانی معموال ً مضطرب اند
و ترس های افراطی و شدیدی در آن ها ایجاد می شود .بعضی
از اضطراب ها و افسردگی های دوران بزرگسالی از چنین
محرومیت هایی ریشه می گیرد.
مثال
محمود  17ساله ،فرزند اول خانواده ،دچار وسواس
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شدید است و نگرانی ها و ترس های زیادی دارد .شرح حال و
گذشته ی او نشان می دهد ،هنگامی که محمود به دنیا آمد مادر
برای ادامه ی تحصیل خود به شهرستان برگشت و محمود را
نزد مادرش (مادربزرگ) گذاشت .مادربزرگ تا  4سالگی به طور
کامل از محمود نگه داری می کرد و مادر نیز به تحصیالت خود
ادامه می داد و در تعطیلی ها نزد محمود بازمی گشت .درس مادر
که تمام شد ،محمود را با خود به شهرستان برد .به این ترتیب،
محمود از مادربزرگی که در تمام  4سال مسؤول نگه داری او
بود و به او دلبستگی شدیدی داشت ،جدا شد .مادر از آن جا
که شاغل بود ،محمود را به مهدکودک گذاشت و به این ترتیب،
هم مادر و هم مادربزرگ ،ناگهان از محمود جدا شدند .او از
همان موقع دچار ترس ها و اضطراب های شدیدی شد که به آن
بی توجهی می شد .اکنون که  17ساله و مایل به شرکت در کنکور
است به اندازه ای دچار اضطراب و وسواس های شدید شده است
که قادر نیست به کارها و فعالیت های معمول خود برسد.

بیشتر بدانید
تحقیق های مختلف جهانی نشان داده است جدایی از مادر به سببِ مسافرت ،بیماری ،مرگ مادر ،طالق و…
به نوزاد و کودک صدمه می زند و هرچه این نوع جدایی ها در سنین پایین تر و نوزادی صورت گیرد ،صدمه بیشتری
به کودک وارد می شود .الزم است ،پیوند مادر و کودک دست کم در دو سال اول زندگی کودک گسسته نشود،
چنان چه مرگ یا بیماری یا طالق و… مادر را از کودک جدا سازد ،در حد امکان باید ارتباط کودک با مادر حفظ شود
یا یکی از افراد آشنا به سرعت جایگزین مادر شود و نیازِ عاطفی و روانی کودک به مادر را تأمین کند.
بازی های گروهی :از سه سالگی شروع می شود که به
رشد مهارت های اجتماعی ،همدلی ،همکاری و نقش بازی کردن
کمک می کند .کودکان پیش دبستانی چندان درگیر دوستی های
پایدار نمی شوند و از این سن به بعد است که کودکان دوستی را

مکرر می دانند.
چیزی فراتر از دیدن های ّ
ارتباطات اجتماعی به رشد توانایی های کودکان کمک
زیادی می کند .به عالوه کودکانی که عزت نفس بیشتری دارند،
بهتر از سوی همساالن خود پذیرفته می شوند که خود باعث 229
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رشد اجتماعی بیشتر آنان می شود .به همین دلیل طرد همساالن
اثر بدی بر کودکان دارد.
7ــ3ــ  ٥ــ ضرورت توجه به تفاوت های فردی:
هریک از کودکان با تفاوت ها و روحیه ی خاصی به دنیا می آیند که
به آن مزاج یا خلق و خو 1گفته می شود .بعضی از کودکان آرام تر
و خوش اخالق تر و بعضی ها نا آرام و دشوارند .مزاج یا خلق و
خوی کودکان می تواند بر پیوند عاطفی اولیه بین آن ها و والدینشان
اثر بگذارد.مثال ً کودکی که به راحتی به بغل والدین می آید ،در
برابر واکنش والدین می خندد ،به راحتی آرام می شود ،به دیگران
می خندد و… اثر مثبتی بر اطرافیان می گذارد ،تا نوزاد یا کودکی
که نا آرام است ،گریه های شدیدی دارد ،خواب کمی دارد ،وقتی

برای آرام کردن ،او را در آغوش می گیرند خود را سفت و محکم
نگه می دارد یا سعی می کند خود را از آغوش والدین درآورد ،با
هر محرکی دچار نا آرامی و بی قراری می شود و…    .بعضی از این
تفاوت ها در سال های بعد نیز ادامه می یابد.
بعضی از کودکانی که مزاج دشواری دارند ،به گونه ای
رفتار می کنند که منجر به فشار و ناراحتی والدین می شود و
درنهایت برخورد و واکنش والدین نسبت به آنان نیز تغییر می کند.
به این ترتیب ،نه تنها والدین بر رفتار کودکان تأثیر می گذارند،
کودکان نیز بر رفتار والدین خود تأثیر می گذارند .ضروری است
در برخورد با کودکان به مراحل رشد و هم چنین مزاج کودکان
و تأثیر آن بر ارتباط والدین با کودک توجه کرد.

توجه!
تحقیقها نشان داده است که بعضی از برخوردهای والدین در ایجاد رفتارهای سازنده اثر مثبت بیشتری
بر کودکان دارد:
سرمشق دادن :والدینی که رفتارهای سازنده تری نشان می دهند ،کودکان از آنان سرمشق می گیرند
و رفتارهای بهتری را می آموزند.
استدالل :والدینی که دلیل «بکن ،نکن ها» را به کودکان می گویند ،بهتر قادر به آموزش رفتارهای سالم
در فرزندان خود هستند .مثال :دست به خاک گلدان نزن چون کثیف است و ممکن است مریضت کند.
خصوص رفتارهای درست ،صحبت می کنند .چنین
آموزش مستقیم :بعضی والدین با کودکان خود در
ِ
آموزش هایی به اندازه ی سرمشق دهی در رفتار سازنده ی کودکان مؤثر است.
مسؤولیت دادن به کودک :کودکانی که از آن ها خواسته می شود در کارهای خانه یا کمک به دیگران
مسؤولیت بپذیرند رفتارهای سازنده ی بیشتری از خود نشان می دهند.

4ــ  ٥ــ پایش رشد کودک

آیا می دانید چگونه رشد جسمانی کودک بررسی می شود؟
پایش رشد بهترین راه برای اطمینان از تغذیه ی کافی،
رشد مطلوب و سالمتی کودک است .با پایش رشد می توان به
مشکل های بهداشتی و تغذیه ای که بر رشد تأثیر می گذارند زود
پی برد و چاره جویی کرد.
برای پایش رشد می توان قد ،وزن و محیط قسمت های
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مختلف بدن مثل دور سر و… را اندازه گیری کرد .اما اندازه گیری
رشد وزنی مهم ترین شاخص برای ارزیابی سالمت کودک است
زیرا تغییرهای نسبی وزن برای سن سریع تر از تغییرهای قد برای
سن و دور سر است .وزن کودک در مقابل هرگونه اختالل
یا بهبود سالمت تغییر می کند .بهتر است پایش رشد کودک
بالفاصله بعد از تولد شروع شود .در زایشگاه یا بیمارستان یا
مراکز بهداشتی ــ درمانی کارت مراقبت کودک یا کارت رشد که
 Temperamentــ1

ممکن است کارت واکسیناسیون هم نامیده شود به والدین کودک
داده می شود .در یک طرف این کارت منحنی های رشد و در
طرف دیگر جدول واکسیناسیون درج شده است .کارت رشد
با نشان دادن رشد وزن ،قد ،دور سر و مراحل تکاملی کودک
بهترین وسیله ی پایش رشد کودک است.
یک روی کارت رشد مشخصات کودک یعنی نام و
نام خانوادگی ،نام پدر و مادر ،تاریخ تولد ،قد ،وزن و دورسر
هنگام تولد و وضعیت واکسیناسیون کودک ثبت شده است و
روی دیگر آن به صورت شطرنجی خانه بندی شده است و دارای
سه خط یا منحنی است که منحنی رشد نامیده می شود .در
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ِ
منحنی رشد محور افقی سن کودک (از بدو تولد تا پایان سال
ششم) و محور عمودی وزن را نشان می دهد .در ردیف پایین
منحنی رشد تعدادی مربع هست که نام ماه ها روی آن نوشته
می شود .ماه تولد کودک در اولین خانه ی سمت چپ یادداشت
می شود .مثال ً اگر کودک در مرداد  ماه به دنیا آمده باشد ،در این
خانه کلمه ی مرداد و در خانه های بعدی ماه های دیگر به ترتیب
نوشته می شود و اولین مربع در آغاز هر سال نیز با ماه مرداد
شروع می شود .در هر زمان که کودک مراجعه می کند ،وزن او
در همان ماه مراجعه به صورت یک نقطه در محل تالقی سن و
وزن مشخص و به وزن قبلی او وصل می شود.

آیا می دانید
درحال حاضر در مراکز بهداشتی درمانی
کشورمان ،کودک در سال اول زندگی هر ماه
یک بار ،در سال دوم هر دو ماه یک بار ،در سال
سوم هر سه ماه یک بار و از آن پس تا  6سالگی
هر شش ماه یک بار پایش رشد می شود.
چند خط منحنی روی کارت رشد است که به آن ها
منحنی های مرجع یا صدک می گویند .این منحنی ها محدوده ی
رشد طبیعی کودکان را نشان می دهد و برای مقایسه ی روند
رشد کودک استفاده می شود .خط پایینی حداقل رشد مطلوب،

خط وسطی متوسط رشد مطلوب و خط باالیی حداکثر رشد
مطلوب را نشان می دهد .به محدوده ی بین این منحنی ها جاده ی
سالمتی می گویند .منحنی رشد دختران و پسران کمی با یکدیگر
متفاوت است.
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نمونه ی نمودار رشد دختران
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نمونه ى نمودار رشد پسران

اگر وزن کودک نسبت به دفعه ی قبل بیشتر شده باشد
منحنی رشد او رو به باال و موازی منحنی های مرجع خواهد
بود یعنی رشد کودک مطلوب است.
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روند منحنی رشد مهم تر از محل قرار گرفتن آن است .پس
اگر منحنی رشد کودکی زیر منحنی پایینی قرار گیرد اما همواره
باالرونده و موازی با آن منحنی ها باشد جای نگرانی نیست.
وزن کودکان به دلیل های گوناگون ممکن است به کندی
افزایش یابد و آن ها دچار اختالل رشد شوند .بعضی بیماری ها
مانند سرماخوردگی ،اسهال و عفونت ها موجب کاهش اشتها
و کمبود وزن می شوند .هم چنین مراقبت ناکافی از کودک،
بی توجهی به نیازهای عاطفی و روانی او نیز ممکن است باعث
اختالل رشد کودک شود .در این وضعیت باید هرچه سریع تر
علت پیدا و مشکل حل شود .در این زمان کودک نیاز به
مراقبت و توجه بیشتری دارند و روند رشدش باید زود به زود
پیگیری شود.

اختالل رشد چهار حالت دارد:
1ــ اگر وزن کودک نسبت به مراجعه ی قبلی او بیشتر شود
اما میزان افزایش وزن او کافی نباشد ،منحنی رشد کودک رو به
باال است ولی شیب آن مالیم تر از منحنی های مرجع می شود که
به آن کندی رشد می گویند .اگر این وضعیت ادامه یابد اختالل
رشد کودک تشدید می شود.
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بیمار یا به شدت کم غذا شده باشد که باید فوری با کارکنان
بهداشتی مشورت کرد.

4ــ بعضی از کودکان ممکن است اضافه وزن بیش از
اندازه داشته باشند و منحنی رشدشان به سرعت باالرونده و از
محدوده ی طبیعی رشد خارج شود .باید وضعیت کودک بررسی
و پیگیری شود.
2ــ اگر وزن کودک برای مدتی افزایش نداشت،
منحنی رشد او افقی یا صاف خواهد شد که به آن توقف رشد
می گویند .ممکن است کودک بیمار شده باشد و یا تغذیه ی او
ناکافی است.

3ــ چنان چه وزن کودک کم شود منحنی رشد رو به پایین
خواهد شد که به آن افت رشد می گویند .ممکن است کودک



در کارت رشد منحنی هایی مربوط به قد و دور سر نیز هست
که در معاینات دوره ای سنجیده می شود .دور سر کودک به کمک
متر از ناحیه ی پیشانی و برآمدگی های جانبی دو طرف سر و قد
کودک نیز تا دو سالگی به صورت خوابیده اندازه گیری می شود .این
اندازه ها هم در قسمت مخصوص در کارت رشد ثبت می شود.
در کارت رشد هم چنین بعضی از مراحل تکاملی کودک
مشخص شده است که در معاینه ها بررسی و ثبت می شود.

فعالیت عملی5
با كمک هنرآموز و با استفاده از تجهیزات (مانكن یا مدل آموزشی نوزاد ،ترازو و متر) اندازه گیری وزن،
قد ،دور سر كودک و نیز ثبت آن را در منحنی رشد تمرین كنید.
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فعالیت عملی6
دور سر و قد دو كودک زیر یک سال را به فاصله ی یک ماه با متر اندازه گیری كنید و در نمونه ی تصویر
كارت رشد ثبت كنید.
در صورت امكان كودكان را وزن كنید یا از مادرانشان درباره ی وزن آن ها طی سه ماه گذشته بپرسید و
در كارت رشد در قسمت وزن ثبت كنید.
ـ
هنگام اندازه گیری وزن و قد و دور سر با چه مشكل هایی مواجه شدید؟
ِ
ـ دو كودک را از نظر رشد جسمی با یكدیگر مقایسه كنید.
ـ كدام یک در جاده ی سالمتی (محدوده ی رشد طبیعی) قرار دارند؟
ـ منحنی رشد آن ها را تفسیر كنید.
ـ سن نشستن ،سینه خیز رفتن ،چهار دست و پا رفتن ،ایستادن و راه افتادن دو كودک را بررسی و با
یكدیگر مقایسه كنید.
ـ نتایج كار خود را در كالس ارایه كنید.

  5ــ  ٥ــ علل معلولیت های کودکان و راه های
پیشگیری از آن ها

آیا می دانید کودکان چرا معلول می شوند؟
علل معلولیت های کودکان :آرزوی هر پدر و مادری
ِ
داشتن فرزند سالم است ولی برخی از کودکان به علل جسمی،
روانی و اجتماعی دچار ناتوانی و معلولیت اند .معلولیت به ناتوانی
جسمانی یا روانی فرد در انجام تمام یا قسمتی از فعالیت های
زندگی فردی یا اجتماعی خود به دلیل نقص مادرزادی یا اکتسابی
گفته می شود .انواع معلولیت ها ممکن است به صورت مادرزادی
یا اکتسابی باشد.
علل معلولیت ها به شرح زیر است:

علل پیش از تولد:

و…)
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ــ بیماری مادر (سرخجه ،ایدز ،دیابت و…)
ــ ناسازگاری های خونی مادر و فرزند (ناسازگاری Rh

ــ سوء تغذیه ی جنین در داخل رحم و اختالل های
خون رسانی از طریق جفت

ــ اختالل های ارثی و ژنتیکی
ــ اشعه x
ــ دخانیات ،مواد مخدر و الکل
ــ داروها
بنابراین برای پیشگیری از معلولیت های پیش از تولد،
انجام مشاوره ی ژنتیک ،پرهیز از حاملگی در کمتر از  18و
باالی  35سالگی ،مصرف نکردن خودسرانه ی دارو در دوران
بارداری ،مصرف نکردن دخانیات و مواد مخدر ،اجتناب از قرار
ِ
گرفتن در
معرض اشعه توصیه می شود.

علل هنگام تولد:

ــ آسیب دیدگی ناشی از زایمان دشوار
ــ تولد زودرس (نوزاد نارس)
ــ فقدان اکسیژن در زمان تولد
ــ زایمان غیرایمن
برای پیشگیری از معلولیت های هنگام تولد ،مراقبت در
دوران بارداری و انجام زایمان بهداشتی و زیرنظر فرد متخصص
بودن توصیه می شود.

علل پس از تولد:

ــ حوادث و سوانح (سقوط ،سوختگی ،تصادفات،
مسمومیت ها ،غرق شدگی و…)
ــ بالیا و جنگ ها
ــ بیماری ها (تب بسیار شدید بر اثر عفونت ،زردی شدید،
تومورها و عفونت های مغزی ،خونریزی داخل جمجمه و…)
ــ مشکل های روحی و روانی
ــ فقر و مشکل های خانوادگی
ــ عدم مراقبت از کودک
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برای پیشگیری از معلولیت های پس از تولد ،درمان به
موقع بیماری های کودکان ،مراقبت جسمی و روانی کودک،
تغذیه ی کودک ،تغذیه ی مناسب و حفاظت آن ها در برابر حوادث
و خطرها توصیه می شود.

بیشتر بدانید
عالیم معلولیت ها
عالیم معلولیت ها برحسب نوع آن متفاوت است:
ـــ کوچکی یا بزرگی سر
ـــ کوچکی یا بزرگی فک فوقانی و تحتانی
ـــ پایین قرار گرفتن الله ی گوش
ـــ تغییر حاالت چشم
ـــ کم مویی یا بی مویی
ـــ کوتاهی یا بلندی و تغییر شکل اندام ها
ـــ خطوط کف دستی غیرطبیعی
ـــ انگشتان غیرطبیعی
ـــ لکه های پوستی
ـــ اختالل در کنترل حرکات و تعادل
ـــ اختالل های شنوایی و بینایی
ـــ اختالل های مکیدن ،بلعیدن و جویدن
ـــ اختالل های هوش
ـــ ناتوانی ارتباطی و اختالل های رفتاری
ـــ کندی رشد
ـــ بازتاب ها یا حرکت های غیرطبیعی و ...
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چکیده
 رشد و تکامل انسان از ابتدای تشکیل سلول تخم شروع می شود و تا بلوغ و بزرگسالی
ادامه دارد.
 رشد به تغییر در اندازه ی بدن اشاره دارد ولی تکامل یا نمو به مجموعه ی تغییرهایی
گفته می شود که در عملکرد و رفتار کودک در طول زمان رخ می دهد .در تکامل کودک عوامل
زیست شناختی ،محیطی و هیجانی مؤثرند .معموالً واژه ی رشد برای روند رشد و تکامل به کار
می رود.
 رشد کودک به صورت مراحل مختلف و پی درپی صورت می گیرد و مراحل رشد
همه ی کودکان یکسان و ثابت است.
 رشد انسان تابع رشد دستگاه های عصبی (مغز و نخاع) و عضالنی ،تمرین مهارت های
حرکتی و داشتن فعالیت بدنی و محیط گرم و برخورداری از عاطفه است.
 ابعاد رشد را در جنبه های جسمانی ،حرکتی ،تکلم عاطفی ،اجتماعی و… می توان
مشاهده کرد.
 در سال اول زندگی رشد جسمانی کودک شامل وزن ،قد ،دور سر و مغز چشمگیر است.
 مهم ترین جنبه های رشد حرکتی کودک ،نشستن ،سینه خیز رفتن ،ایستادن و
راه  افتادن است.
 از نظر رشد ذهنی ،دو سال اول زندگی را مرحله ی حسی ــ حرکتی می نامند.
 کودک از دو سالگی قادر به تکلم ،تقلید و بازی می شود.
 بازی نقش مهمی در رشد هوش ،عواطف و ارتباط اجتماعی کودکان دارد.
واکنش های عاطفی کودک شامل ترس از غریبه ،ترس از جدایی و… نیز هم زمان با
سایر جنبه های رشد صورت می گیرد.
 ارتباط با مادر ،نه تنها نقش اساسی در رشد روانی کودک دارد و به ایجاد دلبستگی
می انجامد ،بلکه به رشد عواطف وی نیز کمک می کند.
 محیط عاطفی و اجتماعی غنی نه تنها به سالمت روان بلکه به رشد هوش و فرآیندهای
ذهنی کودک کمک فراوانی می کند.
 خصوصیات کودک بر رفتار والدین و رفتار والدین بر رفتار کودک اثر می گذارد.
این موضوع اثر مهمی بر رشد روانی اجتماعی کودک دارد.
 کارت رشد با نشان دادن رشد وزن ،قد ،دور سر و مراحل تکاملی کودک بهترین
وسیله ی پایش رشد کودک است.
 علل معلولیت ها را می توان به سه دسته ی؛ علل پیش از تولد ،علل هنگام تولد و علل
پس از تولد تقسیم کرد و در هر دوره از راه های پیشگیری مربوط به آن استفاده کرد.
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؟

آزمون پایانی نظری واحد کار پنجم
1ــ رشد و تکامل چیست؟

2ــ لبخند اجتماعی جزو کدام جنبه ی رشد محسوب می شود؟

3ــ مهم ترین جنبه های رشد حرکتی در سال اول زندگی کدام است؟

4ــ پایداری شیء را توضیح دهید.

  5ــ مراحل رشد تکلم چگونه است؟

 6ــ ترس از غریبه و ترس از جدایی را توضیح دهید.

7ــ ارتباط با مادر چه نقشی در رشد عاطفی و اجتماعی کودک دارد؟
 8ــ بازی چه نقشی در رشد کودک دارد؟

9ــ در کارت رشد چه چیزهایی پایش می شود؟

10ــ علل معلولیت های کودکان و راه های پیشگیری از آن ها را توضیح دهید.

؟

آزمون پایانی عملی واحد کار پنجم
کودکان زیر را درنظر بگیرید .منحنیِ رشد آن ها را با رنگ های متفاوت در نمونه ای از تصویر کارت

پایش رشد رسم کنید ،سپس آن ها را تفسیر کنید .نتیجه ی فعالیت خود را به صورت گزارش ارایه کنید.
وزن

(کیلوگرم)

نام

مریم
علی
حسین
فاطمه
رضا

بدو تولد ماه 2
3/2
3/6
3/1
2/7
3/5

4/5
5/5
4/1
3/9
4/9

ماه 4
5/8
7
5/5
5
6/4

ماه 6
6/9
8/2
6/2
6
7/8

ماه 8
8/4
9/6
7
7/9
9

ماه 10
7/5
8/9
6/6
7/1
10/2

ماه 12
9/5
9/9
7/1
7/2
12/2

ــ کدام کودک افزایش وزن کافی دارد؟

ــ در کدام کودک مراحل اولیه ی تأخیر رشد (کندی رشد) دیده می شود؟
ــ کدام کودک تأخیر رشد (توقف رشد) به مدت طوالنی دارد؟

ــ کدام کودک دچار کاهش وزن ناگهانی و افت رشد شده است؟

ــ کدام کودک رشد اضافی دارد؟

239

مراقبت از مادر و کودک در خانه :رشد و تکامل کودک

برای مطالعه ی بیشتر
1ــ علوی ،اعظم السادات ،کودک من ،تهران :سفیر صبح ،چاپ اول.1379 ،
2ــ گروه استادان طرح جامع آموزش خانواده ،خانواده و فرزندان در دوره ی پیش دبستان ،تهران :انجمن
اولیا و مربیان ،چاپ یازدهم.1383 ،
3ــ گل محمدی ،حسن و دیگران ،کار با کودک در خانواده ،تهران :دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی،
چاپ اول.1376 ،
4ــ نجاتی ،حسین ،روانشناسی کودک ،تهران :بیکران ،چاپ هفتم.1383 ،
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وا حد کار ششم

آشنا یی با مرا قبت های ما در و کودک د ر نظا م
خد مات بهد ا شتی و د رما نی کشو ر
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چکیده
هدف های رفتاری:
زیر دست یابد:
این واحد کار
بتواند به هدف های
 1ـ هدف برنامه ی مرا
قب
ت
از
م
اد
را
ن
را
شرح دهد.
 2ـ هدف برنامه ی مرا
قب
ت
از
ک
ود
کا
ن
را
شرح دهد.
3
ـ نحوه ی اجنام خدما
ت
اد
غا
م
ی
اف
ته
ی
س
المت
توضیح دهد.
مادران و کودکان را
در
م
را
کز
به
دا
شت
ی
درمانی
انتظار می رود ،ه
نرجو پس از گذراندن

پیش آزمون واحد کار ششم ؟

؟

؟ ؟

؟

؟

؟ ؟

1ــ آیا می دانید در مراکز بهداشتی درمانی چگونه از مادر باردار مراقبت می شود؟
2ــ آیا تا کنون کارت مراقبت از مادر را دیده اید؟
3ــ آیا مادر بارداری را می شناسید که از مراقبت های مراکز بهداشتی درمانی استفاده کند؟
4ــ آیا می دانید در مراکز بهداشتی درمانی چگونه از کودکان مراقبت می شود؟
 5ــ آیا تا کنون کارت پایش رشد کودک را دیده اید؟
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مقدمه
نظام خدمات بهداشتی درمانی کشور ،خدمات بهداشت باروری 1را در بخش
دولتی و نیز خصوصی در اختیار همه ی مردم می گذارد .این خدمات شامل مراقبت های
دوران بارداری ،زامیان و پس از زامیان ،خدمات تنظیم خانواده ،مراقبت های مادر و
کودک ،تشخیص و درمان نازایی ،پیشگیری و کنترل سرطان های پستان و دهانه ی
رحم ،پیش گیری و درمان بیماری های آمیزشی و سایر خدمات در این زمینه است .این
خدمات در خانه ها و پایگاه های بهداشت ،مراکز بهداشتی درمانی روستایی و شهری
و بیمارستان ها ارایه می شود.

بیشتر بدانید
بهداشت باروری چیست؟
به سالمت کامل دستگاه تولید   مثل و عملکرد آن ،در هر دو جنس زن و مرد ،از بدو تولد تا مرگ ،بهداشت
باروری می  گویند .اجزای عمده ی بهداشت باروری در زنان و مردان به شرح زیر است:
در دختران و زنان :تغذیه ،بلوغ ،قاعدگی ،ازدواج و همسرگزینی و روابط زناشویی ،بارداری و زامیان و دوره ی
نفاس ،شیردهی ،تنظیم خانواده ،یائسگی ،ساملندی ،حاملگی های ناخواسته ،سقط جننی ،ناباروری ،بیماری ها و
سرطان های زنان ،عفونت های دستگاه تناسلی ،بیماری های منتقل شده از راه جنسی ،ایدز و هپاتیت و . ...
در پسران و مردان :تغذیه ،بلوغ ،ازدواج و همسرگزینی ،تنظیم خانواده ،مسئولیت همسرداری و روابط
زناشویی ،مشارکت با همسر ،مسئولیت پدری ،عفونت ها و بیماری های دستگاه تناسلی ،بیماری های منتقل شده
از راه جنسی ،ایدز و هپاتیت ،ناباروری ،ساملندی و. ...

1ــ  6ــ آشنایی با برنامه های سالمت مادر و کودک

1ــ1ــ  6ــ برنامه ی سالمت مادران :آیا می دانید
هدف از برنامه ی سالمت مادران چیست؟

برنامه ی سالمت مادران شامل مراقبت از مادران باردار
به منظور کاهش مرگ و میر و عوارض دوران بارداری ،زایمان
و بعد از زایمان در مادران و نوزادان تا  10روز اول تولد است.
در این برنامه ،زنان خواهان بارداری ،زنان باردار ،زنان درحین

زایمان و تا شش هفته بعد از زایمان و نوزادان تا  10روز اول
تولد تحت مراقبت قرار می گیرند .هدف این برنامه آن است که هر
مادری با هر وضعیتی از لحاظ سالمت ،در هر زمانی از بارداری،
حین زایمان و پس از زایمان (تا شش هفته) به مراکز ارائه دهنده ی
خدمات در هر کجای نظام شبکه مراجعه کند ،خدمت اثربخش و
کارآمد دریافت کند.
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برنامه ی سالمت مادران از طریق کاهش میزان مرگ و میر
ناشی از بارداری ،زایمان و پس از آن ،کاهش میزان مرگ و میر
حول و حوش تولد 1و کاهش میزان بیماری ها و معلولیت های
ناشی از بارداری و زایمان و پس از آن باعث ارتقای وضعیت
سالمت مادران می شود.
2ــ1ــ6ــ نحوه ی مراقبت از مادران باردار در
مراکز بهداشتی درمانی :پس از تشخیص بارداری ،کارکنان
مرکز بهداشتی درمانی برگه ی مراقبت از مادران باردار را در
پرونده ی خانوار قرار می دهند .این فرم در اولین مراجعه ی هر
مادر باردار تکمیل می شود .سپس معاینات الزم انجام و در برگه
ثبت می شود .آزمایش های الزم برای مادر نیز در همین برگه
درخواست می شود .مث ًال اگر مادری واکسیناسیون کزاز خود
را کامل انجام نداده باشد باید در دوران بارداری واکسن تزریق
کند .یکی از مهم ترین مراقبت های دوران بارداری ،آموزش
مادران به منظور آمادگی برای زایمان و نگه داری نوزاد است.
کارکنان بهداشتی در هر نوبت مراجعه ،مادر را از نظر پیشرفت
حاملگی ،سالمت جنین و خود مادر معاینه و توصیه های الزم
را به آنان می کنند.

از پنج سال و کاهش میزان بیماری های مهم در آنان است .در
برنامه ی سالمت کودکان اقدامات زیر انجام می شود:
ــ ترویج تغذیه با شیر مادر
ــ مراقبت از نوزاد
ــ مراقبت از کودک سالم یا بیمار

4ــ1ــ  6ــ نحوه ی مراقبت از کودکان در مراکز
بهداشتی درمانی :با مراجعه ی اولیه ی نوزاد یا کودک به
مراکز بهداشتی درمانی ،برای او برگه ای تکمیل می شود .کودک
را باید برای پایش رشد ،آموزش های تغذیه ای ،واکسیناسیون و
سایر مراقبت های بهداشتی به مراکز بهداشتی درمانی برد .در این
مراجعات ،وزن کودک در کارت پایش رشد ،که در واحد کار
چهارم درباره ی آن توضیح داده شد ،ثبت می شود .منحنی رشد
وزنی کودک ،بهترین وسیله برای تشخیص به موقع تأخیر رشد و
انجام اقدامات الزم برای پیش گیری از کاهش رشد است.

3ــ1ــ  6ــ برنامه ی سالمت کودکان :برنامه ی مراقبت
از کودکان به كدام گروه از کودکان ارائه می شود؟
برنامه ی سالمت کودکان شامل مراقبت از کودکان کمتر
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بیشتر بدانید
برنامه ی ترویج تغذیه با شیر مادر چیست؟
هدف برنامه ی ترویج تغذیه با شیر مادر افزایش آگاهی کارکنان بهداشتی و مادران در خصوص
مهم ترین ِ
اهمیت تغذیه با شیر مادر و مشاوره و رفع مشکل های شیردهی است .برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان
بهداشتی ،تشکیل کمیته های حمایت از مادران در دوران شیردهی در محیط کار و ایجاد بیمارستان های دوستدار
کودک ازجمله فعالیت های اجنام شده در این برنامه است.

