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-تدوین امور بهورزي معاونت بهداشتی دانشگاه علوم/ بیماري هاي غیر واگیر  –مجموعه کتب آموزش بهورزي 

  1390پزشکی شیراز 

 بیماري هاي غیر واگیر –مجموعه کتب آموزش بهورزي : نام کتاب 

  امور بهورزي معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز  :تدوین 

  1390: تاریخ انتشار

  نسخه 1500:شمارگان

  :شابک 

ها فرح ناز فوالدبند ، لیال قوامی انجام شده و در تدوین آن  از هاي غیرواگیر توسط خانمتدوین کتاب بیماري وتهیه 

وزارت بهداشت بهره گرفته شده  هايهاي اداره غیر واگیر مرکز مدیریت بیماريها و بخشنامهمجموعه کتب، دستور عمل

  . است 
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  :مقدمه 

اکثر کشورهاي جهان به منظور توسعه خدمات بهداشتی ودرمانی خود به تربیت و یا باز آموزي نیروي انسانی که به ارایه 

ش بهورزان در کشور ما داراي دو ویژگی پراهمیت و تربیت و آموز. نمایند خدمات بهداشتی درمانی می پردازد ، اقدام می

نخست آنکه کشور ما یکی از محدود کشورهایی است که با داشتن یک نظام بهداشتی و درمانی . منحصر به فرد است

هاي اولیه بهداشتی خصوصاً در مناطق روستایی نموده است و دوم کارآمد اقدام به پوشش بسیار مناسبی از خدمات مراقبت

ها دقیقاً بر اساس اهداف پیش بینی هاي سالمت و پیشگیري از بیماريه این امکان همواره وجود دارد که طراحان برنامهآنک

هاي ارزشمند نیروي هاي بهداشتی اقدام به تنظیم اهداف و محتواي آموزشی جهت بهورزان عزیز که سرمایهشده در برنامه

  .ایند انسانی بهداشتی این مرز و بوم هستند ، نم

هاي بهداشتی هستند که نیاز سنجی آموزشی آن با هاي آموزش بهورزي یک محتواي آموزشی مستند به برنامهمجموعه

  .گیرد ها انجام میها و اهداف طراحان و خواستگاه برنامهبهره گیري از ایده

با این ویژگیها انتظار براین است که مراکز آموزش بهورزي محتواي آموزشی هدف دار ، غنی و در سطح درك فراگیران بر 

لذا مجموعه حاضر با . مبناي تکنولوژي مناسب آموزشی براي تعلیم به دانش آموزان بهورزي و بهورزان شاغل به کار گیرند

معاونت تهیه گردیده است تا محتواي مناسب براي آموزش به بهورزان در اهتمام کارشناسان مسوول آموزش بهورزي این 

  . جا دارد از تالش همکاران در تدوین این مجموعه تشکر نماییم . اختیار مراکز آموزش بهورزي قرار گیرد
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  سخنی با بهورزان عزیز

هاي غیرواگیر است م در باره برنامه بیماريکتابی که پیش رو دارید از مجموعه کتب آموزش بهورزي شامل دانستنیهاي الز

هدف کلی کتاب شرح بیماري هاي غیر واگیر فعلی ادغام شده در نظام شبکه هاي بهداشتی درمانی کشور است که در . 

در فصول مختلف این کتاب شناسایی بیماریهاي غیرواگیر و .قالب سطح بندي خدمات براي گروه بهورزان تعریف شده است 

در . پیگیري و ارجاع به تفکیک شرح داده شده است ) مجاز توسط بهورزان( یشگیري ، مراقبت و درمانهاي اولیه راههاي پ

براي انجام دادن . متن هر درس نیز فعالیتهایی پیش بینی شده است که شما با کمک مربی محترم آن را انجام می دهید 

عالوه بر . به آنچه دقیقاً از شما خواسته شده است معطوف کنید  این تمرین ها با مربی خود همکاري کنید و توجه خود را

فعالیتها را به روشی که مربی . فعالیت هاي متن ، در پایان هر فصل تمرینات عملی ونظري مرتبط با آن فصل آمده است 

موده و تنها به این لذا الزم است به کاربرد مطالب آموزشی دقت ن.انجام خواهیدداد ) گروهی یا فردي ( تعیین می کند 

گوید ؟ بلکه ببینید این اطالعات را در کجا و چه مواقعی به کار خواهید برد و چگونه سوال اکتفا نکنید که کتاب چه می

در اختیار شما قرار  اید مورد استفاده قرار دهید؟ فرمهاي مربوط به هر برنامه نیز تکثیر شده وتوانید آنچه را که آموختهمی

  . بتوانید ثبت فعالیتها را تمرین کنید  گیرد تامی

خواهیم نظرات و در پایان از شما بهورزان ، مربیان بهورزي و سایر همکارانی که این مجموعه رادر اختیار دارند می

معاونت  ،پیشنهادات خود را درباره این کتاب به نشانی شیراز ، خیابان زند، ساختمان مرکزي دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

. دریافت پیشنهادات شما راهنماي ما در بهسازي این مجموعه آموزشی خواهد بود . هداشتی ، امور بهورزي ارسال نمایید ب

هاي بهداشتی درمانی کشور و عرضه مراقبتهاي اولیه بهداشتی به روستائیان دهه از استقرار شبکه 2با گذشت بیش از 

حذف و یا کنترل بسیاري از بیماریهاي واگیر و در نتیجه ارتقاء سطح  هاي بهداشت ، شاهدتوسط بهورزان عزیز در خانه

در حالی  که گزارشات مسووالن وزارت بهداشت ، درمان حاکی از این است که هم اینک . سالمت جامعه روستایی هستیم 

با روندي فزاینده در حال گیرد و در بر می) بویژه بیماریهاي مزمن ( بار بیماریها را بیماریهاي غیرواگیر % 43در حدود 

این رقم جدا از بار ناشی از سوانح و حوادث که پیامدهاي غیرواگیر . اشغال جایگاه نخست در فهرست بار بیماریها هستند 

بدین لحاظ برنامه هاي مراقبتی کنترل و پیشگیري از بیماریهاي غیر واگیر به سرعت جایگاه مهم خود در . باشد دارند می

  . ظام سالمت کشور را اشغال کرده است برنامه هاي ن
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تر و توجه همگان را به این سیستم ادغام برنامه هاي پیشگیري و کنترل بیماریهاي غیرواگیر ، نظام سالمت کشور را توانمند

که ( کاري مادرزادي تیروئید و تاالسمیبرخی از این بیماریها عبارتند از دیابت ، فشارخون باال، کم. معطوف داشته است 

با توجه ) همراه با بیماریهاي واگیر توسط بهورزان در جمعیت روستاي تحت پوشش شناسایی ، مراقبت و پیگیري می گردد

به اهمیت این بیماریها  ضروري است که بهورزان عزیز از دانش و مهارت الزم براي ارائه خدمات بهداشتی درمانی به این 

داده شده ) نظري و عملی ( تهیه گردید تا از طرف مربیان بهورزي به آنها آموزش  لذا مجموعه حاضر. گروه برخوردار باشند

امید است که این مجموعه باعث ارتقاء ارایه خدمات بهداشتی و سطح .و آنها را آماده ارائه این خدمات به مردم بنمایند

  . سالمت جامعه روستایی گردد

  مولفان                                                                                                

  1390پائیز                                                                                               
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  فصل یکفصل یک
  
  
  

  فشارخون باالفشارخون باال
  
  

  :پس ازمطالعه این فصل انتظارمی رود بتوانید ::اهدافاهداف

  .فشارخون را تعریف کرده وتقسیم بندي آن را شرح دهید-1

  .شرح دهید عوامل خطر زمینه ساز فشارخون باال را نام برده و-2

  .عالئم بیماري فشارخون باال را شرح دهید-3

  .عوارض بیماري فشارخون باال را شرح دهید-4

  .راههاي پیشگیري از بروز بیماري فشارخون باال را شرح دهید-5

  .گیري فشارخون را شرح دهیدنکات مورد توجه در هنگام اندازه- 6

  .فشارخون بیماران را بطور عملی اندازه گیري نمائید -7

  .پیگیري ، مراقبت وآموزش بیماران فشارخونی را شرح دهید-8

  .غربالگري بیماران فشارخونی را شرح دهید-9

  . را شرح دهیدهاي الزم به بیماران مبتال به فشارخون باالتوصیه-10
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توان تا حد اما پزشکان معتقدند که با کمی تغییر در شیوه زندگی می. فشارخون باال درسراسر جهان رو به افزایش است

فشارخون باال یکی از ده خطر اول سالمتی در سراسر دنیا محسوب می شود و بر . زیادي جلوي این قاتل آرام را گرفت

مهمتر اینکه بیشترین مشکالت فشارخون در . شودمیلیون مرگ درسال می7انی باعث اساس گزارش سازمان بهداشت جه

فقیرترین کشورهاي دنیا وجودخواهد داشت و بر اساس تحقیقات بعمل آمده درسالهاي آینده میزان شیوع این بیماري 

-فشارخون باال درسطح خانهلذا با توجه به اهمیت موضوع برنامه کشوري پیشگیري وکنترل بیماري . افزایش خواهد یافت

  .آیدهاي بهداشت به اجرا در می

  :تعریف فشار خون 
شود و مواد غذایی و اکسـیژن را بـه قسـمتهاي مختلـف     در شریانهاي اعضاء بدن جاري می) فشار ( خون بعلت داشتن نیرو 

قلب ودر اثر برخورد خـون بـه جـدار     که توسط ضربان این نیرو. کند رساند و همچنین مواد زاید را از بافتها دور میبدن می

گیري میشـود ، یکـی در زمـانی کـه قلـب      فشار خون در دو سطح اندازه. شود نامیده می فشار خونآید  شریان بوجود می

فشـار  مقدارخود میرسـد کـه بـه آن     در این حالت فشار خون به حداکثر شودوها میشود و خون وارد سرخرگمنقبض می

که قلب در حالت استراحت است و در اینحالت فشار خـون   گویند و دیگري در زمانیمی ماکزیمم حداکثر یا سیستول یا

-گیري فشارخون میلیواحد اندازه.گویندمی نیممفشار حداقل یا دیاستول یا میرسد که به آن به حداقل مقدارخود می

 80طبیعـی  نـیمم در حـد  سـط فشـار مـی   میلیمتـر جیـوه و متو   120طبیعی متوسط فشار ماکزیمم در حد. متر جیوه است

شـودکه عـدد فشـارخون    نشـان داده مـی   80/120این دو سطح فشار خون به صورت یک کسر ماننـد  . میلیمتر جیوه است 

  .گیردنیمم در پایین کسر قرار میماکزیمم در باالي کسر و عدد فشارخون می

  :تقسیم بندي فشار خون 
-میلی 140یعنی هم فشار ماکزیمم باید کمتر از . میلیمتر جیوه است 140/ 90از براي افراد بالغ کمتر فشارخون طبیعی 

میلـی متـر جیـوه و     140اگر فشار خون مـاکزیمم  . متر جیوه باشدمیلی 90نیمم باید کمتر از متر جیوه باشدو هم فشار می

در مـواردي کـه   . شـود محسـوب مـی   فشارخون باالمیلیمتر جیوه و بیشتر باشد، بعنوان  90نیمم یا فشارخون می و بیشتر

بنـدي  فشارخون را در گروه باالتر دسـته  گیرد،فشارخون ماکزیمم در یک گروه و فشارخون می نیمم در گروه دیگر قرار می

متر جیوه باشد، فشارخون رادر گروه میلی 86نیمم متر جیوه و میمیلی 145به عنوان مثال اگر فشارخون ماکزیمم .کنیممی

گیـري شـود و سـپس بـر اسـاس      البته فشارخون باید در چند نوبت و در چند موقعیـت انـدازه  .اال قرار می دهیمفشارخون ب

  .میانگین اعداد بدست آمده قضاوت گردد
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  :انواع فشار خون باال
. شـود  گفتـه مـی  فشارخون باالي اولیه در افراد مبتال ناشناخته است که به این نوع  درصد فشارخون باال95 الی 90علت 

اگر علت فشارخون باال شناخته شده باشد ، مثال به علت بیماریهاي کلیه ، بیمــــاري غده فوق کلیوي یا مصـرف قرصـهاي   

درصد بیماران مبتال به فشـارخون   10الی 5این نوع حدود . نامندمی فشار خون باالي ثانویهباشد آنرا  …ضد بــارداري و 

  .شودباال را شامل می

  :فشار خون باال) مستعد کننده(سازعوامل خطرزمینه 
بیماري فشارخون باالي اولیه علت مشخصی ندارد ولی عوامل زیـر احتمـال ابـتالء بـه ایـن بیمـاري را        همانطور که ذکر شد

  :دهند افزایش می

یا بـرادر مبـتال    یعنی اگر والدین ، خواهر و. ها استعداد ابتالء به بیماري فشارخون باال وجود دارددر برخی خانواده :ارث -1

  .به فشار خون باال باشند، احتمال ابتالء به فشار خون باال در فرد زیاد است 

است اما در سـنین  )سال  50تا (شیوع فشار خون باال در مردان جوان و میانسال بیشتر از زنان جوان و میانسال  :جنس -2

  .شود باالتر این اختالف کم می

  .یابد خون باال نیز افزایش می با افزایش سن شیوع فشار :سن -3

  افزایش چربی خون  -4

  مصرف سیگار و سایر دخانیات -5

شوند   اما در دراز مدت بعلت ایجـاد  چربی خون باال و مصرف دخانیات اگر چه بطور مستقیم موجب افزایش فشار خون نمی

  .گردند باعث تشدید فشارخون باال می) سختی جدار رگها(بیماري تصلب شرائین 

  .احتمال ابتال به بیماري فشارخون باال در افرادیکه چاق هستند بیشتر است :چاقی  -6

در صورتی که مقدار قند موجود در خون باالتر از حـد طبیعـی باشـد، فـردمبتال بـه بیمـاري        ) :دیابت ( بیماري قند  -7

  .باشد الل بینایی و آسیب کلیه میعروقی، فشار خون باال ،  اخت -از عوارض مهم آن  بیماري قلبی  دیابت است و
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١٠ 
  

کم تحرکی از راههاي مختلف می تواند زمینه ساز فشار خون بـاال باشـد ، از    :کم تحرکی و نداشتن فعالیت جسمانی-8

  .تواند منجر به چاقی شده و چاقی یک عامل خطر زمینه ساز فشارخون باال است جمله کم تحرکی می

همراه با افزایش فشارخون خواهـد بـود و کـاهش     ) کلرورسدیم( مصرف زیاد نمک دربعضی ازافراد:حساسیت به نمک  -9

  . مصرف نمک رژیم غذایی در تنظیم فشار خون تائیر زیادي دارد

فشارهاي روحـی و عصـبی در افـزایش فشـارخون را      اگرچه تحقیقاتی وجود دارد که تاثیر :فشارهاي روحی و عصبی-10

  . دهد، اما شواهد مذکور براي تایید قطعی این رابطه کافی نیستنشان می

افرادي که یکی از شرایط باال را داشته باشند ، جزء افراد در معرض خطر ابتالء به فشارخون بـاال  :توجه ×

  .شوندمحسوب می

  :عالئم بیماري فشار خون باال
بدون عالمت باشنـد و از بیمـاري خـود اطالعـی نداشـته      ممکن است سالها افرادیکه مبتال به فشارخون باالي اولیه هستند،

باشند و زمانی دچار عالئمی مثل سردرد ، تاري و اختالل دید ، درد قفسه سینه ، سرگیجه و تنگی نفس به هنگـام فعالیـت   

  .اندشوند که دچار عوارض فشارخون باال شدهمی

میتوان به آن پی برد ، اندازه گیري فشار خون بوسیله دستگاه  لذاتنها راهی که.در واقع این عالئم ،عوارض فشارخون باالست

  .فشارسنج است 

  :عوارض بیماري فشار خون باال
اگر فشار خون به مدت زیادي باال رود و به طور مناسب درمان نشود، به رگهاي بدن آسیب می رساند وگاهی باعث پارگی 

ها و انسداد آنها دراز مدت تصلب شرائین است که موجب سختی شریاناز جمله زیانهاي فشارخون باال در . شوداین رگها می

  .گرددمی شود و نهایتا موجب کاهش جریان خون به عضله قلب و سکته قلبی می

افتد و اگر ناگهان فشارخون افزایش یابد ممکن است عروق مغز پاره شود و اگر مغز گرفتار شود سکته مغزي اتفاق می

  .اق افتدریزي هاي مغزي اتفخون

اگر رگهاي . گرددهاي مختلف میشود و موجب اختالل بینایی به شکلعروق چشم نیز در بیماري فشارخون باال گرفتار می

ناتوانی جنسی نیز از عوارض گرفتاري . کنداندام تحتانی دچار تصلب شرائین شوند درد عضالت به هنگام راه رفتن ایجاد می

  .باالستعروق پا ناشی از فشارخون 
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١١ 
  

عالوه بر گرفتاري عروق قلب عضله . ها بیمار می شوند و ممکن است به نارسایی کلیه منجر گردددر فشارخون باال کلیه

  .گرددشود و در صورت عدم درمان به موقع بیمار مبتال به نارسایی قلب میقلب ضخیم می

 و مغز) سکته قلبی( ، قلب) اختالل بینائی( چشم ،) نارسائی کلیه( فشار خون باال سبب آسیب به کلیهبطور خالصه اینکه 

  . آید به همین دلیل  فشارخون باال بیماري خطر ناکی به حساب می و می شود) سکته مغزي(

  :راههاي پیشگیري از بروز بیماري فشارخون باال
بیماري قلبـی عروقـی    یکی از راههاي پیشگیري تغییر و بهبود روشهاي زندگی است که موجب کاهش عوامل خطري که در

از جمله تغییراتی که در روش زندگی داده می شود تغییر رژیم غذایی است که شامل مصرف میوه، سبزي . موثرند، می شود

  .وکاهش مصرف غذاهاي پرچرب است

. اال داردافزایش وزن بدن ارتباط نزدیکی با افزایش فشارخون ب. تواند در کاهش فشارخون باال موثر باشدکاهش وزن بدن می

، )افـزایش چربـی خـون   (افرادي که چربی در قسمت باالتنه مثل شکم دارند مستعد ابتال به فشارخون بـاال  وهیپرلیپیـدمی   

  .دیابت  و بیماري عروقی هستند

تواند بطور قابل مالحظه اي فشار خون را کـاهش  کیلوگرم در کسانی که اضافه وزن دارند می5/3کاهش وزن حتی به اندازه 

  .یا اثر داروهاي ضدفشارخون باال را افزایش دهد دهد

تـرك  . براین باید از خوردن غذاهاي شور پرهیـز نمـود    آورد ، بنافشارخون را تا حدودي پائین می محدودیت مصرف نمک ،

دقیقه  45تا  30و فعالیت به صورت پیاده روي به مدت سیگار و ورزش منظم روزانه در کنتـــرل فشار خون باال موثر است 

آورد و کاهش مصرف نمک سـطح فشـار خـون را پـائین مـی     . می تواند فشارخون باال را کاهش دهد) طی سه روز در هفته(

از طریق کاهش دفع کلسیم از راه ادرار از پـوکی اسـتخوان و سـنگ کلیـه     . شودموجب کاهش مقدار داروهاي مورد نیاز می

کند و تنظـیم  م خوراکی از پیشرفت افزایش فشار خون جلوگیري میکاهش نمک همراه با مصرف پتاسی. جلوگیري می شود

مصـرف پتاسـیم در کسـانی کـه     . گـردد نماید کاهش پتاسیم خون منجر به افزایش فشـارخون مـی  تر میفشارخون را آسان

  .نارسایی کلیه دارند باید با احتیاط صورت گیرد

پس الزم است که این اختالل نیز با رژیم غـذایی  .فشارخون باالست چربی خون باال یک عامل خطر مهم دیگر براي افزایش 

  .و یا درمان برطرف شود
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در فـرد مبـتال بـه فشـارخون بـاال بسـیار       . از عوامل مهم ایجاد بیمارقلبی،عروقی است) سیگار ، چپق، قلیان(به هر شکل آن 

ن را بطور حاد افزایش مـی دهـد، امـا حفـظ     اگرچه استرس فشارخو. ضروري است که بیمار از مصرف دخانیات اجتناب کند

  .آرامش در کنار رعایت دیگر موارد می تواند در کنترل فشارخون باال موثر باشد

   : درمان بیماري فشار خون باال
فشارخون باالبه موقع تشـخیص داده   نادراست، امااگر فشارخون باالي اولیه درمان قطعی نداردواحتمال بهبودي کامل بسیار

در .تـوان از  عـوارض آن پیشـگیري نمـود    شود و بیمار بطور مرتب تحت مراقبت باشـد، قابـل کنتـرل اسـت و مـی      و درمان

که سبب ایجاد فشارخون باال شده است درمان شود،در اکثر موارد فشارخون بـه   ايفشارخون باالي ثانویه اگر علت و بیماري

  .یابدگرددو بیمار بهبود میوضع طبیعی برمی

  :رمان فشار خون باالي اولیه عبارت است از شیوه هاي د
در بعضی از بیماران با وجود رعایت درمان غیر دارویی فشار خون تا حد مطلوب کاهش نمی یابد و الزم است بـراي تنظـیم   

داروهـا ممکـن اسـت عوارضـی مثـل      . دارو توسـط پزشـک تجـویز مـی شـود     .نیز استفاده شود فشار خون باال از دارو

کـه   واب آلودگی ، تنگی نفس شدید ، طپش قلب ، تهوع ، استفراغ و حساسیت ایجاد کننـد سرگیجــــه ، خ

بیمار را به موقع به پزشک ارجاع داد تـا   باید در سیر درمان بیمار به آنها توجه داشت و در صورت مشاهده عوارض نامبرده ،

  . مقدار دارو را کاهش دهد و یا در صورت لزوم مصرف داروي مورد نظر را قطع کند و داروي جدیدي تجویز کند 

  :توجه داشته باشید که  ×

ت و بایـد  اوال فـرد قـبال  ایـن     سـ عوارض جانبی داروها به معنی عوارضی است که فقط ناشی از مصرف دارو -1

  .عوارض آن بیش از یکبار ظاهر شود  را نداشته باشد و ثانیا عالئم

 . مصرف دارو طبق نظر پزشک به مدت طوالنی براي بیماران ضروري است  -2

  :گیري فشارخون نکات مورد توجه در اندازه
سـهولت حمـل و   بـراي  . اي اسـت  شود که فنري یا جیوهگیري فشارخون از دستگاهی بنام فشارسنج استفاده میبراي اندازه

بنـدي شـده   فشارسنج از یک بازوبند ، یک پمپ و یک ستون درجه. نقل و سهولت کار بیشتر از نوع فنري استفاده می شود 

  . کند تشکیل شده است کند و یا صفحه مدرج که با فنر کار میکه جیوه در آن حرکت می

غذا، سیگار کشـیدن و فعالیـت خـودداري کـرده و در     گیري فشار خون شخص باید از مصرف چاي ونیم ساعت قبل از اندازه

گیري فشارخون استراحت کامل نمایـد  دقیقه قبل از اندازه 5شخص باید . صورتیکه مثانه وي پر باشد باید آن را خالی نماید

  .شد گیري فشارخون باید به حد کافی آرام و داراي هواي مطلوب بامحل اندازه. و بدون اضطراب ، هیجان و درد باشد 
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١٣ 
  

بــــازوي راسـت  بایـد کـامال     .  فرد را روي تخت معاینه بخوابانید یا روي صندلی بنشانید  گرفتن فشار خون ،بــراي اندازه

-بنابراین  آستین لباس را تا باالي بازو  باال بزنید و اگر نمـی ) گیرندمعموال از دست راست فشارخون را اندازه می(لخت باشد

یا لباس فرد را درآورد بهتر است در صورتی که لباس نازك باشد زیر بازوبند بماند ، تا اینکـه لبـاس را   توان آستین را باال زد 

دست راست فرد را روي میز قرار دهید و به هیچ وجه نبایـد بـازوي بیمـار    . طوري باال بزنیم که بازو را تحت فشار قرار دهد 

فشارخون او را به ترتیب زیـر انـدازه    سپس.اید کنار بدن قرار گیرداگر فرد روي تخت خوابیده است دست وي ب. آویزان باشد

  :بگیرید 

فاصـله گیرنـده فشـار خـون بـا      . خواهید فشار خون را اندازه بگیرید قرار دهیـد  دستگاه فشار سنج را نزدیک بازویی که می

بسته و وسط کیسه الستیکی داخـل بـازو    بازو بند را دو تا سه انگشت باالي آرنج به بازو. دستگاه نباید بیش از یک متر باشد

اگر هوایی درون کیسه الستیکی بـازو بنـد باشـد بوسـیله پـیچ تنظـیم هـواي        . بند را حتما روي سرخرگ بازویی قراردهید 

فـرد را بـا یـک دسـت     ) گیریـد دستی که فشارآن را اندازه می(سپس نبض مچ دست راست. دستگاه، این هوا را تخلیه کنید 

ارهاي متوالی که با دست دیگر به پمپ وارد می کنید کیسه الستیکی درون بازوبند را آنقدر بـاد کنیـد تـا    حس کرده با فش

بـه  . میلی متر جیوه بعد از قطع نبض ادامـه دهیـد    30حدي که دیگر نبض احساس نگردد و سپس پمپ کردن را به اندازه 

م هـواي دسـتگاه، هـوا را از کیسـه السـتیکی خـارج کنیـد        صفحه مدرج دستگاه نگاه کرده و به آرامی با پیچاندن پیچ تنظی

بطـور آهسـته پـایین    ) ا ي در دسـتگاه عقربـه  ( یا عقربه ) ا ي در دستگاه جیوه( بطوري که جیوه در لوله مدرج فشار سنج 

ولـین فرصـت   عدد اولین احساس دوباره نبض را بخاطر سـپرده و در ا . البته در تمام این مدت نبض باید کنترل شود . بیاید 

  . می گویند ) حداکثر( به این عدد فشار سیستول یا ماکزیمم . یادداشت نمایید

شـود کـه در ایـن مـورد     نیز گرفته می) حداقل ( تر فشارخون ، اندازه فشارخون دیاستول یا می نیممگیري دقیقبراي اندازه

بازوبند پس از لمس نبض در گودي بین بازو و ساعد ، گیري و بستن بعد از رعایت شرایط اندازه.باید از گوشی استفاده شود 

بطوریکه دسـتگاه  . گیري  را تکرار نمایید عمل اندازه صفحه گوشی را در آن محل گذاشته و گوشی را در گوش قرار دهید و

اه نگاه کنید، میلیمتر جیوه پس از قطع نبض باد کنید و بتدریج پیچ تنظیم هوا را باز کنید و به صفحه مدرج دستگ 30را تا 

است ، عدد آن را بخاطر بسپارید، دیگـر پـیچ   ) حداکثر(اولین صداي نبض که با گوشی به گوش می رسد فشارخون ماکزیمم

شود و دیگر شنیده نمی شود ، در همـین موقـع   کنید که در یک لحظه صدا قطع میدستگاه را دست نزنید  احســـاس می

گـاهی قطـع   . دهد را نشان می) حداقل ( نیمم جه را ببینید این عدد فشار خون میبه صفحه مدرج دستگاه نگاه نموده و در

زننـد  صدا در بعضی از افراد بطور کامل وجود نداشته در اینگونه موارد از تغییر و کاهش صدا فشارخون حداقل را تخمین می
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١٤ 
  

کنید فقـط در صـورتیکه صـدایی شـنیده نشـد ،      گیري پیچ دستگاه را به هیچ وجه یکباره باز نتوجه کنید در ابتداي اندازه. 

  .ثانیه دوباره پمپ کنید  15هواي داخل بازوبند را تماما خالی کرده و بعد از 

گیري فشارخون ، بازوبند را باز نموده و مقدارفشار خون خوانـده شـده را در اولـین فرصـت یادداشـت      بعد از اتمام اندازه     

  .نمائید 

  :توجه  ×

، نشسته و ایستاده وجود ندارد ، ولـی  ) طاق باز ( ا ي بین فشار خون در حالت خوابیده تفاوت عمدهدر افراد سالم 

کنند چون اختالف قابل توجهی در فشارخون خوابیـده  در افرادي که داروي پایین آورنده فشار خون مصــرف می

  .گیري کردیا ایستاده اندازه ه وبایست فشارخون را در حالت خوابیدلذامی شود،،نشسته و ایستاده ایجاد می

معمـوال دسـت   (میلی متر جیـوه اخـتالف  وجـود دارد    20تا  10بطور طبیعی بین فشارخون دست راست و چپ  

  .اما اختالف بیشتر از این مقدار، غیر طبیعی است) راست فشارخون باالتري دارد

  :ون باالخدر برنامه پیشگیري و کنترل فشار وظایف بهورز
  ثبت اطالعات -5  آموزش  -4پیگیري و مراقبت   -3   ارجاع  - 2        ريغربالگ -1

  : غربالگري *
در ابتـدا الزم  . باید یک برنامه غربالگري جمعی براي جمعیت تحت پوشـش اجراگـردد   براي تشخیص به موقع فشارخون باال

را از ) بـه فشـارخون بـاال هسـتند     معرض ابتالاین گروه سنی بیشتر در (ساله و باالتر 30است اسامی ومشخصات کلیه افراد 

قبل از اجـراي برنامـه غربـالگري و همچنـین در     . پوشه خانوار استخراج نموده و درفرم غربالگري فشارخون باال ثبت نمایید 

 حین برنامه بایستی برنامه آموزش همگانی در خصوص بیماري فشارخون باال ، اهمیت این بیمـاري و عـوارض ناشـی از آن،   

این کار قطعـا تـاثیر مثبـت در مراجعـه     . عوامل و رفتارهاي خطرزا اجراء کنید شخیص و درمان بموقع و مراقبت از بیماري،ت

بر حسب تعـداد تعیـین   (ریزي انجام شده توسط کاردان مرکز ،روزانه سپس باید طبق برنامه.افراد واجد شرایط خواهد داشت

بایستی مواردي که الزم است قبل از انـدازه گیـري    ضمنا.لگري دعوت بعمل آوریداز افراد واجد شرایط براي انجام غربا) شده

قبـل از مراجعـه بـه تمـام افـراد واجـد        ،)به نکات مورد توجه در اندازه گیري فشارخون مراجعه شود(فشارخون رعایت شود

تمـام شـرایط قبـل و حـین      بایسـت بـا رعایـت   پس از مراجعه فرد واجد شرایط به خانه بهداشت ، می .شرایط آموزش دهید

 15بـه صـفحه   ( در فـرم غربـالگري فشـارخون ثبـت نماییـد      گیري فشارخون نسبت به اندازه گیري فشارخون اقدام واندازه

  . این فعالیتها حتی االمکان باید در خانه بهداشت انجام شود).مراجعه کنید
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  .ماه در نظر گرفته شده است 6مدت غربالگري  :توجه  ×

سـه سـال   افــرادي که پس از تکمیل فرم غربالگري فشار خون باال ، بعنوان فرد سالم شناخته شده اند ، می بایسـت هـر   

در غربـالگري بعـدي شـرکت داده     طبق دسـتورالعمل مجـددا   سالگی می رسند، 30به همراه سایرافرادي که به سن  یکبار

  .ود شوند و فرم غربالگري فشارخون باال براي آنها تکمیل ش

  :ارجاع به پزشک   *
جیـوه و بیشـتر و یـا     میلمتـر  140بعد ازتکمیل فرم غربالگري براي هر فرد ، اگر فرد داراي میانگین فشارخون ماکزیمم  -1

 ارجاع غیرفوريبه پزشک  بیماري فشارخون باال میلی متر جیوه و بیشتر باشد،او را بمنظور تایید 90فشارخون می نیـمم 

  .دهید 

 5ساله و باالتر سالم در هر مراجعه به خانه بهداشت با رعایت  30ز پایان مدت غربالگري، الزم است فشارخون افراد بعد ا -2

 140اگرفشـارخون مـاکزیمم   ).مـاه باشـد   3در صورتی که فاصله مراجعات بیشتراز (گیري شود دقیقه استراحت کامل اندازه

دقیقـه اسـتراحت فـرد،     5بعـد از   بیشتر باشـد، مجـددا   جیوه و مترمیلی 90یا فشارخون می نیمم  و میلیمتر جیوه و بیشتر

بعد بر اساس نتیجـه میـانگین    و ثبت نام بیماران یادداشت نمائید دفتر در و گیري کنیدندازها فشارخون رادریک نوبت دیگر

  .به پزشک تصمیم بگیرید ارجاع غیرفوريفشارخون ، براي 

متـر جیـوه یـا بیشـتر     میلـی  170میانگین فشارخون ماکزیمم مراجعه به خانه بهداشت، اگر زمان غربالگري و یادر هر در -3

  .دهید رجاع فوريا فرد را باشد،

،خواب آلودگی ، تاري و یا اختالل دید، تنگی نفس ناگهـانی و   اگر فردي با یکی از عالئم سردرد شدید، سرگیجه ،گیجی -4

و یـا   میلـی متـر جیـوه یـا بیشـتر      140اندازه بگیرید،اگر فشارخون مـاکزیمم  فشارخون او را  درد قفسه سینه مراجعه کند،

  .دهید ارجاع فوريجیوه و بیشتر بود او را به پزشک  مترمیلی 90نیمم فشارخون می

خواب آلودگی ، تاري و یا اختالل دیـد ،   اگر بیمار مبتال به فشارخون باالبا یکی از عالئم سردرد شدید، سرگیجه ،گیجی، -5

  . دهید ارجاع فورينگی نفس ناگهانی و درد قفسه سینه مراجعه کند،او را ت

بیماران مبتالبه فشار خون باال باید طبق نظر پزشک مراقبت شوند و اگر پزشک دسـتور خاصـی بـراي پیگیـري نداشـته       -6

  . دهید  ارجاع غیر فوريبیمار رابراي مراقبت  هر سه ماه یکبارباشد، 
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میلیمتـر   90بـر روي   140فشارخون هدف، فشـارخون کمتـر از   ( تحت درمان باید کنترل شده باشدفشارخون بیماران  -7

جیوه است، مگر در موارد خاص که ممکن است طبق دستور پزشک فشارخون هدف براي بیمار کمتر از مقدار تعیـین شـده   

 میلیمتـر  90نـیمم  و یـا فشـارخون مـی    میلیمتر جیوه و بیشتر 140اگر در زمان مراقبت بیماران فشارخون ماکزیمم ).باشد

گیري فشـار خـون بـراي    در بیماران یک بار اندازه. دهید  ارجاع غیر فوريجیوه و بیشتر باشد ، بیمار را به پزشک 

  . ارجاع به پزشک کافی است 

شـک  از پز در این مـورد بیمـار را توجیـه کنیـد تـا حتمـا      .بایست در دو برگ تهیه شودفرم ارجاع فوري می :توجه ×

بخواهد پس از پایان اقدامات، نتایج را در فرم ارجاع ثبت کند و برگه دوم فرم ارجاع ،توسـط بیمـار بـه خانـه بهداشـت      

  .عودت داده شود

  : پیگیري و مراقبت بیماران*
 ، مشخصات بیماران مبتال به فشارخون باالي شناخته شده قبلی و بیمارانی که پس از تکمیل فرم غربالگري فشار خون بـاال 

فرم مراقبت بیماران مبـتال بـه   اند و بیماري آنان مورد تائید قرار گرفته است را در شناسایی و به پزشک ارجاع داده شده

وارد نمائیـدو یـک   ) مراجعـه کنیـد   26بـه صـفحه  ( و فرم پیگیري بیمـاران )مراجعه کنیـد  23به صفحه (فشارخون باال 

  .براي هر بیمار تنظیم کنید دفترچه مراقبت بیماران مبتال به  فشارخون باال

مراقبت شوند  پیگیري و  ماهی یکبار توسط بهورز و سه ماه یکبار توسط پزشکافراد بیمار بطور معمول باید حداقل -

  . در شرایط خاص ممکن است طبق دستور پزشک زمان پیگیري و مراقبت کوتاهتر شود . 

