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ــد 1348  ــرور متولّ ــا هن ــر محمدرض ــای دکت آق
شهرســتان گنبــد کاووس در اســتان گلســتان 
ــکی  ــرای پزش ــدرک دکت ــان دارای م ــت. ایش اس
ــت  ــد مدیریّ ــت ارش ــران و مدیریّ ــگاه ته از دانش
ــران  ــگاه ته ــی از دانش ــتی درمان ــات بهداش خدم
ــرور در  ــر هن ــند. دکت ــی باش ــد م ــور هلن وکش
ــوم  ــتی دانشــگاه عل ــاون بهداش ــر مع ــال حاض ح
ــی گلســتان  ــات بهداشــتی درمان پزشــکی وخدم
مــی باشــند. در ســال 1375آقــای دکتــر فّعالّیــت 
ــتی  ــز بهداش ــت در مرک ــوزه بهداش ــود را درح خ
درمانــی فارســیان فرنگ از شهرســتان مینودشــت  
آغازکردنــد. ایشــان چهــار ســال مدیریّــت شــبکه 
بهداشــت و ریاســت مرکــز بهداشــت شهرســتان 
مینودشــت و دو ســال و نیــم  معاونــت بهداشــتی 
ــؤولّیت  ــدان و مس ــکی هم ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــف دیگــری داشــتند. از ســال 1392  هــای مختل
تــا کنــون عهــده دار معاونــت بهداشــتی دانشــگاه 
ــر  ــند.  دکت ــی باش ــتان م ــکی گلس ــوم پزش عل
هنــرور نظریـّـات خــود را در مــورد جلب مشــارکت 

هــای مردمــی، داوطلبــان ســالمت و نقــش آنــان 
در پیشــبرد اهــداف نظــام شــبکه ســالمت  چنین 

بیــان مــی کننــد:
  توســعه ي ســالمت شــاید بیــش از جنبــه هــاي 
دیگــر توســعه نیازمنــد همــکاري عمومــي اســت؛ 
ــدام  ــؤولّیت و اق ــاس مس ــي، احس ــه آگاه چراک
ــن ســالمت  ــراي تأمی ــراد ب ــک اف ــک ت ــي ت عمل
عمومــي ضــروري اســت. داوطلبــان ســالمت 
ــه  ــراي رســیدن ب ــاز ب ــورد نی ــق اساســي م حقای
ســالمت فــردي، خانوادگــي،  اجتماعــي را بخوبــي 
ــود  ــان خ ــه زب ــا را ب ــد و آن ه ــی گیرن ــرا م ف
مــردم بــه همســایگان و اطرافیــان خــود منتقــل 
ــیار  ــی بس ــالمت نقش ــان س ــد. داوطلب ــی کنن م
ــت و  ــردم و دول ــرد م ــرد ف ــن ف ــّم واســطه بی مه
حّتــی خــود و جامعــه ایفــا مــی کننــد. داوطلبــان 
 PHC ســالمت بــه عنــوان  یکــی از اصــول مهــم
) مراقبــت هــای بهداشــتی اولیــه ( تحــت عنــوان 

ــردم هســتند.  ــب مشــارکت م جل

مصاحبه با معاون بهداشتی 
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ــن کــه اســاس ســالمت کاربیــن  ــه ای ــه ب ــا توّج  ب
بخشــی اســت وســازمان هــای متعــّددی درحفــظ 
ــد  ــن نیازمن ــتند؛ بنابرای ــل هس ــای آن دخی وارتق
ــرای  ــف ب ــای مختل ــازمان ه ــای س ــکاری اعض هم
پیشــبرد برنامــه هــای ســالمت هســتیم. داوطلبیــن 
ســالمت محــاّلت، ادارات وســازمان هــا درایــن بیــن 

ــد. ــل دارن ــی بدی نقشــی ب
      میــزان مشــارکت جوامــع در برنامــه دولــت هــا 
ــی توســعه در  ــّم ارزیاب ــای مه ــی از شــاخص ه یک
ــه  ــع محســوب مــی شــود.  بســیاری از برنام جوام
هــا و مداخــالت  در برنامــه هــای جامــع کشــوری 
نیازمنــد ارتقــای دانــش عمومــی، تغییــر باورهــا و 
ــار و در نتیجــه  ــای رفت ــا، توســعه و ارتق نگــرش ه

فرهنــگ ســازی عمومــی مــی باشــد . 
ــل  ــزه ح ــا انگی ــت ب ــال 1369 وزارت بهداش در س
ــهری و  ــینان ش ــیه نش ــتی حاش ــکالت بهداش مش
ــان  ــه داوطلب ــرای برنام ــه اج ــدام ب ــتایی، اق روس
ــهرهای  ــیه ش ــران و حاش ــوب ته ــالمت درجن س
بــزرگ )شــهرهای تبریــز ، شــیراز و اصفهان (کشــور 
ــج مثبــت حاصــل از اجــرای  نمــود . براســاس نتای
طــرح در ســال 1371 تصمیــم گرفتــه شــد تــا بــا 

ــن  ــب رابطی ــی در قال ــای مردم ــتفاده از نیروه اس
بهداشــتی خدمــات حاشــیه نشــین شــهری فّعــال 

ــردد. ــه گ ــور ارای در کّل کش
      داوطلبان ســالمت ارتباط مســؤولّین بهداشــتی 
ــی  ــرار م ــه برق ــی جامع ــطح های محیط ــا س را ب
کننــد. آن هــا بــا شــرکت در کالس هــای هفتگــی 
و یــا ماهیانــه در مراکــز بهداشــتی درمانــی آموختــه 
ــراد  ــایه و اف ــای همس ــه  خانواره ــود  را ب ــای خ ه
تحــت پوشــش خــود منتقــل مــی کننــد. برنامــه 
داوطلبــان ســالمت تغییــر نگــرش و عملکــرد مردم 
ــه توانایــی بالقــّوه خــود درجهــت تغییــر  نســبت ب
و بهبــود شــرایط زندگــی اســت و ســبب افزایــش 
اعتمــاد بــه نفــس و اتـّـکا بــه خــود در زنــان و مردان 

رابــط و خانوارهــای تحــت پوشــش شــده اســت. 
ــی  ــای بهداشــت عموم ــه ه ــه برنام ــن ک تصــّور ای
بتوانــد مأموریـّـت خــود را بــدون اتـّـکا بــر داوطلبــان 
بــه انجــام برســانند، ســخت اســت. تأثّیــر فّعالّیــت 
هــای داوطلبانــه فراتــر از اقدامــات پزشــکان و 
ــان و تخّصــص خــود را  ــه زم پرســتارانی  اســت ک
بــه کلینیــک هــای  رایــگان اختصــاص مــی دهنــد.

     وجود یک داوطلب سالمت در هر محّله یا سازمان باید 
یکی از اهداف نظام شبکه بهداشت باشد.
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اثر اقتصادی

بــه گــزارش موّسســه Points of Light   اگــر بــرای خدمــات رایــگان داوطلبــان هزینــه 
پرداخــت مــی شــد؛ ســاالنه میــزان 113 میلیــارد تــا 161 میلیــارد دالر اعتبــار نیازبــود. 

تأثّیرات اجتماعی

داوطلبــان نقــش کلیــدی در تقویــت جامعــه ایفــا مــی کننــد ؛ چراکــه، آن هــا هــم چــون پلی 
بیــن شــکاف هــای اقتصــادی و اجتماعــی مــی باشــند. در ســطح جامعــه، بخــش بهداشــت 
بــه همــکاری شــبکه هــای اجتماعــی، ســازمان هــای داوطلــب و جوامــع محلـّـی بــرای ارایــه 

خدمــات بهتــر و کمــک بــه ســاخت یــک جامعــه منســجم نیــاز دارد.

1-نیازســنجي، اولویـّـت بنــدي و ارایــه راه حــل مناســب مســایل تندرســتي جامعــه البّتــه،  بــا 
کمــک جوامــع محلّی؛

ــت  ــا جه ــازي آن ه ــراي توانمندس ــردم ب ــي م ــالمت و آگاه ــواد س ــطح س ــای س 2- ارتق
ــري ؛ ــؤولّیت پذی مس

3-تعدیل رفتار بهداشتي جامعه؛
4- بسیج منابع دولتي و مردمي در امر توسعه سالمت؛

ــر و مطلــوب  5- افزایــش مشــارکت ســازمان هــاي دولتــي و غیــر دولتــي بــا همــکاري مؤثّ
بیــن بخشــي.

 داوطلبان سالمت از راه های زیر می توانند به 
ارتقای سالمت جوامع کمک کنند:
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ــالمت  ــان س ــوزش داوطلب ــت آم ــت اهمّی ــه جه    ب
ــاري از  ــی ه ــاب آموزش ــا کت ــاري ه ــه بیم در زمین
مجموعــه  کتــاب هــای آموزشــي داوطلبــان ســالمت 
ــن، در  ــم چنی ــت .ه ــده اس ــن گردی ــتان تدوی در اس
برنامــه داوطلبــان متخّصــص بــا همــکاري اداره جهــاد 
کشــاورزي در زمینــه تولیــد ورمي کمپوســت، آشــنایي 
ــي،  ــرورش گل هــاي زینت ــي، پ ــات نبات ــا ســموم آف ب
ــن  ــداري روغ ــل و نگه ــور عس ــارج و زنب ــرورش ق پ
هــا کالس هــاي آموزشــي جهــت داوطلبــان ســالمت 

ــزار شــده اســت . برگ
     بــا توّجــه بــه برنامــه هــای ابالغــی وزارت بهداشــت 
در زمینــه طــرح تحــّول ســالمت در حــوزه بهداشــت 
ایــن  از  بســیاری  در  ســالمت  داوطلبــان  نقــش 

ــت  ــم اســت. اســتقرار وموّفقّی ــذار و مه ــا اثرگ برنامه ه
ــات  ــه خدم ــه ارای ــژه در برنام ــه وی ــا ب ــن برنامه ه ای
ــیه  ــه حاش ــی ب ــتی درمان ــه بهداش ــای اولّی ومراقبت ه
ــه  ــرو برنام ــزار نف ــا 500 ه نشــینان وشــهرهای 20 ت
ارتقــای ســواد ســالمت جامعــه بــا اجــرای برنامــه ملّی 
ترویــج وتوســعه خودمراقبتــی وتوانمنــد ســازی مــردم 
ــالمت  ــان س ــاالی داوطلب ــوان ب ــتفاده از ت ــدون اس ب

تقریبــا غیــر ممکــن اســت.
ــگر  ــزان تالش ــوان عزی ــتفاده از ت ــا اس ــدوارم ب     امی
در  ســالمت  توســعه  شــاهد  ســالمت  داوطلــب 
محــاّلت وارتقــای دانــش وتوانمنــدی مــردم در زمینــه 
ــیم. ــی باش ــی واجتماع ــی فردی،خانوادگ خودمراقبت

اّطالعات داوطلبان سالمت استان گلستان
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وبــا یــک بیمــاري واگیــر عفونــی اســت کــه فقــط در انســان ایجــاد بیمــاري مــی کنــد. عامــل بیمــاري 
وبــا یــک باکتــري بــه نــام »ویبریوکلــرا« اســت کــه بــه شــّدت مســّري اســت. میکــروب ایــن بیمــاري 
بیشــتر در آب وجــود دارد و از طریــق خــوردن آب آلــوده منتقــل مــی شــود. میکــروب پــس از عبــور 
از معــده و روده تکثیــر مــی شــود و موجــب ترّشــح ســم و افزایــش دفــع آب و امــالح از دیــواره روده 
مــی شــود. ایــن بیمــاری بــا نشــانه اســهال همــراه اســت. بنابرایــن، میکــروب از طریــق مدفــوع انســان 
ــال آن آب  ــن راه انتق ــایع تری ــد. ش ــوده کن ــذا را آل ــد آب و غ ــود و می توان ــی ش ــش م ــط پخ در محی
آشــامیدنی اســت. آمــوزش مــردم دربــاره اســتفاده از غــذا و آب ســالم و هــم چنیــن، اهمّیــت شســت و 
شــوي دســت هــا بــه ویــژه قبــل از صــرف غــذا و بعــد از توالــت و تمــاس بــا بیمــاران و افــراد مشــکوک 
و اســتفاده از توالــت بهداشــتی از بــروز مــوارد جدیــد جلوگیــري مــی کنــد. هــم اکنــون کشــور ایــران 

یکــی از مناطــق بومــی بیمــاري وبــاي نــوع التــوردر دنیــا محســوب مــی شــود .

پس از مطالعه این فصل انتظار می رود که افراد بتوانند.
1- بیماري وبا وانواع آن را بشناسند. 

2- اهمّیت تشخیص، درمان ومراقبت بیماري وبا را توضیح دهند.
2- راه هاي پیشگیري ازابتال وشیوع بیماري وبا را نام ببرند.

آشنایی با بیماری وبا )التور(

اهداف آموزشی
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آشنایی با بیماری وبا )التور(

تعریف بیماري

 وبــا بیمــاري باکتریایــی حــاّد روده اي اســت. 
ناگهانــی  اشــکال شــدید  نشــانه هــاي آن در 
بــا مدفــوع روان،آبکــی و بــدون درد)اســهال - 
ــی  ــروع م ــتفراغ ش ــّوع و اس ــت ته ــی(، حال برنج
ــدید  ــش ش ــا کاه ــده ب ــان نش ــوارد درم ــود. م ش
ســریع آب بــدن، اســیدوز،کالپس دســتگاه گــردش 
خــون، افــت شــدید قنــد خــون و نارســایی کلیــه 
بــه مــرگ بیمارمــی انجامــد. در اغلــب مــوارد، بــه 
ویــژه در وبــاي نــوع التــور بیمــاري بــدون نشــانه و 

یــا همــراه بــا اســهال خفیــف اســت. حامــالن بدون 
نشــانه مــی تواننــد منتقــل کننــده عفونــت باشــند. 
ــن  ــاري ممک ــدید بیم ــکال ش ــه اش ــان ب مبتالی
اســت در عــرض چنــد ســاعت فــوت کننــد. میــزان 
کشــندگی در ایــن بیمــاري ممکــن اســت از پنجاه 
درصــد نیــز تجــاوز کنــد؛ ولــی، درمــان صحیــح و 
ــا جانشــین کــردن آب و الکترولیــت  ــع، ب ــه موق ب
هــاي از دســت رفتــه، ممکــن اســت ایــن میــزان 
مــرگ از وبــا را بــه کــم تــر از یــک درصــد کاهــش 

دهــد. 

وضعّیت بیماري وبا در ایران 

بیمــاري وبــا یکــی از بیمــاري هــاي بومــی کشــور 
ایــران اســت. همــه گیــري هــاي بیمــاري از 
ســال1344تا 1394 در کشــور ثبــت وگــزارش 
ــاله  ــه س ــال 1344 هم ــاً از س ــت. تقریب ــده اس ش
مــواردي از بیمــاري در کشــور گــزارش شــده 
اســت. طــی ســالیان گذشــته همــه گیــري هــاي 

ــال  ــی از س ــور و در بعض ــام کش ــّددي درتم متع
هــا در مناطــق محدودتــري از کشــور دیــده شــده 
ــا  ــورد وب ــران 86 م ــال 1394 در ای ــت. در س اس
مثبــت گــزارش شــده اســت. میــزان بــروز درســال 
ــول  ــزار درط ــد ه ــک ص ــدود 31 در ی 1356 ح
ســال و در حــال حاضــر بــه زیــر0/02 دریــک صــد 

ــت.  ــیده اس هزاررس
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عامل بیماري

عامــل بیمــاري باکتــري »ویبریــو کلــرا« اســت. در جهــان دو 
نــوع بیوتیــپ از ویبریوکلــرا وجــود دارد. ایــن دو نــوع  عبارتنــد 
از: فــرم کالســیک کــه در ایــران تاکنــون مشــاهده نشــده اســت 
و فــرم التــور کــه تمــام مــوارد وبــاي شناســایی شــده در ایــران 

از ایــن نــوع اســت. 

نشانه ها و عالیم بالینی

ــدید  ــی ش ــهال آبک ــی اس ــروع ناگهان ــاري ش ــن بیم ــاي ای ــی ه  از ویژگ
بــدون درد همــراه بــا تهــّوع و اســتفراغ در مراحــل اولیــّـه بیمــاري اســت. 
ــس  ــیدوز، کوالپ ــریع، اس ــیون س ــده، دهیدراتاس ــان نش ــاران درم در بیم
عروقـــی، هیپوگلیســـمی در بچـــه هـــا و نارســایی کلیــه شــایع اســت .در 
مـــوارد شـــدید درمـــان نشـــده مرگ معموالً در عرض چند ســاعت اتفاق 
مــی افتــد و میــزان مـــرگ و میـــر آن بـــه بـــیش از پنجــاه درصــد مــوارد 
مــی رســد؛ ایــن در حالــی اســت کــه بــا درمــان بــه موقــع و مناســب ایــن 
میــزان بــه کــم تــر از یــک درصــد خواهــد رســید. در افــراد مســن ممکــن 
ــده شــود. دوره  ــه دلیــل انســداد روده دی ــی اســهال ب اســت قطــع ناگهان
نهفتگــی معمــوالً یــک تــا ســه روز اســت. ایــن دوره مــی توانــد از چندیــن 
ســاعت تــا پنــج روز بــه طــول انجامــد. نشــانه هــاي بیمــاري دو تــا ســه 

روز و در بعضــی از بیمــاران تــا پنــج روز طــول مــی کشــد.

روش هاي انتقال 

وبــا بــه طــور منحصــر از طریــق آب یــا غــذاي آلــوده منتقــل 
مــی شــود. انتقــال، بــا تمــاس مســتقیم فــرد بــه فــرد ماننــد 

تمــاس بــا بیمــار بــه نــدرت اتّفــاق مــی افتــد. 
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عوامل فردي مؤثّر در شیوع وبا

عوامــل فــردي کــه موجــب مقاومــت در برابــر بیمــاري وبــا مــی شــود، 
شــامل ایمنــی ناشــی از عفونــت قبلــی بــا باکتــري وبــا و تغذیــه نــوزاد 
ــط اســیدي  ــا در محی ــل وب ــه عام ــادر اســت. از آن جــا ک ــا شــیر م ب
ــاي اســیدي بســیار  ــط ه ــر محی ــد و در براب ــی کن ــد زندگ ــی توان نم
ــذا، غذاهــاي تــرش، لیمــو، گوجــه فرنگــی، ماســت  حّســاس اســت؛ ل
ــی  ــش مهّم ــده نق ــیدیته مع ــتند. اس ــرا هس ــد ویبریوکل ــع رش و... مان
ــاي  ــه داروه ــرادي ک ــن، اف ــا دارد. بنابرای ــت وب ــري از عفون در جلوگی
آنتــی اســید مصــرف مــی کننــد یــا تولیــد اســید معــده در آن هــا کــم 

اســت، بــراي ابتــال بــه وبــا مســتعدتر هســتند. 

شرایط محیطی مناسب براي شیوع وبا

 مناطقــی کــه داراي آب ســالم نیســتند و بهداشــت محیــط مناســبی ندارنــد، در 
معــرض خطــر شــیوع وبــا هســتند. ازجملــه نقــاط شــهري کــه آب آن بــه مقــدار 
کافــی کلرزنــی نمــی شــود، مناطــق روســتایی کــه بــه لولــه کشــی و چــاه هــاي 
حفاظــت شــده دسترســی ندارنــد و مناطقــی کــه توالــت و سیســتم فاضــالب در 

آن هــا معمــوالً اســتفاده نمــی شــود.  
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 راه هاي پیشگیري 

براي پیشگیري از بیماري وبا رعایت موارد زیر ضروري است:  

* از آب آشامیدنی سالم استفاده کنید.  
ــدارد و از آب چــاه، آب  ــه کشــی وجــود ن ــه شــده و لول ــه آب تصفّی * در مناطقــی کــه دسترســی ب
تانکرهــا، آب چشــمه هــا و... اســتفاده مــی شــود، حتمــاً آب را قبــل از مصــرف بجوشــانید یــا کلرزنــی 

کنیــد. 
* از مصــرف یــخ غیربهداشــتی، مــواّد غذایــی وغذاهــاي آمــاده غیربهداشــتی، آب میــوه و نوشــیدنی 
هــاي ارایــه شــده در بیــرون از منــزل و بــه خصــوص غذاهــاي فروشــندگان دوره گــرد جــدا خــودداري 

کنیــد.
* در آب رودخانه، جوي ها یا استخرهاي آلوده شنا نکنید.  

* قبل از مصرف میوه ها و سبزي ها حتماً آن ها را بشویید و ضّدعفونی کنید. 
* اطمینــان از ســالمت غــذا و اســتفاده از غــذاي پختــه ی کامــال داغ شــده، شســت و شــوي مناســب 

ظــروف و لــوازم مــورد اســتفاده بــراي کنتــرل بیمــاري ضــروري اســت.  
* قبــل از تهیــه، توزیــع و خــوردن غــذا و قبــل از دادن غــذا یــا شــیر بــه کــودک حتمــاً دســت هــا را 

بــا آب و صابــون بشــویید.
*  دســت هــا را بعــد از رفتــن بــه توالــت و نیــز قبــل از دســت زدن بــه مــواّد غذایــی و خوراکــی حتمــاً 

بــا آب و صابون بشــویید.
ــال  ــاً در یخچ ــد و حتم ــرار ندهی ــر ق ــاي دیگ ــی ه ــس و آلودگ ــرض مگ ــی را در مع ــواّد غذای *  م

ــد. ــداري کنی نگه
ــتایي  ــق روس ــي و درمناط ــه کش ــتفاده از آب لول ــهری اس ــق ش ــالم: درمناط ــع آب س ــن مناب * تامی

ــي شــود. ــه م ــه آن توصّی ــر ب ــات کل ــه کــردن ترکیب ــا اضاف جوشــاندن آب ی
ــا بســته  ــا از نوشــیدنی هــا و غذاهــاي ب * هنــگام ســفر آب و غــذاي ســالم همــراه داشــته باشــید ی

بنــدي مطمئــن اســتفاده کنیــد.  
* دفع بهداشتی فضوالت انساني و ضّدعفونی توالت های بهداشتی. 