2ــ  6ــ آشنایی با فعالیت های مراکز بهداشتی درمانی درخصوص   سالمت     مادران باردار    و کودکان



فعالیت عملی 1
بازدید از واحد مراقبت از مادران در مراکز بهداشتی درمانی
با هماهنگی هنرآموز از واحد مراقبت از مادران در مرکز بهداشتی درمانی بازدید کنید .دراین بازدید
ابتدا فعالیت های آن واحد را به شرح زیر بررسی کنید .برای این کار به گروه های  5نفری تقسیم شوید .هر
گروه با یک مادر مراجعه کننده مصاحبه و پرونده ی او را بررسی کند ،سپس به پرسش های زیر پاسخ دهد.
برای رفع ابهامات موجود می توانید از کارکنان بهداشتی مرکز راهنمایی بگیرید.
ـ زمان تشکیل پرونده برای مادر------ :
ـ وضعیت فعلی سالمت مادر------ :
ـ تعداد مراقبت ها و فاصله ی زمانی بین آن ها------ :
ـ مدت دریافت مراقبت ها------ :
ـ آزمایش های انجام شده------ :
ـ چگونگی انجام معاینه ها و مراقبت ها------ :
ـ واکسیناسیون مادر------ :
ـ داروهای دریافتی------ :
ـ سایر موارد الزم برای بررسی------ :
ـ وضعیت کلی سالمت مادر از نظر شما------ :
سپس گروه گزارشی از بازدید و مصاحبه ی خود آماده و در کالس ارایه کند.
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فعالیت عملی 2
واحد مراقبت از کودکان در مراکز بهداشتی درمانی
بازدید از ِ
با هماهنگی هنرآموز ،از واحد مراقبت از کودکان در مرکز بهداشتی درمانی بازدید کنید .دراین بازدید
فعالیت های آن واحد را به شرح زیر بررسی کنید.
ابتدا با چگونگی اندازه گیری قد ،وزن ،دور سر و دور سینه ی کودک در مرکز آشنا شوید و سپس
معاینه های مربوط به پایش رشد را دست کم برای یک کودک با نظارت کارکنان بهداشتی واحد ،انجام دهید.
سپس با مادر آن کودک مصاحبه کنید و ضمن بررسی کارت پایش رشد کودک ،به پرسش های زیر پاسخ دهید.
برای رفع ابهام از کارکنان بهداشتی مرکز و هنرآموز خود راهنمایی بگیرید.
ـ سن کودک------ :
ـ وزن کودک------ :
ـ قد کودک------ :
ـ اندازه ی دور سر کودک------ :
ـ تغذیه ی کودک------ :
ـ بیماری های از بدو تولد------ :
ـ واکسن های تزریق شده------ :
ـ وضعیت تکامل کودک------ :
ـ تعداد مراجعات از بدو تولد تا کنون------ :
ـ رسم منحنی رشد کودک------ :
ـ سایر موارد الزم در بررسی شما------ :
ـ وضعیت کلی سالمت کودک از نظر شما------ :
گزارشی از بازدید ،معاینه و مصاحبه ی خود آماده و در کالس ارائه کنید.
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چکیده
 برنامه ی سالمت مادران شامل مراقبت از مادران باردار به منظور کاهش مرگ و
میر و عوارض دوران بارداری ،زایمان و بعد از زایمان در مادران و نوزادان تا  10روز اول
تولد است.
 گروه هدف برنامه ی مراقبت از مادران ،زنان خواهان بارداری ،زنان باردار درحین
زایمان و تا شش هفته بعد از زایمان و نوزادان تا  10روز اول تولد هستند.
 یکی از مهم ترین مراقبت های دوران بارداری آموزش مادران به منظور آمادگی
برای زایمان و نگه داری نوزاد است.
 کارکنان بهداشتی در هر نوبت مراجعه ،مادر را از نظر پیشرفت حاملگی ،سالمت
جنینی و خود مادر معاینه می کنند و در برگه ی مخصوص ثبت می کنند.
 برنامه ی سالمت کودکان شامل مراقبت از کودکان کمتر از پنج سال و کاهش
میزان بیماری های مهم آنان است.
 در برنامه ی کشوری سالمت کودکان ،اقدام هایی در زمینه ی مراقبت از نوزاد سالم،
مراقبت از کودک سالم و بیمار و ترویج تغذیه با شیر مادر انجام می شود.
 منحنی رشد وزنی کودک ،بهترین وسیله برای تشخیص به موقع تأخیر رشد و
انجام اقدام های الزم برای پیش گیری از کاهش رشد است.
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؟

آزمون پایانی نظری واحد کار ششم
1ــ برنامه ی سالمت مادران را تعریف کنید.

2ــ هدف کلی برنامه ی مراقبت از مادران چیست؟

3ــ در مراقبت های دوران بارداری ،آموزش مادران به چه منظور انجام می شود؟

4ــ کارکنان بهداشتی در هر نوبت مراجعه ،مادر باردار را از نظر …………… معاینه و در برگه ی

مخصوص ثبت می کنند.

 5ــ برنامه ی سالمت کودکان را تعریف کنید.
ِ
هدف برنامه ی سالمت کودکان چه گروه سنی است؟
  6ــ گرو ِه

7ــ برنامه ی کشوری سالمت کودکان شامل برنامه های …………… است.

  8ــ …………… ،بهترین وسیله برای تشخیص به موقع تأخیر رشد و انجام اقدام های الزم برای

پیش گیری از کاهش رشد است.

؟

آزمون پایانی عملی واحد کار ششم
درباره ی کالس های آموزشی مربوط به مادران باردار و کودکان و نیز نوع خدمات تنظیم خانواده در

مراکز بهداشتی درمانی محل سکونت خود گزارشی تهیه و در کالس ارایه کنید.
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برای مطالعه ی بیشتر
1ــ انجمن تنظیم خانواده ی جمهوری اسالمی ایران ،راهنمای بهداشت باروری برای همسران جوان،
تهران ،چاپ دوم ،پاییز .1378
2ــ سازمان جهانی بهداشت و دیگران ،حقایقی برای زندگی ،ترجمه ی سیمین حکمت و مژده سعیدی نژاد،
تهران :اداره ی کل تغذیه و بهداشت مدارس ،چاپ سوم ،بهار .1373
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پاسخ نامه های پیش آزمون ها
واحد کار اول
1ــ بقای نسل
2ــ بارداری با عمل ترکیب شدن سلول جنسی زن با سلول جنسی مرد و تشکیل سلول تخم و جایگزین شدن
آن در داخل رحم آغاز می شود.
3ــ جنین را کیسه ای به نام کیسه ی آب دربر می گیرد که دوالیه در اطراف دارد و داخل آن نیز مایع آمنیوتیک
است که باعث حفظ جنین می شود.
4ــ  280روز
 5ــ  18تا  35سالگی
 6ــ عالیم حاملگی شامل سه دسته ی فرضی (حدسی) ،احتمالی و قطعی (مثبت) است .از جمله عالیم و
قطع قاعدگی ،تهوع ،استفراغ ،تغییرهای پستان ها ،بزرگ شدن شکم ،آزمایش حاملگی
نشانه های حاملگی می توان به ِ
مثبت و … اشاره کرد.

واحد کار دوم
1ــ قبل از بارداری ،والدین باید آمادگی الزم را در این باره کسب کنند و سپس برای فرزند دار شدن تصمیم
بگیرند .مشاوره ی قبل از بارداری می تواند از برخی بیماری های وراثتی ،ناهنجاری های مادرزادی ،بیماری یا عوامل
نامساعد برای سالمت جنین و ...پیشگیری کند.
2ــ کلیه ی دستگاه های بدن مادر در بارداری به صورت طبیعی تغییر می کند.
3ــ هدف کلی مراقبت های دوران بارداری به دنیا آوردن فرزندی سالم بدون وارد آمدن هرگونه آسیب به سالمت
مادر است.
4ــ تغذیه ی مادر باردار بسیار اهمیت دارد .احتیاج مادر باردار به مواد انرژی زا ،پروتئین ها ،ویتامین ها و مواد
معدنی افزایش می یابد .مادر باردار باید از تمامی گروه های مواد غذایی به طور مناسب مصرف کند.
 5ــ نقش پدران در دوران بارداری ،زایمان و پس از زایمان بسیار اهمیت دارد .آن ها باید از تغییرهای دوران
بارداری و زایمان اطالع داشته باشند و از همسرانشان حمایت کنند .همچنین پدران باید در نگه داری كودک به مادر
کمک کنند.
 6ــ مهم ترین علت هایی که باعث در ِ
معرض خطر قرارگرفتن مادران در بارداری می شود عبارت است از:
اختالل های فشار خون ،خونریزی ،کم خونی و عفونت های ادراری.
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7ــ زایمان مجموعه ی رویدادهایی است که منجر به بیرون راندن جنین از رحم می شود که معمو ًال بعد از 38
هفته حاملگی اتفاق می افتد .گاهی اوقات تولد کودک تنها با عمل جراحی (سزارین) امکان پذیر است .سزارین عمل
جراحی مهمی است و هنگامی انجام می شود که خانم باردار قادر به انجام زایمان طبیعی نباشد و سالمت مادر ،نوزاد
و یا هردو در خطر باشد.
 8ــ مراقبت های پس از زایمان شامل کلیه ی مراقبت های بهداشتی برای مادر در طی شش هفته پس از زایمان
است .این مراقبت ها شامل مراقبت های بهداشتی دستگاه تناسلی ،تغذیه ،استحمام ،ورزش ،حمایت های روحی و
روانی و … است.

واحد کار سوم
1ــ دوره ی نوزادی بیست و هشت روز اول پس از تولد است.
2ــ شیر مادر دارای فواید بسیار برای کودک و مادر ،خانواده و جامعه از نظر سالمت جسمانی ،عاطفی،
روحی و روانی و نیز از بعد مسایل اقتصادی و اجتماعی است.
3ــ میانگین وزن نوزادان طبیعی بین 3/5ــ 3کیلوگرم است.
4ــ زردی دوره ی نوزادی که به آن یرقان نیز می گویند از مسایل شایع دوره ی نوزادی است که گاهی طبیعی
است و در بعضی مواقع جنبه ی غیرطبیعی دارد و باید درمان شود.
 5ــ در برنامه ی کشوری واکسیناسیون ،کودکان واکسن های هپاتیت ب ،فلج اطفال ،ب ث ژ ،سه گانه (دیفتری،
سیاه سرفه و کزاز) و (سرخک ،سرخجه و اوریون) دریافت می کنند.
 6ــ مناسب ترین غذا برای کودک غذایی است که:
ــ نرم و هضم آن راحت باشد.
ــ مواد اولیه ی آن در دسترس خانواده باشد.
ــ ارزان و مناسب با عادت های غذایی خانواده باشد.
ــ مقوی و مغذی باشد یعنی انرژی ،پروتئین ،مواد معدنی و ویتامین های مورد نیاز کودک را تأمین کند.

واحد کار چهارم
دارد.
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1ــ رشد و تکامل انسان از ابتدای تشکیل سلول تخم شروع می شود و تا بلوغ و بزرگسالی نیز ادامه

رشد و تکامل دو پدیده ی همراه اند و روی هم مجموعه ی تغییرهای طبیعی بدن را از نظر کمی و کیفی در
بر می گیرند .معمو ًال واژه ی رشد برای روند رشد و تکامل به كار گرفته می شود.
2ــ سن طبیعی نشستن ،راه افتادن و حرف زدن در کودکان مختلف متفاوت است ولی همه ی موارد رشد
محدوده ای طبیعی دارند.
3ــ رشد و تکامل کودک ابعاد مختلفی دارد از جمله:
رشد جسمانی ،حرکتی ،تکلم ،عاطفی ،ذهنی ،اجتماعی و … .

پیوست ها

4ــ رشد و تکامل دارای اصولی است که در همه ی انسان ها هست ،ولی تفاوت های فردی در انسان ها باعث
متفاوت شدن این روند در افراد مختلف می شود.
 5ــ کارت رشد ،کارت مخصوصی است که وزن ،قد ،دور سر ،مراحل رشد و تکامل و واکسیناسیون کودک
در آن ثبت می شود و بهترین وسیله ی پایش رشد کودک است.
 6ــ معلولیت های کودکان ممکن است به علت مشکل های قبل از تولد ،هنگام زایمان و تولد و پس از تولد
اتفاق بیفتد.

واحدکار پنجم
1ــ رشد سریع جمعیت مشکل های زیادی را برای مردم کشور ایجاد می کند .افزایش سریع جمعیت خطرهای
زیادی مانند کمبود مواد غذایی ،محیط زیست نامناسب و مشکل های دیگری مثل کم آبی ،آلودگی هوا آلودگی صوتی،
بی سوادی ،بیکاری ،فقر ،اعتیاد و نا امنی را سبب می شود .به همین جهت اگر از رشد سریع جمعیت جلوگیری نشود،
آینده ی تاریکی در انتظار آیندگان خواهد بود و دیگر کره ی زمین محل مناسبی برای زندگی ما و فرزندانمان نخواهد
بود.
2ــ مادرانی كه ناخواسته باردار می شوند ممكن است به سقط جنین غیرقانونی و غیربهداشتی اقدام كنند كه این
امر باعث مرگ یا معلولیت آنان می شود.
3ــ تنظیم خانواده به اقدام هایی گفته می شود که به زوج ها کمک می کند تا از داشتن فرزند ناخواسته جلوگیری
کنند ،فاصله ی بین فرزندان خود را تنظیم کنند ،زمان تولد فرزندان را با سن و شرایط دیگر خود تطبیق دهند و آگاهانه
درباره ی تعداد فرزندان خود تصمیم بگیرند.
4ــ قرص های خوراکی پیش گیری از بارداری ،آی ــ یو ــ دی ،کاندوم ،لوله بستن در زن و مرد.
 5ــ منظور از بستن لوله ها در مرد و زن بستن لوله های انتقال دهنده ی سلول های جنسی زن و مرد به کمک
عمل جراحی است.

واحد کار ششم
1ــ در مراکز بهداشتی درمانی ،برای تمامی زنان باردار مراجعه کننده ،پرونده ی مراقبتی تشکیل داده می شود و
معاینات و آزمایش های الزم برای آن ها انجام می شود.
2ــ براساس برخورد هنرجو بلی یا خیر.
3ــ معمو ًال بسیاری از مادران باردار از خدمات بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی استفاده می کنند.
4ــ در مراکز بهداشتی درمانی برای کلیه ی کودکان زیر پنج سال مراجعه کننده پرونده ی بهداشتی و کارت
رشد تهیه می شود .وزن ،قد ،دور سر ،مراحل تکاملی و واکسیناسیون کودک در کارت رشد ثبت می شود .مراقبت
ازکودکان بیمار نیز درمراکز بهداشتی درمانی انجام می شود.
 5ــ بسته به هر هنرجو بلی یا خیر.
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؟

پاسخ نامه های آزمون های پایانی نظری
واحد کار اول
1ــ ج

2ــ الف

3ــ د

4ــ ب

 5ــ ب

 6ــ الف

7ــ د

واحد کار دوم
1ــ مزایای مشاوره ی قبل از بارداری عبارت است از:
الف) توجه به مشکل های وراثتی و مصون سازی
ب) بررسی وجود بیماری یا عوامل نامساعد برای سالمت جنین
ج) یادآوری احتمال داشتن کودک ناسالم به مادر و پدر
د) کم کردن احتمال پیدایش برخی ناهنجاری های مادرزادی
2ــ مهم ترین تغییرهایی که در بدن زن باردار به وجود می آید در دستگاه تناسلی به ویژه در رحم اوست که از سایر
تغییرها واضح تر دیده می شود.
3ــ هدف کلی مراقبت های دوران بارداری به دنیا آوردن فرزندی سالم بدون وارد آمدن هرگونه آسیب به سالمت
مادر است.
4ــ شیر و فراورده های آن  3سهم ،گوشت و حبوبات و مغزها  3تا  4سهم ،نان و غالت  7تا  11سهم ،میوه ها
 3تا  4سهم ،سبزی ها  4تا  5سهم ،مایعات  8ــ 6لیوان در روز و گروه متفرقه کمترین میزان ممکن.
 5ــ تهوع و استفراغ ،ویار ،سوزش ِ
سر دل ،یبوست ،نفخ ،کمردرد و پشت درد ،گرفتگی عضالت پا،
تکرر ادرار ،درد کشاله ی ران ،سردرد ،خستگی و بی خوابی ،تنگی نفس ،واریس و مشکالت
ترشحات َم ِهبلیّ ،
روحی مادر.
 6ــ مهم ترین عللی که باعث می شود مادران در دوران بارداری در معرض خطر قرار گیرند عبارت است از:
فشار خون باال در حاملگی ،خونریزی ،کم خونی و عفونت های ادراری.
7ــ حدود شش هفته پس از زایمان.
 8ــ خونریزی بیش از میزان قاعدگی طبیعی یا دفع لخته ،تب و لرز ،افسردگی شدید ،خروج ترشحات چرکی و
بد بو از مهبل ،درد شکم و پهلوها ،درد و ورم یک طرفه ی ساق و ران و … .

واحد کار سوم
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4ــ د
3ــ ج
2ــ ب
1ــ ب
 5ــ آغوز حاوی مواد مفید و ارزنده ی ایمنی است که کودک را در مقابل بیماری های عفونی محافظت
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می کند .چربی و پروتئین شیر مادر بهتر از چربی و پروتئین دیگر شیرها هضم و جذب می شود .شیر مادر ،پاکیزه
و دارای درجه ی حرارت مناسب و عاری از آلودگی میکربی است.
تغذیه با شیر مادر رابطه ی عاطفی بین مادر و فرزند را بیشتر می کند .تماس و توجه مادر هنگام شیر دادن
اثر مطلوبی بر رشد شیرخوار دارد .جذب کلسیم و آهن شیر مادر بهتر انجام می گیرد.

واحد کار چهارم
1ــ رشد به تغییر در اندازه ی بدن اشاره دارد ولی تکامل یا نمو به مجموعه ی تغییرهایی گفته می شود که در
عملکرد و رفتار کودک در طول زمان رخ می دهد .در تکامل کودک عوامل زیست شناختی ،محیطی و هیجانی مؤثرند.
معمو ًال واژه ی رشد برای روند رشد و تکامل به کار گرفته می شود.
2ــ رشد اجتماعی.
3ــ نشستن ،سینه خیز رفتن ،ایستادن ،راه رفتن و … .
4ــ حدود یک سالگی ،کودک به رشدی مهم دست می یابد که به آن پایداری شیء گفته می شود .منظور از
پایداری شیء آن است که کودک متوجه می شود اگر روی عروسک او پارچه ای انداخته شود ،عروسک هنوز زیر
پارچه هست .به همین دلیل جلو می آید ،آن را کنار می زند و عروسک را برمی دارد.
 5ــ کودکان در نخستین سال زندگی ،فقط می توانند صداهایی را به صورت خود به خودی و سپس با تقلید و
به طور ارادی تولید کنند .از حدود  1/5سالگی به تدریج کودکان با زبان آشناتر می شوند و گفت وگو را درک می کنند
ولی قادر به سخن گفتن نیستند .از دو سالگی به تدریج کودکان شروع به تکلم می کنند.
بعد از سه سالگی توانایی سخن گفتن کودکان رشد سریعی دارد و گنجینه ی لغات آن ها افزایش می یابد.
 6ــ ترس از غریبه :در فاصله ی هفت تا دوازده ماهگی ،کودکان ترس های جدیدی را تجربه می کنند .یکی از
معمول ترین ترس های کودکان غریبی کردن است که در هشت ماهگی ایجاد می شود و کودک وقتی با غریبه ای مواجه
می شود ،گریه می کند و به مادرش می چسبد.
ترس از جدایی :این ترس از هفت تا دوازده ماهگی شروع می شود و اوج آن در 18ــ  15ماهگی است و سپس
فروکش می کند .نکته ی مهم آن است که هرچه ارتباط مادر و کودک قوی تر باشد ،از شدت اضطراب جدایی کاسته
می شود.
7ــ تحقیق ها نشان داده است که سال های اول زندگی و ارتباط با مادر ،اثر فراوانی بر سالمت روانی انسان ها
دارد .ارتباط عاطفی با مادر یا جانشین مادر و اطرافیان برای رشد هوشی و ذهنی نوزادان ضروری است.
 8ــ بازی ،رشد هوشی را در کودکان افزایش می دهد .بازی های گروهی نه تنها به رشد هوشی بلکه رشد
اجتماعی و عاطفی کودکان نیز کمکی بسیار می کند.
9ــ در کارت رشد ،وزن ،قد و دور سر کودک و نیز مراحل تکاملی او پایش می شود.
10ــ معلولیت های کودکان ممکن است به علل مشکل های قبل از تولد ،حین تولد و زایمان یا پس از تولد
اتفاق بیفتد.
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برای پیش گیری از معلولیت های پیش از تولد انجام مشاوره ی ژنتیک ،پرهیز از حاملگی در كمتر از  18و باالی
 35سالگی ،مصرف نكردن خودسرانه ی دارو در دوران بارداری ،مصرف نكردن دخانیات و مواد مخدر ،اجتناب از
قرار گرفتن در معرض اشعه توصیه می شود.
برای پیش گیری از معلولیت های هنگام تولد ،مراقبت دوران بارداری و انجام زایمان بهداشتی و زیرنظر
فردی متخصص توصیه می شود .برای پیش گیری از معلولیت های پس از تولد درمان به موقع بیماری های کودکان،
مراقبت جسمی و روانی کودک ،تغذیه ی کودک ،تغذیه ی مناسب و حفاظت آن ها در برابر حوادث و خطرها
توصیه می شود.

واحد کار پنجم
1ــ د

2ــ ج

3ــ د

4ــ ج

 5ــ ب

 6ــ الف

واحد کار ششم
1ــ برنامه ی سالمت مادران عبارت از :مراقبت از مادران باردار به منظور کاهش مرگ و میر و عوارض دوران
بارداری ،زایمان و بعد از زایمان در مادران و نوزادان تا  10روز اول تولد است.
2ــ ارتقای سطح سالمت مادران و ترویج مادری سالم.
3ــ به منظور آمادگی برای زایمان و نگه داری نوزاد.
4ــ پیشرفت حاملگی ،سالمت جنین و خود مادر.
 5ــ برنامه ی سالمت کودکان عبارت است از :مراقبت از کودکان کمتر از پنج سال و کاهش میزان
بیماری های مهم در آنان.
 6ــ کودکان زیر  5سال.
7ــ مراقبت از کودک سالم و بیمار ،ترویج تغذیه با شیر مادر و نوزادان.
 8ــ منحنی رشد کودک نموداری است که از ثبت مستمر وزن کودک به وجود شکل می گیرد .این منحنی
بهترین وسیله برای تشخیص به موقع تأخیر رشد و انجام اقدامات الزم برای پیش گیری از کاهش رشد کودک
است.
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مقدمه

«الهى پىرشى» حتم ًا اىن جمله دعاىى را بارها از زبان بزرگتر ها شنىده اىد .به راستى وقتى عزىز سالمندى كه
دوستتان دارد اىن دعا را در حق شما مى كند چه احساسى دارىد؟ وقتى فردى پىر و ناتوان را مى بىنىد از پىر شدن
عزىزانتان مثل پدر و مادر و ىا حتى خودتان نگران نمى شوىد؟ گذشت زمان را نمى توان متوقف كرد اما مى توان
جلوى بىمارى ها و تغىىرهاى غىرطبىعى را كه در طى زمان رخ مى دهد گرفت .شما با دانستن نكته هاى ساده
مى توانىد «سالمندى» را بهتر بشناسىد ،ارتباط بهترى با سالمندان برقرار كنىد و ضمن استفاده از تجارب گران بهاىى
كه اىن عزىزان به قىمت ىك عمر زندگى به دست آورده اند ،به آنان در خصوص پىش گىرى ىا كاهش بسىارى از
مشكل هاى دوره ى سالمندى كمک كنىد و دعاى آنان را با «سالم پىرشى» پاسخ دهىد.
مؤلف
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به
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های
 1ـ مفهوم ام
ید زندگی را شرح دهد.
 2ـ مفهوم امید زندگی ب
دو
ن
نا
تو
ان
ی
را
ب
یا
ن
کند.
 3ـ سن شروع
ساملندی را بیان کند.
 4ـ ساملندان آ
سیب پذیر را نام ببرد.
5
ـ تغییرهای فیزیولوژی
ک
سا
مل
ند
ی
را
شر
ح
دهد.
6ـ
راه های پیشگیری از
ب
رو
ز،
یا
پی
ش
رف
ت
ب
7ـ ی
یماری و ناتوانی در سا
ائسگی را تعریف کند.
ملندان را شرح دهد.
8ـآ
ن دسته از تغییرهای
ی
ائ
سگ
ی
را
که
تا
دو
ره ی ساملندی ادامه
می یابد ،فهرست کند.
نتظار می رود ،هنر
جو پس از گذراندن ای

پیش آزمون واحد کار اول ؟

؟

؟ ؟

؟

؟

؟ ؟

؟

؟ ؟

؟

جمله های درست را با عالمت  و جمله های غلط را با عالمت * مشخص کنید:
1ــ در کشور ما سالخوردگی جمعیت مسأله ی مهمی نیست.
2ــ پیری حتم ًا با ناتوانی و بیماری همراه است.
3ــ همه ی افراد به یک شکل پیر می شوند.
 4ــ  60سالگی به عنوان سن شروع سالمندی در نظر گرفته می شود.
  5ــ بیماری های جزیی از سالمندی طبیعی هستند.
 6ــ شیوه ی زندگی فرد نقش مهمی در سالمت او در سالمندی دارد.
 7ــ ترک رفتارهای غیر بهداشتی مانند کشیدن سیگار حتی در زمان سالمندی ،سودمند است.
 8ــ تغییرهای یائسگی طبیعی است و برای کاهش آن کاری نمی توان کرد.
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مقدمه
وقتی صحبت از ساملندی می شود ،پدربزرگ و مادر بزرگ اولنی کسانی هستند که به یاد می آورید .شاید برای
همنی عزیزان ،آگاهی یافنت از مسایل مرتبط با ساملندان برای شما جالب باشد .از سوی دیگر ،زندگی هر حلظه
به جلو می رود و ما از زمانی که زاده شده امی پیر شدن را آغاز کرده امی .امروز پدر بزرگ و مادر بزرگ ساملندند ،در
آینده ای نزدیک پدر و مادرمان و سراجنام خود ما ،ساملند خواهیم شد .اگر ساملندی را بهتر بشناسید ،می توانید
بیماری و ناتوانی را در ساملندی کاهش دهید.

 1ــ 1ــ مفاهیم اولیه
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 1ــ1ــ1ــ امید زندگی :امید زندگی در هر سن به
معنای تعداد سالهایی است که از آن زمان به بعد انتظار داریم فرد
زندگی کند .معمو ًال امید زندگی برای زن و مرد جداگانه محاسبه
میشود زیرا به طور طبیعی امید زندگی زنان بیشتر از مردان
است .وقتی گفته میشود در ایران امید زندگی در سال 1380
شمسی برای زنان  70/4سال و برای مردان  67/6سال بوده است
یعنی در این سال ،انتظار داشتیم یک نوزاد دختر ایرانی 70/4
سال و یک نوزاد پسر ایرانی  67/6سال زندگی کند.
 2ــ 1ــ 1ــ امید زندگی بدون ناتوانی :امید زندگی
بدون ناتوانی در هر سن به معنای تعداد سال هایی است که از
آن زمان به بعد انتظار داریم فرد بدون ناتوانی زندگی کند .امید
زندگی در زنان بیشتر از مردان است اما امید زندگی بدون
ناتوانی در زنان کمتر است.
3ــ1ــ1ــ سالمند کیست؟ :به نظر شما افراد از
چه سنی پیر می شوند؟ چند نفر سالمند را در اطراف خود
می شناسید.
سن تقویمی معیار دقیقی برای تغییرهایی که همراه با
سالمندی رخ می دهد ،نیست اما سن  60سالگی به عنوان سن
شروع سالمندی در نظر گرفته می شود.

 4ــ 1ــ 1ــ سالمندی در ایران :همانند کل جهان،
جمعیت کشور ما در حال پیر شدن است زیرا میزان مرگ و  میر
کم شده و امید زندگی افزایش یافته است.
بیشترین تعداد سالمندان در استان ها :گیالن با  8/5درصد
و سیستان و بلوچستان با  2/5درصد کمترین جمعیت سالمند
را دارا می باشد.
وجود بهداشت و سطح رفاهی باال را از عوامل مهم
در افزایش طول عمر باال در استانی همچون گیالن دانست.
در مقابل نیز وجود مشکالت امنیتی و بهداشتی در سیستان
و بلوچستان که به علت همجواری با کشور پاکستان و کشور
جنگ زده افغانستان و مهاجرت های ناشی از بحران های مرزی
در کاهش امید زندگی تأثیرگذار می باشد.
 5ــ 1ــ 1ــ سالمندان آسیب پذیر :آیا می توانید مشکالتی
را که سالمندان با آن روبه رو هستند نام ببرید؟
آیا تمام سالمندان مشکالت یکسان دارند؟
کدام گروه از سالمندان مشکالت بیشتری دارند؟
تمام سالمندان به توجه خاص نیازمندند .اما در میان
سالمندان افرادی هستند که از دیگران آسیب پذیرترند و به توجه
و مراقبت ویژه محتاج اند .این افراد عبارت اند از:
1ــ زنان سالمند که به دلیل وجود عوامل زیر در زمره ی

سالمندان آسیب پذیر قرار می گیرند:
الف) طول عمر بیشتر :عمر متوسط زنان از مردان
بیشتر است ،در نتیجه تعداد زنان سالمندی که به مراقبت نیاز
دارند بیشتر از مردان است.
ب) معلولیت :از آن جا که زنان دوران باروری و
مشکالت ناشی از آن را پشت سر گذاشته اند ،دوران سالمندی
خود را با ناتوانی ها و حتی معلولیت های بیشتری نسبت به
مردان سپری می کنند .در واقع زنان عمری طوالنی تر با کیفیت
کمتر خواهند داشت.
ج) بیوه بودن :عمر طوالنی تر زنان نسبت به مردان،
منجر به از دست دادن همسر و در نتیجه بیوه شدن آن ها
می شود .زنان بیوه ی سالمند معمو ًال از منابع مالی و حمایتی
کمتری برخوردارند.
د) تحصیالت کمتر :آمار نشان می دهد زنان سالمند به
خصوص در کشورهای در حال توسعه ،نسبت به مردان سواد
کمتری دارند .میزان تحصیالت کم موجب می شود این زنان
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از اطالعات کمتری بهره مند بوده ،فعالیت اجتماعی کمتری نیز
داشته باشند و به همین دلیل از حمایت اجتماعی کمتری هم
استفاده کنند.
هـ) حمایت اجتماعی کمتر :زنان معمو ًال سال ها در
منزل به خانه داری و بچه داری می پردازند بی آن که بابت انجام
این کارهای پرزحمت درآمدی عایدشان شود .در دوران
سالمندی هم بیمه یا حمایت مالی دریافت نمی کنند .بنابراین
بدیهی است که از نظر مادی آسیب پذیر بوده ،گرفتار مشکالت
خاص این دوران بشوند.
ِ
(پیرترین پیران) که افراد  75ساله و
2ــ کهنساالن
باالترند دومین گروه آسیب پذیر را تشکیل می دهند .این گروه
به دلیل ضعف و ناتوانی مراقبت ها و توجهات ویژه و بیشتری
می خواهد.
3ــ سالمندان روستایی
4ــ سالمندان حاشیه ی شهرها
 5ــ سالمندانی که در مؤسسات نگه داری می شوند.

 فعالیت عملی1
1ـ از زنان و مردان سالمندی که در خانواده و در میان بستگان و آشنایان می شناسید ،سؤال کنید که
چه مشکالتی دارند؟ مشکالت آنان را با هم مقایسه کنید .زنان مشکالت بیشتری دارند یا مردان؟ نتیجه ی این
بررسی را در کالس ارایه دهید.
 2ـ تحقیق کنید اکنون کدام یک از بخش ها و سازمان ها در ارتباط با سالمندان فعالیت می کنند؟

 2ــ 1ــ تغییرهای طبیعی سالمندی

به یک سالمند با دقت نگاه کنید .چه تغییر هایی در او
مشاهده می کنید؟
آیا این تغییرها طبیعی است؟
عملکرد اکثر دستگاه های بدن در سالمندی به تدریج کاهش
می یابد .آگاهی از تغییر هایی که به طور طبیعی با افزایش سن اتفاق

می افتد و آگاهی از تفاوت این تغییرها از بیماری های دوره ی
سالمندی بسیار مهم است.
 1ــ 2ــ 1ــ تغییرهای دستگاه اسکلتی وعضالنی
 1ــ کاهش قدرت عضالنی :بعد از  30سالگی ،توده
عضالنی و در نتیجه قدرت عضالت به تدریج کم می شود .این
کاهش بعد از  60سالگی سریع تر می شود ،اما با رژیم غذایی
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مناسب و تمرین های ورزشی می توان به طور چشمگیری آن را
کنترل کرد.
2ــ افزایش بافت چربیِ :
تغییر دیگر ،افزایش بافت
نواحی مرکزی بدن است.
چربی است .این چربی عمدت ًا در
ِ
در مردها ،شکم و در زن ها ،باسن بزرگ می شود .در حالی که
بافت چربی زیر جلدی در دست ها و پاها کاهش می یابد.
 3ــ خمیدگی سالمند  :قد فرد نیز با سالمندی تغییر
می کند .بعد از  40سالگی به ازای گذشت هر  20سال ،طول قد
 1/5سانتی متر کم می شود .کاهش قد ناشی از کاهش طول ستون
مهره است .عالوه بر این عرض شانه به علت کوچک شدن توده
عضالنی و چروکیدگی عضالت شانه ،کاهش می یابد .همچنین
طول عضالت شکم هم کاهش می یابد .همه ی این ها ِ
سبب ایجاد
ظاهری خمیده می شود .باید در نظر داشت که فعالیت مداوم
می تواند از پیشرفت این شرایط جلوگیری کند.