خون و وزن را اندازه بگیریـد ، در زمینـه مصـرف بموقـع دارو و     در هر بار مراقبت بیماران ،الزم است فشار : توجه  ×

در صورتیکه افـراد بموقـع بـراي    . مراقبتهاي غیر دارویی آموزش دهید و در صورت نیاز، بیمار را به پزشک ارجاع دهید 

 .روز از تاریخ مقرر بایستی تحت پیگیري قرار گیرند  3مراقبت مراجعه نکنند بعد از گذشت 

 :آموزش *
  

  :موزش در مورد بیماري فشارخون باال در چهار مرحله صورت می گیردآ

  آموزش توجیهی قبل از غربالگري براي عموم مردم -

  کنندگان به خانه بهداشتآموزش حین غربالگري براي مراجعه -
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  ها و بازدیدها براي بیماران و خانواده آنهاآموزش در مراقبت -

    براي عموم مردم آموزش مستمر -

از مهمترین اقدامات براي پیشگیري از فشارخون باال، آموزش همگانی و تشویق مردم به اجـراي  
  : موارد زیر می باشد 

  

  .از مصرف نمک زیاد پرهیز شود  -1

  . از پرخوري و مصرف غذاهاي پرچربی خودداري  و در نتیجه از چاقی پیشگیري شود -2

  .ریزي گردد خانیات هرچه سریعتر براي ترك برنامهدف از مصرف دخانیات پرهیز شود و در صورت مصر -3

  .فعالیت بدنی و ورزش مداوم و منظم افزایش یابد  -4

  .گیري نمایند افراد سالم حداکثر هر سه سال یکبارحتما فشار خونشان را اندازه -5

مصرف دخانیات ، کم تحرکی ، تغذیه ( توصیه هاي الزم به بیمار جهت اصالح شیوه  زندگی 
  ) نامناسب 

  راهنماي تغذیه   -1
ولی باید به یاد داشته باشـید  . خوردن سه وعده غذا به مقدار متعادل بهتر از خوردن یک وعده غذا اما به مقدار زیاد است  -

  .غذائی باشند که نوع غذا خیلی مهمتر از مقدار آن است و بطور کلی غذاهاي مصرفی باید متنوع وشامل انواع گوناگون مواد

  .از مصرف زیاد نمک خوداري کرده و از گذاشتن نمکدان سر سفره پرهیز کنید   -

را بیشتر به صورت آب پز ، بخار پز یا کبابی تهیه کنید وحتی المقدور از خـوردن   غذا غذاهاي کم چربی را انتخاب کنید و -

  .غذاهاي سرخ کرده خودداري کنید 

  .مرغ بدون پوست مصرف کنید سعی کنید لبنیات کم چربی ، گوشت کم چربی و   -

  .جات به مقدار زیاد مصرف کنید از سبزیجات ، ساالد و میوه -

  .هاي غالت با پوست و سیب زمینی به مقدار متعادل مصرف کنید اي مثل نان ، ماکارونی ، دانهغذاهاي نشاسته -

  .هاي گازدار شیرین اجتناب کنید از مصرف نوشابه -
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  .شکالت ، کیک و بیسکویت را شدیدا کاهش دهید  مصرف شکر ، شیرینی ،  -

  .بجاي کره ، روغنهاي جامد و یا دنبه از روغنهاي مایع استفاده کنید   -

  .و کله و پاچه را کمتر مصرف کنید  )جگر ، مغز ، دل ، قلوه ( گوشت، امعاء و احشاء   -

  ).عدد در هفته  3حداکثر ( مصرف زرده تخم مرغ را محدود کنید   -

  .حبوبات مثل عدس ، لپه و لوبیا را بیشتر مصرف کنید  -

  .حتی االمکان نان تهیه شده از آرد سبوس دار مصرف کنید   -

  راهنماي ترك سیگار-2

  :  براي کمک به فرد سیگاري به او بگوئید 

  .ترك ، کار دشواري نیست  -

   .هفته باقی میماند که ممکن است آزار دهنده باشد 1-2عـالئم ترك   -

ماهه اول به مصرف مجـدد سـیگار    اکثر افرادیکه مصرف سیگار را ترك کرده اند در همان هفته اول و ما بقی در طول سه -

  .رو می آورند که ممکن است به دلیل شرایط پیش بینی نشده یا فشارهاي روانی شدید باشد 

  .ن آن را کنار گذاشت بخـــــاطر داشته باشید سیگار کشیـدن یک عادت است ، عادتی که میتوا -

  .به یاد داشته باشید اکثر افراد سیگـــاري  پس از چندین بار تالش ، موفق به تـــرك می شوند  -

  : ترك سیگار داراي مراحل زیر است  -

  . براي ترك تصمیم بگیرید -1

  ).…وي بهتر شدن ظاهر مثال براي بهبود سالمتی ، برا (هر شب قبل از خواب به یکی ازدالیل ترك خود فکر کنید -2

  .ورزشی را آغاز کنید ، مایعات بیشتري مصرف کنید ، استراحت کنید ، از خستگی بپرهیزید –یک برنامه نرمشی  -3

فقـط بـه فکـر تعیـین  یـک روز بـراي تـرك کـردن          . هیچوقت به این فکر نکنید که هرگز سیگار مصرف  نخواهید کرد  -4

  . باشید
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ریـزي  دوستانتان که او هم سیگار مصرف می کند بــخواهـید که با هم براي تـرك مصـرف سـیگار برنامـه    از یــکـی از  -5

  .انداز  کنیدتان را پسکنید و پول سیگار روزانه

  یک تاریخی براي ترك انتخاب کنید و روز ترك را به کلیه افراد خانواده ، دوستان و اطرافیان اطالع دهید  -6

  . دتان بگوئید امروز سیگار مصرف نمی کنم و اینکار را انجام دهیددر روز ترك به خو -7

  .لباسهاي خود را تمیز کنید تا از بوي بد سیگار خالص شوید  -8

  .اي خود را تغییر دهید تا به کاهش تعداد مصرف سیگار کمک کند،براي مثال شیر بنوشیدعادت تغذیه -9

  .یوان آب بنوشید یا میوه میل کنیددر موقع میل به مصرف سیگار بجاي آن یک ل -10

  .در طول روز خود را مشغول کنید  -11

  .از افراد خانواده کمک بخواهید -12

  راهنماي ورزش -3

. تمام ورزشها براي بدن مفید هستند ولی بهترین ورزش براي قلب ، ورزشی اسـت کـه اسـتقامت بـدن را افـزایش دهـد        -

کنند که در آنهاحرکات بدنی بطور پیاپی براي مـدتی ادامـه داشـته باشـند مثـل راه      ورزشـــهایی استقامت بدن را زیاد می 

  .رفتن سریع ، دویدن ، شنا ، دوچرخه سواري و طناب زدن 

  سواري ، شنا ، راهپیمایی و طناب زدنحـــرکات موزون و مالیم بهترین نوع ورزش هستند، مانند دوچرخه -

  فعالیت بدنی کم یکی از عوامل موثر در ابتالء به بیماري قلبی است  باید به خاطر داشت که ورزش نکردن و -

  . سعی کنید فعالیت بدنی جزئی از زندگی روزانه باشد  -

  . داشت که ورزش به آرامی شروع شود و بتدریج افزایش یابد  باید به یاد -

سـطح  . اي که از پـا بیافتیـد   نه به اندازه ا ي ورزش کنید که احساس خستگی مطبوعی در شما بوجود آیـــد ،به انــدازه -

  .مطلوب ورزش یعنی اینکه درحین ورزش ضمن نفس نفس زدن بتوان صحبت کرد 

  . هـمیشه  قبل از شروع ورزش ، خود را با حرکات ورزشی مالیم و نرمش گرم کنید -
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تـر بـه ورزش ادامـه    با حرکات مالیم سعی کنید براي چند دقیقه. براي خاتمه ورزش ، بطور ناگهانی ورزش را تمام نکنید  -

  .دهید 

  .تا یک ساعت بعد از صرف غذا ورزش را شروع نکنید  -

   "!ورزش کافی است  "می گوید   "بدن  "در واقع . درد عضـالت در حیــــن ورزش را  نــــادیده نگیرید  -

دقیقـه فعالیـت    30در صورتیکه نتوانید یکجا .ددقیقه فعالیت بدنی انجام شو 30روز و روزانه  3بهتر است حداقل هفته اي  -

  . اي تقسیم کرددقیقه 10نوبت 3توان فعالیت بدنی را در طول روز به کنید می

  راهنماي  فرم غربالگري فشار خون باال
 مـاه انجـام و   6غربـالگري بایـد در طـی    . شـود  ساله و باالتر تکمیل مـی  30این فرم بصورت یک دفترچه است و براي افراد 

  . خاتمه یابد 

  دستورالعمل تکمیل فرم غربالگري  
، خانه بهداشت و روستاي تحت پوشش خانه بهداشت را بر حسب اصلی یا قمـردر بـاالي     نام مرکز بهداشتی درمانی در ابتدا

  :سپس به ترتیب زیر اطالعات مورد لزوم را تکمیل کنید .فرم بنویسید

  .بنویسید  …،1،2ب شماره ردیف را به ترتی: ردیف  )1ستون ( 

ساله و باالتر خانوار را به ترتیب شماره خانوار از پرونده خانوار بـر حسـب    30اسامی افراد  :نام و نام خانوادگی  )2ستون (

  .سن از بزرگ تا کوچک استخراج وپشت سر هم  در این ستون بنویسید 

  .جنس افراد را بر حسب مرد یا زن یادداشت کنید  :جنس  )3ستون (

  .تاریخ تولد را بر حسب سال و ماه یادداشت کنید : تاریخ تولد  )4ستون (

  .شماره پرونده خانوار فرد را در این ستون یادداشت کنید : شماره خانوار  )5ستون (

  .در این ستون یادداشت کنید تاریخ روزي که فرد براي غربالگري مراجعه کرده است را :تاریخ مراجعه  )6ستون (

از فرد سئوال کنید آیا بیماري فشار خون باال دارد ؟ در صورت جواب مثبـت،  : سابقه بیماري فشار خون باال  )7ستون (

در ایـن  .در این ستون عالمت ضـربدر بگذاریـد  ) یا درمان داروئی تحت درمان غیر داروئی و(اگر بیمارتحت نظر پزشک است 
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بـراي ایـن   .گیري کنندا دارند و با توجه به شواهد موجود تصمیمتوانند برحسب شناختی که از اهالی روستمورد بهورزان می

  .عالمت منفی بگذارید 7اگر فرد سابقه بیماري فشارخون باال نداشت در ستون .را خالی بگذارید  10و  9فرد ستونهاي 

گیـري  انـدازه پـس از رعایـت شـرایط     در اولین مراجعه فـرد  : فشار خون بر حسب میلی متر جیوه  نوبت اول )8ستون ( 

فشارخون فرد را اندازه گرفته و مقدار فشارخون بدست آمده را بعنوان میزان فشارخون نوبت اول محسوب کنید  فشارخون ،

میلی متـر جیـوه و هـم     140در صورتیکه هم فشارخون ماکزیمم فرد کمتر از .این ستون بصورت کسر یادداشت کنید  و در

-گیـري مجـدد نمـی   تر جیوه باشـد ،چـون فشـارخون طبیعـی اسـت نیـاز بـه انـدازه        میلیم  90نیمم کمتر از فشارخون می

  .خالی می ماند  10و  9ستونهاي  بنابراین براي این فرد.باشد

میلـی متـر    140در صورتیکه فشار خـون مـاکزیمم    8بعد از ثبت فشار خون نوبت اول در ستون : نوبت دوم )  9ستون ( 

فشار خـون  “ دقیقه بعد از استراحت فرد، مجددا 5میلی متر جیوه و بیشتر باشد  90مم جیوه و بیشتر و یا فشار خون می نی

  .را از همان دست اندازه گیري کنید و مقدار آن را دراین ستون بنویسید 

تقسـیم کنیـد تـا     2فشارخون ماکزیمم بدست آمده از دو نوبت را با هـم جمـع کنیـد و بـر      مقدار: میانگین ) 10ستون (  

نیمم راهم به همان ترتیب بدست آوریـد، نتیجـه را بصـورت    میانگین فشارخون می. فشارخون ماکزیمم بدست آید میانگین 

  .کسر در این ستون یادداشت کنید 

  

  نوبت دوم  +فشارخون ماکزیمم نوبت اول                    =  میانگین فشارخون ماکزیمم                  

                                                                                                                   2     

  نوبت دوم + فشار خون می نیمم نوبت اول                              = میانگین فشار خون می نیمم                 

                           2    
تاریخی که فرد مشکوك به بیماري فشارخون بـاال یعنـی فـردي کـه یـا میـانگین       :  تاریخ ارجاع به پزشک )11ستون ( 

 بیشتر باشـد  متر جیوه ومیلی 90 نیمم اوو یا مــیانگین فشارخون می مـــتر جیوه و بیشترمیلی 140فشارخون ماکزیمم او 

در ایـن   و پس از معاینه توسط پزشـک ، تـاریخ را بـا خودکـار     ثبت کنید دهید، با مداد در این ستونرا به پزشک ارجاع می

  .ستون یادداشت کنید 
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  :نتیجه غربالگري 

هم فشـار  (و در نوبت اول فشار خون طبیعی  اگر فردسابقه ابتالء به بیماري فشارخون باال نداشته باشد :سالم  ) 12ستون (

داشـته باشـد، در ایـن    ) میلی متر جیـوه   90نیمم کمتر از فشار خون میمیلی متر جیوه و هم  140خون ماکزیمم کمتر از 

  .ستون عالمت ضربدر بگذارید  

  بیمار

 به عنوان بیمـار  در صورتیکه فرد سابقه بیماري فشارخون باال داشته است و بیماري وي قبال توسط پزشک تائید شده است ،

عالمت ضربدر وجـود   7یعنی در ستون .( عالمت ضربدر بگذارید  )شناخته شده قبلی (  13ستون شناخته شده قبلی در 

  ) . دارد 

 اگر پس از ارجاع فرد مشکوك به فشارخون باالبه پزشک، بیماري او تائیـد شـود، بـه عنـوان بیمارشـناخته شـده جدیـد در       

  . عالمت ضربدر بگذارید )شناخته شده جدید( 14ستون 

حتی اگر فشارخون نوبـت اول آنهـا    ، ي فشارخون باال دارندتوجه داشته باشید افرادي که سابقه بیمار ×

  .  شوندبیمار شناخته شده قبلی محسوب می جزء باشد، 90/140از  کمتر

ماننـد ســابقه   . هراطالعات خاص دیگر که ذکر آن ضروري است ، در این سـتون یادداشـت کنیـد   : مالحظات ) 15ستون(

دانشجو ، سـرباز ، کـارگر   ( ، علت عدم غربالگري )طاق باز، ایستاده(گیري فشارخون بیماري خاص، مصرف دارو ، نحوه اندازه

  و غیره . )…فصلی ، مسافرت ، بارداري 

در صورت عدم مراجعه فرد واجد شرایط ،الزم است در طی دوره غربالگري چندین بـار پیگیـري انجـام شـود و در      ×

  .م غربالگري نوشته شودعلت عد خاتمه مدت غربالگري اگر مراجعه صورت نگیرد ،

  نکات مورد توجه در تکمیل فرم غربالگري فشارخون باال 
  

  .اندروز را پشت سر گذاشته 29ماه و  11سال و  29ساله و باالتر افرادي هستند که  30منظور از افراد  -1

اد را بر حسب میلمتـر جیـوه   گیري فشارخون خودداري کنید و اعداالمکان از گرد کردن اعداد بدست آمده از اندازهحتی -2

  .      یادداشت کنید مانند 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢٣ 
  

 انـد ، غربالگري مراجعـه نمـوده  ه ساله و باالتري تکمیل می شود که در طول دوره شش ماه 30این فرم فقط براي افراد  -3

خاتمـه دوره   سالگی میرسند و افراد واجـد شـرایطی کـه بعـد از     30یعنی براي افرادیکه بعد از شروع دوره غربالگري به سن 

  .این فرم تکمیل نخواهد شد  …گیرند، مانند دانشجویان ، سربازان ، زنان باردار و غربالگري در دسترس قرار می

) در صورتی که مـدت غربـالگري بـه پایـان نرسـیده باشـد      (فرم غربالگري  براي زنان باردار بایستی یکماه پس از زایمان -4 

  .  ن بارداري طبق دستورالعمل مربوط به زنان باردار انجام شودتکمیل شود و کنترل فشارخون در دورا

میلی متر جیـوه و بیشـتر اسـت بـه پزشـک ارجـاع        170زمان غربالگري میانگین فشارخون ماکزیمم آنها  افرادي که در -5

  .فوري دهید

بیمارانی کـه تحـت درمـان و     در. فرم غربالگري براي بیماران با فشارخون باالي شناخته شده قبلی هم باید تکمیل شود -6

میلی متر  140در صورتیکه در نوبت اول فشارخون ماکزیمم . گیري فشارخون نوبت دوم نیستکنترل باشند نیازي به اندازه

  .متر جیوه و بیشتر باشد بیمار را به پزشک ارجاع غیر فوري دهید میلی 90نیمم جیوه و بیشتر یا فشارخون می

را پس از شناسایی به فرم مراقبت بیمـاران مبتالبـه فشـارخون بـاال و     ) و قبلی شناخته شده جدید(مشخصات افراد بیمار -7

  .فرم پیگیري بیماري منتقل کنید 

  .اگر غربالگري در منزل انجام شود دور تاریخ مراجعه دایره قرمز بکشید -8
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  فرم غربالگري فشارخون باال

    ……………: خانه بهداشت                                                                                                               ………………مرکز بهداشتی درمانی روستائی

        اصلی        قمر  …………: روستا                                                                                                                              …………: سال
        

  ردیف
  نام و نام خانوادگی

  جنس  
تاریخ 
  تولد

شماره 
  خانوار

تاریخ 
  مراجعه

  سابقه

بیماري 
  الفشارخون با

تاریخ   فشارخون بر حسب میلی متر جیوه
ارجاع به 
  پزشک

  نتیجه غربالگري

  نوبت اول  مالحظات
نوبت 
  دوم

  سالم  میانگین

  بیمار
ه تشناخ

  شده قبلی
شناخته 
  شده جدید

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
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  راهنماي  فرم مراقبت بیماران مبتال به فشار خون باال
    

پس از شناسایی بیماران مبتال به بیماري فشارخون باال ، مشخصات و اطالعات آنها را از فرم غربالگري استخراج و به ترتیـب  

ثبـت   بـه منظـور   رو ایـن فـرم در دو صـفحه پشـت و    .مراقبت مربوط به بیماران مبتال به فشار خون باال وارد نمائید در فرم 

پرونـده   هـا را بایـد در  ایـن فـرم  .براي هر بیمار یک فرم تنظیم کنید . تهیه شده است بیمار هاي انجام شده براي هرمراقبت

  .خانوار هر فرد نگهداري نمود

  فرم مراقبت بیماران با فشارخون باال دستورالعمل تکمیل
از فرم غربالگري اسـتخراج کنیـد و در مـورد سـابقه      تاریخ تولد را ابتداء شماره پرونده خانوار ، نام و نام خانوادگی بیمار و در

نـوع دخانیـات    ، سابقه مصرف دخانیات و)خواهر و برادر در والدین ،(ابتالء به دیابت ، سابقه خانوادگی بیماري فشارخون باال

از بیمار سؤال ) در صورتی که بیمار شناخته شده قبلی باشد(و اولین تاریخ تشخیص بیماري .) ..مانند سیگار،چپق و(مصرفی

  .در قسمت باالي فرم یادداشت کنید  طبق دستورعمل بلوك بهورزي اندازه بگیرید و کنید وسپس قد فرد را

 بـاال داشـته باشـد، اولـین تـاریخ تشـخیص بیمـاري را از        ري فشار خونسابقه بیما توجه داشته باشید اگر فرد قبال ×

در مورد بیماران شناخته شـده جدیـد تـاریخ    .زمانیکه به تائید پزشک مربوطه رسیده است در باالي فرم یادداشت کنید

  . بهداشتی درمانی رسیده است تشخیص، زمانی است که بعد ازغربالگري و ارجاع، به تائید پزشک مرکز

اگـر  . تاریخی را که بیمار جهت مراقبت  مراجعه کرده است در ایـن سـتون یادداشـت کنیـد     :  تاریخ مراقبت  )1ستون ( 

مداد یادداشت کنیـد   تاریخ مراقبت بعدي را در این ستون با. مراقبت در منزل بیمار انجام شود دور تاریخ دایره قرمز بکشید 

  .بنویسید  و پس از انجام مراقبت، تاریخ را با خودکار

پزشک دیگـري  (دهد مثل بهورز ،پزشک مرکز و یا سایر پزشکانفردي که مراقبت را انجام می :مراقبت کننده ) 2ستون (

الزم اسـت بیمـار را    بهورزان ماهی یک بار و پزشکان حداکثر سـه مـاه یـک بـار    .،در این ستون بنویسید)غیر از پزشک مرکز

   .مراقبت نمایند

توسـط پزشـکان خصوصـی یـا دولتـی در محلـی غیـر از مرکـز          بیماران مبتال به فشارخون باالچون گاهی :توجه  ×

گیرند ،الزم است در این مورد پیگیري نموده و نتیجه اقـدامات  بهداشتی درمانی یا خانه بهداشت تحت مراقبت قرار می

یـا پزشـک    ه ارجـاع بـا کمـک کـاردان و    یا برگ و انجام شده رابا بررسی دفترچه مراقبت بیماران مبتال به فشارخون باال

بهداشتی درمانی به سطح باالتر، حتما بیمار را توجیـه کنیدکـه    در صورت ارجاع بیمار از مرکز.در فرم ثبت کنید مرکز

  . برگه دوم ارجاع را با تاکید بر ثبت اقدامات انجام شده توسط پزشک، به مرکز عودت دهد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢٦ 
  

  خدمات ارائه شده 

با توجه به رعایت شـرایط  ( گیري فشارخون بیمار پس از اندازه: مقدار فشار خون بر حسب میلی متر جیوه  )3ستون (

  .بصورت کسر در این ستون یادداشت کنید  جیوه و مترآن را بر حسب میلی ، مقدار)گیري فشارخوناندازه

مقدار آن را در این سـتون بـر حسـب کیلـو      پس از اندازه گیري وزن بیمار، : مقدار وزن بر حسب کیلوگرم  ) 4ستون ( 

  . گرم یادداشت کنید 

با استفاده از نمودار نمایه توده بدنی و قد و وزن بدست آمـده وضـعیت نمایـه تـوده      : نمایه توده بدنی  مقدار )5ستون (

و  30تـوده بـدنی آنهـا     براي افرادي که چاق هستند یعنی نمایـه .بدنی بیمار را تعیین و در این ستون مقدار آن را بنویسید 

در مورد بیمارانی که نمایـه تـوده   .در هر مراقبت کنترل شود هر ماهاست تا رسیدن به وزن مطلوب ،وزن بیمار باید  بیشتر

  .  گیري کنیدوزن را اندازه یک بار ماه 3است، 30کمتر از بدنی آنها 

کنـد از  کند، اگر چپق یا قلیان مصرف مـی ف میدر صورتیکه بیمار دخانیات مصر : بررسی مصرف دخانیات )  6ستون ( 

اگـر بیمـار سـیگار    .جواب را در ایـن سـتون یادداشـت کنیـد     و او سؤال کنید بطور متوسط چند بار در روز مصرف می کند؟

جـواب را در ایـن سـتون یادداشـت      کنـد؟ و کند از او سؤال کنید بطور متوسط چند نخ سیگار در روز مصرف میمصرف می

  .کنید

  .دهید، در این ستون یادداشت کنید عناوین آموزشهائی که بصورت چهره به چهره به بیمار می: آموزش  )7ستون (

مراقبت دیگري انجـام شـود، در ایـن سـتون یادداشـت       7الی  3اگر غیر از خدمت ارائه شده در ستونهاي  :سایر)8ستون (

  .کنید

و نتایج آزمایشات انجام شده فقط مربوط به پزشک مرکـز  قسمت عوارض فشارخون باال ، دستورات پزشک  :توجه  ×

  .تکمیل شود است و باید توسط او
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می شود ، پزشـک متوجـه    که توسط پزشک انجام اگر در طی مراقبتهاي معمولی بیمار:عوارض فشار خون باال)9ستون (

ع به سطح باالتر عارضه بیمار بررسـی و بـه   در بیمار شود و آن را تائید کند و یا پس از ارجا اي ناشی از فشارخون باالعارضه

نـوع عارضـه را در    بایسـت محـل و  پس از دریافت پس خوراند از سطح باالتر، پزشک مرکز می تائید پزشک متخصص برسد،

  .محل مربوطه بنویسد

نوع داروي مصرفی ، مقدار و زمـان مصـرف دارو ، زمـان     :دستورات پزشک و نتیجه آزمایشات انجام شده )10ستون (

  . بایست توسط پزشک مرکز در این قسمت یادداشت گردد می …پیگیري و مراقبت بعدي ، مراقبت خاص و 

در ارتباط با بیماري فشارخون باال آزمایش انجام داده اسـت، نتیجـه آزمایشـات بایسـتی توسـط پزشـک        در صورتیکه بیمار 

  .ستون ثبت گردد  مرکز در این

مهاجرت به روستاي دیگریا شـهر ،عـدم    اگر بیمار به دالیل فوت،: دلیل عدم مراقبت در صورت قطع برنامه )11ستون (

  .تمایل به همکاري و یا دالیل دیگر به خانه بهداشت مراجعه نمی کند، در این ستون علت آن را بنویسید 

پزشـک   شود،در این ستون کلمـه ) فوري یا غیر فوري(پزشک مرکز ارجاع  اگربیمار توسط بهورز به :ارجاع به)12ستون (

  .را بنویسید مرکز

اگر بیمار در صورت لزوم براي تشخیص و درمان فشارخون باال و عوارض آن توسط پزشک مرکز به پزشک متخصص ارجـاع  

  .را بنویسید  نوع تخصص پزشکشود ،در این محل 

بسـتري و  و عوارض آن براي بستري در بیمارستان ارجاع شود، در این سـتون کلمـه    اگر بیمار بعلت بیماري فشارخون باال

  .را بنویسید  تاریخ ارجاع

بـا بررسـی   (پزشک مرکز در سطر بعدي یادداشت گـردد  بایست با کمک کاردان ونتایج اقدامات انجام شده می بعد از ارجاع،

  ).فشارخون باالفرم ارجاع و یا دفترچه مراقبت بیماران مبتال به 

ماننـد سـابقه   ( هر موضوع و اطالعات مهم دیگر در ارتباط با بیماران را در ایـن سـتون بنویسـید     : مالحظات ) 13ستون( 

  ) …بیماري خاص و 
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  نکات مورد توجه در تکمیل فرم مراقبت بیماران مبتال به فشارخون باال 
  . مشخصات تمام بیماران مبتال به فشارخون باال را عالوه بر این فرم به ترتیب در فرم پیگیري بیماران نیز ثبت کنید -1

پزشـک مرکـز تنظـیم و تکمیـل      را با کمک کاردان و براي هر بیمار یک دفترچه مراقبت بیماران مبتال به فشارخون باال -2

  .راجعه به پزشک به همراه خود داشته باشدکنید و به بیمار تحویل دهید تا در هر بار م

فشـارخون  ( گیري فشارخون، مقدار آن باال باشدو پس از اندازه اگر فردي براي معاینات بهداشتی ، درمانی مراجعه نماید -3

 ،بایـد طبـق دستــورالعمل در   ) میلی متر جیوه و بیــشتر  90میلی متر جیوه و بیشترو یا فشار خون مینیمم  140ماکزیمم 

فشارخون رااندازه گیري و در دفتر ثبت نام بیماران ثبـت کنیدوسـپس   ) روي هم دو نوبت(دقیقه 5یک نوبت دیـگربه فاصله 

 140فشـارخون مـاکزیمم   (اگردر صورت لزوم به پزشک ارجـاع داده شـود  .برحسب میانگین اعداد بدست آمده قضاوت کنید 

 بیماري فشارخون باال مورد تائیـد قـرار   و) باشد میلی متر جیوه و بیشتر 90نیمم میلی متر جیوه و بیشتر و یا فشارخون می

گیرد ، مشخصات بیمار را در فرم مراقبت بیماران مبتال به فشار خون باال و فرم پیگیري بیماران وارد کنیدو دفترچه مراقبت 

  .تحویل دهید  بیماران مبتال به فشارخون باال را تکمیل و به بیمار

نیز می بایست این فرم وفرم پیگیري بیماران و دفترچه مراقبت بیماران  براي بیمارانیکه تحت نظر پزشک مرکز نیستند -4

و بررسی دفترچه مراقبت  بایست با پرسش از  بیمارهمچنین می.تنظیم گردد و مراقبت ماهانه توسط بهورزان انجام گیرد 

بررسی و در فرم یادداشت  یماري فشارخون باال، وضعیت درمانی بیمار با کمک کاردان یا پزشک مرکزبیماران مبتال به ب

 .گردد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢٩ 
  

  فرم مراقبت بیماران مبتال به بیماري فشارخون باال

  دارد             ندارد                                                            :بیماري دیابت سابقه                                                                      …………………: شماره پرونده خانوار        

  رد              ندارددا                                     :سابقه خانوادگی بیماري فشارخون باال                                                     ……………………………: نام و نام خانوادگی          

                                                                                                                                 ندارد    دارد                                                                 :سابقه مصرف دخانیات                                     /     /  :تاریخ تولد         

                                   ………………: نوع دخانیات مصرفی                                                  ………………) : بر حسب سانتیمتر(قد                   /       /    :اولین تاریخ  تشخیص بیماري         
                      

مراقبت          تاریخ مراقبت
  کننده

)1(  

  

عوارض  فشار   خدمات ارائه شده
خون باال                             

  دستوارت پزشک و نتیجه آزمایشات انجام شده  )2(

دلیل عدم 
مراقبت در 

قطع صورت 
  )3(برنامه 

ارجاع 
  )4(به

  مالحظات   

  مقدار
  فشار خون
  بر حسب

میلی متر  
  جیوه

مقدار 
  وزن

  بر حسب

  کیلوگرم

مقدار 
نمایه 
توده 
  بدنی

بررسی 
مصرف 
  سایر  آموزش  دخانیات

    

  

  

  

1  2  

  

3  4  5  6  7  8  9  10  

  

11  12  13  

  

  

                        

  

  

                        

                                                     …………شامل دالیل مهاجرت، مرگ ، عدم تمایل به همکاري و: دلیل عدم مراقبت در صورت قطع برنامه )3                                                  )   دولتی یا خصوصی(شامل بهورز،پزشک مرکز،سایر پزشکان: مراقبت کننده)1(

  شامل پزشک مرکز ، پزشک متخصص و براي بستري در بیمارستان: ارجاع به)4                                                 ………شامل عوارض مغزي ،قلبی ،چشمی ،کلیوي و : عوارض فشارخون باال) 2(
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  اي فرم  پیگیري بیمارانراهنم
     

اسـتخراج و بـه    پس از شناسایی بیماران مبتال به فشارخون باال ،اسامی ومشخصات آنان را از فرم غربـالگري فشـارخون بـاال    

این فرمها را در پوشه جداگانه تحت عنوان پوشه فرم پیگیري بیماران مبـتال بـه   . ترتیب در فرم پیگیري بیماران وارد کنید  

  . ن باال نگهداري کنید رخوفشابیماري 

  دستورالعمل تکمیل فرم پیگیري بیماران  
درمانی روستائی ، خانه بهداشت ، آبادي یا روستاي تحت پوشش خانـه بهداشـت را بـر حسـب      -در ابتدا نام مرکز بهداشتی 

را در قسمت سمت چپ باالي فرم یادداشت کنید و ) فشارخون باال( قمر یا اصلی ، سال تکمیل فرم و نام بیماري مورد نظر 

  : به ترتیب زیر اطالعات را تکمیل کنید 

بنویسـید و همـین شـماره ردیـف را در قسـمت مالحظـات فـرم         . …، 2، 1شماره ردیف را به ترتیـب  : ردیف  )  1ون ست(

  .است نیز ثبت کنید  که مختص همان بیمار غربالگري فشارخون باال و فرم مراقبت بیماران مبتال به فشارخون باال

باالي فرد بیمار استخراج و به ترتیب در این فـرم یادداشـت    را از فرم غربالگري فشارخون 5الی  2اطالعات مربوط به ستون 

  . نمائید 

مبتال به فشارخون باال که در طول غربالگري شناسایی شده و یـا   اسامی تمام افراد بیمار:  نام و نام خانوادگی)  2ستون (

  .را در این ستون ثبت کنید  اندقبال مبتال به بیماري بوده

  .1345یخ تولد را بر اساس سال یادداشت کنید مثل تار: سال تولد)  3ستون (

  .شماره پرونده خانوار فرد را در این ستون ثبت کنید : شماره پرونده خانوار ) 4ستون (

که فرم غربالگري براي فرد تکمیل شده است در این سـتون   ايتاریخ اولین روز مراجعه: تاریخ اولین مراجعه )  5ستون (

  . ثبت کنید

اولین تاریخ تشخیص بیماري فرد را بـر حسـب مـاه و سـال در ایـن سـتون       : اولین تاریخ تشخیص بیماري )  6ستون (

  )از فرم مراقبت بیماران مبتال به فشارخون باال استخراج کنید.(بنویسید

. این قسمت از ستونهاي مربوط بـه ماههـاي سـال تشـکیل شـده اسـت       : تاریخ خدمات انجام شده )  30الی  7ستون (

تاریخ روزي که بایستی شخص بیمار براي مراقبت به خانه بهداشت مراجعه کند را در ستون مربوطه بر حسب مراقبت بهورز 
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یسـید ودور آن رادایـره   در صورت مراجعه پس از انجام مراقبتهاي الزم تاریخ آن را با خودکار بنو. یا پزشک با مداد بنویسید 

  .در صورت عدم مراجعه پیگیري کنید . و به همین ترتیب تا پایان ستونها ادامه دهید  بکشید

  . اگر مراقبت در منزل انجام شود دور تاریخ دایره قرمز بکشید 

 دایـره و سـتون  مربوط به مراقبت بهورز ستاره دایره  مشخص شده است ، ستون  و در ستون هر ماه دو ستون بصورت ستاره

  .مربوط به مراقبت پزشک است 

  .اطالعات این قسمت را از فرم مراقبت بیماران مبتال به فشارخون باال استخراج کنید

ماننـد علـت عـدم    ( هر موضوع و اطالعات مهم دیگر در ارتباط با بیماران را در این ستون بنویسید : مالحظات) 31ستون (

   )………یري وتاریخ قطع مراقبت و پیگ مراجعه و

  نکات مورد توجه در تکمیل فرم پیگیري بیماران 
در معاینات بهداشتی و درمانی، بیمار مبتال به فشـارخون بـاال تشـخیص داده     ان غربالگري ویاسامی افرادي که بعد از پا -1

  . شوند، بایستی در فرم پیگیري بیماران ثبت شود و تحت مراقبت قرار گیرند

تاریخ هـر مراقبـت    می توان این ستون را به قسمتهاي افقی تقسیم نمود و ار بیش از یکبار در ماه،در صورت مراقبت بیم -2

  .را در قسمت مربوطه یادداشت کرد 

مگر در مواردي که  با نظر پزشک ، مراقبت بـا  . حداقل مراقبت بهورز ماهانه و حداقل مراقبت پزشک سه ماه یکبار است  -3

  . شد فاصله کمتر ضرورت داشته با
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  فرم پیگیري بیماران 

    cاصلی      cقمر   .............................................: روستا                           ..............................: خانه بهداشت                                              ...............................:    مرکز بهداشتی درمانی روستایی  
    

                                 .........................: سال        .................................                                                               : نام بیماري 

یف
رد

  

و نام  نام
  خانوادگی

سال 
  تولد

شماره 
پروند ه 
  خانوار

تاریخ 
اولین 
  مراجعه

اولین تاریخ 
تشخیص 
  بیماري

  تاریخ خدمات انجام شده
  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهریور  مرداد  تیر  خرداد  اردیبهشت  فروردین  مالحظات

*  ¡  *  ¡  *  ¡  *  ¡  *  ¡  *  ¡  *  ¡  *  ¡  *  ¡  *  ¡  *  ¡  *  ¡    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  

    

  

                                                          

    

  

                                                          

    

  

                                                          

    

  

                                                          

    

  

                                                          

 شود ستون نوشته میگیرد در این تاریخ مراقبتی که توسط پزشک انجام می ¡       شود گیرد در این ستون نوشته میتاریخ مراقبتی که توسط بهورز براي بیمار انجام می *
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  ) BMI( راهنماي استفاده از نمودار نمایه توده بدنی 
خط اول از سمت چپ مربوط به قد ، خـط وسـط مربـوط بـه وضـعیت بـدنی       . این نمودار از سه خط عمودي تشکیل شده است 

  . می باشد وخط سوم مربوط به وزن ) الغري  طبیعی و تعیین چاقی، اضافه وزن  ،(فرد

بـر حسـب   ( بـراي ایـن کـار وزن    . را مشخص کنیـد  وضعیت توده بدنی فرد گیري و با استفاده از نمودارابتداقد و وزن فردرا اندازه

سـپس دو نقطـه وزن و قـد را توسـط     . روي خط قد مشخص کنیـد  ) بر حسب سانتیمتر ( را روي خط وزن ، و قد را ) کیلو گرم 

دهنده وضـعیت تـوده بـدنی    هر نقطه از خط وسط که توسط خط کش قطع شود آن نقطه نشان یک خط کش بهم متصل نمائید

فرد مورد نظر میباشد ، بطوریکه قسمت زرد مربوط به افراد الغر ، قسمت سبز مربوط به افراد با وزن طبیعـی ،  قسـمت نـارنجی    

پس از مشخص شدن توده بدنی فرد ، افراد چـاق جـزء    .وزن و قسمت قرمز مربوط به افراد چاق است مربوط به افراد داراي اضافه

  .گیرند گروه افراد در معرض خطر قرار می

  راهنماي تکمیل دفترچه مراقبت بیماران مبتال به بیماري فشارخون باال
د،حتی براي هر بیمار مبتال به بیماري فشارخون باال، بایستی یک دفترچه مراقبت بیمـاران مبـتال بـه فشـارخون بـاالتنظیم کنیـ      

کـه بـراي مراقبـت بیمـاري      بـار  هـر  بیمـاران بایـد توجیـه شـوند تـا     .اگربیمار تحت مراقبت پزشک مرکز بهداشتی درمانی نباشد