* با مشاهده هر مورد از ابتال به اسهال، سریع به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه کنید. 
* بدون تجویز پزشک از مصرف داروهای ضّد اسهال به هر نحو خودداري کنید.

*  باتوّجــه بــه ایــن کــه مهــم تریــن مشــکل اساســی در بیمــاري وبــا از دســت دادن شــدید مایعــات 
و الکترولیــت هــاي بــدن اســت، بــه محــض شــروع اســهال مصــرف مایعــات را افزایــش دهیــد.

* بــرای جبــران کمبــود آب و امــالح  بیمــار مــی تــوان از پــودر ORS اســتفاده کــرد. هربســته پــودر 
را در یــک لیتــر آب جوشــیده ســرد شــده حــل کنیــد و بــه مــرور بــه بیمــار بخورانیــد.
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سه نکته اصلی در درمان بیماری های اسهال

* در هنگام بروز اسهال از آب و مایعات فراوان استفاده نمایید.    
ــتفاده  ــی اس ــی خوراک ــع درمان ــودر او – آر – اس مای ــول پ * از محل

شــود. 
* جهت درمان فوراً به پزشک مراجعه نمایید. 

خالصه

در همســایگی کشــور ایــران آلــوده تریــن کشــورهاي مبتــال بــه وبــا یعنــی پاکســتان ، افغانســتان و 
عــراق قــرار دارد. همیشــه تعــداد زیــادي از اتبــاع ایــن کشــورها بــه صــورت مجــاز و غیــر مجــاز وارد 
کشــور مــی شــوند و تــرّدد مــی کننــد. از طــرف دیگــر ایــران نیــز یکــی از مناطــق آندمیــک بیمــاري 
ــراد  ــد اف ــج  درص ــاد و پن ــود. حدودهفت ــی ش ــوب م ــان محس ــور در جه ــوع الت ــپ ن ــاي بیوتای وب
ــد نشــانه هــاي بالینــی مشــخص  ــران( فاق ــاي موجــود در ای ــوع التور)وب ــراي ن ــه ویبریوکل ــوده ب آل
می باشــند. فقــط حــدود ده درصــد آن هــا داراي عالیــم اســهال حــاّد خفیــف یــا متوّســط و حــدود 
5 درصــد مبتالیــان داراي عالیــم شــدید ماننــد اســهال آبکــی، تهــّوع، اســتفراغ و از دســت رفتــن آب 
و امــالح بــدن مــی باشــند؛ لــذا، بایــد همیشــه همــه واحدهــاي بهداشــتی کشــور از جملــه خانه هــاي 
ــژه پیشــگیري از  ــاي وی ــوزش ه ــا تحــت آم ــاري وب ــح بیم ــت صحی بهداشــت جهــت انجــام مراقب

بیمــاري وبــا قــرار گیرنــد.

منابع

 علــی کرابــی- کارشــناس واحــد بیمــاری هــای واگیــر- معاونــت بهداشــتی علــوم پزشــکی ســبزوار، ابوالفضــل گردآوری وتهّیه
ابارشــی کارشــناس گســترش معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی ســبزوار

ــا، ، اداره بیمــاري هــاي منتقلــه از آب و غــذا   آخریــن دســتورالعمل کشــوري درمــان بیمــاران مبتــال بــه وب
مرکــز مدیریّــت بیمــاري هــاي واگیــر- بهــار 1393 
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چـرا مطالعه 
از مـــا بهترین ها 
را می سازد؟

زیــاد شــنیده ایــم کــه مطالعــه بــر توانایــی هــای ذهنی، 
ــرات شــگفت انگیــزی دارد.  ــات و احساســات تأثّی روحّی
آیــا درســت اســت؟ مــا قســمت هایــی از یــک تحقیــق 
ــی  ــه فّعالّیت ــد مطالع ــی کن ــت م ــه ثاب ــم ک را آورده ای
اســت بســیار مفیــد. نگاهــی بــه ایــن مطلــب بیندازیــد 
و دریابیــد کــه چــرا خوانــدن کتــاب مــی توانــد بهتریــن 

تصمیمــی باشــد کــه تــا بــه حــال گرفتــه ایــد.

مطالعه 
استرس را 
کم می کند.

زمانــی کــه اســترس داریــد ترجیــح مــی دهیــد چــه کارهایــی انجــام دهیــد؟ 
پیــاده روی کنیــد؟ یــا موســیقی گــوش دهیــد؟ محّققــان دانشــگاه ساســکس 
ــی  ــه کــرد. تحقیقات ــد مطالع ــع اســترس بای ــد کــه در مواق ــان داده ان اطمین
کــه انجــام داده انــد نشــان داده اســت کــه مطالعــه در مقایســه بــا موســیقی، 
ــت.  ــترس اس ــر اس ــه ب ــرای غلب ــن روش ب ــوه بهتری ــی قه ــاده روی و حّت پی
افــرادی کــه مــورد آزمایــش قــرار گرفتــه بودنــد بــا مطالعــه بــه مــّدت شــش 

دقیقــه توانســته بودنــد اســترس خــود را کاهــش دهنــد.
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مطالعه بی 
خوابی را 
درمان می 

کند.

ثابــت شــده اســت کــه مطالعــه یکــی از مؤثّرتریــن راه هــا بــرای 
ــل و  ــور موبای ــد. ن ــی باش ــواب م ــرای خ ــی ب ــش و آمادگ آرام
ــه مغــز مــی گوینــد کــه اکنــون زمــان بیــدار شــدن  تلویزیــون ب
ــاًل  ــر کام ــور کــم تأثّی ــاب در ن ــدن کت ــی کــه خوان اســت؛ در حال
متفاوتــی دارد؛ زیــرا، مغــز تشــخیص مــی دهــد کــه اکنــون زمــان 

اســتراحت اســت.
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مطالعه از ما 
انسانی لطیف 

و مهربان 
می سازد.

مطالعه 
افسردگی 
را از بین 

می برد.

مطالعه 
کارکرد مغز 
را تقویت 
می کند.

ــد  ــی کنی ــه م ــی را مطالع ــه کتاب ــی ک هنگام
ــر  ــتان، از نظ ــای داس ــاب ه ــوص کت ــه خص ب
احساســی بــه عمــق داســتان مــی رویــد 
و ارتبــاط احساســی بــا قهرمانــان داســتان 
برقــرار مــی کنیــد. مطالعــات نشــان داده اســت 
ــتان  ــا داس ــی ب ــر احساس ــه از نظ ــانی ک کس
ــای واقعــی  ــد در دنی ــی کنن ــرار م ــاط برق ارتب
ــتند. ــوزی هس ــان و دلس ــای مهرب ــان ه انس

بــر اســاس یکــی از تحقیقــات اخیــر مطالعــه یکــی از بهتریــن روش 
هــا بــرای مبــارزه اســترس اســت. در ایــن تحقیــق بیمارانــی کــه از 
کتــاب راهنمــای خودخــوان بــرای از بیــن بــردن اســترس اســتفاده 
ــی  ــه م ــه کارشــناس مراجع ــه ب ــر از کســانی ک ــد زودت ــی کردن م

کردنــد توانســتند اســترس را در خــود کاهــش دهنــد.

تحقیقــات نشــان داده اســت کــه مــا انســان 
هــا پــس از مطالعــه باهــوش تــر مــی 
ــان کتــاب مغــز  شــویم.چند روز پــس از پای
ــد.  ــی ده ــی را نشــان م ــرات مثبت ــا تغیی م
ــود در  ــه بهب ــد ک ــه ان ــمندان دریافت دانش
ــل ارتباطــات شــدید  ــه دلی ــز ب ــرد مغ کارک
ــه در  ــت ک ــی اس ــرات عصب ــز و تغیی در مغ

ــود. ــی ش ــاد م ــی ایج ــه عضالن حافظ
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مطالعه انسان 
را جذاب تر 

می سازد.

مطالعه به 
هدفمندی و غلبه 
بر مشکالت کمک 

می کند.

مطالعه توانایی 
های حافظه و تفّکر 
را تقویّت می کند.

ــتری دارد.  ــت بیش ــران جذابی ــرای دیگ ــرده ب ــوش و تحصیلک ــان باه ــک انس ــاً ی مطمئن
شــخصی کــه بتوانــد در هــر حیطــه موضوعــی بحــث کنــد توّجــه هــا را بــه ســمت خــود 

ــع مــی شــود. ــورد تحســین دیگــران واق ــد و م جــذب مــی کن

هــر چــه بیشــتر مطالعــه کنیــم بیشــتر 
ــا  ــاب ه ــان کت ــب قهرمان ــان را در قال خودم
مــی بینیــم و مــدل هــای رفتــاری آن هــا بــه 
زندگــی خــود منتقــل مــی کنیــم. ایــن بدیــن 
ــال  ــردن مث ــال ک ــا دنب ــه ب ــت ک ــی اس معن
هــای یــک کتــاب خــوب انگیــزه پیــدا کــردن 

ــرد. ــد ک ــدا خواهی ــیدن پی ــق و رس عش

ــد در  ــی کنی ــه م ــه مطالع ــان ک ــر زم ه
واقــع ذهــن را تعلیــم مــی دهیــد. وقتــی 
بــا کلمــات جدیــدی مواجــه مــی شــوید 
مفهــوم آن را کشــف مــی کنیــد و در 
حافظــه کوتــاه مــّدت ذخیــره مــی کنیــد. 
تحقیقــات ثابــت کــرده انــد کــه مطالعــه، 
ــش  ــخص کاه ــّوه ادراک ش زوال را در ق
مــی دهــد. کســانی کــه ذهــن را بــا 
مطالعــه برمــی انگیزنــد بهتــر مــی تواننــد 

ــد. ــده نگــه دارن مغــز را زن
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مطالعه مهارت 
های نوشتن 
را تقویّت می 

کند.

کتاب خوان 
ها از سالمت 

جسمی بیشتری 
برخوردارند.

مطالعه به شما 
کمک می کند 
روشن فکر و 
دوستانه تر 

باشید.

مطالعه کمک 
می کند که با 
مشکالت مالی 

مقابله کنید

ــه طــور ناخــودآگاه روش  ــد ب ــی کنی ــه م ــه مطالع ــی ک هنگام
ــه  ــور ک ــان ط ــد. هم ــی کنی ــد م ــنده را تقلی ــتاری نویس نوش
ــی  ــرار م ــی ق ــه  خاص ــر گون ــت تأثّی ــوان تح ــیقیدان ج موس
گیــرد شــیوه نویســندگی شــما نیــز تحــت تأثّیــر کتــاب هایــی 

ــد. ــه مــی کنی ــرد کــه مطالع ــرار مــی گی ق

ــت کــرده اســت کســانی  تحقیقــات ثاب
ــتر  ــتند بیش ــه هس ــق مطالع ــه عاش ک
ــر از  ــا اشــتیاق ت ــد و ب ورزش مــی کنن
ــای  ــه روش ه ــه ب ــتند ک ــانی هس کس
ــی  ــود را م ــت خ ــات فراغ ــری اوق دیگ
گذراننــد. کتــاب خــوان هــا زمــان 
ــد؛  ــی گذرانن ــگاه م بیشــتری را در باش
بیشــتری  ســالمت  از  بنابرایــن، 

برخوردارنــد.

ادبّیــات و داســتان ذهــن را بــه ایــده هــا و افــکار جدیــد 
بــاز مــی کنــد و افــق فکــری را وســیع تــر مــی ســازد.

ــه  ــانی ک ــه درصــد از کس ــل و س ــواد چه ــار س ــاس آم ــر اس ب
ســواد خوانــدن و نوشــتن ندارنــد در مقایســه بــا چهــار درصــد 

انســان هــای باســواد در فقــر بــه ســر مــی برنــد.



19سال دوم / شماره ششم /  تابستان 95

مطالعه به 
یادگیری زبان 
های خارجی 
کمک می کند.

مطالعه بر 
توانایی های 
شنیداری 

تأثیّرات مثبت 
دارد.

مطالعه خالقیّت 
را تقویّت می 

کند.

مطالعه از 
بیماری آلزایمر 

زودرس 
جلوگیری می 

کند.

کســانی کــه عــادت بــه مطالعــه دارنــد چیزهــای جدیــد را خیلــی 
ســریع تــر و ســاده تــر یــاد مــی گیرنــد. ایــن پدیــده در یادگیــری 

زبــان هــای خارجی بیشــتر مشــهود اســت.

بــاور داشــته باشــید یــا نــه، مطالعه مــی تواند 
بــر توانایــی هــای شــنیداری تأثّیــر بگــذارد و 
ــد را آســان  فهــم کلمــات و گرامرهــای جدی
تــر مــی کنــد. اگــر بــا صــدای بلنــد مطالعــه 

کنیــد ایــن تأثّیــر قــوی تــر مــی شــود.

تصاویــر رنگــی بــا متــن هــای ســاده 
ــارت  ــت و مه ــر خالقّی ــی ب ــرات مثبت تأثّی
هــای هنــری کــودکان مــی گذارد.ایــن 
تأثّیــر بــر روی جوانــان نیــز مشــهود اســت.

ــع  ــات متقاط ــدول کلم ــاب و حــل ج ــدن کت ــه خوان ــه ب ــانی ک کس
عالقــه دارنــد کــم تــر مبتــال بــه بیمــاری آلزایمــر مــی شــوند. مغــز 
هــم ماننــد اعضــای دیگــر بــدن نیــاز بــه ورزش دارد و بهتریــن ورزش 

بــرای آن مطالعــه مــی باشــد.



داوطلبان سالمت 20

خواندن کتاب با 
صدای بلند روابط 
شما با کودک تان 
را تقویّت می کند.

مطالعه به 
یادگیری بیشتر 

کودکان در 
مدرسه کمک 

می کند.

ــا  ــر ب ــه اگ ــد ک ــان داشــته ان روانشناســان اذع
ــتان  ــان داس ــودکان ت ــرای ک ــد ب ــدای بلن ص
بخوانیــد روابــط خاّصــی بــا آن هــا ایجــاد 
خواهیــد کــرد. بنابرایــن، ســعی کنیــد بیشــتر 
بــرای کــودکان کتــاب بخوانیــد. البّتــه، ناگفتــه 
ــت دیگــری  ــر فّعالّی ــون و ه ــه تلویزی ــد ک نمان
بچــه هایــی کــه قبــل از مدرســه مطالعه می نمــی توانــد بــه ایــن انــدازه تأثّیرگــذار باشــد.

ــد  ــت دارن ــه را دوس ــد و در کل مطالع کردن
یادگیــری بهتــری در مدرســه دارنــد. آن هــا 
ــات و  ــدن بلکــه در ریاضّی ــا در خوان ــه تنه ن

تمامــی علــوم بســیار موّفــق هســتند. مطالعه بر 
روی مجرمان 

تأثیّرات مثبت 
می گذارد.

مطالعــه میــزان تکــرار جنایــت در میــان زندانیانــی کــه دوره هــای ســوادآموزی 
را در زنــدان بــا موّفقّیــت گذراندنــد ســی درصــد کاهــش داده اســت.
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مطالعه از شما 
یک سخنور 
خوب می 

سازد.

مطالعه به ما در 
ساختن دنیایی 

بهتر کمک می کند.

ــتان  ــد داس ــتان بخوانی ــتر داس ــه بیش ــر چ ه
گــوی بهتــری خواهیــد شــد. کســانی کــه مدام 
در حــال مطالعــه هســتند بهتــر مــی داننــد که 
چگونــه اّطالعــات زایــد و غیرضــروری را هنگام 
ــر  ــه ب بازگویــی داســتان حــذف کننــد و چگون
روی تمــام شــنوندگان تأثّیرگــذار باشــند. ایــن 

افــراد در کانــون توّجــه قــرار دارنــد.

ــه  ــانی ک ــه کس ــبت ب ــه نس ــال همیش ــای فّع ــوان ه ــاب خ کت
ــتری  ــه بیش ــه و داوطلبان ــای خیریّ ــت ه ــد فّعالّی ــه ندارن مطالع
ــه  ــازد ک ــی س ــی م ــای خوب ــان ه ــا انس ــه از م ــد. مطالع دارن

ــتند. ــدان هس ــه نیازمن ــاری ب ــک و ی ــاده کم ــه آم همیش



داوطلبان سالمت 22

قلیـان های 
میوه ای و 
عوارض آن ها

اهداف آموزشی: 
امیــد اســت خواننــدگان محتــرم پــس از 

ــه:  مطالعــه مقال
ــرف  ــی از مص ــر ناش ــرگ ومی ــزان م می

ــد.  ــان را بدانن ــات در جه دخانی
انواع محصوالت دخانی را بشناسند.

ــوارض  ــیگار وع ــود در دود س ــواد موج م
ــد.  ــان کن ــالمتی را بی ــر س ــار آن ب زیانب
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مقایسه میزان مرگ هاي ناشي از سیگار و تغییرات آن از1990-2020

مقّدمه
اســتعمال دخانیــات شــایع تریــن عامــل قابــل پیشــگیری مــرگ و ناتوانــی و دومیــن علـّـت اصلــی 
مــرگ در جهــان اســت. در حــال حاضــر، اســتعمال دخانیــات مســؤول یــک مــورد از هــر ده مــورد 
ــر  ــرگ در اث ــون م ــب ســاالنه حــدود شــش میلی ــن ترتی ــه ای ــراد بزرگســال اســت و ب ــرگ اف م
مصــرف دخانیــات در سراســر جهــان رخ مــی دهــد. اگــر رونــد کنونــی مصــرف دخانیــات ادامــه 
یابــد، تعــداد مــرگ هــای ناشــی از مصــرف دخانیــات در ســال 2020 م. بــه هشــت میلیــون نفــر 

در ســال خواهــد رســید. 

همــان گونــه کــه نمــودار بــاال نشــان 
ــش  ــای پی ــال ه ــی س ــد ط ــی ده م
از  رو میــزان مــرگ هــای ناشــی 
اســتعمال دخانیــات در کشــورهای 
پیشــرفته بیــش از پنجــاه درصــد 
ــار در  ــن آم ــت. ای ــه اس ــش یافت کاه
کشــورهای در حــال توســعه معکــوس 
اســت و افزایــش مــی یابــد. ایــن 
مــرگ هــا در کشــورهای منطقــه 
ــی از  ــز یک ــران نی ــه ای ــه ک خاورمیان
ــر  ــزان ســه براب ــه می ــا اســت ب آن ه
ــا 2020  ــای 1990 ت ــال ه ــی س ط
ــذا، از ایــن  افزایــش خواهــد یافــت. ل
ــعه  ــال توس ــورهای در ح ــس کش پ
ــا مشــکالت بیشــتری در خصــوص  ب

اســتعمال دخانیــات و بیمــاری هــا و 
ــای ناشــی از  ــرگ ه ــا و م ــی ه ناتوان

ــود.  ــد ب ــه خواهن آن مواج
ــي  ــازمان جهان ــرآورد س ــاس ب براس
بهداشــت، در کشــور مــا ســاالنه ســی 
و شــش هــزار مرگ بــه علـّـت بیماري 
هــاي وابســته بــه دخانیــات روي 
ــد  ــداوم رون ــورت ت ــد.در ص ــي ده م
جــاری، در بیســت ســال آینــده ایــن 
ــه دویســت هــزار مــرگ در  ــزان ب می
ســال افزایــش خواهــد یافــت. نتایــج 
مطالعــه ســالمت و بیمــاری در ســال 
1378 ش. نشــان مــي دهــد کــه در 
ایــران چهــارده و شــش دهــم درصــد 
از 69-15  ســاله کشــور ســیگار مــي 

ــا  ــرف آن ه ــط مص ــیدند. متوّس کش
ــخ  ــد ن ــم درص ــش ده ــیزده و ش س
ــصت  ــدود ش ــه ح ــود. روزان در روز ب
و هشــت میلیــون نــخ ســیگار در 
ایــران اســتعمال مــي شــد. هزینــه آن  
ــال  ــارد ری ــود و ســه میلی ــر ن ــغ ب بال
ــم  ــه ده ــش و س ــصت و ش ــود. ش ب
درصــد از افــراد )هفتــاد و شــش ئهــم 
ــه  ــار ون ــردان و ســی و چه درصــد م
دهــم درصــد زنــان ( ســیگاری ســّن 
شــروع ســیگار کشــیدن را بیــن 24-

15 ســالگی )ســن گذرانــدن دوره 
دبیرســتان، ســربازی، دانشــگاه یــا ...( 

ــد.  ذکــر کــرده بودن
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تعاریف و مفاهیم پایه 

ــه  ــی انســان هــا از نظــر وضعّیــت اســتعمال دخانیــات بــه دو گــروه ســیگاری )ب ــه طــور کلّ ب
طــور کلّــی منظــور مصــرف کننــده هــر نــوع مــاّده دخانــی اســت( و غیــر ســیگاری )بــه طــور 

کلّــی منظــور هــر نــوع مــاّده دخانــی اســت( دســته بنــدی مــی شــوند. 

 فرد سیگاری

 فــرد ســیگاری کســی اســت کــه  تعــداد حّداقــل صــد نــخ ســیگار یــا معــادل وزنــی توتــون 
موجــود در صــد نــخ ســیگار را از ســایر انــواع فــرآورده هــای دخانیــات مصــرف نمــوده باشــد و 

در حــال حاضــر نیــز بــه طــور روزانــه یــا گاهــی مصــرف را ادامــه مــی دهــد.