 4ــ پوکی استخوان :1به علت کاهش کلسیم در
استخوان ها ،قوز در پشت و انحنای بیش از حد کمر به وجود
می آید .خالی شدن بیش از حد استخوان از مواد معدنی
تشکیل دهنده ی آن پوکی استخوان را به وجود می آورد.
در زنان پیر به دنبال کاهش نوعی هورمون در خون ،پوکی
استخوان بیشتر از ِ
مردان سالمند شایع است .فعالیت عضالنی
و به کارگیری استخوان ها مانند ورزش و راه رفتن می تواند این
روند را آهسته تر کند.

توجه!
مشخص شده است که کم استفاده کردن از عضالت علت اصلی کاهش توده ی عضالنی در پیری است.
 5ــ تغییرهای مفاصل :در دوره ی سالمندی انعطاف پذیری
رباط ها ،تاندون ها و مفصل ها ،کم شده ،خطر پارگی آن ها بیشتر
می شود .با فرسوده شدن غضروف های اطراف مفصل ها که به سبب
خم کردن های مداوم طی سال ها به وجود آمده است و نیز کاهش مایع
نرم کننده در مفصل ها ،حرکات آن ها آهسته تر و دردناکتر می شود.
 2ــ 2ــ 1ــ تغییرهای پوست ،مو و ناخن ها:
 1ــ با افزایش سن ،پوست چروکیده و شل می شود .شدت
تغییرهای پوستی به ارث و میزان برخورد با اشعه ی فرابنفش
خورشید بستگی دارد .در دوره ی سالمندی نو شدن الیه ی
سطحی پوست به کندی صورت می گیرد ،به همین دلیل پوست
خشک می شود .همچنین بهبود زخم ها آهسته تر می شود.
 2ــ موها به سبب از دست دادن رنگدانه و مواد سلولی
سفید می شوند و به طور پیشرونده کاهش می یابند .ریختن موی
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سر در مردان واضح تر از زنان است .در زنان ممکن است به
طور ناگهانی موهای صورت رشد کنند .در مردان ممکن است
موهای پراکنده در گوش ها ،بینی و ابروها افزایش یابند .این
تغییرها موجب نگرانی فرد از زیبایی خود می شود.
 3ــ در ناخن های دست و پا خطوط طولی ایجاد می شود
و رشد آن ها کاهش می یابد .همچنین ناخن ها شفافیت خود را
از دست می دهند و زرد می شوند.

 osteroprosisــ 1

 3ــ 2ــ 1ــ تغییرهایِ صورت:
 1ــ کاهش توده ی استخوانی ،به خصوص استخوان
چانه موجب می شود که به نظر برسد که اندازه ی فک باالیی،
بینی و پیشانی افزایش یافته است .اگر به جای دندان های از
دست رفته ،دندان مصنوعی گذاشته نشود ،ظاهر لب ها از بین
می رود.
 2ــ پلک ها به خاطر تجمع مجدد چربی در آن ها پف کرده
به نظر می رسند .برعکس چشم ها به خاطر کاهش چربی دور
چشم به نظر گود افتاده اند.
 3ــ کاهش خاصیت ارتجاعی سبب پایین افتادن فک
زیرین و طویل شدن گوش ها شده که در نهایت منجر به بزرگی
غبغب می شود.

 4ــ 2ــ 1ــ تغییرهای قلب و عروق
 1ــ با افزایش سن ،قابلیت حرکت عضله ی قلب کاهش
و انرژی مورد نیاز قلب افزایش می یابد .در نتیجه حجم خونی
که در هر انقباض از قلب خارج می شود کم می شود .همه ی
این ها باعث می شوند که قلب نتواند مانند زمان جوانی کار کند.
این مشکل در زمان فعالیت آشکار می شود .اما با آموزش
ورزش به سالمندان می توان ظرفیت قلب را افزایش داد.
 2ــ خاصیت ارتجاعی دیواره ی شریان ها کم می شود و
تصلب شریان ها( 1سخت شدن دیواره ی شریان ها) اتفاق می افتد.
 2ــ اسىد معده داراى موادى است که موجب آسانى هضم غذا مى شود.
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ِ
این امر منجر به
افزایش فشار خون می شود.
 3ــ همچنین با افزایش سن ،مکانیسم هایی که در بدن
فشار خون را کنترل می کردند ضعیف می شوند ،به همین دلیل
وقتی فرد سالمند به طور ناگهانی از وضعیت خوابیده ،به وضعیت
ایستاده در می آید ،فشار خون افت زیادی می کند و ممكن است
موجب گیجی ،ضعف و سقوط شود .بنابراین سالمندان نباید به
طور ناگهانی تغییر وضعیت دهند.
   5ــ 2ــ 1ــ تغییرهای دستگاه ادراری :فعالیت
کلیه ها با افزایش سن ،کم و اندازه ی آن ها کوچک می شود ،در
نتیجه سرعت پاک کردن خون از موادی که باید دفع شوند کم
می شود .بنابراین در سالمندی ،داروها مدت بیشتری در خون
باقی می مانند و عوارض آن ها بیشتر می شود .همچنین توانایی
کلیه ها برای تنظیم آب بدن کم می شود .بنابراین سالمندان یا
دچار کم آبی یا زیادی آب می شوند .در مثانه نیز تغییرهایی ایجاد
می شود .ظرفیت مثانه به تدریج کم می شود و توانایی نگه داری
ادرار کاهش می یابد.
   6ــ 2ــ 1ــ دستگاه تنفسی :چنانچه سالمند بیماری
خاصی نداشته باشد و یا در معرض عوامل خطر ساز مانند دود
سیگار نباشد ،دستگاه تنفسی فرد سالمند هنگام استراحت و
ورزش های متوسط به خوبی عمل می کند.
ِ
دستگاه
   7ــ 2ــ 1ــ تغییرهای دستگاه گوارش :در
ترشح بزاق و حرکات دودی مری کم می شود .این ها
گوارشِ ،
موجب کند شدن تخلیه ی مری می شود و سالمند بعد از خوردن
غذا احساس بدی در زیر جناق سینه می کند .همچنین به دلیل
تحلیل رفتن سلول های ِ
مخاط معده و کم شدن سلول هایی که در
معده اسید 2ترشح می کنند در هضم غذا نیز مشکل به وجود
می آید.
   8ــ 2ــ 1ــ تغییرها یی در احساس درد ،لمس و
حس عمقی :حالت هایی که به طور طبیعی دردناک اند ،ممکن
است در سالمند بدون درد یا تنها با احساس ناراحتی مختصر
یا فشار همراه باشد .کم شدن عالیم درد سبب ایجاد شرایطی
 Atherosclerosisــ 1
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خطرناک برای افراد سالمند و سالمت آن ها می شود .تماس
با اجسامی چون ظروف آب جوش ،رادیاتورهای شوفاژ و
یا اجسام یخ زده می تواند منجر به عوارض جدی و در پی آن
بستری شدن های
طوالنی افراد سالمند شود .افراد پیر نمی توانند
ِ
به سرعت بر موانعی که در موقعیت های عادی مثل آنچه در یک
خیابان شلوغ اتفاق می افتد فایق آیند و هنگام حادثه نیز نمی توانند
با حرکتی سریع از حادثه ای که برای خودشان یا دیگران ممکن
شکستگی
است رخ دهد جلوگیری کنند .از این رو در افراد پیر
ِ
استخوان لگن بیشتر است.

 9ــ 2ــ 1ــ تغییرهای دستگاه بینایی :بر اثر
افزایش سن همه ی افراد ،در نهایت مقداری کاهش بینایی
خواهند داشت .زیرا شکل عدسی چشم به مرور تغییر می کند
و پیر چشمی به وجود می آورد .بدین ترتیب دید نزدیک مشکل
پیدا می کند .در نتیجه اکثر سالمندان برای دید نزدیک و انجام
کارهایی مثل مطالعه نیاز به عینک دارند .سن شروع پیر چشمی
در همه ی سالمندان یکسان نیست .افراد پیر برای دیدن اشیا
به نور بیشتری نیاز دارند .متمرکز کردن مستقیم نور بر روی
ِ
افزایش
روزنامه ای که فرد سعی دارد آن را مطالعه کند مؤثرتر از

نور کل اتاق است.
   10ــ 2ــ 1ــ تغییرهای دستگاه شنوایی :کاهش
شنوایی مشکل شایع سالمندی است .به کاهش
شنوایی ناشی
ِ
از سالمندی ،پیرگوشی گفته می شود .این کاهش شنوایی در هر
دو گوش است و کم کم به وجود می آید .پیر گوشی با استفاده
از سمعک بهبود می یابد .در پیرگوشی صداهای مزاحم محیط،
مشکل فرد را بیشتر می کند .صداهای طبیعی یا کمی بلندتر از
حد معمول ،برای این افراد ناخوشایند و گاهی دردناک است.
لذا گاهی ،این افراد به علت افزایش حساسیت به صداهای
محیط ،نمی توانند از سمعک استفاده کنند.
   11ــ 2ــ 1ــ تغییرهای سیستم ایمنی :در سالمندان،
سیستم ایمنی ،ضعیف می شود .در نتیجه سالمندان زودتر دچار
عفونت می شوند .همچنین احتمال بروز سرطان و بیماری هایی که
به سیستم ایمنی آنان مربوط است ،بیشتر می شود.
12ــ 2ــ 1ــ یائسگی :یائسگی یکی از مراحل طبیعی
زندگی زنان است که معمو ًال از سن حدود  48تا  55سالگی
شروع می شود .ابتدا عادت ماهانه نامرتب و سپس به طور کامل
قطع می شود.
یائسگی به دلیل کاهش هورمون های زنانه ،با یک سری
تغییرها همراه است .برخی عالیم که با یائسگی به وجود می آیند مانند
گر گرفتگی ،تپش قلب و تعریق در ابتدای یائسگی شدیدتر است،
ولی با گذشت زمان بهتر می شود .اما آنچه مهم است تغییرهایی است
که بعد از یائسگی به وجود آمده ،با گذشت زمان تا دوره ی سالمندی
ادامه پیدا می کند .این تغییرها شامل پوکی استخوان ،بیماری های
قلبی ،مشکالت ادراری (عفونت ادراری ،بی اختیاری ادرار)،
کم شدن ترشحات زنانه و تغییرهای پستان هاست.

بیشتر بدانید
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زنان به محض مشاهده ی توده در پستان یا زیر بغل ،فرورفتگی نوک پستان ،تو رفتگی سایر قسمت های
پستان ،خروج خون یا هر نوع ترشح از نوک پستان ،زخم پستان ،تغییر شکل ،اندازه یا رنگ پستان و درد پستان ها
باید هر چه سریع تر به پزشک مراجعه کنند.
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 فعالیت عملی2
 1ـ چند سالمند را که هم سن هستند از نظر سالمت و توانایی مقایسه کنید .فکر می کنید چه عواملی
موجب اختالف وضعیت سالمت آن ها شده است؟
 2ـ از سالمندانی که در اطراف شما هستند ،درباره ی وضعیت سالمتشان سؤال کنید .چه بیماری  هایی
دارند و از چه دردهایی شکایت دارند؟ کدام یک از این شکایات طبیعی و کدام یک بیماری هستند؟ کدا میک
از این شکایات قابل پیشگیری هستند؟

 3ــ 1ــ پیشگیری از پیری زودرس و افزایش
طول عمر
به نظر شما چه عواملی موجب افزایش طول عمر
می شود؟
اغلب ما قصه های مادر بزرگ را درباره ی چشمه ای که

خوردن آب آن باعث جوانی و عمر جاوید می شد ،به یاد داریم.
این قصه ها آرزوی دیرینه ی بشر را برای داشتن سالمت و عمر
طوالنی نشان می دهد .با پیشرفت علم پزشکی ،امروزه در جهان
امید زندگی افزایش یافته است و تعداد سالمندان رو به افزایش
است.

بیشتر بدانید
علت های مرگ و ناتوانی در سالمندان
 1ــ تغذیه ی نادرست و عدم حترک :رژمی های غذایی دارای چربی های اشباع شده و منک زیاد ،مصرف
کم سبزی ها ،میوه ها و سایر مواد غذایی دارای فیبر و عدم حترک ،احتمال ابتال به بیماری های مزمنی مانند دیابت،
بیماری  های قلبی عروقی ،افزایش فشار خون ،چاقی ،التهاب مفاصل و برخی سرطان ها را در ساملندان افزایش
می دهد.
 2ــ حوادث :افتادن یا زمنی خوردن ،یکی از عوامل عمده ی صدمات فیزیکی ،حتمیل هزینه های درمانی و
مرگ در میان ساملندان است .بیشتر زمنی خوردن ها در محیط خانه رخ می دهد و البته قابل پیشگیری است.
عواقب صدمات ایجاد شده در افراد ساملند خیلی شدیدتر از جوانان است .مانند طول مدت بستری شدن ،دوره ی
بازتوانی و … .
 3ــ استعمال دخانیات :اعتیاد به سیگار مهم ترین عاملی است که خطر ابتال به بیماری های غیر واگیر
چه در جوانان و چه در ساملندان را افزایش می دهد و عامل اصلی مرگ های زود رس است.
با رعایت نکته هایی ساده می توان بسیاری از مسایل و
مشکالت سالمندی جلوگیری کرد .امروزه برای رسیدن به
یک سالمندی فعال ،شیوه ی زندگی سالم در سال های قبل از

سالمندی آموزش داده می شود .بسیاری از مطالبی که در این
پودمان به عنوان توصیه های مفید برای سالمندان گفته می شود،
برای خود شما نیز کاربرد دارد و می تواند بر سالمندی شما تأثیر 273
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بگذارد .از سوی دیگر ،حتی اگر فرد تا رسیدن به سالمندی
این شیوه را رعایت نکرده باشد ،اصالح عادت های غلط و
رعایت این نکته های بهداشتی ،باز هم مفید است .بنابراین
یکی از مؤثرترین برنامه های بهداشتی برای سالمندان آموزش
شیوه ی زندگی سالم است که در واحدهای بعدی این پودمان
قسمت هایی از آن آورده می شود.

چکیده
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ِ
تغىىرهاى مربوط به سالمندى نسبتاً خوش خىم است .تغىىرهاىى در
 بسىارى از
ظاهر فىزىکى بدن اىجاد مى شود که فرد پىر را از جوان متماىز مى کند .به رغم اىن تغىىر
ظاهر ،در شراىط استراحت ،عملکرد بدن فرد سالمند که دچار بىمارى نشده باشد مانند افراد
جوان است .اغلب سالمندان قادرند عملکرد خود را در قالب فىزىکى جدىد که بر بدن آن ها
دىکته شده ،حفظ کنند و به زندگى خود ادامه دهند .تنها وقتى فرد سالمند بىمار مى شود و ىا
فعالىت شدىد مى کند ،تفاوت ها آشکار مى شود.
 امروزه امىد زندگى افزاىش ىافته است اما هدف مهم تر ،بهبود کىفىت زندگى ىا
همان افزاىش امىد زندگى بدون ناتوانى است .از سوى دىگر با در نظر گرفتن ابعاد اجتماعى،
اقتصادى و بهداشتى سالخوردگى جمعىت ،رسىدن به سالمندى سالم و فعال بسىار ضرورى
است ،زىرا اگر سالخوردگى جمعىت همراه با حضور و مشارکت فعال سالمندان نباشد ،از کار
افتادن چرخ هاى تولىد و اقتصاد را در پى  خواهد داشت.
 ىائسگى مرحله اى طبىعى از زندگى زنان است که با ىک سرى تغىىرها همراه
است .برخى از تغىىرهاى دوره ى ىائسگى ،مانند پوکى استخوان ،بىمارى هاى قلبى ــ عروقى،
مشکالت ادرارى ،کم شدن ترشحات زنانه و تغىىرهاى پستان ها تا دوره ى سالمندى نىز باقى
مى ماند و ىا بىشتر مى شود.
 عوامل خطر ساز محىطى شامل مواردى مانند مصرف دخانىات ،نداشتن تحرک و
فعالىت بدنى ،رژىم غذاىى نامناسب و … است .اگر چه خطر ابتال به بىمارى هاى غىر واگىر
با افزاىش سن فرد بىشتر مى شود ،اما وجود اىن عوامل زىان آور ،خطر ابتال به بىمارى هاى
غىر واگىر در دوره ى سالمندى را بىشتر مى کند.
 براى کاهش مشکالت دوره ى سالمندى شىوه ى زندگى سالم ،در سال هاى قبل از
سالمندى آموزش داده مى شود .از سوى دىگر ،حتى اگر فرد تا رسىدن به سالمندى اىن شىوه
را رعاىت نکرده باشد ،باز هم ىکى از مؤثرترىن برنامه هاى بهداشتى براى سالمندان آموزش
شىوه  ى زندگى سالم است.
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؟

آزمون پایانی نظری واحد کار اول
در پرسش هاى زىر گزىنه صحىح را انتخاب كنىد.

1ــ کدام ىک از گروه هاى زىر جزو سالمندان آسىب پذىرند؟
الف) زنان سالمند

ج) سالمندان حاشىه ى شهرها

ب) سالمندان باالى  75سال
د) همه ى گزىنه ها

 2ــ کدام جمله درباره ى امىد زندگى صحىح است؟
الف) امىد زندگى در زنان بىشتر از مردان است.

ب) امىد زندگى بدون ناتوانى در زنان کمتر از مردان است.

کند.

ج) امىد زندگى در هر سن ىعنى تعداد سال هاىى است که از آن زمان به بعد انتظار دارىم فرد زندگى
د) هر سه گزىنه

 3ــ درباره ى تغىىرهاى دستگاه اسکلتى عضالنى با افزاىش سن ،کدام جمله صحىح نىست؟

الف) انعطاف پذىرى مفاصل افزاىش مى ىابد.

ب) توده ى عضالنى و قدرت عضالت به تدرىج کم مى شود.

ج) بافت چربى افزاىش مى ىابد.
د) طول قد کاهش مى ىابد.

 4ــ درباره ى تغىىرهاى قلب و عروق با افزاىش سن ،کدام جمله صحىح نىست؟
ِ
آموزش ورزش به سالمندان مى توان ظرفىت قلب را افزاىش داد.
الف) با

ب) قابلىت حرکت عضله ى قلب کاهش مى ىابد.
ج) انرژى مورد نىاز قلب کاهش مى ىابد.

د) حجم خونى که در هر ضربه از قلب خارج مى شود کم مى شود.

 5ــ درباره ى تغىىرهاى دستگاه ادرارى با افزاىش سن ،کدام جمله صحىح نىست؟

الف) ظرفىت کلىه ها براى تنظىم آب بدن کم مى شود.
ب) داروها مدت کمترى در خون باقى مى مانند.

ج) تواناىى نگه دارى ادرار در مثانه کم مى شود.

د) سرعت پاک شدن خون از موادى که باىد دفع شود کم مى شود.

 6ــ درباره ى تغىىرهاى درد ،لمس و حس عمقى با افزاىش سن ،کدام جمله صحىح نىست؟
الف) کم شدن عالىم درد سبب اىجاد شراىطى خطرناک براى افراد سالمند مى شود.

ب) عکس العمل در برابر محرک هاى خارجى کند مى شود.
شود.

ج) تماس با اجسامى چون رادىاتورهاى شوفاژ و ىا اجسام ىخ زده مى تواند منجر به عوارض جدى
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د) حس درد وجود ندارد.

7ــ درباره ى تغىىرهاى بىناىى با افزاىش سن ،کدام جمله صحىح نىست؟
الف) زمان بىشترى براى تطابق بىناىى در نور کم ىا تارىکى الزم است.
ب) براى دىدن اشىا به نور کمترى نىاز است.

ج) با پىرچشمى دىد نزدىک مشکل پىدا مى كند.

د) سن شروع پىر چشمى در همه ى سالمندان ىکسان نىست.

  8ــ درباره ى تغىىرهاى شنواىى با افزاىش سن ،کدام جمله صحىح نىست؟

الف) پىرگوشى با استفاده از سمعک بهبود مى ىابد.

ب) در پىرگوشى صداهاى بلند بهتر شنىده مى شود.

ج) در پىرگوشى صداهاى مزاحم محىط ،مشکل فرد را بىشتر مى کند.

د) گاهى به علت افزاىش حساسىت به صداهاى محىط ،نمى توانند از سمعک استفاده کنند.

9ــ کدام ىک از گزىنه هاى زىر وضعىت سالمت سالمند را مشخص مى کند؟

الف) وضعىت پىرى طبىعى

ب) بىمارى ها و ناتوانى هاى حاصل از آن ها

ج) عوامل خطر ساز محىطى

د) هر سه گزىنه

الف) بىمارى هاى قلبى ــ عروقى

ب) پوکى استخوان

10ــ کدام ىک از تغىىرهاى ىائسگى با افزاىش سن بهبود مى ىابد؟
ج) گر گرفتگى

؟

د) بى اختىارى ادرار

آزمون پایانی عملی واحد کار اول
فرض کنىد که مى خواهىد براى تعدادى از سالمندان در محل زندگى خود ،تغىىرهاى طبىعى دوره ى

سالمندى را به مدت حداکثر  10دقىقه ،توضىح دهىد .متن سخنرانى خود را با ساده ترىن کلمات بنوىسىد.
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وا حد کا ر د وم

بهد ا شت فردی و و ر زش سا لمند ا ن
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هدف
های رفتاری :انتظار می
زیر دست یابد:
ند به هدف های
 1ـ نکته های مهم بهدا
ش
ت
پو
س
ت
در
سا
ملن
دا
ن را فهرست کند.
 2ـ نکته های مهم به
دا
ش
ت
چ
ش
م
سا
ملن
دا
ن
را توضیح دهد.
 3ـ طریقه ی شست
و
شو
ی
چ
ش
م
سا
مل
ند
را
شرح دهد.
 4ـ نکته های مهم به
دا
ش
ت
گو
ش
سا
ملن
دا
ن
را فهرست کند.
 5ـ اهمیت بهداشت
د
ها
ن
و
دن
دا
ن
سا
ملن
دا
ن را توضیح دهد.
 6ـ چگونگی مراقبت
از
د
ها
ن
و
دن
دا
ن
سا
ملن
دان را توضیح دهد.
 7ـ طریقه ی شسنت دن
دا
ن
م
صن
وع
ی
را
رو
ی
موالژ اجنام دهد.
 8ـ راه های کاهش خ
شک
ی
د
ها
ن
را
به
سا
ملن
دان توضیح دهد.
 9ـ اهمیت مراقبت
از
پا
ها
را
در
سا
ملن
دا
ن
توضیح دهد.
 10ـ نکته هایی را که در
م
را
قب
ت
از
پا
ها
در
سا
ملندان باید در
نظر داشت فهرست کند.
 11ـ روش صحیح ماس
اژ
د
اد
ن
پا
ها
را
در
سا
ملن
دان اجنام دهد.
 12ـ اهمیت ورزش و ا
نو
اع
مت
ری
ن
ها
ی
و
رز
ش
ی را در
دوره ساملندی شرح دهد.
 13ـ انواع مترین های
و
رز
ش
ِ
ی
وی
ژه
ی
سا
ملن
دان را اجنام دهد.
رود ،هنرجو پس از گذ
راندن این واحد کار بتوا

پیش آزمون واحد کار دوم ؟
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جمله های درست را با عالمت  و جمله های غلط را با عالمت * مشخص کنید.
1ــ در سالمندی رعایت بهداشت فردی و آراستگی ظاهر اهمیتی ندارد.
2ــ بهترین راه تمیز کردن جرم گوش استفاده از گوش پاک کن است.
 3ــ تماس دست آلوده با چشم تأثیر زیادی بر ابتالی سالمندان به عفونت های چشمی ندارد.
4ــ حتی سالمندی که اص ًال دندان ندارد ،باید مسواک بزند.
 5ــ دندان های مصنوعی نیز به مراقبت احتیاج دارند.
6ــ سیگار یکی از علل خشکی دهان است.
 7ــ ماساژ پاها خستگی آن ها را کاهش می دهد.
 8ــ سالمندی که پوکی استخوان دارد نباید ورزش کند.
 9ــ ورزش منظم عوارض پیری را به تأخیر می اندازد.
 10ــ ورزش از افسردگی های دوره ی پیری جلوگیری می کند.
 11ــ سالمندی که بیماری قلبی دارد نباید ورزش کند.
 12ــ ورزش یکی از عوامل مهم برای قرار گرفتن کلسیم در داخل استخوان و محکم شدن استخوان هاست.
 13ــ سالمندی که تا به حال ورزش نکرده است دیگر نمی تواند ورزش را شروع کند.

؟
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مقدمه
یکی از مسایلی که ساملندان باید به آن توجه کنند ،رعایت مسایل بهداشتی است .ساملندان با رعایت
نکته های بهداشتی مشکالت کمتری خواهند داشت.

 1ــ 2ــ بهداشت فردی سالمندان

 1ــ 1ــ 2ــ بهداشت پوست :به نظر شما سالمندان
برای حفظ بهداشت پوست چه باید بکنند؟
آیا سالمندانی که می شناسید ،به بهداشت پوست خود
اهمیت می دهند؟
در سالمندی به علت کاهش مقاومت طبیعی بدن و
پوست باید در نظافت و رعایت بهداشت آن کوشش بیشتری
حد امکان هر روز استحمام کنند.
کرد .بهتر است سالمندان تا ّ
ِ
استحمام روزانه،
موجب تمیز نگه داشتن پوست بدن می شود
ِ
و از ایجاد زخم ،تاول و التهاب جلوگیری می کند .البته باید
به یاد داشت که از صابون ،زیاد استفاده نشود ،زیرا باعث
خشکی و آسیب پذیری پوست می شود .خشکی پوست ممکن
است باعث خارش شود .گاهی الزم است پس از استحمام از
مواد چرب کننده استفاده کنند .همچنین برای استحمام ،از آب
خیلی گرم و یا خیلی سرد استفاده نشود.
 2ــ 1ــ 2ــ بهداشت چشم :چشم در مقابل آلودگی
بسیار حساس است .این حساسیت در سالمندان بیشتر است.
بنابراین:
 1ــ باید از تماس دست های آلوده با چشم خودداری
شود.
ِ
محافظت
 2ــ بهتر است سالمندان در هوای آفتابی برای
چشم ها ،از ِ
عینک آفتابی استفاده کنند.
ِ
آبریزش چشم
 3ــ برخی از سالمندان در سرما دچار

می شوند .این سالمندان باید هنگام خروج از منزل در هوای
سرد عینک بزنند .محافظت چشم در مقابل سرما ،آبریزش را
کاهش می دهد.
 4ــ در ورود گرد و غبار به چشم ،چای تازه دم تنها
محلول خانگی است که می توانید برای شست وشوی چشم از
آن استفاده کنید ،البته به شرطی که فنجان و دست های شما
کام ًال تمیز باشد.

جرم
 3ــ 1ــ 2ــ بهداشت گوش :هنگامی که ترشح ِ
گوش افزایش یافته ،یا به علت دستکاری در ته مجرا جمع
شده باشد مراجعه به پزشک برای شست وشوی گوش ضروری
است.
اگر پرده ی ِ
گوش سالمند سوراخ است قبل از حمام
کردن پنبه ای آغشته به وازلین را جلوی مجرای گوش او قرار
ِ
داخل گوش
دهید تا مانع ورود آب شود ،زیرا ورود آب به
احتمال عفونت دوباره را بیشتر می کند.

 فعالیت عملی 1
تحقیق کنید سالمندانی که در اطراف شما هستند برای رعایت بهداشت پوست ،گوش و چشم با چه
مشکالتی روبه رو هستند؟ چه امکاناتی باید در اختیار آنان باشد تا بتوانند نکته های گفته شده را رعایت کنند.
شما چه توصیه هایی می توانید برای آنان داشته باشید؟
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 4ــ 1ــ 2ــ بهداشت دهان و دندان :آیا رعایت
بهداشت دهان و دندان در سالمندی که دارای دندان مصنوعی
است ،اهمیت دارد؟
در سالمندی که اص ًال دندان ندارد چطور؟
مراقبت از دندان ها و رعایت بهداشت دهان ،در سالمندان
اهمیت بسیار دارد .عدم رعایت بهداشت دهان و دندان ،در
سالمندان به خصوص در افرادی که از دندان مصنوعی استفاده
می کنند ،موجب عفونت های لثه و دندان ها می شود .این نوع
عفونت ها را نباید کم اهمیت دانست؛ زیرا عفونت های لثه و
دندان به دهان محدود نمی شود و ممکن است از طریق خون ،به
سایر قسمت های بدن مثل قلب برسد و باعث آسیب آن ها شود.
هر سالمندی برحسب این که چقدر بهداشت دهان و دندان ها
را رعایت کرده باشد ممکن است تعدادی دندان سالم ،پرکرده،
روکش شده و دندان مصنوعی داشته باشد.

مراقبت از دندان های مصنوعی

دندان های مصنوعی نیز مانند دندان های طبیعی ،نیازمند
مسواک زدن و مراقبت اند .اگر دندان مصنوعی تمیز نشود،
ممکن است باعث ایجاد عفونت های مختلف ،مانند «برفک
دهان» شود.
برای شستن آن دسته از دندان  های مصنوعی که می توان
آن ها را از دهان خارج کرد به سالمند توصیه کنید نکته های زیر

را به کار گیرد:
دندان های مصنوعی را حداقل یک بار در روز از
دهان خارج کرده ،با مسواکی نرم بشوید.
به یاد داشته باشد که خمیر دندان برای شستن دندان های
مصنوعی مناسب نیست.برای شستن دندان های مصنوعی از مایع
ظرفشویی استفاده کند .پس از آن دندان مصنوعی را به خوبی
با آب بشوید.
هنگام شستن دندان مصنوعی بهتر است جلوی ظرفی
پر از آب بایستد تا اگر به طور اتفاقی دندان مصنوعی از دستش
افتاد ،مشکلی پیش نیاید.
بعد از خارج کردن دندان مصنوعی از دهان ،لثه ها و
زبان خود را با مسواکی نرم بشوید .سپس لثه ها را با انگشت
ماساژ دهد.
هفته ای یک بار در یک لیوان آب ،یک قاشق چایخوری
ماده ی سفید کننده (هیپوکلریت سدیم) ریخته ،دندان ها را به مدت
 6تا  8ساعت در آن بگذارد .پس از آن دندان ها را به خوبی با
آب سرد بشوید.
شب ها دندان های مصنوعی را از دهان خارج کرده ،در
یک ظرف آب یا آب نمک تمیز بگذارد .اگر دندان های مصنوعی
در هوای خشک یا در آب خیلی داغ گذاشته شوند ،خراب
خواهند شد.

توجه!
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به سالمند توصیه کنید که در موارد زیر حتمًا به دندانپزشک مراجعه کند:
ـ اگر دندان مصنوعی شل است.
ـ اگر دندان مصنوعی به لثه فشار می آورد.
ـ اگر در هر قسمت از دهان زخم به وجود آمده است.
ـ اگر قسمتی از دندان مصنوعی شکسته است.
ـ اگر نمی تواند با دندان مصنوعی غذا بخورد.
ـ اگر بعد از خارج کردن دندان مصنوعی از دهان احساس می کند لثه برجسته است.
ـ حتی اگر هیچ مشکلی ندارد ،سالی یک بار برای معاینه به دندانپزشک مراجعه کند.