غیراز پزشک مرکز بهداشتی درمانی مربوط به خانه بهداشت روستائی که بیمار در آنجـا  (کنندفشارخون باال به پزشک مراجعه می

هاي مرتبط با نوع خدماتی را که انجام داده است، در ایـن دفترچـه   قسمت تا درخواست کنند ، از پزشک مربوطه)کند زندگی می

  :قسمت است  9این دفترچه شامل  .تکمیل نماید

  .شوداین قسمت توسط بهورز تکمیل می:اي مشخصات منطقه -1

  .شوداین قسمت توسط بهورز تکمیل می: اطالعات عمومی  -2

  .شودسمت توسط پزشک مرکز بهداشتی درمانی تکمیل میاین ق: هاسوابق بیماري -3

این قسمت توسـط پزشـک   : در حال حاضر یا در گذشته مصرف کرده است فهرست داروهاي پایین آورنده فشارخون که بیمار -4

  .شودمرکز بهداشتی درمانی مربوطه تکمیل می
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کند و تحـت معاینـه و یـا    فشارخون باالبه پزشک مراجعه می هر بار که بیمار براي مراقبت بیماري) : 2و  1صفحه (فرم معاینه -5

  .یک ردیف از این فرم در قسمت مربوطه نوشته شود در آزمایشات الزم قرار میگیرد،باید نتایج آن، توسط او

  .ددراین قسمت نوشته شو توسط وي باید نام داروها نماید تجویز درصورتیکه پزشک مربوطه دارو: فرم دستورات داروئی  -6

اگر بیمار براي بیماري فشارخون باالآزمایش خون یاادرار داده باشد،نتایج آن بایدتوسـط پزشـک   : آزمایشگاه  2و  1فرم شماره  -7

  .مربوطه در یک ردیف از این فرم یادداشت گردد

توسط پزشک مربوطـه و یـا   اگر بیمار براي بیماري فشارخون باال در بیمارستان بستري شده باشد،نتایج آن باید  : فرم بستري  -8

  .پزشک مستقر دربیمارستان در یک ردیف از این فرم یادداشت گردد

این قسمت در مورد نحوه تکمیل فرم توسط پزشک ، توضیح :راهنماي تکمیل دفترچه مراقبت بیماران مبتال به فشارخون باال - 9

  .دهدمی

  :منابع 
از انتشارات وزارت بهداشت ،درمان  وآموزش (ل بیماري فشارخون باال متن آموزشی بهورز دربرنامه کشوري پیشگیري و کنتر- 1

  1381فروردین ) پزشکی

  اي بیماران فشارخونیهاي تغذیهتوصیه- 2

www.tebyan.net/nutrition -health/dites/heart/2006/6/6/ 

  

  

  

  

  

  :تمرین نظري 
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  :همکالسان موارد ذیل را تمرین نمائید در حضور مربی و

  .را تعریف کرده و تقسیم بندي آن را شرح دهیدفشارخون  - 1

  .عوامل خطر زمینه ساز فشارخون باال را نام برده و شرح دهید - 2

  .عالئم بیماري فشارخون باال را شرح دهید - 3

  .عوارض بیماري فشارخون باال را شرح دهید - 4

  .راههاي پیشگیري از بروز بیماري فشارخون باال را شرح دهید - 5

  .مورد توجه در هنگام اندازه گیري فشارخون را شرح دهیدنکات  -6

  .پیگیري ، مراقبت وآموزش بیماران فشارخون را شرح دهید - 7

  .غربالگري بیماران فشارخونی را شرح دهید - 8

  .توصیه هاي الزم به بیماران مبتال به فشارخون باال را شرح دهید - 9

  

  
  

  :تمرین عملی 

  . در حضور مربی و با کمک همکالسان اندازه گیري فشارخون را بطور عملی تمرین نمایید

  
  

  

  

  

  

  

  

  فصل دومفصل دوم
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حمله قلبی ، سکته مغزي و حمله قلبی ، سکته مغزي و 
  عوامل خطرآفرین آنهاعوامل خطرآفرین آنها

  
  :پس ازمطالعه این فصل انتظارمی رود بتوانید ::اهدافاهداف

  .حمالت قلبی و سکته هاي مغزي را توضیح دهید - 1

  .موارد بروز حمالت قلبی و سکته هاي مغزي را آموزش دهیداقدامات الزم در  - 2

  .وظایف بهورز در برخورد با حمالت قلبی و سکته هاي مغزي را بدانید - 3
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  عمده این . هستند 1380ها، اولین علت مرگ در ایران در سال کل مرگ% 46هاي قلبی عروقی با میزان بیماري:مقدمه 

مربوط % 10هاي قلبی ومربوط به سکته% 24کرونر قلب و عوارض ناشی از آن است به طوري که مرگ ها ناشی از بیماري عروق 

تپد و خون را به هر روز قلب بیش از صدهزار بار می. هاي قلبی عروقی استمربوط به سایر بیماري% 12هاي مغزي و به سکته

داشتن یک قلب سالم بسیار حیاتی . فه بسیار بزرگی استاین یک وظی. رساندها و اعضاي بدن از مغز تا نوك انگشتان میبافت

ها نفر داراي درد میلیون. تر لذت ببریدکند تا از زندگی کاملتر و طوالنیهاي طوالنی کار میقلب بدون توقف براي سال. است

توانیم در معرض خطر ما در هر سن و جنسی می. اند زندگی کامل و مولدي داشته باشندقلبی هستند با این وجود یاد گرفته

توانیم  با یک سري اقدامات بموقع و ساده یعنی با دانستن در مورد نحوه تغییرات شیوه هاي قلبی عروقی باشیم اما میبیماري

  .هاي قلبی عروقی ، خطر آن را کاهش دهیم زندگی نامناسب و آگاهی از شرایط بروز بیماري

  سکته مغزي حمله قلبی و

خون حاوي غذا واکسیژن . هاي بدن می رساند عضالنی است که با انقباض خود خون را به عضالت و بافتقلب انسان یک پمپ 

براي انجام اینکار خود عضله قلب هم دائماً  نیاز به ذخیره اکسیژن . گیردهاي اعضاي بدن قرار میاست و مورد استفاده سلول

ب به نام عروق کرونر راست و چپ  قرار دارند که عضله قلب اکسیژن در سطح قلب دو شریان اصلی تغذیه کننده عضله قل. دارد

  .آوردو مواد مغذي خود را از طریق انشعابات این دو شریان بدست می

اگر کلسترول و سایر مواد چربی موجود در خون به تدریج در دیواره داخلی شریان هاي بدن رسوب کنند، ایجاد پالك هایی در 

آترواسکلروز یا تصلب شرائین به این شرایط . می شود جدار شریان در آن منطقه سفت وسخت شودشریان می کنند که سبب 

هاي چربی در عروق کرونر در طول زمان این رسوب). شود بطور طبیعی رسوب چربی در شریان از کودکی آغاز می.( گویند می

به حالتی که . کنندقلب را کم یا در نهایت متوقف می کنند وجریان خون به عضلهها را تنگ و باریک میقلب، بتدریج شریان

اگر . شود این وضعیت سبب ایجاد درد قلبی می. گویند می کم خونی عضله قلب یا ایسکمیرسد خون ناکافی به عضله قلب می

ته خون سطح پالکهاي چربی در دیواره شریان ترك بخورد یا زخمی شود، بعلت عبور خون در رگ کم کم روي آن سطح، لخ

اگر یک لخته خون در شریان  باریک شده  بطور کامل مسیر جریان خون را مسدود کند، چون عضله از . گرددتشکیل می

پزشکان به . میردشود ، میبیند و بخشی از بافت عضله قلب که توسط آن شریان تغذیه میاکسیژن محروم می شود، آسیب می

  .می گویند) انفارکتوس میوکارد ( کی به علت آسیب دائمی عضله قلب، سکته قلبی این وضعیت حمله قلبی یا در اصطالح  پزش
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  . بقا ، پس از حمله قلبی بستگی به تشخیص سریع عالئم هشدار دهنده ودریافت فوري خدمات پزشکی دارد

  عالئم بروز حمله قلبی 

سینه که معموالً بطور ناگهانی و طوالنی براي  احساس پري، احساس فشار آزار دهنده، سنگینی ، ناراحتی یا درد در وسط قفسه

ها ، گردن یا بازوها، گلو و خصوصاً اگر درد به شانه. ادامه یابد از عالئم بروز حمله قلبی هستند) دقیقه 2( بیش از چند دقیقه 

فشار ناشی از  این درد و ناراحتی را بصورت احساس. گاهی افرادي که دچار درد قلبی می شوند . فک پایین منتشر شود 

سایر نشانه ها . دهندایستادن فردي بر روي قفسه سینه یا احساس فشار ناشی از پیچیدن طناب بدور قفسه سینه شرح می

، عرق کردن و )درحال استراحت یا در حال فعالیت ( شامل احساس سبکی سر ، سرگیجه شدید بدون علت، غش، تنگی نفس 

باید به خاطر داشت همیشه در . ه با درد سینه یا تنگی نفس حالت تهوع نیز رخ دهدناراحتی معده است و ممکن است  همرا

  .هاي مختلفی وجود داشته باشددهد و ممکن است در هر فرد نشانهحمله قلبی تمام این عالئم با هم رخ نمی

ی باشد وگاهی نیز بیمار به طور معمول درد و ناراحتی بسیار شدید است، اما در بعضی موارد ممکن است شدت درد معمول 

ممکن است در بعضی از بیماران درد سینه وجود نداشته باشد و . ها از درخواست کمک خودداري کندبعلت خفیف بودن نشانه

درد ناگهانی یا ناراحتی . معموالً دردهاي تیر کشنده جزء عالئم قلبی نیستند. هایی از درد در بازو یا گلو داشته باشندفقط نشانه

- اغلب اوقات وقتی مردم داراي نشانه. نه تنها براي خود بیمار ترسناك است بلکه براي اطرافیان فرد نیز نگران کننده است سینه

شوند و امیدوار هستند که این وضعیت مربوط به شرایط دیگري مانند هاي حمله قلبی هستند، بطور طبیعی منکر این اتفاق می

این کار می تواند مرگ . در نتیجه در رفتن به بیمارستان تاخیر می کنند. ینه باشدمشکل سوء هاضمه یا کشیدگی عضالنی س

آور باشد، زمان در این واقعه بسیار حیاتی است و هر دقیقه براي رسیدن به بیمارستان یا براي دریافت کمک پزشکی ارزش 

  .یابد بقاء افزایش میبیند و احتمال هر چه درمان زودتر انجام شود، عضله قلب کمتر آسیب می. دارد

  . اگر هر یک از عالئم هشدار دهنده حمله قلبی وجود داشته باشد، دقایق حیاتی نباید تلف شود، باید سریعتر اقدام کرد 

  اقدامات الزم در مواقع بروز عالئم قلبی

یماً به بیمارستان برده شود، پس اگر این نشانه ها در فردي رخ دهد و بیش از چند دقیقه ناراحتی ادامه یابد، باید بیمار مستق

اگر اورژانس به دالیلی در دسترس نباشد، هر چه زودتر بیمار را به بیمارستانی که داراي . را خبر کنید ) فوریت ها( فوراً اورژانس
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با برانکارد یا در این شرایط بیمار باید استراحت کند و نباید هیچ فعالیتی انجام دهد تا . خدمات فوریت هاي قلبی است، برسانید

فعالیت بیمار نیاز به خون و اکسیژن بدن و عضله قلب را افزایش می دهد وسبب . صندلی چرخدار به مرکز درمانی حمل شود

اگر کسی در دسترس نباشد خود بیمار باید براي . می شود بخش بیشتري از بافت قلب دچارکم خونی شود وآسیب ببیند

اغلب بیمارانی که به سرعت تحت مراقبت پزشکی الزم قرارمی گیرند، . ها، اقدام نماید فوریتمراجعه به بیمارستان یا تماس با 

با این حال، کیفیت زندگی بعد از بروز حمله قلبی بستگی به مقدار . یابندبدون این که عوارض مهمی بوجود آید، بهبود می

خوشبختانه داروهایی در حال حاضر موجود . تر می شودهر چه آسیب کمتر باشد، کیفیت زندگی فرد به. آسیب عضله قلب دارد

اگر این شریان بعد از حمله . هستند که می توانند لخته خونی را که شریان قلب را مسدود کرده است، حل کند و از بین ببرد

یابد و ي کاهش میقلبی سریعا ً باز شود، خصوصاً در یک تا دو ساعت اول بعد از حمله، مقدار آسیب عضله قلب به مقدار زیاد

هاي دلیل مهم دیگر این است که حمله. به همین دلیل باید فوري به بیمارستان مراجعه کرد. شودشانس بقاء و زندگی زیاد می

. گویندتوانند سبب اختالل جدي ضربان قلب وسبب توقف ناگهانی جریان خون به بدن شوند که به آن ایست قلبی میقلبی می

ت داراي عالئم معمولی یک حمله قلبی باشد یا ممکن است بدون اخطار قبلی با افتادن بیمار که ظاهراً ایست قلبی ممکن اس

- ایست قلبی باید هر چه سریعتر به وضعیت طبیعی برگردد، در غیر این صورت بیمار فوت می. مرده به نظر می رسد، رخ دهد

  .د نیاز براي برگرداندن ایست قلبی دارند فقط آمبوالنس هاي مجهز خاص وبیمارستانها تجهیرات مور. کند

  اقدامات الزم در مواقع بروز ایست قلبی

اگر یک . ایست قلبی زمانی تشخیص داده می شود که بیمار بطور ناگهانی بی هوش می شود و نبض و غالباً تنفس وجود ندارد

فوراً یک شوك الکتریکی با استفاده از دستگاه ایست قلبی در بیمارستان یا آمبوالنس رخ دهد، پزشکان یا کارکنان آمبوالنس 

این شوك باعث شروع کار دوباره قلب می شود و سپس قلب می تواند بطور موثر کار خود را . مخصوص به بیمار می دهند

  . مجدداً انجام دهد

. کوتاهی مجدداً برقرار شود ماند، مگر جریان خون و اکسیژن در مدتاگر ایست قلبی در خانه یا خیابان رخ دهد، بیمار زنده نمی

. این یعنی کسی باید سریعاً احیاي قلبی عروقی را شروع کند، که ترکیبی از ماساژ خارجی قلبی و تنفس دهان به دهان است

هر فرد بزرگسال و نوجوان باید فن و روش . احیاي قلبی عروقی می تواند سبب زنده ماندن بیمار تا رسیدن آمبوالنس مجهز شود

  . قلبی عروقی را یاد بگیرداحیاي 
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  )قلبی  درد( آنژین 

وقتی عضله قلب بطور موقت دچار . آنژین درد قلبی یا همان درد قفسه سینه یا قفسه صدري است، اما یک حمله قلبی نیست

خون چون برخالف حمله قلبی یک لخته . کم خونی می شود و اکسیژن کافی به آن نمی رسد، درد قلبی یا آنژین رخ می دهد

زمانی که یک . رسدمانع جریان خون نشده است و ذخیره خون ناکافی عروق کرونر قلب موقتی است، هیچ آسیبی به قلب نمی

رود یا خیلی عصبانی و یا هیجان زده بیمار مبتال به بیماري عروق کرونر می دود یا به سرعت از یک سر باالیی یا پله باال می

توانند در این شرایط عروق کرونر قلب چون باریک هستند نمی. و اکسیژن بیشتري نیاز دارد کندتر کار میقلب سخت. شودمی

این درد مشابه درد . شودشود و درد ایجاد میجریان خون مورد نیاز را حمل کنند، لذا عضله قلب دچار کمبود اکسیژن می

، پشت ، شانه ها و بازوها منتشر می شود، احساس  ء هاضمه یا فشار و سنگینی که به گردن ، فکحمله قلبی است و بصورت سو

گاهی قرصهاي . رودکند از بین میمی شود، اما بطور معمول زمانی که فرد فعالیتی را که سبب درد شده است، متوقف می

می توانند بدون افراد بیمار . اما اکثراً به محض قطع فعالیت و استراحت، درد قلبی رفع می شود. نیتروگلیسیرین مورد نیاز است 

اما اگر این آنژین با تکرار بیشتر یا با تقال وکوشش کمتر یا حتی . اینکه دچار حمله قلبی شوند، براي سالها آنژین داشته باشند

  . تري مورد نیاز استبدون فعالیت رخ دهد، سریعاً باید به پزشک مراجعه کرد، چون فوراً درمان بیشتر و جدي

  می شوند) درد قلبی( اد درد سینه موارد دیگري که سبب ایج

براي . به یاد داشته باشد، درد سینه همیشه درد قلبی نیست وممکن است به دالیل دیگر رخ دهد و ربطی به قلب نداشته باشد

درد قلبی . هاي الزم توسط پزشک دارداینکه تشخیص داده شود این درد، مربوط به قلب است، نیاز به انجام معاینات و آزمایش

تر از استخوان جناغ سینه تواند بعلت برگشت اسید معده به مري ایجاد شود، اما معموالً بصورت سوزش در پشت و پایینمی

التهاب ششها و پرده جنب و عضالت سینه و . رود شود که به سرعت با مصرف داروهاي ضد اسید یا شیر از بین میاحساس می

  .نیز از علت هاي شایع دردسینه هستندالتهاب مفاصل دنده اي نزدیک جناغ سینه 

  اقدامات الزم در مواقع بروز درد قلبی توسط بیمار

این کار اغلب ناراحتی را کاهش می . اگر درد قلبی در حین فعالیت ایجاد شود، فوراً باید فعالیت را متوقف کرد و استراحت کرد

بایست همیشه همراه رد یا حمله قلبی در آنها بیشتر است میافرادي که بیماري عروق کرونر قلب دارند و احتمال بروز د. دهد

کنند و جریان خون را به عضالت این داروها دیواره عروق کرونر را گشاد می. خود داروي سریع االثر نیتروگلیسیرین داشته باشند
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ر حال رخ دادن است، یکی از هر زمان که احساس شود درد قلبی د. دهند کنند و نیاز به اکسیژن را کاهش میقلب بیشتر می

) اگر به صورت دانه تسبیح نباشد ( بهتر است در ابتدا از نصف قرص . این داروها را باید زیر زبان گذاشت واجازه داد تا حل شود

نباید براي . اگر همراه با استراحت، درد کاهش نیافت تا سه قرص را می توان مرحله به مرحله زیر زبان گذاشت. شروع کرد

  .کین درد از مقادیر بیشتر داروهاي زیر زبانی، استفاده کرد تس

  :ها تماس گرفت اگر هر یک از عالئم زیر وجود داشته باشد، سریعاً باید با پزشک یا مرکز فوریت

  .دقیقه ادامه یابد  15- 10درد قلبی بیش از - 

  .درد قلبی که شدید تر از حالت طبیعی باشد  - 

  .ر زبانی درد ساکت نشود بعد از گذاشتن سه قرص زی - 

  .درد قلبی بدون دلیل واضح، بطور مکرر رخ دهد - 

  .براي اولین بار درد قلبی در حالت استراحت رخ دهد - 

  .نشانه هاي جدیدي مثل تعریق وتنگی نفس ایجاد شود - 

  .دقیقه براي دریافت کمک صبر کنند 5بیماران هرگز نباید بیش از 

  بازتوانی بهبودي و

  این افراد درباره توانائی انجام. شونداند، افسرده و مضطرب میي که به علت حمله قلبی بستري شدهاغلب افراد

معموالً به جزء در مواردي که حمله قلبی بسیار شدید و . اي و جنسی خود نگران هستندهاي جسمی ، اجتماعی، حرفهفعالیت 

اکثر افرادي که دچار حمله . شود، دلیلی براي نگرانی وجود نداردعضله قلب خیلی ضعیف شده است و فعالیت بیمار باید محدود 

  . اند اگر به موقع و صحیح مراقبت شوند، می توانند همانند قبل کارهایشان را انجام دهند قلبی شده

معموالً . دادتحرکی ناشی از دوران بستري را کاهش توانبخشی در بیماران بعد از حمله قلبی یا جراحی قلب، الزم است اثرات بی

ترسد، تمایل به حرکت ندارد و در نتیجه در بستر بیمار به علت این که تحمل فعالیت و ورزش را ندارد و از بروز درد قلبی می

هدف از بازتوانی بیماران قلبی، برگرداندن فرد به جامعه است، اما مراحل اولیه باید در بیمارستان . کند ماند وحرکت نمیمی
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بیماري که سکته قلبی کرده است یا جراحی قلب داشته . هاي حرکتی را تمرین کرد توان مهارتر این محل مید. انجام شود

است نیاز به برنامه فعالیتی دارد که به تدریج پیشرفت کند و محدودیتهاي حرکتی او را کاهش و تحمل فعالیت او را افزایش 

بتدریج با پایدار . اي که ممکن است طی فعالیت رخ دهد را بشناسندم ناخواستهگیرند که عالئدر این برنامه بیماران یاد می. دهد

  .فعالیتهاي اولیه باید تحت نظارت انجام شود. یابدشدن وضعیت بیمار، فعالیت بدنی نیز افزایش می

  سکته مغزي

هاي مغز این ماده حیاتی را از  اگر سلول. سلولهاي مغز باید بطور مداوم و وسیع یک ذخیره خون غنی از اکسیژن داشته باشند

- سکته مغزي به علت شرایط مختلف ایجاد می. دهد خون دریافت نکنند، از بین می روند وحمله مغزي یا سکته مغزي رخ می

  :گردد

  :انسداد مغزي  -1

پالك چربی پر  ها بابا این حال زمانی که دیواره داخلی شریان. شوندهاي خون تشکیل میبندرت در یک شریان سالم لخته 

یکی از مهمترین دالیل شایع سکته . گرددها باریک شده و جریان خون آهسته و احتمال ایجاد لخته بیشتر میشوند، شریانمی

بعضی اوقات وقتی یک لخته خون یا سایر انواع ذرات در خون . مغزي، ایجاد لخته خون در شریان مغز و مسدود شدن آن است

شود و در عروق شود ، توسط جریان خون سرگردان میتشکیل می) معموالً در عروق قلب ( ر از مغز در یکی از رگهاي بدن دو

اگر این لخته خون در شریان مغز جا بگیرد، جریان خون را مسدود . کند تا اینکه باالخره در یک شریان جا بگیردحرکت می

  .شودکند این وضعیت به سکته مغزي منجر میمی

  :خونریزي مغزي-2

شود ، نیز سکته مغزي در مغز پاره می شود و خون به داخل بافت اطراف منتشر می) آسیب دیده ( زمانی که یک شریان بیمار 

شوند هایی که توسط این شریان تغذیه میشود، سلولوقتی یک شریان پاره می. گویند رخ می دهد و به آن خونریزي مغزي می

ه در اثر تجمع خون در فضاي بین مغز وجمجمه ایجاد می شود، تحت فشار قرار می از خون محروم شده و به علت فشاري ک

روند و در عملکرد مغز یعنی در همان قسمتی هاي آن قسمت از مغز از بین میبعلت نرسیدن خون به بافت مغز، سلول. گیرند

هاي مغزي به ریزيخون. شودفرد می این تداخل سبب ناتوانی جسمی در. شودکه بافت آن آسیب دیده است تداخل ایجاد می
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معهذا اگر هم تصلب شرائین و هم فشارخون باال وجود داشته باشد، احتمال بروز آن بیشتر . شونددالیل گوناگونی ایجاد می

  .توانند سبب خونریزي از شریان مغز شوندضربات مغزي نیز می. است

  ت بافت آسیب دیده مغز به علت نرسیدن خون کافیهاي عصبی در قسمدهد ، سلولوقتی یک سکته مغزي رخ می

ها فرمان می ها هستند و از آناین بدین معنی است که قسمتی از بدن هم که تحت کنترل این سلول. نمی توانند عمل کنند 

  .توانند کار کنندگیرند نیز نمی

ا درك صحبت دیگران  و از دست دادن نتیجه معمولی یک سکته مغزي فلج یک طرف از بدن، کاهش توانائی درصحبت کردن ی

زمانی که یک سکته مغزي به مغز آسیب می رساند، اثرات آن ممکن است جزئی یا شدید و نیز موقتی یا دائمی . حافظه است

اثرات آن نیز به این بستگی دارد . اندهاي مغزي دارد که آسیب دیدهاین وضعیت بستگی به وسعت آسیب مغز و نوع سلول. باشد

  . کندچگونه بدن مجدداً جریان خون قسمت آسیب دیده مغز را برقرار میکه 

هاي جدید ایجاد کنند، بنا براین پیشگیري از سکته مغزي با سلولهاي مغزي آسیب دیده نمی توانند بهبود یابند یا اینکه سلول

  .اصالح عوامل خطرآفرین، بسیار مهم است 

باشد و ضربات و خونریزي مغزي ناشی از مغزي ناشی از مشکالت عروقی مد نظر می هايتوجه کنید در این برنامه فقط سکته* 

  . گرددآن را شامل نمی

  عالئم بروز سکته مغزي

از عالئم ) ها بصورت یک طرفه فلج اندام( حسی وکرختی ناگهانی در صورت ، بازو و یا پا در یک طرف بدن احساس ضعف یا بی

دو بینی ، تاري دید شدید یا کاهش بینایی بخصوص در یک ( ها شامل اختالل بینایی نشانهسایر . بروز سکته مغزي هستند 

از دست دادن توانائی صحبت کردن، لکنت زبان، (، اختالل تکلم )چشم ، بینایی نصفه ، دیدن لکه هاي سیاه در جلوي چشم 

ون علت، گیجی ناگهانی و بدون علت ، اختالل در ، سردرد ناگهانی شدید و بد)جا سنگین شدن زبان، پاسخ هاي بی مورد و بی

و سرگیجه بسیار شدید، خصوصاً همراه با هر یک از نشانه هائی که قبالً گفته ) تلو تلوخوردن یا افتادن ناگهانی ( تعادل بدن 

  .شد، هستند
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عامل هدایت کننده هاي مغزي با تشخیص وکنترل سکته قلبی قابل پیشگیري است، چون سکته قلبی یک بسیاري از سکته

این سکته هاي مغزي . گیرندمی هاي مغزي پیشیدهد که از سکتههاي مغزي گذرا رخ میبعضی وقتها حمله. سکته مغزي است

حمله هاي . کنند ولی براي مدت کوتاهی رخ می دهندهائی مثل سکته مغزي بزرگ و شدید ایجاد میکوچک وخفیف، نشانه

ز، چند هفته یا چند ماه قبل از یک سکته مغزي شدید رخ دهند، در نتیجه باید بعنوان عالیم مغزي گذرا می توانند چند رو

ها از بروز سکته مغزي بزرگ جلوگیري توجه پزشکی یا جراحی سریع درمورد این نشانه. هشدار دهنده مورد توجه قرار گیرند

  .می کند

در این شرایط بیمار . ها تماس گرفتبه پزشک مراجعه کرد یا با فوریت ها همانند سکته قلبی باید فوراًدر هنگام بروز این نشانه

حرکت بماند یا با برانکارد یا صندلی چرخدار به الزم است  تا رسیدن کمک پزشکی بی. نباید حرکت کند و فعالیتی داشته باشد

  .مرکز درمانی منتقل شود 

  .اند زندگی فرد را نجات دهد توتشخیص و پاسخ درست و فوري به نشانه هاي سکته مغزي می

  بازتوانی بعد ازحمله مغزي

اثراتی که سکته . بعد از بهبودي از سکته مغزي، بازتوانی درکمک به فرد و برگشت به زندگی مستقل بسیار مهم و حیاتی است

آموزش براي زندگی با  هاي زندگی روزانه تغییراتی داده شود، لذا نیاز بهگذارد ممکن است سبب شود در فعالیتمغزي بجا می

  .شرایط جدید دارد

بازتوانی براي بازسازي قدرت ، ظرفیت واعتماد به نفس بیمار . بازتوانی آسیب ایجاد شده بوسیله حمله مغزي را بر نمی گرداند 

برنامه بازتوانی . تواند ادامه یابد انجام می شود، لذا علیرغم تاثیرات و عوارض بجا مانده از سکته مغزي، فعالیتهاي روزانه می

بازتوانی بعد از تثبیت و . معموالً در جهت سوق دادن بیمار به سمت استقالل طراحی می شود و بستگی به نیازهاي بیمار دارد

  .شودپایدار شدن وضعیت بیمار بعد از حمله قلبی و آمادگی و توانایی او براي انجام بازتوانی، شروع می

  له قلبی و سکته مغزياقدامات الزم براي کاهش خطر حم

کنند، بیشتر احتمال افرادي که داراي سابقه سکته قلبی، بیماري قلبی، سابقه حمله مغزي گذرا هستند و دخانیات مصرف می

دهد، چون سبب افزایش سلولی گلبول کلسترول خون باال هم خطر سکته مغزي را افزایش می. دارد دچار سکته مغزي شوند
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کم تحرکی و چاقی بطور غیر مستقیم به علت باال . فراد مبتال به دیابت نیز خطر سکته مغزي بیشتر استدر ا. شودقرمز خون می

  .بردن خطر بیماري قلبی، در ایجاد خطر سکته مغزي نقش دارند

روق عوامل خطري وجود دارد که احتمال بروز بیماري ع. دهدحمله قلبی در بیماران مبتال به بیماري عروق کرونر قلب رخ می

براي مثال بیماري . توان انجام داددر مورد بعضی از این عوامل خطر آفرین کاري نمی. دهندکرونر وحمله قلبی را افزایش می

این بیماري در مردان بیش از زنان است و در افرادي که داراي سابقه خانوادگی . شودتر میعروق کرونر قلب با افزایش سن شایع

گرچه نمی توان سن، جنسیت و یا زمینه ارثی را کنترل کرد یا تغییر داد، اما . تر استهستند شایع هاي قلبی یا دیابتحمله

توان در ابتداي شروع زودرس بیماري عروق کرونر قلب، کارهایی را براي کاهش عوامل خطر مهم دیگر که شامل مصرف می

اگر بیش از یکی از این عوامل خطر . فه وزن است، انجام داددخانیات، کلسترول خون باال، فشار خون باال، کم تحرکی بدنی واضا

  . شودآفرین وجود داشته باشد، خطر بیماري عروق کرونر قلب چند برابر می

  .دهد اگر این عوامل خطر کاهش یابند وکنترل شوند، خطر بروز اولین حمله قلبی را کاهش می

هاي زیر توجه کنند و آن را عموم مردم باید به راهنمائی. ود داردچندین راه براي کاهش خطر حمله قلبی یا سکته مغزي وج

  :این کار زندگی آنها را نجات خواهد داد . پیگیري نمایند

  اندازه گیري فشار خون به طور منظم -

اگر فشار خون . فشار خون باال یک عامل خطر مهم در بروز حمله قلبی و مهمترین عامل خطر در بروز سکته مغزي است

میلی متر جیوه باشد ،  90میلی متر جیوه  و یا فشار خون دیاستول یاحداقل شما کمتر از  140ول یا حداکثر کمتر از سیست

  .اگر بیشتر باشد باید طبق دستور پزشک درمان وکنترل شود . الزم است هر سه سال یکبار آن را کنترل کرد

  عدم مصرف دخانیات -

  .در صورت مصرف باید ترك گردد. دهدسکته مغزي را افزایش میمصرف دخانیات خطر بروز حمله قلبی و 

  مصرف غذاهاي مغذي به مقدار متعادل -
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است استفاده ) نمک ( هاي اشباع کم و مقدار متعادل سدیم باید از یک رژیم غذایی متعادل که داراي کلسترول کم و چربی

مصرف . جاد حمله قلبی وسکته مغزي است، نقش دارندغذاهاي چرب در ایجاد تصلب شرائین که مهمترین عامل در ای. شود

  .باید از مصرف غذاهاي شور و پر چربی پرهیز کرد. شودبسیار زیاد سدیم در بعضی از افراد، سبب ایجاد فشار خون باالمی

  حفظ وزن در حد مطلوب -

  فعالیت بدنی یا ورزش بطور منظم -

  معاینات پزشکی منظم  -

الزم است عوامل خطر مهم مثل مصرف دخانیات، کلسترول خون باال، فشار خون باال، قند خون باال و عوامل کمک کننده در 

  . بروز حمله قلبی مثل افزایش وزن و چاقی و کم تحرکی، بطور منظم از نظر پزشکی بررسی شوند 

مناسب، فعالیت بدنی منظم ) رژیم غذایی( ایت تغذیه با رع. ها و عالئم حمله قلبی و سکته مغزي را باید جدي گرفتنشانه

  .توان احتمال بروز حمله قلبی و  سکته مغزي را تا حد زیادي کاهش دادوترك یا عدم مصرف دخانیات می

  دستورالعمل تشخیص سکته قلبی

) قفسه صدري( سینه اگر فرد با یکی از عالئم تنگی نفس، سرگیجه شدید و بدون علت و یا احساس ناراحتی یا درد قفسه 

مراجعه نماید باید مشکوك به سکته قلبی شد فشار خون او را اندازه بگیرید و مشخصات بیمار و عالئم بیمار را در دفتر ثبت نام 

  : در ابتدا از بیمار سوال کنید. بیماران بنویسید

  کنید؟آیا احساس درد، گرفتگی یا فشار در قفسه سینه می- 1

  ها و بازوها انتشار دارد ؟شانهآیا درد به گردن،  - 2

  آیا براي اولین بار است که این نوع درد را دارید؟- 3

  :اگر پاسخ هر یک از سواالت فوق خیر بود از بیمار سواالت زیر را بپرسید

  شود ؟آیا درد با غذا خوردن، دراز کشیدن یا  خم شدن تشدید می - 4
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  آیا در پوست قفسه سینه احساس سوزش دارید ؟ - 5

  شود ؟آیا درد با تنفس عمیق بدتر می -6

  درمان و ارجاع به پزشک  

  :بلی بود اقدامات زیر را انجام دهید  1- 3اگر پاسخ هر یک از سواالت بند 

از بیمار در مورد سابقه ابتالء به بیماري فشار خون باال سوال کنید، در صورتی که سابقه بیماري فشار خون باال دارد او را به - 1

  .را انجام دهید  5رجاع فوري دهید و تا مراجعه به پزشک اقدامات بند پزشک ا

ها این عالئم را دارد ولی این بار با عالئم شدیدتر اگر این وضعیت به طور ناگهانی براي فرد ایجاد شده باشد یا اگر فرد مدت - 2

  .را انجام دهید  5قدامات بند مراجعه کرده است، بیمار را به پزشک ارجاع فوري دهید و تا مراجعه به پزشک ا

در صورتیکه عالئم بیمار از قبل وجود داشته وشدت آن در حال حاضر تغییر نیافته است بیمار را به پزشک ارجاع غیر فوري  - 3

  .دهید 

تا میلی متر جیوه یا بیشتر باشد بیمار را به پزشک ارجاع فوري دهید و  90/140در صورتی که میزان فشار خون بیمار  - 4

  .را انجام دهید  5مراجعه به پزشک اقدامات بند 

  :قبل از ارجاع فوري بیمار اقدامات زیر را انجام دهید - 5

  .بیمار را بدون حرکت نگهدارید و بر روي تخت بخوابانید -الف

  .لیتر در دقیقه استفاده کنید و بر روي بینی بیمار قرار دهید 2از اکسیژن با شدت  - ب

مکانات بدون حرکت دادن بیمار و با استفاده از برانکارد یا صندلی چرخدار بیمار را به پزشک ارجاع فوري در صورت وجود ا - ج

  .اگر امکانات در همان موقع فراهم نباشد الزم است تا ارجاع فوري در این شرایط بیمار در خانه بهداشت بماند. دهید

- نگی نفس ناگهانی، سرگیجه و درد قفسه سینه مراجعه کند و این نشانهاگر بیمار داراي سابقه سکته قلبی با یکی از عالئم ت -6

  .اقدام کنید و بیمار را به پزشک ارجاع فوري دهید  5ها شدید باشد طبق بند 
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اگر بیمار داراي سابقه سکته قلبی با یکی از عالئم تنگی نفس ناگهانی و درد قفسه سینه مراجعه کند و این نشانه ها خفیف  - 7

  . یمار را به پزشک ارجاع غیر فوري دهیدباشد، ب

بیماران مبتال به بیماري قلبی عروقی و سکته قلبی باید طبق نظر پزشک مراقبت شوند و اگر پزشک دستور خاصی براي  - 8

  .پیگیري نداده باشد، هر سه ماه یکبار بیمار را براي مراقبت ارجاع غیر فوري دهید 

در این مورد بیمار را توجیه کنید تا حتماً از پزشک بخواهد پس از پایان . رگ تهیه شودبایست در دو بفرم ارجاع می: توجه 

  .اقدامات، نتایج را در فرم ارجاع ثبت کند و برگه دوم فرم ارجاع، توسط بیمار به خانه بهداشت عودت داده شود 

   مراقبت بیماران پیگیري و

مورد بررسی قرار گیرد و بیماري وي توسط پزشک تایید شود به عنوان  اگر فرد مشکوك به حمله قلبی بعد از ارجاع به پزشک

مشخصات بیماران مبتال به سکته قلبی شناخته شده قبلی و بیمارانی که . گرددبیمار مبتال به بیماري سکته قلبی محسوب می

مخصوص  "فرم پیگیري بیماران" و "فرم مراقبت بیماران مبتال به بیماري سکته قلبی"اند را بایستی در جدید شناسائی شده