توتون یا تنباکو

ــاه در  ــن گی ــا ای ــب ب ــتف کلم ــت. کریس ــن اس ــّره زمی ــی ک ــه غرب ــی نیم ــو بوم ــاه تنباک گی
ــواده  ــود. خان ــل نم ــا منتق ــه اروپ ــد. آن را ب ــنا ش ــاره آش ــن ق ــان ای ــق بومی ــکا و از طری آمری
گیاهــی نیکوتیــن نــام خــود را از پزشــک فرانســوی Jean Nicot  بــه عاریّــت گرفتــه اســت. 
ــال آن  ــاده فّع ــق پرداخــت وم ــه تحقی ــاه ب ــن گی ــورد ای ــار در م ــن ب ــرای اولی ــن پزشــک ب ای

ــت.  ــام گرف ــن« ن »نیکوتی
محصــوالت حاصــل از توتــون را مــواّد دخانــی یــا دخانیــات مــی نامند. ایــن محصوالت براســاس 

نــوع مصــرف بــه دو گــروه عمده تقســیم مــی شــوند: انــواع تدخینــی و انــواع غیرتدخینی.

انواع توتون
ــدي  ــه بن ــف طبق ــاي مختل ــه گروهه ــد ب ــق رش ــي و مناط ــي، تجارت ــر صنعت ــون را از نظ توت
مــي کننــد. در صنعــت دخانیــات توتــون هــا را از نظــر مــوارد و نــوع مصــارف بــه چهــار گــروه 

تقســیم مــي کننــد:
1- توتون سیگارت  شامل انواع توتون هایي که براي سیگارت بکار مي روند.

2--توتون سیگاربراي ساخت  سیگار برگ  درصنعت دخانیات مورد استفاده قرار مي گیرد.
3- توتون پیپ بیشتر از توتون هایي با نیکوتین زیاد مثل بارلي استفاده مي شود.

4-  توتــون چپــق و تنباکــو  ایــن توتــون در کشــورهاي خــاور میانــه و شــرق مــورد اســتفاده 
اســت.

داوطلبان سالمت 24
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قلیان

مواّد موجود در دود سیگار 

هــر نــخ ســیگار حــاوی مــواّد مختلفــی اســت. ترکیبــات موجــود در یــک ســیگار در طــی فرآیند 
کشــیدن ســیگار بــه صــورت چندیــن بــاره مــی ســوزند و هربــار از ســوختن آن هــا مواّدجدیدی 
تولیــد مــی شــود.  لــذا، دود حاصــل از ســوختن توتــون در ســیگار و ســایر مــواّد دخانــی، واجــد 
ــات  ــه اثب ــاّده ب ــی 400 م ــان بیماریزای ــن می ــاّده شــیمیایی اســت کــه از ای بیــش از 4000 م

رســیده اســت کــه بیــش از 40 مــورد از آن هــا ســرطانزا هســتند.

ــرف  ــرای مص ــان ب ــاّص ایرانی ــراع خ اخت
ــه  ــتعمال آن در منطق ــت. اس ــو اس تنباک
خاورمیانــه شــایع اســت. نوعــی پیــپ آبی 
اســت. از یــک مخــزن بــرای آب و دهانــه 
ــی  ــته چوب ــک دس ــه ی ای در رأس آن ک
بلنــد در آن تعبیــه شــده اســت، تشــکیل 

مــی شــود.
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 جریان دود سیگار از دو قسمت تشکیل می شود 

1-جریــان دود اصلــی: ایــن قســمت از دود ســیگار، بخشــی از دود اســت کــه از درون ســیگار 
و از البــه الی توتــون هــا عبــور مــی کنــد و پــس از آن وارد دهــان فــرد ســیگاری و بــه دنبــال 
آن وارد ریــه فــرد ســیگاری مــی شــود. ایــن قســمت از دود ســیگار موجــب بــروز بیمــاری هــا 

در فــرد ســیگاری مــی شــود.  
2-جریــان دود فرعــی: ایــن قســمت از دود ســیگار، دودی اســت کــه مســتقیماً از نــوک روشــن 
ــد و  ــی کنن ــیگاری استنشــاق م ــرد س ــان ف ــود و اطرافی ــی ش ــوا م ــیگار وارد ه و مشــتعل س
ــواّد ســّمی  ــی شــود. غلظــت بعضــی از م ــا م ــف در آن ه ــای مختل ــروز بیمــاری ه موجــب ب
ــه  ــرد ســیگاری ب ــازدم ف ــی و دود حاصــل از ب ــر دود اصل ــن براب موجــود در دود فرعــی چندی
ــرای اطرافیــان  ــار زیانبــار متعــّددی را ب ــه ســیگار اســت و ایــن ســموم آث ــک زدن ب دنبــال پُ

ــد. ــه همــراه دارن فــرد ســیگاری ب
ــه دو بخــش گازی و ذّره ای تقســیم  ــوان ب ــت فیزیکــی آن مــی ت دود ســیگار را از نظــر ماهّی

نمــود. 
ــن 85  ــید کرب ــن و دی اکس ــید کرب ــیژن، مونواکس ــروژن، اکس ــای نیت ــش گازی : گازه 1-بخ

ــد. ــی دهن ــیگار را تشــکیل م درصــد از وزن دود س
2-بخــش ذّره ای : ایــن بخــش واجــد مــواّدی نظیــر قطــران- مهــم تریــن ســرطانزای شــناخته 

شــده در طبیعــت- و نیکوتیــن و بســیاری مــواّد دیگــر مــی باشــد. 
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مونواکســید کربــن یــگ گاز ســّمی اســت کــه در انتقــال و مصــرف اکســیژن 
تداخــل مــی کنــد. میــل ترکیبــی مونواکســیدکربن بــا هموگلوبیــن بیشــتر 
از اکســیژن بــا هموگلوبیــن اســت. کربوکســی هموگلوبیــن موجــود در خــون 
ســیگاری هــا موجــب کاهــش ظرفّیــت اکســیژن رســانی خــون ســیگاری هــا 
ــه ایــن کاهــش میــزان  ــه بافــت هــا و اعضــا مــی شــود. بــدن در پاســخ ب ب
اکســیژن و بــه منظــور جبــران آن اقــدام بــه تولیــد بیشــتر گلبــول قرمــز در 
ــان خــون  ــن بیشــتری وارد جری ــا هموگلوبی ــد؛ ت ــی نمای ــز اســتخوان م مغ
ــه وســیله خــون افزایــش  ــه بافــت هــا ب ــی حمــل اکســیژن ب شــود و توانای
ــش غلظــت خــون  ــز موجــب افزای ــای قرم ــول ه ــداد گلب ــش تع ــد. افزای یاب
افــراد ســیگاری مــی شــود کــه نتیجــه آن نیــز افزایــش احتمــال لختــه شــدن 
خــون در داخــل عــروق و افزایــش خطــر ســکته قلبــی و مغــزی مــی گــردد

اکنون به توضیح تعدادی از مواّد موجود در دود سیگار و عوارض 
زیانبار آن ها بر سالمتی فرد سیگاری می پردازیم :

مونواکسید 
کربن

 )CO(

1
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خطرنــاک تریــن مــاّده شــیمیایی موجــود در دود ســیگار قطــران اســت. در 
واقــع قطــران شــناخته شــده تریــن مــاّده ســرطانزای موجــود در جهان اســت 
و عامــل اصلــی ایجــاد ســرطان ریــه و بســیاری از بیمــاری هــای ریــوی در 
ســیگاری هــا همیــن مــاّده اســت. قطــران موجــب فلــج مــژک هــای تنفســی 
ــه از  ــع پاکســازی ری ــن ترتیــب مان ــه ای ــی مــی شــود و ب در راه هــای هوای
ــوای  ــیگار و ه ــود در دود س ــای موج ــی ه ــا و آلودگ ــی ه ــموم و ناخالص س
ــر کیســه هــای  ــر مســتقیم خــود ب ــا تأثّی استنشــاقی مــی گــردد. قطــران ب
هوایــی موجــب تخریــب ایــن کیســه هــا و کاهــش کارآیــی سیســتم تنفســی 
مــی شــود. هــم چنیــن، قطــران بــا تضعیــف سیســتم ایمنــی بــدن موجــب 
کاهــش تــوان دفاعــی بــدن بــرای مقابلــه بــا میکــروب هــا مــی شــود. لــذا، 
ــی از  ــای عفون ــاری ه ــه بیم ــا ب ــیگاری ه ــر س ــتر از غی ــا بیش ــیگاری ه س

جملــه عفونــت ریــه یــا پنومونــی، ِســل و ایــدز مبتــال مــی شــوند.

قطران

2
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منابع

گردآوری وتهّیه
مهنــدس حســین غالمــی، رویــا مهــدوی نیــا کارشــناس بهداشــت محیــط معاونــت بهداشــتی دانشــگاه 

علــوم پزشــکی ســبزوار

نیکوتیــن یــک مــاّده شــیمیایی موجــود در بــرگ توتــون اســت. ایــن مــاّده هــم در دود 
ــي موجــود  ــواد دخان ــواع کشــیدنی م ــون در ســیگار و ســایر ان ناشــی از ســوختن توت
ــون وجــود  ــدن توت ــون در شــیره حاصــل از جوی ــی توت ــواع جویدن ــم در ان اســت و ه
دارد. نیکوتیــن مــاّده ای بســیار ســّمی اســت کــه تزریــق فقــط 60 میلــی گــرم از آن در 
خــون کــه معــادل یــک قطــره بــزرگ نیکوتیــن اســت، موجــب مــرگ انســان یــا هــر 
موجــود زنــده دیگــری مــی شــود. نیکوتیــن روی گیرنــده هــا در مغــز اثــر مــی کنــد 
ــام »ســروتونین« مــی شــود کــه ایــن مــاّده موجــب  ــه ن و موجــب تّرشــح مــاده ای ب
ــه مــرور زمــان یــاد مــی  ایجــاد آرامــش در انســان مــی شــود. پــس فــرد ســیگاری ب
گیــرد کــه در وضعّیــت هــای مختلــف ســیگار بــرای وی لــّذت بخــش اســت و بــه ظاهــر 
ــه  ــب ب ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــی کن ــه او کمــک م ــش ب ــرل احساســات و هیجانات در کنت
ســمت ســیگار تمایــل پیــدا مــی کنــد؛ اّمــا، بــه مــرور زمــان بــدن فــرد نســبت بــه ایــن 
اثــرات ســیگار مقاومــت پیــدا مــی کنــد و بــرای کســب لــّذت اولّیــه ناشــی از ســیگار 
کشــیدن بایــد تعــداد بیشــتری ســیگار و بــا فواصــل کوتــاه تــر مصــرف کنــد و بــه ایــن 
ترتیــب بــه ســیگار اعتیــاد پیــدا مــی کنــد. پــس از شــکل گیــری اعتیــاد بــه ســیگار در 
صــورت قطــع مصــرف ســیگار فــرد ســیگاری علیــم ناراحــت کننــده ای را تجربــه مــی 
کنــد کــه بــه آن »ســندرم تــرک نیکوتیــن« مــی گوینــد. ایــن عالمــت هــا بــا مصــرف 
مجــّدد ســیگار بالفاصلــه برطــرف مــی شــوند و فــرد ســیگاری متوّجــه مــی شــود کــه 
ــا  ــن ب ــان نیکوتی ــت.  در زن ــی اس ــا ناراحت ــراه ب ــخت و هم ــرای او س ــیگار ب ــرک س ت

کاهــش ترّشــح هورمــون زنانــه اســتروژن موجــب یائســگی زودرس مــی شــود. 

نیکوتین 

3
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برنامه مّلی

خودمراقبتی

مقدمه                                                                                  
ــی  ســالمت ابالغــی ازســوی مقــام معظــم رهبــری  باعنایــت بــه سیاســت هــای کلّ
ــار  ــر ب ــه تغیی ــه ب ــس و باتوّج ــه مجل ــرم بهداشــت ب ــه پیشــنهادی وزیرمحت و برنام
ــوان  ــه عن ــردم ب ــه م ــت ک ــالمت الزم اس ــّدد س ــل متع ــا وتأثّیرعوام ــاری ه بیم
ــان ســالمت(کنترل بیشــتری برســالمت خــود داشــته باشــند.  ــی )خالق ــع اصل مناب
ــت  ــی اس ــس خودمراقبت ــا ازجن ــت ه ــام مراقب ــا85 درصدتم ــا 65 ت ــق برآورده طب
.خودمراقبتــی موجــب ارتقــای ســالمت وکیفّیــت زندگــی، افزایــش رضایــت بیمــاران، 
ــدگان  ــه دهن ــاوره ارای ــه مش ــر ب ــم ت ــات )نیازک ــتفاده از خدم ــدن اس ــی ش منطق
ــتفاده  ــش اس ــرپایی وکاه ــاران س ــت بیم ــتی،کاهش ویزی ــات درمراکزبهداش خدم
ازمنابــع بیمارســتانی(و نیــز کاهــش هزینــه هــای ســالمت مــی شــود. دربرنامــه تحّول 
ــی خودمراقبتــی بــه عنــوان پنجمیــن  نظــام ســالمت درحــوزه بهداشــت، برنامــه ملّ
برنامــه ملّــی تحــّول نظــام ســالمت درحــوزه بهداشــت طراحــی و بــرای اجــرا ابــالغ 

ــد.  گردی
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فواید اجرا ربانهم خودمراقبتی

در عصــر حاضــر رونــد تغییــر 
الگــوی  جمعّیتــی،  ســاختار 
بیمــاری هــا وفشــارمالی بــی 
ــه  ــه برسیســتم ارای ــابقه ای ک س
ــل شــده  خدمــات عمومــی تحوی
ــردی  ــه رویک ــد ارای ــا را نیازمن م
جدیــد ومتفــاوت بــرای مراقبــت 
ــای  ــا نیازه ــب ب ــر و متناس بهت
مــردم حــال وآینــده مــی ســازد. 
بــه  رویکــرد  درایــن  مــردم 
عنــوان خالقــان ســالمت کنتــرل 
خــود  برســالمت  بیشــتری 
ــای  ــت ه ــت و مراقب خواهندداش
ــه جــای مراقبــت هــای  جامــع ب
پراکنــده ونامنســجم توســعه مــی 
ــه  ــود درجامع ــع موج ــد ومناب یاب

کــه مــی تواننــد حامــی تغییــرات 
ارتقــای  بــرای  نیــاز  مــورد 
ــش  ــش ازپی ــند بی ــالمت باش س
ــد. ــی گیرن ــرار م ــه ق ــورد توّج م

خودمراقبتــی عملکــردی آگاهانــه 
آموختنــی وتنظیمــی اســت کــه 
بــرای تأمیــن وتــداوم شــرایط 
ادامــه  بــرای  الزم  ومنابــع 
ــمی  ــظ عملکردجس ــات وحف حی
روانــی واجتماعــی ومعنــوی و 
ــی و  ــدوده طبیع ــدفرد درمح رش
متناســب بــرای حیــات وجمعیت 
عملکــرد فــرد اعمــال مــی گــردد. 
ــی  ــه خودمراقبت ــی ب خودمراقبت
ــت  ــتن، مدیریّ ــالم زیس ــرای س ب
ــی  ــی، خودمراقبت ــی جزی ناخوش

ــاد  ــن وح ــای مزم ــاری ه دربیم
تقســیم مــی شــود. خودمراقبتــی 
فرآینــدی مــادا العمــر ودرتمامــی 
هــای  وموقعّیــت  هــا  دوران 
ــن  ــواهد متق ــت. ش ــی  اس زندگ
ــج  ــه باتروی ــی ازآن اســت ک حاک
وحمایــت ازخودمراقبتــی مــی 
ــدی  ــه جویی17درص ــوان صرف ت
بهداشــتی  هــای  رادرهزینــه 
خودمراقبتــی  بــود.  شــاهد 
ــطوح  ــای س ــت ه ــه مراقب هزین
ــن،  ــم چنی ــی وه ــه وتخّصص پای
ــروری  ــروری وغیرض ــرش ض پذی
ــد.  ــی ده ــش م ــرپایی راکاه س

تعریف خودمراقبتی 

با اجرا این برنامه انتظارمی رودکه:
      سبک زندگی مردم سالم ترشود. 

         کیفّیت زندگی مردم افزایش یابد.
       رضایت مردم ازخدمات بهداشتی درمانی افزایش یابد.

           پیشگیری اولّیه ازبیماری ها شود وبهره وری افراد وقدرت تولید اقتصادی اجتماعی  
           فرهنگی مردم افزایش یابد.

              کمّیت وکیفّیت مشارکت مردم درسالمت ومراقبت ازبیماری ها افزایش یابد.
               اقدام جامعه برای سالمت افزایش یابد.

                    شمار بیماران مبتال به بیماری های واگیروغیرواگیر کاهش یابد. 
                مرگ ناشی ازبیماری های واگیروغیرواگیرکاهش یابد.

                                     عوامل خطرمدیریّت بهینه شود ورفتارهای مخاطره آمیز کاهش یابد. 
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 ایــن رویکــرد شــامل خودمراقبتی 
ــازمانی،  ــی س ــردی، خودمراقبت ف
ــی و  ــودمراقبتی  اجتماع خـــــ
ــود.  ــودیارمی ش ــای خـــ گروه ه

رویکردهای  برنامه ملی خودمراقبتی
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ــه  ــداری اســت ک ــال اکتســابی،آگاهانه وهدف ــامل اعم ــوع ش ــن ن ای
فــرد بــرای خــود وخانــواده اش انجــام مــی دهــد تاســالم بماننــد و 
ازســالمت جســمی روانــی واجتماعــی خــود و خانــواده خــود حفاظت 
کنــد. در ایــن نــوع فــرد ســعی مــی کنــد نیازهــای جســمی، روانــی 
ــرآورده ســازد، ازبیمــاری هــا  ــواده خــود راب واجتماعــی خــود و خان
یــا حــوادث پیشــگیری کنــد، بیمــاری هــای مزمــن خــود وخانــواده 
را مدیریّــت کنــد و نیــز ازســالمت خــود وخانــواده اش بعــد از ابتــال 
بــه بیمــاری حــاد یــا ترخیــص ازبیمارســتان حفاظــت کنــد. هــدف 
ــه ازای  ــالمت ب ــک نفرسفیرس ــت  ی ــردی تربی ــی ف از خودمراقبت
هرخانواراســت. انتظــار مــی رود درپایــان ســال 95 حــدود 20 درصــد 

جمعّیــت تحــت پوشــش برنامــه قرارگیرنــد. 

خودمراقبتی فردی
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عضــوی ازاعضــای خانــواده اســت کــه حّداقــل هشــت کالس ســواد 
خوانــدن ونوشــتن دارد و بــه صــورت داوطلبانــه مســؤولّیت انتقــال 
مطالــب آموختــه شــده درحــوزه ســالمت ومراقبــت فّعــال ازســالمت 
خــود و اعضــای خانــواده وجامعــه رابــه عهــده دارد. بــرای خانوارهای 
فاقــد عضــو واجد شــرایط سفیرســالمت افتخــاری تربیت خواهدشــد.

سفیرسالمت افتخاری

سفیرســالمت افتخــاری فــردی اســت کــه عــالوه بــر خانوارخود، 
ــد.   ــی ده ــدون سفیرســالمت را تحــت پوشــش قرارم ــوار ب خان
سفیرســالمت ا فتخــاری مــی توانــد حّداقــل چهارخانــوار راتحت 

پوشــش قراردهــد. 
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فرایند اجرایی خودمراقبتی فردی

فراخــوان ثبت نــام سفیرســالمت خانــوار درســامانه خودمراقبتی 
ــی خــود مراقبتــی- بررســی پرونــده خانــوار  فــردی پورتــال ملّ
از نظرثبــت نــام تعــداد خانوارتحــت پوشــش از طریــق پرونــده 
ــا  ــام خانواره ــی رود ازتم ــک - موجــود اســت. انتظارم الکترونی
فــردی بــه عنــوان سفیرســالمت ثبــت نــام کننــد. سفیرســالمت 
مــی توانــد کارمنــد، کارگــر، دانــش آمــوز وکســی کــه حّداقــل 
هشــت کالس ســواد دارد، باشــد. بعــداز انتخــاب سفیرســالمت 
ــال اســت  ــق پورت ــه صــدور کارت سفیرســالمت ازطری ــت ب نوب
درصورتــی کــه شــرایط احــراز ســفیر ســالمت در اعضــا خانــوار 
ــالمت  ــفیر س ــاب س ــت انتخ ــوار جه ــت خان ــد باسرپرس نباش

افتخــاری صحبــت مــی شــود.

منابع

شیواقطنی کارشناس مسؤول جلب مشارکت مردمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی گردآوری وتهّیه

دستورالعمل اجرایی مشارکت داوطلبان سالمت دربرنامه ملّی خودمراقبتی 1394-95
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نوشیدنی های تابستانی با 
رویکرد طّب سّنتی
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تخم شربتی
خــواص تخــم شــربتی: اســتفاده از تخــم شــربت در محلــول 
آب یکــی از بهتریــن مــواّد بــرای کــم کــردن وزن اســت. دانه  

هــای ژالتینــی تخــم شــربتی بــدون آن کــه کالــری داشــته 
ــه جــای  ــا مــّدت  هــا فــرد را ســیر نگــه مــی  دارد و ب باشــد ت

خــوردن داروهــای زیــان آور بــرای کــم کــردن اشــتها، می تــوان از 
تخم شربتی استفاده کرد.

خواّص تخم شربتی جهت بیماری های تنفسی
ایــن دانــه هــای ریــز ســیاه رنــگ دارای خــواّص زیــادی اســت؛ از جملــه بــرای درمــان بیماری هــای 
تنفســی مفیــد اســت. مخلوطــی از آن بــا زنجبیــل و عســل در درمان آســم، ســرفه، ســرماخوردگی، 

آنفلوانــزا و برونشــیت مؤثّر اســت.

چند روش درمانی مصرف تخم شربتی
تقویــت اعصــاب:  روزانــه یــک یــا دو بــار تخــم شــربتی را در عــرق بادرنجبویــه مخلــوط کنیــد. 