بی دندانی

اگر سالمند اص ًال دندان ندارد ،باز هم برای جلوگیری از
عفونت لثه ،رعایت بهداشت دهان ضروری است.
با مسواکی نرم و کمی خمیر دندان لثه ها و سطح روی
زبان را بشوید .پس از آن لثه ها را با انگشت ماساژ دهد.
هر چه سریع تر برای گذاشتن دندان مصنوعی اقدام
کند.

خشکی دهان

خشکی دهان یکی از مشکالتی است که موجب می شود
ِ
جویدن و قورت دادن غذا برای سالمندان سخت شود و مزه ی
غذاها را کمتر احساس کنند.
شما می توانید به سالمند توصیه کنید برای برطرف کردن
خشکی دهان کارهای زیر را انجام دهد:
نصف قاشق چایخوری نمک را در یک لیوان آب
حل کند و چندین بار در طول روز دهان خود را با این محلول
بشوید.
حداقل  6تا  8لیوان مایعات ترجیح ًا آب ساده در طول
روز بنوشد.
در طول روز با نوشیدن کم  کم و جرعه جرعه ی آب،
دهان خود را مرطوب نگه دارد.
قبل از خوردن غذا ،دهان خود را با آب بشوید و یا
کمی آب بنوشد .خیس شدن دهان ،به راحت تر شدن جویدن
غذا و قورت دادن لقمه کمک می کند.
از مصرف خودسرانه ی دارو خودداری کند.
از کشیدن سیگار یا مصرف سایر دخانیات مثل قلیان
و چپق خودداری کند.
میوه ها و سبزی های تازه را بیشتر مصرف کند.
در صورت عدم بهبود به پزشک مراجعه کند.
 5ــ 1ــ 2ــ مراقبت از پاها :به نظر شما مراقبت از
پاها در سالمندان چه اهمیتی دارد؟ سالمندان برای مراقبت از
پاهای خود چه باید بکنند؟
در سالمندان بروز دسته ای از مشکالت در پاها مانند
خشکی پوست پا ،ترک خوردن پاشنه ی پا ،شکسته شدن
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ناخن های پا و عفونت قارچی الی انگشتان پا شایع است .عالوه
بر این در سالمندان ،زخم ها و جراحت های پا به خصوص در
ناحیه ی کف پا ،دیرتر از سایر نقاط بدن خوب می شود .بنابراین
الزم است که سالمندان از پاهای خود مراقبت بیشتری بکنند.
برخی مراقبت ها مانند شست وشوی مرتب ،کوتاه کردن ناخن ها
و چرب کردن پاها باید در تمام دوران زندگی انجام شود ،اما
برخی مراقبت ها مانند ماساژ پاها در دوره ی سالمندی بیشتر تأکید
می شود.

ماساژ پاها

سالمند باید هنگام استراحت پاها را ماساژ دهد .این
کار به افزایش جریان خون و کاهش ورم پاها کمک می کند و
خستگی پا را از بین می برد.

برای انجام ماساژ پاها ،از سالمند بخواهید روی یک
صندلی کوتاه بنشیند و مانند تصویر ،تمام قسمت های کف پا،
رویه ی پا ،پاشنه ی پا و انگشتان پا را به آرامی ماساژ دهد.
برای آموزش ماساژ پا به سالمندان ،الزم است که خود شما
مطابق دستورهای زیر ،پاهایتان را ماساژ دهید تا هر حرکت را 281
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به خوبی فرابگیرید.
 1ــ دست را مشت کنید و با برجستگی انگشتان ،کف پا
را به صورت چرخشی ماساژ دهید.

 4ــ به آرامی انگشت شست دست را ،از مچ پا تا روی
هر یک از انگشتان پا بکشید.
2ــ با دو دست پا را بگیرید و با حرکت چرخشی
انگشتان ،رویه ی پا را ماساژ دهید.

  5ــ پا را با دو دست بگیرید و به سمت کف و رویه پا
فشار دهید .مثل حالتی که می خواهید تکه ای نان خشک را از
وسط بشکنید.
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 3ــ پاشنه ی پا را با دست گرفته و به صورت چرخشی
حرکت دهید.

 6ــ هر یک از انگشتان پا را به مالیمت بکشید و
بچرخانید.
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7ــ در پایان پا را بین دو دست نگه دارید.

توجه!
زخم و سیاه شدن انگشتان پا در سالمندان سیگاری ممکن است به وجود بیاید.

فعالیت عملی 2
1ـ از  5سالمند که در اطراف شما هستند درباره ی وضعیت دندان هایشان سؤال کنید .آیا این
سالمندان بر حسب شرایط دندانی خود ،نکته هایی را که باید رعایت کنند می دانند؟ آیا به این نکته ها عمل
می کنند؟ اگر به رغم داشتن آگاهی عمل نمی کنند علت آن چیست؟
2ـ ماساژ پا را روی خودتان تمرین کنید.

 2ــ 2ــ ورزش در سالمندی

چرا باید سالمندان ورزش کنند؟

با افزایش سن ،تغییرهای متعددی در قسمت های مختلف
بدن ایجاد می شود .قلب ،ریه ها ،سیستم عصبی ،عضالت و
استخوان ها دچار تغییرهای ناشی از افزایش سن می شوند .همه ی
این تغییرها باعث محدود شدن فعالیت و حرکت سالمندان می شود
بنابراین انجام تمرین های ورزشی برای آن ها بسیار اهمیت دارد.
 1ــ 2ــ 2ــ انواع تمرین های ورزشی مناسب برای
سالمندان :انجام انواع تمرین های ورزشی مانند تمرین های
گرم کننده ،تمرین های استقامتی (هوازی) ،تمرین های انعطاف پذیری،
تمرین های حفظ تعادل ،تمرین های قدرتی و تمرین های انقباضی
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ایستا برای سالمندان مفید است.
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توجه!
انجام تمرین ها در حد توان و تا آن جا باید انجام شود که سالمند احساس خستگی شدید یا ضعف نکند.

تمرین های گرم کننده

به سالمند توصیه کنید:
 1ــ بایستد .دست ها را روی شانه بگذارد .در حالی که
به روبرو نگاه می کند ،شانه ها را به سمت عقب بکشد .از یک تا
شش بشمارد .به حالت اول برگردد 3( .تا  5بار این حرکت را
تکرار کند).

 3ــ در حالی که دست ها در کنار بدن آویزان است ،هر دو
شانه را باال ببرد .از یک تا شش بشمارد .به حالت اول برگردد.
( 3تا  5بار این حرکت را تکرار کند).
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2ــ بایستد .دست ها را روی شانه بگذارد .در حالی که
به روبرو نگاه می کند ،شانه ها را به سمت جلو بکشد .از یک تا
شش بشمارد .به حالت اول برگردد 3( .تا  5بار این حرکت را
تکرار کند).

 4ــ دست راست را به سمت باال ببرد .مثل این که
می خواهد دستش را به سقف بزند .به حالت اول برگردد .این
حرکت را با دست چپ تکرار کند 3( .تا  5بار این حرکت را
تکرار کند)
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 فعالیت عملی 3
تحقیق کنید چه تمرین های گرم کننده ی دیگری برای سالمندان مناسب است؟ آن ها را در کالس نمایش
دهید.

تمرین های استقامتی (هوازی)

سالمندانی که در اطراف شما هستند ،روزانه چقدر راه
می روند؟
آیا باال رفتن از پله ها برای آن ها دشوار است؟
آیا نمی توانند برای خرید از خانه بیرون بروند؟
تمرین های استقامتی در این موارد به سالمندان کمک
می کند .در نتیجه کارایی قلب ،ریه ها و سیستم گردش خون
افزایش می یابد و توانایی سالمند را در انجام کارهای روزانه
بیشتر می کند.

این تمرین ها شامل ورزش هایی مثل پیاده روی ،دویدن،
دوچرخه سواری ،شنا و کوهنوردی است.
سالمندان بهتر است پیاده روی را در دو ِ
نوبت صبح و
عصر و هر بار  30دقیقه انجام دهند .اگر توانایی انجام   30دقیقه
پیاده روی مداوم را ندارند می توانند به جای آن  3پیاده روی 10
دقیقه ای داشته باشند.
برای پیاده روی مسیری هموار ،با هوای تمیز انتخاب
کنند .یک ِ
بطری آب هم همراه خود داشته باشند.

تمرین های انعطاف پذیری

آیا خم شدن و پوشیدن جوراب و کفش برای سالمندان
اطراف شما سخت است؟
آیا به سختی پشت سر خود را شانه می کنند؟
آیا برداشتن اشیا از داخل قفسه برای آن ها مشکل
است؟
این پرسش ها نمونه ای از مشکالت سالمندان در انجام
فعالیت های روزانه است .بسیاری از این فعالیت ها به دلیل
خشکی و کم شدن حرکت مفصل ممکن است به سختی انجام 285
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شود .تمرین های انعطاف پذیری با ایجاد کشش در عضالت و
بافت نرم اطراف مفاصل ،حرکت مفصل را راحت تر می کند و
موجب آسان تر شدن حرکات اندام ها و تنه می شود .این حرکات
به حفظ تعادل سالمند نیز کمک می کند.

نمونه هایی از تمرین های انعطاف پذیری

به سالمند توصیه کنید:
 1ــ برای تقویت حرکت شانه ،بایستد و حوله ای را که
طول مناسبی دارد با یک دست بگیرد .سپس با باال بردن دست،
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ِ
حرکت زانو ،در حالت نشسته پاهای
 2ــ برای تقویت
خود را دراز کند .پشتش صاف باشد .دست های خود را به
سمت انگشتان پا بکشد .به او یادآوری کنید اگر حرکت را
درست انجام دهد ،در زیر ساق و ران احساس کشش می کند.
از یک تا ده بشمارد .سپس به آرامی به وضعیت شروع برگردد.
این حرکت را در حالت نشسته روی صندلی نیز می توان انجام

طرف آزاد حوله را به پشت بیاندازد .با دست دیگر سر آزاد
حوله را از پشت بگیرد ،به نحوی که کشیدگی در عضالت کتف
و ساعد را حس کند .از یک تا ده بشمارد .سپس دست ها را
رها کند .حرکت را با عوض کردن دست ها یک بار دیگر انجام
دهد .سه بار این حرکت تکرار شود و بین تکرار حرکات20 ،
ثانیه مکث کند .الزم است حوله در حدی بلند باشد که سالمند،
فقط احساس کششی مالیم داشته باشد.

داد .سه بار این حرکت تکرار و بین تکرار حرکات 20 ،ثانیه
مکث شود .اگر انجام این حرکت سخت بود می توان یک زانو
را کمی خم کرد.
 3ــ برای راحت تر شدن حرکت مفصل ران در کنار
یک صندلی صاف بایستد .پشتی صندلی را با یک دست بگیرد.
و سپس یک پا را عقب ببرد؛ به نحوی که در قسمت ران این
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پا ،کشش را حس کند .از یک تا ده بشمارد .این حرکت را با
پای دیگر هم انجام دهد .سه بار این حرکت تکرار شود و بین
تکرار حرکات 20 ،ثانیه مکث شود.

نمونه های تمرین های تعادلی

به سالمند توصیه کنید:
1ــ کنار دیوار بایستد ،روی پنجه ی پا بلند شود .از یک
تا هشت بشمارد .آنگاه روی پاشنه های خود روی زمین برگردد
و زانوها را خم کند .دوباره به حالت اول برگردد .این حرکت
را  4تا  8مرتبه تکرار کند .در مقابل آینه می تواند حرکات را
صحیح تر انجام دهد.

تمرین های تعادلی

آیا سالمندان اطراف شما به راحتی از زمین بلند
می شوند؟
آیا تا به حال دچار لغزش پا شده اند؟
آیا تا به حال پس از لغزیدن پا به زمین افتاده اند؟
بهتر است بدانید که «افتادن» شایع ترین حادثه در بین
سالمندان است و معمو ًال باعث شکستگی استخوان ران و لگن
می شود که مشکالت بسیاری از جمله ناتوانی و محدودیت
حرکت را در پی دارد.
تمرین های تعادلی از طریق تقویت عضالت خصوص ًا
عضالت پاها ،باعث می شود که سالمند بتواند هنگام لغزیدن،
تعادل خود را حفظ کند .بنابراین از افتادن و زمین خوردن
پیشگیری می کند.
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2ــ بایستد .بر روی زمین سه نقطه ی فرضی را در جلو،
پهلو و عقب پای راست در نظر بگیرد .سپس وزن خود را روی
پای چپ انداخته ،پنجه ی پای راست را به ترتیب در این سه
نقطه قرار دهد .این کار را با پای چپ تکرار کند.

 3ــ پشت یک صندلی بایستد .پشتی صندلی را با دو
دست بگیرد .پای راست را از زانو به طرف عقب خم کند .پا
را زمین گذاشته و این کار را با پای چپ تکرار کند.

تمرین های قدرتی

تمرىن هاى قدرتى موجب تقوىت عضالت مى شود
و تواناىى سالمندان را افزاىش مى دهد .هم چنىن با افزاىش
مصرف انرژى ،موجب مى شود که وزن مناسب داشته باشند
و قند خونشان طبىعى بماند .فاىده ى دىگر تمرىن هاى قدرتى،
جلوگىرى از پوکى استخوان است.
ِ
سالمندان اطراف شما اضافه وزن دارند؟
آیا
هنگام شستن ظرف ها احساس خستگی و ِ
درد ناحیه ی
آیا ِ
پشت دارند؟
آیا با کمی راه رفتن دچار ضعف پاها می شوند؟
آیا دچار درد زانو هستند؟
تمرین های قدرتی در این موارد به سالمندان کمک
می کند .انجام این حرکات نیاز به وزنه دارد.

بیشتر بدانید
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شما می توانید منونه ی ساده ای از این وزنه ها را خودتان درست کنید .مث ًال اگر بطری خالی پاالستیکی دوغ
یا نوشابه ( 300میلی لیتر ) را با آب پر کنید ،وزنه ای  300گرمی خواهید داشت .یا می توانید دو کیسه ی پارچه ای
کوچک بدوزید و یک کیسه ی منک یک کیلویی را نصف کرده و هر نیمه را در یک کیسه ی پارچه ای قرار دهید .در
این حالت دو وزنه ی  500گرمی دارید .با کم و زیاد کردن مقدار منک می توانید وزن آن را تغییر دهید.
وزنه های پارچه ای را ،هم می توانید در دست بگیرید و هم با کمک نوار پارچه ای دور مچ پا ببندید.
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توجه!
برای انجام تمرین های قدرتی نکته های زیر را رعایت کنید:
 1ـ در آغاز هر حرکت را بدون وزنه انجام دهید .زمانی که حرکت را کام ًال یاد گرفتید ،آن را با وزنه انجام
دهید.
 2ـ حرکات را به آهستگی انجام دهید .در حین باال بردن وزنه از یک تا شش بشمارید .در آخرین
نقطه ی حرکت ،کمی مکث کنید .سپس در حین پایین آوردن وزنه از یک تا چهار بشمارید .سپس کام ًال توقف
کرده ،حرکت بعدی را آغاز کنید.
 3ـ قبل از بلند کردن وزنه ،نفس را به داخل بکشید .در حین باال بردن وزنه ،نفس را بیرون داده و
دوباره هوا را به داخل بکشید .طی پایین آوردن وزنه ،هوا را بیرون دهید .هرگز طی بلند کردن وزنه ،نفس
خود را حبس نکنید.
اگر در حین انجام حرکت ،نمی توانید نفس بکشید ،شاید وزنه ای که دارید ،سنگین تر از توانایی
شماست ،بنابراین وزن آن را کاهش دهید.
 4ـ سالمندان هر حرکت را تا هشت بار می توانند تکرار کنند .با احساس خستگی ،دفعات تکرار را کمتر
کنند.
 5ـ به تدریج تعداد دفعات انجام هر حرکت را افزایش دهید و وزنه را سنگین تر کنید.
 6ـ برای سالمندان ،این حرکات را از هفته ای یک بار شروع کنید و پس از یک ماه به هفته ای دو بار
افزایش دهید.
 7ـ اگر سالمند به دلیل درد مفاصل ،نمی تواند این تمرین ها را انجام دهد به جای آن به انجام حرکات
انقباضی ایستا بپردازد.

نمونه های تمرین های قدرتی

به سالمند توصیه کنید:
 1ــ صاف روی صندلی بنشیند .در حالی
که وزنه ها را در دست دارد ،دست ها در دو طرف
بدن آویزان اند .با خم کردن آرنج ،وزنه را به سمت
باال ببرد و هم سطح شانه ها نگه دارد .در حین
انجام حرکت نباید شانه یا بازوی سالمند حرکت
کند .بازو باید به تنه چسبیده باشد .در صورت
عدم احساس خستگی  8بار تکرار شود .سپس به
آهستگی وزنه را پایین بیاورد.

حركت صحیح

حركت غلط
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 2ــ صاف روی صندلی بنشیند .در حالی که وزنه را
در دست دارد دست ها را در کنار باسن قرار دهد .به آهستگی
دست ها را باال ببرد و مستقیم در جلو نگه دارد .به آهستگی
به حالت اول برگردد .اگر احساس خستگی نکرد  8بار تکرار
شود.

 3ــ صاف روی صندلی بنشیند .وزنه ها را جلوی
قفسه ی سینه نگه دارد .آرنج ها را کام ًال به طرف خارج نگه
دارد .اگر احساس خستگی نکرد  8بار تکرار شود.

 فعالیت عملی 4
تحقیق کنید چه تمرین های قدرتی دیگری برای سالمندان مناسب است؟ آنها را در کالس نمایش
دهید.

حرکات انقباضی ایستا

با کمی دقت متوجه می شوید اغلب سالمندان ،در
بسیاری از ساعات روز بی حرکت اند .مث ًال زمانی که کاری برای
انجام دادن ندارند ،زمانی که تلویزیون تماشا می کنند ،زمانی
که در پارک نشسته اند و یا منتظر آمدن اتوبوس ایستاده اند و
یا سوار اتومبیل اند .تمام این زمان ها فرصت خوبی است که
سالمندان تمرین های انقباضی ایستا را انجام دهند.

نمونه هایی از تمرین های انقباضی ایستا
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به سالمند توصیه کنید:
 1ــ روی زمین بنشیند .پاها را دراز کند .عضالت ران
خود را سفت کند .از یک تا ده بشمارد .در حین انجام حرکت

نفس بکشد .سپس عضالت را رها کند .پشت باید صاف باشد.
این حرکت برای مفصل زانو بسیار مفید است .این حرکت 5
تا  10بار تکرار شود.

 2ــ در بین چارچوب در بایستد .دست های خود را در
امتداد شانه ها به چارچوب تکیه داده ،از دو طرف به چارچوب
فشار آورد .از یک تا ده بشمارد و رها کند .این حرکت  5تا
 10بار تکرار شود.
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 3ــ صاف بنشیند .کف دست ها را به یکدیگر چسبانده،
فشار دهد .از یک تا ده بشمارد و رها کند.

 فعالیت عملی 5
1ـ به گروه های  5نفری تقسیم شوید .تحقیق کنید چه حرکات ورزشی دیگری برای سالمندان مفید
است؟ این حرکات جزو کدام یک از انواع تمرین های ورزشی محسوب می شوند؟ آن ها را در کالس نمایش
دهید.
2ـ تحقیق کنید سالمندانی که در اطراف شما هستند روزانه چه قدر فعالیت می کنند؟ آیا ورزش
می کنند؟ چه پیشنهادهایی برای وارد کردن ورزش در برنامه ی روزانه ی آن ها دارید؟
3ـ  6نوع تمرین ورزشی را در نظر بگیرید .این تمرین ها را در کالس انجام دهید و تحقیق کنید هر یک
از سالمندان زیر کدام حرکات را می توانند انجام دهند:
الف) سالمندانی که نمی توانند از خانه خارج شوند و تنها در محدوده ی خانه و به مدت کوتاه می توانند
راه بروند.
ب) سالمندانی که نمی توانند راه بروند.
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چکیده
 ىکى از مساىلى که سالمندان باىد به آن توجه کنند ،رعاىت مساىل بهداشتى است.
عدم رعاىت بهداشت عالوه بر اىن که باعث ابتال به بىمارى مى شود مقبولىت سالمند را در
خانواده و جامعه نىز کم مى کند .بهتر است سالمندان هر روز استحمام کنند ،اما از صابون زىاد
استفاده نکنند و در صورت خشکى پوست از مواد چرب کننده استفاده کنند .رعاىت بهداشت
و عدم تماس دست هاى آلوده با چشم ،براى جلوگىرى از عفونت هاى چشمى ضرورى است.
ِ
خصوص گوش ،نىازى به دستکارى و خارج کردن جرم گوش نىست .اما در مواردى که
در
ترشح جرم گوش افزاىش ىافته ىا به علت دستکارى در ته مجرا جمع شده باشد ،مراجعه به
پزشک براى شست و شوى گوش ضرورى است .دهان و دندان ها نقش مهمى در خوردن
غذا ،هضم غذا و صحبت کردن دارند .بنابراىن مراقبت از آن ها ضرورى است .سالمندان
برحسب مراقبتى که تاکنون از دندان هاىشان کرده اند ممکن است دندان طبىعى ،ترمىم
شده ىا مصنوعى داشته باشند که همه ى آن ها باز هم نىازمند مراقبت اند .خشکى دهان ىکى
از مشکالت دوره ى سالمندى است که با مصرف کافى ماىعات مخصوصاً آب ساده و کنار
گذاشتن سىگار و ساىر دخانىات مى توان آن را کمتر کرد .مراقبت از پاها اهمىت زىادى دارد
زىرا راه رفتن به کمک پاهاست و به همىن دلىل پاها بىشتر در معرض حادثه اند .براى مراقبت
از پاها ،شست و شوى آن ها ،کوتاه کردن ناخن ها و مالىدن کرم هاى نرم کننده ضرورى است.
سالمندان باىد جوراب ،کفش و دمپاىى مناسب انتخاب کنند .با ماساژ دادن پاها به افزاىش
جرىان خون و کاهش ورم موضعى پاها کمک کنند و خستگى پا را از بىن ببرند.
 انواع تمرىن هاى ورزشى که سالمندان مى توانند از آن سود ببرند ،شامل تمرىن هاى
گرم کننده ،تمرىن هاى استقامتى ،تمرىن هاى انعطاف پذىرى ،تمرىن هاى تعادلى ،تمرىن هاى
قدرتى و تمرىن هاى انقباضى اىستا است .تمرىن هاى گرم کننده تمرىن هاى ساده کششى
هستند که با انجام آن بدن براى انجام ساىر تمرىن ها آماده مى شود .به خصوص قبل از
انجام تمرىن هاى انعطاف پذىرى و تمرىن هاى قدرتى باىد حتماً حرکات گرم کننده را انجام
داد .تمرىن هاى استقامتى موجب افزاىش تعداد ضربان قلب و تنفس مى شوند و مصرف
اکسىژن طى اىن حرکات افزاىش مى ىابد .در نتىجه کاراىىِ قلب ،رىه ها و سىستم گردش
خون افزاىش مى ىابد و تواناىى سالمند را در انجام کارهاى روزانه بىشتر مى کند .پىاده روى
که ساده ترىن و مناسب ترىن ورزش براى سالمندان است؛ ىکى از انواع ورزش هاى استقامتى
است .پىاده روى در خارج از منزل ،خصوصاً اگر با هم سن و ساالن باشد ،سبب جلوگىرى
از انزواطلبى و افسردگى سالمند خواهد شد .تمرىن هاى انعطاف پذىرى با اىجاد کشش در
عضالت و نسج نرم اطراف مفاصل ،حرکت مفصل را راحت تر مى کند و موجب آسان تر شدن
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حرکات اندام ها و تنه مى شود .اىن حرکات به حفظ تعادل سالمند نىز کمک مى کند.
 تمرىن هاى تعادلى از طرىق تقوىت عضالت خصوصاً عضالت پاها باعث مى شود
که سالمند بتواند هنگام لغزىدن ،تعادل خود را حفظ کند .بنابراىن از افتادن و زمىن خوردن
پىشگىرى مى کند.
 تمرىن هاى انقباضى اىستا تمرىن هاىى هستند که در حىن انجام آن ،طول عضله
تغىىر نمى کند .اىن تمرىن ها نىز به تقوىت عضالت کمک مى کند .اىن تمرىن ها براى زمانى
که سالمند به هر دلىلى بى حرکت است ،مناسب است.

؟

آزمون پایانی نظری واحد کار دوم
در پرسش هاى زىر گزىنه ى صحىح را انتخاب کنىد.

1ــ درباره ى بهداشت پوست در سالمندان ،کدام جمله صحىح نىست؟

الف) استحمام از اىجاد زخم و تاول و التهاب جلوگىرى مى کند.
ب) تا حد امکان استحمام روزانه توصىه مى شود.

ج) در هر بار استحمام باىد از صابون استفاده شود.

د) در خشکى پوست گاهى الزم است پس از استحمام پوست را چرب کنند.
2ــ درباره ى رعاىت بهداشت چشم کدام جمله صحىح است؟

کرد.

الف) چاى تازه دم تنها محلول خانگى است که مى توان براى شست و شوى چشم از آن استفاده

ب) محافظت در مقابل سرما آبرىزش چشم را کاهش مى دهد.
ج) تماس دست آلوده باچشم علت مهم عفونت چشم است.

د) هر سه گزىنه

3ــ درباره ى رعاىت بهداشت گوش کدام جمله صحىح نىست؟

الف) براى تمىز کردن جرم گوش از گوش پاک کن استفاده شود.
شود.

ب) هنگام حمام کردن از فرو بردن لىف در مجراى گوش و شستن آن با صابون ىا شامپو خوددارى

ج) چنانچه ترشحِ جرم گوش افزاىش ىافته ىا به علت دستکارى در ته مجرا جمع شده باشد به پزشک

مراجعه شود.

د) از رفتن به مکان هاى پر سر و صدا خوددارى شود.
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4ــ فاصله هاى مراجعه براى معاىنات دندانپزشکى در سالمندى که مشکلى ندارد ،چگونه باىد باشد؟
الف) هر  6ماه ىک بار

ب) سالى ىک بار

ج) هر  2سال ىک بار

د) هر  3سال ىک بار

الف) خمىر دندان

ب) نمک

ج) ماىع ظرفشوىى

د) جوش شىرىن

  5ــ براى شستن دندان هاى مصنوعى متحرک کدام ىک مناسب است؟

   6ــ براى مراقبت از دندان هاى مصنوعى متحرک کدام جمله صحىح نىست؟

الف) دندان هاى مصنوعى را حداقل ىک بار در روز از دهان خارج کنند و بشوىند.
ب) براى شستن دندان مصنوعى از مسواک سفت استفاده شود.

ج) بعد از خارج کردن دندان مصنوعى از دهان ،لثه ها و زبان خود را با مسواکى نرم بشوىند.

د) شب ها دندان هاى مصنوعى را از دهان خارج کرده ،در ىک ظرف آب ىا آب نمک تمىز بگذارند.
7ــ درباره ى ماساژ پاها کدام جمله صحىح نىست؟

الف) سالمند باىد هنگام استراحت پاها را ماساژ دهد.
ب) خستگى پا را از بىن مى برد.

ج) به کاهش ورم پاها کمک مى کند.

د) موجب کاهش جرىان خون پا مى شود.

  8ــ کدام ىک از انواع تمرىن هاى ورزشى قبل از انجام ساىرتمرىن ها باىد انجام شود؟

		
الف) تمرىن هاى استقامتى

		
ج) تمرىن هاى تعادلى

ب) تمرىن هاى گرم کننده

د) تمرىن هاى انعطاف پذىرى

9ــ کدام ىک از انواع تمرىن هاى ورزشى کارآىى قلب ،رىه ها و سىستم گردش خون را افزاىش

مى دهند؟

		
الف) تمرىن هاى استقامتى

		
ج) تمرىن هاى تعادلى

ب) تمرىن هاى گرم کننده

د) تمرىن هاى انعطاف پذىرى

10ــ درباره ى تمرىن هاى انعطاف پذىرى کدام جمله صحىح نىست؟
الف) اىن حرکات به حفظ تعادل کمک مى کند.

ب) نىازى به انجام تمرىن هاى گرم کننده قبل از انجام اىن تمرىن ها نىست.

ج) حرکت مفصل را راحت تر مى کند.

د) حرکات باىد به آهستگى انجام شود.

11ــ کدام ىک از فواىد تمرىن هاى قدرتى نىست؟

الف) کاهش مصرف انرژى		
ب) تقوىت عضالت

ج) جلوگىرى از پوکى استخوان

د) مناسب نگه داشتن وزن و طبىعى ماندن قند خون
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12ــ درباره پىاده روى کدام جمله صحىح نىست؟
الف) سبب جلوگىرى از افسردگى مى شود.

ب) مدت پىاده روى باىد به تدرىج افزاىش داده شود ،تا حداکثر به ىک ساعت در روز برسد.

ج) قبل از شروع پىاده روى باىد با حرکات کششى عضالت را گرم کرد.
د) تنگى نفس و درد پا هنگا ِم پىاده روى اهمىتى ندارد.

؟

آزمون پایانی عملی واحد کار دوم
1ــ مراحل ماساژ پاها را به طور عملى نشان دهىد.

2ــ ىک نمونه از هر ىک از تمرىن هاى گرم کننده ،استقامتى ،انعطاف پذىرى ،تعادلى و اىستا را که

براى سالمندان توصىه شده است انجام دهىد.
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تغذ یه ی سا لمند ان

مراقبت از ساملندان در خانه :تغذیه ی ساملندان
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پیش آزمون واحد کار سوم ؟

؟

؟ ؟

؟

؟

؟ ؟

جمله های درست را با عالمت  و جمله های غلط را با عالمت * مشخص کنید.
1ــ سالمندان چون در سن رشد نیستند مهم نیست که چه نوع غذایی می خورند.
2ــ داشتن اضافه وزن در سالمندان اهمیتی ندارد.
3ــ برای سالمندی که دندان ندارد خوردن سوپ های نرم کافی است.
4ــ خوردن روزانه یک لیوان شیر برای تأمین کلسیم سالمند کافی است.
  5ــ سالمندی که تنها زندگی می کند در خطر سوءتغذیه است.
  6ــ چاقی در سالمندان موجب به وجود آمدن برخی بیماری ها می شود.
7ــ با تغذیه ی صحیح می توان از برخی سرطان ها جلوگیری کرد.

؟

؟ ؟

؟
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مقدمه
همیشه به ما گفته اند این غذا مقوی است! بخور   تا خوب رشد کنی .شاید همنی باعث شده فکر کنیم،
ً
کامال اشتباه است .مانند
ساملندان که دیگر رشد منی کنند ،چه فرقی می کند که چه غذایی بخورند .این تصور
متام گروه های سنی دیگر ،ساملندان هم به یک سری مواد غذایی نیاز دارند که برای سالمت شان الزم است.
بعضی از مواد هم در ساملندی باید کمتر مصرف شود .ما می خواهیم بدانیم تغذیه ی افراد ساملند چگونه باید
باشد.

1ــ3ــ اهمیت تغذیه در سالمندی
دارد؟

به نظر شما تغذیه ی مناسب در سالمندی چه نتایج مفیدی

آیا تغذیه در ابتالی سالمندان به بیماری تأثیر دارد؟
نوع تغذیه در دوره ی سالمندی بسیار مهم است ،زیرا:
1ــ اضافه وزن ،فشار خون باال ،چربی خون باال و قند

خون باال از مشکالت شایعی هستند که تغذیه ی صحیح یکی از
راه های کنترل آن هاست.
در صورت کنترل نکردن این مشکالت ،میزان ابتال به
بیماری هایی مانند سکته ی قلبی و مغزی و سرطان ها بیشتر
می شود.

توجه!
با برنامه ی غذایی صحیح ،می توان خطر ابتال به این بیماری ها را کاهش داد.

بیشتر بدانید
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مصرف کمتر چربی ،میزا ِن ابتال به سرطان روده ،پانکراس و پروستات را کم می کند.
مصرف کمتر روغن های جامد و منک ،باعث کاهش فشار خون و کلسترول شده ،خطر ابتال به بیماری های
قلبی ــ عروقی را کمتر می کند.
مصرف یک یا دو وعده در روز از میوه ها و سبزی های تازه ،خطر بیماری قلبی را  30درصد کمتر
می کند.
بیماری قلبی را  30درصد کمتر می کند.
کاهش کلسترول خون به میزان  10درصد ،خطر ابتال به
ِ
کاهش فشار خون به اندازه ی  6میلی متر جیوه ،خطر سکته ی مغزی را  40درصد و خطر سکته ی قلبی
را  15درصد کاهش می دهد.