  .بیماران مبتال به سکته قلبی، ثبت کنید 

در ابتدا بیمار باید طبق دستور پزشک پیگیري و مراقبت شود و بعد از این که وضعیت وي ثبات پیدا کرد، بیمار باید بطور - 

با فاصله یکماه از مراقبت ( رمانی معمول حداقل سه ماه یک بار توسط بهورز و سه ماه یک بار توسط پزشک مرکز بهداشتی د

 .در شرایط خاص ممکن است طبق دستور پزشک زمان پیگیري و مراقبت کوتاهتر شود . پیگیري و مراقبت شود) بهورز 

اگر بیمار مبتال به بیماري فشار خون باال و یا دیابت باشد، باید طبق دستورالعمل برنامه هاي کشوري فشار خون باال و دیابت  - 

  .مراقبت شود نیز 

متر جیوه و بیشتر میلی 90متر جیوه و بیشتر و یا فشار خون مینیمم میلی 140اگر در مراقبت بیمار، فشار خون ماکزیمم او  - 

  .باشد بیمار را به پزشک ارجاع فوري دهید 

در زمینه   نی را تعیین کنید،در هر بار مراقبت بیماران، الزم است فشارخون و وزن را اندازه بگیرید و نمایه توده بد: توجه 

آموزش دهید و ) رژیم غذایی مناسب، فعالیت بدنی و عدم مصرف یا ترك دخانیات ( مصرف بموقع دارو و مراقبتهاي غیر دارویی 
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روز از  3در صورتی که افراد بموقع براي مراقبت مراجعه نکنند بعد از گذشت . در صورت نیاز، بیمار را به پزشک ارجاع دهید

  .یخ مقرر بایستی تحت پیگیري قرار گیرندتار

  آموزش 

  :آموزش در مورد بیماري سکته قلبی در سه مرحله صورت می گیرد

  آموزش براي مراجعه کنندگان به خانه بهداشت - 

  ها و بازدیدها براي بیماران و خانواده آنهاآموزش در مراقبت- 

  آموزش همگانی و مستمر براي عموم مردم- 

بیماري سکته قلبی، آموزش همگانی و تشویق مردم به  مات براي پیشگیري ازاز مهمترین اقدا

  :اجراي موارد زیر می باشد 

  .از مصرف نمک زیاد پرهیز شود - 1

  .از پرخوري و مصرف غذاهاي پرچربی خودداري و در نتیجه از چاقی پیشگیري شود - 2

  .ریزي گرددسریعتر براي ترك برنامهدر صورت مصرف دخانیات هرچه  از مصرف دخانیات پرهیز شود و- 3

  .فعالیت بدنی و ورزش مداوم و منظم افزایش یابد - 4

  .گیري نمایندافراد سالم حداکثر هر سه سال یکبار حتما فشارخونشان را اندازه - 5

ندگی خود و محل ز) اورژانس ( هاي پزشکی هر فردي که مبتال به بیماري قلبی عروقی است، می بایست از قبل شماره فوریت

سریعترین مسیر رسیدن به بیمارستان یا مرکز بهداشتی درمانی از خانه یا محل کار خود را بررسی کند و آن را یاد بگیرد و با 

( هم چنین اطالعات اورژانسی . پزشک خود در مورد اقداماتی که می تواند قبل از رسیدن پزشک انجام دهد، صحبت کند

را با خود در همه جا به همراه داشته باشد و این اطالعات رابه فردي ) هایی که دارد و بیماري اطالعات مربوط به شرایط خاص

  .شناسد و نزدیک اوست، نیز بدهدکه او را می
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مصرف دخانیات ، کم تحرکی ، تغذیه ( توصیه هاي الزم به بیمار جهت اصالح شیوه زندگی 

  ) نامناسب 

  راهنماي تغذیه -1

ولی باید به یاد داشته باشید که . به مقدار متعادل بهتر از خوردن یک وعده غذا اما به مقدار زیاد است خوردن سه وعده غذا-

 .نوع غذا خیلی مهمتر از مقدار آن است و  بطور کلی غذاهاي مصرفی باید متنوع و شامل انواع گوناگون مواد غذایی باشند

  .ن سر سفره پرهیز کنیداز مصرف زیاد نمک خود داري کرده و از گذاشتن نمکدا- 

المقدور از خوردن پز یا کبابی تهیه کنید و حتیپز ، بخارغذاهاي کم چربی را انتخاب کنید و غذا را بیشتر به صورت آب- 

  .غذاهاي سرخ کرده خود داري کنید

  .سعی کنید لبنیات کم چربی ، گوشت کم چربی و مرغ بدون پوست مصرف کنید- 

وعده سبزي در روز و یا در مجموع   5تا  3وعده میوه و  4تا  2. (ومیوه جات به مقدار زیاد مصرف کنیداز سبزیجات ، ساالد - 

  )گرم میوه و سبزي در روز 400

  .هاي غالت با پوست و سیب زمینی به مقدار متعادل مصرف کنید اي مثل نان، ماکارونی، دانهغذاهاي نشاسته - 

  .جتناب کنیدهاي گازدار شیرین ااز مصرف نوشابه- 

  .مصرف شکر، شیرینی، شکالت، کیک و بیسکویت را شدیدا کاهش دهید- 

  .بجاي کره ، روغنهاي جامد و یا دنبه از روغنهاي مایع استفاده کنید- 

 .وکله و پاچه را کمتر مصرف کنید) جگر ، مغز ، دل ، قلوه ( گوشت ، امعاء و احشاء - 

  ) وعده در هفته  3 حداکثر( مصرف زرده تخم مرغ رامحدود کنید - 

 .حبوبات مثل عدس ، لپه و لوبیا را بیشتر مصرف کنید –
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  .دار مصرف کنیدحتی االمکان نان تهیه شده از آرد سبوس- 

  راهنماي ترك سیگار -2

  .براي کمک به فرد سیگاري به او بگوئید

  . ترك، کار دشواري نیست - 

  .دهنده باشد ماند که ممکن است آزار هفته باقی می 1-2عالئم ترك - 

اند در همان هفته اول و مابقی در طول سه ماهه اول به مصرف مجدد سیگار رو اکثر افرادي که مصرف سیگار را ترك کرده - 

  .آورند که ممکن است به دالیل شرایط پیش بینی نشده یا فشارهاي روانی شدید باشد می

  .می توان آنرا کنار گذاشت بخاطر داشته باشید سیگار کشیدن یک عادت است ، عادتی که - 

  .شوند به یاد داشته باشید اکثر افراد سیگاري پس از چندین بار تالش، موفق به ترك می- 

  :ترك سیگار داراي مراحل زیر است -

  .براي ترك تصمیم بگیرید - 1

  ...)شدن ظاهر و مثالً براي بهبود سالمتی ، براي بهتر (هرشب قبل از خواب به یکی از دالیل ترك خود فکر کنید - 2

  .یک برنامه نرمشی ورزشی را آغاز کنید ، مایعات بیشتري مصرف کنید، استراحت کنید ، از خستگی بپرهیزید- 3

  .فقط به فکر تعیین یک روز براي ترك کردن باشید. هیچ وقت به این فکر نکنید که هرگز سیگار مصرف نخواهید کرد- 4

ریزي کنید و پول کند بخواهید که با هم براي ترك مصرف سیگار برنامهمصرف میاز یکی از دوستانتان که او هم سیگار  - 5

  .انداز کنید تان راپسسیگار را روزانه

  .یک تاریخی براي ترك انتخاب کنید و روز ترك را به کلیه افراد خانواده ، دوستان و اطرافیان اطالع دهید -6

  . کنم و این کار را انجام دهید مصرف نمیدر روز ترك به خودتان بگوئید امروز سیگار  - 7
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  .لباسهاي خودرا تمیز کنید تا از بوي بد سیگارخالص شوید - 8

  .اي خود را تغییر دهید تا به کاهش تعداد مصرف سیگار کمک کند، براي مثال شیر بنوشیدعادت تغذیه - 9

  .یل کنیددر موقع میل به مصرف سیگار بجاي آن یک لیوان آب بنوشید یا میوه م - 10

  .در طول روز خود را مشغول کنید - 11

  .از افراد خانواده کمک بخواهید  - 13

  راهنماي ورزش-3

هایی ورزش. تمام ورزشها براي بدن مفید هستند ولی بهترین ورزش براي قلب، ورزشی است که استقامت بدن را افزایش دهد - 

ر پیاپی براي مدتی ادامه داشته باشند مثل راه رفتن سریع، دویدن ، کنند که در آنها حرکات بدنی بطواستقامت بدن را زیاد می

 شنا ، دوچرخه سواري و حرکات موزون و مالیم بهترین نوع ورزش هستند ، مانند دوچرخه سواري ، شنا، راهپیمایی 

 .بی است باید به خاطر داشت که ورزش نکردن و فعالیت بدنی کم یکی از عوامل موثر در ابتالء به بیماري قل - 

 .سعی کنید فعالیت بدنی جزئی از زندگی روزانه باشد- 

  . باید به یاد داشت که ورزش به آرامی شروع شود و بتدریج افزایش یابد - 

سطح مطلوب . اي که از پا بیافتید به اندازه اي ورزش کنید که احساس خستگی مطبوعی در شما بوجود آید، نه به اندازه - 

  .ین ورزش ضمن نفس نفس زدن بتوان صحبت کرد ورزش یعنی اینکه در ح

  .همیشه قبل از شروع ورزش، خود را با حرکات ورزشی مالیم و نرمش گرم کنید  - 

  .تر به ورزش ادامه دهید سعی کنید براي چند دقیقه با حرکات مالیم. براي خاتمه ورزش، بطور ناگهانی ورزش را تمام نکنید - 

  .ورزش را شروع نکنیدتا یک ساعت بعد از صرف غذا  - 

  .گوید ورزش کافی است در واقع بدن می. درد عضالت در حین ورزش را نادیده نگیرید- 
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دقیقه فعالیت کنید  30در صورتیکه نتوانید یکجا . دقیقه فعالیت بدنی انجام شود 30روز و روزانه  3بهتر است حداقل هفته اي 

  .اي تقسیم کرد دقیقه 10نوبت  3توان فعالیت بدنی را در طول روز به می

  دستورالعمل تشخیص سکته مغزي

ها فلج اندام( اگر فرد با یکی از عالئم احساس ضعف یا بی حسی وکرختی ناگهانی در صورت، بازو و یا پا در یک طرف بدن 

نصفه ، دیدن دوبینی ، تاري دید شدید یا کاهش بینائی بخصوص در یک چشم، بینایی ( ، اختالل بینایی )بصورت یک طرفه 

- از دست دادن توانائی صحبت کردن ، لکنت زبان ، سنگین شدن زبان ، پاسخ( ، اختالل تکلم )لکه هاي سیاه در جلوي چشم 

تلو تلو خوردن و یا (، سردرد ناگهانی شدید و بدون علت ، گیجی بدون علت ، اختالل در تعادل بدن )هاي بی مورد و بیجا 

فشارخون او را اندازه بگیرید و . یار شدید مراجعه کند، می بایست به سکته مغزي مشکوك شدوسرگیجه بس) افتادن ناگهانی

  .مشخصات بیمار وعالئم بیماري او را در دفتر ثبت نام بیماران بنویسید

  ارجاع به پزشک 

ارد یا صندلی چرخدار میلی متر جیوه باشد بدون حرکت دادن بیمار و با استفاده از برانک 90/140اگر فشار خون بیشتر از - 1

  .بیمار را به پزشک ارجاع فوري دهید 

  . اقدام کنید  1اگر بیمار داراي سابقه سکته مغزي با یکی از عالئم سکته مغزي مراجعه کند ، طبق بند - 2

، هر  بیماران مبتال به سکته مغزي باید طبق نظر پزشک مراقبت شوند و اگر پزشک دستور خاصی براي پیگیري نداشته باشد- 3

  . سه ماه یک بار بیمار را براي مراقبت ارجاع غیر فوري دهید 

در این مورد بیمار را توجیه کنید تا حتماً از پزشک بخواهد پس از پایان . فرم ارجاع می بایست در دو برگ تهیه شود : توجه*

  .خانه بهداشت عودت داده شوداقدامات ، نتایج را در فرم ارجاع ثبت کند و برگه دوم فرم ارجاع ، توسط بیمار به 

  پیگیري ومراقبت بیماران

اگر فرد مشکوك به سکته مغزي بعد از ارجاع به پزشک مورد بررسی قرار گیرد و بیماري وي توسط پزشک تایید شود به - 

ارانی که مشخصات بیماران مبتال به سکته مغزي شناخته شده قبلی و بیم. عنوان بیمار مبتال به سکته مغزي محسوب می گردد
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و فرم پیگیري بیماران مخصوص بیماران  "فرم مراقبت بیماران مبتال به سکته مغزي"اند را بایستی در جدید شناسائی شده

  .ثبت کنید  "مبتال به سکته مغزي 

ور معمول در ابتدا بیمار باید طبق دستور پزشک پیگیري و مراقبت شود و بعد از این که وضعیت وي ثبات پیدا کرد ، بیمار بط - 

) با فاصله یک ماه از مراقبت بهورز (باید حداقل سه ماه یکبار توسط بهورز و سه ماه یکبار توسط پزشک مرکز بهداشتی درمانی 

  .در شرایط خاص ممکن است طبق دستور پزشک زمان پیگیري و مراقبت کوتاهتر شود . پیگیري و مراقبت شود

هاي کشوري فشارخون باال و دیابت نیز باال و یا دیابت باشد باید طبق دستورعمل برنامهاگر بیمار مبتال به بیماري فشار خون  - 

  .مراقبت کنید 

در هر بار مراقبت بیماران ، الزم است فشار خون و وزن را اندازه بگیرید و نمایه توده بدنی را تعیین کنید ، در زمینه : توجه*

و بازتوانی  آموزش ) م غذایی ، فعالیت بدنی و عدم مصرف یا ترك دخانیات رژی( مصرف بموقع دارو و مراقبتهاي غیردارویی 

 3در صورتیکه افراد بموقع براي مراقبت مراجعه نکنند بعد از گذشت . دهید و در صورت نیاز ، بیمار را به پزشک ارجاع دهید 

  .روز از تاریخ مقرر بایستی تحت پیگیري قرار گیرند

  آموزش

در مراقبت بیماران مبتال به سکته مغزي . سکته مغزي را همانندآموزش در سکته قلبی انجام دهید  مورد بیماري آموزش در

  .مسئله بازتوانی بسیار مهم است و الزم است در این مورد به بیمار آموزش الزم ارائه شود 
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علیرضا مهدوي، عباس نوروزي نژاد، مرداد دکتر  - هاي کنترل بیماریهاي غیرواگیر ویژه بهورزانمجموعه آموزشی برنامه: منابع

85  

  

  

  :تمرین نظري

  .عالیم بروز حمله قلبی و سکته مغزي را توضیح دهید - 1

 .اقدامات الزم در مواقع بروز ایست قلبی را توضیح دهید - 2

 .انسداد مغزي و خونریزي مغزي و عالیم هر کدام را توضیح دهید - 3

 .مغزي را توضیح دهید اقدامات الزم براي کاهش خطر حمله قلبی و سکته - 4

  

 

  :تمرین عملی

  .در حضور مربی نحوه انجام ماساژ قلبی را تمرین کنید - 1
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  سومسوم  فصلفصل
  

  بیماري چاقیبیماري چاقی
  

  

  :پس ازمطالعه این فصل انتظارمی رود بتوانید ::اهدافاهداف

  .چاقی را تعریف کنید - 1

 .نحوه ارزیابی و برآورد خطر اضافه وزن و چاقی را توضیح دهید - 2

 .وزن و چاقی بر سالمتی انسان و فواید کاهش وزن آشنا باشیدبا تاثیر اضافه  - 3

 .درمان اضافه وزن و چاقی و راههاي کاهش وزن را به مردم آموزش دهید - 4
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  :مقدمه

 170در حالی که . کنندعامل خطر مهم و برتر جهانی و منطقه اي است، که بار بیماري زیادي را ایجاد می 10چاقی یکی از 

میرند، بیش از یک ها به همین علت میمیلیون نفر از آن 3در کشورهاي فقیر، کم وزنی دارند، و ساالنه بیش از  میلیون کودك

. ها از نظر بالینی چاق هستندمیلیون نفر از آن 300میلیارد انسان بالغ در سراسر دنیا وجود دارند که اضافه وزن دارند وحداقل 

هاي مرتبط با چاقی جان خود را از نفر در آمریکاي شمالی و اروپاي غربی بر اثر بیماري از این میان ساالنه حدود نیم میلیون

وزن باال وچاقی، از عوامل تعیین کننده سالمتی . داراي اضافه وزن یا چاقی هستند % 35در ایران حدود . دهند دست می

چاقی . در مقابل انسولین نقش مهمی دارند هستند و در افزایش فشار خون، کلسترول خون، تري گلیسیرید خون و مقاومت

، مشکالت استخوانی 2سکته مغزي ، دیابت نوع   ،)رسانندعروقی که به عضله قلب خون می( خطر بیماري هاي عروق کرونر قلب 

را ) ه صفرا پستان ، کولون ، پروستات ، دیواره رحم ، کلیه ، تخمدان ، لوزالمعده ، کبد وکیس( مفصلی ، و بسیاري از سرطان ها 

چاقی یک بیماري چند علتی پیچیده است که عالوه بر عامل ژنتیک، عامل محیط نیز در آن نقش دارد اما می . دهد افزایش می

 .توان با یک سري اقدامات بموقع و ساده احتمال بروز چاقی را کاهش داد 

  چاقی چیست ؟

زمانی که دریافت انرژي از مصرف یا سوخت انرژي در . شود به تجمع غیر طبیعی چربی در بدن چاقی گفته می: تعریف چاقی

این سلولهاي چربی به . کند بدن تجاوز کند، بدن انرژي اضافه را در سلولهاي چربی که در بافت چربی وجود دارند، ذخیره می

- شوند یا کوچک میمیکند ، بزرگ عنوان ذخیره انرژي عمل می کنند و بسته به این که فرد چگونه این انرژي را مصرف می

شود و فرد اگر فرد بین دریافت و مصرف انرژي توسط عادات خوردن و ورزش منظم تعادل برقرار نکند، چربی ساخته می. شوند 

خطراتی که با چاقی همراه . افراد چاق از نظر مقدار و نحوه توزیع چربی در بدن متقاوت هستند. شود دچار اضافه  وزن می

  .شوند ، تحت تاثیر نحوه توزیع چربی در بدن هستند هایی که از چاقی ناشی میاريهستند و نوع بیم

  . یابد خطر عوارض چاقی، باالخص بیماري قلبی عروقی بیشتر است زمانی که قسمت عمده چربی در شکم تجمع می

ژنتیکی فرد را مستعد می کند تا در  در واقع زمینه. هاستدر برخی از خانواده ها احتمال ابتال به چاقی بیش از سایر خانواده

  . صورت دریافت بیش از حد انرژي یا فعالیت ناکافی، دچار اضافه وزن شود 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٥٨ 
  

  عوامل موثر بر چاقی

عادات غذایی نامناسب، مصرف بعضی از داروها ، کم تحرکی و . عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی در تعیین وزن افراد نقش دارند

  .مل موثر در افزایش وزن هستندبعضی از بیماري ها از عوا

  : عوامل ژنتیکی

  : عوامل محیطی 

  رویه غذاهاي چرب و شیرین عادات غذایی نامناسب مثل مصرف بی -الف

  کم تحرکی  –ب 

  ها مثل کم کاري تیروئید بعضی از بیماري- پ

  مصرف بعضی از داروها - ت

  چاقی ارزیابی و برآورد خطر اضافه وزن و

وزن وچاقی است که می تواند شیوع ترین راه تعیین اضافهترین و رایجتعیین نمایه توده بدنی ساده ) :BMI(نمایه توده بدنی 

نمایه توده بدنی یک شاخص ساده نسبت وزن به ازاي قد بدون . چاقی در جامعه وخطرات همراه و مرتبط با چاقی را تعیین کند

دارد، که بر اساس تقسیم وزن بدن برحسب کیلوگرم بر مجذور قد بر توجه به جنس است و ارتباط قوي با میزان چربی بدن 

کیلوگرم باشد، نمایه توده بدنی او  85سانتیمتر و وزن  180مثال ً اگر فردي داراي قد ) Kg/m2(شوند حسب متر محاسبه می

)Kg/m2(23/26 شده است که پس از براي ساده کردن محاسبات، جدول و یا نموداري تهیه  8/1/85×8/1=23/26. می شود

درمجموع هر چه مقدار نمایه توده . توان براحتی نمایه توده بدنی فرد را تعیین نموداندازه گیري وزن و قد، با استفاده از آن می

اگر نمایه توده بدنی باال باشد و باالخص اگر سایر . شود، بیشتر استبدنی بیشتر باشد، خطري که به افزایش وزن مربوط می

البته باید توجه داشت که . طر مرتبط با اضافه وزن و چاقی نیز وجود داشته باشد، کم کردن وزن بسیار سودمند استعوامل خ

  .تواند به دلیل کوتاه شدن قد ناشی از پوکی استخوان باشد می BMIافزایش ) سال و بیشتر  60افراد ( در سالمندان 
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بر اساس مقدار نمایه توده بدنی و احتمال خطر ) سال 20≤(طبقه بندي وزن درافراد بزرگسال -1جدول شماره 

  هاي مرتبط بیماري

 با چاقی) مرتبط ( خطر بیماري هاي همراه  سال 20- 59 طبقه

)Kg/m2(BMI 

>در سالمندان( >5/18 کم وزن  )اما خطر سایر مشکالت بهداشتی ناشی از کم وزنی افزایش یافته است (کم  )22

 در حد معمول )22- 9/24در سالمندان ( 5/18-9/24 وزن طبیعی

 خفیف 25-9/29 اضافه وزن

 متوسط 30-9/34 1چاقی درجه 

 شدید 35-9/39 2چاقی درجه 

 خیلی شدید ≤40 3چاقی درجه 

  

هاي همراه و مرتبط با از این نقطه خطر بیماري. نامندو باالتر در بزرگساالن را اضافه وزن می Kg/m2(25(نمایه توده بدنی 

  .شود چاقی با افزایش وزن زیاد می

 40به چاقی درجه دو و 35- 9/39به چاقی درجه یک،  30- 9/34نمایه توده بدنی . نامندو باالتر را چاقی می 30نمایه توده بدنی 

  .شودتقسیم بندي می 3و باالتر به چاقی درجه 

رکیب بدن در حال تغییر است و سن شروع بلوغ نیز با توجه به اینکه در کودکان یا نوجوانان هنوز قد در حال افزایش و ت*

  .متفاوت است، طبقه بندي چاقی با سایر گروههاي سنی اختالف دارد

  .سال طبقه بندي وزن بر اساس مقدار نمایه توده بدنی مخصوص دانش آموزان صورت می گیرد  6- 18در گروه سنی *
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اندازه دور کمر . هاي ناشی از چاقی، اندازه گیري دور کمر استیکی دیگر از راه هاي ارزیابی خطر بروز بیماري :اندازه دور کمر

  .گرددسانتیمتر در مردان تجمع چربی شکمی زیاد محسوب می 102سانتیمتر در زنان وبیش از  88بیش از 

  هاي همراه با چاقیعوامل خطر یا بیماري

توجه به درمان و . دهندامل خطر همراه با چاقی، سالمت بیماران چاق را در معرض خطر جدي قرار میها یا عوبعضی از بیماري

- این بیماریها شامل بیماري عروق کرونر قلب، سایر بیماري هایی که ایجاد تصلب شرایین می. مراقبت این افراد ضروري است

مثل قطع قاعدگی وخونریزي، مشکالت استخوانی مفصلی، سنگ و وقفه تنفسی در خواب، اختالالت زنانگی  2کنند، دیابت نوع 

  .ها واسترس هستندکیسه صفرا و عوارض آن

عوامل خطر آفرین شامل مصرف دخانیات، فشار خون باال، اختالل چربی خون، اختالل گلوکز ناشتا، سابقه خانوادگی بیماري 

سالگی یا قبل از آن، یا در زنان  55یک خانواده در سن  سکته قلبی یا مرگ ناگهانی در مردان درجه( عروق کرونر زودرس 

، کم )یا بعد از یائسگی (سال و بیشتر  55سال و بیشتر یا زنان  45، مردان )سالگی یا قبل از آن  65درجه یک خانواده در سن 

  .تحرکی ، تري گلیسیرید خون باال هستند 

  تاثیر اضافه وزن و چاقی بر سالمتی

هاي ناشی از بیماري را شامل اضافه وزن و چاقی بسیار متفاوت است و از افزایش خطر مرگ زودرس تا ناتوانیعواقب بهداشتی 

چاقی یکی از عوامل خطر مهم براي بیماریهاي غیر واگیر . هر چه مدت ابتال به چاقی بیشتر باشد، خطر بیشتر است. شودمی

-یز یک بیماري مزمن است که با افزایش آن خطر مرگ نیز افزایش میچاقی خود ن. مانند دیابت ، قلب و عروق و سرطان است

چاقی در کودکی و نوجوانی . دهدافزایش وزن در دوران بزرگسالی که بیشتر آن چربی است ، خطرسالمتی را افزایش می. یابد

  .زمینه ابتالء به چاقی در بزرگسالی را افزایش می دهد 

اضافه وزن و چاقی، انجام مداخالت الزم براي پیشگیري از افزایش وزن وکنترل چاقی  با توجه به عوارض و مشکالت ناشی از

  . ضروري است
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  فواید کاهش وزن در افراد مبتال به اضافه وزن و چاقی

کاهش وزن در حد متوسط سبب بهبودي . کندکاهش وزن قندخون، فشارخون و چربی خون را در سطح مطلوب کنترل می

کند، کیفیت خواب را بهبود می دهد، خواب شود، تعداد وقوع وقفه تنفسی در خواب را کم میگی نفس میها و تنعملکرد ریه

. البته حفظ وزن کاهش یافته در بهبودي موثر است. کندآلودگی در طول روز ، درد استخوانی مفصلی و نیز درد کمر را کم می

مانند اختالل ( بود بعضی از مواد مغذي و بروز برخی بیماریها هاي غذایی نامناسب براي کاهش وزن سبب کمپیروي از رژیم

هاي کاهش وزن را کاهش و افزایش وزن مکرر اثرات منفی بر سالمتی دارد و موفقیت در برنامه. شود در فرد می) گوارشی 

  . سازدمشکل می

ی و پیشگیري از اضافه وزن بیشتر هدف از کاهش وزن و مراقبت آن شامل کاهش وزن، حفظ وزن کاهش یافته به مدت طوالن

  .است 

  . ارزیابی و مراقبت: درمان یک فرد داراي اضافه وزن و چاقی شامل دو مرحله است :درمان اضافه وزن وچاقی 

مراقبت نه تنها شامل کاهش و حفظ وزن بدن است بلکه . شامل تعیین درجه چاقی و وضعیت کلی سالمتی است :ارزیابی

چاقی یک بیماري مزمن است و بیمار وکارکنان بهداشتی باید . الزم براي کنترل سایر عوامل خطرزاستشامل انجام اقدامات 

  .بدانند که درمان نیاز به تالش دراز مدت در طول زندگی دارد

تغییر (هاي موثر براي کنترل وزن وجود دارد، که کامل درمان با رژیم غذایی، فعالیت بدنی، درمان رفتاري انواع مختلف درمان

  . ، درمان دارویی ، درمان ترکیبی و جراحی است)شیوه زندگی 

ی، از نظر سن، جنس، فعالیت بدن( رژیم غذایی یعنی تنظیم یک برنامه غذایی مناسب بر اساس شرایط فرد : رژیم غذایی 

  .براي دستیابی به سالمتی ... ) سالمتی، عادات غذایی، 

هاي غذایی، عادات غذایی یکی از راههاي مهم براي اصالح رژیم غذایی، آموزش افراد در مورد اصول تغذیه مناسب، گروه- 

  .مناسب وتهیه و طبخ صحیح مواد غذایی است 

 .هاي غذایی تحت مراقبت قرار گیرندامه و توصیهدر طی رژیم غذایی افراد باید از نظر پیروي صحیح از برن- 
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  هاي غذایی براي کاهش وزنتوصیه

  .از مصرف غذاهاي پرانرژي حاوي مقادیر زیاد چربی و کربوهیدرات اجتناب شود- 

  .حجم غذاي مصرفی در هر وعده کاهش یابد - 

  .آب به مقدار کافی مصرف شود - 

ر ترکیبات آن مصرف چربی و نمک در حدي باشد که سایر عوامل خطرزاي ریزي شود که درژیم غذایی باید طوري برنامه- 

  .را کاهش دهد و اصالح کند... ) مانند فشار خون باال ، کلسترول خون باالو ( بیماري قلبی عروقی 

و مقدار براي حفظ وزن، هر فرد باید در روز به تعادل مقدار انرژي که دریافت می کند . بعد ازکاهش وزن حفظ آن مهم است- 

  .سوزاند توجه کند تا قادر به حفظ وزن مطلوب خود باشدانرژي که از طریق فعالیت می

نباید موفقیت در کاهش وزن را بر اساس مقدار وزن از دست داده ارزشیابی . کاهش وزن نباید اولین هدف براي سالمتی باشد- 

هاي مزمن همراه با چاقی یا نشانه هاي آن و پذیرش شیوه کرد بلکه باید بر اساس میزان بهبودي در عوامل خطرزاي بیماري

  .زندگی مناسب، ارزشیابی شود 

هاي غیر واگیر همراه هدف از رژیم غذایی تنها کاهش وزن نیست بلکه یکی از اهداف مهم، کنترل سایر عوامل خطرساز بیماري

  .با چاقی است

  فعالیت بدنی

افزایش . فعالیت بدنی بصورت مستقیم و غیر مستقیم بر سالمت تاثیر دارد. اردکاهش فعالیت روزانه در افزایش وزن دخالت د

انجام فعالیت بدنی همراه با رژیم غذایی نسبت . فعالیت بدنی با افزایش مصرف و سوخت انرژي در کاهش و حفظ وزن موثر است

فعالیت بدنی حجم چربی بدن را . است به یک رژیم غذایی بدون فعالیت بدنی بیشتر در کاهش خطر بیماري قلبی عروقی موثر

  .کنددهد، جلوگیري میکند و از کاهش توده عضالنی که غالباً در طی کاهش وزن رخ میکم می

دقیقه در روز و در بیشتر روزهاي هفته یا  60الی  30فعالیت بدنی مناسب فعالیت بدنی با شدت متوسط است که به مدت - 

  جسمانی فرد روي تند، دویدن آرام، دوچرخه سواري و شنا بر اساس شرایطبه عنوان مثال پیاده. ترجیحاً تمام روزها انجام گیرد
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  .از ورزشهاي مناسب در این مورد هستند

  .فعالیت بدنی یک عامل کلیدي براي حفظ وزن کاهش یافته است- 

ایی است که در کاهش وزن موثر این نوع درمان شامل تغییر الگوهاي رژیم غذایی و فعالیت بدنی و رفتاره:رفتار درمانی

  .اصالح عادات غذایی و میزان فعالیت بدنی به منظور کاهش و کنترل وزن نیاز به زمان دارد . هستند

  .درمان دارویی در صورت نیاز باید تحت نظر پزشک تجویز شود:درمان داروئی 

  .، تحت پایش و مراقبت قرار گیرندبیماران تحت درمان باید بطور منظم براي تعیین تاثیر دارو وتداوم درمان- 

هاي اولیه درمان چاقی شامل اصالح رژیم غذایی، افزایش فعالیت بدنی و یا دارودرمانی موثر نباشند، زمانی که راه:جراحی 

در این روش جراحی بر روي معده یا روده به منظور کاهش حجم . شودهاي درمان چاقی توصیه میجراحی به عنوان یکی از راه

باید توجه داشت حتی درصورت انجام عمل جراحی پیروي از رژیم غذایی مناسب و افزایش . شوداي دریافتی انجام میغذ

  .فعالیت بدنی ضروري است

  :پیشنهادهاي کلی درمان اضافه وزن در کسانی که تحت رژیم غذایی هستند

موارد در برنامه کاهش وزن در افراد چاق به در برخی . هدف ازکاهش وزن رسیدن به وزن مطلوب براي حفظ سالمتی است- 1

دهد اما این مسئله نباید موجب ناامیدي ونگرانی این افراد از ادامه برنامه ویژه کسانی که وزن بسیار زیادي دارند، شکست رخ می

  .شود

  هاي خیلی سختهشدار در مورد رژیم

گذارند و اغلب باعث پرخوري در مراحل بعد از رژیم می هاي غذایی خیلی سخت عوارض نامطلوب بر سالمت فردپیروي از رژیم

افتد هاي سخت اتفاق میکاهش وزن اولیه که در اثر پیروي از رژیم. شودشوند که خود باعث افزایش مجدد وزن میغذایی می

حمل سرما، ریزش مو، توان از تهوع، عدم تاز عوارض جانبی نامطلوب اینگونه رژیم ها می. بیشتر به علت دفع مایعات بدن است

  .سنگ کیسه صفرا و نامنظمی قاعدگی نام برد 
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  آموزش 

 . از مهمترین اقدامات براي پیشگیري از چاقی آموزش همگانی و تشویق مردم به اجراي موارد زیر می باشد

  .از اضافه وزن پرهیز شود- 1

وزن مطلوب نه تنها براي افرادي که اخیراً کاهش حفظ . با داشتن رژیم غذایی و فعالیت بدنی مناسب، وزن مطلوب حفظ شود- 2

حفظ . شوداند، بلکه براي همه افراد ضروري است، زیرا روند طبیعی نمایه توده بدنی با افزایش سن بتدریج زیاد میوزن داشته

ض پزشکی آن وزن براي یک مدت طوالنی، یک دستاورد خاص براي افرادي است که یا داراي سابقه خانوادگی چاقی و یا عوار

  .هستند و یا مستعد اضافه وزن و چاقی هستند

مصرف سیگار و یا . ریزي گردداز مصرف دخانیات پرهیز شود و در صورت مصرف دخانیات هر چه سریعتر براي ترك برنامه - 3

. فزایش یابدوقتی مصرف سیگار ترك شود ممکن است وزن ا. سازدسایر دخانیات، انجام فعالیت بدنی یا ورزش را دشوار می

شود، اما به خاطر داشته باشید همه آنهایی که سیگار را ترك کیلوگرم به وزن اضافه می 2بطوري که در نیمی از افراد کمتر از 

  .کنندکنند، اضافه وزن پیدا نمیمی

  .فعالیت بدنی و ورزش مداوم و منظم افزایش یابد- 4

  .کاهش وزن تا رسیدن به وزن مطلوب ارتقاء یابد- 5

  .هاي بروز چاقی در آینده راکاهش دهد در طول دوران بارداري وکودکی تغذیه سالم و مناسب صورت گیرد تا زمینه-6

  .مراقبت ازسایر بیماري هاي همراه چاقی حتی اگر کاهش وزن در حد مطلوب نباشد، سالمتی را بهبود می بخشد - 7

  )کی ، تغذیه نامناسبکم تحر(توصیه هاي الزم به بیماري جهت اصالح شیوه زندگی

  راهنماي تغذیه 

  .اقدام شود  "چه غذایی بخوریم تا سالم زندگی کنیم"بر اساس برنامه غذایی توصیه شده توسط مشاور تغذیه  وکتابچه راهنماي 

  راهنماي ورزش

  کارآیی قلب که عالوه بر مصرف انرژي سبب بهبود تمام ورزشها براي بدن مفید هستند ولی بهترین ورزش ورزشی است - 

  .مثل راه رفتن سریع ، دویدن ، شنا ، دوچرخه سواري و طناب زدن . شود می
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  .سعی کنید فعالیت بدنی جزئی از زندگی روزانه باشد - 

  .باید به یاد داشت که ورزش به آرامی شروع شود و بتدریج افزایش یابد  - 

سطح مطلوب . اي که از پا بیافتید آید، نه به اندازه به اندازه اي ورزش کنید که احساس خستگی مطبوعی در شما بوجود- 

  .ورزش یعنی اینکه در حین ورزش ضمن نفس نفس زدن بتوان صحبت کرد

  .همیشه قبل از شروع ورزش، خود را با حرکات ورزشی مالیم  و نرمش گرم کنید - 

  .تر به ورزش ادامه دهیده با حرکات مالیمسعی کنید براي چند دقیق. براي خاتمه ورزش، بطور ناگهانی ورزش را تمام نکنید- 

  .تا یکساعت بعد از صرف غذا ورزش را شروع نکنید - 

  . " !ورزش کافی است"در واقع بدن می گوید . درد عضالت در حین ورزش را نادیده نگیرید - 

 30در صورتی که نتوانید یکجا  .دقیقه فعالیت بدنی انجام شود 30روز و ترجیحاً هر روز و روزانه  3بهتر است حداقل هفته اي - 

  .اي تقسیم کرددقیقه10نوبت  3توان فعالیت بدنی را در طول روز به دقیقه فعالیت کنید می

  : منابع

  85دکتر علیرضا مهدوي، عباس نوروزي نژاد، مرداد  - هاي کنترل بیماریهاي غیرواگیر ویژه بهورزانمجموعه آموزشی برنامه