آن را بــا عســل شــیرین کنیــد و بنوشــید.
ــد از  ــد و بع ــه کنی ــد اضاف ــه دوســت داری ــربتی ک ــه ش ــربتی را ب ــداری از تخــم ش ــش: مق عط

ــید. ــه بنوش ــل دو دقیق ــت حّداق گذش
تقویت قلب: تخم شربتی را در عرق بید مشک یا نسترن بریزید و بنوشید.

تنگــی نفــس و ســرفه های خشــک: یــک قاشــق مرباخــوری تخــم شــربتی را در یــک لیــوان 
آب ولــرم حــل کنیــد و آن را جرعــه جرعــه بنوشــید.

تخــم شــربتی منبــع فوق العــاده ی اســیدهای چــرب امــگا ســه و امــگا شــش می باشــد. در واقــع 
حــدود بیســت درصــد وزن دانه هــای بــه ایــن کوچکــی حــاوی ایــن اســیدهای چــرب اســت کــه 
ــا تخــم کتــان دارد. حتمــاً می دانیــد کــه تخــم کتــان نیــز یکــی  از ایــن نظــر شــباهت زیــادی ب
ــی  ــای قلب ــد بیماری ه ــر می خواهی ــد. اگ ــه می باش ــگا 3س ــرب ام ــیدهای چ ــی اس ــع غن از مناب
ــد.  ــاد کنی ــز اعتم ــای ری ــن دانه ه ــی ای ــواص محافظت ــه خ ــاً ب ــد حتم ــما دور باش ــی از ش عروق
ــز، مــس، زینــک)روی(، نیاســین  ــم، منگن ــاده ی منیزی تخــم شــربتی هــم چنیــن، منبــع فوق الع
)ویتامیــن ب3( و ویتامین هــای دیگــر اســت و سرشــار از فیبرهــای محلــول در آب می باشــد. ایــن 

ــد می شــوند. ــاب مانن ــه و لع ــه خــود گرفت ــر وزن خــود آب را ب ــا 12 براب ــا 9 ت دانه ه
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فواید سکنجبین
ــد.  ــح می باش ــد مصل ــا چن ــک ی ــّنتی دارای ی ــّب س ــی در ط ــر غذای ه

ــا گیاهــی دارویــی کــه مصــرف آن  مصلــح یعنــی نوعــی مــاّده غذایــی ی
بــه همــراه غــذای مــورد نظــر، در اصــالح و تعدیــل عــوارض جانبــی احتمالــی 

ــرد. در  ــد ک ــک خواه ــوط کم ــای مرب ــدن و ارگان ه ــذا را در ب ــذاری غ ــر گ ــذا و اث ــذب غ ــذا، ج آن غ
تغذیــه ســّنتی ایرانیــان مصــرف مصلحــات بــه طــور کامــل مراعــات می شــده اســت و تقریبــاً غذایــی و 
ــه اســت.  ــز از آن جمل ــدون مصلحــات مصــرف شــود. ســکنجبین نی ــه ب ــت نمی شــود ک ــای یاف میوه ه
بــرای تســکین عطــش، بازکــردن انســداد عــروق، رفــع ســر درد، گــرم، بــرای تقویـّـت معــده و کبــد مفیــد 
اســت. اگــر ســرکه و عســل برابــر باشــد بــرای بیمارهــای بلغمــی، بازکــردن انســداد عــروق، تقویـّـت کبــد 
و معــده و تــب هــای مزمــن نافــع اســت؛ ولــی، اگــر از ســرکه و شــکر ســرخ برابــر اســتفاده شــود، مــّزه 
آن تــرش خواهــد بــود و نوشــابه مایــل بــه ســردی اســت و بــرای رفــع صفــرا، تــب، بازکــردن انســداد 

عــروق، رفــع تشــنگی، ناراحتــی هــای طحــال، کبــد و معــده مصــرف مــی شــود.

بیدمشک
)طبیعــت خنــک( : تقویــت کننــده قلــب، آرام بخــش، افزاینــده نیــروی بــدن، ملّیــن 

و تقویــت کننــده معــده
ـ نوع مصرف: به صورت شربت همه وقت قابل استفاده است

خواص بیدمشک 
بیدمشــک گیاهــی از نــژاد بیــد اســت. انــدازه آن از بیــد معمولــی کوچــک تــر مــی باشــد. ســنبله هــای آن دارای اســانس 
معطــر اســت.گل هــای ایــن گیــاه در شــمال ایــران، اصفهــان، کرمــان و میمنــد مــی رویــد. اســانس یــا عــرق بیدمشــک 

عــالوه بــر خــواّص درمانــی بــرای معطــر کــردن شــربت هــا نیــز بــه کار مــی رود.
بیــد مشــک گیاهــی ملّیــن و تقویــت کننــده قلــب، اعصــاب و محــّرک قــوای جنســی اســت. ایــن گیــاه دارویــی دســتگاه 
گــوارش را تقویــت مــی کنــد و اشــتها را افزایــش مــی دهــد. جوشــانده بــرگ یــا پوســت درخــت بیدمشــک ســبب دفــع 

انــگل هــا و کــرم هــای معــده و روده مــی شــود.
بیدمشــک تقویــت کننــده دســتگاه عصبــی اســت. جوشــانده بــرگ آن بــا عســل اعصــاب را آرام مــی کند.هــم چنیــن، عرق 
بیدمشــک آرام بخــش و خــواب آور اســت. جوشــانده گل بیدمشــک همــراه بــا شــکر، ناراحتــی هــای عصبــی، افســردگی ، 

دردهــای عصبــی و روماتیســمی را بهبــود مــی بخشــد.
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عّناب:

میــوه سرشــار از ویتامیــن C مــی باشــد. در حالــت تــازه 74/ 36 درصــد 
ــه همیــن دلیــل از  ــی 71/77 درصــد قنــد دارد. ب و در حالــت خشــک  65 ال

آن در تولیــد کمپــوت و شــیرینی اســتفاده مــی شــود. عّنــاب دارای خــواّص طبــی متعــّددی اســت. در 
طــّب ســّنتی کشــورهای مختلــف جایــگاه ویــژه ای بــرای کمــک بــه ســالمت و درمــان بیمــاری هــا دارد. 
بــه عبــارت دیگــر عــالوه بــر خــواّص تغذیــه ای، دارای مــوارد اســتفاده زیــادی بــه عنــوان یــک گیــاه 
دارویــی اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه عّنــاب خشــک بهتــر از عّنــاب تــازه اســت و طبیعــت معتــدل 

متمایــل بــه ســرد دارد .
در انگلیــس عّنــاب را بــه صــورت خشک شــده و یــا بــه صــورت آب  نبات هــای طعــم  دار همــراه بــا چــای 
عصــر میــل می نماینــد. در کــره، چیــن و تایــوان، شــربت شــیرین میــوه عّنــاب را مــورد اســتفاده قــرار 
ــا از آن کیــک  ــه ســرکه اســتفاده می شــود. در آفریق ــرای تهی ــاب ب ــد. در برخــی مناطــق از عّن می دهن
درســت می کننــد. عّنــاب کنســرو شــده و چــای بــا طعــم عّنــاب نیــز در جهــان اســتفاده می شــود؛ اّمــا، 

در ایــران، پاکســتان و هندوســتان، عّنــاب را بیشــتر بــه صــورت خشــک شــده اســتفاده مــی  نماینــد.

خواّص عّناب برای دستگاه گوارش
عّنــاب در زمــان ابتــال بــه اســهال مــی توانــد حــرکات مربــوط بــه دســتگاه گــوارش را کاهــش دهــد. از 
ــا نمــک و فلفــل بــه عنــوان هضــم کننــده مصــرف کنیــد. میــوه خشــک رســیده آن  مخلــوط عّنــاب ب
ملّیــن مــی باشــد. حّتــی تأثّیــر آن بــرای کمــک بــه درمــان یبوســت بــا مطالعــات بالینــی مختلــف بــه 
اثبــات رســیده اســت. لــذا، بــه تمــام افــرادی کــه از یبوســت رنــج مــی برنــد، توصیــه مــی شــود هــر روز 
صبــح یــک تکــه زنجبیــل تــازه و چنــد دانــه عّنــاب را در یــک لیــوان آب جــوش قــرار دهنــد و پــس از 
چنــد دقیقــه ایــن نوشــیدنی را میــل کننــد. عّنــاب تقویــت کننــده دســتگاه گــوارش اســت. مطالعــات 
ــه  ــاب ب ــرای رفــع مشــکالت مختلــف گــوارش را نشــان داده اســت. مصــرف عّن ــرات آن ب بالینــی، تأثّی

هضــم غــذا کمــک مــی کنــد و در جلوگیــری از نفــخ مؤثّــر اســت.

خواّص عّناب : خاصّیت آنتی  اکسیدانی و ضّدالتهابی
ــل  ــوان عام ــه عن ــای آزاد )ب ــر رادیکال ه ــار اث ــب مه ــاره آن موج عص
افزایــش التهــاب( می شــود. عّنــاب حــاوی آنتی اکســیدان هــای 
ــم  ــد اســت. ه ــا و فالوونوئی ــن C، کاروتنوئیده ــی چــون ویتامی طبیع

ــود. ــی می ش ــتم ایمن ــت سیس ــب تقوی ــن، موج چنی

39سال دوم / شماره ششم /  تابستان 95



داوطلبان سالمت 40

خاکشیر 
خاکشــیر از نظــر طــّب قدیــم ایــران گــرم و تــر اســت. التیــام دهنــده زخــم 
ــاده و  ــهال های س ــع اس ــرای رف ــانده خاکشــیر ب ــات اســت. جوش و جراح
رفــع ترّشــحات زنانگــی مفیــد اســت. خاکشــیر ادرار آور اســت. خاکشــیر 

تب بُــر اســت. بــرای دفــع کــرم مفیــد اســت.
خاکشــیر جــزو آن دســته از خوراکــی هایــی اســت کــه خــوردن آن باعــث از 
بیــن رفتــن عطــش و تشــنگی مــی شــود ولــی جــدای از ایــن هــا خاکشــیر درمــان 
مناســبی بــرای مشــکالت دختــران الغــر اســت؛ چراکــه، اشــتها مــی آورد و معــده را تقویــت مــی کنــد. 

از خواص دیگر خاکشیر می توان به موارد زیر اشاره کرد:

وداع با جوش صورت 
مخلــوط دو قاشــق غذاخــوری خاکشــیر بــا عــرق شــا تره، عــرق کاســنی و عــرق بیدمشــک ترکیــب خوبی 
بــرای درمــان جوش هــای صــورت اســت. بــرای اســتفاده از ایــن مخلــوط کافــی اســت یــک اســتکان از 
هــر یــک از عرق هــای گیاهــی شــا تره، بیدمشــک وکاســنی را بــا دو قاشــق غذاخــوری خاکشــیر ترکیــب 
کنیــد. نوشــیدن ایــن ترکیــب عــالوه بــر آن کــه جوش هــای صــورت را درمــان می کنــد، بــرای افــرادی 
کــه دچــار گرفتگــی صــدا هســتند نیــز مؤثـّـر اســت. مــّدت درمــان بــا ایــن نســخه دســت کــم 3 هفتــه 

اســت. پــس از ایــن مــّدت نتایــج بهبــود بــه مــرور در چهــره بیمــار نمایــان می شــود.
خاکشــیر، گیاهــی اســت علفــی یکســاله یــا دو ســاله کــه ارتفــاع ســاقه آن تــا یــک متــر نیــز مــی رســد. 
پاییــن گیــاه کــرک داراســت در حالــی کــه بــاالی آن بــدون کــرک مــی باشــد. تخــم ایــن گیــاه کــه 
همــان خاکشــیر اســت ریــز و کمــی دراز مــی باشــد. تخــم خاکشــیر معمــوال بــه دو رنــگ وجــود دارد. 

یکــی از آن هــا قرمــز کــه دارای طعــم کمــی تلــخ اســت و دیگــری برنــگ قرمــز تیــره مــی باشــد.
ضــّد عفونــی کننــده اســت. پــاد زهرخوبــی بــرای نقــرس مــی باشــد. بــه نوعــی در درمــان ســرطان مفیــد 
اســت. بــرای کســانی کــه مزاجشــان ســودایی اســت، مفیــد مــی باشــد. خاکشــیر عــالوه بــر اینکــه تــب 
بــر خوبــی اســت، تقویــت کننــده معــده نیــز مــی باشــد. اشــتها را تحریــک مــی کنــد. رنــگ تیــره شــما 

را بــاز مــی کنــد.  

معصومــه کالغ وری داوطلــب ســالمت مرکــز بهداشــت شــماره 4 شــهری روســتایی همــت آبــاد دانشــگاه علــوم گردآوری وتهّیه
پزشــکی ســبزوار
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چگونه رابطه گرمی با همسر 

خود داشته باشیم ؟! 

برقــراری ارتبــاط جزیــی از زندگــی روزمــره 
اســت. همــه مــا دائمــاً در حــال تکــرار ایــن 
ــی  ــه نم ــن ک ــل ای ــا، دلی ــر هســتیم؛ اّم ام
ــا شــوهر خــود  ــه طــور مناســب ب توانیــم ب
ــاید در  ــم چیســت؟ ش ــرار کنی ــاط برق ارتب
آغــاز زندگــی مشــترک همــه چیــز بــر وفــق 
ــه  ــا، اگــر شــما قــادر ب مــراد پیــش رود؛ اّم
ــزی  ــید، چی ــر نباش ــاط مؤثّ ــراری ارتب برق
ــی از  ــادل زندگ ــه تع ــت ک ــد گذش نخواه
ــادت  ــا ع ــم ه ــب خان ــی رود. اغل ــن م بی
دارنــد کــه تقصیــر همه مســایل و مشــکالت 
را بــه گــردن همسرانشــان بیندازنــد و اصــاًل 
اعتقــادی ندارنــد کــه نقایــص و عیوبــی در 
ــد  ــه بای ــت ک ــز هس ــان نی ــود خودش وج

ــع شــود. رف

مقدمه                 
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1-دستور دادن، هدایت کردن و ابالغ کردن؛
2-موعظه و نصیحت؛

3-اخطار، تهدید و هشدار دادن؛
4-توصّیه، پیشنهاد یا راه حل ارایه دادن؛

5-وادار سازی از طریق استدالل، سخنرانی یا بحث کردن؛
6- قضاوت کردن، انتقاد کردن و مقصر شمردن دیگری؛

7- تحسین، تأیید، موافقت و ارزشیابی مثبت؛
8- اسم روی هم گذاشتن، مسخره کردن و تحقیر کردن؛

9- تفسیر، تحلیل و تشخیص پزشکی و روانشناسی ؛
10- اطمینان بخشی، هم حسی و حمایت؛

11- وارسی، بازجویی و بازپرسی؛
12- پرت کردن حواس، عوض کردن صحبت و گول زدن.

و در مقابل کارهایی که  باید انجام دهید:
»گوش کردن، درک کردن، ارزش قائل شدن، و واکنش درست نشان دادن«

مواردی که مانع ایجاد ارتباط سالم بین 
شما و شوهرتان می شود، عبارتند از:                                        
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در زندگی مشترک خود اگر بتوانید 
همسرتان را درک کنید و رفتار 

محترمانه ای را با او داشته باشید 
خوشبختی از آن شماست .
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1-شاد باشید.
2-صبور باشید.

3-منطقی رفتار کنید.
همســرتان  از  باشــید.  توقــع  4-کــم 
باشــید کــه  انتظــار داشــته  آن قــدر 
بتوانــد بــه انتظــارات پاســخ دهــد.

ــاد آوردن  ــه ی ــا ب 5-مثبت نگــر باشــید. ب
بدبینــی  زندگــی  شــیرین  لحظــات 
را از خــود دور کنیــد. بــه رفتارهــای 
ــید و  ــتر بیندیش ــرتان بیش ــوب همس خ
ــوش  ــی را فرام ــوب زندگ ــای خ جنبه ه

ــد. نکنی
6-خوش بین باشید.

7-یــک دل باشــید. درک متقابــل موجــب 
ــه  ــی ب ــود و یک دل ــم می ش ــاد تفاه ایج

وجــود مــی آورد.
ــی  ــی باشــید. هنگام 8-شــنونده ی خوب
صحبــت  شــما  بــا  همســرتان  کــه 
ــمان او  ــه چش ــکان ب ــد حّتی االم می کن
ــا اشــاره و ســرتکان  ــا ب ــد و ی ــگاه کنی ن
ــای  ــه حرف ه ــه ب ــد ک دادن نشــان دهی

ــد. ــه داری او توّج
ــرای  9-مشــوق همســر خــود باشــید.  ب
همســرتان  صحبت هــای  و  رفتارهــا 
یــادآوری  بــا  و  شــوید  قایــل  ارزش 
را  او  گذشــته،  موّفــق  موقعّیت هــای 
تشــویق کنیــد تــا آینــده ی بهتــری 

داشــته باشــد.
اهمّیــت  یکدیگــر  پیشــرفت  10-بــه 
ــه  ــید ک ــی باش ــدر صمیم ــد. آن ق دهی

یکــی  ترّقــی همســرتان  و  پیشــرفت 
از آرزوهــای شــما باشــد؛در حقیقــت 
اّولیــن کســی کــه از ایــن پیشــرفت 

ســود می بــرد شــما هســتید.
11-خوش قول باشید.

ــرام  ــرتان احت ــخصّیت همس ــه ش 12-ب
ــد. بگذاری

ــود را  ــی خ ــی و عاطف ــاط کالم 13-ارتب
ــر  ــا همس ــد ب ــعی کنی ــد. س ــظ کنی حف
خــود دربــاره ی مســایل مختلــف گفــت 
وگــو کنیــد. صحبــت کــردن بهتریــن راه 
ــر  ــات همس ــکار و احساس ــی از اف آگاه

می باشــد.
باشــید.  مهربــان  یکدیگــر  14-بــا 
همســرتان را جــزوی از وجــود خــود 
بدانیــد. محســناتش را بازگــو کنیــد. 
ــد. در راه کمــک  ــی بخواهی ــش خوب برای
بــه همســرتان تمــام تــالش خــود را 
ــد  ــی می توانی ــا مهربان ــد. ب ــه کار ببری ب
و  باشــید  یکدیگــر  قلب هــای  مالــک 
رابطــه ی گــرم و صمیمــی بــر قــرار 

ــد. کنی
ــید.  ــز باش ــر گری ــر و قه 15-محّبت پذی
منــش تــوأم بــا مهربانــی و دوری از قهــر 

و کینــه صفــت همســران فداکاراســت.
16-راستگو باشید.

ــد.  ــا کنی ــا صف ــواده را ب 17-محیــط خان
ــان  ــد چن ــواده بای ــی خان ــای عاطف فض
ــه  ــوب و دوســت داشــتنی باشــد ک مطل
رضایــت  احســاس  آن  در  همســرتان 

خاطــر کنــد و از امنّیــت روانــی برخوردار 
باشــد.

ــی و  ــی، اخالق ــای دین ــه ارزش ه 18-ب
ــا از  ــید. ارزش ه ــد باش ــی پایبن خانوادگ
خانــواده  اصلــی  ســتون های  و  ارکان 
بــودن  مقّیــد  و  می شــوند  محســوب 
ــتحکام  ــب دوام و اس ــا موج ــه ارزش ه ب
خانــواده می شــود و اصالــت آن را حفــظ 

می کنــد.
ــد.  ــه کنی ــه نیازهــای همســر توّج 19-ب
بــا متانــت  رفتــار دلنشــین و تــوأم 
ــود را  ــته های خ ــود خواس موجــب می ش

ــد. ــان کن ــی بی ــه راحت ب
ــن  ــر را تأمی ــی همس ــت روان 20-بهداش
ــایه ی ســالمت جســمی و  ــد. در س کنی
ــود  ــای خ ــه هدف ه ــد ب ــی می توانی روان
برســید؛ بنابرایــن، بایــد بــه رفتــار او 
توّجــه نماییــد و از افســردگی جلوگیــری 

ــد. کنی
21-با یکدیگر مشورت کنید.

22-قدرشناس باشید.
23-احســاس مســؤولّیت داشــته باشــید. 
ــد خــود را در  ــک از همســران بای ــر ی ه
ــده گرفته اســت،  ــه برعه ــل کاری ک مقاب
متعّهــد بداننــد و از انجــام دادن آن شــانه 

خالــی نکننــد.
حقیقــت  در  کنیــد.  24-برنامه ریــزی 
خانوادگــی  زندگــی  بــه  برنامه ریــزی 

نظــم و ســامان می بخشــد.
25-الگــوی خوبــی باشــید. طــوری رفتار 

چگونه یک 
همسر ایده آل باشید ...
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ــبی  ــاری مناس ــوی رفت ــه الگ ــد ک کنی
ــرای همســر و فرزنــدان خــود باشــید. ب

همســرتان  جــای  بــه  را  26-خــود 
ــگاه او  ــا را از دریچــه ی ن ــد. دنی بگذاری
ببینیــد و از خــود بپرســید : »اگــر مــن 

جــای او بــودم چــه می کــردم؟«
27-بــه خواســته ها و افــکار یکدیگــر 
احتــرام بگذاریــد. فرامــوش نکنیــم کــه 
تشــریک  و  همــکاری  پیمــان  ازدواج 

ــت. ــاعی اس مس
28-میانــه رو و متعــادل باشــید. حضرت 
»خیراالمــور  فرموده انــد:  )ع(  علــی 
ــور  ــام ام ــر در تم ــس، اگ اوســط ها«؛  پ
زندگــی )خــوردن، خوابیــدن، مســافرت 
ــدال را  و حتــی محبــت کــردن و...( اعت
ــار مشــکل  ــر دچ ــم ت ــم ک ــت کنی رعای

می شــویم.
ــود  ــر خ ــا از همس ــالت زیب ــا جم 29-ب
ی  جملــه  یــک  کنیــد.  دلجویــی 
ــم  ــی از خش ــد طوفان ــورانگیز می توان ش
وغضــب و نفــرت را خامــوش کنــد و 
ــون  ــرات گوناگ ــی را از خط ــای زندگ بن

دور ســازد.
30-روابــط زناشــویی را بســیار مهــم 
ــط  ــن رواب ــه ای ــه ب ــدم توّج ــد. ع بدانی

مختلــف  مشــکالت  ایجــاد  موجــب 
ــرای هــر  ــی ب خانوادگــی، روحــی و روان
ــی را  ــود و زندگ ــن می ش ــک از طرفی ی
ــه رو می کنــد. ــا خطرهــای جــّدی روب ب

بگویید:«مــن  خــود  همســر  31-بــه 
بــه خاطــر عشــق بــه تــو همــه ی 
می پذیــرم.«  را  زندگــی   ســختی های 
چنیــن جمالتــی باعــث دلگرمــی او 

. د می شــو
32-همسر خود را راضی کنید.