2ــ با افزایش سن ،توده ی عضالنی و سوخت و ساز بدن
کاهش می یابد ،مصرف غذا کمتر می شود و هم چنین تغییرهایی
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در بدن ایجاد می شود که احتمال سوءتغذیه را بیشتر می کند.

بیشتر بدانید
با افزایش سن مشکالت زیر می تواند بروز کند:
آنزمی های گوارشی و اسید معده کاهش یافته ،ظرفیت هضم و جذب غذا ،کمتر می شود.
احساس طعم ،مزه و بو ،کاهش ترشح بزاق ،کاهش ظرفیت هضم،
ابتال به بیماری های مزمن ،تغییر در
ِ
عدم حترک ،واکنش متقابل غذا و داروهای مصرفی ،نگرانی های روحی و تنهایی ،همگی می توانند اشتها را کم
کنند.
کاهش قدرت خرید ،دشواری تهیه ی مواد غذایی از بازار و یا نداشنت مهارت کافی برای پخنت غذا باعث
می شود که غذایی کافی و کامل به بدن نرسد.
مشکلِ دندانی باعث می شود که غذاهای نرم انتخاب و برخی از مواد غذایی مورد نیاز بدن ،مانند
سبزی ها و میوه های خام از غذای روزانه حذف شوند.
پس سالمندان برای مقابله با این مشکالت به برنامه ی
غذایی مناسب نیاز دارند.
برنامه ی غذایی مناسب برای سالمندان چیست؟



برای این منظور باید بدانید که بدن سالمندان به چه مواد
غذایی نیاز دارد و از چه مواد غذایی و به چه مقدار باید بخورند
تا سالمت شان حفظ شود.

فعالیت عملی1
سالمندانی که در اطراف خود می شناسید کدام یک از مشکالت گفته شده را دارند؟ مشکالت آن هارا
فهرست کنید .چگونه می توانید به آن ها کمک کنید؟ نتایج بررسی خود را به صورت گزارش در کالس ارایه
دهید.

2ــ3ــ نیازهای تغذیه ای سالمند

آیا می دانید سالمندان به چه مواد غذایی نیاز دارند؟
به طورکلی نیازهای غذایی شامل انرژی ،پروتئین ،چربی،
ویتامین ها ،مواد معدنی و آب است .درباره ی هر یک از نیازهای
غذایی توضیح می دهیم.

1ــ انرژی :با افزایش سن ،نیاز به انرژی کمتر می شود.
این کم شدن نیاز به انرژی ،به خاطر کوچک تر شدن بافت
عضالنی و کاهش فعالیت های فیزیکی است.
بنابراین سالمندان باید به اندازه ای غذا بخورند که ضمن
تأمین نیازهای اساسی بدن ،وزن مناسب خود را نیز حفظ کنند299 .
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داشتن وزن مناسب کمک می کند تا فشار خون ،قند خون
و چربی خون در حد طبیعی بماند .همچنین هنگامی که وزن
بدن مناسب باشد ،خطر ایجاد سرطان روده ،پروستات ،کیسه ی
صفرا ،پستان و تخمدان کم می شود.
2ــ پروتئین :مقدار پروتئین بدن در دوره ی سالمندی
کم می شود .بنابراین سالمندان باید در این دوره پروتئین بیشتری
مصرف کنند .توصیه می شود  12تا  20درصد از انرژی دریافتی
روزانه از پروتئین ها (حدود  45تا  50گرم پروتئین در زنان و
 55تا  65گرم پروتئین در مردان) تأمین شود.
3ــ چربی :با افزایش سن ،بر مقدار چربی بدن اضافه
می شود.
بنابراین الزم است به سالمند توصیه کنید:
چربی کمتری مصرف کند .آن مقدار کمی هم که مصرف
می کند از نوع چربی اشباع نشده یعنی روغن های مایع مانند
روغن زیتون باشد.
تا حد امکان غذاهای سرخ شده در روغن را کمتر
مصرف کند.
اگر مجبور شد غذا را سرخ کند ،از حرارت کم استفاده
کند تا روغن نسوزد و باقیمانده ی روغن را دور بریزد.
4ــ ویتامین ها :با افزایش سن ،میزان برخی ویتامین ها
کم می شود که با رعایت تنوع در رژیم غذایی سالمند می توان آن
را جبران کرد .ویتامین های گروه  C، D، Bو  Eاز جمله ی این
ویتامین ها هستند .مصرف این گروه از ویتامین ها در سالمندی
اهمیت دارد زیرا:
ویتامین های گروه  :Bدر کاهش خطر بیماری های قلبی
ــ عروقی در دوره ی سالمندی مؤثرند.
ویتامین  :Dبا افزایش سن ،ساخته شدن ویتامین  Dدر

توجه!
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در شرایط زیرنیاز به آب بیشتر می شود:
ـ هنگام ورزش و فعالیت بدنی
ـ آب و هوای گرم
ـ هنگام استفاده از داروهای ملین و مدر
ـ مواقع ابتال به اسهال یا تب

پوکی
بدن کاهش می یابد .این ویتامین با افزایش جذب کلسیم ،از ِ
استخوان جلوگیری می کند.
ویتامین  :Cبا افزایش سن ،میزان ویتامین     Cخون کم
می شود .این ویتامین در پیشگیری از تصلب شرایین (تنگی
دیواره ی سرخرگ ها) ،سرطان ،آب مروارید ،بیماری های ریوی
و عملکرد ذهنی نقش دارد.
ویتامین  :Eاثر مهمی در پیشگیری از بیماری های مزمن
سالمندی دارد .ویتامین  Eباعث بهبود پاسخ ایمنی و کاهش خطر
بیماری های قلبی ــ عروقی در سالمندی می شود .اثر این ویتامین
بر بسیاری از بیماری های مزمن سالمندی مانند ِ
تصلب شرایین،
سیستم عصبی مرکزی به خوبی
سرطان ،آب مروارید و اختالل های
ِ
شناخته شده است.

  5ــ مواد معدنی:

کلسیم ــ یکی از مهم ترین مواد معدنی است که با
ِ
افزایش سن ،نیاز به آن افزایش می یابد .کمبود این ماده باعث
پوکی استخوان می شود.
آهن ــ ماده ی معدنی مهم دیگری است که سالمندان
در ِ
معرض کمبود آن قرار دارند .کمبود آهن منجر به کم خونی،
ِ
احساس خستگی و ضعف می شود.
روی ــ عنصر دیگری است که کمبود آن در
سالمندان موجب بی اشتهایی ،مشکالت بینایی و کندی ترمیم
زخم ها وهم چنین باعث می شود که مزه و طعم غذاها را کمتر
احساس کنند.

  6ــ آب:

یکی از مواد مورد نیاز بدن است و با افزایش وزن نیاز
بدن به مایعات نیز افزایش می یابد.

از آن جا که در دوره ی سالمندی احساس تشنگی
کاهش می یابد ،باید به سالمندان یادآوری کنید که حتی اگر
تشنه نمی شوند روزانه حداقل  6تا  8لیوان آب بنوشند و پس
از ساعت  6بعد از ظهر مصرف آب و چای را کمتر کنند ،تا در
شب برای دفع ادرار از خواب بیدار نشوند.

غذایی نیاز سالمندان
3ــ3ــ سهم های
ِ

همان طور که در پودمان تغذیه و بهداشت مواد غذایی
در خانواده اشاره شده است ،هر فرد باید در برنامه ی غذایی
روزانه ی خود از پنج گروه مواد غذایی استفاده کند .تعداد
سهم های غذایی سالمندان از این پنج گروه به صورت زیر
است:
گروه شیر و فراورده های آن :سالمندان باید روزانه،
دست کم دو سهم غذایی ،از شیر و فراورده های آن استفاده
کنند.
مثال:
یک لیوان شیر کم چرب  +یک لیوان ماست کم چرب
یا
یک لیوان شیر کم چرب  +یک قوطی کبریت پنیر
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یک لیوان ماست کم چرب  +نصف قوطی کبریت پنیر +
نصف لیوان کشک

گروه گوشت ،حبوبات و مغزها:

سالمندان باید روزانه ،دست کم دو سهم گوشت و
حبوبات در رژیم غذایی خود مصرف کنند.
مثال:
سه قطعه گـوشت خـورشتی پخته شده  +یک عدد
تخم مرغ  +نیم لیوان حبوبات پخته شده
یا
یک لیوان حبوبات پخته شده  +یک ران کامل مرغ

یا
دو قطعه ی کوچک گوشت پخته شده  +نیم لیوان حبوبات
پخته شده  +یک عدد تخم مرغ  1/4 +لیوان از مغزها
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توجه!
چنانچه سالمند مشکل دندانی دارد ،مغزها را می توانید به صورت کوبیده ،له شده و یا رنده شده به
تنهایی یا باغذا برای آن ها آماده کنید.

مصرف گوشت سفید بهتر از گوشت قرمز است.
ماهی های کوچک (کیلکا) که استخوان های آن با گوشت
ماهی خورده می شود ،عالوه بر این که منبع خوب پروتئین اند
کلسیم و ویتامین  Dدارند که برای کاهش پوکی استخوان مفیدند.
توصیه می شود که روزانه حداقل در دو وعده ی غذایی،
از غذاهای این گروه مصرف کنند.
گروه نان و غالت :درباره ی گروه نان و غالت تعداد
سهم مورد نیاز از این گروه بستگی به میزان فعالیت روزانه و وزن
سالمند دارد ،ولی به طورکلی توصیه می شود روزانه دست کم 6
سهم از این گروه در برنامه ی غذایی روزانه ی سالمند باشد.
مثال:
سه کف دست نان سنگک  +نصف لیوان برنج پخته +
یک لیوان ماکارونی پخته
یا

سه کف دست نان تافتون  +یک لیوان برنج پخته  +نصف
لیوان جوی پخته به صورت سوپ یا آش
یا
 8کف دست نان لواش  +یک لیوان برنج پخته  +یک
لیوان ماکارونی پخته
بهتر است نان و غالت مورد نیاز روزانه را در چهار
وعده ی غذایی میل کنند.
گروه سبزی ها :سالمندان باید روزانه دست کم 2

توجه!
مصرف غالت با حبوبات مثل عدس پلو ،لوبیا پلو ،آش جو و هم چنین غالت بالبنیات مثل شیر برنج ،سوپ
جو با شیر ،ماکارونی با پنیر ،نان و پنیر مجموعه ی پروتئینی کاملی رابرای بدن فراهم می کنند.
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سهم سبزی دررژیم غذایی خود مصرف کنند.
مثال:
دو لیوان کاهوی خرد شده
یا

یک لیوان سبزی پخته

شده

یا
یک سیب زمینی  +نصف لیوان سبزی خرد شده
یا
نصف لیوان سبزی خرد شده  +یک لیوان کاهوی خرد

گروه میوه ها :سالمندان باید روزانه دست کم  2سهم
میوه در رژیم غذایی خود مصرف کنند.
مثال:
یک گالبی یا یک سیب  +یک پرتقال
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یا
نصف لیوان حبه ی انگور  +یک سیب
یا
 1/4طالبی  +سه عدد زردآلو
یا
نصف لیوان آب میوه  +یک پرتقال.
بهتر است که سالمندان میوه و سبزی موردنیاز یک روز
را در چهار نوبت بخورند و سعی کنند که نیمی از میوه ها و
سبزی های مصرفی از گروه سرشار از ویتامین  Cباشد.
میوه ها و سبزی ها عالوه بر تأمین ویتامین ها و امالح
به دلیل داشتن مقادیر زیادی «فیبر» از بروز یبوست جلوگیری
می کنند .بنابراین سالمندان با خوردن میوه ها و سبزی ها نیازی
به مصرف داروهای ُمل َّین نخواهند داشت.

توجه!
در صورتی که سالمند مشکل دندانی دارد برای استفاده از این
گروه مواد غذایی ،از روش هایی مانند خرد کردن و رنده کردن استفاده
کنید .برای مصرف کاهو یا «سبزی خوردن» همراه با غذا ،آن را ریز ریز خرد
کنید .خیار ،هویج یا سیب را می توانید رنده کنید.
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توجه!
توصیه های تغذیه ای برای افزایش سالمت ساملندان
میوه ها و سبزی ها ،غالت سبوس دار و حبوبات مثل سیب زمینی ،نان تهیه شده از آرد سبوس دار،
ماکارونی ،لوبیا ،نخود و عدس جزو کربوهیدرات های پیچیده اند .این مواد دارای فیبرند و باعث کاهش
کلسترول و پایین آمدن فشار خون می شوند .از باال رفتن قند خون نیز جلوگیری می کنند و یبوست را از بین
می برند.
در مقابل موادی مانندقند ،شکر ،شربت ،نوشابه و شیرینی ها که جزو دسته ی کربوهیدرات های ساده
هستند باید کمتر مصرف شوند.
بهتر است سالمندان غذاهای چرب و سرخ شده نخورند .اما برای این که چربی موردنیاز بدنشان تأمین
شود ،روزانه یک قاشق سوپخوری روغن گیاهی مثل روغن زیتون همراه غذا یا ساالد مصرف کنند.
تا حد امکان از مصرف گوشت قرمز و چربی های حیوانی پرهیز و مرغ و ماهی را جایگزین آن کنند.
برای جذب بهتر آهن:
همراه غذا،سبزی خوردن و ساالد مصرف کنند .بعد از غذا میوه ی تازه بخورند.
از نوشیدن چای یا قهوه از یک ساعت قبل و تا دو ساعت بعد از خوردن غذا خودداری کنند.
تا حد امکان مصرف ادویه ،نمک و شکر را کم کنند.
سالمندی که میل زیاد به شور کردن غذا دارد ،ممکن است دچار کاهش حس چشایی شده باشد .در
این خصوص نیاز به بررسی پزشک دارد .کمبود «روی» یکی از علت های کاهش حس چشایی است.
اگر سالمند مشکل دندانی دارد با استفاده از خرد کردن و یا رنده کردن ،سبزی ها و میوه های خام را
مصرف کند.
در سالمندانی که دچار بی اشتهایی هستند تزیین کردن غذا با تحریک حس بینایی به افزایش اشتهای
آنان کمک می کند.
تغذیه ی مناسب به معنای صرف هزینه ی زیاد نیست ،مهم ترین اصل برای جلوگیری از کمبود مواد
غذایی رعایت تنوع در خوردن مواد غذایی از هر پنج گروه است.

4ــ3ــ سوءتغذیه در سالمندان

کدام سالمند در خطر سوء تغذیه است؟
همان طور که گفته شد سالمندان در معرض خطر سوء تغذیه
هستند .این خطر برای سالمندانی که به هر دلیلی بی اشتها هستند،
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سالمندانی که اخیر ًا وزنشان کم شده است ،سالمندانی که توانایی
حرکت کردن ندارند ،سالمندانی که بیمارند (به خصوص مبتالیان
به بیماری های روانی مانند افسردگی) ،سالمندانی که الغرند و
سالمندانی که تنها زندگی می کنند ،این خطر بیشتر است.
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 فعالیت عملی2
به گروه های  5نفری تقسیم شوید .هر گروه درباره ی پرسش های زیر تحقیق کند و نتایج آن را در کالس ،
گزارش دهد .سپس سایر هنرجویان درباره ی آن بحث کنند .
1ـ چه غذاهایی در منطقه ی شما بیشتر خورده می شود؟ در این غذاها کدام یک از گروه های مواد
غذایی به کار رفته است؟ آیا این غذاها برای سالمندان مناسب است؟ چه پیشنهادی برای مناسب سازی این
غذاها برای سالمندان دارید؟
2ـ با توجه به میوه ها و سبزی های موجود در منطقه ی خودتان برای یک روز فردی سالمند دست کم
میوه و سبزی را که باید مصرف شود تعیین کنید .آیا سالمندانٍ اطراف شما این مقدار میوه و سبزی را در یک
روز مصرف می کنند؟

چکیده
 در دوره ی سالمندی ،تغذیه ی صحیح یکی از راه های کنترل اضافه وزن ،فشار خون
باال ،چربی خون باال و قندخون باالست .هم چنین با افزایش سن ،توده ی عضالنی و سوخت و
ساز بدن کاهش می یابد ،مصرف غذا کمتر و هم چنین تغییرهایی در بدن ایجاد می شود که
احتمال سوء تغذیه را بیشتر می کند.
 به طورکلی نیازهای غذایی سالمندان شامل انرژی ،پروتئین ،چربی ،ویتامین ها ،مواد
معدنی و آب است .با افزایش سن ،نیاز به انرژی کمتر می شود .بنابراین باید مراقب حفظ
وزن ایده آل بود .سالمندان باید در این دوره پروتئین بیشتر و چربی کمتری مصرف کنند .با
افزایش سن ،میزان برخی ویتامین ها از جمله ویتامین های گروه  C، D ، Bو  Eکم می شود که با
رعایت تنوع در رژیم غذایی سالمند می توان آن را جبران کرد .کلسیم ،آهن و روی از مواد
معدنی مهم موردنیاز سالمندان اند .با افزایش وزن ،نیاز بدن به مایعات نیز افزایش می یابد.
سالمندان باید حتی اگر تشنه نمی شوند روزانه دست کم  6تا  8لیوان آب بنوشند.
 هر فرد باید در برنامه ی غذایی روزانه ی خود از پنج گروه مواد غذایی استفاده کند.
تعداد سهم های غذایی سالمندان شامل 2 :سهم شیر و فرآورده های آن 2 ،سهم گوشت و
حبوبات 6 ،سهم نان و غالت 2 ،سهم سبزی و  2سهم میوه است .مصرف از هر  5گروه در
یک روز و هم چنین رعایت تنوع در هر گروه اهمیت دارد.
 در تجویز رژیم های غذایی باید به نیازها و محدودیت های هر سالمند از جمله قد،
وزن ،سن ،جنس ،فعالیت ،ابتال به بیماری هایی مانند فشار خون باال و یا قند خون باال توجه
کرد .به خصوص باید به سالمندانی که در معرض خطر سوءتغذیه اند ،توجه شود.
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؟

آزمون پایانی نظری واحد کار سوم
در پرسش های زیر گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.

1ــ برای جلوگیری از سوء تغذیه در سالمندان کدام جمله صحیح نیست؟
الف) تزیین و زیباسازی ظاهر غذا

ب) اضافه کردن چاشنی هایی مانند آبلیمو و سبزی های معطر
ج) مصرف بیشتر غذاهای مایع و نرم

د) پیگیری و درمان مشکل دندانی

2ــ تغذیه ی صحیح در کنترل کدام یک از بیماری های زیر نقش دارد؟
الف) فشار خون باال

ب) قند خون باال

3ــ کدام یک از گزینه های زیر درست است:

ج) سرطان ها

د) هر سه گزینه

الف) در هر وعده ی غذایی دست کم از سه گروه مواد غذایی استفاده کنید.

ب) مصرف پنج گروه غذایی در برنامه ی غذایی روزانه ضروری است.
ج) در هر وعده ی غذایی باید از سه گروه غذای استفاده شود.
د) الف و ب

4ــ در خصوص نوشیدن آب در سالمندان کدام جمله غلط است؟

الف) با نوشیدن آب ،هنگام تشنگی نیاز طبیعی بدن برطرف می شود.

است.

ب) در صورت فعالیت بدنی ،تعریق ،تب ،اسهال ،استفراغ و یا خونریزی نوشیدن آب اضافی ضروری
ج) دریافت ناکافی آب می تواند منجر به افزایش دمای بدن ،یبوست ،تهوع و عدم هوشیاری شود.
د) بدون توجه به احساس تشنگی نوشیدن روزانه  6تا  8لیوان آب ضروری است.

  5ــ کدام یک از گزینه های زیر درست است؟

الف) نیاز سالمندان به ویتامین های  B6و  Dبیشتر از سایر گروه های سنی است.

ب) نیاز سالمندان به انرژی بیشتر از سایر گروه های سنی است.

ج) نیاز سالمندان به کلسیم بیشتر از سایر گروه های سنی است.
د) الف و ج درست است.

  6ــ سالمندان باید در یک روز دست کم چند سهم از شیر و فرآورده های آن استفاده کنند؟
الف)  2سهم

ب)  3سهم

ج)  1سهم

د)  4سهم

7ــ کدام یک از مثال های زیر درباره ی کمترین مقدار مصرف سالمندان از گروه گوشت و حبوبات

صحیح است؟

الف) سه قطعه گوشت خورشتی پخته شده  +نیم لیوان حبوبات پخته شده
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ج) سه قطعه گوشت خورشتی پخته شده  +یک عدد تخم مرغ

د) یک لیوان حبوبات پخته شده

  8ــ درباره ی کمترین مقدار مصرف سالمندان از گروه نان و غالت ،کدام جمله صحیح نیست؟
الف) حداقل  6سهم در یک روز باید مصرف شود.

ب) سهم نیازمندی از این گروه به میزان فعالیت روزانه و وزن سالمند بستگی دارد.
ج) بهتر است نان و غالت نیاز روزانه در  4وعده ی غذایی میل شود.

د) یک مثال برای کمترین سهم توصیه شده در روز یک کف دست نان سنگک  +یک لیوان برنج

پخته است.

9ــ درباره ی کمترین مقدار مصرف سالمندان از گروه سبزی ها ،کدام جمله صحیح نیست؟

الف) سبزی ها نباید به صورت پخته مصرف شوند.

ب) یک مثال برای کمترین سهم توصیه شده در روز ،دو لیوان کاهوی خرد شده است.

ج) اگر سالمند مشکل دندانی دارد می توان سبزی ها را خرد کرد.
د) در روز ،دست کم دو سهم سبزی باید مصرف شود.

10ــ درباره ی کمترین مقدار مصرف سالمندان از گروه میوه ها ،کدام جمله صحیح نیست؟
الف) در طول روز دست کم دو سهم میوه باید مصرف شود.

ب) یک مثال برای کمترین سهم توصیه شده در روز ،یک پرتقال و یک سیب است.
ج) بهتر است نیمی از میوه ها از گروه سرشار از ویتامین  Cباشد.

د) سالمندانی که یبوست دارند باید میوه کمتری مصرف کنند.

11ــ کدام یک از سالمندان زیر در معرض خطر سوء تغذیه اند؟
الف) سالمندانی که توانایی حركت كردن ندارند.

ب) سالمندانی که به بیماری های روانی مبتال هستند.
ج) سالمندانی که تنها زندگی می کنند.

د) همه ی گزینه ها

؟

آزمون پایانی عملی واحد کار سوم
برنامه ی غذایی برای یک روز سالمند با در نظر گرفتن فراوان ترین مواد غذایی منطقه طراحی کنید.
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واحد کار چهارم

مشکال ت روحی و ر وا نی شا یع د ر سا لمند ا ن
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هدف ها
زیر دست یابد:
حد کار بتواند به هدف های
 1ـ بیماری های روانی
شا
یع
در
سا
ملن
دا
ن
را
نا
م ببرد.
 2ـ راه های پیشگیری
از
اف
سر
دگ
ی
سا
ملن
دا
ن
را توضیح دهد.
 3ـ راه های تقویت ح
اف
ظه
ی
سا
مل
ند
را
ش
رح
دهد.
 4ـ فراموشی طبیعی
در
سا
مل
ند
ی
را
تو
ض
یح
دهد.
   5ـ راه های بهتر خواب
ید
ن
در
سا
ملن
دا
ن
را
ش
رح دهد.
   6ـ کمک های الزم برا
ی
م
قاب
له
با
ا
س
تر
س
در
ساملندان را اجنام دهد.
ی رفتاری :انتظار می رود،
ه
نر
جو
پ
س
از
گذ
را
ند
ن این وا

پیش آزمون واحد کار چهارم ؟

؟

؟ ؟

؟

؟

؟ ؟

؟

؟ ؟

؟

جمله های درست را با عالمت  و جمله های غلط را با عالمت * مشخص کنید.
1ــ همه ی سالمندان درجاتی از افسردگی رابه طور طبیعی دارند.
2ــ افسردگی سالمندان قابل درمان است.
3ــ تشویق سالمندان به انجام فعالیت های فکری ،برای جلوگیری از کاهش حافظه ی آنان مفید است.
4ــ خوردن یک لیوان شیر قبل از خواب به بهتر خوابیدن سالمند کمک می کند.
  5ــ ورزش در کاهش استرس سالمندان مفید است.
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مقدمه

هنگام ساملندی در مغز نیز مانند سایر اعضای بدن تغییرهایی به وجود می آید .قدرت حافظه کم و یادگیری
ِ
مطالب جدید سخت می شود .با توجه به این تغییرها توانایی ساملند برای رویارویی با مشکالت جدید و یافنت راه حل
آن ها کم می شود .دقیق ًا در همنی مرحله است که ساملند با شرایطی رو به رو می شود که به عنوان عامل خطر برای
سالمت روان او محسوب می شود.
ِ
فوت دوستان و اقوام به خصوص همسر ،مستقل شدن فرزندان و دوری از آن ها ،بازنشستگی ،معلولیت های ناشی
عوامل خطرند.
از بیماری های متعدد جسمی و اختالالت حسی به ویژه کاهش حس شنوایی و بینایی از جمله ی این
ِ
این شرایط موجب انزوای اجتماعی ساملند می شود .اگر ساملند نتواند با این موقعیت های دشوار کنار بیاید یا به
روش صحیح با آن ها برخورد کند ،زمینه برای بروز اختالالت روانی به وجود می آید .افسردگی و زوال عقل مهم ترین
ِ
بیماری های روانی در ساملندان است .استرس و اختالالت خواب نیز ممکن است زمینه ساز این بیماری های روانی
باشد و یا بر اثر این بیماری ها به وجود بیاید.

 فعالیت عملی 1
 3نفر از سالمندانی را که می شناسید در نظر بگیرید .هر یک از این سالمندان با کدام یک از عوامل خطر
گفته شده برای سالمت روان رو به رو هستند؟ آیا اطرافیان سالمند موردنظر شمابه این موضوع توجه دارند؟
آیا خانواده یا جامعه از این سالمند در جهت مقابله با شرایطی که برایش پیش آمده حمایتی دارد؟ درباره ی
پاسخ هایتان در کالس بحث کنید.

1ــ4ــ افسردگی در سالمندان

به نظر شما کدام سالمند افسردگی دارد؟
آیا فکر می کنید شناسایی و درمان افسردگی در سالمندان
اهمیت دارد؟
افسردگی یکی از شایع ترین اختالالت روانی در سالمندان
است .افسردگی بخشی طبیعی از سالمندی نیست .در واقع،
مطالعات نشان می دهد که اکثر سالمندان از زندگی خود راضی
هستند .عواملی مانند بیماری های جسمی ،مصرف برخی
داروها و فشارهای روانی مانند مرگ عزیزان ،احساس تنهایی،
مشکالت اقتصادی و … می تواند موجب بروز افسردگی در
310

سالمندان شود .به خصوص اگر سالمند احساس کند که کنترل
زندگی و حمایت اطرافیانش را از دست داده است.
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1ــ1ــ4ــ عالیم افسردگی در سالمندان :عالوه بر
عالیمی که در پودمان بهداشت روان خواندید ،افسردگی در
سالمندان اغلب عالیم دیگری هم دارد.
1ــ سالمندان افسرده ،بیشتر از عصبانیت ،زود از کوره
در رفتن و یا حوصله ی میهمان را نداشتن ،شکایت می کنند.
ِ
ِ
کاهش انرژی از
کاهش اشتها و
2ــ کاهش خواب،

ِ
سالمندان افسرده است.
شکایات شایع
افسردگی سالمند ،خود را به شکل درد
3ــ گاهی اوقات
ِ
مزمن ،احساس خستگی مزمن و یا نگرانی مفرط از داشتن نوعی
بیماری مثل سرطان … که تاکنون پزشکان موفق به تشخیص آن
نشده اند ،نشان می دهد .بنابراین توصیه می شود چنانچه عالیم باال
در فرد سالمند دیده شد او رانزد پزشک ببرید.

بیشتر بدانید
شما با پاسخ به پرسش های زیر می توانید احتمال بروز افسردگی را در ساملندان تعینی کنید.
آیا ساملند1 :ــ سابقه ی افسردگی دارد؟
2ــ از نظر اجتماعی گوشه گیر است؟
3ــ بیماری مزمنی دارد؟
4ــ در سه ماه گذشته عزیزی را از دست داده است؟ چنانچه پاسخ هر یک از پرسش های فوق برای ساملند
بلی باشد ،او در معرض خطر افسردگی است.

 فعالیت عملی 2
خانم ارجمندی  65سال دارد .از  3سال قبل که همسرش فوت کرده است تنها زندگی می کند .یک
دختر و پسرش که ازدواج کرده اند هفته ای یک بار به او سر می زنند .به تازگی خانم ارجمندی حوصله ی سرو
صدای نوه ها را ندارد .کارهای خانه را مانند قبل انجام نمی دهد و اغلب روزها برای خودش غذا نمی پزد .نیمه
شب از خواب بیدار می شود و دیگر خوابش نمی برد .هم چنین تغییر رفتار او بابچه هایش موجب دلخوری
آن ها شده و اخیرًا کمتر به او سر می زنند .به نظر شما چه مشکلی برای خانم ارجمندی پیش آمده است؟ شما
چگونه می توانید به خانم ارجمندی کمک کنید؟ آیا شما کسانی دیگر را مانند خانم ارجمندی در اطراف خود
می شناسید؟ درباره ی پاسخ هایتان در کالس بحث کنید.

2ــ4ــ زوال عقل

زوال عقل 1یکی از بیماری های دوره ی سالمندی است
که روی حافظه ،تفکر ،رفتار و احساس اثر می گذارد .عالیم آن

کاهش حافظه ،مشکل در یافتن لغات درست برای صحبت کردن
و یا فهمیدن حرف های دیگران ،مشکل انجام دادن فعالیت های
روزمره ی قبلی و تغییرهای خلق و خو می باشد.
دمانس  Dementiaــ1
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بیشتر بدانید
یکی از شایع ترین بیماری های روانی ــ رفتاری در ساملندان بیماری زوال عقل است که پس از  65سالگی
 5تا  8درصد ساملندان را درگیر می کند .شیوع این بیماری هر  5سال دو برابر می شود به طوری که در  80تا 85
سالگی حدود  50درصد ساملندان دچار درجاتی از این بیماری هستند .روند رو به رشد جمعیت ساملند موجب
می شود که در آینده ای نزدیک ،زوال عقل یکی از مشکالت عمده ی جامعه باشد .پیش بینی می شود که در سال
 2025تعداد ساملندان مبتال به این بیماری در کشورهای در حال توسعه به  34میلیون نفر برسد.

توجه!
طبیعی سالمندی ،برای
فراموشی
زوال عقل جزء طبیعی سالمندی نیست .لذا تشخیص این بیماری از
ِ
ِ
شروع هرچه سریع تر درمان اهمیت دارد.