  :تمرین نظري

 .کرده و عوامل موثر بر چاقی را نام ببرید چاقی را تعریف - 1

 .مضرات اضافه وزن و چاقی را توضیح دهید - 2

 .درمانهاي اضافه وزن و چاقی را شرح دهید - 3

  

  :تمرین عملی

  .با کمک مربی نمایه توده بدنی خود و چند نفر از همکالسان خود را محاسبه نمایید- 1
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  چهارمچهارم  فصلفصل
  

  دیابتدیابت
  

  :فصل انتظارمی رود بتوانید پس ازمطالعه این ::اهدافاهداف    

  

  .انواع آن را توضیح دهید  بیماري دیابت و- 1

  .عالیم و نشانه هاي هر یک از انواع دیابت را نام ببرید - 2

  .عوارض بیماري دیابت را توضیح دهید و اهمیت توجه به عوارض را بدانید - 3

  .دیابت بارداري را توضیح دهید - 4

  .ابتال به دیابت را بخوبی بشناسید وبه خاطر بسپارید ) خطرعالیم (افراد در معرض خطر و - 5

  .نحوه پیگیري وانواع آموزشهاي الزم براي مراقبت بیماران دیابتی را بیان کنید -6
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  :مقدمه  

ود آگاه دیابت یک بیماري غیر واگیر است که تعداد زیادي از افراد جامعه به آن مبتال هستند ، ولی نیمی از آنها از بیماري خ  

توسط سلولها جذب نمی شود و ) سوخت وساز( به طور طبیعی براي تولید انرژي ) گلوکز(قند خون  اندر این بیمار. نیستند 

مقدار طبیعی قند خون در افراد سالم بین. بنابراین میزان قند خون افزایش می یابد 
1      و در مبتالیان بیش از 99تا  70     

  .است  126

  :انواع دیابت 

  :دیابت یا بیماري قند به انواع زیر تقسیم می شود 

  1دیابت نوع  -1

به این نوع مبتال %)  15تا %  10(این دیابت بیشتر درکودکان و جوانان دیده می شود و درصد کمی از افراد مبتال به دیابت 

افراد مبتال براي درمان این نوع بیماري باید . است کاهش یاعدم ترشح هورمونی به نام انسولین  1عامل بروز دیابت نوع . هستند 

  .انسولین تزریق کنند

سیستم ایمنی بدن به اشتباه علیه ( اختاللها و بیماري سیستم ایمنی بدن ) ارثی( استعداد ژنتیکی  1علل بروز دیابت نوع 

یروسها ، فشارهاي عصبی یا استرسها می بعضی و) سلولهاي سازنده انسولین موادي می سازد که این سلولها را از بین می برد 

  :این عالیم عبارتند از . معموالً شدید و ناگهانی است  1عالیم دیابت نوع . باشد 

 ) پرنوشی(تشنگی زیاد ونوشیدن آب بسیار  - 1

 ) پرخوري(گرسنگی  - 2

 )پرادراري( ادرار زیاد  - 3

 خستگی زیاد - 4

 کم شدن وزن بدن و الغري - 5

 تاري دید -6

                                                             
 )     (هر دسی لیتر معادل یکصد سی سی یا یکصد سانتی متر مکعب است .1
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  2دیابت نوع  -2

در این %) 90تا %  85بیش از ( سال مشاهده می شود و اکثر افراد مبتال به دیابت  30این نوع دیابت بیشتر در افراد باالي   

این بیماران معموالً چاق هستند و درمان آنها با برنامه غذایی مناسب ، ورزش و یا داروهاي خوراکی انجام . گروه قرار دارند 

مقدار ترشح انسولین طبیعی است و یا حتی افزایش یافته ، اما سلولهاي بدن حساسیت  2ابت نوع به طور معمول در دی. میشود

 30با سن بیش از ( در افراد بزرگسال . خود را به انسولین از دست داده اند که این وضعیت مقاومت به انسولین نامیده می شود

سابقه فامیلی و ارثی مهم ترین علل بروز ) ورزش (فعالیت بدنی  عواملی از قبیل اضافه وزن و چاقی ، کم تحرکی یا عدم) سال 

  .است  2دیابت نوع  

افزایش چربی در بدن باعث افزایش مقاومت به انسولین و . است  2چاقی مهمترین عامل محیطی دخیل در بروز دیابت نوع 

 - ش از نیمی از موارد با ورزش و رژیم غذایی در بی 2به همین دلیل است که دیابت نوع . بنابراین باال رفتن قند خون می شود

کم تحرکی و مصرف غذاهاي پر انرژي که در شهرهاي بزرگ و صنعتی شایع . درمان می گردد - که باعث کاهش وزن می شود

  . این شیوه زندگی که به چاقی منجرمی شود  ، شیوه زندگی غربی هم نامیده شده است . است 2است ، عامل بروز دیابت نوع 

  :برخی از این عالیم عبارتند از. اغلب عالمتی وجود ندارد و یا غیر اختصاصی است  2ر دیابت نوع د

 احساس گرسنگی و بی حوصلگی - 1

 گرسنگی - 2

 تشنگی - 3

 احساس سوزش در انگشتان دست و پا - 4

 کاهش وزن - 5

 ادرار شبانه  -6

 اختالل در بینایی - 7

 عفونتهاي مکرر - 8

 تاخیر در بهبود زخم ها وبریدگی ها - 9
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دراین موارد ، ابتدا عوارض . بعضی از عالیم فوق ناشی از عوارض دیابت است و سالها پس از ابتال به دیابت ظاهر می شود

  . دیابت مشاهده می شوند و بعد به ابتالي چند ساله به دیابت پی برده می شود

  دیابت بارداري -3

این نوع دیابت ، دیابت . متفاوت است 2و 1انواع  هاي باردار ممکن است مبتال به نوعی دیابت شوند که ازبرخی خانم

که معموالً بعد از ماه پنجم بارداري ایجاد شده و اغلب ظرف مدت کوتاهی پس از پایان دوره بارداري از بین .بارداري است 

ینده بیشتر می در این افراد احتمال ابتال به دیابت در آ. می رود ، اما کنترل آن طی دوران بارداري اهمیت بسیاري دارد 

درمان دیابت بارداري ، با تزریق . در صورت عدم کنترل قند خون عوارض متعددي مادر و جنین را تهدید می کند . شود

  .انسولین صورت می گیرد و مصرف داروهاي کاهنده قند خون طی دوران بارداري ممنوع است 

اما دانشمندان عقیده دارند هورمونها ، زمینه . ته است علت دقیق بروز دیابت بارداري همچون انواع دیگر دیابت ناشناخ

  .ژنتیکی وچاقی نقش ویژه اي در ایجاد این بیماري دارند 

اگر چه . طی دوران بارداري جفت که وظیفه تغذیه جنین را به عهده دارد مقادیر زیادي از انواع هورمونها تولید میکند 

، اما موجب اختالل در عملکرد انسولین و مقاومت به آن در بدن مادر وجود این هورمونها براي رشد جنین ضروري است 

  .می شود

ولی تعداد کمی از آنها به دیابت بارداري مبتال . تمام خانم هاي باردار دچار درجه هایی از مقاومت به انسولین می شوند 

و به همین دلیل خانم هاي باردار در حاملگی ظاهر می شود  26 - 28دیابت بارداري معموال ً در هفته هاي . خواهند شد 

. غربالگري می شوند تا در صورت ابتال به دیابت بارداري به سرعت شناسایی ودرمان شوند  GCTاین هفته ها با آزمایش 

را انجام دهند  GCT می بایست آزمایش) بارداري   6- 10هفته هاي ( خانم هاي باردار در معرض خطر در اولین مراجعه 

بنابراین کم کردن وزن قبل از بارداري . داري در خانم هایی که قبل از حاملگی چاق هستند بیشتر دیده می شوددیابت بار.

  .به پیشگیري از ابتال به این بیماري کمک می کند 

  انواع اختصاصی دیابت  -4

   .غالباً به علت بیماریهاي دیگر ایجاد می شود و شیوع آن بسیار کم است 
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  :عوارض دیابت 

  :شکل است  2دیابت به عوارض 

در این موارد قند خون بیمار به شدت پائین آمده یا باال می رود که در هر دو حالت باید بیمار را : عوارض زودرس  - 1

 .بالفاصله به پزشک ارجاع دهید 

،کم خوردن ) کاهش دهنده قند خون( کاهش قند خون ممکن است به علت مصرف زیاد انسولین یا قرص هاي ضد دیابت 

  .ا حذف یک وعده غذا  و فعالیت زیاد ایجاد شود ی

عالیم کاهش قند خون احساس ضعف یا گرسنگی ، رنگ پریدگی ، عرق سرد ، طپش قلب ، سرگیجه ، گیجی ، خواب 

انرژي مورد نیاز خود را به دست می  از آنجاکه سلولهاي مغز فقط از سوزاندن قند ، . آلودگی و در نهایت بیهوشی است 

این آسیب برگشت ناپذیر و دائمی . اهش شدید قند خون براي مدت کوتاهی سبب آسیب سلولهاي مغزي می شود آورند، ک

  .است 

در صورت بروز کاهش قند خون چنانچه بیمار بیهوش نشده باشد، می توانید به او چند حبه قند یا یک ماده غذایی شیرین 

در حالت بیهوشی هیچ ماده غذایی . ید که راه تنفسی او باز باشداگر بیمار بیهوش بود وي را در وضعی قرار ده. بدهید 

  .نباید ازطریق دهان داده شود و بالفاصله باید او را به پزشک ارجاع دهید

  .به دلیل پرخوري و یا مصرف ناکافی داروهاي پایین آورنده قند خون ایجاد می شود  افزایش شدید قند خون

زیاد ، ادرار زیاد ، خستگی ، ضعف عضالنی ، دردشکم ، اختالالت بینایی ، تاري دید عالیم افزایش شدید قند خون تشنگی 

  .، گیجی ومنگی و در نهایت بیهوشی است 

  .ا به پزشک ارجاع دهید در هنگام افزایش قند خون ، در صورت بیهوشی راه تنفسی بیمار را باز نگهدارید و بالفاصله بیمار ر

این عوارض بعد از چند سال اتفاق می افتد و شامل مشکالت چشمی ، ناراحتی هاي کلیه ، ناراحتی :  عوارض دیر رس - 2

. در صورتی که نتوان تشخیص داد که بیمار دچار کاهش قند خون و یا افزایش قند خون شده است  :نکته مهم 

 .اقدام هاي مربوط به کاهش قند خون انجام گیرد و بالفاصله بیمار به پزشک ارجاع شود
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یکی از عوارض دیر رس مهم . هاي قلبی ، بی حسی و گزگز کردن دست ها و پاها و نیز دیر بهبود یافتن زخم ها هستند 

ولی به علت اختالل در . در این بیماري ابتدا زخمی در انگشتان پا به وجود می آید . می شوددیابت ، پاي دیابتی نامیده 

( در صورت عدم کنترل بیماري، عضو مبتال دچار گانگرن. خون رسانی بهبودي حاصل نمی شود و زخم پیشرفت می کند 

حله اول بیماري یعنی به وجود آمدن زخم ، مر. شده و براي جلوگیري از پیشرفت آن اندام مبتال باید قطع شود) قانقاریا

اما عدم . اغلب به دلیل بی حسی و عدم درك درد ، فشار ، گرما یا سرما است که ناشی از عوارض عصبی دیابت است 

 . بهبودي زخم به دلیل اختالل در عروق و خون رسانی عضو مبتال است 

یا پیوند کلیه ، قطع پا و سکته هاي  1نابینایی ، نیاز به دیالیزعدم تشخیص ودرمان به موقع عوارض دیابت در نهایت به 

  .             قلبی و مغزي منجر می شود

     
 شکل پاي دیابتی

  :اهمیت کنترل دقیق قندخون

کنترل دقیق قند خون تظاهر عوارض زودرس و دیررس را کاهش داده و یا بروز عوارض دیررس رابه تاخیر می اندازد و 

ه عوارض ایجاد شده باشند از ناتوانی هاي ناشی از آنها مثل کوري ، قطع عضو ، نارسایی هاي شدید کلیه ، درصورتی ک

  .سکته قلبی و مرگ پیشگیري می کند

  چه کسانی در معرض خطر ابتال به دیابت هستند؟ 

  :تال به دیابت هستند سال که حداقل یکی از مشخصات زیر داشته باشند در معرض خطر اب 30تمام زنان ومردان باالي 

  )BMIطبق نوموگرام ( افرادي که اضافه وزن دارند ویا چاق هستند - 1

  .افرادي که پدر ، مادر ، خواهر ویا برادر آنها سابقه ابتال به دیابت دارند- 2

                                                             
  .دیالیز در تصفیه خون بیماران دچار نارسایی کلیه استفاده می شود.1
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) حداقل یا ( میلی متر جیوه و فشار خون مینیمم 140مساوي یا بیشتر از) یا حداکثر( افرادي که فشار خون ماکزیمم  - 3

 .میلی متر جیوه دارند 90مساوي یا بیشتر از 

و یا سابقه مرده زایی و یا سابقه به دنیا ) بدون علت مشخص ( زنانی که سابقه دو بار یا بیشتر سقط خود به خودي  - 4

 .کیلو گرم دارند 4آوردن نوزاد با  ورن بیش از 

 .اري دارندزنانی که در یکی از بارداري هاي قبلی خود سابقه دیابت بارد - 5

 زنان باردار در هر گروه سنی -6

  :تذکر 

در صورتی که یک خانم باردار هر یک عالیم سابقه خانوادگی دیابت ، مرده زایی ، فشار خون باال، دوبار سقط خود به  - 1

، در کیلوگرم و دیابت بارداري  در بارداریهاي قبلی را داشته باشد  4خودي  بدون دلیل ، زایمان نوزاد با وزن بیش از 

 .اولین مراجعه بدون توجه به سن حاملگی در معرض خطر محسوب می شود 

در معرض ) بارداري 26-28هفته ( پنجم حاملگی خانم بارداري که هیچ یک از این عالیم را نداشته باشد ، از ماه  - 2

 .خطر است 

  

  

  

کسانی که در آزمایش تحمل  است ، اختالل قند خون ناشتا دارند و 100-125     افرادي که قند خون ناشتا در آنها

تالل تحمل گلوکز دارند ، باشد ، اخ 140  - 199     گرم گلوکز ، قند خون آنها 75قند دو ساعت پس از مصرف 

این افراد در معرض خطر . مجموعه افراد دچار اختالل تحمل گلوکز و اختالل قندخون ناشتا را پره دیاتبیک می نامند  

 .محسوب شده و باید ساالنه جهت انجام آزمایش خون به پزشک ارجاع شوند

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٧٣ 
  

  :روشهاي آزمایشگاهی تشخیص انواع دیابت 

  :آزمایشهاي رایج براي تشخیص دیابت عبارتند از 

 )FBS(اندازه گیري قند خون ناشتا  - 1

 )OGTT(آزمایش تحمل گلوکز  - 2

 )BS(اندازه گیري قند خون غیر ناشتا  - 3

 )GCT(باردارآزمایش تحمل گلوکز زنان  - 4

     )FBS(اندازه گیري قند خون ناشتا -1

در صورتی که مقدار قند خون در دو نوبت مساوي یا . ساعت ناشتا باشد 8براي انجام این آزمایش فرد آزمایش دهنده باید 

  . باشد ، ابتال به دیابت قطعی است  126     بیشتر از

باشد، فرد آزمایش  100- 125     اگر نتیجه آزمایش بین.است  70- 99     مقدار طبیعی قند خون در این آزمایش بین

افراد مبتال به قند خون ناشتا در . دهنده نه سالم است و نه بیمار که به این وضعیت اختالل قند خون ناشتا می گویند 

ذایی سالم وانجام فعالیتهاي ورزشی معرض خطر ابتال به دیابت هستند و باید وزن خود را کاهش دهند ، استفاده از رژیم غ

  .منظم و دائمی ضمن کمک به کاهش وزن ، سبب کاهش قند خون خواهد شد 

 )OGTT(اختالل تحمل گلوکز -2

ساعت پس از مصرف این  2گرم گلوکز محلول در آب به فرد آزمایش دهنده می دهند و 75در این آزمایش ابتدا مقدار 

باشد فرد آزمایش دهنده دچار اختالل  140- 199     اگر مقدار قند خون بین. د محلول قند خون را اندازه می گیرن

  .تحمل گلوکز است 

  .باشد نتیجه آزمایش طبیعی قلمداد می شود 14 0    در صورتی که مقدار قند خون کمتر از 

200در صورتیکه مقدار قند خون بیشتر از 
  .باشد ابتال به دیابت قطعی است     
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الل تحمل گلوکز وضعیتی است که شخص نه سالم است و نه بیمار ،اما در صورت عدم رعایت دستورهاي بهداشتی اخت

  . مانند کاهش وزن ، در معرض خطر ابتال به دیابت قرار دارد  

منظم  افراد مبتال به اختالل تحمل گلوکز باید ازدستورهاي تغذیه اي بهداشتی پیروي کنند و فعالیتهاي ورزشی مستمر و

  .را در برنامه روزانه خود قرار دهند تا ضمن کاهش وزن، مقدار قند خون خود را در محدوده طبیعی نگهدارند 

 )BS(اندازه گیري قند خون غیر ناشتا -3

≤اگر مقدار قند خون .انجام می شود  BSدرصورتی که فرد آزمایش دهنده ناشتا نباشد ، آزمایش  باشد، ابتال به      200

باشد ، نتیجه 140     در صورتی که مقدار قند خون کمتر از . دیابت قطعی است و الزم نیست آزمایش دوباره تکرار شود 

باشد، فرد آزمایش دهنده دچار اختالل تحمل  190-140     اگر مقدار قند خون بین . آزمایش طبیعی قلمداد می شود

  .گلوکز است

 )GCT(تحمل گلوکز زنان باردار آزمایش -4

طی دوران بارداري مقدار قند خون ناشتا کمتر از دوران قبل از باردار است وبنابراین با انجام آزمایش اندازه گیري قند خون 

به منظور تشخیص دیابت درخانم هاي باردار . ناشتا در خانم هاي باردار ، نمی توان همیشه ابتال به دیابت را تشخیص داد 

گرم گلوکز رابه صورت محلول در آب به فرد آزمایش دهنده می دهند تا میل  50ابتدا . استفاده می شود  GCTز آزمایش ا

گرم  50اگر مقدار قند خون یک ساعت پس از مصرف . کند و یک ساعت پس از آن مقدار قند خون اندازه گیري می شود 

≤( گلوکز غیر طبیعی باشد  به دیابت بارداري مطرح می شود که براي تایید تشخیص باید احتمال ابتال )     140

گرم گلوکز  100گرم از  75در آزمایش تحمل گلوکز استاندارد به جاي . آزمایش تحمل گلوکز استاندارد به عمل آید 

گیري استفاده می شود و مقدار قند خون ناشتا قبل از مصرف گلوکز و یک ، دو و سه ساعت پس از مصرف گلوکز اندازه 

در صورتی که حداقل دو نمونه از چهار نمونه خون گرفته شده بیش از حد طبیعی باشد، ابتال به دیابت بارداري . می شود

  .قطعی است

  . الزم نیست خانم باردار ناشتا باشد  GCTیاد آوري می شود که براي انجام آزمایش 
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  درمان دیابت 

شاید در آینده عالج قطعی دیابت امکان پذیر شود، اما در حال حاضر . دیابت درمان قطعی ندارد ، ولی قابل کنترل است 

  . فقط می توانیم با کنترل قند خون در محدوده طبیعی از بروز عوارض دیابت پیشگیري کنیم

  1نوع 

 دریافتی) کالري ( رژیم غذایی و محدود کردن انرژي  - 1

 و ورزش دائمی و منظم فعالیت بدنی  - 2

 تزریق انسولین - 3

 آموزش و پایش دائمی مقدار قند خون - 4

   2نوع 

 دریافتی ) کالري ( رژیم غذایی ومحدود کردن انرژي  - 1

 فعالیت بدنی و ورزش دائمی ومنظم - 2

 استفاده از داروهاي کاهنده قند خون - 3

 آموزش و پایش دائمی مقدار قند خون - 4

  . آموزش هاي الزم براي افراد مبتال به دیابت  - 5

   :آموزش هاي الزم براي افراد مبتال به دیابت

در ابتدا، بیمار باید بداند که کنترل دقیق قند خون چه اهمیتی دارد و در هر بار مالقات نکته هاي زیر به او آموزش داده می 

  :شود 

 کنترل وزن  - 1

 برنامه غذایی - 2

 ورزش وفعالیت هاي بدنی - 3

 مراقبت از پا - 4
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 ترك مصرف دخانیات - 5

 نحوه ي مصرف وتزریق انسولین -6

 .نکته هایی که فرد مبتال به دیابت در هنگام ابتال به سایر بیماري ها باید رعایت کند - 7

  کنترل وزن -1

به دیابت باید نفر آنها چاق هستند و نیاز به کاهش وزن دارند بنابراین فرد مبتال  8معموالً  2نفر مبتال به دیابت نوع  10از هر  

  . براي تعیین وزن استاندارد از نمودار نمایه توده ي بدنی استفاده می شود. همیشه وزن خود را در حد طبیعی نگه دارد 

  طبقه بندي نمایه توده ي بدنی 

  )الغر(کمبود وزن =20کمتر از 

  وزن طبیعی=9/24-20

  اضافه وزن=9/29-25

  )چاقی درجه یک ( چاقی متوسط = 9/34-30

  )چاقی درجه دو(چاقی شدید =9/39-35

  )چاقی درجه سه ( چاقی خیلی شدید = به باال 40

  برنامه غذایی  -2

نکته هایی که باید در برنامه ي غذایی این . باید به افراد مبتال به دیابت درباره ي برنامه ي غذایی به طور دقیق آموزش داد 

  :بیماران رعایت شود عبارتند از 

 .مقدار غذاي مصرفی را متناسب با فعالیت بیمار کاهش دهند  غذا را افزایش داده و در هر وعده ،تعداد وعده هاي  - 

افراد مبتال به دیابت به خصوص بیماران الغر و بیمارانی که قرص مصرف می کنند و یا انسولین تزریق می نمایند ، هرگز نباید  - 

 . یکی از وعده هاي اصلی غذاي خود را حذف کنند
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 .یوه هاي غیر شیرین و سبزي ها در وعده هاي غذایی به مقدار زیاد استفاده کننداز م - 

مصرف میوه هاي شیرین مانند انگور، خربزه ، خرما ، توت و همچنین خشکبار شیرین مانند توت خشک ، کشمش ، قیسی را  - 

 .در برنامه ي غذایی خود محدود کنند

 .ر مصرف کننداز حبوبات در برنامه ي غذایی روزانه بیشت - 

 .نان سبوس دار مصرف کنند - 

 .قند و شکر و انواع شیرینی مانند آب نبات ، شکالت ، شیرینی ، گز ، سوهان وامثال آن را مصرف نکنند  - 

ازمواد نشاسته اي مانند نان ، برنج ، سیب زمینی ، گندم ، جو ، و ماکارونی به میزانی که موجب افزایش وزن نشود مصرف  - 

 .نمایند 

از . مصرف چربی ها را کاهش دهند و به این منظور از سرخ کردن غذا خودداري وآن را به صورت آب پز وکبابی تهیه کنند - 

از شیر و ماست کم چربی استفاده .گوشتهاي کم چربی استفاده کنند و قبل از پخت چربی گوشت و پوست مرغ را جدا کنند

مصرف تخم مرغ را محدود کرده واز گوشتهاي . زسرد شدن چربی آن را جدا کنند کرده ، براي این کار شیر را جوشانده و پس ا

به جاي خامه ، کره و روغن هاي جامد از روغن مایع و زیتون . احشایی مانند جگر ، مغز ، قلوه وکله پاچه کمتر مصرف کنند

 . استفاده کنند

 .الج خود روزه بگیرندبعضی از افراد مبتال به دیابت می توانند با نظر پزشک مع:  توجه

  فعالیت هاي بدنی  ورزش و  -3

افزایش فعالیتهاي بدنی در کنترل بیماري قند . ورزش باعث کارایی بیشتر ، کاهش وزن ، احساس نشاط و تندرستی می شود 

ستمر ورزش و فعالیتهاي بدنی باید متناسب با شرایط و وضعیت سالمت شخص باشد و به طور منظم و م. بسیار اهمیت دارد 

. این بیماران می توانند ورزش هاي سبک مثل نرمش و پیاده روي انجام دهند . زمان ورزش بهتر است عصر باشد . انجام گیرد 

  .به هر حال درباره ي نوع ورزش می توانند با پزشک مرکز بهداشتی درمانی مشورت کنند

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٧٨ 
  

  .ممکن است دو عارضه براي آنها پیش آید. دارد مراقبت ازپاي فرد مبتال به دیابت بسیار اهمیت :مراقبت از پا  - 4

 بی حسی وکرختی پا - 

 عفونت ودیر بهبود یافتن زخم وجراحت هاي پا - 

  :بنابراین رعایت نکته هاي ذیل در حفظ بهداشت پاي افراد مبتالبه دیابت بسیار مهم است    

  .را با حوله ي نرم خشک کنند هر روز پاهاي خود را با آب ولرم و صابون بشویند و بین انگشتان خود - 

در . ناخن را مستقیم گرفته گوشه هاي آن را نگیرند و در ضمن ناخن نباید از ته گرفته شود . ناخن هاي پا را کوتاه نگه دارند  - 

  .صورتی که دید بیمار مشکل داشته باشد ، شخص دیگري ناخن هاي اورا بگیرد

  .نخی و ضخیم استفاده کنندجوراب خود را روزانه عوض کرده واز جوراب  - 

  .از کفش راحت ، پاشنه کوتاه و پنجه پهن استفاده کنند - 

  .در خانه از کفش راحتی ودمپایی استفاده کنند و براي جلوگیري ازجراحت هاي احتمالی پا ، با پاي برهنه در منزل راه نروند - 

زخم ، ترك خوردگی  و ترشح اطراف ناخن بررسی کنند، و پاهاي خود را روزانه از نظر وجود قرمزي ، تورم ، تغییر رنگ ،   - 

  .براي این منظور و مشاهده ي کف پا می توانند از آینه استفاده نمایند

  .از نزدیک کردن پاي خود به آتش ، بخاري ، شوفاژ و هر وسیله ي گرمایی دیگر خود داري کنند - 

  ترك مصرف دخانیات  -5

کنند ، باید براي ترك تشویق مصرف می )توتون جویدن و قلیان چپق، پیپ، سیگار،( خانیاتد نوع هر که دیابت به مبتال افراد

  .شوند 

  نحوه ي مصرف و تزریق انسولین   - 6

به بیمارانی که انسولین مصرف می کنند باید نحوه ي نگه داري ، نحوه ي مخلوط کردن ، رعایت بهداشت سرنگ ها و محل 

  . هاي تزریق انسولین را آموزش داد
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  نحوه نگه داري 

انسولین باز نشده حتما باید در یخچال نگه داري شود ، اما انسولینی که در آن باز شده ودر حال استفاده است را می توان در 

) درجه  2زیر ( و یا سرماي شدید ) درجه  30باالي ( دماي اتاق هم نگه داري کرد ، ولی باید از قراردادن آن در گرماي زیاد 

زیرا هر دو مورد باعث از دست رفتن قدرت اثر دارو . از تکان دادن هاي بیش از حد شیشه نیز باید اجتناب کرد . رد خود داري ک

  .یخ زدگی وکدر شدن قدرت انسولین را کمتر می کند هرگونه تغییر در انسولین مثل.می شود

  نحوه مخلوط کردن

کند، باید براي مخلوط کردن می استفاده )NPH( متوسط اثر با و )کریستال(سریع اثر با انسولین نوع دو     از بیمار کهصورتی در

  :آنها نکته هاي زیر را رعایت کند 

 .هیچ گونه ماده ي رقیق کننده و یا داروي دیگري نباید به مخلوط دو نوع انسولین اضافه شود - 

البته . را هم می توان فوراً تزریق کرد و هم می توان براي وعده بعدي تزریق نگهداري کرد   NPHمخلوط انسولین کریستال و - 

 .هنگام استفاده براي وعده ي بعد باید سرنگ را بین دست ها حرکت داد تا انسولین مخلوط شود 

رت ساختمان و اثر انسولین ، در غیر این صو NPHهمیشه باید اول انسولین کریستال در سرنگ کشیده شود و بعد انسولین  - 

 .کریستال تغییر می کند

 رعایت بهداشت سرنگ ها

 .نوبت استفاده کرد  3- 20در صورت آلوده نکردن سرنگ و رعایت نکته هاي بهداشتی می توان از هر سرنگ  - 

گر ممنوع است در صورت استفاده ي مکرر از یک سرنگ ، فقط باید براي همان شخص مصرف شود و استفاده از سرنگ فرد دی- 

 )زیرا خطر انتقال بعضی از عفونت هاي ویروسی از طریق جریان خون افزایش می یابد ( 

در صورتی که سر سوزن سرنگ قابل جدا شدن است ، در تزریق بعدي باید چند بار پیستون سرنگ را با فشار عقب وجلو برد - 

ارج گردد و سپس اقدام به کشیدن مجدد انسولین شود انسولین خ) واحد انسولین  5حدود ( تا انسولینی که در سر سوزن مانده 

  .باید نیم ساعت قبل از غذا خوردن تزریق شود
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  محل هاي تزریق انسولین

سانتی متري اطراف ناف  5باید در بافت زیر جلدي قسمت باالي بازو ، سطح جلو وکناري قابل دید ران ها ودر محدوده ي - 

 .تزریق شود 

 .داخل عضله انجام گیرد و باید حتما در زیر پوست ودر بافت چربی باشد تزریق نباید  - 

 . در غیر این صورت ممکن است پوست سفت شود ) چرخشی ( تزریق انسولین باید هر دفعه دریک محل جداگانه انجام شود  - 

قسمت ها سریع تر سرعت جذب انسولین در محل هاي مختلف متفاوت است ، به این صورت که در شکم جذب از همه ي - 

بهتر است در صورتی که فرد دو بار . است ، بعد در بازوها و بعد ران ها ودر باسن از همه ي قسمت ها کند تر جذب می شود 

 .تزریق در روز دارد صبح ها روي شکم و شب ها باالي ران تزریق انجام شود 

رزش افزایش می دهد ، به طور مثال در صورت تزریق در هر ورزشی میزان جذب انسولین را از نواحی تزریق مربوط به آن و - 

 .ران ها در هنگام دویدن جذب انسولین سریع تر می شود

 .تغییرات پوستی نواحی تزریق مثل تورم ، قرمزي و سفتی باعث کندي جذب انسولین می شود - 

  .ایت کند نکته هایی که فرد مبتال به دیابت در هنگام ابتال به سایر بیماري ها باید رع - 7

خوردگی ، تب ، اسهال و استفراغ مبتال شود، باید اقدام هاي در مواردي که شخص مبتال به دیابت به بیماري هایی از قبیل سرما

  :ذیل را انجام دهد 

 .در صورت تزریق انسولین نباید مصرف آن را قطع کند- 

مانند سوپ ، آش ، مایعات غیر شیرین ، آب میوه و یا اگر قادر به خوردن غذاهاي سفت نیست ، بهتر است از غذاهاي مایع - 

 .شیر استفاده نماید

 .باید در زمان بیداري به اندازه ي کافی استراحت کند  - 

  .در صورت ابتال به عوارض شدید ، مانند اسهال واستفراغ شدید حتماً به پزشک مراجعه کند- 
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  بهورزمراقبت  شرح وظایف ، دستور العمل درمان ، پیگیري و

  :وظایف بهورز در برنامه کشوري دیابت به شرح ذیل است 

 غربالگري وشناسایی افراد در معرض خطر ابتال به دیابت و فشار خون باال، - 1

 ارجاع افراد در معرض خطر- 2

 پیگیري بیماران وافراد در معرض خطر- 3

 آموزش- 4

 ثبت وگزارش اطالعات- 5

  ر ابتال به دیابت و فشار خون باالغربالگري و شناسایی افراد در معرض خط.1

بهورز باید براي تشخیص به موقع فشار خون باال، دیابت و پیشگیري از عوارض آنها اسامی افراد زیر را از فرم هاي مربوط 

  :ثبت کند  1استخراج کرده و در فرم شماره 

 .پرونده خانوار استخراج کند  سال را از 30سال و زنان باردار کمتر از  30اسامی تمام زنان ومردان باالي  - 

 )سال نیز جزء افراد واجد شرایط غربالگري خواهند بود  30بدیهی است زنان باردار باالي ( 

سپس بهورز باید با توجه به حجم کار خود وشرایط مناسب افراد و در زمان مناسب ، از آنان دعوت به عمل آورده و اطالعات  - 

ماه  6مدت زمان دوره غربالگري حداکثر ). غربالگري جمعی ( را براي همه افراد تکمیل کند  فرم غربالگري و بیماریابی دیابت

 .است و طی این مدت تمام افراد واجد شرایط غربالگري باید غربالگري و بیماریابی شوند

  عالئم مبناي غربالگري   

  ، یکی از  عالئم زیر را دارا بود، در معرض  1در صورتی که هر کدام از افراد مندرج در فرم شماره   

  :این عالئم شامل . خطر محسوب می شود    
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 )BMIطبق نوموگرام ( اضافه وزن و یا چاقی - 

 )پدر ، مادر، برادر یا خواهر( سابقه ابتال به دیابت در یکی از افراد خانواده  - 

 یا بیشتر        mmHgر خون  فشا - 

 یا بیشتر  kg4، مرده زایی و سابقه زایمان نوزاد با وزن ) بدون علت مشخص (سابقه دو بار یا بیشتر سقط خود به خودي - 

 سابقه دیابت حاملگی در یکی از حاملگی هاي قبلی- 

  )در هر گروه سنی ( زنان باردار  - 

  :تذکر 

سابقه خانوادگی دیابت ، فشارخون باال، مرده زایی ، دوبار سقط (درصورتی که خانم بارداري داراي هر یک از عالئم خطر باشد 

در اولین مراجعه بدون ) و دیابت حاملگی در بارداري هاي قبلی  kg4خود به خودي بدون دلیل ، زایمان نوزاد با وزن بیش از 

  .محسوب می شودتوجه به سن حامگی در معرض خطر 

  .در معرض خطر است ) بارداري 28تا   26(خانم بارداري که هیچ یک ازعالئم فوق را نداشته باشد ، از ماه پنجم حاملگی 

  ارجاع افراد در معرض خطر. 2

  :ارجاع افراد در معرض خطر به دو شکل است 

  ارجاع غیر فوري

 .روز بعد از تکمیل فرم باید ارجاع غیر فوري شوند 15ثر تا حداک) در معرض خطر ( تمام افراد داراي عالئم غرباگري 

بهورز باید فرم هاي ارجاع تمام افرادي که داراي حداقل یکی از عالئم خطر باشند را جهت درخواست آزمایش در اختیار - 

سایر اقدام هاي الزم  دارند را جهت بررسی وmg/dl 100 پزشک قرار دهد و پس از انجام آزمایش کسانی که قند خون باالتر از 

به پزشک ارجاع غیر فوري دهد ، و پس از ارائه پس خوراند از طرف پزشک در قسمت نتیجه بیماریابی فرم غربالگري و 
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افرادي که با وجود داشتن عالئم ، بیماري آنها . ثبت کند) سالم ، پره دیابتیک ، بیمار( بیماریابی، وضعیت فرد را از نظر دیابت 

 .تایید نشود در معرض خطر محسوب نمی شوند توسط آزمایش

هفته بعداز ختم بارداري براي بررسی و انجام آزمایش  6در صورتی که در دوران بارداري ، دیابت حاملگی تایید شود، فرد باید - 

ورت اختالل افرادي که نتیجه آزمایش آنها مثبت باشد ، مبتال به دیابت محسوب می شوند و در ص. مجدد ارجاع غیر فوري شود

پره دیابتیک هستند و نیاز به ارجاع ساالنه ) mg/dl125 -100 قند خون ناشتاي بین ( تحمل گلوکز یا اختالل قند خون ناشتا 

  . خواهند داشت 

 .افراد پره دیابتیک در معرض خطر محسوب شده و باید ساالنه جهت انجام آزمایش خون به پزشک ارجاع شوند - 

اسایی شده ، در صورتی که پس از انجام آزمایش خون دچار اختالل قند خون ناشتا یا اختالل تحمل افراد در معرض خطر شن- 

جهت انجام آزمایش قند خون به پزشک ) دو بار دیگر به فاصله یکسال بعد از غربالگري جمعی ( گلوکز باشند ، باید ساالنه 

 .ارجاع شوند

اردار می شوند ، باید در ماه سوم دوباره غربالگري شده و اگر عالئم خطر سال فاصله غربالگري جمعی ب 3زنانی که در طول  - 

 .داشته باشد در هنگام اولین مراجعه ارجاع می شود و اگر عالئم خطر نداشته باشد در ماه پنجم بارداري ارجاع می شود

  ارجاع فوري 

 .باید ارجاع فوري شوند) زشی بهورز طبق متن آمو( بیمارانی که دچار عوارض کاهش یا افزایش قند خون شده اند - 

در پیگیري ماهانه بیماران ، در صورت مشاهده هر گونه زخم ، تغییر رنگ ، ترك خوردن و وجود ترشحات اطراف ناخن پاها  - 