33-بــا متانــت و صداقــت قبــول کنیــد 
کــه در بعضــی از کارهــا همســرتان 

اســت. شایســته تر 
 34-برای ســخن و پیشــنهاد همســرتان 
ــل  ــود را عق ــوید. خ ــل ش ــرام قای احت
ــه  ــید ک ــته باش ــاور داش ــد. ب کل ندانی
ــز را همــگان داننــد. همیشــه همــه چی

ــط کار  ــکالت محی ــختی ها و مش 35-س
ــرتان در  ــا همس ــرورت ب ــّد ض را در ح

ــد. ــان بگذاری می
ــه  ــه را ب ــد خان 36-فرمــان ندهیــد. نبای
ــادگان تبدیــل کنیــد. متوّجــه باشــید  پ
کــه خانــه کانــون عشــق و محبــت 
اســت نــه محــل یکــه تــازی و خشــونت. 
ــم را  ــکار مزاح ــط و اف ــات غل 37-تعّصب

ــکار مزاحــم ماننــد  از خــود دور کنید.اف
خــوره، ســالمت روانــی انســان را از 
ــه جــای  ــر اســت ب ــد. بهت ــان می برن می
اعمــال تعصّبــات دســت و پاگیــر انــرژی 
خــود را صــرف توّجــه بــه همســر و 

ــد. ــواده نمایی خان
38-از ازدواج خــود اظهــار پشــیمانی 
ــا  ــود را ب ــط خ ــی و رواب ــد. زندگ نکنی
دیگــران مقایســه نکنیــد. از یــاد نبریــد 
کــه زندگــی هــر کســی مطابــق ســلیقه 

و عقــل و درایــت او اداره می شــود.
39-روی نقــاط ضعــف همســر خــود 
ــن  ــردی ممک ــر ف ــد. ه ــت نگذاری انگش
دچــار  مختلــف  مــوارد  در  اســت 
ــزرگ  ــردن و ب ــکار ک ــد آش ــف باش ضع
ــف موجــب  ــاط ضع ــن نق ــوه دادن ای جل
ــد  ایجــاد کــدورت می شــود. هرگــز نبای
از نقطــه ضعف هــا بــه عنــوان اســلحه ای 
بــرای ســکوت یــا شکســت دادن همســر 

ــد. ــتفاده کنی اس
از  نکنیــد.  مثــل  بــه  40-مقابلــه 
رفتارهــای تالفــی جویانــه بپرهیزیــد 
ــه  ــه ب ــای مقابل ــه ج ــد ب ــعی کنی و س
مثــل، رفتــار مناســب را بــه او یــادآوری 

نماییــد.

ــتی گردآوری وتهّیه ــز بهداش ــماره 2 از مرک ــتی ش ــگاه بهداش ــالمت پای ــن س ــی داوطلبی ــادی، مرب ــره خیرآب نی
ــبزوار  ــکی س ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــت بهداش ــماره 4، معاون ــی ش درمان

منبع:کتــاب آمــوزش مهــارت هــای زندگی-روابــط بیــن فــردی موثر، نویســندگان منابع
دکتــر الدن فتاحــی، دکتــر فرشــته موتابــی، چــاپ اول-پاییز1391
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زیباترین
 جادّه های 
ایران 
ــا حــرف مــی  ــی هــای دنی ــب گردشــگری از زیبای در بیشــتر مطال
زنیــم، غافــل از ایــن کــه کشــور خودمــان نمــادی از بهشــت روی 
زمیــن اســت. همــه جــای ایــران شــگفتی هــا و زیبایــی هــای بــی 
نظیــر دارد کــه تــا از نزدیــک آن هــا را مشــاهده نکنیــد، بــاور نمــی 

کنیــد چــه نعمــت هایــی در ایــران هســت. 
بنابرایــن، تصمیــم گرفتیــم تعــدادی از جــاّده هــای زیبــای کشــور را 
معّرفــی کنیم.گــذر از میــان ایــن جــاّده هــا خاطــره بــه یادماندنــی 

بــرای هــر گردشــگری بــر جــای مــی گــذارد. 

در  تنهــا  نــه  چالــوس  جــاّده 
ــه  ــز ب ــان نی ــه در جه ــران ک ای
ــن جــاّده  عنــوان یکــی از زیباتری
ــا شــناخته مــی شــود.  هــای دنی
ــایت  ــن س ــی از معتبرتری در برخ
ــد  ــی توان ــی زبان م ــای انگلیس ه
ــان  ــوس را در می ــاّده چال ــام ج ن
ــا مشــاهده  ــای دنی ــاّده زیب ده ج
ــی از  ــه یک ــاّده ک ــن ج ــرد. ای ک
هفتــه  آخــر  هــای  گردشــگاه 
اهالــی تهــران و کــرج اســت، 
همــه نعمــت هــای یــک جــاّده را 
بــا هــم دارد: آبشــار، جنــگل، بــاغ 
میــوه، رودخانــه، تپــه کــوه هــای 

ــر. ــوای دلپذی ــد و آب و ه بلن
خــوب اســت بدانیــد ایــن جــاّده 
ــت دارد  ــال قدم ــش از 80 س بی
و پیــچ و خــم هــای آن بــرای 
ــا  ــای زیب ــره ه ــا خاط ــی ه خیل

ــد. ــاخته ان س

ــن  ــم ای ــی دانی ــه، م ــاً هم تقریب
ــا،  ــدر زیباســت؛ اّم ــه ق ــاّده چ ج
کنــار  هــای  زیبایــی  از  جــدا 
جــاّده، اگــر کمــی بــه جــاّده 
ــکان  ــد م ــم بروی ــی ه ــای فرع ه
هــای زیباتــری خواهیــد دیــد. بــه 
طــور مثــال، در ایــن میــان مــی 
تــوان بــه دّره گل زرد،  آبشــار 
ــان،  ــرم الریج ــن، آبگ ــک بهم مل
منظریــه،  اســتله ســر،  آبگــرم 

ــرد. ــاره ک ــک اش ــان و اس بایج

 جاّده هرازجاّده چالوس

ــای  ــاّده ه ــن ج ــی از زیباتری یک
جنگلــی ایــران، جــاّده اســالم بــه 

خلخــال اســت.

جاّده اسالم به 
خلخال
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راه  مســیر  در  حیــران  گردنــه 
ارتباطــی آســتارا - اردبیــل قــرار 
گردنــه،  ایــن  گرفتــه  اســت. 
کوه هــای  بــه  طــرف  یــک  از 
انبــوه   از جنگل هــای  پوشــیده 
ــه  ــه دّره ای ن ــر ب ــرف دیگ و از ط
ــت.  ــرف اس ــق مش ــدان عمی چن
از میــان ایــن دّره رود آقچــای 
ــان  ــرز می ــه م ــد ک ــور می کن عب
ــور  ــران و کش ــالن ای ــتان گی اس

آذربایجــان اســت.
ایــن گردنــه در بیشــتر زمــان 
هــا در زیــر پوششــی از مــه قــرار 
دّره هــا  طبیعــی  نظــر  از  دارد. 
پوشــیده  آن،  کوهپایه هــای  و 
از گل هــا و گیاهــان جنگلــی و 
مرتعــی هســتند. ایــن گردنــه 
حــدود 1500 متــر از ســطح دریا 
فاصلــه دارد. علّــت اصلــی مــه 
ــران،  ــه حی ــی گردن ــاً دائم تقریب
رطوبــت دریــای خــزر اســت، نــه 

ــاد. ــاع زی ارتف

جاّده هــای کوهســتانی اســتان 
ــی  ــت متفاوت ــا طبیع کرمانشــاه ب
گردشــگران  روی  پیــش  کــه 
دیدنی تریــن  از  می دهــد  قــرار 
شــمار  بــه  ایــران  جاّده هــای 
بکرتریــن  از  یکــی  می آینــد. 
از  بابایــادگار  آن هــا خروجــی 
ــرپل  ــه س ــرب ب ــد غ ــاّده کرن ج
ــاّده  ــرف ج ــت. دو ط ــاب اس ذه
تپه هــای  و  بلــوط  جنگل هــای 
ســبز و زرد نگاهتــان را مجذوب و 
ــای  ــد. دیواره ه ــرگردان می کن س
ســنگی عجیبــی کــه گهــگاه 
شــکلی  می بینیــد  اطرافتــان 
ــه جــاّده می دهنــد.  اســطوره ای ب
ــادگار  ــاّده بابای ــه ج ــبیده ب چس
بی ماننــد  اّمــا،  آبشــار گمنــام 
می توانیــد  هــم  را  ریجــاب 
ــش از  ــاع آن بی ــه ارتف ــد ک ببینی
ــود. ــن زده می ش ــر تخمی 150 مت

کرند غرب ـ گردنه حیران
بابایادگار

هــای  جــاّده  از  دیگــر  یکــی 
ــی  ــمال غرب ــران در ش ــای ای زیب
ــرار دارد.  ــداد رود ارس ق و در امت
ایــن جــاّده کــه بــه مــوازات ارس 
از منطقــه ارســباران شــروع و در 
ــی  ــی شــود، زیبای ــا تمــام م جلف
هــای بســیاری در خــود دارد. در 
طــول مســیر ایــن جــاّده، از یــک 
ــای  ــوه ه ــا و ک ــگل ه طــرف جن
سرســبز را مــی توانیــد مشــاهده 
رود  دیگــر،  از طــرف  و  کنیــد 
ــتایی و  ــای روس ــه ه ارس و خان
ــور  ــکنه  کش ــی از س ــه، خال البّت
آن  هــای  جــاّده  را.  همســایه 
طــرف رودخانــه از آن کشــورهای 
ارمنســتان و منطقــه مســتقل 
نخجــوان هســتند. شــما ایــن 
ــیار  ــد بس ــی توانی ــورها را م کش
آســان ببینیــد و تنهــا فاصلــه بــا 

ــت. ــک رود اس ــا، ی آن ه

نوار مرزی ارس- 
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ــران،  ــری ای ــن جــاّده کوی زیباتری
جــاّده شــهداد بــه نهبندان اســت. 
ــگرانی  ــمار گردش ــر ش ــاالنه ب س
ــای  ــر زیب ــدن کوی ــرای دی ــه ب ک
شــهداد، بــه ایــن جــاّده مــی 
آینــد، افــزوده می شــود. گــذر 
جــاّده از میــان بــزرگ تریــن 
جهــان  کلوخــی  عارضه هــای 
»کلوت هــای  بــه  معــروف 
شــهداد« اســت. گردشــگران ایــن 
عارضــه را » قصرهــای جــن و 
پــری« مــی نامنــد. ایــن عارضــه 
کلوخــی از ویژگــی هــای منحصــر 

ــت.  ــاّده اس ــن ج ــرد ای ــه ف ب
برآمــدن  دیگــر  ســوی  از 
تابیــدن  و  شــرق  از  خورشــید 
آفتــاب بــر شــن های طالیــی 
ــی آن  ــروب ب ــای غ ــر و تماش کوی
ــی  ــمانت حت ــی از چش ــه مانع ک
ثانیــه ای از پشــت کــوه رفتــن 
خورشــید را بگیــرد و نشســتن 
ســتاره هایی کــه همــه زمــان هــا 
بــرای شــمردن آن هــا کــم اســت 
ــی  ــر جاذبه های ــمان کوی ــر آس ب
اســت کــه هــر فــردی را بــه 

می خوانــد. کویــر 

جاّده شهداد نهبندان

از کیلومتــر 15 اتوبــان زنجــان 
ــمت  ــه س ــاّده ای ب ــن، ج - قزوی
شــمال منشــعب مــی شــود کــه 
ــه آن مــی توانیــد  پــس از ورود ب
از زیبایــی هــا لــّذت ببریــد. ایــن 
جــاّده پیــچ هــای بســیاری دارد و 
در مــرز اســتان زنجــان و گیــالن 
ــّد  ــه س ــای دریاچ ــرار دارد. نم ق
ــی  ــا و دیدن ــیار زیب ــل بس منجی

اســت.

جاّده زنجان به 
منجیل

ــاد مرکــز  ــه فیروزآب جــاّده جــم ب
ــلویه در  ــه عس ــارس ب ــتان ف اس
ــیار  ــارس را بس ــج ف ــه خلی کران
ایــن  اســت.  کــرده  نزدیــک 
بســیار  جاّده هــای  از  جــاّده 
دیدنــی جنــوب کشــور اســت. 
در آغــاز، جــاّده ای کوهســتانی 
و  خیالــی  شــکل های  بــا 
ــاّده را  ــرف ج ــگفت انگیز دو ط ش
گرفتــه اســت؛ اّمــا، هرچه بیشــتر 
فــارس می شــوید  اســتان  وارد 
طبیعــت  و  ســبزتر  جــاّده 

می شــود. شــگفت انگیزتر 

جم ـ فیروزآباد
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جاّده هــای کویــری فقــط بــه 
ــی اطرافشــان  ــت بیابان ــل باف دلی
یــک  در  اگــر  نیســتند؛  زیبــا 
غــروب زمســتانی یــا حّتــی پاییــز 
در جــاّده طبــس بــه خــور و 
بیابانــک حرکــت کنیــد، احســاس 
میــان  از  جــاّده  کنیــد  مــی 
نــور  بازتــاب  دریــا می گــذرد. 
در دوســوی جــاّده، دریایــی را 
ــده ترســیم  پیــش چشــمان بینن
نیســت؛  دریــا  کــه  می کنــد 
نکنیــد  لمــس  را  آن  تــا  اّمــا، 
ــط  ــه فق ــرد ک ــد ک ــاور نخواهی ب
ــم اندازتان را  ــر چش ــک سراس نم
دیدنی هایــی  اســت.  فراگرفتــه 
تل ماســه ها،  چــون  هــم 
ــان  ــماعیلی، درخت ــای اس قلعه ه
کهنســال و ســّدهای تاریخــی 
 کــه بــه ایــن و هــم شــگفت انگیز 
کافــی  دالیــل  کنیــد،  اضافــه 
بــرای ســفر بــه طبــس را خواهید 

ــت. یاف

طبس ـ خور و 
بیابانک

اگــر جــاّده پــاوه تــا هجیــج 
را تــا انتهــا برویــد بــا مناظــر 
رودخانــه  از  بدیعــی  و  بکــر 
و  آبشــارها  ســیروان،  پــرآب 
چشــمه های گوناگــون روبــه رو 
ــزش  ــم، ری ــرض ک ــوید. ع می ش
ــد و  ــیب تن ــوه، ش ــر از گاه ک ه
طــرح هندســی عجیــب ایــن 
جــاّده نیــز هیجانــی بــه یــاد 
گردشــگران  بــرای  را  ماندنــی 
ــاط  ــی نق ــد. در برخ ــم می زن رق
جــاّده، باغ هــای سرســبز و در 
نقــاط مرتفــع چند متــر بــرف؛ 
بی ماننــد  هوایــی  و  آب  تنــوع 

ایــن جــاّده هســتند.

ــت  ــاّده رش ــه از ج ــار ک ــن ب ای
می رویــد  کشــور  شــمال  بــه 
جــاّده  رشــت  بــه  نرســیده 
ــن  ــه فوم ــه ب ــت چپتان را ک دس
ــدای  ــد. ج ــاب کنی ــی رود انتخ م
ــا و بکــرش،  از سرســبزی بی همت
ــه  ــتان و ب ــا زمس ــز ی ــر پایی اگ
ــح  ــه صب ــاعات اولّی ــژه در س وی
بــه ایــن جــاّده برســید، بــا دیــدن 
ــگ  ــر رن ــه ب ــی ک ــه صبحگاه م
قهــوه ای مــات درختــان در زمینه 
آبــی آســمان نشســته، رویایــی در 

بیــداری را تجربــه می کنیــد.

سراوان ـ فومنهجیج ـ اورامانات
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ــگفت انگیز،  ــر ش ــه تصاوی ــر ب اگ
کویــری  زیبــای  و  وهم آلــود 
ــه  ــدق ب ــاّده جن ــد، ج عالقه مندی
معلمــان را از دســت ندهیــد. ایــن 
جــاّده از قلــب کویــر مرکــزی 
و  جنــوب  و  می گــذرد  ایــران 
شــمال آن را بــه هــم وصــل 
زیــاد  احتمــال  بــه  می کنــد. 
ــد  ــا خواهی ــاّده تنه ــول ج در ط
بــود و هنــگام طــی مســافت 
ایــن  کیلومتــری   200 حــدود 
ــب  ــای عجی ــواع بافت ه ــاّده ان ج
را مشــاهده  و غریــب کویــری 

ــرد. ــد ک خواهی

بــه احتمــال زیــاد از میــان جنگل 
آبــاد  عبــاس  زیبــای  بســیار 
ــیار  ــاّده ای بس ــد. ج ــته ای گذش
بــا درختــان  زیبــا  و  سرســبز 
کهنســال و رســتوران ها و ســفره 
خانــه هــای متعــّدد کــه در طــول 
مســیر عبــاس آبــاد به کالردشــت 
ــگل  ــن جن ــتند. ای ــترده هس گس
بــه انــدازه ای زیبــا اســت کــه اگر 
ــد،  ــور کنی هــر روز هــم از آن عب
بــاز چشــم اندازهــای آن نگاهتــان 
را پــر مــی کننــد و بــاز از زیبایــی 

ــد. ــی بری ــّذت م ــش ل های

جاّده عباس آباد-  جندق ـ معلمان
کالردشت

جــاّده ســاحلی چابهار-بریــس 
تنهــا یــک جــاّده کنــار دریــا 
بــرای  راهــی  بلکــه،  نیســت؛ 
ــه ی  ــد جاذب ــا و چن ــد دری پیون
ــواحل  ــت. س ــر اس ــی دیگ طبیع
ــوه  ــار، ک ــاالب لیپ ــره ای، ت صخ
هــای مینیاتــوری، درخــت انجیــر 
معابــد، جنــگل حــرا و فــرش 
ــای  ــه ه ــک از جاذب ــزه و جلب خ

ــتند. ــاّده هس ــن ج ای
درخــت انجیــر معابــد، حــدود 
ــی در  ــر و تاج ــر قط ــد ده مت چن
بــاالی خــود دارد. میــوه هــای آن 
ــتند.  ــر هس ــکل انجی ــه ش ــز ب نی
ــرا  ــگل ح ــان جن ــان درخت در می
ــد  ــیاری مانن ــدگان بس ــز پرن نی
ــی  ــرغ ماه ــاب، م ــو، عق فالمینگ
ــاهده  ــد مش ــی توانی ــوار را م خ
ــان  ــن درخت ــه روی ای ــد ک کنی
النــه دارنــد. ســاحل بکــر و دریای 
چابهــار در جــاّده ســاحلی نیــز از 
دیگــر زیبایــی هــای آن هســتند.

جاّده ساحلی 
چابهار، بریس
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خرفگی

مواد الزم :

سبزی خرفه /500گرم
سیر  / 4حبه

مغز گردو / 100گرم
روغن / 750گرم

کره /  25گرم
آب /  نصف پیمانه

لپه یا عدس پخته / 3قاشق غذا خوری
پیاز / یک عدد بزرگ

کشک/ یک یا دو پیمانه
ادویه/ نمک، فلفل و زرد چوبه به مقدار الزم

طرز تهیه
ابتــدا بــرگ هــای خرفــه را جــدا نمــوده و 
ــا  ــرا خــرد نمــوده و ب ــی شــوییم و ســپس آن م
مقــداری نمــک آغشــته و مالــش مــی دهیــم و 
مجــددا ســبزی را بــا آب مــی شــوییم. روغــن را 
ــه  ــه را ب داغ نمــوده و پیــاز را ســرخ کــرده ادوی
ــه  ــاز داغ اضاف ــه پی ــه را ب ــم و خرف آن میافزایی
ــا  ــم ت ــی گذاری ــم م ــرارت مالی ــرده و روی ح ک
آب آن تبخیــر شــود بــه روغــن بیافتــد. ســپس 
ــوان آب  ــک لی ــه شــده و ی ــا عــدس پخت ــه ی لپ
بــه آن مــی افزاییــم. در ظــرف را مــی بندیــم و 
ــاعت  ــک س ــم ی ــرارت مالی ــا ح ــم ب ــی گذاری م
ــز  ــام شــد کشــک و مغ ــی آب آن تم ــزد وقت بپ
گــردوی نیــم کــوب را بــه آن اضافــه نمــوده مــی 
گذاریــم تــا چنــد جــوش بخــورد و غــذا آمــاده 

شــود.