3ــ4ــ فراموشی طبیعی سالمندی

آیا فراموشکاری در سالمندی همیشه بیماری است؟
آیا می توانید به سالمندی که دچار فراموشی شده است
کمک کنید؟
هر یک از ما ممکن است چیزهایی را فراموش کنیم.
همه ی سالمندان دچار ضعف حافظه نمی شوند ،اما به طور
کلی با افزایش سن ،احتمال فراموشکاری بیشتر است .این
فراموشکاری ،بیشتر مربوط به حوادث اخیر است .آن ها
چیزهایی را که مربوط به گذشته های دور است خوب به یاد
می آورند ،اما اتفاقاتی را که اخیر ًا رخ داده فراموش می کنند.
به عنوان مثال خاطرات دوران جوانی را به یاد می آورند ،اما
یادشان نمی آید که یک ساعت پیش که به خانه برگشتند ،کلید
را کجا گذاشتند؟
گاهی این فراموشکاری مشکل هایی برای خود سالمند
و یا خانواده اش ایجاد می کند؛ پیغام مهمی را فراموش می کند
و یا فراموش می کند قبض آب یا برق را پرداخت کند .توجه
 312داشته باشید که اگر سالمند نمی تواند مانند گذشته ،چیزهایی را

به یاد بیاورد ،تقصیری ندارد .به جای ناراحتی از این وضع،
به راه هایی که حافظه ی سالمند را تقویت ،یا از کم شدن آن
جلوگیری می کند ،توجه کنید .برای تقویت حافظه به سالمند
توصیه کنید:
1ــ از سؤال کردن و گفتن این که «موضوعی را فراموش
کرده است» ،نترسد و خجالت نکشد.
2ــ چیزهایی را که همیشه از آن استفاده می کند ،مثل
عینک یا کلید در جایی مشخص بگذارد ،مث ًال داخل کاسه ی
بزرگ در اتاق نشیمن.
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3ــ هر روز به اخبار رادیو یا تلویزیون گوش دهد.
4ــ سعی کند هرروز مطلبی جدید یاد بگیرد.
  5ــ در جمع دوستان یا خانواده  ،خاطرات گذشته را
تعریف کند .می تواند آلبوم عکس های قدیمی را برای یادآوری
نام افراد و خاطرات گذشته نگاه کند.
  6ــ با دوستانش مشاعره کند.
7ــ بازی های فکری مثل شطرنج انجام دهد.
   8ــ تغذیه ی مناسب برای حفظ قدرت حافظه الزم
است .برای این کار مصرف قند ،چربی و نمک را کمتر ولی
ِ
مصرف میوه و سبزی های تازه را بیشتر کند.
9ــ کتاب یا روزنامه مطالعه کند.
10ــ خاطرات خود را بنویسد.
11ــ جدول حل کند.
12ــ مطالبی را که ممکن است فراموش کند ،یادداشت
کند .برای این کار ،تقویمی جیبی بردارد .تمام روزهای مهم،
مثل روز تولد نوه اش ،سالگردها ،روزی که نوبت دکتر دارد،
روز ِ
مهلت پرداخت قبض ها و … را در آن بنویسد .در انتهای
تقویم ،شماره تلفن های اقوام و دوستان را بنویسد .این تقویم را

همیشه و موقع خارج شدن از منزل نیز همراه داشته باشد.
13ــ یک دفترچه ی یادداشت کنار تلفن بگذارد .هر
بار که کسی تلفن می زند ،اگر پیغامی دارد ،یا کاری از او
می خواهد ،بالفاصله یادداشت کند .این کار کمک می کند که
پیام های تلفنی را فراموش نکند.
14ــ اگر پزشک دارویی برای سالمند تجویز کرده است،
برای آن که زمان مصرف دارو یادش نرود می تواند به تعداد
وعده هایی که باید دارو بخورد ،شیشه های کوچکی تهیه کند.
فرض کنیم در سه نوبت  6صبح 2 ،بعدازظهر و  10شب باید
دارو بخورد .پس سه شیشه بردارد .روی یکی بنویسد  6صبح،
روی یکی  2بعد از ظهر و روی دیگری  10شب .هر روز صبح
داروهایش را داخل این شیشه ها بیندازد .وقتی که به این شیشه ها
نگاه کند ،یادش می آید که کدام دارو را نخورده است .این
شیشه ها را جایی بگذارد که در معرض دیدش باشد ،ولی کودکان
به آن دسترسی نداشته باشند.
چنانچه   سالمند بی سواد است برای انجام دادن ردیف های
 9تا  14به او کمک کنید.

توجه!
به سالمند سفارش کنید به پزشک مراجعه کند:
ـ اگر اسامی افراد را دائمًا فراموش می کند.
ـ اگر فکر می کند حافظه اش روز به روز کمتر می شود.
ـ اگر فراموش کردن کارها باعث می شود که نتواند به تنهایی کارهایش را انجام دهد.
به اطرافیان سالمند سفارش کنید سالمند را به نزد پزشک ببرند:
ـ اگر سالمند اسامی نزدیکان را فراموش می کند.
ـ اگر سالمند پرسش های خود را مرتب تکرار می کند.
ـ اگر متوجه ی فراموش کاری سالمند شده اند.
ـ اگر توانایی سالمند در انجام کارهای روزانه کم شده است.
ـ اگر عالیم رفتاری مانند اضطراب و گوشه گیری در سالمند مشاهده می شود.
313
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4ــ4ــ آلزایمر

آلزایمر 1یکی از شایع ترین علل زوال عقل است .این
بیماری اختالل پیشرونده ی مغزی است که می توان عالیم آن را
به سه مرحله تقسیم کرد.
الف) مرحله ی اول :در این مرحله حافظه اختالل
پیدا می کند .این اختالل بیشتر در حافظه ی کوتاه مدت است.
قدرت یادگیری سالمند کم می شود .این نقص به صورت رفتار
تکراری در فرد ظاهر می شود .بیمار پرسش های خود را مرتب
تکرار می کند یا یک کار را چند بار انجام می دهد .اما هنوز
بیمار می تواند به طور مستقل خود را اداره کند.
ب) مرحله ی دوم :در این مرحله اختالل حافظه بیشتر
می شود انجام دادن کارهای پیچیده تر نظیر پخت و پز ،خرید
توانایی
و اداره ی امور مالی برای سالمند دشوار می شود.
ِ



قضاوت را از دست می دهد و تصمیم های نادرست می گیرد.
ِ
تشخیص اطرافیان خود
به تدریج قدرت شناسایی او کم و در
به ویژه آشنایان دورتر دچار مشکل می شود .گاهی راه خانه را
گم می کند .گاهی نام اشیا را فراموش می کند.
پ) مرحله ی سوم :این مرحله ،مرحله ی پایانی است.
سالمند همه چیز و حتی نام خود را از یاد می برد .کنترل ادرار
و مدفوع ،قدرت تکلم و حرکت را از دست می دهد .حتی بلع
بیمار دچار مشکل می شود .در این مرحله بیمار کام ًال وابسته
به دیگران است.
برای این بیماری هنوز درمان قطعی وجود ندارد ،ولی
می توان سیر بیماری را برای مدتی محدود کرد .برای پیشگیری
از ابتال به آلزایمر انجام فعالیت هایی که برای تقویت حافظه
عنوان شد ،سفارش می شود.

فعالیت عملی 3
تحقیق کنید آیا در شهر یا روستای شما سازمان یا انجمنی برای حمایت بیماران مبتال به آلزایمر و
خانواده ی آنان هست؟ اگر چنین جایی هست چه خدماتی به این بیماران ارایه می کند؟ درباره ی پاسخ هایتان
در کالس بحث کنید.

 5ــ4ــ اختالالت خواب در سالمندان

کنید؟
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آیا خواب سالمندان با جوانان تفاوت دارد؟
چه عواملی موجب بی خوابی سالمندان می شود؟
چگونه می توانید به سالمندی که بی خوابی دارد کمک

خواب کافی و راحت ،یکی از پایه های اصلی سالمت
است .حدود  50درصد افراد سالمند از اختالالت خواب
شکایت دارند .برخی از این مشکالت حاصل تغییرهای طبیعی
سالمندی است .نباید انتظار داشت که سالمندان مانند دوران
جوانی بخوابند .سالمندان زودتر به بستر می روند و زودتر
نیز از خواب برمی خیزند .عالوه بر آن ،گسسته بودن خواب

وبیداری های شبانه نیز در سالمندان افزایش می یابد .شایع ترین
اختالل خواب دوره ی سالمندی بی خوابی است که یا به شکل
سخت به خواب رفتن و یا اشکال در ادامه ی خواب بروز
ِ
عالمت
می کند .بی خوابی به خودی خود بیماری نیست و گاهی
مشکل هایی مانند فشار روانی مثل غم و غصه و اختالالت
روانی مانند اضطراب و افسردگی است و با برطرف شدن آن ها
بی خوابی نیز برطرف می شود.
برای بهتر خوابیدن به سالمند سفارش کنید:
1ــ هر روز به طور منظم ،ورزش کند .پیاده روی بسیار مفید
است و به بهتر شدن خواب کمک می کند .بهتر است تمرین های
ورزشی را دست کم دو ساعت قبل از خواب تمام کند.
 Alzheimerــ1
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2ــ اگر پس از رفتن به بستر ،خوابش نبرد ،از رختخواب
خارج شده ،خود را با کاری مانند خواندن کتاب ،گوش دادن
به موسیقی ،تماشای آلبوم و غیره سرگرم کند و تا وقتی خوابش
نمی آید به بستر نرود.
3ــ از چرت های روزانه اجتناب کند ،یا آن ها را خیلی
کم کند.
4ــ بعد از ساعت  6بعد از ظهر مایعات کمتری بنوشد.
خصوص ًا از نوشیدن مایعاتی مثل چای ،قهوه و نوشابه ی گازدار
خودداری کند.

  5ــ برای شام غذایی سبک بخورد.
  6ــ قبل از خواب دوش آب گرم بگیرد و یک لیوان
شیر گرم بنوشد.
7ــ محیطی مناسب برای خواب فراهم کند .عوامل
محیطی مزاحم ،نظیر سر و صدا ،نور زیاد ،سرما یا گرمای بیش
از حد را تا آنجا که امکان دارد کنترل کند.
 8ــ اگر احساس می کند خوب نمی خوابد ،به پزشک
مراجعه کند .هرگز بدون تجویز پزشک ،از داروهای خواب آور
استفاده نکند.

توجه!
گاهی علت بی خوابی سالمند اضطراب یا افسردگی است .از این رو تمام سالمندانی که از بی خوابی
شکایت می کنند باید برای بررسی از نظر اضطراب و افسردگی نیز به پزشک مراجعه کنند.

 6ــ4ــ استرس

همان طور که در پودمان بهداشت روانی در خانواده
توضیح داده شد ،هر فشاری که بر جسم یا روح وارد شود
استرس نامیده می شود .سطح استرس در دوره ی سالمندی نه
تنها کاهش پیدا نمی کند ،بلکه در بسیاری از موارد افزایش
می یابد .اکثر عوامل استرس زای دوره ی سالمندی از نوع

فقدان است مانند از دست دادن همسر ،بینایی ،شنوایی ،شغل،
موقعیت اجتماعی و …  .وقتی تعداد این استرس ها زیاد و
فاصله ی آن ها کم باشد ،سالمند ،خصوص ًا سالمندی که به دلیل
ابتال به بیماری های دیگر قوایش تحلیل رفته است ،از پا در
می آید .استرس بسیار شدید ممکن است به افسردگی و حتی
میل به خودکشی منجر شود.

توجه!
بیماری های جسمی و روانی سبب بروز استرس می شوند و استرس نیز به نوبه ی خود خطر ابتال به
بیماری های جسمی و روانی را افزایش می دهد.
بسیاری از اوقات این مسایل ناراحت کننده ،خارج از
اختیار فرد است و نمی توان جلوی آن ها را گرفت .اما می توان
توانایی فرد را در برخورد با این مسایل افزایش داد و از عواقب
بعدی آن ،مانند اضطراب ،دلشوره ،حواس پرتی ،عصبانیت،
بی خوابی ،بی اشتهایی ،زود رنجی و … جلوگیری کرد.
برای کمک به سالمند می توانید کارهای زیر را انجام

دهید:

1ــ خانواده ی او را تشویق کنید تا از سالمند حمایت
کنند .وقت بیشتری به سالمند اختصاص دهند ،بیشتر با او
گفت و گو کنند و عواطف خود را به او نشان دهند .اگر روابط
خانوادگی اش مختل است و خانواده خود منبع استرس به شمار
می آید ،بهتر است موقت ًا ارتباط سالمند با خانواده کمتر شود و 315
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سالمند بیشتر از حمایت دوستان برخوردار شود.
2ــ منابع موجود در جامعه را که می توانند از سالمند
حمایت کنند شناسایی کنید .بسیاری از سالمندان و خانواده ی
آن ها برای کنار آمدن باخود و مشکالت روزمره نیاز به کمک
دارند .در این موارد می توان از امکانات موجود در جامعه نظیر
کانون های جهان دیدگان 1یا مراکز روزانه  ی سالمندان و … کمک
گرفت.
برای کاهش استرس به سالمند سفارش کنید:
ــ درباره ی احساساتش صحبت کند .صحبت کردن،
عالوه بر آن که به سالمند فرصت بازگو کردن نگرانی هایش را
می دهد ،از طریق تخلیه ی هیجانی او را آرام می کند.
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ــ خود را به کاری در خانه مشغول کند .به عنوان مثال
وسایل خود را مرتب کند ،آشپزی کند ،چیزی بدوزد و … .
ــ به کاری که عالقه دارد بپردازد .به موسیقی دلخواه
خود گوش دهد یا برنامه ای را که دوست دارد از تلویزیون
تماشا کند.
ــ با یکی از دوستان یا اقوام نزدیک صحبت کند .اگر
می تواند به دیدن او برود و یا تلفنی با او صحبت کند.
ــ از خانه خارج شود .برای مدت کوتاهی به دیدن
مغازه ها برود یا در پارک قدم بزند.
ــ به طور منظم ورزش کند .ورزش منظم ،در کاهش
فشارهای زندگی مؤثر است.

1ــ کانون های جهاندیدگان از انجمن های غیر دولتی هستند .در واحد کار ششم توضیح بیشتر آمده است.
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چکیده
 فوت دوستان و اقوام ،به خصوص همسر ،مستقل شدن فرزندان و دوری از آن ها،
بازنشستگی ،معلولیت های ناشی از بیماری های متعدد جسمی و اختالالت حسی به ویژه کاهش
حس شنوایی و بینایی از جمله عوامل خطر برای سالمت روان در سالمندی است .بسیاری از
مواقع بیماری های جسمی ،تظاهراتی به صورت اختالل روانی در سالمندی ایجاد می کنند و
به غلط این عالیم به پیری و سالمندی طبیعی نسبت داده می شود .در این خصوص تشخیص
ِ
بیماری اولیه و درمان آن اهمیت بسیار دارد.
 افسردگی یکی از شایع ترین اختالالت روان پزشکی در سالمندان است .عواملی
مانند بیماری های جسمی ،مصرف برخی داروها و فشارهای روانی مانند مرگ عزیزان،
احساس تنهایی ،مشکالت اقتصادی و … می تواند موجب بروز افسردگی در سالمندان شود.
در بسیاری از موارد ،افسردگی سالمندان با عالیم بیماری های جسمی خود را نشان می دهد.
افسردگی جزء طبیعی سالمندی نیست و تشخیص و درمان به موقع آن در سالمندان اهمیت
دارد.
 زوال عقل نیز یکی از شایع ترین بیماری های روانی ــ رفتاری سالمندان است که
روی حافظه ،تفکر ،رفتار و احساس اثر می گذارد .شایع ترین علت آن بیماری آلزایمر است.
زوال عقل جزء طبیعیِ سالمندی نیست ،لذا تشخیص آن از فراموشی طبیعی سالمندی ،برای
شروع هر چه سریع تر درمان اهمیت دارد.
ِ
اختالل خواب در دوره ی سالمندی بی خوابی است .بی خوابی به خودی
 شایع ترین
خود ،بیماری نیست .گاهی علت بی خوابی سالمند اضطراب یا افسردگی است .از این رو تمام
سالمندانی که از بی خوابی شکایت می کنند باید برای بررسی از نظر اضطراب و افسردگی نیز
به پزشک مراجعه کنند.
 اغلب نمی توان جلوی بسیاری از عوامل استرس زای دوره ی سالمندی را گرفت ،اما
می توان تواناییِ سالمند را در برخورد با این مسایل افزایش داد و از عواقب بعدی آن ،مانند
اضطراب ،دلشوره ،حواس پرتی ،عصبانیت ،بی خوابی ،بی اشتهایی ،زود رنجی و … جلوگیری
ِ
خطر ابتال به
کرد .بیماری های جسمی و روانی سبب بروز استرس می شوند و استرس نیز
بیماری جسمی و روانی را افزایش می دهد.
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؟

آزمون پایانی نظری واحد کار چهارم
در پرسش های زیر گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.

1ــ کدام یک جزو عوامل خطر سالمت روان در سالمندی است؟
		
الف) بازنشستگی

ج) کاهش حس بینایی و شنوایی

ب) تنهایی

د) همه ی گزینه ها

2ــ درباره ی افسردگی سالمندان کدام جمله صحیح است؟

الف) افسردگی جزو طبیعی سالمندی است.
ب) افسردگی سالمندان قابل درمان نیست.

ج) افسردگی در سالمندی اغلب با عالیم جسمی تظاهر می کند.

د) تحمل عوارض داروهای ضد افسردگی بدتر از تحمل رنج ناشی از افسردگی است.
3ــ کدام یک از عالیم زیر جزو فراموشی طبیعی سالمندی است؟
الف) فراموش کردن گاه به گاه اسامی تازه آشنا

ب) تکرار مرتب پرسش ها

ج) توانایی نداشتن انجام کارهای روزانه بر اثر فراموشی
د) عالیم رفتاری مانند اضطراب و گوشه گیری

4ــ در بیماری آلزایمر کدام یک از جمالت زیر صحیح نیست؟
الف) تشخیص زودتر بیماری در پاسخ به درمان مؤثر است.

ب) آلزایمر یکی از شایع ترین علل زوال عقل است.

ج) در شروع بیماری ،سالمند همه چیز ،حتی نام خود را از یاد می برد.
د) تشخیص آن از فراموشی طبیعی اهمیت دارد.
  5ــ کدام یک به خواب خوب کمک نمی کند؟

الف) دوش گرفتن قبل از خواب

ب) فعالیت فیزیکی قبل از خواب

ج) رفتن به بستر در یک ساعت معین

د) محدود کردن مصرف مایعات در ساعات پیش از خواب

  6ــ کدام یک بر اثر استرس به وجود می آید؟

الف) اضطراب

ب) حواس پرتی

ج) عصبانیت

7ــ برای کاهش استرس در سالمند کدام گزینه صحیح است؟
الف) صحبت کردن سالمند درباره ی احساساتش
ب) پرداختن به کارهای دلخواه
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ج) رفتن به دیدار دوستان

د) همه ی گزینه ها

د) همه ی گزینه ها
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؟

آزمون پایانی عملی واحد کار چهارم
آقای کبیری  70سال دارد .همسرش یک سال پیش فوت کرده است .او از  3ماه قبل که کوچک ترین

دخترش هم ازدواج کرده تنها زندگی می کند .اخیرا ً دچار دردهای عضالنی می شود که با مصرف داروهای

مسکن بهبود نمی یابد .شب ها به سختی به خواب می رود و صبح ها خسته و کسل است .گاهی فراموش

می کند که آیا قرصی را که دکتر برای قلبش تجویز کرده خورده است یا نه؟ برای اطمینان قرصی دیگر
می خورد .فراموش کرده که قبض تلفن را بپردازد و سه روز است که تلفن قطع شده است .به نظر شما این

سالمند چه بیماری ها و یا مشکل هایی دارد؟ برای کمک به این سالمند چه سفارش هایی به او و اطرافیانش
می توانید بکنید .نتیجه را به صورت گزارش ارایه دهید.
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وا حد کا ر پنجم

حوا  دث و بیما ری های مزمن د و ره ی سا لمندی

مراقبت از ساملندان در خانه :حوادث و بیماری های مزمن دوره ی ساملندی

هد
ف های رفتاری :انتظار
زیر دست یابد:
حد ک
ار بتواند به هدف های
 1ـ مهم ترین علل به وج
ود
آ
مد
ن
حو
اد
ث
در
سا
2ـ ر
ملندان را فهرست کند.
اه های کاهش احتمال
بر
وز
ح
اد
ثه
در
م
حی
ط
زندگ
    3ـ پوکی ا
ی ساملند را نام ببرد.
ستخوان را شرح دهد.
 4ـ عوارض پوکی است
خ
وا
ن
را
ف
هر
س
ت
کن
د.
  5
ـ راه های جلوگیری از
پ
وک
ی
ا
ست
خ
وا
ن
را
نا
م ببرد.
   6ـ فشار خون سامل
ند را اندازه گیری کند.
 7ـ مقدار طبیعی فش
ار
خو
ن
در
سا
ملن
دا
ن را بیان کند.
    8ـ راه های پیشگیری
از
ا
فز
ای
ش
ف
ش
ار
خو
ن و یا کنتر
9ـ ر
ل آن را توضیح دهد.
اه های پیشگیری از ابت
ال
ی
سا
ملن
دا
ن
را
به
 10ـ فوا
دیابت فهرست کند.
صل اجنام آزمایش کن
تر
ل
ق
ند
خو
ن
را
در
ساملندان بیان کند.
 11ـ راه های پیشگیر
ی
از
ی
بو
س
ت
را
در
2
ساملندان فهرست کند.
 1ـ راه های کمک به سا
مل
ند
ی
را
که
ب
ی
ا
خ
تی
اری ا
3
درار دارد توضیح دهد.
 1ـ عالمی بزرگ شدن غ
ده
ی
پ
رو
س
تا
ت
را
ف
هر
ست کند.
 14ـ راه های پیشگ
یر
ی
از
ک
مر
د
رد
و
د
رد زانو را
در ساملند شرح دهد.
می رود ،هنرجو پ
س از گذراندن این وا

پیش آزمون واحد کار پنجم ؟

؟

؟ ؟

؟

؟

؟ ؟

؟

؟ ؟

جمله های درست را با عالمت  و جمله های غلط را با عالمت * مشخص کنید:
1ــ حوادث قابل پیش گیری نیست.
2ــ تصادف با وسایل نقلیه شایع ترین حادثه در سالمندان است.
3ــ کاهش بینایی یکی از علل حوادث در سالمندان است.
4ــ پوکی استخوان در دوره ی سالمندی طبیعی است.
  5ــ فقط زنان به پوکی استخوان مبتال می شوند.
  6ــ پوکی استخوان همیشه با درد همراه است.
7ــ سالمندی که پوکی استخوان دارد نباید ورزش کند.
  8ــ ورزش یکی از عوامل مهم برای قرار گرفتن کلسیم در داخل استخوان و محکم شدن استخوان  هاست.
9ــ سیگار پوکی استخوان را تشدید می کند.
10ــ کسی که سابقه ی سنگ کلیه دارد باید از شیر و فراورده های آن کمتر استفاده کند.
11ــ فشار خون باال با روش زندگی ارتباط دارد.
12ــ چاقی باعث افزایش فشار خون می شود.

؟
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13ــ کوری یکی از عوارض دیابت است.
14ــ در افراد چاق اولین قدم برای درمان دیابت رسیدن به وزن مناسب است.
15ــ یبوست برای سالمندان طبیعی است.
16ــ بی اختیاری ادرار در سالمندی طبیعی است.
17ــ بزرگی غده ی پروستات قابل درمان است.
18ــ مصرف داروهای مسکن تنها راه کاهش درد مفصل زانو است.

1ــ      5ــ حوادث دوره ی سالمندی و راه های پیشگیری
از آن

حادثه قابل پیشگیری است .همه ی افراد در هر سنی باید
مراقب خود باشند .اما در دوره ی سالمندی ،این مراقبت باید
بیشتر باشد ،زیرا در صورت بروز حادثه احتمال آسیب دیدگی
به خصوص شکستگی بیشتر می شود و مدت زمان الزم برای
ترمیم زخم ها وشکستگی ها ،طوالنی تر است.
زمین خوردن ساده بر روی فرش ،ممکن است باعث
شکستگی استخوان لگن و بستری شدن طوالنی مدت در
بیمارستان شود .شایع ترین حادثه در دوره ی سالمندی افتادن و
زمین خوردن است ،که گاهی به علت عوامل محیط زندگی پیش
می آید ،مانند لیز بودن کف حمام و کافی نبودن نور راه پله ها.
گاهی نیز علت زمین خوردن مربوط به خود سالمند است.
مث ًال به علت تغییر فشار خون و سرگیجه ،تعادل سالمند به هم
خورده ،به زمین می افتد.
برای پیشگیری از حوادث ،باید علل ایجاد کننده ی آن
را برطرف کنیم .از محیط خانه شروع می کنیم.
1ــ1ــ    5ــ حوادث محیط خانه و راه های پیشگیری
از آن
الف) پله ها :سالمندان بیشتر روی پله ها زمین می خورند
ومعمو ًال این اتفاق در پله ی آخر می افتد ،جایی که ممکن است
به اشتباه تصور کنند که پله ها تمام شده است.
نکته های الزم در پیشگیری از افتادن از پله ها:
1ــ هنگام باال و پایین رفتن سالمند از پله ها ،حتم ًا چراغ
 322راه پله و پاگرد را روشن کنید تا نور ،کافی باشد.

2ــ لبه ی پله ی اول و پله ی آخر با چسباندن نوار رنگی یا
رنگ کردن مشخص شود تا انتهای پله بهتر دیده شود.
3ــ نصب نرده در کنار پله ها ضروری است .اگر نصب
نرده امکان ندارد ،میله ای محکم با فاصله ای مناسب بر روی
دیوار نصب شود به طوری که سالمند بتواند از آن برای باال یا
پایین رفتن کمک بگیرد.

4ــ چنان چه روی پله ها با فرش یا موکت پوشانده شده
است ،حتم ًا باید کفپوش پله به وسیله ی گیره های مخصوص ،به
پله ثابت شود .مراقب باشید که چین نخورد و کشیده نشود.
ب) آشپزخانه :آشپزخانه نیز یکی از محل های شایع
زمین خوردن است.
نکته های الزم در پیشگیری از افتادن در آشپزخانه:
1ــ کف پوش آشپزخانه نباید لیز باشد.
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2ــ از واکس های براق کننده برای کف آشپزخانه استفاده
نکنید ،زیرا عالوه بر این که خطر لیزخوردن را بیشتر می کند،با
انعکاس نور و به وجود آوردن اختالل دید خطر زمین خوردن
سالمند را افزایش می دهد.
3ــ پس از شستن ِ
کف آشپزخانه و یا خیس شدن آن به
هر دلیلی ،بالفاصله آن را خشک کنید.
ج) حمام :حمام نیز به دلیل خیس بودن کف آن ،از
محل های بسیار پرخطر زمین خوردن است.

باشید:

هنگام استحمام سالمند ،نکته های زیر را در نظر داشته

1ــ از دمپایی هایی برای حمام استفاده کنید که کف آن
لیز نباشد .دمپایی ابری اص ًال مناسب نیست.
پالستیکی مخصوصی که از لیز خوردن
2ــ از کفپوش
ِ
جلوگیری می کند برای کف حمام استفاده کنید.
3ــ اگر حمام کردن در حالت ایستاده برای سالمند سخت



است ،صندلی یا چهارپایه ای محکم برای نشستن او زیر دوش
بگذارید .دوش دستی نیز می تواند کمک کننده باشد.
4ــ میله هایی را به جای دستگیره بر روی دیوار حمام
نصب کنید که سالمند بتواند قبل از لیز خوردن با گرفتن آن ها
تعادل خود را حفظ کند.
د) اتاق :برای کاهش خطرات احتمالی در اتاق به
نکته های زیر توجه کنید:
1ــ کلید برق اتاق ،باید در نزدیک ترین محل به در
ورودی باشد تا سالمند مجبور نباشد برای روشن کردن المپ،
در تاریکی راه برود.
2ــ فرش کف اتاق را طوری پهن کنید که لبه های آن به
پا ،گیر نکند.
3ــ پتو یا روفرشی روی فرش پهن نکنید ،زیرا امکان
جمع شدن و لیزخوردن و گیر کردن به پا را زیاد می کند.
4ــ وسایل خانه را طوری بچینید که سر راه نباشند،
به خصوص در مسیر اتاق خواب سالمند به توالت و آشپزخانه
که نیاز است شب ها هم از آن ها استفاده کند.
  5ــ در باره ی وسایل برقی مثل تلویزیون ،رادیو و … دقت
کنید که سیم آن ها از کنار دیوار رد شده باشد و در مسیر عبور و
مرور نباشد.
  6ــ بهتر است خانه ای را انتخاب کنید که بین اتاق ها
اختالف سطح یا پله نباشد ،زیرا پله یا اختالف سطح خطر
زمین خوردن را افزایش می دهد.

فعالیت عملی1
به خانه ی یكی از سالمندان آشنای خود بروید .به محل زندگی او دقت كنید .محیط خانه را از نظر احتمال
بروز حادثه بررسی كنید .الف) مواردی كه احتمال بروز حادثه را افزایش می دهد فهرست كنید.
ب) راه های كاهش خطر حادثه در منزل را برحسب فهرست خود برای سالمند توضیح دهید.
ج) اصالح كدام یك از این فهرست برای وی امكان پذیر نیست؟ چرا؟ نتیجه ی كار خود را در كالس
گزارش داده ،بحث كنید.
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2ــ1ــ    5ــ حوادث ناشی از تغییرهای وضعیت
جسمی سالمند و راه های پیشگیری از آن ها:

هنگام برخاستن از رختخواب ،ابتدا به آرامی بنشیند و
بعد برخیزد.

سرگیجه و عدم تعادل یکی از عواملی است که می تواند
باعث سقوط و افتادن شود .در صورت وجود سرگیجه ،حتم ًا
باید سالمند به پزشک مراجعه کند .خم کردن سر به عقب و
بلند شدن ناگهانی نیز ممکن است باعث سرگیجه و عدم تعادل
شود .این امر به علت تغییرهایی است که با افزایش سن در بدن
ایجاد می شود .برای پیشگیری از آن ،الزم است شما نکته های
زیر را به سالمند سفارش کنید:
لوازم مورد نیاز را در طبقات پایین تر قفسه بگذارد.
موقع لم دادن روی مبل یا تکیه به پشتی نیز باید دقت
داشته باشد که سر خود را خیلی به عقب خم نکند .مراقب
باشید که سالمند روی مبل یا پشتی خوابش نبرد ،زیرا ممکن
است سر در وضعیت نامناسب و خم به عقب قرار گیرد.

ضعف بینایی یکی دیگر از عوامل ایجاد حوادثی مانند
زمین خوردن و تصادف های رانندگی است .برای پیشگیری از این
حوادث ،الزم است شما نکته های زیر را به سالمند سفارش کنید:
ــ هنگام ورود به اتاق تاریک یا هنگام بیرون رفتن در
شب ،اول محیط را روشن کند .زیرا با افزایش سن چشم ها
دیرتر به تاریکی عادت می کنند.
مطالعه و کارهای چشمی را در نور کافی انجام دهد.
ــ در صورت بروز هر نوع ناراحتی در دید ،مثل تارشدن
دید ،دیدن جرقه های نورانی ،کج و معوج دیدن خطوط صاف،
درد و قرمزی چشم ها و … به پزشک مراجعه کند.
ــ حتی اگر مشکلی ندارد ،ضروری است سالی یک بار
معاینه ی چشم شود.

حوادث ناشی از مشکل های بینایی در سالمند و
حوادث ناشی از سرگیجه و عدم تعادل در سالمند و
پیشگیری از آن ها:
پیشگیری از آن ها:

حوادث ناشی از مشکل های شنوایی در سالمند و
پیشگیری از آن ها:

شنیدن صداهای محیط ،در بسیاری از مواقع ما را از خطر
آگاه می کند .هنگامِ عبور از خیابان و یا رانندگی ،کم بودن قدرت
شنوایی سالمندان می تواند موجب بروز حادثه بشود .بنابراین
الزم است در هر زمان که خود سالمند احساس کند شنوایی اش
کاهش یافته است و یا اطرافیان وی متوجه این موضوع بشوند،
برای معاینه از نظر شنوایی به شنوایی سنج (ادیو متریست) و یا
متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه کند.