 .باید ارجاع فوري شوند

  پیگیري بیماران و افراد در معرض خطر .3

فرم  و بیماریابی دیابت، استخراج و در شده را از فرم غربالگريبهورز الزم است مشخصات افراد مبتال به دیابت شناخته  - 

 .پیگیري بیماري وارد نماید 
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مراقبت ) مرکز بهداشتی درمانی ( بیمار حتی المقدور باید یکبار در ماه توسط بهورز و هر سه ماه یکبار توسط پزشکافراد - 

که در مراقبت هاي سه ماه یک بار براي بیمار می ( درخواست پزشک شوند و براي آنجام آزمایش قند خون ماهانه باید طبق 

 .به آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی یا سایر آزمایشگاه ها ارجاع شوند ) نویسد 

در صورت عدم مراجعه بیماران در زمان مراقبت الزم است بهورز حداکثر سه روز بعد از زمان مقرر مراقبت ، علت عدم مراجعه - 

 .پیگیري نماید و فرد را براي مراقبت به خانه بهداشت دعوت کندرا 

در مراقبت ماهانه بیماران توسط بهورز باید وزن و فشار خون بیمار اندازه گیري شود و پاهاي بیمار را از نظر وجود زخم ، تغییر - 

توجه به متن آموزشی بهورز داده رنگ ، ترك خوردگی و ترشحات اطراف ناخن مورد بررسی قرار گیرد وآموزش هاي الزم با 

 . تمام خدمات انجام شده باید در فرم پیگیري بیماري یاد داشت شود . شود 

افرادي که پره دیابتیک هستند باید دو بار دیگر به فاصله یک سال مورد پیگیري قرار گرفته وجهت بیماریابی به پزشک ارجاع - 

هنوز مبتال به دیابت نباشند ، در سال چهارم به همراه افراد سالم غربالگري  غیر فوري شوند ودر صورتی که در پایان سال سوم

 . جمعی شوند

 . سال یک بار با تمام افراد جامعه طبق شرایط غربالگري دوباره غربالگري جمعی شوند 3افرادي که سالم شناخته شده اند ، هر - 

. د تحت مراقبت ویژه قرار گیرد و طبق دستور پزشک عمل شود در صورتی که زن باردار مبتال به دیابت حاملگی باشد ، بای - 

  .ضمن این که تمام اقدام هایی که براي فرد مبتال به دیابت در پیگیري و مراقبت انجام می شود باید براي او نیز انجام شود

  :1تذکر 

راقبت در سه برگ آزمایش دستور حداقل مراقبت توسط پزشک مرکز سه ماه یک بار است ، بنابراین پزشک مرکز در هر نوبت م

قند خون ناشتا را می نویسد و بیمار باید هر ماه با یکی از برگه هاي آزمایش به آزمایشگاه مراجعه نماید و نتیجه آزمایش را به 

  .کاردان مرکز تحویل دهد تا مورد بررسی قرار گیرد 

  :2تذکر 

سند به جز زنان باردار نیاز به غربالگري ندارند وپس از دوره سه ساله به سال می ر 30افرادي که بعد از غربالگري به سن باالتر از

  .لیست افراد واجد شرایط غربالگري اضافه می شوند
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  آموزش-4

  :آموزش بیماران ، افراد در معرض خطر و جامعه به شرح زیر است 

  آموزش بیماران 

این آموزش ها شامل . پیگیري و مراقبت بیماران آموزش دهد  بهورز باید باتوجه به متن آموزشی نکته هاي الزم را در هر بار- 

کنترل وزن ، برنامه غذایی صحیح ، انجام ورزش و فعالیت بدنی ، ذکر اهمیت کنترل دقیق قند خون ، مراقبت از پاها ، عدم 

 .است ) درافرادي که انسولین مصرف می کنند( مصرف دخانیات و نحوه تزریق انسولین 

مام نکته هاي الزم براي بیماران و خانواده آنان درباره عوارض ناشی از افزایش و یا کاهش قند خون وچگونگی بهورز باید ت - 

 .مقابله با آن را آموزش دهد 

  آموزش افراد در معرض خطر

انیات بهورز باید درباره کنترل وزن ، کاهش وزن در افراد چاق ، برنامه غذایی صحیح ، انجام فعالیت بدنی وعدم مصرف دخ

  . آموزش الزم را به افراد در معرض خطر ارائه دهد

  آموزش جامعه

بهورز در برنامه هاي آموزشی که براي مردم در نظر می گیرد ، حتما الزم است درباره دیابت و عوارض آن آموزش هاي ضروري 

  .را به عامه مردم بدهد

  گزارش اطالعات ثبت و-5

، ثبت اسامی افراد و اطالعات مربوط به بیماري توسط بهورز صورت می گیرد و بهورز همان گونه که در بند یک توضیح داده شد

موظف است تا روز پنجم ماه بعد ، اطالعات یک ماهه مربوط به غربالگري دیابت را در فرم آمار گزارش ماهانه ثبت نموده و به 

غربالگري فقط آمار غربالگري زنان باردار گزارش  بدیهی است پس از پایان دوره شش ماهه. مرکز بهداشتی درمانی ارسال کند 

  . خواهد شد
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  : منابع

  85دکتر علیرضا مهدوي، عباس نوروزي نژاد، مرداد  - هاي کنترل بیماریهاي غیرواگیر ویژه بهورزانمجموعه آموزشی برنامه - 1

  بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدکتر علیرضا دالوري و همکاران، مرکز مدیریت بیماریهاي وزارت  -بهورز و دیابت - 2

  

  
  ::تمرین نظريتمرین نظري

  
  ..توضیح دهیدتوضیح دهیدانواع دیابت را نام برده و انواع دیابت را نام برده و   --11

  ..عوارض دیابت را توضیح دهیدعوارض دیابت را توضیح دهید  --22

  ..درمانهاي الزم جهت هر یک از انواع دیابت را ذکر کنیددرمانهاي الزم جهت هر یک از انواع دیابت را ذکر کنید  --33
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  پنجمپنجمفصل فصل 
  
  

  میمیــــتاالستاالس

  :پس ازمطالعه این فصل انتظارمی رود بتوانید ::اهدافاهداف        

  

 .تاالسمی را تعریف کنید  - 1

 .عالئم بیماري تاالسمی را شرح دهید  - 2

 .چگونگی انتقال بیماري تاالسمی را شرح دهید  - 3

 .انواع مهم بتا تاالسمی را نام برده و شرح دهید  - 4

 . دهیددرمان بیماري تاالسمی را شرح  -5

 .روشهاي پیشگیري از تولد نوزادان مبتال به تاالسمی را شرح دهید  -6

 .را شرح دهید ) سوم تاالسمی  –دوم  –اول ( هاي برنامه پیشگیري از بروز بتا تاالسمی ماژور استراتژي - 7
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  :ه بیماري تاالسمی چتعریف و تاریخ

به معنی خون گرفته شده است و  Emiaبه معنی دریا و امی  Thalassaتاالسمی یک واژه یونانی است که از دو کلمه تاالسا 

هاي خونی تاالسمی یکی از شایعترین اختاللها و بیماري. گویند اي یا آنمی کولی و در فارسی کم خونی میبه آن آنمی مدیترانه

) cooley(مریکایی به نام دکتر کولی اولین بار یک دانشمند آ. شود است که به صورت ژنتیک از نسلی به نسل دیگر منتقل می

خونی را گزارش کردند که با عالئم بزرگی طحال و تغییرات استخوانی همراه میالدي این بیماري کم 1925در سال )  (leeو لی

و ) ژورما(تاالسمی به دو صورت شدید . بود و به دلیل شیوع زیاد این بیماري در اطراف دریاي مدیترانه ، تاالسمی نامگذاري شد 

تاالسمی براي . را شرح داده بود ) شدید (البته کولی در حقیقت شکل بیماري بتا تاالسمی ماژور . شود خفیف یا مینور ظاهر می

توانند زندگی کنند و فقط در موقع کند و آنها هم مثل افراد سالم میکسانی که نوع مینور آن را داشته باشند مشکلی ایجاد نمی

  . اما بر عکس این بیماري حداکثر آزار خود را به بیماران نوع ماژور می رساند . مراقب باشند  ازدواج باید خیلی

  :پراکندگی تاالسمی در جهان و ایران 

ایتالیا ، یونان ، قبرس، و ( بیماري تاالسمی در سراسر جهان و درهمه نژادها دیده می شود ولی شیوع آن در نواحی مدیترانه 

بیشتر دیده و از جنوب ) هندوستان و پاکستان و ناحیه جنوب شرقی(آسیا ) ایران ، ترکیه ، سوریه ( یانه ، خاورم) جزیره سیسل 

دلیل این شکل توزیع بیماري . غربی اروپا تا خاور دور امتداد یافته و در نواحی وسیعی از آفریقاي مرکزي نیز دیده می شود 

انگل ماالریا از راه نیش پشه آنوفل وارد خون . این نواحی شیوع داشته است  ماالریا بوده که به شکل بومی و قرون متمادي در

- تري دارند نمیاین انگل در گلبول هاي قرمز ناقلین ژن تاالسمی که عمر کوتاه. یابد تکثیر می قرمز هايگلبول داخل و شده

بنابراین ماالریا در افراد . یابد از ماالریا نجات می تواند به رشد و تکثیر خود ادامه دهد در نتیجه بیماري متوقف می شود و بیمار

بنابراین افرادي که یک ژن هموگلوبین . می باشد و در نتیجه مرگ و میر آنها بیشتر است ) مینور (سالم بیش از افراد ناقل 

ژن تاالسمی را به نسل بعد در مقابل بیماري ماالریا مقاومت کرده و ) افراد سالم ناقل ( اند طبیعی و یک ژن تاالسمی داشته

استانهاي گیالن ، ( این بیماري در تمام سطح  کشور ایران پراکنده است اما در نواحی حاشیه دریاي خزر . اند منتقل کرده

خوزستان و جنوب ) بوشهر ، هرمزگان ، سیستان و بلوچستان ( نواحی حاشیه خلیج فارس و دریاي عمان ) مازندران و گلستان 

  .ع بیشتري داردکرمان شیو
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  شود؟تاالسمی چگونه منتقل می

احتمال ابتال به % 25تاالسمی باشند ، هر یک از فرزندان آنها ) مینور (اگر یک زن و شوهر هر کدام داراي نوع کم خونی خفیف 

عالئم و عوارضی . ممکن است سالم باشند % 25احتمال تاالسمی مینور و % 50را داشته و ) کم خونی شدید ( تاالسمی ماژور 

یا ( Fهموگلوبین خون غیر طبیعی به نام ) کم خونی شدید ( کند در نوع ماژور تاالسمی که تاالسمی در بیماران ایجاد می

کودکی که این بیماري را در خود دارد کم خون است و . کند افزایش یافته و هموگلوبین قرمز خون کاهش پیدا می) جنینی 

بنابراین به علت پایین آمدن مداوم خون ، بیمار . شدن طحال و کبد و تغییر قیافه ظاهري او می شود این کم خونی باعث بزرگ 

مجبور است مدام خون تزریق کند و در اثر تزریق خون که داراي مقدار زیادي آهن است و در اثر خود بیماري که باعث شکسته 

، میزان آهن خون افزایش یافته و در بافت هاي عمده بدن چون ، و آزاد شدن آهن می شود ) گلبولهاي قرمز ( هموگلوبین شدن

شود که تنها به کمک آمپول دسفرال می توان از کند و سبب ایجاد مشکالت دیگري میرسوب می... قلب ، کبد ، طحال و 

  . ه ها می شود مصرف مداوم دسفرال با قیمت باالي آن موجب بروز مشکالت اقتصادي در خانواد. تجمع آهن جلوگیري کرد 

  :اساس توارث در بروز بتاتاالسمی ماژور

تمام ویژگی ها اعم از رنگ چشم ، مو ، قد از والدین به فرزندان به ارث می رسد و براي انتقال برخی صفت ها دو عامل به نام 

براي ساخته . متفاوت هستند  این دو ژن یا با هم یکسان و یا. که یکی از پدر و دیگري از مادر به ارث می رسد . ژن الزم است 

هاي سالم را به اگر والدین هر دو سالم باشند ژن. رسد شدن گلبول قرمز دو ژن یکی از پدر و دیگري از مادر به فرزند به ارث می

  . شود هاي قرمز کامل میکنند ، در این صورت فرزند سالم و داراي گلبولفرزند خود منتقل می

  انواع مهم بتاتاالسمی

  )بیماري تاالسمی ( بتاتاالسمی ماژور  -2      ) سالم ناقل ( بتا تاالسمی مینور  -1

اگر فردي یک ژن سالم را از والدین و یک ژن ناسالم را از دیگري براي ساختن گلبولهاي  ) :سالم ناقل ( بتاتاالسمی مینور

شود ، زیرا داراي یک ژن سالم است که درست نمی قرمز به ارث ببرد ، این فرد مبتال به تاالسمی مینور است و بیمار محسوب

توانند به هر کاري که مایل هستند مشغول شوند فقط در هنگام ازدواج باید کند ، افراد سالم ناقل زندگی عادي دارند میکار می

  .هاي زمان ازدواج را با دقت انجام دهند مراقب باشند و آزمایش
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باشند در هر ) ناقل سالم ( اگر پدر و مادر هر دو سالم مبتال به تاالسمی مینور  ):بیماري تاالسمی ( بتاتاالسمی ماژور 

احتمال وجود دارد که از هر دو نفر دو ژن ناسالم به کودك به ارث برسد و فرزند آنها مبتال به بیماري تاالسمی % 25بارداري 

ي کودك به بیماري بررسی شود و تولد یک یا چند فرزند به همین دلیل الزم است در هر بارداري ، ابتال. شود ) ماژور( شدید 

  .هاي بعدي نیست بیمار، دلیلی بر بدنیا آمدن کودك سالم در حاملگی

  :بطور کلی سه نوع زوج را باید در نظر بگیریم 

هیچیک از والدین حامل ژن تاالسمی نیستند پس امکان انتقال صفت تاالسمی مینور و ماژور به فرزندان خود را  - 1

 .ندارند و تمام فرزندان آنها خون طبیعی خواهند داشت 

% 50فرزندان ناقل سالم و % 50. است و دیگري ناقل این ژن نیست ) ناقل سالم ( فقط یک نفر از والدین تاالسمی مینور  - 2

  .هیچ یک از فرزندان آنها بتا تاالسمی ماژور نخواهند داشت . سالم غیرناقل خواهند بود

  .سالم ناقل باشند ، ممکن است فرزندان آنها سالم ناقل ، بیمار و یا سالم غیر ناقل باشند  هر دو نفر -3 

  :عالئم بیماري

سالگی عالئم کم  2ماهگی تا  6ولی از حدود . کودکان مبتال به بیماري تاالسمی بعد از تولد هیچ فرقی با سایر کودکان ندارند 

خورند و ممکن است درست غذا نمی. خوابند شبها به راحتی نمی. شوند پریده میدهند و زرد و رنگ خونی را از خود نشان می

هاي بزرگتر ، تغییر چهره و بزرگی سر که اختالل رشد در بچه. حالی است از عالئم دیگر این بیماري ضعف و بی. استفراغ کنند 

  . به راحتی قابل تشخیص و رویت است 

شدن آنها ، بزرگی کبد و طحال در سنین باالتر و تخریب بیشتر گلبولهاي قرمز و  نازك شدن استخوانها و مستعد شکستگی

( و یا ) پانکراس (باشد که باعث نارسایی لوزالمعده معموالً مشکل اصلی این بیماران رسوب آهن در قلب و پانکراس و غدد می

شدید و درمان شده همیشه باعث مرگ در دوران تاالسمی .) شود دیابت ، نارسایی قلبی ، نارسائی غدد جنسی و تیروئید می

توان طول عمر را افزایش داد و تا حد زیادي گردد و در صورت تزریق مکرر خون و  حفظ سطح مناسبی از خون میکودکی می

  . مانع از تغییرات استخوانی و اختالل  رشد گردید 
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شود که تشخیص این ن کودك عالئم بیماري نیز ظاهر میاما با بزرگتر شد. شود به وسیله آزمایش خون انجام می:  تشخیص

  .ها ممکن است عالئم با تشخیص پزشک و انجام آزمایش

  هاي اول حاملگی در دوران حاملگیانجام آزمایش روي جنین در هفته- 

  :درمان تاالسمی

  ) حداقل هر ماه یکبار( 10به منظور حفظ هموگلوبین بیمار در سطح باالي :  تزریق دراز مدت خون - 1

مشکل اصلی این بیماران بعد از سالها ، اضافه بارآهن است که می توان آن را به کمک تزریق مرتب  :تزریق دسفرال  - 2

البته . این دارو با آهن ترکیب شده و از ادرار دفع می شود . و روزانه دسفرال بصورت زیر جلدي یا وریدي تخفیف داد 

زریق و یا عوارض عصبی به ویژه در دستگاه هاي پوستی در محل تمقدار زیاد این دارو ممکن است باعث واکنش

 . بنابراین این دارو به تنهایی براي پیشگیري دراز مدت از مسمومیت با آ هن کافی نیست . بینایی و شنوایی شود

شود تا نیاز به خون کاهش می برداشته طحال کند بیشتر را خون تزریق به نیاز طحال، بزرگی اگر :طحال برداشتن - 3

 .یابد 

درمان قطعی بیماري پیوند مغز استخوان است ، البته این عمل با مرگ و میر :  احی پیوند مغز استخوانعمل جر - 4

 .کنند باالیی همراه است و در برخی بیماران نیز سلولهاي تاالسمی مجددا رشد می

  .آنها نارسایی قلبی می باشد  شایعترین علت مرگ. مانندسالگی هم زنده می 30امروزه با توجه به درمانهاي موجود بیماران تا *

بایستی طبق جدول واکسیناسیون انجام گیرد و انجام معاینات و مراقبت هاي مرتب این واکسیناسیون این کودکان می:  توجه

  .بیماران توسط پزشک ضرورت دارد 

  راههاي پیشگیري از بروز بتاتاالسمی ماژور

به بیماري تاالسمی ماژور آنها را تهدید میکند ، راههاي متعددي در پیش رو هاي ناقلی که خطر داشتن فرزند مبتال امروزه زوج

  . دارند 

  ازدواج نکردن دو فرد سالم ناقل با یکدیگر
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٩٢ 
  

  :چنانچه دو فرد ناقل با هم ازدواج کنند 

 خودداري از بچه دار شدن  - 

 انتخاب فرزند خوانده  - 

 استفاده از خدمات تشخیصی قبل از تولد  - 

از تولد این امکان را براي زوج ها فراهم کرده است که از سالمت یا بیماري فرزند خود در دوره جنینی  خدمات تشخیصی قبل

 :اساس تشخیص قبل از تولد ، پیگیري انجام دو مرحله مقدماتی و تکمیلی به شرح ذیل است . مطلع شوند 

ن نوع نقص ژن در هر یک از زوج ها قبل از هاي ناقل تاالسمی که براي تعییبررسی وضعیت ژنتیکی زوج: مرحله مقدماتی 

  . بارداري است 

  .بررسی وضعیت ژنتیک جنین و تشخیص قطعی ابتال یا سالم بودن آن است : مرحله تکمیلی 

والدین (هاي تشخیصی قبل از تولد ، گاهی الزم است تعداد زیادي از خویشاوندان براي تشخیص قطعی در انجام آزمایش: توجه 

  .بررسی شوند که مستلزم صرف وقت و صبر و حوصله کافی و بضاعت مالی است) خواهران ، عمه ، خاله ، عمو و دایی برادران ، ،

هاي مرحله مقدماتی قبل از بارداري است ، زیرا در این صورت وقت کافی جهت بررسی وجود بهترین زمان براي انجام آزمایش

در . شود بارداري با نمونه برداري از جنین انجام می 10بارداري و در هفته هاي مرحله تکمیلی بعد از خواهد داشت و آزمایش

نمونه برداري ، خطر از دست دادن جنین به میزان اندك و خطرات نادري براي مادر وجود دارد ، بعد از حصول نتیجه ، در 

نگذشته ) بارداري  16حداکثر هفته (  صورت ابتالي جنین به بیماري چنانچه از نظر شرعی و قانونی سن جنین از تاریخ معین

هاي مرحله بدیهی است که براي هر بار بارداري انجام آزمایش. باشد مجوز ختم بارداري توسط پزشک قانونی صادر می شود 

  . ضروري است ) بررسی وضعیت ژنتیک جنین ( تکمیلی 

  برنامه پیشگیري از بروز بتا تاالسمی ماژور

  . شونداتژي تمام متقاضیان ازدواج جهت شناسایی زوج هاي ناقل تاالسمی و مراقبت ویژه بررسی میدر این استر:استراتژي اول

  پیشگیري از بروز بتاتاالسمی ماژور: هدف کلی
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 هاي ناقل تاالسمی در متقاضیان ازدواجشناسایی زوج -1:اهداف اختصاصی

 اقبت مراقبت ویژه از زوج هاي ناقل شناسایی شده بر اساس برنامه مر - 2

 استفاده از امکانات موجود تشخیص پیش از تولد به منظور کاهش بروز بیماري تاالسمی ماژور - 3

  :فعالیت ها شامل 

پزشک ، کارشناس ، کاردان و بهورز و کارکنان آزمایشگاه غربالگري آزمایش (آموزش کارکنان بهداشتی درمانی  - 1

 ) تاالسمی پیش از ازدواج  و کارکنان بخش تزریق خون 

هاي تاالسمی و تفسیر نتایج هاي تاالسمی در متقاضیان ازدواج مراجعه کننده به آزمایشگاه ویژه آزمایشانجام آزمایش - 2

 آن با نظر پزشک مشاوره ویژه تاالسمی

 ثبت مشخصات مراجعه کنندگان به مرکز بهداشتی درمانی براي مشاوره تاالسمی در دفتر تاالسمی - 3

فرم ( یم مشاوره و تعیین نوع مراقبت و پیگیري مورد نیاز با توجه به وضعیت زوج ناقل انجام مشاوره تاالسمی توسط ت - 4

 )5شماره 

 با توجه به وضعیت زوج ناقل  PNDارجاع جهت  - 5

 به منظور اعالم فعالیت مرکز بهداشتی درمانی ویژه مشاوره تاالسمی 4تکمیل و ارسال فرم شماره  -6

 6فرم شماره  انجام مراقبت و پیگیریهاي مربوط بر اساس - 7

 آموزش عموم جامعه و گروههاي هدف برابر طرح و دستور العمل مربوطه - 8

  :استراتژي دوم 

  هاي واجد شرایط بارداري و مراقبت بررسیدر این استراتژي والدین بیماران تاالسمی جهت شناسایی زوج

  .می شوند  

  )ماژور( پیشگیري از بروز بتاتاالسمی :  هدف کلی
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  :اهداف اختصاصی

 )ماژور(شناسایی والدین بیماران تاالسمی  - 1

 واجد شرایط بارداري) ماژور( مراقبت از والدین بیماران تاالسمی  - 2

 )ماژور(استفاده از امکانات موجود تشخیص پیش از تولد به منظور کاهش بروز بیماري تاالسمی  - 3

  : فعالیت ها 

 )کاردان و کارشناس و بهورز و کارکنان بخش تزریق خون  –پزشک ( آموزش کلیه کارکنان بهداشتی درمانی مرتبط  - 1

 ارجاع تمام والدین بیماران تاالسمی به مرکز بهداشتی درمانی ویژه مشاوره تاالسمی توسط مرکز تزریق خون - 2

ثبت مشخصات والدین بیماران تاالسمی مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی ویژه مشاوره تاالسمی در دفتر  - 3

 مربوطه

 ي ویژه تاالسمی توسط تیم مشاوره و تعیین نوع پیگیري مورد نیاز با توجه به وضعیت والدینجام مشاورهان - 4

 با توجه به وضعیت والدین  PNDارجاع جهت  - 5

 با توجه به وضعیت والدین) وازکتومی و توبکتومی ( ارجاع جهت استفاده از روشهاي دائمی پیشگیري از بارداري  -6

از طریق تکمیل قسمت دوم فرم ارجاع والدین بیماران تاالسمی و ارسال آن به مرکز ترزیق  ارسال پس خوراند مناسب - 7

 کاردان تیم مشاوره / خون از طریق والدین بیمار تاالسمی یا کارشناس 

 انجام مراقبت و پیگیریهاي مربوط بر اساس فرم مربوطه - 8

 وطههاي هدف برابر طرح و دستور العمل مربآموزش عموم جامعه و گروه - 9

  استراتژي سوم

تمام زنان . ( اند بررسی و شناسایی می شوندازدواج کرده 1376در این استراتژي زوجهاي ناقل تاالسمی که قبل از سال 

ماهگی  4سال واجد شرایط بارداري که قصد بارداري داشته یا در هفته هاي اول بارداري یعنی قبل از  40شوهردار کمتر از 

  .)هستند 

  پیشگیري از بروز بتاتاالسمی ماژور: هدف کلی 
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 هاي ناقل تاالسمی در گروه هدف استراتژي سومشناسایی زوج- 1: اهداف اختصاصی

 ي زوج هاي ناقل شناسایی شده مراقبت ویژه- 2

 )ماژور(استفاده از امکانات موجود تشخیص پیش از تولد به منظور کاهش بروز بیماري تاالسمی- 3

سال داراي شرایط بارداري که تمایل به داشتن فرزند  40زنان شوهر دار کمتر از :  غربالگري عبارتند ازافراد واجد شرایط 

  .هستند ) بارداري  16قبل از هفته ( داشته و یا در حال حاضر باردار 

  :لگري نیستند شود واجد شرایط این غرباکه در زیر به آنها اشاره می 1376بدیهی است زوج هاي ازدواج کرده قبل از سال 

 باروري/ هاي فاقد شرایط بارداري زوج - 1

 زوج هایی که تمایل به بارداري ندارند  - 2

 والدین بیماران تاالسمی - 3

 .اند پایلوت اجراي برنامه پیشگیري از بروز بتا تاالسمی ماژور بوده 1376شهرهایی که قبل از سال  - 4

  :فعالیت ها شامل 

 )با استفاده از رسانه هاي جمعی( موم جامعه آموزش تمام کارکنان بهداشتی درمانی و ع - 1

تشویق و ارجاع زنان واجد شرایط به مراکز ( آموزش تمام رابطان بهداشتی جهت مشارکت در اجراي استراتژي سوم  - 2

 )بهداشتی درمانی

 آموزش و جلب مشارکت متخصصان زنان و زایمان ، پزشکان عمومی و ماماهاي شاغل در بخش دولتی و خصوصی  - 3

 تمامی زنان گروه هدف برنامه جهت مراقبت و ارجاع آنها به آزمایشگاه آموزش - 4

 و ارجاع زوجه به پزشک مربوطه) توسط بهورز و کاردانها (ثبت مشخصات زنان هدف استراتژي سوم در فرم مربوطه  - 5

براي تمام زنان ارجاع شده توسط پزشک و ارسال نتیجه ارجاع به واحد بهداشتی ارجاع  C.B.Cدرخواست آزمایش  -6

 دهنده

 .دارند  C.B.Cپیگیري و ارجاع مردانی که نیاز به انجام  - 7

 اند و ارسال نتیجه ارجاع به واحددهندهتوسط پزشک براي مردانی که ارجاع شده CBCدرخواست  - 8
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  آنها نیاز به مشاوره دارند به مراکز مربوطه CBCارجاع زوج هایی که با توجه به آزمایشات  - 9

 کنندگان استراتژي سوم به مرکز بهداشتی درمانی ویژه مشاوره تاالسمی در دفتر مربوطه ثبت مشخصات مراجعه - 10

 وج ناقالن تاالسمیادامه آزمایشات بنا به درخواست پزشک تیم مشاوره براي شناسایی ز- 11       

  تکمیل و ارسال فرمهاي مربوطه-12        

  :شرح وظایف خانه بهداشت 

اولین سطح ارائه خدمات بهداشتی درمانی در سطح روستا، خانه هاي بهداشت هستند که وظایف آنها در خصوص پیشگیري از 

  :پایگاه بهداشتی و به شرح ذیل است/ درست مانند وظایف مرکز بهداشتی درمانی شهري بروز بتا تاالسمی ماژور

  .آموزش و ارتقاي سطح آگاهی عموم مردم با تاکید بر آموزش گوههاي هدف در شرف ازدواج - 1

می قبل از هر ترغیب افراد در شرف ازدواج به انجام آزمایش هاي تاالسمی در آزمایشگاه ویژه انجام آزمایش هاي تاالس - 2

  .و شناساندن نقش مرکز بهداشتی درمانی ویژه مشاوره تاالسمی 1اقدامی 

  )سردفترداران، عاقدان محلی و آموزش طالب در شهرستانهاي داراي حوزه علمیه(آموزش عوامل موثر بر موفقیت برنامه   - 3

در ستون مالحظات صفحه دوم پوشه  "االسمیزوج ناقل ت "درج دو ستاره قرمز در دفتر تنظیم خانواده و نوشتن عبارت  - 4

  خانوار

  .مشکوك نهایی بر اساس الگوریتم مربوط/  2مراقبت ویژه فعال و ماهانه زوجهاي ناقل تاالسمی  - 5

  ارجاع زوجهاي مشکوك نهایی به تیم مشاوره جهت انجام آزمایش هاي تکمیلی و پیگیري تا حصول نتیجه نهایی -6

  هاي تکمیلی و تشخیص پیش از تولدالسمی به بیمه شدن به منظور کاهش هزینه مربوط به آزمایشتشویق زوجهاي ناقل تا - 7

 PNDجهت انجام مرحله اول و دوم ارجاع زوجهاي ناقل تاالسمی به مرکز بهداشتی درمانی ویژه مشاوره تاالسمی  - 8

                                                             
دادن به بزرگان فامیل ، آشنایان ، حتی قبل از اطالع ) بر اساس عرف محلی( قبل از هر اقدام براي ازدواج ، یعنی بالفاصله پس از اولین جلسه آشنایی .  1

 .هاي تاالسمی باید انجام گیرددوستان و یا برگزاري مراسم نامزدي و یا هر گونه اقدام دیگر ، آزمایش
 .والدین بیماران اینترمدیا زوج ناقل تاالسمی هستند و باید مراقبت شوند.  2
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آنها مبتال به تاالسمی ماژور تشخیص داده  بارداري در زوج هاي ناقل تاالسمی که جنین 16پیگیري سقط جنین تا هفته  - 9

  10.شده است

  PND  هاي مرحله دومهاي ناقل تاالسمی که بر اساس نتایج آزمایشدر زوج) زایمان ایمن( ادامه مراقبت ویژه بارداري  - 10

  .نها سالم تشخیص داده شده استآجنین  - 

استفاده از روش هاي مطمئن و غیردایمی جهت پیشگیري از آموزش و ترغیب زوجهاي ناقل در خصوص اهمیت و ضرورت  - 11

  )فرزند سالم 2و تکمیل خانواده ( هاي ناخواسته وقوع حاملگی

در زوج هایی که تمایل به بارداري دوباره )  TL- VS( تشویق به استفاده از روشهاي مطمئن و دائمی پیشگیري از بارداري  - 12

  .ندارند) بیش از دو فرزند سالم(

هاي ناقل تااسمی در اولین بازدید خانوار و انعکاس آن در ستون مالحظات شناسایی بیماران مبتال به تاالسمی ماژور و زوج - 13

  صفحه دوم پرونده خانوار

 تکمیل فرم پیگیري براي تمام بیماران مبتال به تاالسمی ماژور ، قرار دادن آن در پرونده خانوار و مراقبت ماهانه از بیماران - 14

، تاکید بر نقش درمان در پیشگیري از عوارض   Bپیگیري برنامه واکسیناسیون بخصوص واکسن هپاتیت : تاالسمی ماژور شامل 

تاالسمی و اطمینان از تزریق به موقع خون و داروهاي دفع کننده آهن اضافه مانند دسفرال ، بررسی عوارض بیماري تاالسمی و 

  ... .ارجاع در مواقع الزم و 

معرفی شده از مرکز بهداشت شهرستان و اعالم نتیجه پیگیري از طریق تکمیل و ارسال پیگیري موارد غیبت از درمان ،  - 15

  .کاردان بهداشت خانواده و با مشارکت رابطان بهداشت انجام می شود/ در شهر از طریق کارشناس (  10قسمت دوم فرم شماره 

  ) 10اعالم شده توسط فرم شماره (ی شده جدید مراقبت از خانواده هاي بیماران شناسای - 16

فعال فرزند مبتال به تاالسمی ماژور نداشته و تمایل به فرزنددار شدن (ارجاع والدین بیمارانی که فرزند بیمارآنها  فوت شده  - 17

  .به تیم مشاوره مستقر در مرکز بهداشتی درمانی ویژه مشاوره تاالسمی) دارند

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٩٨ 
  

با توجه به تاریخ شروع غربالگري ( 1376سال واجد شرایط بارداري که قبل از سال  40کمتر از ردار بررسی تمام زنان شوه - 18

هستند و نیز پیگیري  1هاي اول بارداري ازدواج نموده و قصد بارداري داشته ، یا در هفته) متقاضیان ازدواج در ان شهرستان 

تکمیل فرم (پزشکان عمومی و ماماهاي بخش دولتی و خصوصی / ها از قبیل متخصصان زنان موارد ارجاع شده از سایر بخش

  و پیگیري بعدي بر اساس نظر پزشک مرکز CBCو ارجاع به پزشک مرکز جهت انجام  7شماره 

االسمی ارجاع زوجهایی که بر اساس شناسایی زوجهاي ناقل تاالسمی در استراتژي سوم، زن و مرد هر دو مشکوك به ت - 19

  هستند، به مرکز بهداشتی درمانی ویژه مشاوره تاالسمی) سالم ناقل(مینور 

  .بصورت فصلی 6تکمیل و ارسال فرم شماره  - 20

  ها و پیشنهادها به مرکز بهداشت شهرستانحلجمع بندي مشکالت و ارائه راه - 21

  هاي مدیریتی دریافتی در آرشیو قسمت مربوط ها و نامهها ، دستورالعملنگهداري و بایگانی تمام کتابها ، جزوه - 22

  در خانه هاي بهداشت

کارشناسان و کاردانهاي بهداشتی درمانی مراکز مسوولیت حسن اجراي برنامه به عهده پزشک و وظیفه نظارت با مشارکت 

  .ها به عهده بهورز استروستایی بوده و انجام فعالیت

  

  

  

  

  

                                                             
 .هفتگی یا چهارماهگی 16قبل از = هاي اول بارداري هفته. 1
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  5فرم شماره 

  1مشکوك نهایی / اعالم مشخصات زوج هاي ناقل تاالسمی 

  13.................. سال ............... ماه ................ روز 

  .......................مرکز بهداشتی درمانی ویژه مشاوره تاالسمی : از 

  ..........................................مرکز بهداشت شهرستان : به 

  م علیکمسال

  :شوندبه این وسیله زوج با مشخصات زیر جهت مراقبت برابر دستورالعمل و فلوچارت مربوط معرفی می

هاي هاي تکمیلی در زوجنتیجه ازمایش  هاي تاالسمینتیجه آزمایش  نوع استراتژي  نام پدر  نام و نام خانوادگی

  مشکوك نهایی

  نشانی محل سکونت و تلفن تماس

تاریخ آزمایش   مشکوك نهایی  )مینور(سالم ناقل 

  مجدد

  نتیجه آزمایش

                

              

  ).شودبدیهی است در صورت تغییر وضعیت زوج بر اساس فلوچارت مراقبت اقدام می(شود هاي زیر توصیه میبا توجه به وضعیت زوج اقدام

      در صورت وقوع ( هاي تکمیلی و پیگیري جهت انجام آزمایش... ) و  IUDقرص ، کاندوم ، (آموزش و ترغیب زوج مشکوك نهایی جهت استفاده از وسایل مطمئن پیشگیري از بارداري 
  .)ها فورا به این مرکز ارجاع شوندهاي تکمیلی ، زوجبارداري قبل از انجام ازمایش

در صورت بارداري قبل از ( PNDو پیگیري جهت انجام مرحله اول ... ) و  IUDقرص ، کاندوم ، (وج ناقل تاالسمی جهت استفاده از وسایل مطوئن پیشگیري از بارداري آموزش و ترغیب ز
  .)، زوج ها فورا به این مرکز ارجاع شوند PNDمرحله اول انجام 

  .)را انجام داده اند PNDهایی که مرحله اول زوج(بارداري  10ود هفته حد PNDمراقبت از زوج و ارجاع جهت انجام مرحله دوم (

  ) .را انجام داده اند PNDهایی که باردار بوده و مرحله اول و دوم زوج(مراقبت ویژه بارداري و زایمان ایمن 

  ).وازکتومی و توبکتومی(آموزش و ترغیب زوجها جهت استفاده از روشهاي دائمی پیشگیري از بارداري

  .بارداري/ قطع پیگیري به دلیل فقدان شرایط باروري 

  .قطع پیگیري به دلیل این که یکی یا هر دو زوج ناقل نیستند

  محل امضاء پزشک مشاوره ویژه تاالسمی                                                                                                                                                              

  : ..................شماره..............................                                                                         مرکز بهداشت شهرستان : از 

  13:   /   /    تاریخ                                                         ..........................روستایی / مرکز بهداشتی درمانی شهري:  به

  .وقت به مرکز بهداشت شهرستان عودت داده شودخواهشمند است در صورت عدم شناسایی اصل فرم در اسرع . به این وسیله زوج با مشخصات فوق ، جهت اقدام الزم معرفی می شوند