ارزش غذایی برای یک نفر
انــرژی 859/5 کیلو کالری،کربوهیــدرات 32/25 
گــرم، پروتئیــن 75/6 گــرم، چربــی 52/24 گرم، 

کلســیم 591 گــرم،  آهــن 25 میلــی گــرم

52
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آش رشته ماستي

مواد الزم :

250 گرم رشته آشی 
500 گرم ماست  
300 گرم اسفناج  

سبزي هاي معطر 
) تره و نعناع و سیر ( 200 گرم

گردآروندگان:
طاهره موسوی کارشناس جلب 

مشارکت مردمی دانشگاه علوم پزشکی 
خراسان شمالی

بهناز فیروزی کارشناس مسئول واحد 
بهبود تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه 

علوم پزشکی سبزوار

طرز تهیه
ــال  ــداري آب درح ــرده و در مق ــرد ک ــفناج را خ ــدا اس ابت
جــوش مــي ریزیــم و مــي گذاریــم کمــي پختــه شود.ســپس 
ــم. پــس از پختــن  ــه مــی کنی ــه آن اضاف رشــته آشــی را ب

رشــته، شــعله را خامــوش مــي کنیــم.
بــه ظــرف ماســت ، تــره ، نعنــاع و ســیر خــرد شــده افــزوده 
و هــم مــي زنیــم و بــه قابلمــه آش  کــه کمــي ســرد شــده 

بــه آن مــي افزاییــم.
نکات تغذیه ای

ــبزی،کوکو  ــو س ــد کوک ــی مانن ــار غذاهای ــذا در کن ــن غ ای
ســیب زمینــی و یــا کتلــت و...  در ســفره قــرار می گیــرد. در 
ایــن صــورت  تکمیــل کننــده غذاهاســت؛ ولــی، در صورتــی 
کــه بــه تنهایــی تهیــه شــود بهتــر اســت بــه منظــور افزایش 

ارزش غذایــی در تهیــه آن از عــدس نیــز اســتفاده شــود.
ــودن  ــاال ب ــن غــذا وب ــی ای ــودن چرب ــه پاییــن ب ــه ب ــا توّج ب
ــاال  ــی خــون  ب ــه چرب ــال ب ــاران مبت ــرای بیم کلســیم آن ب

ــز  مناســب اســت. ــاال نی وفشــار خــون ب
اســفناج بــه علّــت داشــتن اگــزاالت بــرای افــراد مبتــال بــه 
ورم مفاصــل وســنگ هــای  کلیــه ومثانــه مناســب نیســت.

 A،C،B3 ــای ــن ه ــی از ویتامی ــی غن ــفناج منبع ــرگ اس ب
ــفناج   ــواّص اس ــت . از خ ــیم اس ــن وپتاس ــن، آه ــم چنی وه
مــی تــوان بــه رفــع یبوســت،کمک بــه کاهــش وزن، کمــک 
بــه هضــم غــذا، پیشــگیری از برخــی ســرطان هــا کاهــش 

ــت اعصــاب اشــاره کــرد. کلســترول خــون وتقویّ
53
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مشکـــالت 
محّلـه مـن

صالــح آبــاد منطقــه ای کــه مــن درآن زندگــی مــی کنــم در حاشــیه 
شــهر ســبزوار واقــع شــده اســت. جمعّیــت آن در حــدود 4000نفــر 
مــی باشــد. ایــن محلّــه ســالیان ســال اســت کــه مــورد بــی توّجهــی 
ــکالت  ــا مش ــش ب ــت. مردمان ــده اس ــع ش ــتان واق ــؤوالن شهرس مس

زیــادی دســت و پنچــه نــرم مــی کننــد.
ــه  ــی منطق ــه و قدیم ــک مخروب ــتارگاه کوچ ــادی کش ــالیان متم س
ــود. رفــت و  ــه محــّل تجّمــع معتادیــن تبدیــل شــده ب ــاد ب صالــح آب
آمــد راننــدگان ماشــین هــای حمــل آجــر و افــراد متفرقــه در کنــار 
معتادیــن محلـّـی مشــکل و معضــل ایــن فضــای ناســالم را صدچنــدان 

کــرده بــود.
مخروبــه مــکان تهدیــد کننــده ســالمت جامعــه بــه ویــژه  نوجوانــان  

و باالخــص همســایگان مجــاور بــه شــمار مــی رفــت .    

شــب هــا کــه هــوا تاریــک مــی شــد کســی جــرأت رفــت و آمــد 
بــه ایــن مــکان را نداشــت. عــالوه بــر ایــن چهــره محلّــه کامــاًل 
ــوچ  ــث ک ــر باع ــن ام ــا ای ــت ه ــی وق زشــت و ناهنجــار بود.گاه
ــار  ــی کن ــد. پارک ــی ش ــه م ــاکنین محلّ ــدادی از س ــاری تع اجب
کشــتارگاه بــود کــه مکانــی بــرای بــازی کــودکان محســوب مــی 
شــد؛ اّمــا، هیــچ مــادری جــرأت نمــی کــرد از ایــن مــکان بــرای 

تفریــح کودکــش اســتفاده کنــد.
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ــه بــودم. بــا  پایــگاه بهداشــتی  مــن داوطلــب ســالمت محلّ
در ارتبــاط مســتمر و رفــت و آمــد بــودم. همیشــه بــه ایــن 
ــوان  ــا بت ــود ت ــدا ش ــی پی ــه کاش راه ــردم ک ــی ک ــر م فک
ــود.  ــامان داده ش ــرو س ــه س ــن محلّ ــکالت ای ــی از مش کم
در مراجعــه بــه پایــگاه بهداشــت متوّجــه شــدم یــک خانــم 
ــد. او  ــی کن ــالش م ــی ت ــورد  ســالمت اجتماع ــر در م دکت
گفــت قــرار اســت بــا همــکاری مــردم مقــداری از مشــکالت 
ــه  ــرار اســت مســؤولین ادارات ب ــه حــل شــود. ق ــن محلّ ای
ایــن محلّــه مــا بیاینــد و بــه حــرف دل مــردم گــوش دهنــد.

بــا کمــک داوطلبیــن ســالمت و مســؤولین مرکــز بهداشــت 
شهرســتان و پایــگاه بهداشــت منطقــه یــک کمیتــه محلّــی 
ــز  ــتمر مرک ــری مس ــا پیگی ــس از آن ب ــم. پ ــکیل دادی تش
ــف   ــا ادارات مختل ــّدد ب ــات متع ــکیل جلس ــت و تش بهداش
ــل  ــه ســالمندان منتق ــه خان ــه ب ســرانجام ســاکنین مخروب
شــدند. مــکان تجّمــع معتادیــن خــراب شــد و بــه جــای آن 

فضایــی ســبز و بوســتان ســاخته شــد.

ــه  ــدتا ب ــته ش ــرش گذاش ــه کارگاه تابلوف ــان منطق ــرای زن ب
واســطه آن اشــتغال زایــی در منطقــه صــورت گیــردو از اداره 

کار بــرا آنــان وام اشــتغال در نظــر گرفتــه شــد.
یــک دســتگاه خودپــرداز بانــک در محــل پایــگاه بهداشــتی 

مســتقر گردیــد
ــه  ــر هفت ــروری ه ــد پ ــی و فرزن ــارت زندگ ــای مه کارگاه ه

ــی شــود... ــاد گذاشــته م ــح آب ــادران صال ــان و م ــرای زن ب

فرزانه کمیزی داوطلب سالمت پایگاه بهداشتی صالح اباد دانشگاه علوم پزشکی سبزوارگردآوری وتهّیه
اشرف زید آبادی داوطلب سالمت پایگاه بهداشتی صالح اباد دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
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آسم
آلرژی و 
مشاغل در 
معرض خطر

اهداف آموزشی

از خواننــدگان محتــرم انتظــار مــی رود 
پــس از مطالعــه مقالــه بتواننــد: 

1-عالیم  بیماری آسم را بشناسند .
دهنــده  افزایــش  خطــر  2-عوامــل 

کننــد. بیــان  را  آســم  بیمــاری 
3-عالیــم  آلــرژن و مــواّد آلــرژن را 

توضیــح دهنــد.

مقّدمه
آســم یــک مســأله بهداشــتی  بــرای کلیــه جوامــع 
ــه  ــعه ب ــال توس ــه و در ح ــعه یافت ــم از توس اع
شــمار مــی رود. بــر طبــق آمــار ســازمان جهانــی 
بهداشــت بیــش از ســیصد میلیــون میلیــون نفــر 
در سراســر دنیــا از بیمــاری آســم رنــج مــی برنــد. 
ــودکان و  ــان را ک ــی از آن ــل توّجه ــت قاب جمعّی
نوجوانــان تشــکیل مــی دهنــد. هــم چنیــن، 
ــن  ــت ای ــه علّ ــر ب ــدود 300  هزارنف ــاالنه ح س
بیمــاری مــی میرنــد و اگــر اقــدام فــوری صــورت 
ــزان  ــن می ــده ای ــال آین ــی 10 س ــرد در ط نگی
حــدود بیســت درصــد افزایــش مــی یابــد . آســم 
ــی  و  ــن دوران کودک ــاری مزم ــن بیم ــایع تری ش
شــایع تریــن علـّـت بســتری در بیمارســتان و نیــز 
ــت غیبــت از مدرســه، شــناخته  ــن علّ شــایع تری
ــم در  ــه مه ــی  نکت ــور کلّ ــه ط ــت .ب ــده اس ش
ــم  در  ــگام آس ــخیص زود هن ــم تش ــان آس درم
دوران کودکــی و کنتــرل عوامــل محیطــی اســت 
ــرل  و از  ــاری را کنت ــیر بیم ــد س ــی توان ــه م ک

ــد. ــری کن ــر آن جلوگی ــرگ و می ــدید در م تش
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بیماری آسم 

بیمــاری آســم نوعــی از بیمــاری هــای غیــر واگیــر و 
التهابــی مزمــن ریــه اســت کــه در آن عالیــم  مکــّرر 
ســرفه، تنگــی نفــس همــراه بــا خــس خــس ســینه 
و احســاس خفقــان وجــود دارد. بــا توّجــه بــه ایــن 
کــه ریــه هــا محــّل تبــادل اکســیژن و دی اکســید 
ــک  ــا ی ــورد ب ــورت برخ ــد، در ص ــی باش ــن م کرب
ــا  عامــل خطــر عضــالت تنفســی منقبــض شــده ت

ــا شــوند. از  ــه ه ــه ری ــل ب ــن عام ــع رســیدن ای مان
ــه ترّشــح  ــژه هــا شــروع ب ــواره نای طــرف دیگــر دی
مخــاط مــی کنــد و بدیــن وســیله عامــل را بــه دام 
ــد  ــی ده ــه رخ م ــا ســرفه ای ک ــا ب ــد ت ــی اندازن م
آن را  بــه  بیــرون برانــد. التهــاب راه هــای هوایــی 
ــاض عضــالت   ــحات مخاطــی و انقب ــش ترّش و افزای
باعــث شــده هــوای کــم تــری از آن هــا عبــور کنــد 
و بــا ســخت تــر شــدن عمــل تنفــس عالیــم  آســم 

بــروز مــی کنــد.

عالیم  آسم

 شــّدت و میــزان  عالیــم  آســم در افــراد مختلــف، 
متفــاوت اســت . ممکــن اســت فــرد فقــط در 
ــا  ــود و ی ــم ش ــالت آس ــار حم ــگام  ورزش دچ هن
در زمــان برخــورد بــا عوامــل خطــر محیطــی دچــار 
عالیــم  گــردد.  ســرفه هــای خشــک، تنگــی نفــس، 

احســاس فشــار در قفســه ســینه و درد قفســه 
ــگام  ــس هن ــس خ ــا خ ــوت ی ــدای س ــینه، ص س
ــم   ــن عالی ــایع تری ــرفه از ش ــالت س ــازدم و حم ب
آســم مــی باشــد. در حمــالت آســم ممکــن اســت 
ــت ســطح هوشــیاری،  ــه، اف ــان جمل ــی در بی ناتوان
خــواب آلودگی،کبــودی لــب هــا و انتهــای انگشــتان 
ــی  ــرونده و تنگ ــس  پیش ــس خ ــا ، خ ــت و پ دس

ــد. ــاق افت ــز اتّف نفــس شــدید نی

حمله آسمی چیست؟

ــّد  ــم   آســم بیشــتر از ح ــه شــّدت عالی ــی ک زمان
ــی  ــالق م ــم اط ــه آس ــه آن حمل ــود ب ــول ش معم
ــای  ــّدت ه ــا ش ــی و ب ــالت ناگهان ــن حم ــود. ای ش
ــی از آن  ــد. بعض ــت، رخ ده ــن اس ــی ممک متفاوت

هــا مــی تواننــد آن قــدر شــدید باشــد کــه ســبب 
ــس  ــه آســم از اورژان ــن، حمل ــوند؛ بنابرای ــرگ ش م
هــای پزشــکی اســت. بــا درمــان و کنتــرل روزانــه 
ــل  ــم و دوری از عوام ــای منظ ــری ه ــم ، پیگی آس
محــّرک مــی تــوان از حمــالت بیمــاری جلوگیــری 

کــرد.
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علل آسم 

ــخص  ــا مش ــوز ن ــم هن ــی آس ــق و اصل ــت دقی علّ

اســت؛ ولــی، آن چــه تاکنــون روشــن شــده ، نشــان 
مــی دهــد کــه آســم  محصولــی از ترکیــب  عوامــل 
محیطــی، ســبک زندگــی و عوامــل وراثتــی  باشــد.

عوامل خطر افزایش دهنده آسم
بــه نظــر مــی رســد بعضــی از عوامــل مختلــف خطــر ابتــالی  افــراد بــه آســم را افزایــش مــی هــد. برخــی 

از  ایــن عوامــل عبارتنــد از :
ــو و پوســت  ــر و م ــاه، پ ــای گل و گی ــرده ه ــرژن مانندگ ــواّد آل ــی )م ــای آلرژیک ــاری ه ــه بیم ــال ب - ابت

ــک( ــرات و سوس ــواع حش ــا ،ان ــه ه ــاک خان ــرد و خ ــود در گ ــت موج ــا مای ــره ی حیوانات،هی
-چاقی  و اضافه وزن؛

-سیگار کشیدن؛
-قــرار گرفتــن در معــرض مــواّد محــّرک ماننــد بوهــای تنــد، گــرد و غبار،رطوبــت زیاد،آلودگــی هــوا و 

ــات شــدید ؛ هیجان
-عفونت های ویروسی )سرما خوردگی و آنفلوانزا و ...( ؛

-ورزش و فّعالّیت فیزیکی؛ 
-ســایر عوامــل دیگــر ماننــد زایمــان بــه روش ســزارین ،کمبــود ویتامیــن D ، کلر موجــود در آب اســتخر، 

مــواّد افزودنــی در غذاهــا و آلودگــی هــای غذایــی، داروهایــی ماننــد آســپیرین و برخــی مســّکن ها. 
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آلرژی 

یــک واکنــش سیســتم ایمنــی بــدن اســت. هنگامی 
کــه سیســتم ایمنــی بــدن مــاّده ای را کــه معمــوال 
ــه جــای  ــی ضــرر اســت اشــتباهی ب ــدن ب ــرای ب ب
ــه آن وارد  ــان آور شناســایی  کنــد علی ــاّده ی زی م
عمــل مــی شــود . بــدن انســان بــه طــور معمــول در 
مقابــل عواملــی ماننــد ویــروس هــا و باکتــری هــا 
از خــود دفــاع مــی کنــد؛ اّمــا، گاهــی اوقــات ایــن 
ــرد و  ــد گ ــی ضــرری مانن ــواّد ب ــل م ــاع در مقاب دف

غبــار ، کپــک هــا یــا گــرده ی گیاهــان صــورت مــی 
گیــرد . سیســتم ایمنــی بــدن در مقابــل ایــن مــواّد 
واکنــش نشــان مــی دهــد و مقــدار زیــادی پادتــن 
ــه آن هــا  ــد اســلحه ای ب ــن مانن مــی ســازد.  پادت
ــرد. هــر  ــا آن هــا را از بیــن بب ــد ت ــه مــی کن حمل
پادتــن بــرای مــاّده ی ویــژه ای ســاخته مــی شــود 
ــب  ــه موج ــت ک ــاّده ای اس ــان م ــوص هم و مخص
آلــرژی مــی شــود . بــه مــوادی کــه واکنــش 
ــرژن«  ــاً »آل ــد اصطالح ــی کن ــاد م ــک ایج آلرژی

گفتــه مــی شــود.

واکنش آلرژیک در کدام نقاط  ایجاد می شود؟
ــواره معــده،  ــدن ماننــد پوســت، چشــم هــا، دی یــک واکنــش آلرژیــک ممکــن اســت در هــر نقطــه از ب
بینــی، ســینوس هــا، گلــو و ریــه هــا اتّفــاق بیفتــد. در واقــع ســلول هــای ایمنــی در ایــن قســمت هــا 
واقــع شــده انــد تــا بــا عوامــل مهاجمــی کــه از طریــق استنشــاق یــا بلــع  وارد مــی شــوند و یــا در تمــاس 
بــا پوســت قــرار مــی گیرنــد مقابلــه کننــد. واکنــش ســلول هــای ایمنــی در مقابــل مــواّد آلــرژن منجــر 

بــه ایجــاد عالیــم  مــی شــود .
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مواّد آلرژن یا حساسّیت زا
ــه گــرده گیاهــان،  ــد از :دان ــک مــی شــود عبارتن ــوادی کــه باعــث واکنــش هــای آلرژی ــن م شــایع تری
ــواّد شــیمیایی  ــات، م ــی حیوان ــواّد دفع ــن  و م ــی، روغ ــای حیوان ــن ه ــار، پروتئی ــرد و غب ــا، گ ــک ه کپ

ــا ــی آن ه ــواّد دفع ــا و م ــا، سوســک ه ــا و دارو ه ــدگان، غذاه ــر پرن ــی، پ صنعت

افراد در معرض خطر آلرژی

ــه  ــدون توّج ــردی ب ــر ف ــد در ه ــی توان ــرژی م آل
ــادی-  ــت اقتص ــژاد  و وضعّی ــس، ن ــن، جن ــه س ب
اجتماعــی روی دهــد. معمــوالً آلــرژی در کــودکان  
ــن  ــرای اّولی ــد ب ــی توان ــا، م ــت؛ اّم ــر اس ــایع ت ش
ــس  ــا پ ــا ســال ه ــد و ی ــر ســّنی رخ ده ــار در ه ب

ــن  ــی در ای ــل ژنتیک ــد. عوام ــود کن ــودی ع از بهب
ــی  ــر م ــه نظ ــا، ب ــد؛ اّم ــده ان ــناخته نش ــه ش زمین
رســد زمینــه ارثــی و خانوادگــی در این مــورد وجود 
داشــته باشــد . ممکــن اســت هورمــون ها، اســترس، 
ســیگار، عطرهــا، اســانس هــا و  ســایر محــّرک های 
محیطــی در ایجــاد آلــرژی در افــراد مســتعد نقــش 
داشــته باشــد. اغلــب عالیــم  آلــرژی بــه تدریــج در 

ــد.   ــی شــکل مــی گیرن طــول یــک دوره زمان
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تشخیص بیماری

پزشــک  بیمــار را معاینــه مــی کنــد و از او تاریخچه 
ــی  ــش های ــک از آزمای ــرد. پزش ــی گی ــاری م بیم

ــون  ــش خ ــی آزمای ــا نوع ــتی ی ــت پوس ــد تس مانن
اســتفاده مــی کنــد . هــر کــدام از تســت هــا روشــی 
ــه  ــرد علی ــن ف ــطوح پادت ــری  س ــدازه گی ــرای ان ب

ــرژن هــای خــاّص اســت. آل

درمان آلرژی 
درمــان آلــرژی بــا توّجــه بــه ســن ، ســابقه پزشــکی، وســعت بیمــاری، تّحمــل بیمــاری در مــورد داروهــا، 
درمــان هــا و فرایندهــای درمانــی و طــول دوره بیمــاری توســط پزشــک انجــام مــی شــود. دوری از مــواّد 
آلــرژن در پیشــگیری از بیمــاری بســیار کمــک کننــده  اســت . داروهــای خــاص بســته بــه عالیــم  آلــرژی 

مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

آسم شغلی

ــه در  ــت ک ــی اس ــی از نقاط ــی یک ــتگاه تنفس دس
معــرض آســیب هــای شــدید ناشــی از محیــط کار 
ناســالم قــرار دارد .در دنیــا حــدود 30-20 در صــد 
از مــردان در طــول زندگــی کاری خــود در معــرض 
آســم و ســرطان هــای ریــوی  قــرار مــی گیرنــد.از  
شــایع تریــن ســرطان هــای شــغلی،  ســرطان ریــه 
مــی باشــد. تنفــس دائمــی ذّرات معلّــق موجــود در 

ــراً در فضــای بســته  ــه اکث ــای بســته ک ــط ه محی
ــروز  ــت ب ــن علّ ــد دومی ــی ده ــا رخ م ــه ه کارخان

بیمــاری هــای  تنفســی  اســت .  
ــاورزان،  ــان، کش ــف  نانوای ــاغل مختل ــن مش در بی
ــگ  ــی، رن ــواّد غذای ــاجی و م ــع نس ــران صنای کارگ
ــای  ــده ه ــاک کنن ــازی و پ ــتیک س ــازی، پالس س
کــه  هســتند  افــرادی  بیشــترین  از  شــیمیایی 
ــای  ــاری ه ــغلی و بیم ــم ش ــر آس ــرض خط در مع

ــند. ــی باش ــی م تنفس

منابع

ــان گردآوری وتهّیه ــواد کریمی ــاد، ج ــکی گناب ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــارکت مردم ــب مش ــناس جل ــاهی کارش ــه علیش  مرضی
ــاد ــکی گناب ــوم پزش ــگاه عل ــتان  دانش ــبکه بجس ــترش ش ــی و گس ــناس هماهنگ کارش

1-راهنمــای پیشــگیری و کنتــرل آســم در مــدارس،  گــردآوری و تدویــن :دکتــر محمــد فضــل الهــی، بازبینــی 
و ویرایــش نهایی:دکتــر مصطفــی معیــن 2-برنامــه اول راهبــردی 5 ســاله کنتــرل آســم    
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راهنمای مربیان
ــای  ــر روش ه ــی ب ــد متّک ــن واح ــک مت ــن ی ــه: تدوی مقّدم
مؤثـّـر آموزشــی ضــرورت دارد؛ چراکــه بــا اســتفاده از مجموعه 
ــای  ــل نیازه ــوان حّداق ــی ت ــن ســالمت، م آموزشــی داوطلبی

آموزشــی آن هــا را تأمیــن کــرد.

