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ميكروب چيست ؟
ميكروب موجود زنده ي بسيار ريزي است كه با چشم ديده نمي شود، ولي همه جا وجود دارد.

ميكروب  براي ادامه ي زندگي و يافتن محيط مناسب خود ممكن است وارد بدن انسان، 
جانوران و گياهان شود.

ميكروب ها انواع و شكل هاي گوناگوني دارند كه بعضي از آن ها در بدن انسان و جانوران 
بيمارى هاى گوناگون به وجود مى آورند. 

فكر كنيد
آيا مي دانيد كه براي ديدن ميكروب ها از چه وسيله اى استفاده مي شود؟ 
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بيماري چيست ؟
 
 

يك فرد سالم چه تفاوتي با يك انسان بيمار دارد؟ 
آيا مي دانيد چه چيزهايي باعث بيماري در انسان مي شود؟

آيا مي توانيد چند نوع بيماري را نام ببريد؟ 

بيماري ها به دو گروه واگير و غيرواگير طبقه بندي مي شوند. در اين درس با بعضي از 
بيماري هاي واگير آشنا مي شويم. 
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بيماري هاي واگير
 

گاهي ممكن است فردي با دست زدن به چيزهاي آلوده، تماس با فرد بيمار، استفاده از 
وسايل شخصي فرد بيمار و يا با شستن دست در آب هاي كثيف بيمار شود. 

بيماري هاي واگير، همان طور كه از نامشان پيداست، از فردي به فرد ديگر يا از حيوان و 
محيط آلوده به انسان منتقل مى شوند. 

براي مبارزه با اين بيمارى ها و پيشگيري از آن ها بايد عاليم يا نشانه هاي بيماري، راه هاي 
آشنا  موارد  اين  از  بعضي  با  درس  اين  در  كه  بگيريم  ياد  را  پيشگيري  راه هاي  و  انتقال 

مي شويم. 

فرد بيمارفرد سالم
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آنفلوآنزا
آنفلوآنزا يك بيماري واگير است. سردرد، تب شديد، آبريزش بيني و درد عضالت و ماهيچه ها 

از نشانه هاى آنفلوآنزا است. در اين بيماري، فرد 4 تا 5 روز دچار سردرد شديد و تب مي شود. 

راه هاي انتقال بيماري 
 بيماري آنفلوآنزا از راه عطسه، سرفه و سخن گفتن، 
از فرد بيمار به فرد سالم منتقل مي شود و دوره ي واگيري 

آن تا يك هفته بعد از شروع بيماري ادامه دارد. 

راه هاي پيشگيري 
ـ واكسيناسيون افرادي كه در معرض ابتال به اين بيماري هستند؛ مثل : افراد مسن (پير)، 

كاركنان پزشكي و پرستارها 
ـ جدا كردن فرد بيمار از افراد سالم 

ـ جدا كردن و ضدعفوني كردن وسايل فرد بيمار 
ـ پوشاندن دهان و بيني و شستن دست ها 

 
كار گروهى

آن  از  پيشگيرى  روش هاى  و  انتقال  راه هاي  آن،  نشانه هاي  آنفلوآنزا،  بيماري  درباره ي 
پوسترى تهيّه كرده وآن را در كالس نصب كنيد.
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وبا
وبا يك بيمارى ميكروبى است كه با استفراغ و اسهال شديد شروع مى شود.

هرگاه فردى دچار اسهال شديد شود مى بايست فوراً به پزشك مراجعه كند زيرا از دست دادن 
مقدار زيادى از آب بدن بسيار خطرناك است.
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راه هاي انتقال بيماري 
- مصرف آب آلوده
- مواّد غذايى آلوده

- شستن سبزى ها و ميوه ها با آب آلوده
- مدفوع شخص بيمار

- حّمام كردن در آب آلوده
- استفاده از ظروف غذاى شخص بيمار

راه هاي پيشگيرى 
- استفاده از آب آشاميدنى سالم

- شستن سبزى ها و ميوه ها با آب سالم و ضدعفونى كردن آن ها
- استفاده از غذاى خانگى

گفت و گو كنيد
چه راه هاي ديگري را براي پيشگيرى از ابتال به بيمارى وبا پيشنهاد مي دهيد درباره ى آن  

در كالس گفت و گو كنيد. 
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بيماري هاي انگلي 
بعضى از بيماري هاي واگير به واسطه ى موجودات زنده ى ديگري به وجود مى آيند كه به 
تنهايي قادر به زندگي در محيط نيستند. اين موجودات زنده كه تمام يا قسمتي از دوره ي 

زندگي خود را در بدن انسان يا موجودات ديگر مى گذرانند، انگل ناميده مى شوند. 
در اين درس با يكي از مهم ترين بيماري هايي كه عامل آن انگل ها هستند، آشنا مي شويم. 

آلودگي به كرم كدو 
اين كرم، قسمتي از زندگي خود را در بدن انسان و گاو مي گذراند.