  محل امضاء رئیس مرکز بهداشت شهرستان                                                                                                                                                             

  .جهت اطالع و اقدام ارسال شد................................................... ایگاه بهداشتی پ/ اصل به خانه بهداشت 

  محل امضاء رئیس مرکز بهداشتی درمانی روستایی                                                                                                                                                                 
                                                             

هاي تکمیلی در فردي که هاي الزم جهت انجام آزمایششوند و پیگیريبندي میهاي مشکوك نهایی طبقهو دیگري مشکوك نهایی تشخیص داده شود نیز در گروه زوج) مینور(هایی که یکی از آنها سالم ناقل زوج.  1
 .مشکوك نهایی تشخیص داده شده باید انجام گیرد
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  13................ سال .............. سه ماهه                                        شده و عملکرد استراتژي سوم     مشکوك نهایی ، نوزادان متلد / هاي ناقل تاالسمی گزارش مراقبت ویژه زوج                                                                                                           6فرم شماره 

  ....................................................شهري / مرکز بهداشتی درمانی روستایی:  از                                                                                                                                                                                                                                       ....................................                                                     پایگاه بهداشتی / خانه بهداشت  : از 

  ....................................بهداشت شهرستان  مرکز : به                                                                                                                                                                                                                                     ..............................                                                 شهري / مرکز بهداشتی درمانی روستایی : به 

  مراقبت) الف

1  2  3  4  5  6  7  

یف
رد

  

  نام و

  نام خانوادگی

شماره شناسنامه یا 

  شماره ملی زن

 PNDاقدام به تشخیص پیش از تولد   هاي تکمیلیانجام آزمایش  وضعیت مراقبت  وضعیت زوجها
تعداد جنین یا (نتیجه بارداري 

  )نوزاد ذکر شود

  واجد شرایط و تحت مراقبت  مشکوك نهایی  ناقل تاالسمی
قطع پیگیري 

  : به دلیل
  بلی

خیر با ذکر 

  دلیل

بررسی جنین از (مرحله دوم   اولمرحله 

  )نظر ابتال به تاالسمی ماژور

ده
د زن

وزا
د ن

تول
  

سقط به 

  :دلیل 

رده
د م

وزا
د ن

تول
  

ول
ي ا

راتژ
ست

ا
دوم  

ي 
راتژ

ست
ا

وم  
ي س

راتژ
ست

ا
ول  

ي ا
راتژ

ست
ا

وم  
ي س

راتژ
ست

ا
  

اقدام به پیشگیري از بارداري با استفاده 

  : از

عدم اقدام به پیشگیري از 

  بارداري به دلیل

رت
هاج

م
یل  
 دل

ذکر
 با 

ایر
س

  

ریخ
تا

  

  نتیجه

ریخ
ر تا

 ذک
ی با

بل
یل  

 دل
ذکر

 با 
خیر

  

ژور
 ما

می
الس

ا تا
ص بت

خی
تش

  

یل
دال

یر 
سا

  

بلی با ذکر تعداد 

  جنین

یل
ر دل

 ذک
ر با

خی
  

ژور
 ما

می
الس

ا تا
بت

  

رد 
موا

یر 
سا

)
لم 

 سا
م یا

سال قل
نا

(  

روش مطمئن با ذکر 

وسیله پیشگیري از 

  بارداري

روش غیر 

  مطمئن

بارداري با 

تاریخ شروع 

  آن

سایر موارد 

  با ذکر دلیل

می
الس

ل تا
 ناق

وج
ز

ي   
گیر

ه پی
از ب

م نی
عد

دي
بع

  
1  

            

        

  

        

                    

2  

            

        

  

        

                    

3  

            

        

  

        

                    

  

  .)مشخصات تکمیل کننده فرم و تاریخ تکمیل در پشت صفحه نیز ثبت شود: توجه (بلی         خیر         : بلی           خیر           استفاده از جدول عملکرد استراتژي سوم در پشت فرم : استفاده از جدول مهاجرت در پشت فرم 

:امضاو:                                               تاریخ تکمیل:                                  سمت:                                     نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم 
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  مهاجرت) ب

1  2  3  4  

  نشانی محل سکونت و تلفن تماس  مهاجرت تاریخ  نام و نام خانوادگی  ردیف

      مرد  زن

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

  

  ).هستند) هفتگی  16قبل از (، واجد شرایط بارداري که تمایل به بارداري داشته و یا در هفته هاي اول بارداري 1376سال ، ازدواجی قبل از سال  40زنان شوهردار کمتر از ( عملکرد استراتنژي سوم) ج

1  2  3  4  

تعداد کل زنان واجد شرایط بررسی تحت پوشش بر اساس 

  استراتژي سوم

تعداد کل مردانی که بر اساس نتیجه آزمایش همسر به پزشک   به پزشک ارجاع شدندتعداد کل زنان واجد شرایط که 

  ارجاع شدند

ها به مرکز تعداد زوج هایی که با توجه به نتایج آزمایش

  بهداشتی درمانی ویژه مشاوره تاالسمی ارجاع شدند

        

  

  :امضاء                                                                    :          تاریخ تکمیل                                                             :    سمت                                                    :                      نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم
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  :7ه فرم شمار
هاي ، واجد شرایط بارداري که تمایل به بارداري داشته و یا در هفته 13761سال ، ازدواجی قبل از سال  40بررسی زنان شوهردار کمتر از 

  استراتژي سوم  -هستند) هفتگی 16قبل از (اول بارداري 

   ..................مرکز بهداشت شهرستان        ................ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی / دانشگاه

  ..................................روستایی / مرکز بهداشتی درمانی شهري

  ..........................سال ................................. خانه بهداشت / پایگاه بهداشتی 

1  2  3  4  

یف
رد

  

  نام و نام خانوادگی زن

  شماره شناسنامه

  شماره ملی یا

ک 
زش

 پ
 به

جاع
 ار

ریخ
تا )

ام 
انج

ت 
جه

 (  

  )الف

  ندارد

 )براي مرد CBCدرخواست ازمایش  (دارد ) ب

  نام و

  نام خانوادگی مرد

تاریخ ارجاع 

  به پزشک

نیاز به پیگیري 

  بعدي ندارد

تاریخ ارجاع به مرکز 

بهداشتی درمانی ویژه 

  مشاوره تاالسمی

  ذکر نتیجه

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

                                                             
در سطح کشور آغاز شده ، ولی در بعضی از شهرستانهاي کشور ممکن است یک یا چند سال قبل از شروع برنامه  1376سال غربالگري متقاضیان در  1

امه کشوري کشوري به عنوان پایلوت به اجرا درآمده باشد و یا در تعداد محدودي از شهرها ممکن است اجراي برنامه با تاخیر نسبت به زمان اجراي برن
 .شودبه همین دلیل این تاریخ با توجه به تاریخ شروع غربالگري در آن شهرستان تعیین می. شده باشدشروع ) 1376سال (
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  10فرم شماره 

  )مراجعه جدید/ تولد جدید ( مشخصات بیماران بتا تاالسمی ماژور شناسایی شده جدید اعالم 

  از درمان و پیگیري موارد غیبت

  :شماره                                                   ........................روستایی / مرکز بهداشتی درمانی شهري : به 

  13:    /    /    تاریخ...................................                                                             مرکز  بهداشت شهرستان : از 

  سالم علیکم

و موارد غیبت از درمان جهت ) اینترمدیا / ماژور (بیماران تاالسمی جدید / مشخصات بیمار .............................. با احترام ، به استناد گزارش مرکز تزریق خون بیمارستان 
کاردان بهداشت خانواده و با مشارکت رابطان / وقت در مراکز بهداشتی درمانی شهري از طریق کارشناس  مقتضی است در اسرع. شودهاي بعدي اعالم میاطالع و پیگیري

هاي الزم را در خصوص موارد غیبت از درمان به عمل پیگیري) با مشارکت بهورزان(کاردان بهداشتی / روستایی از طریق کارشناس بهداشتی ، در مراکز بهداشتی درمانی 
در خصوص شناسایی جدید هم والدین باید تحت مراقبت الزم بر اساس دستورالعمل و فلوچارت مربوط قرار . را بر اساس فرم زیر به این مرکز ارسال نمایندآورده و نتیجه 

  .گیرند

1  2  3  4  5  

  نام پدر  نام ونام خانوادگی  ردیف
نشانی محل سکونت و   نوع پیگیري

  درمانغیبت از   *شناسایی جدید   تلفن تماس
  تولد جدید  مراجعه جدید  )شناسایی شده قبلی(

1              
2              
3              
4              
5              

 .شامل بیماران تاالسمی ماژور و اینتر مدیا می باشد •
  محل مهر و امضاء رئیس مرکز بهداشت شهرستان                                                                                              

  : شماره      .............................                                                    مرکز بهداشت شهرستان : به 

  13:    /    /    تاریخ .......................................                               روستایی / مرکز بهداشتی درمانی شهري : ز ا

  سالم علیکم

  .ل زیر اعالم می شودوبیماران تاالسمی ماژور غیبت از درمان اعالم شده در جد/ هاي انجام شده بیمار با احترام ، نتیجه پیگیري و خالصه اقدام

1  2  3  4  5  6  7  8  

  نام پدر  نام و نام خانوادگی  ردیف
علت عدم مراجعه به 
مرکز تزریق خون 

  )غیبت از درمان(

هاي انجام اقدام
  شده

نام و نام خانوادگی 
  امضاء  سمت  پیگیري کننده

1                
2                
3                
4                
5                

  محل امضاء رئیس مرکز بهداشتی درمانی                                                                                           
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  : منابع

اداره  –دستورالعمل جامع و متن آموزشی برنامه کشوري پیشگیري از بروز بتا تاالسمی ماژور ویژه خانه بهداشت  - 1

 1383سال  ژنتیک مرکز مدیریت بیماریها، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 مقاله تاالسمی ماژور ومینورنوشته سحر میرشاهی مندرج در سایت - 2

, http: //asp.irteb.com www.mydocument 

  

  

  : تمرین نظري

سان بیماري تاالسمی را تعریف کرده،عالئم وراههاي انتقال آن،انواع وراههاي پیشگیري از در حضور مربی وبا همکاري همکال- 1

  . بروزبتا تاالسمی را شرح دهید

  :تمرین عملی

  .تکمیل فرمهاي آماري ومراقبتی را عملی انجام دهید- 1
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  ششمششم  فصــــــلفصــــــل

  

  

بیماري کم کاري مادرزادي بیماري کم کاري مادرزادي 
  تیروئیدتیروئید

 

  :اقدامات ذیل را انجام دهیداین فصل انتظار می رود بتوانیدپس از مطالعه ::اهدافاهداف            

  .علت کم کاري مادرزادي تیروئید،عوامل وعوارض بروز آن را شرح دهید-1

  .راههاي پیشگیري از بروز عوارض کم کاري مادرزادي تیروئید را شرح دهید-2

  .دوظیفه بهورز در برنامه مراقبت کم کاري مادرزادي تیروئید را شرح دهی-3

  .نمونه گیري خون از پاشنه پاي نوزاد ر بطور عملی انجام دهید-4

 .مراقبت هیپوتیروئیدي از نوزادان تحت پوشش را بعمل آورید-5

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٠٦ 
  

درصورت وجود . کم کاري مادرزادي تیروئید یکی از علل مهم قابل پیشگیري از عقب ماندگی ذهنی در نوزادان است : قدمهم

اما اغلب نوزادان در . شود اختالالتی در ارگانها ، از جمله سیستم عصبی مرکزي و اسکلتی ایجاد میکم کاري تیروئید در جنین 

دلیل این امر آن است که حدود یک سوم تیروکسین مادري از طریق بند ناف به جنین انتقال . بدو تولد کامال طبیعی هستند

تولد یک مورد کم  1000ر ایران بر اساس آمارهاي موجود به ازاي هر د. کند یافته و از بروز عالئم بالینی در جنین جلوگیري می

روز اول  28. کم کاري تیروئید بصورت گذرا و یا دائمی در نوزادان ممکن است مشاهده شود . کاري تیروئید گزارش شده است 

ر بدو تولد هیچ عالمتی ندارد اما این بیماري د. تولد به عنوان فرصت طالیی براي پیشگیري از کم کاري تیروئید نوزادان است 

عوارض جبران ناپذیر مغزي و مادام العمر ممکن است براي فرد ایجاد کند که در این حالت نه تنها فرد مبتال بلکه جمع کثیري 

اما . ند گردگرفتار بار سنگین یک بیماري العالج و ناتوان کننده ، با بار مالی بسیار زیاد براي خانواده و مسئوالن کشوري، می

توان از بروز این بیماري و عواقب آن کاست بیماري می موقع به درمان  تشخیص با و است پیشگیري و کنترل قابل این وضعیت

  . لذا در این فصل به شرح علت بروز، عوارض، راههاي تشخیص، پیشگیري و درمان و مراقبت به اختصار می پردازیم . 

  :وئیدعلت بیماري کم کاري مادر زادي تیر

بهرحال به هر علتی . روندعلت اصلی بروز بیماري ناشناخته است اما ازدواجهاي فامیلی و کمبود ید از عوامل موثر به شمار می

  .کاري مادرزادي تیروئید بوجود می آیدهورمون تیروکسین در بدن نوزاد کم بوده و یا عملکرد طبیعی نداشته باشد ، بیماري کم

. شود و اثرات مهمی در سوخت و ساز سلولهاي مختلف و رشد و نمو بدن داردده تیروئید ترشح میهورمون تیروکسین از غ

اثرات هورمون تیروکسین در رشد و تکامل مغز بسیار مهم و ضروري است در صورتیکه به هر دلیلی این هورمون در بدن تولید 

این عوارض در سنین مختلف . گردد در بدن پدیدار می نشود، یا تولید آن کم یا به شکل غیر طبیعی باشد ، عوارض مختلفی

  .شود تولید بیش از حد طبیعی هورمون در بدن نیز سبب بیماري می. متفاوت هستند 
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  : عالئم کم کاري مادر زادي تیروئید

در اکثر نوزادان مبتال به این بیماري ، در روزهاي اول زندگی ، عالئم مشخص بیماري وجود ندارد و با گذشت زمان عالئم  

  . اند که متاسفانه زمان از دست رفته و عوارض ایجاد شده. دهد بیماري خود را نشان می

  :از  شود عبارتندکاري تیروئید دیده میعالئمی که در نوزاد مبتال به کم

  کبودي در انگشتان دست و پا -           حاملگی 42تولد بعد از هفته  - 

  مشکالت و زجر تنفسی -           طول کشیده) زردي ( یرقان  - 

  وزن نگرفتن  -               ادم در نوزادان  - 

  کاهش دفعات دفع مدفوع -   مک زدن ضعیف  - 

  یبوست -   شیر نخوردن به مقدار کافی  - 

  )بیش از حد آرام ( عالیتهاي نوزاد کاهش ف -   کاهش حرارت بدن - 

  فتق نافی -   بزرگی شکم  - 

  پوست خشک-   زبان بزرگ و صداي گریه خشن  - 

کاري مادرزادي تیروئید در هفته نوزادان مبتال به کم% 5فقط . این عالئم در روزهاي اول تولد بسیار کم و غیراختصاصی هستند 

  .اول بر اساس عالئم بیماري قابل تشخیص هستند

  :عوارض کم کاري مادرزادي تیروئید

کاري مادرزادي تیروئید باعث عوارض جبران ناپذیري بر رشد به همین دلیل کم. سالگی ادامه دارد  3رشد و تکامل مغز تا حدود 

 در. رشد طولی و قد نوزاد نیز تحت تاثیر این بیماري قرار گرفته و کند خواهد شد. شود و تکامل مغز و اعصاب مرکزي می

با توجه به اینکه این عوارض . نتیجه این بیماري با عوارضی نظیر عقب ماندگی ذهنی ، کوتاهی قد و کاهش شنوایی همراه است 
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روز بعد  5تا  3در صورت عدم تشخیص زودرس و عدم شروع درمان به موقع جبران ناپذیر هستند، غربالگري نوزادان در سنین 

  .کند درمان به موقع و صحیح از بروز عوارض این بیماري جلوگیري می. ردار است از تولد از اهمیت بسیار زیادي برخو

آنها در بدو تولد باال بوده ودر هفته دوم یا پس از آن بدون درمان یا پس از قطع شدن دارو طبیعی  TSHنوزادانی که هورمون 

  .نامیده می شوند  TSHگردد، مبتالیان به افزایش گذراي می

  

کاري مادرزادي تیروئید در نوزادان، باید تشخیص در همان روزهاي اول تولد داده شده و جلوگیري از بروز عوارض کمبراي 

موجب بروز عوارضی ) روز تولد 28بعد (تشخیص دیررس و دیر شروع کردن درمان . درمان در اسرع وقت براي نوزاد آغاز گردد

بعد از تولد غربالگري شوند تا اگر به این  5تا  3باید تمام نوزادان در روزهاي  به همین دلیل. شودماندگی ذهنی میمانند عقب

  .بیماري مبتال هستند ، با شروع درمان به موقع از عقب ماندگی ذهنی آنها پیشگیري شود 

  :توجه

مبتال شناخته نشده  کاري مادرزادي تیروئید در نوزادانتاکنون هیچ ارتباطی بین روش زندگی والدین با بروز بیماري کم -1

  .  است

کاري مادرزادي تیروئید در خانواده ، دلیلی براي انجام ندادن غربالگري در نوزاد نیست و نباید عدم وجود سابقه بیماري کم- 2

  .هیچ نوزادي را از غربالگري محروم کرد

  .ضرر است انجام غربالگري ازپاشنه پا هیچگونه خطري براي نوزاد ندارد وکامال بی- 3

در مورد . شود اگر نوزاد قبالً واکسنی دریافت کرده یا مختصري تب و سرماخوردگی داشته باشد مانع انجام غربالگري او نمی- 4

  .نوزادانی که در بیمارستان بستري هستند و یا سابقه بستري شدن در بیمارستان را دارند باید طبق دستور عمل اقدام شود 

  .پا براي غربالگري نوزاد نیازي به ناشتا بودن نوزاد نمی باشد گیري از پاشنه هنگام نمونه - 5

گاز را . گیري گاز تمیز قرار داده و مختصري فشار وارد نمایندگیري خون از پاشنه پاي نوزاد باید روي محل نمونهبعد از نمونه -6

  .باشد  مراقبت خاص دیگري نیاز نمی. دقیقه در محل نگه داشته سپس آنرا بردارند 5به مدت 
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کاري مادرزادي تیروئید باشد که دهد که ممکن است این نوزاد مبتال به بیماري کممثبت شدن آزمایش غربالگري نشان می - 7

این آزمایش باید بدون اتالف وقت در آزمایشگاه انجام شود زیرا بسیار . نیاز به انجام آزمایش تکمیلی براي تشخیص قطعی دارد 

  .مهم و ضروري است 

کاري مادرزادي تیروئید ماندگی ذهنی در نوزاد مبتال به بیماري کماز بروز عقب) روزگی نوزاد  28قبل از( درمان به موقع  - 8

نباید به ( شوند  رعایت ها در هنگام مصرف قرصمصرف دارو باید طبق دستور پزشک بوده و تمام توصیه. کندجلوگیري می

  .)د توصیه اطرافیان مقدار قرص را تغییر دا

مصرف به موقع و درست قرص لووتیروکسین عالوه بر جلوگیري از عقب ماندگی ذهنی از کوتاهی قد و عوارض دیگر این بیماري 

  .کندجلوگیري می

داروي لووتیروکسین بصورت قرص وجود دارد و مقدار مصرف آن را پزشک معالج تعیین :  نحوه مصرف داروي لووتیروکسین

  .یز شده باید با رعایت دقیق دستورات مصرف شود مقدار قرص تجو. کند می

بهتر است نوزاد از یک . شود مقدار قرص تجویز شده ، درشیر مادر و یا آب حل شده و به نوزاد خورانده می: روش مصرف

اده شود هاي آهن و مولتی ویتامین نباید به همراه قرص لووتیروکسین به نوزاد دقطره. ساعت قبل از مصرف قرص چیزي نخورد 

  . )ها با لووتیروکسین فاصله باشد ساعت بین مصرف این مکمل 12حداقل ( 

تواند باعث اختالل در جذب با قرص لووتیروکسین ، می) مثل ایزومیل (مصرف همزمان شیرهاي داراي ترکیبات سویا 

  . ایت نمایندبه همین دلیل فاصله حداقل یک ساعت قبل و بعد از مصرف را باید رع. لووتیروکسین شود 

  :چگونگی انجام آزمایش هورمون هاي تیروئید

  :کودك مبتال به کم کاري تیروئید باید طبق دستور عمل زیر مورد آزمایش قرار گیرد 

  هفته بعد از شروع درمان 4و2- 

  ماه اول زندگی 6ماه در طول  1هر  - 

  ماه دوم زندگی 6ماه در طول  2هر - 
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  ماهگی  36تا  12ماه بین سنین  3هر  - 

ها براي اطالع از انجام این آزمایش) کاري مادرزادي تیروئید دائمی در صورت ابتال کودك به کم( ماهگی  36ماه بعد از  6هر  - 

سط پزشک ها ، مقدار قرص لووتیروکسین مصرفی توکافی بودن مقدار قرص لووتیروکسین الزم است و با توجه به نتایج آزمایش

سالگی کودك  3شود و معموالًً باید تا مصرف قرص لووتیروکسین فقط به دستور پزشک کم ، زیاد و یا قطع می. شود تعیین می

توجه به جواب این  شود با می انجام تیروئید هورمونی هفته آزمایش 4سپس پزشک دارو را قطع کرده و پس از . ادامه یابد 

  .که کودك دیگر نیازي به دارو ندارد یا باید تا پایان عمر قرص لووتیروکسین مصرف نمایددهد آزمایش پزشک تشخیص می

  :کاري مادرزادي تیروئیدشرح وظایف بهورز در خانه بهداشت در چار چوب برنامه غربالگري کم

  :دهد شرح وظایف بهورزي که فقط وظیفه خاص بهورز دربرنامه را انجام می -الف

کاري مادرزادي تیروئید و عوارض آن و تاکید بر لزوم انجام غربالگري نوزاد زنان باردار در مورد بیماري کمشناسایی و آموزش  - 

  روز بعد از تولد 5تا  3در سنین 

بعد از تولد نوزاد و ایجاد نگرش مثبت  3-5آموزش مادران باردار در خصوص اهمیت انجام غربالگري از پاشنه پا طی روزهاي  - 

  براي افزایش پوشش غربالگري و ثبت آن در پرونده خانوار  در این افراد

به مادران در طی دوران بارداري و بویژه در ماههاي آخر ) به روش چهره به چهره و گروهی ( آموزش اهمیت سالمت نوزادان  - 

  بارداري 

  کاري تیروئید و عوارض آن درباره بیماري کم  آموزش عموم مردم ، به ویژه اشخاص ذي نفوذ براي آگاه سازي مردم، - 

  ثبت و گزارش اطالعات و ارسال به موقع به مرکز بهداشتی درمانی مربوطه  - 

ماهگی بر اساس دستور  36نوزادان مبتال طبق برنامه زمانی مراقبت از اطفال زیر :  CH پیگیري مستمر بیماران مبتال به -

ماهگی نیز 36پس از . براي آنها تکمیل گردد) 16و 15فرم شماره ( ها عمل باید پیگیري و ارجاع شوند و فرمهاي پیگیري بیماری

  .در صورت نیاز بنا به دستور پزشک مراقبت و پیگیري بیماران دائمی انجام خواهد گرفت 
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 دهد بهگیري از پاشنه پاي نوزادان را نیز انجام میشرح وظایف بهورزي که عالوه بر وظایف خاص بهورز در برنامه، نمونه - ب

  :شرح ذیل است 

کاري تیروئید و عوارض آن و تاکید بر لزوم انجام غربالگري نوزاد در سنین شناسایی و آموزش زنان باردار در مورد بیماري کم - 1

 روز بعد از تولد  5تا  3

  آموزش عموم مردم درباره بیماري کم کاري تیروئید و عوارض آن  - 2

، نمونه گیري از پاشنه پا )1فرم شماره ( تکمیل فرم اطالعات کاغذ فیلتر : از تولد شامل بعد  5تا  3غربالگري نوزادان در روز  - 3

  .ساعت و در پاکت مخصوص گذاشتن نمونه  3، خشک کردن نمونه اخذ شده در دماي اتاق در مدت 

  ارسال نمونه ها به آزمایشگاه غربالگري استان ازطریق پست پیشتاز - 4

  دریافت نتیجه غربالگري - 5

  دراسرع وقت بر اساس دستور عمل) با آزمایش غربالگري مثبت( فراخوان ، ارجاع و پیگیري نوزادان مشکوك  -6

  ثبت و گزارش اطالعات- 7

 CHپیگیري مستمر بیماران مبتال به  - 8

  : دستور عمل 

انجام غربالگري از پاشنه پاي  کاري مادرزادي تیروئید و عوارض آن و نحوهشناسایی و آموزش زنان باردار در مورد بیماري کم - 1

  روز بعد از تولد نوزاد  5تا  3نوزاد و تاکید بر لزوم انجام غربالگري در سنین 

  ثبت عناوین آموزشهاي داده شده به مردم در پرونده خانوار زن باردار - 2

  کاري تیروئید و عوارض آن آموزش عموم مردم در مورد بیماري کم - 3

  بعد از تولد 5تا  3روز غربالگري نوزادان در  - 4

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١١٢ 
  

  : تذکر مهم

تواند خانه بهداشت ، مرکز بهداشتی درمانی و یا هر محل دیگري که به عنوان محل انجام نمونه گیري از محل نمونه گیري می

کاري مادرزادي تیروئید و پیشگیري از عوارض براي تشخیص به موقع بیماري کم. طرف مسوول برنامه اعالم شده است باشد

گیري به خانه بعد از تولد جهت نمونه 5تا  3جبران ناپذیر آن، بهورز باید از تمام مادران بخواهد که نوزادان را خود طی روزهاي 

گیرد بهورز موظف است فرم ارجاع و آدرس گیري در محلی غیر از خانه بهداشت انجام میدر صورتی که نمونه. بهداشت بیاورند

باتوجه به اهمیت انجام غربالگري در همه نوزادان، بهورز این . لگري رادر اختیار والدین نوزاد بگذارد گیري براي غربامحل نمونه

گیري به پس ازآوردن نوزاد براي نمونه. امر را باید بسیار مهم دانسته و براي تحقق آن، تمام سعی و کوشش خود را اعمال نماید

  .گیري از پاشنه پاي نوزاد ، قدم به قدم عمل نمایدمل نمونهخانه بهداشت، بهورز موظف است بر اساس دستور ع

بار پیگیري در موعد مقرر جهت نمونه گیري از پاشنه پا نیاوردند ، بهورزان باید در اسرع  2چنانچه والدین نوزاد را حتی بعد از 

  . وقت به منزل نوزاد مراجعه و نمونه از پاشنه پا را در منزل تهیه نمایند 

  ها به آزمایشگاه غربالگري استان از طریق پست پیشتازنمونهارسال  - 4

( گیري ، پاکت حاوي نمونه را به دفتر پست محل تحویل داده و رسید پست پیشتاز را دریافت نمایید پس از اتمام مراحل نمونه

  ).اي پرداخت نشود هزینه

  دریافت نتیجه غربالگري -5

ربالگري ، نتیجه به صورت فوري و از طریق مرکز بهداشت شهرستان به اطالع در صورت مشکوك بودن جواب آزمایش غ -الف

  .شود گیر رسانیده مینمونه

گیر هفته به دست نمونه 2در صورت طبیعی بودن جواب آزمایش غربالگري ، نتیجه باید بصورت کتبی حداکثر ظرف مدت  - ب

ست که بصورت تلفنی از آزمایشگاه غربالگري استان و یا مرکز برسد ،در صورت عدم دریافت جواب آزمایشات نمونه گیر موظف ا

  .بهداشت شهرستان پیگیري نماید 

  )با آزمایش غربالگري مثبت در اسرع وقت بر اساس دستور عمل(فراخوان ، ارجاع و پیگیري نوزادان مشکوك  -6
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بود باید هر  5mu/Lمساوي یا بیشتر از  TSHپس از دریافت نتیجه غربالگري از آزمایشگاه غربالگري استان ، چنانچه نتیجه  

و یا به پزشک مرکز بهداشتی درمانی ارجاع دهید و تا حصول ) مسوول برنامه( چه سریعتر نوزاد را به مرکز بهداشت شهرستان 

  .نتیجه ، نوزاد را پیگیري نمائید

  :ثبت و گزارش اطالعات - 7

  .مه زمانبندي سایر آمارهاي ماهیانه ، به مرکز بهداشتی درمانی ارسال شودفرم آمار ماهیانه باید با دقت و همه ماهه طبق برنا

  CHپیگیري مستمر بیماران مبتالبه  -8

کاري مادرزادي تیروئید و عوارض جبران ناپذیر این بیماري، نوزاد مبتال باید با توجه به اهمیت درمان در نوزادان مبتال به کم

پیگیري  16و15پیگیري و ارجاع شود و فرم شماره ) ماهگی بر اساس دستورعمل36زیر  (طبق برنامه زمانی مراقبت از اطفال 

کاري مادرزادي دائمی ، بیمار باید ماهگی و در صورت تائید کم 36الزم به ذکر است که پس از . بیماریها براي آنها تکمیل شود 

  .تا پایان عمر طبق دستور پزشک مراقبت و پیگیري شود 

  :گیردگیري بدین شرح انجام میالگري ازپاشنه پاي نوزاد نمونهبراي انجام غرب

 .گیري انجام شود ازهمه نوزادان زنده متولد شده بدون توجه به زمان ترخیص آنها از زایشگاه باید نمونه - 

 .زمانبندي در برنامه غربالگري و صحت عمل خونگیري خیلی مهم است  - 

 .استفاده صحیح ازکاغذ فیلتر است  گیري زمان ومهمترین نکته در نمونه - 

بعد از  15تا  10یک هفته بعد یعنی در روزهاي  5تا  3گیري در روزهاي نوزادانی که داراي شرایط ذیل باشند عالوه بر نمونه - 

 .گیري بعمل خواهد آمد تولد نیز مجدداً از آنها نمونه

اند ، نوزادانی که زادانی که سابقه دریافت و یا تعویض خون داشته، نو)گرم  2500کمتر از ( نوزادان نارس ، نوزادن کم وزن  - 

 .کنند مثل دوپامین ، نوزادانی که سابقه بستري در بیمارستان دارند ، نوزادان دوقلو یا چند قلوداروهاي خاص مصرف می

گیري از پاشنه لیل امکان خونباشد اما اگر به هر دمی) قسمت خارجی پاشنه پا ( محل خون گیري از پاشنه پاي راست یا چپ 

  . گیري انجام خواهد شدپا وجود نداشته باشد، از نرمه کناري دست خون
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گیري از پاشنه پا نیازي و نمونه.شود تزریق واکسن یا ابتالي نوزاد به سرما خوردگی مختصر مانع از انجام غربالگري نمی: توجه 

  . به ناشتا بودن نوزاد ندارد

 5گیري گاز تمیز قرار داده و مختصري فشار وارد نموه و پس از گیري از پاشنه پا باید روي محل نمونهنمونهبعد از انجام  - 

  .باشد مراقبت خاص دیگري نیاز نمی. دقیقه گاز را از روي آن محل بردارند 

کاري مادرزادي تیروئید کمدهد که ممکن است این نوزاد مبتال به بیماري مثبت بودن جواب آزمایش غربالگري ، نشان می - 

می باشد که بایستی این آزمایش در اسرع وقت در ) با استفاده از خون وریدي( باشد و نیاز به انجام آزمایش تکمیلی تشخیصی 

  .آزمایشگاه انجام گیرد

  :روند انجام نمونه گیري 

  :پر کردن فرم نمونه گیري-1

  .ست اهمیت فرم در چگونگی تکمیل و نحوه انتقال آن ا - 

  )فرم شماره یک ( مشخصات نوزاد را دقیق و خوانا روي فرم مخصوص با خودکار تکمیل نمایید  - 

  .گیري را روي سطح صاف تکمیل کنیدفرم نمونه - 

  .شود هرگز به کاغذ فیلتر دست نزنید و یا آن را لمس نکنید، زیرا چربی پوست دست باعث آلودگی کاغذ می - 

  .گیري می شود یی ، کرم و پودر دستکش باعث آلودگی کاغذ نمونهآب ، الکل ، مواد شیمیا - 

اطمینان از . هاي پرسشنامه و کارت خونی را تطبیق داده و از یکسان بودن آنها مطمئن شوید گیري شمارهقبل از شروع نمونه - 

  .ها بسیار مهم است یکسان بودن شماره

  آماده کردن بیمار-2

  .ي قرار دهید گیرنوزاد را در تخت نمونه - 

  .براي جلوگیري از آلودگی محیط و سرما خوردگی کودك قط پاي نوزاد را لخت نمایید  - 
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گیري تخت نمونه.( درجه خوابانده شود  10نوزاد با شیب . تر باشد باید از سطح قلب پایین) پاشنه پا (گیري محل خون - 

  ).اشدبمخصوص داراي شیب مناسب بوده و نیازي به تنظیم شیب نمی

درجه سانتیگراد باعث  42حرارت حدود ( پاشنه پا را با یک گاز یا حوله ولرم گرم کنید تا جریان خون در محل افزایش یابد  - 

  ).شود افزایش جریان خون در موضع می

  .دستهایتان را خوب شسته و دستکش دست کنید  - 

الکل باقی مانده روي پوست، نمونه را تحت تاثیر ( را با گاز پاك کنید تمیز و الکل اضافی % 70پاشنه پا را با الکل ایزوپروپانول  - 

و ) گرددمی ظاهر سرمی شود و در اطراف نمونه حلقهالکل باعث همولیز می. گذاردقرار داده و بر نتایج آزمایش اثر منفی می

  .صبر کنید تا در جریان هوا خشک شود

  :سوراخ کردن پوست -3

ترین محل است ، به بخش عقبی پاشنه پا ضربه نزنید زیرا استخوان خیلی کناري پاشنه پا مطمئن حشایه: محل ضربه النست 

  .به پوست نزدیک است 

 .گیري وارد نمایید باکمک النست یک بار مصرف ضربه یکنواخت و آرامی به موضع خون - 

 .ر ریخته شود این قطره باید دو. گیري استفاده شود از قطره اول خون نباید در کارت خون - 

گانه دایره ، به عنوان محل قراردادن قطره اول  4گیري به غیر از مراکز توان از حاشیه کارت خوندر صورت تمایل می - 

 .باشنداند قابل قبول میگانه دایره استفاده نشده 4هایی که از قطره اول در مراکز کارت. خون استفاده کرد

چون حاوي مایعات داخل نسجی است ( قطره اول را با گاز استریل و تمیزي پاك کرده  :قرار دادن خون روي کاغذ فیلتر  - 

به موضع زخم فشار . گیرد شود قطره بزرگی شکل میو سپس با فشارهاي متناوب و مختصري که به پاشنه پا وارد می) 

ذ شده و پشت و روي آنرا بپوشاند و گیري را به قطره خون نزدیک کرده تا خود به خود جذب کاغکارت نمونه. وارد نکنید 

 .آن را اشباع کند 
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گیري در محل انجام نشد، از زدن النست مجدد در همان محل به شدت خودداري و محل مناسب در صورتیکه نمونه - 

النست استریل ، پنبه الکل و گاز استریل استفاده : گیري انتخاب شود و باید از یک ست جدید شامل دیگري جهت خون

 .گردد

  :مراقبت از زخم -4

گیري گذاشته شده و با دقیقه گاز استریل روي محل خون 5به مدت . گیري پا را باالي سطح بدن نگه داریدبعد از نمونه - 

مگر این ( گیري ، بدلیل احتمال بروز حساسیت پوستی خودداري گردد دست فشار داده شود ، از زدن چسب در محل خون

 )اختیار باشد  که چسب ضد حساسیت در

  . النست و تمام وسایل استفاده شده ، به شکل بهداشتی معدوم شوند -5

    :نکات مهم درنمونه گیري : توجه *

  )هیچ گونه آمادگی خاصی براي انجام آزمایش الزم نیست ( باشد گیري نیاز به ناشتا بودن نوزاد نمیجهت نمونه -  

استفاده از روان نویس، خود نویس .فقط باید توسط خودکار نوشته شود ) ذ فیلتر کاغ( گیريمشخصات نوزاد روي کارت نمونه - 

  .ممنوع است ... ، مداد و

  .هاي تهیه شده خارج از سیستم برنامه غربالگري ، خودداري شود از پذیرش نمونه - 

  .گیري به هیچ عنوان آغشته به مواد خارجی نگرددکارت نمونه- 

  .ه خون ، جدا خودداري شود از تماس دست با دایره نمون- 

  :هاي نمونه مناسب ویژگی

 .شکل نمونه باید دایره باشد - 

 .میلی متر باشد  5قطر لکه خون بیش از  - 

 .لکه خون از دو طرف همسان دیده شود  - 
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 .دو لکه روي هم نباشد  - 