324

فعالیت عملی2
شما می توانید با دو سؤال از اطرافیان سالمند خود كه قادر به ایستادن و راه رفتن بدون استفاده از وسایل كمكی
هستند ،بفهمید كدام سالمند در معرض خطر سقوط است  .سپس نتایج را به صورت گزارش در كالس ارایه دهید .
سؤال  )1از سالمند سؤال كنید كه آیا طی سه ماه گذشته زمین خورده است .منظور هر نوع زمین خوردن
از یك سطح به سطح دیگر و یا در همان سطح یا بدون صدمه است.
سؤال  )2چنانچه جواب سالمند به سؤال اول ،بلی بود تعداد دفعات زمین خوردن در سه ماه گذشته را
سؤال كنید .درصورتی كه مساوی و یا بیشتر از سه بار بود این سالمند در معرض خطر سقوط است و باید از نظر
اختالل تعادل به پزشك مراجعه كند.
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بیشتر بدانید
آزمایش كنترل تعادل :از ساملند بخواهید در حالت ایستاده چشم خود را ببندد ،سپس پای راست
خود را باال نگه دارد 30 .ثانیه زمان بگیرید .اگر ساملند توانست این كار را اجنام دهد ،از او بخواهید همنی كار را
با پای چپ اجنام دهد .چنانچه ساملند توانست روی هریك از پاها  30ثانیه با چشم بسته بایستد مشكلی ندارد.
چنانچه ساملند با پای راست یا چپ نتوانست این كار را اجنام دهد در معرض خطر سقوط است و باید از نظر
اختالل تعادل توسط پزشك معاینه شود.
این آزمایش را كنار دیوار و یا میز اجنام دهید به نحوی كه در صورت به هم خوردن تعادل ،ساملند بتواند
دستش را به جایی بگیرد و از سقوط وی جلوگیری شود .برای اطمینان بیشتر بهتر است فرد دیگری پشت او
ایستاده باشد تا در صورت به هم خوردن تعادل ساملند ،او را نگه دارد.

  2ــ    5ــ بیماری های مزمن دوره ی سالمندی

در دوره ی سالمندی بیماری های غیرواگیر شایع ترند .این
بیماری ها چنا نچه تشخیص داده نشوند و به موقع درمان نشوند،
عوارض جبران ناپذیری را به جا می گذارند و موجب معلولیت
و ناتوانی سالمند می شوند .با رعایت یک سری نکته ها می توان
از بروز و یا پیشرفت این بیماری ها جلوگیری کرد .همچنین
معاینات دوره ای سالمندان برای تشخیص به موقع این بیماری ها،
به خصوص بیماری هایی که در ابتدا بدون عالمت اند اهمیت
بسیاری دارد.

1ــ2ــ  5ــ
پوکی استخوان :اسکلت بدن ما از
ِ
استخوان ساخته شده است .کلمه ی استخوان ،محکم بودن را
به یاد ما می آورد .ماده ی اصلی که سختی و شکل استخوان را
به وجود می آورد ،کلسیم است .ذخیره شدن کلسیم در استخوان
از قبل از تولد آغاز می شود و تا سن  30سالگی ادامه می یابد.
در  30سالگی ،استخوان های فرد سالم به بیشترین سختی خود
می رسد .بعد از این اگر فعالیت بدنی وجود نداشته باشد یا
غذای کلسیم دار کم مصرف شود ،به تدریج کلسیم و استخوان ها
شکننده می شود .به این حالت «پوکی استخوان» می گویند.
پوکی استخوان هم زنان و هم مردان را مبتال می کند.

بیشتر بدانید
پوكی استخوان را گاهی بیماری خاموش می نامند ،زیرا بدون هیچ عالمتی ،كم كم به وجود می آید .معمو ًال
فرد مبتال به پوكی استخوان از بیماری خود اطالعی ندارد .زمانی متوجه آن می شود كه براثر ضربه ای كوچك ،مث ًال
نشسنت ناگهانی ،لغزیدن و پیچ خوردن پا ،زمنی خوردن و یا برخورد با اشیا ،شكستگی استخوان های قسمت های
مختلف بدن ،مثل استخوان لگن و یا له شدگی ستون فقرات كمری برای او پیش می آید .چون با افزایش سن
احتمال ابتال به پوكی استخوان بیشتر می شود ،هر ساملندی برای آگاهی از وضعیت استخوان های خود باید به
پزشك مراجعه كند.

325

مراقبت از ساملندان در خانه :حوادث و بیماری های مزمن دوره ی ساملندی

پوکی استخوان
افراد در معرض ِ

به نظر شما چه کسانی بیشتر دچار پوکی استخوان
می شوند؟
افراد مسن
زنان یائسه
کسانی که حرکت ندارند و ورزش نمی کنند.
کسانی که در غذای روزانه ی آن ها لبنیات و مواد غذایی
کلسیم دار ،کم است.
کسانی که سیگار می کشند.
کسانی که الکل مصرف می کنند.
زن هایی که زایمان زیاد و با فاصله ای کمتر از  3سال
داشته اند.

مشکل های ناشی از پوکی استخوان

به نظر شما سالمند مبتال به پوکی استخوان با چه
مشکل هایی روبه روست؟

استخوان های او با یک ضربه ی خفیف می شکند.
حتی ممکن است استخوان های او بدون هیچ ضربه ای
خود به خود بشکند.
در این افراد جوش خوردن شکستگی خیلی سخت
و طوالنی است .بنابراین باید مدت طوالنی تری در بیمارستان
بستری شوند.
گاهی این افراد از دردهای استخوانی هم رنج
می برند.

پیشگیری از پوکی استخوان

آیا می دانید برای پیشگیری از پوکی استخوان و یا
جلوگیری از پیشرفت آن در سالمندان چه کار می توانید بکنید؟
به کارگیری سفارش هایی که در اینجا برای پیشگیری از
پوکی استخوان و یا جلوگیری از پیشرفت آن داریم برای همه ی
سن ها حتی خود شما مفید است.
سالمند را تشویق کنید به طور منظم ورزش کند.
ورزش یکی از عوامل مهم برای قرارگرفتن کلسیم در داخل
استخوان و محکم شدن استخوان هاست.
به سالمند آموزش دهید تا هر روز از مواد غذایی
کلسیم دار ،به خصوص شیر و فراورده های پاستوریزه ی کم چربی
مصرف کند .شیر منبع خوبی برای کلسیم است.

توجه!
به یاد داشته باشید كه اضافه كردن چای ،پودر نسكافه،پودر كاكائو و قهوه به شیر ،همچنین مصرف
شربت های كاهش دهنده ی اسید معده از جذب شدن كلسیم جلوگیری می كنند.
نوشابه های گازدار جلوی جذب کلسیم غذا را می گیرد.
پس به سالمند سفارش کنید که تا حد امکان نوشابه های گازدار
کمتر مصرف کند.
ِ
مصرف الکل برای همه ،در هر سنی
سیگارکشیدن و
و در هر شرایطی ضرر دارد .از جمله عوارض آن ها ،تشدید
 326پوکی استخوان است .پس به سالمند سفارش کنید از مصرف

آن ها جد ًا خودداری کند.
ویتامین  Dبا افزایش جذب کلسیم از پوکی استخوان
جلوگیری می کند .برای ِ
تأمین آن باید سالمند هر روز زیر نور
مستقیم خورشید قرار بگیرد .تابش نور خورشید از پشت شیشه
تأثیری ندارد.

مراقبت از ساملندان در خانه :حوادث و بیماری های مزمن دوره ی ساملندی



فعالیت عملی3
1ـ پنج نفر از خانواده و یا آشنایان خود را در سن های مختلف (زیر  60سال) در نظر بگیرید .این افراد
را با فهرست كسانی كه بیشتر دچار پوكی استخوان می شوند مقایسه كنید.
الف) تعیین كنید چند نفر از آنان جزء این فهرست نیستند؟
ب) نتیجه ی كار خود را با نتیجه ی كار سایر همكالسان خود ،در كالس مقایسه كنید.
2ـ پنج نفر از سالمندانی را كه می شناسید در نظر بگیرید .این سالمندان را با فهرست كسانی كه
بیشتر دچار پوكی استخوان می شوند مقایسه كنید.
الف) تعیین كنید چند نفر از آنان به جز مسن بودن شامل سایر موارد این فهرست نیستند؟
ب) نتیجه ی كار خود را در كالس با نتیجه ی كار سایر همكالسان مقایسه كنید.
ج) درباره ی نتیجه ی هر دو كار عملی در كالس بحث كنید.
3ـ یك كتابچه ی آموزشی  3تا  4صفحه ای با موضوع پوكی استخوان و آموزش های الزم برای پیشگیری
از آن تهیه كنید (اگر امكان داشت از عكس و طراحی های متنوع هم در آن استفاده كنید) .می توانید پس از
تأیید هنرآموز خود این كتابچه را به عنوان آموزش به سالمندان اطراف خود هدیه كنید.

2ــ2ــ    5ــ فشار خون باال :فشار خون طبیعی برای
افراد سالمند کمتر از  140/90میلی متر جیوه 1است .یعنی هم
فشار خون ماکزیمم باید کمتر از  140میلی متر جیوه باشد و
هم فشار خون مینیمم باید کمتر از  90میلی  متر جیوه باشد .در

سالمندان اگر فشار خون ماکزیمم  140میلی متر جیوه و بیشتر و یا
فشار خون مینیمم  90میلی متر جیوه و بیشتر باشد ،به عنوان فشار
خون باال محسوب می شود.

بیشتر بدانید
در ساملندان ،فشار خون باید از هر دو دست ،اندازه گیری شود .معمو ًال به طور طبیعی فشار خون دست
راست و چپ  10تا  20میلی متر جیوه اختالف دارد و معمو ًال دست راست فشار خون باالتری دارد .فشار خون
باالتر به عنوان فشار خون ساملند در نظر گرفته می شود .اما اختالف بیشتر از این مقدار غیرطبیعی است.
درصورتی كه اختالف فشار خون دو دست بیش از  20میلی متر جیوه باشد ،باید به پزشك مراجعه شود.
برای پیشگیری از ابتال به فشار خون باال ،به سالمند
سفارش کنید شیوه ی زندگی سالم مانند تغذیه ی سالم و پرهیز
از غذاهای شور ،ترک دخانیات ،ورزش و مراجعه ی سالیانه
1ــ اصطالح ًا مى گوىند  14روى 9

به پزشک را جانشین عادت های غلط کند .همچنین با داشتن
سردرد مداوم و ورم پاها نیز باید به فشارخون باال مشکوک
شد.
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فعالیت عملی4
به شیوه ی زندگی سالمندان اطراف خود توجه كنید .فهرستی از عادت های درست و نادرست آن ها
تهیه كنید .در پایان نتیجه گیری كنید كه هریك از عادت ها چه نتیجه ی مثبت یا منفی در زندگی سالمند در پی
دارد.

3ــ2ــ    5ــ دیابت :همانطور  که در پودمان مبانی
بیماری های واگیر و غیرواگیر گفته شد دیابت بیماری
ناتوان کننده ای است که در آن سلول های بدن قادر به استفاده
از قند حاصل از مواد غذایی نیستند و به این دلیل میزان قند
خون باال می رود .افزایش قند خون به تدریج موجب تخریب و
اختالل عمل اعضای بدن به خصوص چشم ها ،کلیه ها ،اعصاب



و قلب و عروق می شود .بنابراین سالمندان ،حتی اگر هیچ
عالمتی نداشته باشند ،باید سالی یک بار آزمایش قند خون را
انجام دهند .حفظ وزن مناسب ،افزایش فعالیت بدنی و ورزش
منظم و پرهیز از مصرف قند و شیرینی زیاد به پیشگیری از بروز
دیابت کمک می کند.

فعالیت عملی5
از پرسشنامه ی زیر  3نسخه تهیه كنید .این پرسشنامه را برای  3نفر از سالمندانی كه در اطراف شما
هستند و به ظاهر بیماری ندارند تكمیل كنید.
ردیف
1

2

3
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سؤال

آخرین باری كه فشار خون شما اندازه گیری
شده ،چه زمانی بوده است؟
كد  = 1كمتر از یک سال قبل
كد  = 2بیشتر از یک سال قبل
آخرین باری كه قند خون شما اندازه گیری شده،
چه زمانی بوده است؟
كد  = 1كمتر از یک سال قبل
كد  =2بیشتر از یک سال قبل
آخرین باری كه چشم شما معاینه شده ،چه زمانی
بوده است؟
كد  =1كمتر از یک سال قبل
كد  =2بیشتر از یک سال قبل

پاسخ

در جمع دوستان خود در كالس از مجموع پرسشنامه هایی كه تكمیل شده است ،پاسخ این پرسش ها را
به دست بیاورید.
1ـ چند درصد سالمندان بیش از یك سال است كه فشار خونشان كنترل نشده است؟
2ـ چند درصد سالمندان بیش از یك سال است كه قند خونشان كنترل نشده است؟
3ـ چند درصد سالمندان بیش از یك سال است كه معاینه ی چشم پزشكی نداشته اند؟
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4ــ2ــ    5ــ یبوست در سالمندی :یبوست مشکل
شایعی است که در همه ی سن ها دیده می شود .هرچند این
مشکل در سالمندی بیشتر است ،باید بدانید افزایش سن دلیل
یبوست نیست ،بلکه عواملی مختلف در ایجاد آن دخالت دارد
مث ًال گاهی بیماری خاصی موجب یبوست می شود و الزم است
سالمند برای بررسی علت و درمان بیماری ،به پزشک مراجعه
کند .گاهی نیز مصرف داروها موجب یبوست می شود که در این
باره نیز ،باید از پزشک سؤال شود .اما اغلب ،شیوه ی زندگی
سالمند باعث یبوست او می شود .سالمند با داشتن شیوه ی
صحیح زندگی مانند مصرف مواد غذایی فیبردار مثل سبزی ها،
میوه ها و نان های سبوس دار ،نوشیدن روزانه  6تا  8لیوان
مایعات ،ورزش و فعالیت بدنی منظم ،اجابت ِ مزاج در زمانی
مشخص از روز می تواند از ابتال به یبوست پیشگیری کند.
  5ــ2ــ    5ــ بی اختیاری ادرار :آیا سالمندی را
می شناسید که بی اختیاری ادرار داشته باشد؟
او در زندگی روزانه ی خود چه مشکل هایی دارد؟
آیا به میزان کافی مایعات می نوشد؟
آیا شما می توانید به این سالمند کمک کنید؟



با افزایش سن ،دفع ادرار دچار تغییرهایی می شود .برای
مثال تحمل نگه داشتن ادرار کمتر می شود ،کار کردن کلیه ها
در طول شب هم ادامه می یابد ،عضالت شکم و لگن ضعیف
می شوند و مثانه کام ًال خالی نمی شود .این تغییرها موجب
می شود که برای سالمند:
ــ نگه ِ
داشتن ادرار مشکل تر شود.
ــ در طول شب چندین بار برای ادرار  کردن بیدار
شود.
ــ دفعات ادرار  کردن بیشتر شود.
ــ احتمال عفونت ادراری و تشکیل سنگ افزایش
یابد.
این تغییرهای طبیعی احتمال بروز برخی از بیماری ها را
بیشتر می کند .یکی از این بیماری ها بی اختیاری ادرار است.
بسیاری از سالمندان فکر می کنند بی اختیاری ادرار در پیری
طبیعی است .پس اقدامی برای درمان آن نمی کنند و این مشکل
را تحمل می کنند .بی اختیاری ادرار موجب می شود که سالمند،
کمتر از خانه خارج شود ،در میهمانی ها شرکت نکند و خوردن
آب و مایعات دیگر را کم کند.

فعالیت عملی6

پنج سالمند را در اطراف خود شناسایی كنید و پاسخ پرسش های زیر را از او بخواهید:
آیا بی اختیاری ادرار دارید؟
آیا هنگام سرفه ،خنده ،عطسه و یا بلند شدن از زمین مقداری از ادرار شما می ریزد؟
آیا زمانی كه ادرار دارید نمی توانید تا رسیدن به دستشویی خود را نگه دارید؟
آیا ادرارتان قطره قطره می ریزد؟
چنانچه پاسخ هریك از پرسش ها بلی بود سالمند بی اختیاری ادرار دارد .نتیجه ی فعالیت خود را
به صورت گزارش در كالس ارائه دهید.
چنانچه سالمند مبتال به بی اختیاری ادرار است باید به پزشك مراجعه كند تا علت ایجاد كننده ی آن
درمان شود .عالوه بر مراجعه به پزشك ،شما می توانید به سالمند سفارش كنید ،كارهای زیر را انجام دهد :
هر  2ساعت یك بار به توالت برود و ادرار كند.
روزانه  6تا  8لیوان مایعات بنوشد.
بعد از ساعت  8شب از نوشیدن مایعات خودداری كند.
لباس های آزاد و راحت بپوشد.
عضالت كف لگن را با تمرین های خاص تقویت كند.
مثانه را تقویت كند.
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بیشتر بدانید
مترین تقویت مثانه
برای این كار از ساملند بخواهید كه سعی كند كم كم مدت زمان بیشتری ادرارش را نگه دارد .برای شروع
هر  2ساعت یك بار ادرار كند .به تدریج سعی كند این مدت زمان  2ساعت را بیشتر كند .اینكه چقدر این فاصله ی
زمانی را بیشتر می كند به خود ساملند بستگی دارد ولی باید در حدی باشد كه ادرار نریزد .كم كم این فاصله را
به  3تا  4ساعت برساند .الزم نیست كه ساملند این مترین را شب ها اجنام دهد .با اجنام این مترین توانایی مثانه
برای نگه داشنت ادرار بیشتر می شود.
تقویت عضالت كف لگن
مترین اول :از ساملند بخواهید كه هر بار برای ادرار كردن به توالت می رود ،چندین بار به طور ارادی ،دفع
ادرار را شروع و قطع كند.
مترین دوم :از ساملند بخواهید ناحیه ی مقعد را سفت كند مانند حالتی كه می خواهد مانع دفع مدفوع شود
و این حالت را برای مدت  5ثانیه حفظ و بعد رها كند .به ساملند یاد دهید كه در طول انقباض به هیچ وجه نفس
خود را حبس نكند .این كار را چندین بار در طول روز اجنام دهد .تكرار مترین باید در حدی باشد كه ساملند
خسته نشود .ساملند این مترین را در حالت ایستاده ،نشسته و یا خوابیده نیز می تواند اجنام دهد.

  6ــ2ــ    5ــ بزرگی غده ی پروستات :آیا می دانید
بزرگی غده ی پروستات چه مشکل هایی را برای مردان سالمند
به وجود می آورد؟
غده ی پروستات در مسیر مجرای ادرار مردان قرار دارد.
با افزایش سن ،این غده بزرگ می شود و مجرای ادرار را تنگ
می کند .تنگی مجرای ادرار موجب مشکل هایی در ادرار کردن
می شود و در نهایت باعث بی اختیاری ادرار می شود .شایع ترین
علت بی اختیاری ادرار در مردان بزرگی غده ی پروستات است.
اگر سالمند هریک از عالیم زیر را دارد برای بررسی وضعیت
غده ی پروستات باید به پزشک مراجعه کند:
ــ بعد از اتمام ادرار ،احساس می کند ادرارش کام ًال
خالی نشده است.
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ــ با فاصله ی زمانی کمتر از  2ساعت مجبور است برای
ادرار کردن دوباره به دستشویی برود.
ــ هنگام ادرارکردن چند بار ادرارش قطع و دوباره شروع
می شود.
ــ نگه داشتن ادرار سخت شده است.
ــ فشار جریان ادرار نسبت به قبل کم شده است.
ــ وقتی برای ادرار کردن به دستشویی می رود برای شروع
ادرار مجبور است زور بزند.
ــ بعد از رفتن به رختخواب چندین بار مجبور است برای
ادرار  کردن بلند شود.
ــ سوزش ادرار دارد.
ــ ادرارش قطره قطره می آید.
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توجه!
بزرگی پروستات داشته باشد .سرطان پروستات اگر زود
سرطان پروستات ممكن است عالیمی شبیه
ِ
تشخیص داده شود ،درمان می شود.



فعالیت عملی7
آیا سالمندی را می شناسید كه بی اختیاری ادرار داشته باشد؟ اگر می شناسید از او سؤال كنید برای
درمان بی اختیاری ادرار چه اقدامی كرده است؟ چه نكته هایی را رعایت می كند؟ آیا اقدام هایی كه كرده است
و نكته هایی كه رعایت می كند صحیح است؟ نتایج بررسی خود را در كالس ارایه دهید.

7ــ2ــ  5ــ ساییدگی مفاصل (آرتروز) :چند درصد
از سالمندانی که می شناسید از دردهای استخوانی و مفصلی رنج
می برند؟

آیا می توان از این دردها پیشگیری کرد؟
آرتروز 1یکی از بیماری های شایع در سالمندی است .در
این بیماری ،ساییدگی و التهاب مفصل موجب درد و به دنبال آن
محدودیت حرکتی مفصل می شود .کمر و زانو از مفاصلی هستند

که بیشتر گرفتار می شوند .عالوه بر درمان های دارویی که برای
تسکین درد و التهاب در آرتروز هست رعایت اصول زیر نیز
برای کاهش درد و یا پیشگیری از این مشکل ها مؤثر است:
داشتن وزن مناسب
انجام حرکات ورزشی مناسب مانند تمرین های تقویت
عضالت ران برای پیشگیری از آرتروز زانو
حمل صحیح اشیا و خودداری از جابه جا کردن اشیای
سنگین
رعایت اصول صحیح خوابیدن    ،نشستن      ،ایستادن،
راه رفتن ،خم شدن و لباس پوشیدن که در پودمان بهداشت فردی
درباره ی آن ها توضیحات کامل داده شد .در این جا یادآوری
می شود سالمندان در حین نشستن ،ایستادن و انجام کارهای
روزانه باید عضالت شکم را منقبض کنند تا شکم تو برود و
گودی کمر کمتر شود .به عالوه شانه ها را صاف نگه دارند.

 arthrosisــ1

331

مراقبت از ساملندان در خانه :حوادث و بیماری های مزمن دوره ی ساملندی

چکیده
 افتادن و زمىن خوردن از شاىع ترىن حوادث دوره ى سالمندى است .گاهى علت آن
محىط زندگى است .باىد محىط زندگى سالمند را تا جاىى كه امكان دارد با شراىط سالمندى
سازگار كنىم .با تغىىرهاىى در پله ها ،آشپزخانه ،حمام ،اتاق و محىط اطراف سالمند مى توانىم
از بروز اىن قبىل حوادث جلوگىرى كنىم.
 گاهى علت اىن حوادث مربوط به بىمارى ها و مشكل هاى خود سالمند است .سرگىجه
و عدم تعادل ،كاهش بىناىى و شنواىى شاىع ترىن آن ها هستند كه موجب زمىن خوردن و
حوادث رانندگى در سالمندان مى شود .دوره ى سالمندى ،دوره ى تغىىر در بىناىى و شنواىى
است .بنابراىن الزم است سالمندان سالى ىك بار براى چشم ها معاىنه شوند .همچنىن هر
زمان كه سالمند و ىا اطرافىان وى احساس كنند كه شنواىى سالمند كاهش ىافته است ،باىد
براى معاىنه به شنواىى سنج و ىا متخصص گوش و حلق و بىنى مراجعه كنند.
 با افزاىش سن ،اگر تحرك و فعالىت بدنى نباشد و كلسىم كافى از طرىق مواد غذاىى
به بدن نرسد« ،پوكى استخوان» اىجاد مى شود .در اىن حالت ،استخوان ها شكننده مى شوند
و ممكن است با ىك ضربه ى كوچك ىا حتى خود به خود بشكنند .ورزش منظم ،مصرف
روزانه ى مواد كلسىم دار ،مانند لبنىات كم چربى ،قرارگرفتن در زىر نور مستقىم خورشىد و
ترك دخانىات مى تواند به جلوگىرى از پوكی استخوان كمك كند .ىكى از مهم ترىن عوارض
پوكى استخوان ،شكستگىِ استخوان ها است.
 فشار خون باال ىكى از مهم ترىن و شاىع ترىن بىمارى هاى قلبى عروقى است .از
آن جا كه بىمارى فشار خون ممكن است سال ها بدون عالمت باشد در سالمندان سالم سالى
ىك بار باىد فشار خون اندازه گىرى شود .فشار خون باال با سبك و روش صحىح زندگى
ارتباط دارد .بنابراىن جاىگزىن كردن شىوه ى زندگى سالم به جاى شىوه هاى نادرست ،تا
حدى بسىار از بروز فشار خون و ىا عوارض ناتوان كننده ى آن مانند سكته هاى قلبى و مغزى،
نارساىى كلىه و اختالالت بىناىى پىشگىرى مى كند.
 دىابت نىز ىكى از بىمارى هاى ناتوان كننده در سالمندى است كه به اكثر دستگاه هاى
بدن آسىب مى رساند .در اىن بىمارى سلول هاى بدن نمى توانند از قند به دست آمده از مواد
غذاىى استفاده كنند .درنتىجه قند خون افزاىش مى ىابد .از آن جا كه اىن بىمارى ممكن است
سال ها بدون عالمت باشد ،سالمندان سالم باىد سالى ىك بار قند خونشان كنترل شود .حفظ
وزن مناسب ،فعالىت بدنى و ورزش منظم به پىشگىرى از بروز و ىا كنترل دىابت كمك
مى كند.
332

مراقبت از ساملندان در خانه :حوادث و بیماری های مزمن دوره ی ساملندی

 ىبوست ىكى از مشكل هاى شاىع در سالمندان است كه عوامل مختلفى در اىجاد آن
دخالت دارد .مصرف غذاهاى فىبردار مثل مىوه ها و سبزى ها ،نان هاى سبوس دار ،نوشىدن
ماىعات كافى و اجابت مزاج در زمانى مشخص از روز به جلوگىرى از ىبوست كمك مى كند.
ورزش و فعالىت هاى بدنى منظم نىز فعالىت روده ها را افزاىش مى دهد .همواره باىد در نظر
داشت كه مصرف داروهاى مسهل نباىد اولىن اقدام براى درمان ىبوست باشد.
 بى اختىارى ادرار ىكى دىگر از مشكل هاىى است كه در دوره ى سالمندى شاىع است.
براى كم كردن اىن مشكل ضمن رعاىت دستورهاىى كه پزشك مى دهد انجام ىك سرى
توصىه از جمله تمرىن هاىى براى تقوىت عضالت كف لگن نىز مفىد است .سالمندان نباىد به
علت ابتال به بى اختىارى ادرار مصرف آب را كم كنند.
 بزرگى غده ى پروستات در مردان سالمند شاىع است .اگر سالمند عالىم آن را
بداند ،مى تواند براى درمان به موقع اقدام كند.
 آرتروز ىكى دىگر از بىمارى هاى شاىع در سالمندى است كه موجب درد و محدودىت
حركت سالمند مى شود .مفصل هاى كمر و زانو از شاىع ترىن محل هاى درگىرى است .عالوه بر
درمان داروىى با انجام صحىح كارهاى روزانه ،مى توان از كمردرد و درد زانو پىشگىرى كرد
و ىا آن را كاهش داد .براى پىشگىرى از كمردرد سالمندان باىد در حىن نشستن ،اىستادن،
راه رفتن ،حمل اشىا و ساىر كارهاى روزانه ،به ىاد داشته باشند كه شكم را تو بكشند و كمر را
صاف نگه دارند .هنگام خم شدن ،از مفصل ران و زانو خم شوند اما كمر را خم نكنند.
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؟

آزمون پایانی نظری واحد کار پنجم
در پرسش های زیر گزینه ی صحیح را انتخاب كنید.

1ــ شایع ترین حادثه در دوره ی سالمندی كدام است؟
		
الف) زمین خوردن

ج) تصادف با وسایل نقلیه

ب) سوختگی

د) شكستگی

2ــ برای جلوگیری از زمین خوردن سالمند در پله ها ،چه نكته هایی باید رعایت شود؟
الف) نور كافی باشد.

ب) نرده در كنار پله و یا میله روی دیوار نصب شود.

ج) لبه ی پله اول و پله ی آخر با چسباندن نوار رنگی یا رنگ كردن مشخص شود.
د) همه گزینه ها

ِ
خوردن سالمند در منزل كجا است؟
3ــ محل بیشتر زمین

		
الف) حمام

		
ج) آشپزخانه

ب) پله ها

د) همه ی گزینه ها

ِ
خوردن سالمند در آشپزخانه و حمام كدام گزینه صحیح نیست؟
4ــ برای جلوگیری از زمین

الف) تمیز كردن كف آشپزخانه با واكس های براق كننده.
ب) خشك كردن كف آشپزخانه.

ج) استفاده از كف پوش مناسب برای كف حمام.

د) استفاده از دوش های دستی.

ِ
خوردن سالمند در اتاق های منزل كدام گزینه صحیح نیست؟
  5ــ برای جلوگیری از زمین

الف) كلید برق اتاق در نزدیك ترین محل به در ورودی باشد.
ب) پهن كردن پتو روی فرش.

ج) نبودن اختالف سطح بین اتاق ها.

د) مرتب كردن وسایل خانه به طوری كه سر راه نباشند.

  6ــ حتی اگر سالمند هیچ مشكلی نداشته باشد ،باید هر …… یك بار برای معاینه ی چشم به

چشم پزشك مراجعه كند.
		
الف)  6ماه

		
ج)  2سال

ب) یك سال

د)  3سال

7ــ سالمندان در چه فاصله ی زمانی باید از نظر شنوایی معاینه شوند؟
الف) هر  6ماه یك بار
ب) سالی یك بار
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د) هر زمان كه خود سالمند یا اطرافیان وی احساس كنند كه شنوایی سالمند كم شده است.

   8ــ گروه های زیر بیشتر دچار پوكی استخوان می شوند به جز:

الف) افراد مسن

ب) زنان یائسه و زنانی كه زایمان زیاد و با فاصله ی كمتر از  3سال داشته اند.

ج) ورزشكاران و كسانی كه از شیر و فراورده های آن به قدر كافی استفاده می كنند.

د) افرادی كه سیگار می كشند و یا الكل مصرف می كنند.

9ــ كدام یك از توصیه های زیر برای پیشگیری یا جلوگیری از پیشرفت پوكی استخوان مفید

نیست؟

				
الف) ورزش منظم

ج) مصرف روزانه ی مواد غذایی كلسیم دار

ب) قرارگرفتن زیر خورشید از پشت پنجره

د) ترك دخانیات و مصرف نكردن الكل

10ــ مقدار طبیعی فشار خون در سالمندان چند میلی متر جیوه است؟

الف) فشار خون ماكزیمم كمتر از  140و فشار خون مینیمم كمتر از 90
ب) فشار خون ماكزیمم مساوی  140و فشار خون مینیمم مساوی 90

ج) فشارخون ماكزیمم كمتر از  150و فشار خون مینیمم كمتر از 100
د) فشار خون ماكزیمم مساوی  150و فشار خون مینیمم مساوی 100

11ــ در سالمندان سالم هر …… یك بار باید فشار خون اندازه گیری شود.
		
الف) یك ماه
		
ج)  6ماه

ب) سه ماه

د) یك سال

12ــ برای پیشگیری از فشار خون و یا كنترل آن در سالمندان ،كدام گزینه صحیح نیست؟
				
الف) ورزش منظم
ج) مصرف غذاهای شور			

ب) ترك دخانیات

د) كنترل وزن و جلوگیری از افزایش وزن

13ــ در سالمند مبتال به دیابت كدام جمله صحیح است؟
الف) كنترل قند خون اهمیتی ندارد.

ب) درمان دارویی تنها راه كنترل دیابت است.

ج) درصورتی كه عوارض دیابت ایجاد نشده باشد ،درمان دارویی الزم نیست.
ِ
شامل اصالح شیوه ی زندگی و درمان دارویی است.
د) درمان

14ــ برای پیشگیری از بروز یبوست و یا كنترل آن در سالمندان ،كدام گزینه صحیح نیست؟
الف) خوردن یك لیوان آب قبل از خواب

			
ج) نیم ساعت پیاده روی روزانه

ب) خوردن میوه و سبزی

د) به تأخیر نینداختن اجابت مزاج

15ــ درباره ی بی اختیاری ادرار در سالمندان ،كدام جمله صحیح نیست؟
الف) هر  2ساعت یك بار برای ادراركردن به توالت بروند.
ب) طبیعی است و نیاز به درمان ندارد.
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ج) بعد از ساعت  8شب از نوشیدن مایعات خودداری كنند.
د) در طول روز  6تا  8لیوان مایعات بنوشند.