درد شكم، بي اشتهايي طوالني و اسهال از نشانه هاى وجود كرم كدو در بدن انسان است. 

راه هاي انتقال 
- خوردن گوشت آلوده (گوشت نيم پخته ي گاو آلوده ) 

- خوردن سبزي هاي آلوده به تخم كرم كدو 
- دست هاي آلوده 

راه هاي پيشگيري
- پختن كامل گوشت و غذا 

- شستن و ضدعفوني كردن سبزي ها 
- شستن دست ها با آب و صابون قبل از غذا خوردن و بعد از رفتن به دستشويي 

- رعايت بهداشت فردي 
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فكر كنيد
مطالبي  آن  با  مقابله  راه هاي  نيز  و  انسان  براي  حشره  اين  زيان هاي  و  شپش  ي  درباره 

جمع آوري كنيد و دركالس گزارش دهيد. 

بيش تر بدانيد
كرم هاي انگلي رايج در ميان مردم عبارت اند از : 

1- كرم كدوي گاو: تخم كرم كدو همراه با مدفوع از بدن خارج مي شود. اگر مدفوع 
در محّلي نامناسب مانند علفزار دفع شود، گاوها همراه علف تخم ها را مي خورند و تخم ها 
به داخل بدن آن ها مي رود و در ماهيچه هاي جانور وارد مي شود. انسان نيز با خوردن گوشت 

آلوده به بيماري مبتال مي شود. 



به  رفتن  از  بعد  پاكيزگي  رعايت  عدم  اثر  در  آن  تخم  روده):  (كرم  آسكاريس  كرم   -2
توالت و صابون نزدن دست ها از راه تماس، آب و غذا به افراد منتقل مي شود. 

3- كرم قالبدار: كه در نقاط گرم فراوان است. نوزاد اين كرم در خاك زندگي مي كند و با 
سوراخ كردن پوست پاي برهنه، وارد رگ هاي خوني مي شود؛ اما سرانجام خود را به روده 
مي رساند و با قّالب ها، به ديواره ي روده مي چسبد و باعث زخم شدن و خونريزي ديواره ي 

روده مي شود. 
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درحالت  كرمك  دنياست.  نقاط  همه ي  در  فراوان  انگلي  كرم هاي  جمله  از  كرمك:   -4
بالغ، حدوديك سانتي متر طول دارد و در روده ي بزرگ زندگي مي كند. نوع ماّده ي اين كرم، 
تخم هاي زياد مي گذارد كه از بدن دفع مي شوند و با تماس دست، به روي غذاها و از اين 
راه به دهان مي رسند و خود شخص يا ديگرى را آلوده مي كنند. اين كرم بيش تر در كودكان 

ديده مي شود. 

5- كرم كدوي سگ: خطرناك ترين نوع كرم هاي انگلي پهن است. اين انگل از راه تماس 
فراوان با سِگ آلوده و آب دهان آن (ليسيدن دست و صورت) به انسان منتقل مي شود. كرم 
قبلي، در روده ي سگ زندگي مي كند و تخم ها از سگ به  برخالف دو نوع  بالغ اين نوع، 
انسان مي رسند. نوزادان كرم از ديواره ي روده، خود را به خون مي رسانند و در نقاط مختلف 
بدن ساكن مي شوند. در چنان محل هايي، كيسه هاي كوچك و بزرگي (گاهي به اندازه ي يك 
پرتقال) تشكيل مى شود كه پر از آب شفاف هستند و هزارها نوزاد دارند. فقط با عمل جراحي 

مى توان اين كيسه ها را برداشت.
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كچـلي
كچلي نوعي بيماري ميكروبي است كه مي تواند به پوست، مو و ناخن آسيب برساند. 

اين بيماري با زخم كوچكي آغاز مي شودو سپس زخم بيش تر مي شود. موها در قسمتي 
كه زخم ايجاد شده است، كم كم از بين مي رود. 

راه هاي انتقال بيمارى 
- استفاده از شانه و برس آلوده ي فرد بيمار 

- استفاده از لباس هاي آلوده ي فرد بيمار 

راه هاي پيشگيري 
- رعايت بهداشت پوست و مو 

- استفاده نكردن از وسايل شخصي ديگران 
- حّمام كردن به طور مرتّب، هفته اي 2 تا 3 بار 

فكر كنيد
براي رعايت بهداشت پوست و مو چه نكاتي را بايد رعايت كنيم ؟ 
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فّعالّيت
در جدول زير، در مقابل هر بيماري، مهم ترين نشانه هاي آن را عالمت بزنيد. 

 نشانه هاي بيماري
 نام بيماري

اسهال و استفراغ شديدشكم درد و اسهالايجاد زخم و ريزش مو

وبا

 كچلي

 كرم كدو

جمع آورى اّطالعات
گاهي در مكان هاي پرجمعيّت به بعضي از بيمارهاي ميكروبي مبتًال مي شويم. به نظر شما 

عّلت آن چيست؟ در اين باره گزارشي تهيّه كنيد و در كالس ارائه دهيد. 