اهداف
پس از پایان مطالعه این بخش انتظار می رود بتوانید:

1-اجزای مجموعه آموزشی داوطلبین را نام ببرید.
2-قالــب آموزشــی بخــش هــای مختلــف کتــاب هــای 

داوطلبیــن را شــرح دهیــد.
3-برای دوره آموزشی داوطلبین برنامه ریزی کنید.

4-جلسات آموزشی داوطلبین را اداره کنید.
5-نیازهای آموزشی مربی داوطلبین را نام ببرید.

ــف  ــای مختل ــن اســت. قســمت ه ــان داوطلبی ــان کارگاه آموزشــی مربی ــاب، در جری ــن کت ــی ای ــرد اصل کارب
ایــن کتــاب متــن آموزشــی کارگاه را تشــکیل مــی دهنــد و حــاوی مطالــب ســخنرانی هــا و مرجــع کارهــای 
گروهــی هســتند. در ایــن کتــاب، فقــط بــه تشــریح اصــول آموزشــی مــورد اســتفاده در تهّیــه کتــاب هــای 
داوطلبیــن و ارایــه چنــد الگــو اکتفــا شــده اســت. اســتفاده کننــده اصلــی ایــن کتــاب فــردی اســت کــه بــه 
عنــوان مســؤول آمــوزش داوطلبیــن در مراکــز بهداشــتی درمانــی تعییــن مــی شــود. ایــن کتــاب از ســه بخــش 

تشــکیل شــده اســت:
بخش اّول: آشنایی با مجموعه آموزشی داوطلبین سالمت؛

بخش دوم: اصول آموزشی؛
بخش سوم: مهارت های ارتباطی.

کتاب دوم آموزشی 
داوطلبین سالمت
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ریشه کنی فلج اطفال
بیمــاري فلــج اطفــال را هــزار و پانصــد ســال قبــل از میالد مســیح 
مــي شــناختند؛ ولــي، از ویــروس و چگونگــي آن بــي اّطــالع بودند. 
ــه خصــوص  ــوان کننــده ب فلــج اطفــال یکــی از بیمــاری هــای نات
در دوران کودکــی اســت. تــا قبــل از تصویــب برنامــه ریشــه کنــی 
فلــج اطفــال، ســاالنه بیــش از چهــل میلیــون نفــر بــه ایــن بیماری 
مبتــال شــده وصدهــا هــزار نفــر از آنــان، بــرای همیشــه فلــج باقی 

مــی ماندنــد.

مروری بر بیماری 

و معّرفی برنامه جدید 

فلج اطفال 
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فلج اطفال چیست ؟ 
» فلــج اطفــال » یــا  »پولیومیلیــت » یــک  عفونت حاّد ویروســی 
بــا دامنــه ای متغییــر از عفونــت بــدون عالمــت تــا فلــج و مــرگ 
اســت. عامــل ایجــاد بیمــاری ویــروس وحشــی پولیــو اســت کــه 

در ســه نــوع  1و2 و3 مــی توانــد ســبب ایجــاد بیمــاری شــود.

راه انتقال بیماری
تنهــا منبــع شــناخته شــده ویــروس انســان اســت و در محیــط 
غیــر زنــده در مــّدت کوتاهــی از بیــن مــی رود. انتقــال بیمــاری  
ــق  ــدرت از طری ــه ن ــی و ب ــی - دهان ــق مدفوع ــوالً از طری معم

ــی اســت. ــی - دهان قطــرات تنفّســی و دهان

بیماری زایی
ــلول  ــدن، س ــه ب ــس از ورود ب ــروس پ ــر وی ــّل تکثی ــن مح اّولی
ــروس،  ــر وی ــا تکثی ــپس ب ــت وس ــوارش اس ــتگاه گ ــای دس ه
عفونــت پیشــرفت مــی کنــد. ویــروس، غــدد لنفــاوی موضعــی را 
آلــوده مــی کنــد و ورود ویــروس بــه خــون پــس از 2-3 روز رخ 
مــی دهــد. ورود ویــروس بــه سیســتم اعصــاب مرکــز ی احتمــاالً  
از طریــق اعصــاب محیطــی و یــا عبــور از ســّد خونــی - مغــزی 

رخ مــی دهــد. 

تظاهرات بالینی
    در عفونــت هــای بــدون عالمــت، فــرد آلــوده عالیمــی از بیمــاری نشــان نمــی دهــد و بــرای درمــان مراجعــه 
نمــی کنــد؛ ولــی مــی توانــد ویــروس فلــج اطفــال را بــه دیگــران انتقــال دهــد. پولیومیلیــت فلجــی دارای 2 
فــاز خفیــف وشــدید اســت. در فــاز خفیــف، تــب، بــی حالــی، ســردرد، آبریــزش از بینــی و اســتفراغ وجــود 
دارد کــه در صــورت تبدیــل آن بــه فــاز شــدید، درد شــدید عضالنــی، ســفتی گــردن بــا یــا بــدون فلــج شــل 
نیــز بــه آن اضافــه مــی شــود؛ ضمــن ایــن کــه فلــج عضــالت تنفســی و بلــع نیــز زندگــی بیمــار را تهدیــد 
مــی کنــد. موضــع فلــج شــده بــه ناحیــه ســلول هــای عصبــی آســیب دیــده در نخــاع یــا مغــز بســتگی دارد.
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تشخیص آزمایشگاهی 
    بــر اســاس توصّیــه ســازمان بهداشــت جهانــی، تشــخیص آزمایشــگاهی بــا جــدا کــردن 
ویــروس ظــرف 14 روز از زمــان شــروع فلــج از مدفــوع بیمــار انجــام مــی پذیــرد. چــون 
ــه فاصلــه حّداقــل 24  ــه مدفــوع ب دفــع ویــروس در مدفــوع متغییــر اســت بایــد 2 نمون
ــال  ــج اطف ــروز فل ــت ب ــا علّ ــو تنه ــروس وحشــی پولی ــه شــود. وی ســاعت از یکدیگرگرفت
نیســت. بــه نــدرت فلــج اطفــال در اثــر ویــروس زنــده موجــود در واکســن خوراکــی پولیــو 

نیــز ایجــاد مــی شــود.

ایمن سازی 
  تنهــا راه مؤثّــر پیشــگیری از ایــن بیمــاری واکسیناســیون اســت. واکســن فلــج اطفــال 
باعــث حفاظــت بــا درصــد بــاال در برابــر ویــروس مــی شــود و بــه 2 شــکل در دســترس 

اســت:
1-واکســن خوراکــی پولیــو )OPV  (: از راه دهــان خورانــده مــی شــود. تجویــز آن آســان 
و ارزان مــی باشــد. ایــن نــوع واکســن ایجــاد مصونّیــت روده ای مــی کنــد و باعــث قطــع 
انتقــال ویــروس وحشــی بــه کــودکان دیگــر مــی شــود. در هــر  10 میلیــون دز تجویــز 

شــده ســبب بــروز 3 مــورد فلــج واکســینال مــی گــردد.
ــروز  ــن در ســرم،  از ب ــی پادت ــدار کاف ــا ایجــاد مق ــو )IPV (: ب 2-واکســن تزریقــی پولی
ــی  ــاد م ــی ایج ــیار کم ــت روده ای بس ــد. مصونّی ــی کن ــری م ــینال جلوگی ــج واکس فل
کنــد؛ در نتیجــه کــودک ایمــن شــده بــا واکســن تزریقــی مــی توانــد ویــروس وحشــی 
را بــه دیگــران منتقــل کنــد. ایــن نــوع واکســن گــران اســت نیــاز بــه آمــوزش کارکنــان 

ــق دارد.   ــزات تزری وتجهی
- در ایــران از شــهریور 1394یــک نوبــت واکســن 
ــر  ــال در ســن 4 ماهگــی، عــالوه ب ــج اطف تزریقــی فل
ــردد. ــی گ ــق م ــودکان تزری ــه ک ــی ب ــن خوراک واکس

- واکســن تزریقــی فلــج اطفــال بــه میــزان نیــم ســی 
ســی در قســمت قدامــی خــارج ران راســت بــه صورت 

عضالنــی تزریــق مــی شــود.
ــره  ــن قط ــال، جایگزی ــج اطف ــی فل ــن تزریق - واکس
خوراکــی فلــج اطفــال نمــی شــود؛ بلکــه، بــرای 
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جدول واکسیناسیون کودکان کشور جمهوری اسالمی ایران

درمان 
   تاکنــون داروی اختصاصــی مناســبی بــرای درمــان فلــج اطفــال پیــدا نشــده اســت. میــزان کشــندگی فلــج 
اطفــال فــرم فلجــی معمــوالً کــم تــر از 5 روز اســت. مــرگ غالبــاً در اثــر وقفــه تنفســی اتّقــاق مــی افتــد. 
بهبــودی بــه وســعت عضــالت درگیــر بســتگی دارد. تــا شــش هفتــه پــس از بــروز فلــج آســیب هــای قابــل 
برگشــت بهبــود پیــدا مــی کنــد و عضالتــی کــه پــس از 6 هفتــه هنــوز فلــج هســتند بــرای همیشــه فلــج 

باقــی مــی ماننــد.

تعریف ریشه کنی بیماری 
ریشــه کنــی بیمــاری یعنــی بــه طــور کلّــي عامــل بیماریــزاي آن بیمــاري بــراي همیشــه در سراســر جهــان 
از بیــن بــرود وبــه معنــای آن اســت کــه دیگــر آن بیمــاري در جهــان روي نخواهــد داد. ریشــه کنــی یــک 
پدیــده مطــــلق و تابــع قانــون همــه یــا هیــــــچ اســت. تنهــا بیماریــي کــه تــا کنون ریشــه کن شــده اســت 
ــه دانــش کنونــي، بیمــاري هایــي کــه احتمــال ریشــه کنــي آن هــا  ــا توّجــه ب بیمــاري آبلــه مــي باشــد. ب

مــي رود عبارتنــد از: ســرخک، دیفتــري،  فلــج کــودکان.

  

 نوع واکسن کودک سنّ

 هپاتیت ب ،ب ث ژ ،(opvفلج اطفال خوراکی ) بدو تولد

 دو ماهگی
سیاه ، کزاز،دیفتری ،) هپاتیت ب1پنتاواالن  ، (opvفلج اطفال خوراکی )

 هموفیلوس آنفلونزا تیپ ب (، سرفه

 هگیچهار ما
 -) هپاتیت ب2پنتاواالن ، (IPV( و تزریقی )opvفلج اطفال خوراکی )

 هموفیلوس آنفلونزا تیپ ب (، سیاه سرفه،کزاز،دیفتری

 شش ماهگی
سیاه ، کزاز،دیفتری ،) هپاتیت ب 3پنتاواالن  ،(opvفلج اطفال خوراکی )

 هموفیلوس آنفلونزا تیپ ب (، سرفه
 ون (اوری، سرخجه، )سرخک 1MMR ماهگی 21

 ماهگی 21
 ،سیاه سرفه ،کزاز،(دیفتریDTPثالث ) ،(opvفلج اطفال خوراکی )

MMR2اوریون(،سرخجه، )سرخک 

 سالگی 6
 سیاه سرفه، کزاز،(دیفتریDTPثالث )،فلج اطفال

سالگی، واکسن دوگانه ویژه  6)پس از آخرین نوبت واکسن در سن 
 سال باید تکرار شود. 11( هر Tdبزرگساالن )
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                 راهکارهای حصول ریشه کنی فلج اطفال 

ایمنسازی جاری
ــر بخشــی 3 دز آن  ــی اســت. اث ــی ســازمان بهداشــت جهان ــال واکســن انتخاب ــج اطف ــی فل واکســن خوراک
حــدود 85 درصــد مــی باشــد. هــم اکنــون ایــن واکســن بــه صــورت جــاری در کشــور مــا بــه کار مــی رود؛ 
ولــی، حّتــی اگــر پوشــش ایمنســازی جــاری 100 درصــد هــم باشــد نمــی تــوان بیمــاری را در جامعــه ریشــه 

کــن کــرد و بایــد از روش هــای دیگــر ایمنســازی بهــره گرفــت.

ایمنسازی تکمیلی
الف- روزهای ملّی ایمنسازی

یعنــی روزهایــی کــه در آن کلّیــه کــودکان ســنین زیــر 5 ســال بــدون توّجــه بــه ســابقه ایمنســازی قبلــی، 
ــی و  ــروس وحش ــال وی ــع انتق ــب قط ــن کار موج ــد. ای ــی کنن ــت م ــال دریاف ــج اطف ــی فل ــن خوراک واکس
جایگزیــن آن بــا ویــروس واکســن و دســتیابی ســریع تــر بــه پوشــش بــاالی واکسیناســیون در کشــور مــی 

شــود.
ب-ایمنسازی پاک سازی

یکــی از راهکارهــای دســتیابی بــه ریشــه کنــی فلــج اطفــال ایمنســازی پــاک ســازی اســت. ایــن روش در 
نواحــی پــر خطــر صــورت مــی گیــرد. در ایــن روش همــه کــودکان زیــر 5 ســال را بــدون توّجــه بــه ســابقه 
ایمنســازی قبلــی بــه روش خانــه بــه خانــه و بــه فاصلــه یــک مــاه بــا قطــره خوراکــی واکســینه مــی کننــد.

مراقبت  
مراقبــت یعنــی جمــع آوری منظــم ومســتمر، پــردازش، تجزیــه وتحلیــل وتفســیر داده هــای بهداشــتی در 
ــه  ــن هــدف کــه از اّطالعــات حاصــل جهــت برنام ــا ای ــک واقعــه بهداشــتی، ب ــان توصیــف و پایــش ی جری
ریــزی، اجــرا و ارزیابــی مداخلــه ای بهداشــت عمومــی و برنامــه هــا بتــوان اســتفاده کــرد. مراقبــت موجــب 

تعییــن جمعّیــت هــای در معــرض خطــر و محــل هــای پــر خطــر مــی شــود.
روز ملـّـی ســوئیچ:  طبــق دســتور العمــل ســازمان بهداشــت جهانــی ،154 کشــور جهــان  موظــف انــد روزی را 
در نیمــه دوم آوریــل 2016 بــه عنــوان »روز ملــی ســوئیچ« انتخــاب نماینــد. در ایــن روز،  واکســن خوراکــی 

دو ظرفّیتــی فلــج اطفــال جایگزیــن واکســن خوراکــی ســه ظرفّیتــی خواهــد شــد.
ــی دو  ــای خوراک ــن ه ــه واکس ــن روز کلی ــود.در ای ــوئیچ ب ــی س ــت  1395روز ملّ ــران، 4  اردیبهش    در ای
ظرفّیتــی وارد شــد و طــی دو هفتــه پــس از روز ملّــی ســوئیچ، واکســن ســه ظرفّیتــی از زنجیــره ســرما در 
کلیــه مراکــز ارایــه خدمــت واکسیناســیون و مراکــز نگهــداري واکســن اعــم از دولتــي یــا خصوصــي خــارج 

و امحــا شــد. 

منابع

زهرا حاج ابراهیمی مسئول جلب مشارکت مردمی دانشگاه علوم پزشکی گلستانگردآوری وتهّیه
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لطفاً خودتان را معرفی کنید.
ایــن جانــب ســرور محــرم زاده داوطلــب متخّصص 
در مرکــز بهداشــتی درمانــی شــماره یــک قــدس  
دانشــگاه علوم پزشــکی خراســان شــمالی هســتم. 
ــّدت  12  ــه م ــت ب ــال م ــب س ــوان داوطل ــه عن ب

ســال اســت کــه انجــام وظیفــه مــی کنــم . 
ــت  ــروع فّعالّی ــنایی و ش ــوه آش ــه ای از نح خالص
خــود را در مراکــز بهداشــتی درمانــی بیــان کنیــد.

داو طلــب ســالمت حلقــه ای از زنجیــره ارتباطــی 
ــوص در  ــه خص ــت ب ــاع اس ــواده واجتم ــن خان بی
زمینــه ارتقــای نظــام ســالمت.تحصیالت اینجانب 
ــه دو  ــش ک ــال پی ــدود 13 س ــت. ح ــم اس دیپل
ــز  ــه مرک ــد ب ــرل وزن و  ق ــرای کت ــدم را ب فرزن
بهداشــت مــی بــردم بــا فّعالّیــت هــای داو طلبیــن 
ســالمت آشــنا شــدم. چــون عالقمنــد بــه انجــام 
امــور  اجتماعــی بــه خصــوص در حــوزه ســالمت 
ــگاه  ــی پای ــای آموزش ــودم در کالس ه ــوان  ب بان
بهداشــت شــرکت کــردم و چنیــن فّعالّیــت خــود 

را آغــاز کــردم. ســه ســال متوالــی داوطلــب نمونــه 
ــس از  ــدم. پ ــاب ش ــتان  انتخ ــطح شهرس در س
چنــدی عالقــه خــود را جهــت شــرکت در کالس 
ــگاه بهداشــت  ــه پای ــص ب ــب متخّص ــای داوطل ه
اعــالم کــردم. ایــن امــر ســبب شــد تــا در کالس 
هــای مرتبــط در مشــهد مقــدس  شــرکت نمایــم 

ومــدرک داو طلــب متخّصــص را کســب کنــم. 

چــه فّعالّیــت هایــی را تــا کنــون در زمینــه 
کاری خــود انجــام داده ایــد؟

ــب  ــوان داوطل ــت عن ــه تح ــاخص ک ــای ش کاره
ــد از: ــام داده ام، عبارتن ــص انج متخّص

1 - همکاری با کمیته امداددرسطح شهرستان؛ 
ــت  ــازمان نهض ــری س ــار گی ــرکت در آم 2 - ش
ــم  ــوادان وک ــی س ــار ب ــت آم ــوزی جه ــواد آم س
ــای تحــت پوشــش(؛ ســوادان )درســطح خانواره

3 - شــرکت در آمــوزش چهــره به چهره بهداشــت 
ــهرداری  ــکاری ش ــا هم ــه ب ــک زبال ــه وتفکی زبال

)درســطح شهرســتان(؛

 

   مصاحبه با یک داو طلب 
متخصص
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ــر شــش ســال  ــی ســنجی کــودکان زی 4 - بینای
ــدس(؛ ــز بهداشــت ق )درمرک

ــدارس  ــوزان م ــش آم ــد و وزن دان ــرل ق 5-کنت
ــی؛ راهنمای

ــتی  ــی وبهداش ــای فرهنگ ــزاری اردوه ــر گ 6 - ب
وســیاحتی وزیارتــی جهــت داوطلبیــن ســالمت؛ 
7 -  مشــارکت در برگــزاری نمــا یشــگاه در رابطــه 
ــات، ســرطان  ــا دخانی ــارزه ب ــا، مب ــاری ه ــا بیم ب
وپیشــگیری از اعتیــاد بــه مــّدت  ده روزدر محــل 

ســالن اجتماعــات شــهرداری؛  
ــه  ــت  وکتابج ــع پمفل ــدی و توزی ــته بن 8 - بس

ــا؛ ــن خانواره ــتی بی بهداش
9-  مشــارکت در برگــزاری نمایشــگاه پویایــی 
ــه  ــت درســطح شــهر ب ــی جمعّی ــی وجوان بالندگ
مــّدت یــک هفتــه در قطب الدیــن تربــت حیدریه 

ــاط طبســی(؛ )رب
10 - اجــرای طــرح وارنیــش فلورایــددر مــدارس 

ــر14 ســال؛  ــوزان زی ــش آم جهــت دان
ــارک  ــاه مب ــام درم ــفره ایت ــزاری س ــر گ 11- ب

رمضــان؛ 
12 - برگــزاری جشــنواره غذایــی وشــرکت کلّیــه 
داوطلبیــن ســالمت شهرســتان ودعــوت از ســرکار 

دکتــر عبدالهــی از وزارت بهداشــت و درمــان؛  
13- بازدیــد از خانــه ســالمندان واهــدای هدایــا به 

سالمندان؛
ــیزی  ــی آش ــای آموزش ــزاری کالس ه 14- برگ

ــر؛ ــالل احم ــزی در ه ــیرینی پ وش
15- برگــزاری کالس هــای فــوق در بهزیســتی ) 

خانــه حضــرت زکیــه(؛
ــا  ــواده ب ــکالت خان ــش مش ــزاری همای 16-برگ
حضورآقــای دکتــر علــی اکبرحســن زاده  اســتاد 

ــه؛ ــه مرحل ــران در س ــای آزاد ته ــگاه ه دانش
17- گذرانــدن دوره هــای امدادگــری واخــذ 

مــدرک از هــالل احمــر تربــت حیدریــه؛
18-شــرکت در اردوهــای جهــادی بــه نمایندگــی 

ازمرکــز بهداشــت ســه  ســال متوالــی؛
19-گذراندن دوره اّولّیه کامپیوتر واخذ مدرک.
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گزارش عملکرد 
دانشگاه علوم پزشکی گلستان

ــت روز  ــم گرامیداش ــری از مراس ــزارش  تصوی گ
ــا ــتان ه ــب ســالمت  در شهرس ــی داوطل جهان
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گــزارش تصویــری از برگــزاری اردو یــک روزه داوطلبــان ســالمت در 
شهرســتان هــا 
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گزارش عملکرد 
دانشگاه علوم پزشکی گلستان

برگــزاری کالس آموزشــی جهــت داوطلبــان 
درمــان   و  پیشــگیری  موضــوع  بــا  ســالمت 
آنفلوانــزا در شهرســتان مــراوه تپــه بــا همــکاری 
ــا  ــاری ه ــا بیم ــارزه ب ــگیری و مب ــد پیش واح

برگــزاري کالس آموزشــي بــا موضــوع اســتفاده از ســموم کشــاورزي و اثــرات آن بــر محیــط 
ــاد  ــناس اداره جه ــی کارش ــور مرب ــا حض ــص ب ــب متخّص ــه داوطل ــب برنام ــت در قال زیس