16ــ كدام یك از عالیم بزرگ شدن غده ی پروستات نیست؟
		
الف) قطره قطره آمدن ادرار

		
ج) زیاد  شدن فشار جریان ادرار

؟

ب) سوزش ادرار

د) سخت شدن نگه داری ادرار

آزمون پایانی عملی واحد کار پنجم
یك برگه ی آموزشی درباره ی راه های پیشگیری از پوكی استخوان برای سالمندان تهیه كنید .سواد

سالمندان را دوم ابتدایی در نظر بگیرید .اگر امكان دارد از طرح و شكل استفاده كنید.
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وا حد کار ششم

مشارکت ا جتما عی
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هدف های رفتاری :انتظ
زیر دست یابد:
واند به هدف های
 1ـ نیازهای روانی اجتماع
ی ساملند را توضیح دهد.
 2ـ راه های افزایش مشا
رك
ت
سا
ملن
دا
ن
را
در
ج
ام
عه توضیح دهد.
3ـ
نكته های اساسی در برقر
ار
ی
ار
تب
اط
با
سا
مل
ند
را
به كار برد.
 4ـ دست كم یك راهكار ب
را
ی
ب
هب
ود
و
ض
عی
ت
ج
سمی و روحی سا
ساملندان پیشنهاد كند.
ملندان ساكن در خانه ی
ار می رود ،هنرجو پس
از گذراندن این واحد كار بت

پیش آزمون واحد کارششم ؟

؟

؟ ؟

؟

؟

؟ ؟

جمله های درست را با عالمت  و جمله های غلط را با عالمت * مشخص كنید:
1ــ برنامه ریزی برای سالمندان مقرون به صرفه نیست.
2ــ برای صحبت كردن با سالمند ناشنوا باید بلند صحبت كنیم.
ِ
برقراری ارتباط با سالمند است.
مهم
3ــ لمس كردن راه ِ
4ــ خانواده هایی كه از سالمند مراقبت می كنند ،نیاز به حمایت دارند.
  5ــ ممكن است سالمندی در خانواده زندگی كند و احساس تنهایی داشته باشد.
  6ــ سالمندان نیازی به گردش و تفریح ندارند.

338

؟

؟ ؟

؟

مراقبت از ساملندان در خانه :مشارکت اجتماعی

مقدمه
موضوع ساملندی از جمله مباحثی است که تاکنون کمتر از دیگر مراحل رشد انسان بدان توجه شده است.
یکی از دالیلی که بر نگرش جامعه نسبت به ساملندی تأثیر منفی می گذارد ،اعتقاد به مرگ حتمی و قریب الوقوع
نگرش جامعه را درک می کنند و این موضوع فشار روانی سنگینی را بر آن ها وارد
ساملندان است .ساملندان این
ِ
می کند .در جامعه هایی که توجه به ساملند از ارزش های آن جامعه است ،ساملندی ،نوعی تفاخر و عزت در ساملندان
ایجاد می کند.

1ــ  6ــ نیازهای روانی و اجتماعی سالمندان

در پودمان بهداشت روان در خانواده با سلسله    مراتب
نیازهای انسان مانند نیازهای فیزیولوژیک و … آشنا شدید.
در این جا به برخی از مهم ترین نیازهای روانی و اجتماعی
سالمندان اشاره می شود که در تأمین نیازهای طبیعی سالمند
سهمی بسیار دارد.
1ــ1ــ  6ــ وابستگی و استقالل :به نظر شما چه
کسی انسان مستقل است؟
هنگامی که سالمند ،ضعیف و ناتوان می شود    ،از
سربار   شدن می ترسد .اما باید توجه کنید که همگی ما برای
برآوردن نیازهایمان به دیگران وابسته ایم .ما می توانیم بدون

کمک دیگران غذا بخوریم اما برای تولید و تهیه ی مواد غذایی
به دیگران وابسته ایم .جامعه ی پیشرفته و تخصصی کنونی ،نیز
روز به روز بیشتر از قبل ما را به افراد جامعه وابسته می کند.
اگر سالمندان بدانند چه کمک هایی در دسترس آن هاست و اگر
خدمات موجود ،نیازهای آنان را برآورده کنند ،آن گاه می توانند
زندگی خویش را اداره کنند.
2ــ1ــ  6ــ تأمین مالی :تأمین مالی تأثیر قابل مالحظه ای
بر سالمت ،تهیه ی سرپناهی برای ایام پیری ،تأمین نیازهای اولیه ی
زندگی و بهتر  شدن کیفیت زندگی دارد .سالمندان در مقایسه با
جوانان مقدار بیشتری از درآمد خود را باید صرف هزینه های
درمانی کنند.

 فعالیت عملی 1
از سالمندانی كه در اطراف خود می شناسید بخواهید به این پرسش ها پاسخ دهند.
الف) منبع درآمد آن ها چیست؟ آیا آن ها درآمد خود را كافی می دانند؟
ب) كدام یك از سازمان ها برای تأمین مالی آن ها فعالیت می كند؟
در كالس درباره ی نتایج تحقیق بحث كنید.
3ــ1ــ  6ــ موقعیت مناسب زندگی :به نظر شما چه
خانه ای و کدام محله برای زندگی مناسب است؟ نظر سالمندان
خانواده ی شما در این باره چیست؟
وقتی از محل زندگی صحبت می شود ،توجه شما به

نکته هایی از قبیل نزدیکی به دوستان ،دسترسی به مغازه ها،
پارک ،کتابخانه و … جلب می شود .برخی از چیزهایی که افراد
از خانه و محل زندگی خود انتظار دارند با گذشت زمان تغییر
می کند .به عنوان مثال در سال هایی که بچه ها کوچک بوده اند339 ،
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نزدیک بودن به درمانگاه ،مهد کودک و مدرسه ممکن است در
رأس خواسته های والدین از محله ی دلخواهشان باشد .اما
برای سالمند ممکن است خانه مکانی باشد که بچه ها در آن بزرگ
شده اند و رفته اند .خاطرات و دلبستگی سالمندان معمو ًال مانع
تعویض خانه می شود هرچند که این خانه دیگر مطابق با نیازهای
آنان نباشد و به بازسازی و تعمیر احتیاج داشته باشد .خانه ی افراد
سالمند معمو ًال به دلیل قدیمی بودن در مقابل سرما و گرما چندان
عایق نیست .این مشکل برای سالمندان بیشتر مطرح است ،زیرا

آنان به دلیل کاهش کارآیی
تنظیم درجه ی حرارت بدن،
مکانیسم ِ
ِ
در مقابل گرما و سرما حساس ترند.
4ــ1ــ    6ــ ایمنی در منزل :بسیاری از سالمندان
حتی با آگاهی داشتن از نکته هایی که برای جلوگیری از حادثه
در منزل الزم است ،توانایی انجام دادن آن را ندارند .مشکل
اقتصادی ،زندگی با فرزندان و تصمیم گیری آنان در باره ی شرایط

منزل و ناتوانی جسمی از علل آن است .در باره ی سالمندانی که
دارو مصرف می کنند ،اعضای خانواده باید مراقب مصرف دقیق
داروهای تجویز شده و جلوگیری از اشتباه احتمالی سالمند در
مصرف دارو باشند .این امر درباره ی سالمندانی که تنها زندگی
می کنند مهم تر است .ایمنی منزل به خصوص برای سالمندانی
که تنها هستند اهمیت به سزایی دارد .استفاده از چشمی تعبیه
شده در در ورودی خانه برای شناسایی افراد پشت در ،قبل از
باز کردن در مفید است .همسایه ها یا افراد کشیک (اگر برنامه ی
کشیک شبگرد در محله انجام می شود) ،باید مراقب افراد سالمند
باشند .در صورت دسترسی به تلفن ،باید شماره های ضروری
برای درخواست کمک را به سالمند یاد داد.
  5ــ1ــ    6ــ گردش و تفریح :به نظر شما سالمندان
چه سهمی از برنامه های اوقات فراغت دارند؟
گردش و تفریح منجر به ایجاد نشاط و شادابی در
سالمندان می شود .فعالیت هایی که موجب خروج از زندگی
روزمره و کارهای تکراری می شود باعث سالمت روحی و
روانی سالمند شده ،به سازگاری بیشتر او با این دوره کمک
می کند به خصوص فعالیت های اجتماعی و برقراری دوستی با
دیگران و مشارکت در کارهای دسته جمعی با هم سن و ساالن.
اگر تماس نزدیک با اعضای خانواده میسر باشد این هدف
دست یافتنی تر می نماید .همچنین در این دوران ،انجام فرایض
دینی و اعتقادات مذهبی باعث آرامش دل و تسالی روح آنان
می شود.

بیشتر بدانید
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از جمله مراكزی كه اكنون در زمینه ی پركردن اوقات فراغت ساملندان فعال و مشغول به كار است
«فرهنگسرای ساملند» وابسته به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران است.
یكی از فعالیت های این فرهنگسرا ایجاد تشكل های ساملندی با عنوان كانون جهاندیدگان در سطح شهر
تهران است .فرهنگسرای ساملند و كانون های جهاندیدگان به فعالیت های متنوعی مانند جشن ها و جشنواره ها،
مسابقات فرهنگی هنری ورزشی ،اردوهای زیارتی و سیاحتی ،همایش های علمی و ادبی ،گردهمایی ،كالس های
آموزشی در زمینه های مختلف می پردازد .كانون های جهاندیدگان را ساملندان هر محله اداره می كنند.
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 فعالیت عملی 2
تحقیق كنید آیا در اطراف هنرستان شما فرهنگسرا وجود دارد؟ اگر وجود دارد ،با هماهنگی از طریق
هنرستان از این فرهنگسرا بازدید كنید .آیا این فرهنگسرا برای گروه سالمندان برنامه ای دارد؟ در این
فرهنگسرا ،اجرای كدام یك از فعالیت های فرهنگسرای سالمند امكان پذیر است؟ آیا سالمندانی كه شما
می شناسید عضو این فرهنگسرا هستند؟ اگر خیر چرا؟ در باره ی پاسخ هایتان در كالس بحث كنید.
  6ــ1ــ  6ــ مشارکت در فعالیت های اجتماعی:
احساس تنهایی یکی از مشکل های انسان عصر حاضر است.
ممکن است سالمند به رغم اینکه در میان خانواده زندگی
می کند ،احساس تنهایی کند .یا برعکس ،سالمندی که تنها
زندگی می کند ،احساس تنهایی نداشته باشد .حس تنهایی به
میزان برقراری ارتباط با دیگران بستگی دارد.

کاهش ارتباط های اجتماعی یکی از علت های انزوا و
افسردگی در سالمندان است .بازنشستگی نه تنها منجر به کاهش
درآمد می شود ،باعث از   دست دادن نقش اجتماعی هم هست.
اوقات خالی و بدون برنامه ای که پس از بازنشسته شدن به وجود
می آید ،احتما ًال از عزت نفس و ارزشی که فرد برای خود قایل
است کم می کند.

بیشتر بدانید
شناخت توان ساملندان از نظر شركت و برعهده گرفنت رهبری فعالیت های اجتماعی ،نه فقط منافع خود
فرد بلكه بخشی از منافع كل جامعه ،را تأمنی می كند .تفكر آینده نگر ایجاب می كند كه به توان بالقوه ی ساملند
به عنوان پایه و مبنای توسعه ی آینده امیان آورمی.
سهیم كردن ساملندان در امور اقتصادی و اجتماعی ،چیزی بیش از فعالیت اقتصادی آنان است .ساملندان
غالب ًا نقشی حساس در خانواده ها و جامعه ی خود دارند .ساملندان مشاركت هایی بسیار با   ارزش دارند كه از
دیدگاه اقتصادی قابل سنجش نیست مانند مراقبت از اعضای خانواده ،تولید مؤثر برای معاش و اجنام كارهای
داوطلبانه در جامعه .به همه ی این مشاركت ها و نیز كارهایی كه در ازای آن ها مزدی پرداخت منی شود باید توجه
كرد.
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باید به همه  ی سالمندان اجازه داد تا کارهای درآمدزای
خود را تا زمانی که می خواهند ،ادامه دهند .ادامه ی کار افراد
سالمند به فرصت های شغلی جوانان لطمه نمی زند بلکه به جامعه
امکان می دهد تا از تجربه و مهارت افراد مسن برای تعلیم افراد
جوان بهره گیرد .در استرالیا محلی ویژه برای کمک به افراد
نیازمند در نظر گرفته شده است که گردانندگان آن را افراد
مسن تشکیل می دهند .در اکثر کشورهای عربی در تمام طول
سال ،در مساجد ،کالس های آموزش قرآن را سالمندان اداره
می کنند .در اکثر کشورهای اروپایی خانه های سالمندان اغلب
از کمک های کاری ،تخصصی و مشورتی سایر سالمندانی
که حاضرند به این مراکز کمک کنند بهره می برند .در اکثر
سنتی کشاورزی
کشورهای آمریکای التین ،کارهای سبک و ِ
از قبیل خشک کردن بعضی از میوه ها و سبزی ها ،بسته بندی
آن ها و نیز ساخت بسیاری از کارهای دستی روستایی را بیشتر
افراد سالمند انجام می دهند.
7ــ1ــ  6ــ برقراری ارتباط مناسب اعضای خانواده
با سالمند :بسیاری از مشکل ها و اختالف ها که میان افراد خانواده
بروز می کند ناشی از ارتباط ناکافی است .هر فرد ارز ش ها ،باورها
و فرهنگ خاص خودش را دارد و این نکته ای است که در ارتباط
با سالمندان نباید فراموش کرد .عقاید ،ارزش ها و اعتقادهای
سالمندان امروز ،در جامعه ای کام ًال متفاوت با جامعه ی کنونی
شکل گرفته است .آن ها حوادث تاریخی و شرایط اقتصادی ــ
اجتماعی دشواری را پشت سر گذاشته اند .آن ها در دنیایی رشد
یافته و بالیده اند که در آن بسیاری از وسایل آسایش امروزی مانند
آب لوله کشی ،برق ،گاز و … نبوده است .درک آن چه بر سالمند
 342کنونی گذشته است برای شما ممکن است سخت باشد .تنها یک

ارتباط خوب می تواند این شکاف نسلی را پر کند .شما می توانید با
رعایت نکته های زیر ارتباط خوبی با سالمند برقرار کنید:

1ــ احترام گزاردن به گفته های سالمند :منظور این
نیست که برای برقراری ارتباط با سالمند هرچه او می گوید
قبول کنید ،بلکه به او و حق او برای فکرکردن و سخن گفتن
احترام بگذارید.
2ــ گوش دادن فعال به سالمند و همدلی با او :همدلی با
سالمند یعنی خودتان را جای فرد سالمند بگذارید و بفهمید که
او در موقعیت های مختلف چه فکر یا احساسی دارد.
3ــ برقراری ارتباط غیرکالمی با سالمند :ارتباط
غیرکالمی مانند لبخند   زدن ،تکان دادن سر برای تأیید ،نگاه کردن
(ارتباط چشمی) ،گرفتن دست ،تعارف با دست و … به دلیل
وجود شرایطی مانند ضعف بینایی و شنوایی ،خستگی و درد در
سالمندان مهم است .لحن و تن صدا نیز بسیار اهمیت دارد.
اگر سالمند ناشنواست هیچ گاه نباید برای صحبت کردن با او
صدایتان را بلند کنید یا فریاد بزنید .برای این که او حرف های
شما را بشنود ،با صدای معمولی و نزدیک گوشی که شنوایی
بهتری دارد صحبت کنید.
4ــ اگر سالمند در حال صحبت کردن است ،به او فرصت
دهید تا حرفش را تمام کند .هیچ گاه شما جمله ی سالمند را
کامل نکنید.
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  5ــ برقراری ارتباط با سالمند از طریق تماس :بسیاری
از سالمندان دچار محرومیت لمسی هستند .لمس ،ابتدایی ترین
خصوصی ارتباط است.
شکل ارتباط و نوع کام ًال
ِ
سالمندان به سه نوع لمس احتیاج دارند:
1ــ لمس عاطفی :لمس محبت آمیز یکی از نیازهای
انسانی است .مانند وقتی که پدربزرگ یا مادربزرگ را در
آغوش می گیرید و آن ها را می بوسید .محبت ،تفاهم ،اعتماد،

امید و عالقه را می توان با نگه داشتن دستی لرزان در دستی
قوی به دیگری منتقل کرد.
2ــ لمس حمایتی :برای کمک به سالمند به کار
می رود .مانند وقتی که به سالمند برای بلند شدن از زمین کمک
می کنید.
3ــ لمس کنشی :به منظور ادب و احترام به کار می رود.
مانند دست زدن به پشت سالمند و تعارف برای عبور از میان در.

توجه!
چین و چروك مسری نیست ،نباید از سالمندان دوری جست .سالمندان منبعی از تجربه ها و خاطره های
گذشته اند كه نباید بدون استفاده باقی بمانند.

  2ــ 6ــ شبکه های حمایت از سالمندان

چه شبکه هایی در جامعه از سالمندان حمایت می کند؟
در جامعه ی ما بیشترین حمایت از سالمندان را خانواده و
دوستان برعهده دارند .فرهنگ غنی ما از نظر احترام به سالمند،
برای ما افتخار محسوب می شود .اما نباید تغییرهای ساختار و
نقش خانواده را نادیده گرفت .شهرنشینی ،مهاجرت جمعیت ِ
جوان
جویای کار به شهرها ،آپارتمان نشینی و کوچک شدن خانواده ها و
افزایش تعداد زنان شاغل موجب می شود که مراقبت از سالمند

در خانواده ممکن نباشد .بنابراین ضروری است که سیستم های
حمایتی برای خانواده های دارای سالمند بوجود بیاید.
همسایگان ،گروه های داوطلب مردمی یا انجمن های
غیردولتی ( 1  )NGOاز سایر گروه های غیر  رسمی هستند که از
سالمندان حمایت می کنند .مراکز مراقبت از سالمندان نیز از
سالمندان مراقبت می کنند که در زیر شرح بیشتری درباره ی آن ها
داده می شود.

 فعالیت عملی 3
تحقیق كنید كه خانواده ی شما طی  60سال گذشته چه تغییرهایی پیدا كرده است .این تغییرها چه
تأثیری بر حمایت اعضای خانواده از سالمندانشان داشته است؟ در باره ی پاسخ هایتان در كالس بحث كنید.
1ــ  2ــ   6ــ مراکز مراقبت از سالمندان :چرا
خانواده ها سالمند خود را به خانه ی سالمندان می سپارند؟
تعدادی از سالمندان که به هر علتی قدرت استقالل
شخصی خود را از دست می دهند ،به آسایشگاه ها و مراکز
نگه داری سالمندان سپرده می شوند .این مراکز به عنوان خانه ی
دوم سالمند به حساب می آید و سالمند مثل هر شهروندی دارای

حقوقی است که چه در منزل شخصی و چه در خانه ی سالمندان
و سایر مراکز مراقبت از سالمند باید رعایت شود .مراکز مراقبت
از سالمندان را ممکن است مراکز دولتی ،سازمان های خیریه
یا سازمان های داوطلب ایجاد کنند یا مانند واحدی خصوصی
مشغول فعالیت باشند .کلیه ی مراکز نگه داری از سالمندان را
باید «سازمان بهزیستی کشور» تأیید کند.
1- Non Governmental Organization
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توجه!
در سالمند سالم معاینه ی چشم ،گوش ،دهان و دندان ،وضعیت حفظ تعادل بدن و حافظه سالی یك بار
باید انجام شود .مطالعات نشان داده است كه توجه به این  5نوع مراقبت ،به حفظ استقالل سالمند و بهتر  شدن
كیفیت زندگی وی كمك می كند و موجب می شود تعداد سالمندانی كه به دلیل ناتوانی و وابستگی  ،به خانه ی
سالمندان سپرده می شوند كاهش یابد.

خانه ی سالمندان

خانه ی سالمندان نمی تواند جای خانه ای را که سالمند
در آن جا زندگی می کرده است بگیرد ،اما اگر به دالیلی سالمند
به خانه ی سالمندان سپرده شد ،باید این خانه بعد از خانه ی
خودشان بهترین و راحت ترین جایی باشد که او می تواند در
آن زندگی کند .برخی از مهم ترین ضوابط و مقررات خانه ی
سالمندان عبارت است از:
1ــ ساختمان بهتر است یک طبقه باشد.
2ــ تا حد امکان نزدیک بیمارستان یا مرکز بهداشتی
درمانی باشد.
3ــ غذاخوری ،اتاق نشیمن و سرگرمی داشته باشد.
4ــ پرداختن سالمندان به زمینه های حرفه ای و تخصصی
دلخواهشان برای پرکردن اوقات فراغت امکان داشته باشد.
  5ــ فضای کافی برای ورزش و برنامه های توانبخشی
داشته باشد.
  6ــ نکته های ایمنی برای پیشگیری از حادثه در ساختمان
در نظر گرفته شود.

7ــ برنامه ی غذایی آسایشگاه از تعادل و انرژی کافی
برخوردار باشد .بنابراین وجود متخصص تغذیه در آن جا
ضروری است.

باشگاه های سالمندی و مراکز نگه داری روزانه

در اکثر کشورها باشگاه های سالمندان راه اندازی شده
است که سالمند می تواند در این باشگاه ها از انواع برنامه های
مراقبتی ،آموزشی ،ورزشی ،تقریحی و … برخوردار شود.
مراکز نگه داری روزانه جایگزین مناسب تری برای خانه ی
سالمندان است .به طوری که سالمند ،صبح ها همزمان با خروج
سایر اعضای خانواده برای رفتن به محل کار یا تحصیل ،به این
مرکز می رود و بعد از ظهر برمی گردد.

 فعالیت عملی 4
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با هماهنگی از طریق هنرآموز ،از یك خانه ی سالمندان بازدید كنید .در این بازدید وضعیت سالمندان را
از نظر امكان های رفاهی ،بهداشتی ،تفریحی ،تغذیه و وضعیت روحی بررسی كنید .سپس به گروه های  5نفری
تقسیم شوید و با همكاری یكدیگر گزارشی از بازدید تهیه كنید و در آن توضیح دهید آیا این خانه ی سالمندان
شرایط الزم (وضعیت ساختمان  ،ایمنی  ،بهداشت  ،تغذیه ،شرایط روحی و …) را دارد؟ كمبودها را یادداشت
كنید .چه پیشنهادی برای بهبود وضعیت این خانه دارید؟ هر گروه نتایج بازدید را در كالس بحث كند .سپس با
راهنمایی هنرآموز ،پیشنهادهای خود را به مسؤوالن خانه ی سالمندان ارایه دهید.
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چکیده
 موضوع سالمندی از جمله مباحثی است كه تاكنون در روان شناسی رشد ،كمتر از دیگر
مراحل رشد انسان بدان توجه شده است .سالمندان نیز مانند سایر افراد جامعه نیازهایی دارند .این
نیازها شامل نیازهای فیزیولوژیك نیازهای تأمین و امنیت ،نیازهای تعلق و دوست داشتن ،نیازهای
منزلت و احترام ،نیازهای شناختی و نیازهای شكوفایی و كمال است .اما اغلب ،تأمین این نیازها در
سالمندان با دشواری بیشتری همراه است .جای شك نیست كه كیفیت زندگی سالمندی تا حد زیادی
به كافی بودن درآمد به منظور برآوردن نیازهای فردی بستگی دارد.
 انتظار افراد از خانه و محل زندگی خود با گذشت زمان تغییر می كند .خاطرات و دلبستگی
والدینی كه اكنون سالمند شده اند ،مانع تعویض خانه می شود هرچند كه این خانه دیگر مطابق با
نیازهای آنان نباشد .عالوه بر   این بازسازی و تعمیرهای ضروری منزل مسكونی سالمندان با درآمد
كم ،ممكن نیست.

 گردش و تفریح منجر به ایجاد نشاط و شادابی در سالمندان می شود .فعالیت هایی كه
موجب خروج از زندگی روزمره و كارهای تكراری می شود باعث سالمت روحی و روانی سالمند
می شود و به وی برای سازگاری بیشتر با این دوره كمك می كند .به  خصوص فعالیت های اجتماعی و
برقراری دوستی با دیگران و مشاركت در كارهای دسته جمعی با هم سن و ساالن زندگی سالم تر و
شیرین تری را برای آنان فراهم می كند.
 بسیاری از مشكل ها و اختالف ها كه میان افراد خانواده بروز می كند ناشی از ارتباط ناكافی
است .برای برقراری ارتباط با سالمند ،به گفته های او احترام بگزارید .به حرف های او گوش كنید
و با او همدلی كنید .از ارتباطات غیركالمی استفاده كنید .اگر سالمند ناشنواست با صدای معمولی
و نزدیك گوشی كه شنوایی بهتری دارد صحبت كنید .اگر سالمند در حال صحبت كردن است ،به
او فرصت دهید تا حرفش را تمام كند .در برقراری ارتباط با سالمند لمس كردن را فراموش نكنید.

 در جامعه ی ما بیشترین حمایت از سالمندان را خانواده و دوستان برعهده می گیرند.
شهرنشینی ،مهاجرت جمعیت جوان جویای كار به شهرها ،آپارتمان نشینی و كوچك شدن خانواده ها
و افزایش تعداد زنان شاغل موجب می شود كه مراقبت از سالمند در خانواده ممكن نباشد .بنابراین
ضروری است كه سیستم های حمایتی برای خانواده های دارای سالمند به وجود بیاید.

 تعدادی از سالمندان كه به هر علتی قدرت استقالل شخصی خود را از دست می دهند ،به
آسایشگاه ها و مراكز نگه داری سالمندان سپرده می شوند .این مراكز خانه ی دوم سالمند به حساب
می آید و سالمند مانند هر شهروندی دارای حقوقی است كه چه در منزل شخصی و چه در خانه ی
سالمندان باید رعایت شود .باشگاه های سالمندی و مراكز روزانه جایگزین مناسب تری برای خانه ی
سالمندان است.
 شناخت توان سالمندان از نظر شركت و برعهده گرفتن رهبری فعالیت های اجتماعی ،نه

فقط در جهت منافع خود بلكه در راه منافع كل جامعه ،اهمیت اساسی دارد.
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؟

آزمون پایانی نظری واحد کار ششم
در پرسش های زیر گزینه ی صحیح را انتخاب كنید.

1ــ درآمد سالمند روی كدام یك از گزینه های زیر اثر می گذارد؟
			
الف) كیفیت زندگی
		
ج) تأمین نیازهای اولیه زندگی

ب) سالمت

د) هر سه گزینه

2ــ درباره ی گردش و تفریح كدام جمله صحیح نیست؟

الف) گردش و تفریح موجب شادی و نشاط سالمندان می شود.

ب) سالمندان حوصله ی تفریح ندارند.

ج) در معماری شهری باید به قابل استفاده بودن فضاهای شهری برای سالمندان توجه شود.
د) فرهنگسراها می توانند برنامه های تفریحی برای سالمندان داشته باشند.

3ــ در جامعه ی ما بیشترین حمایت از سالمندان را ……… بر عهده می گیرند.

			
الف) دولت

		
ج) خانواده و دوستان

ب) انجمن های غیردولتی

د) سازمان ها

4ــ خانه ی سالمندان جایی است كه در آن جا:

الف) فقط از سالمند مراقبت می شود.

ب) از سالمندان بیمار و ناتوان نگه داری می شود.

ج) سالمند در خانه ی دوم خود زندگی می كند.

د) سالمند فقط از فعالیت های تفریحی استفاده می كند.
  5ــ در مورد لمس كدام جمله صحیح نیست؟

الف) در سالمندان بهتر است از لمس برای برقراری ارتباط كمتر استفاده شود.

ب) لمس عاطفی برای نشان دادن احساسات به كار می رود.

ج) لمس حمایتی برای كمك به سالمند به كار می رود.

د) لمس كنشی برای احترام به كار می رود.

  6ــ درباره ی برقراری ارتباط با سالمندان كدام جمله صحیح نیست؟

الف) هر چه سالمند می گوید قبول كنید.

ب) بفهمید كه سالمند در موقعیت های مختلف چه فكر یا احساسی دارد.

ج) از ارتباطات غیركالمی استفاده كنید.

د) برای ارتباط با سالمندی كه مشكل شنوایی دارد ،با صدای معمولی و نزدیك گوشی كه شنوایی

بهتری دارد صحبت كنید.
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؟

آزمون پایانی عملی واحد کار ششم
1ــ با هماهنگی از طریق هنرستان از یك خانه ی سالمندان بازدید كنید .آیا این خانه ی سالمندان

شرایط الزم را دارد؟ كمبودها را یادداشت كنید .چه پیشنهادی برای بهبود وضعیت این خانه دارید؟ پس از
تأیید هنرآموز پیشنهادهای خود را به مسئوالن خانه ی سالمندان ارایه دهید.

2ــ تحقیق كنید :به منزل یكی از سالمندانی كه می شناسید و با او رابطه ی نزدیك دارید ،بروید.

گزارشی از وضعیت زندگی او تهیه كنید .این سالمند در تأمین هریك از نیازهایش با چه مشكل هایی

مواجه است؟ او از هریك از اعضای خانواده اش ،دوستان ،اقوام ،همسایه ها و جامعه چه انتظاری دارد؟ آیا از

وضعیت سالمت خودش راضی است؟ آیا از وضعیت زندگی اش راضی است؟ آیا این بازدید موجب تجدید
نظر شما در رفتارتان با این سالمند شده است؟ نتایج بازدید خود را به صورت گزارش حداكثر در  5صفحه

به هنرآموز ارایه دهید.
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پاسخ نامه های پیش آزمون ها
واحد كار  اول
1ــ غلط
5ــ غلط

2ــ غلط
6ــ درست

3ــ غلط
7ــ درست

4ــ درست
  8ــ غلط

واحد كار دوم
1ــ غلط
5ــ درست
9ــ درست
13ــ غلط

2ــ غلط
6ــ درست
10ــ درست

3ــ غلط
7ــ درست
11ــ غلط

4ــ درست
  8ــ غلط
12ــ درست

واحد كار سوم
1ــ غلط
5ــ درست

2ــ غلط
6ــ درست

3ــ غلط
7ــ درست

4ــ غلط

واحد كارچهارم
1ــ غلط
5ــ درست

2ــ درست

3ــ درست

4ــ درست

واحد كار پنجم
1ــ غلط
5ــ غلط
9ــ درست
13ــ درست
17ــ درست

2ــ غلط
6ــ غلط
10ــ درست
14ــ درست
18ــ غلط

3ــ درست
7ــ غلط
11ــ درست
15ــ غلط

4ــ غلط
  8ــ درست
12ــ درست
16ــ غلط
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واحد كار ششم
2ــ غلط
6ــ غلط

1ــ غلط
5ــ درست

4ــ درست

3ــ درست

 پاسخ نامه های آزمون های پایانی نظری
واحد كاراول
1ــ د

2ــ د

3ــ الف

4ــ ج

7ــ ب

  8ــ ب

9ــ د

  10ــ ج

  5ــ ب

  6ــ د

واحد كار دوم
1ــ ج

2ــ د

3ــ الف

4ــ ب

  5ــ ج

  6ــ ب

7ــ د

  8ــ ب

9ــ الف

  10ــ ب

  11ــ الف

12ــ د

واحد كار سوم
1ــ الف

2ــ الف

3ــ ب

4ــ الف

٥ــ شناسایی زودهنگام سرطان پستان
6ــ «خدمات مشاوره ای سالمت باروری» «روش های پیشگیری از بارداری های پرخطر»
٧ــ «مامو گرافی» «پاپ اسمیر»

واحد كارچهارم
1ــ د
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7ــ د

2ــ ج

3ــ الف

4ــ ج

  5ــ ب

  6ــ د

پیوست ها

واحد كار پنجم
1ــ الف

2ــ د

3ــ ب

4ــ الف

  5ــ ب

  6ــ ب

7ــ د

  8ــ ج

9ــ ب

  10ــ الف

  11ــ د

  12ــ ج

13ــ د

14ــ الف

15ــ ب

16ــ ج

واحد كار  ششم
1ــ د

2ــ ب

3ــ ج

4ــ ج

  5ــ الف

  6ــ الف
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