ــز بهداشــت شهرســتان مینودشــت ــات مرک کشــاورزی در ســالن اجتماع

برگــزاري کالس آموزشــي بــا موضــوع اســتفاده 
ــط  ــر محی ــرات آن ب ــاورزي و اث ــموم کش از س
زیســت در قالــب برنامــه داوطلــب متخّصــص بــا 
حضــور مربــی کارشــناس اداره جهــاد کشــاورزی 
در ســالن اجتماعــات مرکز بهداشــت شهرســتان 

مینودشــت
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ــوع   ــا موض ــي ب ــزاری کالس آموزش برگ
ــا حضــور و مربیگــری داوطلبــان  ســل ب
ــگاه  ــران عضــو پای ــرای خواه ســالمت ب

ــت  ــتان مینودش ــیج در شهرس بس

ــان ســالمت  ــی ورمــی کمپوســت جهــاد کشــاورزی جهــت داوطلب برگــزاری دوره آموزشــی مهارت
در شهرســتان ترکمــن ) بازدیــد داوطلبــان ســالمت از مــکان تهّیــه کمپوســت و تهّیــه کــود بــرای 

باغچــه خانگــی  و تولیــد ســبزی و صیفــی، گل و گلــدان(
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گزارش عملکرد 
دانشگاه علوم پزشکی گلستان

ــا  ــی ب ــای آموزش ــزاری کالس ه برگ
ــودکان  ــوادث ک ــوانح و ح ــوع س موض
جهــت داوطلبــان ســالمت بــا همکاری 
واحــد پیشــگیری ومبــارزه بــا بیمــاری 

هــا در شهرســتان  آزادشــهر 

ــا حضــور مربیــان داوطلــب متخّصــص اداره جهــاد  برگــزاری کالس آموزشــی ب
کشــاورزی در خصــوص پــرورش گل و گیاهــان زینتــی جهــت داوطلبــان  

ــن ــتان ترکم ــالمت شهرس س
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گــزارش تصویــری آمــوزش بــه خانوارهــا توّســط 
داوطلبــان ســالمت
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گزارش عملکرد 
دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

ــا  ــان ســالمت ب ــرای داوطلب ــت بهداشــتی شــاهرود ب برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی در ســالن معاون
ــا  ــی ب ــدی آموزشــی و خــود مراقبت ــای توانمن ــا جهــت ارتق ــه و بیمــاری ه حضــور کارشناســان تغذی

ــر دیابــت توّجــه بــه شــعار غلبــه ب

ــا  ــان ســالمت ب ــرای داوطلب ــت بهداشــتی شــاهرود ب برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی در ســالن معاون
ــا  ــی ب ــدی آموزشــی و خــود مراقبت ــای توانمن ــا جهــت ارتق ــه و بیمــاری ه حضــور کارشناســان تغذی

ــر دیابــت توّجــه بــه شــعار غلبــه ب
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برگــزاری جلســات آموزشــی در تمــام مراکــز و پایــگاه هــای 
ســالمت بــا توّجــه بــه شــعار امســال ســازمان جهانی بهداشــت 

بــرای داوطلبیــن ســالمت شهرســتان شــاهرود

انجــام رایــگان تســت قنــد خــون انــدازه گیــری فشــار خــون و وزن و مشــاوره در تمــام مراکــز و پایــگاه 
هــای در هفتــه ســالمت بــا اّطــالع رســانی داوطلبــان ســالمت و دعــوت از خانوارهــای تحــت پوشــش  

جهــت مراجعــه بــه مراکــز و پایــگاه هــای و پیــاده روی و ترویــج تحــّرک بدنــی
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گزارش عملکرد 
دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

طــرح  در  ســالمت  داوطلبیــن  همــکاری 
ــودک  ــا و مهدک ــتان ه ــد دبس ــش فلورای وارنی

هــای ســطح شهرســتان شــاهرود

برگــزاری جشــنواره غــذای ســالم بــا همــکاری 
داوطلبــان ســالمت در پایــگاه بهداشــت و ترویج 

غــذای ســالم جهــت پیشــگیری از دیابــت 

ــالمت  ــان س ــاده روی داوطلب پی
درمانــی  بهداشــتی  مرکــز 
محمدآبــاد شــاهرود بــه مناســبت 
هفتــه ســالمت بــا مشــارکت 
و  ســالمت  داوطلبیــن  فّعــال 
تحــت  خانوارهــای  از  دعــوت 

پوشــش
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برگــزاری جشــنواره غــذای ســالم بــا همــکاری 
داوطلبــان ســالمت در پایــگاه بهداشــت و ترویج 

غــذای ســالم جهــت پیشــگیری از دیابــت 

 برگــزاری جلســات آموزشــی هفتــه ای در 
معاونــت بهداشــتی شــاهرود بــا حضــور داوطلب 
متخّصــص بــا عنــوان تحکیــم بنیــان  خانــواده
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گزارش عملکرد 
دانشگاه علوم پزشکي نیشابور

حضــور جمعــی از نماینــدگان داوطلــب 
ــو در  ــال ن ــک س ــت تبری ــالمت جه س
دانشــکده  بهداشــتی  معاونــت  دفتــر 

ــابور ــکی نیش ــوم پزش عل

حضــور آقــای دکتــر تقــوی معــاون بهداشــتی دانشــکده و آقــای دکتــر حســین زاده معــاون 
اجرایــی دانشــکده علــوم پزشــکی نیشــابور در آغــاز ســال نــو در جمــع تعــدادی از نماینــدگان 

داوطلــب ســالمت

جشــنواره  برگــزاری 
ســبزه و شــیرینی ســالم 
مراکــز  در  خانگــی  و 
بهداشــتی  مختلــف 
و  روســتایی  درمانــی 

ی شــهر
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برگزاری جشــنواره غــذا توّســط داوطلبین 
ســالمت مرکــز بهداشــت  اســحاق آباد

ــور  ــا حض ــذا ب ــنواره غ ــزاری جش برگ
ــز شــماره 6 و  ــن ســالمت مرک داوطلبی
بــا حضــور همــه معــاون هــای محتــرم 
ــابور در  ــکی نیش ــوم پزش ــکده عل دانش

ــالمت ــن س ــع داوطلبی جم
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گزارش عملکرد 
دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

بــا عنایــت بــه اجرایــی شــدن برنامــه مدیریـّـت خطــر بالیــا در نظــام شــبکه و آمــوزش در ســطح عمــوم 
ــت بهداشــتی ســبزوار  ــا هماهنگــی واحــد  گســترش شــبکه  )داوطلبیــن ســالمت( در معاون مــردم، ب
بــا  همــکاری ســازمان آتــش نشــانی کالس هــای اطفــای حریــق  بــه صــورت تئــوری و عملــی جهــت 
داوطلبیــن ســالمت برگــزار گردیــد. هــدف از برگــزاری ایــن مجموعــه کالس هــا آشــنایی داوطلبیــن 
ــا خطــرات مــی  ــا خطــرات ناشــی  از آتــش ســوزی خانگــی،  نشــت گاز و نحــوه برخــورد ب ســالمت ب

باشــد. در ایــن کالس هــا  60 داوطلــب ســالمت آمــوزش هــای الزم را کســب نمودنــد.

ــا  ــت ب ــوزه بهداش ــالمت در ح ــام س ــّول نظ ــدن تح ــی ش ــا اجرای ب
همــکاری واحــد ســالمت دهــان و دنــدان و همــکاری فّعــال داوطلبین 
ســالمت شهرســتان طــرح وارنیــش فلورایــد در ســطح مــدارس هــدف 
انجــام شــد. در ایــن برنامــه 800دانــش آمــوز فلورایــد تراپــی شــدند.
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ــای  ــگاه ه ــالمت پای ــن س ــکاری داوطلبی ــا هم ــالمت ب ــه س ــروع هفت ــا ش ب
ســالمت ســطح  شــهر برنامــه هــای آموزشــی مثــل توزیــع پمفلــت بیمــاری 
دیابــت در پــارک بانــوان ســبزوار، مهدکــودک، مــدارس و حســینیه هــا انجــام 
ــت بهداشــت  ــای  معاون ــاری ه ــکاری واحــد بیم ــا هم ــه ب ــن برنام ــد. ای گردی
شهرســتان در قســمت بیمــاری هــای غیرواگیــر انجــام پذیرفــت. در ایــن راســتا 
ــت  ــاری دیاب ــه ســالمت و بیم ــای آموزشــی در خصــوص هفت ــت ه ــز پمفل نی
ــه  ــن برنام ــزاری ای ــدف از برگ ــز داده شــد. ه ــای الزم نی ــوزش ه ــع  وآم توزی
ــه  ــا تغذی ــودکان ب ــوزان و ک ــش آم ــوان و  دان ــنایی بان ــازی و آش ــاس س حّس
ســالم و تحــّرک جســمی بــه خصــوص در پیشــگیری از بیمــاری دیابــت بــود.
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گزارش عملکرد 
دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

بــا همــکاری واحــد آمــوزش ســالمت کارگاه برنامــه ملـّـی خــود مراقبتــی بــا مشــارکت 
ــن کارگاه  ــد. در ای ــزار گردی ــبزوار برگ ــتی س ــت بهداش ــن ســالمت در معاون داوطلبی
ــن  ــان داوطلبیــن ســالمت در ســطح شــهری و روســتایی و مســؤولین ای تمــام مربی
برنامــه در ســطح شــبکه هــای بهداشــتی حضــور داشــتند. در ایــن کارگاه برنامــه ملـّـی 

خــود مراقبتــی و انتظــارات اجرایــی در ســطوح مختلــف بیــان گردیــد.
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داوطلبان سالمت 86

قنات قصبه گناباد

جاذبه های تاریخی

بــه  گنابــاد  قصبــه  قنــات 
عنــوان یکــی از پدیــده هــای 
شــگفت انگیــز دســت ســاخته 
و  تاریــخ  طــول  در  انســان 
ــر  ــی بش ــم نوای ــادی از ه نم
ــیاری  ــه بس ــت توّج ــا طبیع ب
از مورخــان  و پژوهشــگران 
بــه خــود جلــب کــرده  را 

ــه  ــات از میان ــن قن ــت. ای اس
ــاد  اراضــی کــوی شــرقی گناب
ــرج  ــه »ب ــروف ب ــی مع از محلّ
داخــل  در  ضامــن«  علــی 
ــاز  ــه آغ ــای ریزدان ــوب ه رس
شــده اســت و از هفــت کانــال 
مّتصــل بــه هــم شــکل گرفتــه 
اســت. بــر اســاس آخریــن 

ــات  ــن قن ــول ای ــات ط مطالع
ــاه  ــداد چ ــر و تع 33113 مت
 470 از  متجــاوز  آن  هــای 
حلقــه و عمــق مــادر چــاه آن 
نیــز حــدود 280 تــا 300 متر 
اســت. ناصــر خســرو قبادیانــی 
ــه  ــت ک ــی اس ــتین کس نخس
ــه توصیــف  در ســفرنامه اش ب
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ایــن  قنــات پرداختــه اســت. او 
عمــق چــاه آن را هفتصــد گــز  
ــار فرســنگ  و طــول آن را چه
ذکــر  کــرده اســت و آن را 
نیــز بــه کیخســرو نســبت داده 
اســت . ظاهــراً وی از کنــار 
طوالنــی ترین رشــته انشــعابی 
ایــن قنــات  بــه نــام دوالب نــو 
ــای  ــت. فض ــوده اس ــور نم عب
داخلــی قنــات دارای کانــال 
هــا و تونــل هــای اعجــاب 

انگیــزی اســت کــه بــا بررســی 
هــای انجــام یافتــه بــر روی آن 
حفــره هایــی مشــخص شــده ، 
ظاهــراً ایــن قســمت هــا بــرای 
قــرار دادن چــراغ و وســایل 
ــه  ــی رفت ــه کار م ــنایی ب روش
اســت. در حــال حاضــر میــزان 
آبدهــی ایــن قنــات 150 لیتــر 
در ثانیــه اســت. ایــن پدیده می 
توانــد بــا ارایــه طــرح مناســب 
ــیار  ــتی بس ــکان توریس ــه م ب

جــذاب و دیدنــی تبدیل شــود. 
قطعــه ســفال هــای پراکنده در 
اطــراف دهانــه چــاه هــا حاکــی 
از ایــن اســت کــه رشــته قصبه 
ــی  ــه اصل ــال اّولّی ــع کان در واق
قنــات گنابــاد بــوده کــه در 
زمــان هخامنشــیان حفر شــده 
اســت و در پــی آن رشــته های 
ــالی  ــع خشکس ــر در مواق دیگ

ــده اســت.         ــاد ش ایج
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                بقعه سلطان محمد عابد )ع(

ایــن بقعــه در 24 کیلومتــری 
جنــوب شــهر گنابــاد مشــرف 
ــن  ــراز مدف ــر ف ــک ب ــر کاخ ب
ــی  ــن موس ــد ب ــلطان محم س
ــت  ــده اس ــاد ش ــم ایج الکاظ
ایــن  تاریخــی  .قرایــن 
ــرت  ــرادر حض ــخصّیت را ب ش
رضــا )ع( معّرفــی مــی کننــد. 
ایــن شــخص بعــد از شــهادت 
ــد  ــه قص ــا )ع( ب ــرت رض حض
ــاران  ــا ی ــون ب ــا مام ــارزه ب مب
خــود  وارد خراســان می شــود 

ــوران عباســی  و ســرانجام مام
او را در قصبــه کاخــک بــه 
ــر  ــانند. بناب ــی رس شــهادت م
اقــوال گوناگــون در اواخر دوره 
ــه اهتمــام  ــی ب ســلجوقی بنای
»امیــر عبدالــه تونــی« بــر مزار 
ــاختمان  ــد. س ــاخته ش وی س
فعلــی آرامگاه متعلّــق به زمان 
شــاه طهماســب صفوی اســت 
. بقعــه ســلطان محمــد عابــد 
ــیع  ــاالری وس ــر ت ــتمل ب مش
ــای  ــا  و در  فض ــان بن در می

دیگــر در طرفیــن اســت.گنبد 
زیبــا و کاشــیکاری مزیّــن بــه 
قلــم علیرضــا عباســی نیــز بــر 
فــراز چهــار طاقــی مقبــره 
قــرار گرفتــه اســت . ایــن بنــا 
ــال 1347  ــرزه س ــن ل در زمی
آســیب فراوانــی دیــد؛ اّمــا، در 
ــه  ــر مجموع ــای اخی ــال ه س
مرمــت و ســاماندهی شــده 

ــت. اس
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داوطلبان سالمت 90

1-کدامیک از عوامل زیر خطر ابتال به آسم را افزایش می دهد؟
نی- چاقی

سی-ورزش وفعالیت فیزیکی 
قط- هر دو مورد 

ما- فقط مورد اول صحیح است 
2- واکنش  آلرژیک در کدامیک از نقاط بدن ایجاد می شود ؟

جه – ریه وگلو 
ان - پوست 

من - دیواره معده  
را- همه موارد 

3 - شایع ترین سرطان های شغلی کدام است؟ 
نع - سرطان ریه  
فا- سرطان پوست

خو-  سرطان معده  
مو-سرطان کبد         

4- شایع ترین راه انتقال بیماری وبا کدام است  ؟
ام-  آب آشامیدنی 

تن-  غذا
ور- دست آلوده 

ش- همه موارد صحیح می باشد .   
5- عالئم ونشانه های ابتال به بیماری  وبا کدام است ؟ 

ال- تهوع واستفراغ با شروع ناگهانی اسهال آبکی شدید بدون درد 
دت- تهــوع واســتفراغ بــا شــروع ناگهانــی اســهال آبکــی شــدید همــراه 

بــا درد
را- هر دو مورد صحیح است 

تن - هیچکدام صحیح نمی باشد      
6- رعایــت کدامیــک از مــوارد زیــر در درمــان بیمــاری هــای اســهالی 

صحیــح اســت ؟
کن - استفاده از آب ومایعات فراوان در هنگام بروز اسهال   

با- استفاده از محلول  او- آر- اس  
بت-  مراجعه به پزشک 

صل- همه موارد
7- خود مراقبتی چیست؟ 

    اب  - عملکــردی آگاهانــه آموختنــی وتنظیمی اســت کــه برای تأمین 

وتــداوم شــرایط ومنابــع الزم بــرای ادامه حیــات وحفظ عملکردجســمی 
روانــی واجتماعــی ومعنــوی و رشــدفرد درمحــدوده طبیعــی و متناســب 

بــرای حیــات وجمعیــت عملکــرد فــرد اعمــال می گــردد.
    ثــا-  فرآینــدی مــادام العمــر ودرتمامــی دوران هــا وموقعّیــت هــای 

زندگــی  اســت.
   یس-  موارد 1و2 صحیح است 

    نت - مورد 2 صحیح است
8- فوائد خود مراقبتی کدام است؟

تا- افزایش کیفیت زندگی  
مو-  افزایش اقدام جامعه برای سالمت 

رط - هر دو مورد
را- هیجکدام  

9- سفیر سالمت خانواده کیست  ؟ 
ان- عضــوی ازاعضــای خانــواده اســت کــه حّداقــل هشــت کالس ســواد 
ــال  ــؤولّیت انتق ــه مس ــورت داوطلبان ــه ص ــتن دارد و ب ــدن ونوش خوان
ــال ازســالمت  ــه شــده درحــوزه ســالمت ومراقبــت فّع ــب آموخت مطال

ــه عهــده دارد. ــه راب ــواده وجامع خــود و اعضــای خان
ــوار را  ــل چهارخان ــر خانوارخــود، حّداق ــردی اســت کــه عــالوه ب ات- ف

تحــت پوشــش قراردهــد. 
در- خانوارهــای فاقــد عضــو واجــد شــرایط ســفیر ســالمت ، نیــازی بــه 

داشــتن ســفیر ســالمت ندارنــد.
زو - مورد 1و2 صحیح است.

10- کدامیــک از مــوارد زیــر مانــع ایجــاد ارتبــاط ســالم بیــن همســران 
؟  ست ا

نت- دستور دادن 
ود- نصیحت وموعظه کردن

جو - وارسی، بازجویی وباز رسی 
ری- همه موارد

11- چگونه می توان در زندگی مثبت نگر بود؟
نا-  با به یاد آوردن لحظات شیرین زندگی 

ود-فکر کردن به رفتارهای خوب همسر
د - فراموش نکردن جنبه های خوب زندگی 

هد-همه موارد 

خودآزمایی همراه با مسابقه ایپمکی
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12- بــا رعایــت کدامیــک از مــوارد زیــر مــی توانیــد همســر ایــده آل 
باشــید؟

نب- در رفتارهای کالمی وعاطفی خیلی صمیمی نباشید.
دی- هیچــگاه بــه همســر خــود نگویی«مــن بــه خاطــر عشــق بــه تــو 

همــه یســختی هــای زندگــی را مــی پذیــرم ».
دب - هردومورد باال

رس- هیچکدام
13-شایع ترین راه انتقال بیماری فلج اطفال کدام است ؟

      یگ- از طریق مدفوعی - دهانی
کی- از طریق قطرات تنفسی ودهان به دهان 

وت- هردو مورد باال
ری- هیچکدام 

ــه  ــران چگون ــال در ای ــج اطف ــی فل ــیون تزریق ــام واکسیناس 14-انج
ــت؟ اس

ار - در 2 ماهگی و4 ماهگی انجام می شود.
حس- در بدو تولد و4 ماهگی انجام می شود 

ال- در ایران واکسن تزریقی فلج اطفال استفادخه نمی شود.
وی- فقط در 4 ماهگی تزریق می شود.

15- میــزان مــرگ ومیــر ســاالنه ناشــی از مصــرف دخانیــات در جهــان 
وایــران کــدام اســت؟

یها- حدود 6 میلیون نفر درجهان و36 هزار نفر در ایران 
مها- حدود 8 میلیون نفر درجهان و20هزار نفر در ایران 

بنم-  حدود 10 میلیون نفر درجهان و15 هزار نفر در ایران 
گیس- حدود 12 میلیون نفر درجهان و25هزار نفر در ایران 

16-کدامیک از جمالت زیر صحیح است؟
تــس- دود حاصــل از ســوختن توتــون در ســیگار و ســایر مــواّد دخانی، 
ــان  ــن می ــه از ای ــت ک ــیمیایی اس ــاّده ش ــش از 4000 م ــد بی واج
بیماریزایــی 400 مــاّده بــه اثبــات رســیده اســت کــه بیــش از 40 مورد 

از آن هــا ســرطانزا هســتند.
مــن- نیکوتیــن مــاّده ای بســیار ســّمی اســت کــه تزریــق فقــط 60 
میلــی گــرم از آن در خــون کــه معــادل یــک قطــره بــزرگ نیکوتیــن 
اســت، موجــب مــرگ انســان یــا هــر موجــود زنــده دیگــری می شــود.

دب- خطرنــاک تریــن مــاّده شــیمیایی موجــود در دود ســیگار قطــران 
. ست ا

ست- همه موارد باال صحیح است.

ــوم گردآوری وتهّیه ــب مشــارکت هــای مردمــی - دانشــگاه عل زهراحاجــی ابراهیمــی کارشــناس جل
پزشــکی گلســتان

داوطلبان گرامی :
ــام دانشــگاه  ــن ن ــام خانوادگــی و هــم چنی ــام ون ــا ن ــه و همــراه ب ــز مســابقه را یافت ــا رم لطف
خــود بــه ســامانه پیامکــی مرکــز بهداشــت اســتان گلســتان )10000160171107(پیامــک نماییــد.
ضمنــا یــادآور مــی شــود دوســتانی کــه نــام دانشــگاه خــودرا در متــن پیامــک ننویســند در 

قرعــه کشــی شــرکت داده نخواهنــد شــد.

 

 

 جدول رمز مسابقه
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