 .در یک دایره بیش از یک لکه نباشد  - 

 .کارت آغشته به مواد خارجی نباشد  - 

 .هاي خون بدون اثر انگشت باشندلکه  - 

 .باشد گیري کافی میسه لکه خون روي کارت نمونه - 

  :شرایط نگهداري نمونه 

هاي خون با جایی به طوریکه لکه. قرار دهید) راك ( رابه صورت افقی روي پایه مسطح ) کاغذ فیلتر ( نمونه تهیه شده  - 

 .تماس پیدا نکنند

 .گراد اطاق کامال خشک شود درجه سانتی 25تا  15ها در دماي تا این کارتساعت وقت الزم است  3حداقل  - 

در زمان خشک شدن ، از قرار دادن کاغذهاي فیلتر در جریان هواي آلوده به دود و گرد و غبار و همچنین از گذاشتن در  - 

 .معرض حرارت و تابش مستقیم خورشید جدا خودداري کنید 

 .گذاشته شوند ) غیر قابل نفوذ رطوبت ( هاي مخصوص پست پاکتها پس از خشک شدن در نمونه •

 .هاي اخذ شده در اسرع وقت به آزمایشگاه غربالگري واقع در مرکز استان ارسال شوندنمونه •

 . در صورت عدم امکان ارسال سریع نمونه ، آن را در یخچال نگهداري کنید و در اولین فرصت ارسال نمایید •

  :شرایط ارسال نمونه 

دوري از نور و گرماي شدید و رطوبت و بدون ( گیري ، با رعایت شرایط ارسال هاي تهیه شده در مراکز نمونهنمونه •

 .، در اسرع وقت به پست پیشتاز تحویل داده شود )گیري ایجاد چروك در کارت نمونه

 .ها، آزمایشگاه غربالگري واقع در مرکز استان استمقصد کلیه نمونه •

 .براي این کار از قبل هماهنگی کنید . شده باید در اسرع وقت ارسال شوند  هاي خشکنمونه •
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ها ، کارت تهیه شده در پاکت مخصوص گذاشته شده و با گردد به منظور جلوگیري از چروك شدن کارتپیشنهاد می •

 . چسب نواري لبه آن ثابت شود 

تاخیر در این امر یعنی تاخیر در تشخیص و در زمان بندي در ارسال نمونه ها بسیار حائز اهمیت است :  توجه

   .درمان

بندي شده ترین مسئله در غربالگري نوزادان است ، سعی کنید تمام نتایج آزمایشگاهی را با سیستم زماندفترداري صحیح مهم

نشده باشد، با  چنانچه نتیجه برگشت داده. کنید گیري میدریافت کنید به خصوص از نوزادانی که به صورت تکراري نمونه

. اگر آزمایشگاه نمونه مجدد درخواست کرد باید به سرعت نمونه جدید تهیه و ارسال گردد. آزمایشگاه غربالگري تماس بگیرید 

 . سال است  2هاي اصلی خود و قرار دادن آنها به صورت یک پهلو ضامن صحت کار آنها به مدت حداقل ها در بستهنگهداري فرم

  

  هورز وبیماري کم کاري مادرزادي تیروئیداز انتشارات وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکیکتاب ب: منابع 

  

  

    ::تمرین نظريتمرین نظري
در حضور مربی وبا همکاري همکالسان علت ،عوامل وعوارض بروز وراههاي پیشگیري از بروز کم کاري -1

  .مادرزادي تیروئید را شرح دهید

  
  ::تمرین عملیتمرین عملی

همکالسان نمونه گیري خون از پاشنه پا ومراقبت نوزاد از نظر هیپوتیروئید در حضور مربی وبا همکاري -11

  .نوزادي را تمرین کنید
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  هفتمهفتمفصل فصل 
  

  بیماري سرطانبیماري سرطان

 

 

  :پس از مطالعه این فصل انتظار می رود بتوانید  ::  اهدافاهداف      

 بیماري سرطان را تعریف کنید و عوامل خطر ساز سرطان ها را بیان کنید ؟ -1

 ها را نام ببرید ؟ شایع ترین  سرطان -2

 عالئم سرطانها را شرح دهید ؟ -3

 راههاي پیشگیري از ابتال به سرطان ها را شرح دهید ؟ -4

 روشهاي درمانی سرطان را نام ببرید ؟ -5

به آموزش مردم درزمینه شناحت بیماري سرطان ، شناخت عوامل سرطان و راههاي پیشگیري از بروز سرطان  - 6

 .بپردازید
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ها پیش وجود داشته و همواره مورد توجه دانشمندان در واقع بیماري نام آشنایی است که در قرنسرطان : سرطان چیست 

دانید بدن تمام موجودات زنده از تجمع چنانچه می. و مردم عادي بوده و به عنوان یک بیماري العالج خود را نشان داده است 

میلیونها سلول در بدن انسان به علت پیري یا صدمات و جراحات در حالت طبیعی هر روز . تعداد زیادي سلول بوجود آمده است 

در بعضی شرایط یک سلول تغییر شکل پیدا کرده و تبدیل به یک . گردند اي جانشین میمیرند و به جاي آنها سلولهاي تازهمی

صی یا وظیفه بخصوصی سلول سرطانی شباهت زیادي به سلولهاي طبیعی بدن ندارد و براي هدف خا. گردد سلول سرطانی می

هدف و سریع سلولهاي سرطانی در هر نقطه از بدن که باشد بتدریج توده یا توموري را تقسیمات بی. شود تقسیم بندي نمی

- این توده سرطانی با ترشخ موادي به داخل بدن با فشار به اعضاي مجاور موجب اختالالت عظیمی در بدن می. دهد تشکیل می

اند که بعد از طی یک دوره مشخص خواهند مرد ، در حالی که سلولهاي ریزي شدهاي برنامهی بدن به گونهسلولهاي طبیع. گردد

به این مجموعه توده سلولی و عالئم و عوارض آنها بیماري . نمایند سرطانی فاقد این خاصیت بوده و بدون هدف خاصی رشد می

  .سرطان گفته می شود 

از مواد غذایی بدن ، . که از بافت خود شخص بیمار بوجود آمده و تحت کنترل بدن نیست بافت سرطانی همانند انگلی است 

هاي سرطانی مهار پذیر نیستند، بتدریج رشد کرده و کند ، از آنجا که بافتبدون آن که عملی به نفع آن انجام دهد استفاده می

شوند سرطانها اکثراً موقعی پیدا می. یابد اط دیگر گسترش میهاي مجاور تومور ضایعاتی ایجاد نموده ، یا مهاجرت به نقدر بافت

  .که سیستم دفاعی طبیعی بدن مختل یا ضعیف شده است 

  : تومورها دو دسته اند

 :تومورهاي خوش خیم که داراي مشخصات زیر هستند -1

 .تهدید کننده حیات نیستند  - 7

 .کنند معموالً قابل درمانند و به ندرت عود می -8

 .کنندهاي اطراف تهاجم نمیآنها به بافتسلولهاي  -9

 .سلولهاي آنها به نقاط دیگر بدن گسترش نمی یابند  -10

  :تومورهاي بدخیم که داراي مشخصات زیر می باشند  -2
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 .خطرناك تر از نوع خوش خیم و تهدید کننده حیات هستند  -11

 .بعد از درمان احتمال عود زیاد است  -12

 .کنند له میهاي اطراف حمسلولهاي آنها به بافت -13

 .یابند هاي دیگر بدن گسترش میسلولهاي آنها از راه خون و سیستم لنفاوي به قسمت -14

اي سرطان یک بیماري با علت واحد و مجزا نیست بلکه همانند اغلب بیماریهاي مزمن دیگر است که بایستی مجموعه -15

 . از عوامل مختلف همراه هم عمل نمایند تا این بیماري عارض شود 

  :طور کلی عوامل شناخته شده در ایجاد سرطان عبارتند از به 

شود که احتماالً به ساختار ژنتیکی آنها ها بیشتر دیده میها در بعضی اقوام و خانوادهبعضی از سرطان:  عوامل ارثی -1

 .بستگی دارد 

پی سبب تغییراتی در هاي خفیف و پی در ساز ، اشعه ماوراء بنفش ، آسیبمانند پرتوهاي یون:  عوامل فیزیکی -2

  گردد مانند سرطان پوستشود و در نهایت باعث پیدایش سلولهاي سرطانی میسلولها می

موارد سرطان زاي متعددي مانند ارسنیک و بسیاري از مواد شیمیایی دیگر سرطان زا شناخته :  عوامل شیمیایی -3

ت که نقش آنها در ایجاد سرطان هاي متعدد زاي شناخته شده توتون اساند ولی مهمترین عامل شیمیایی سرطانشده

 .کامالً مشخص شده است ... بویژه سرطان ریه و 

علت  Bبطور مثال ویروس هپاتیت . ها در ایجاد سرطان دخالت دارند بعضی از ویروس:  عوامل زیست شناختی -4

  .شود مثانه میها نیز باعث سرطان آلودگی مزمن به بعضی از انگل. اصلی سرطان کبد شناخته شده است 

  :عوامل خطر ساز براي بروز سرطان ها 

 سال  65بخصوص سن باالي :  افزایش سن -16

هاي ریه ، حنجره ، مري ، مثانه ، کلیه ، حلق ، معده ، لوزالمعده ، و دهانه خطر ابتال به سرطان :استفاده از سیگار  - 17

 دهد رحم را افزایش می

 :نور خورشید - 18

 اشعه هاي یونیزه کننده  -19
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شود و در طوالنی مدت و مثل موادي که در رنگرزي ، نقاشی و ساختمان سازي استفاده می:  شیمیایی خاص مواد -20

 .در صورت عدم احتیاط مضرند 

رژیم پرچرب احتمال ابتال به سرطانهاي پروستات ، روده بزرگ و رحم را افزایش :  تغذیه بد ، کم تحرکی و چاقی -21

 .می دهد 

 Bبعضی از ویروسها و باکتریها مثل ویروس هپاتیت  - 22

 هورمونها مثل استروژن -23

 سابقه فامیلی  - 24

 .بخصوص اگر همراه با کشیدن سیگار باشد خطر چندین برابر می شود :  مصرف مشروبات الکلی -25

  :عالئم سرطان ها 

 وجود توده غیر طبیعی در سینه یا هر قسمت بدن  - 1

 قدیمیخال جدید یا تغییر شکل خال هاي  - 2

 زخمی که بهبود نمی یابد  - 3

 خشونت صدا یا سرفه هاي طوالنی مدت - 4

 تغییر در اجابت مزاج یا دفع ادرار - 5

 گیر گردن غذا در گلو -6

 کاهش وزن بدن بدون توجیه - 7

 خونریزي و ترشحات غیر طبیعی  - 8

  :شایع ترین سرطان ها عبارتند از 

  ، سیستم خون ساز ، مري ، پروستات ، دهان ، حلق وکبدسرطان پوست ، پستان ، معده ، ریه ، روده بزرگ ، دهانه رحم 

  : راههاي پیشگیري از سرطان 

  :راههاي پیشگیري از سرطان به دو صورت نوع اول و نوع دوم وجود دارد 
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مبارزه با عوامل زمینه ساز ( این نوع پیشگیري را با باال بردن سطح سالمتی و تندرستی : پیشگیري اولیه یا نوع اول : الف

  .عوامل موثر در باال بردن سطح سالمتی به شرح ذیل می باشند . ایجاد می شود ) رطان س

 آموزش بهداشت  - 1

 تغذیه صحیح  - 2

 بهداشت روان  - 3

 مسکن و محیط کاري عادي از مواد و عوامل سرطان زا - 4

 انجام آزمایشات و معاینات دوره اي به فواصل کافی - 5

 Bواکسیناسیون هپاتیت  -6

 بهسازي محیط - 7

 بهداشت فردي - 8

 عدم تماس با مواد سرطان زا - 9

اي از زمانی که اولین سلول سرطانی تشکیل می گردد تا موقعی که به حجم و وزن قابل مالحظه: پیشگیري نوع دوم - ب

مندي پزشک این شرایط با توجه به عالقه بیمار به تندرستی خود و انجام معاینات دوره اي، عالقه. کشد برسد سالها طول می

بنابراین با تشخیص . ها در مرحله قابل درمان وجود دارد آزمایشگاه معتبر ، امکان تشخیص بعضی از سرطان معالج و وجود

  :توان به اهداف زیر دست یافت ها میزودرس و درمان فوري و صحیح سرطان

 معالجه کامل و قطعی سرطان  - 

ورت درمان بیمار ، با نقص عضو و که در مراحل پیشرفته بیماري حتی در ص( جلوگیري از اعمال جراحی وسیع  - 

 . )معلولیت همراه است

براي معالجه کامل و قطعی سرطان و جلوگیري از اعمال جراحی وسیع باید موارد سرطانی شناسایی شده و ثبت  - 

 . شوند

  .بنابراین ثبت موارد سرطانی یک پیش نیاز در برنامه مبارزه با سرطان است * 

ها را در مرحله ابتدایی و خیلی زود تشخیص توان بیشتر سرطانکولی و تصویربرداري میهاي جدید مولبا بکارگیري روش 

  .داد 
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  راههاي بیماریابی  

شود تواند سرطان پستان را در مرحله اولیه نشان دهد که توصیه میکه می) پرتونگاري پستان ( انجام ماموگرافی - 

سالگی هر سال یکبار و بعد از  50پس از . ماموگرافی شوند سال یکبار 1-2سالگی هر  50تا  35ها در بین سنین خانم

 .سال یکبار انجام شود 3سالگی در صورتی که نتیجه ماموگرافی قبلی طبیعی باشد معاینه ساالنه و مامو گرافی هر  70

تواند سرطان را حتی قبل از بروز هر گونه که حداقل می:  گردن رحم) بررسی ترشحات ( آزمایش پاپ اسمیر  - 

اند باید تا سه سال متوالی پاپ ساله که یکبار ازدواج کرده 65- 20شود از زنان توصیه می. عالمتی تشخیص دهد 

اسمیر گرفته شود و در صورت طبیعی بودن هر سه سال یکبار تکرار شود و اگر نتیجه مشکوك باشد با نظر پزشک و 

 .اپ اسمیر انجام گیردسالگی بهتر است هر سال یکبار پ 50پس از . ماما اقدام شود

 .تواند سرطان تخمدان و جدار رحم را نشان دهد که معموالً معاینات لگنی در بیماریهاي زنان است می :معاینه لگن - 

برداري ، سونوگرافی ، آزمایش خون ، آزمایش خلط ، نمونه CTSCANروشهایی مانند پرتونگاري ، آزمایش ادرار ،  - 

 .گرددنیز توصیه می

  :یري کننده کلی در سرطان ها عوامل پیشگ

 .فعالیت بدنی مداوم و مرتب داشته باشیم )بار در هفته  3دقیقه در روز و حداقل  30(ورزش  - 1

 مثل مصرف مرکبات ، سبزیجات سبز و زرد  C,Aمصرف مواد غذایی محتوي ویتامین  - 2

 کاهش وزن بدن در صورت چاق بودن  - 3

 عدم استفاده از دخانیات و مصرف تنباکو و فراورده هاي آن  - 4

 استفاده بیشتر از لبنیات کم چرب - 5

 استفاده بیشتر از گوشت کم چرب و افزایش مصرف ماهی و گوشت سفید به جاي گوشت قرمز -6

 دارهاي سبوساستفاده از نان - 7

 استفاده از لوبیاي سویا و حبوبات - 8
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. ها با ایجاد تغییرات مناسب در تغذیه ، کنترل وزن و ورزش قابل پیشگیري است سرطانکل موارد % 40تا  30فراموش نکنیم 

باشد و استعمال مواد دخانی فرد را در معرض ابتال به انواع ها نیز استفاده از سیگار میهاي ناشی از تمام سرطانمرگ% 30عامل 

  .دهد قرار می.... ه ، کلیه ، لوزالمعده ، وها مانند زبان ، دهان ، حلق ، حنجره ، مري ، معده ، ریسرطان

براي مثال اگر ( تواند یک ریسک فاکتور بروز بیماري سرطان باشد استرس خود می: مقابله با استرس و فشارهاي عصبی  - 9

.... ) ورود ، ممکن است پرخوري کنید ، ورزش کمتر انجام دهید ، سیگار بکشید شما تحت استرس هستید فشار خونتان باال می

  . کند لذا باید استرس را کنترل نمود همه این موارد به ایجاد سرطان کمک می

اي کارگران رستورانها ، رانندگان ، کارگران راه و ساختمان ، نگهبانان ، صندوقدارها وکافه دارها ، معدن انجام معاینات دوره - 10

ها ، و کارگرانی که در تهیه و تولید آسفالت و قیر ان الستیک سازيچیان ، کارگران کارخانجات ، نساجی ، کارگران نقاش، کارگر

ها ، آفت هاي حاوي ارسنیک هستند ، کارگرانی که در تولید باکتري کشکشکنند ، کارگرانی که در تماس با حشرهکار می

 براي پیشگیري از بروز سرطانهاي شغلی... ها فعالیت دارند وها و حاللکش

  . بعدازظهر خودداري شود و از کرم ضد آفتاب استفاده شود  4تا  11با نورآفتاب بین ساعات از رویارویی - 11

 .... پوشیدن لباسهاي پوشیده براي محافظت ازپوست درمقابل نورخورشید، استفاده از کاله و عینک آفتابی و - 12

دیگر مشروط به تشخیص     از تمام موارد سرطان قابل پیشگیري و      تخمین زده شده است که حدود :درمان سرطان ها 

باقی مانده در صورت وجود تیم هاي درمانی و مراقبتی استاندارد ، می توانند طول عمر    سریع و زود هنگام قابل درمان و 

درمان سرطان به نوع . باشند یها نیز در صورت وجود برنامه مدون قابل پیشگیري و درمان مزیادي داشته باشند ، پس سرطان

گیري افراد را در این موارد شوك و استرس ناشی از بیماري معموالً قدرت تصمیم. آن و میزان پیشرفت سرطان بستگی دارد

  .باشد ترین کار اعتماد به پزشکان و پذیرش تصمیمات آنها میترین و مطمئنمهم. کندمختل می

  .گردند یماران بیشتر و بیشتري به زندگی فعال باز میاز طریق شیوه هاي درمانی زیر ، ب

  شامل برداشتن غده یا عضو سرطانی و بافت اطراف آن :  جراحی- 

  .شود داروها و هورمونهایی که براي حمله به سلولهاي سرطانی و پیشگیري از تولید مثل آنها استفاده می: شیمی درمانی - 
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  .شود که براي از بین بردن سلولهاي سرطانی استفاده می... ، پرتوهاي گاما و  Xاشعه  هاي پرانرژي ماننداشعه:  پرتو درمانی- 

  پیوند مغز استخوان- 

شوند براي تحریک سیستم هایی که بطور طبیعی ایجاد میشیوه درمانی جدیدي است که در آن پروتئین:  درمان زیستی- 

  .روند دفاعی بدن فرد به کار می

  )است  پیشگیريبهترین کار ( )تشخیص داده شود شانس بهبودي بیشتر خواهد بود هر چه سرطان زود تر ( 

  :منابع 

کتابچه سرطان و راههاي پیشگیري از آن از انتشارات دفتر سالمت جمعیت ، خانواده و مدارس وزارت بهداشت ، درمان و -1 

  آموزش پزشکی

ف فرح ناز فوالد بند و مهین فرهمند و همکاران از انتشارات تالی) ویژه بهورزان (کتاب سرطان وراههاي پیشگیري از آن  - 2

  1387معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 

  ) اینترنت ساعت و دانش یاب( مقاله علت و عالئم انواع سرطان ها و راه پیشگیري و درمان آنها  - 3

 WWW://daneshnameh.roshdمقاله سرطان از اینترنت - 4

  : تمرین نظري

  .در حضور مربی وبا همکاري همکالسان بیماري سرطان ، عالئم وراهاي پیشگیري از بروز آن را شرح دهید- 1

  .روشهاي درمانی سرطان را نام ببرید- 2

  :تمرین عملی

در حضور مربی وبا همکاري همکالسان یک جلسه آموزش مردمی در زمینه بیماري سرطان وراههاي پیشگیري از بروز آن را  - 1

  .ین کنیدتمر
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  هشتمهشتم  فصــــــلفصــــــل

  

  بهــداشت روانبهــداشت روان

  :می باشدزیربخش  7این فصل مشتمل بر  

 اجتماعی در بالیا و حوادث غیرمترقبه -حمایتهاي روانی.2وظایف بهورز در برنامه بهداشت روان  .1

 پیشگیري و درمان سوء مصرف مواد.4اصول و روشهاي کارآمد فرزندپروري  .3

 سالمت روان در بهورزان.7 مهارت برقراري ارتباط.6 پیشگیري اولیه از خودکشی .5

  :پس از مطالعه این فصل انتظار می رود بتوانید::آموزشی آموزشی   اهدافاهداف                  

 .وظایف بهورز در برنامه بهداشت روان را نام ببرید .1

 .انواع اختالالت روانی و عصبی را نام ببرید و با تعریف هر کدام آشنا باشید .2

 .دیدگان در سوانح و بالیا را بشناسیدواکنشهاي روانی آسیب  .3

 .وظایف اصلی خود در برخورد با آسیب دیدگان بالیا را بطور صحیح انجام دهید .4

 .افسردگی و نشانه هاي آن را بدانید .5

 .اصول و روشهاي کارآمد فرزند پروري را بدانید و آموزش دهید .6

 . اهمیت مشکل اعتیاد و لزوم پیشگیري از آن را درك کنید .7

 .موثر در بروز اعتیاد را شناسایی و آنها را به خانواده ها آموزش دهید عوامل .8

 .راههاي برقراري ارتباط موثر را بدانید .9

 .اقدامات موثر جهت پیشگیري از فرسودگی شغلی را توضیح دهید .10
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  بخش اولبخش اول
  

  

  وظایف بهورز وظایف بهورز 
  در برنامه بهداشت رواندر برنامه بهداشت روان

  :رود بتوانیدپس از مطالعه این بخش انتظار می ::اهدافاهداف                  

  . بهداشت روان را تعریف کنید -1

  .انواع صرع را نام ببرید و با تعریف هر کدام آشنا باشید-2

  . طریقه شناسایی ، ارجاع و پیگیري بیماران عقب مانده ذهنی را توضیح دهید-3

  .تفاوت اختالالت خفیف و شدید روانی را بدانید و آن را به خانواده ها آموزش دهید -4

  .اختالالت رفتاري دوران کودکی را نام برده و آموزشهاي الزم در مورد هر یک را بدانید-5
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 تعریف بهداشت روان

فـردي داراي سـالمت روانـی     .عبارت است از تأمین، حفظ و رشد سالمتی روانی فردي و اجتمـاعی بهداشت روان 

راد خـانواده و اجتمـاع ارتبـاط و سـازگاري     خود را به خـوبی انجـام دهـد، بـا افـ      است که می تواند فعالیت روزمره

در درس بهداشـت روان شـما مـی    . مناسبی داشته باشد، از زندگی روزمره لذت ببرد و بیماري روانی نداشته باشد

آموزید که چگونه از بروز بیماریهاي عصبی و روانی پیشگیري کنید و چگونـه بـه بیمـاران و خـانواده آنـان کمـک       

  .دست یابند کنید تا به سالمت روانی

  پیشگیري در بهداشت روان

  :پیشگیري از بیماریهاي عصبی و روانی سه نوع است

تمام کارهایی است که براي پیشگیري از بروز بیماریهـاي عصـبی و روانـی صـورت مـی گیـرد،       : پیشگیري اولیه -

و درگیریهـا،   مراقبت از مادران و کودکان، پیشـگیري از ضـربه و عفونتهـاي مغـزي، پیشـگیري از جنـگ و جـدل       

شرکت در غم و شادي دیگران و کمک به حل مشکالت آنان، سازگاري بهتر با دیگران و لذت بردن و قـانع بـودن   

  .با آنچه در اطراف ما هست، همگی نوعی پیشگیري اولیه است

درمـان  شناسـایی و  . کارهایی است که براي درمان به موقع و مناسب بیماریها صورت می گیرد: پیشگیري ثانویه -

سریع بیماران، کمک به برگشت به کار و فعالیـت روزمـره و خـودداري از بسـتریهاي غیـرالزم و طـوالنی، همگـی        

  .پیشگیري نوع دوم است، زیرا که مانع خسارت و معلولیتهاي بیشتري می شود

لـول روانـی   مع. فعالیتهایی است که باعث توانبخشی روانی معلولین روانی عصبی مـی گـردد  : پیشگیري نوع سوم -

یـک عقـب   . کسی است که کارایی فردي، خانوادگی، شغلی و اجتماعی خود را براي همیشـه از دسـت داده باشـد   

مانده ذهنی و یک بیمار روانی شدید مزمن در بیشـتر ایـن مـوارد نـاتوان و معلـول اسـت و شـما مـی توانیـد بـا           

بـه کمکهـایی کـه بـه ایـن قبیـل       . فعـال نماییـد  توانبخشی روانی و آموزش او و خانواده اش وي را تا حدي کارا و 

بیماران می شود تا بتوانند توانائیهاي از دست رفته خود را بدست آورند توانبخشی یـا پیشـگیري نـوع سـوم مـی      

  .مانند کمک به بیماران در جهت کارآموزي و اشتغال و تشویق آنان به انجام امور روزمره زندگی. گویند
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که اصـلی تـرین وظیفـه شـما در بهداشـت روان اسـت مـی توانـد در تمـام انـواع            آموزش بهداشت روان به مردم

با فراگیري درس بهداشت روان شما قادر خواهید بود که در هر سه نـوع پیشـگیري   . پیشگیري شما را یاري نماید

ان ساده ترین روش آموزش بهداشت روان، دادن پاسخهاي ساده و روشن به پرسشهاي بیمار. به مردم کمک کنید

  .روانی و خانواده آنهاست

  در بهداشت روان بهورزوظیفه 

  )بیماریابی.(باید بیماران عصبی و روانی را شناسایی کنید به عنوان بهورز شما -

  .آنها را به مراکز بهداشتی و درمانی ارجاع دهید -

  .توصیه ها و درمان هاي داده شده را پیگیري کنید -

  .را آموزش دهید بیماران، خانواده ها  و اجتماع -

  .کارهاي انجام شده را یادداشت و ماهانه گزارش کنید -

  انواع اختالالت روانی و عصبی

  :مشکالت و اختالالت روانی و عصبی که الزم است توسط بهورزان مراقبت شود بدین شرح است

  صرع - 

 عقب ماندگی ذهنی - 

 اختالالت شدید روانی - 

 اختالالت خفیف روانی - 

 دوران کودکیاختالالت رفتاري  - 

 سایر مشکالت بهداشت روان - 
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تشنج به یـک حملـه ناگهـانی    . صرع یک حالت تکراري حمله تشنج است که مردم به آن حمله یا غش نیز می گویند:صرع

صـرع   .در فعالیت الکتریکی مغز اطالق می شود که می تواند باعث کاهش هوشیاري، حرکات مکرر و انقباضات عضالنی شـود 

در کار سلولهاي مغزي بروز می کند و اگر حمالت تشنجی درمان نشود ممکن اسـت بـا هـر حملـه سـلولهاي      بدلیل اختالل 

  .بیشتري در مغز از بین برود و صرع تا پایان عمر ادامه داشته باشد

پاهـا  در هنگام تشنج بزرگ صرعی، بیمار به زمین می افتد، بیهوش می شود، حرکات تشنجی تکراري و غیـر ارادي در دسـتها و   

گاهی در اثـر گـازگرفتن زبـان    .پیدا میکند ، گاه بی اختیاري ادرار پیدامیکند، کف در دهانش جمع شده و صورتش کبود می شود

دقیقه طول می کشـد، بـه دنبـال آن بیمـار بـه       5حمله تشنج بزرگ حدود .کف خون آلود شده و تنفس او دچار اشکال می شود

آمدن هیچ چیزي به خاطر نمی آورد، حالت خواب آلودگی، گیجی و کوفتگی پیدا مـی  تدریج به هوش می آید، پس از به  هوش 

عارضه خطرناك تـر حمـالت صـرعی بـزرگ سـقوط از ارتفـاع و درگـودال،        . کند و گاه زبان و بدنش خراشیده و زخمی می شود

  .خفگی در آب، سوختن با آتش و مواد سوزاننده و تصادف با وسایل نقلیه است 

  انواع صرع

  :رع انواع زیادي دارد که دراینجا به چند نوع آن اشاره می شودص

  .که تشنج مانند حالت فوق تمام بدن را می گیرد و فرد بیهوش شده می افتد: صرع بزرگ -الف

ساله دیده میشود، کودك چند لحظه دچار خیرگی، مـات زدگـی،    6-14فقط چند ثانیه دوام دارد، در کودکان: صرع کوچک -ب

معموال در طول دوران مدرسه مشـاهده مـی   . گردن یا حرکات غیر ارادي لب و دهان می شود و چیزي به خاطر نمی آوردافتادن 

  .گردد و می تواند منجر به افت تحصیلی گردد

  .مانند حمالت تشنجی یک دست یا یک طرف بدن.فقط بخشی از بدن یا روان را گرفتار می سازد: صرع موضعی -ج

از سه نوع صرع فوق است که به جاي یک حمله، حمالت مداوم و مکرر دیده می شود و ممکن است بیمـار   یکی: صرع مداوم -د

صرع مداوم بزرگ بسیار خطرناك است و نیـاز بـه ارجـاع    . دقیقه طول بکشد  10بین دو حمله به هوش نیاید یا حمالت بیش از 

  .فوري به پزشک دارد
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امـا بایـد شناسـایی شـده و بـه      . گیرد تشنج تب نام دارد و نباید با صرع اشتباه شـود  تشنجی که به هنگام تب باال کودکان را می

سالگی اتفـاق مـی افتـد و بنـدرت ممکـن       6ماهگی تا  6این نوع تشنج همیشه به همراه تب باال و در سنین . پزشک ارجاع شود

انی که تشنج تب دارند بایـد بـا اولـین نشـانه     کودک.از نظر عالیم شبیه صرع بزرگ است. سالگی نیز تکرار شود 6است بعد از سن 

  .هاي بیماري تب دار بالفاصله تحت مراقبت قرارگرفته و با دستورالعمل کنترل تب و داروهاي تجویز شده درمان شوند

  بیماریابی، ارجاع، پیگیري

یـک خانوارهـاي روسـتا و نیـز از      براي بیماریابی می توان فرم بیماریابی بیماران صرعی زیر را به خوبی به خاطر سـپرد و در یـک  

  .طریق آموزگاران مدارس و معتمدین محل و مراجعین خانه بهداشت به شناسایی این بیماران پرداخت

  

  فرم بیماریابی بیماران صرعی و تشنج تب

که هرچند وقت یکبار در بیداري یا در خواب دچار حمله تشنج یـا غـش مـی    ) کودك یا بزرگسال(فردي .1

خـارج مـی   ) گاه خون آلود(و دست و پا می زند، زبانش را گاز می گیرد و از دهانش کف شود، بیهوش شده 

این حاالت چند دقیقه اي طول می کشد و بعد از مدتی به حال عادي باز می گردد و چیزي به خـاطر  . شود

  .نمی آورد

ا یـا  کودکی که در سن مدرسه گاهی مات زده شده و چند لحظه اي به جایی خیـره مـی شـود، لـب هـ      .2

 .زبانش را به حالت غیرارادي حرکت داده یا می لیسد

  )سالگی 6ماهگی تا  6(کودکی که به دنبال تب شدید دچار تشنج می شود  .3

  

  

به دنبال شناسایی  این بیماران آنان را ارجاع غیرفوري دهید به بیمار و خانواده او توصیه کنید کلیه داروهـا یـا مـدارك پزشـکی     

اگر صـرع مـداوم باشـد تـا زمـان تکـرار       .بیماران صرعی نیاز به پیگیري ماهانه دارند .و به پزشک نشان دهندخود را همراه داشته 

  .روز و سپس پیگیري ماهانه است 6تا  3حمالت مداوم پیگیري هر 
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بهبـود   سال طول خواهد کشید و تنها زمانی پیگیري قطع می شود که پزشک اعالم نماید بیمار 5الی  3پیگیري بیماران صرعی 

  .بسیاري از بیماران نیاز به مراقبت و درمان در تمام عمر دارند.یافته است

هنگام پیگیري در مورد مراجعه دوباره به خانه بهداشت، اجراي دسـتورات دارویـی و غیردارویـی پزشـک، بررسـی بـروز عـوارض        

  .مربوطه در برگ پیگیري یادداشت نماییدخفیف یا شدید دارویی و آموزش بهداشت روان اقدام نمایید و موارد را در ستون 

اگر بیمار بهتر شده است بـه او بگوییـد کـه از دارو بـوده و تشـویق      .به هنگام پیگیري تأکید بر مصرف مرتب دارو بسیار مهم است

ادامـه مصـرف   اگر حالش فرقی نکرده است یادآوري کنید که بهبودي او نیـاز بـه   .کنید درمان را ادامه داده و دوباره مراجعه نماید

  . دارو و شاید افزایش مقدار آن توسط پزشک دارد

در بعضی از موارد حال بیماران پس از مصرف دارو بدتر می شود که معموال به دلیل عوارض دارویی اسـت و بیمـار و اطرافیـان او    

  .شما از عوارض دارویی نگران نباشید. را نگران می کند

عوارض خفیـف دارویـی عبارتسـت از سسـتی، پرخـوابی، سـرگیجه،       . ف، عوارض شدیدعوارض خفی: عوارض دارویی دو نوع است 

به بیمار و خانواده او آموزش دهید تـا چنـد روزي تحمـل    . این عوارض اصال نگران کننده نیست. لرزش ، خشکی دهان و یبوست

  .کنند چون این عوارض کم شده و به جاي آن حال بیمار خوب می شود

شتر در اختالالت شدید روانی دیده می شود و عبارتست از خواب آلودگی شدید، گرفتگی شدید عضـالت  عوارض شدید دارویی بی

این عوارض نیز جاي نگرانی و خطر ندارد . گردن و دست و پا که باعث کج شدن آنها می شود و بعضی عالئم شدید دیگر جسمی

  .اما باید به پزشک ارجاع فوري شود

  .یتال و کاربامازپین می باشدداروهاي مهم ضد صرع فنوبارب

  :نکات قابل توجه در آموزش بهداشت روان در صرع

صرع به علل ضربه و ضایعات مغزي، بعضی سم ها و مسمومیت هاي دارویی، عفونت هاي مغزي و سکته یـا غـده هـاي مغـزي     .1

  .گروهی ا زصرعها علت مشخصی ندارند.می باشد

رعایت بهداشـت بـارداري، داشـتن زایمـان بهداشـتی،      .بهداشت جسمی پیشگیري نمودبسیاري از صرعها رامی توان با رعایت . 2

  .مراقبت بهداشتی کودکان براي پیشگیري از صرع مفید است

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٣٤ 
  

در حال حاضر داروهاي مؤثري براي کنترل صرع وجود دارد که اگر با تجویز پزشک و مرتب مصرف شود، صـرع کـامال کنتـرل    . 3

  .می شود

هتر است به پزشک متخصص اعصاب مراجعه کرد، اما از آنجا کـه پزشـکان متخصـص در روسـتاها نبـوده و      براي درمان صرع ب. 4

همیشه در دسترس نیستند و بسیاري از پزشکان عمومی و پزشکان مراکز بهداشتی درمانی قادر به کنترل بیماري صرع هسـتند،  

  .مراجعه به آنها اشکالی ندارد

بیمار را بـه پهلـو روي زمـین بخوابانیـد، سـر اورا بـه یـک طـرف         . ی بایست خونسرد باشیدوقتی بیماري در حال تشنج است م.5

بـه  . اطراف او را خلوت وایمن کنید تا موقع دست و پا زدن مجـروح نشـود  .بچرخانید تا کف و ترشحات حلق باعث خفگی او نشود

دقیقـه بـه درازا    5اگر تشنج بـیش از  . و پاي او را نگیریدزور دهان او را باز نکنید، آب در دهانش نریزید، او را بلند نکنید و دست 

  .کشید احتمال صرع مداوم می رود، بدون درنگ پزشک را خبرکنید

فقـط مواظـب   . حتی روحیه از دست رفته آنان را با اینهـا جبـران کنیـد   . بیمار صرعی را از کار، ورزش و تحصیل محروم نکنید. 6

از سـوار  . هاي خطرناك مثل کار با لوازم تیز و برنده و کار در کنار کوره و تنور و آتش نکننـد باشید تا زمانی حمله درمان نشده کار

ورزشهایی مثل شنا دراستخر عمیق و دریا یـا ورزشـهایی کـه    . شدن بر روي چهارپایان و نیز از رانندگی تا حد امکان پرهیز کنند

  .یستاحتمال سقوط و خطر زیاد دارد تا قبل از بهبود کامل صالح ن

بعضی ها معتقدنـد کـه مصـرف زیـاد غـذاهاي سـرد       . این بیماران هر غذایی می توانند بخورند. صرع رژیم غذایی خاصی ندارد. 7

  .بعضی پزشکان با این اعتقاد مخالفتی ندارند. مانند ماست، برنج و ترشی مضر است

فقـط  .هم براي انتقال بیماري بـه فرزنـدان وجـود نـدارد    نگرانی .ازدواج کردن و بچه دار شدن براي بیماران صرعی مانعی ندارد. 8

همه بیماران صرعی الزم است به منظور جلـوگیري از  . زنان الزم است قبل از ازدواج و قبل از حامله شدن با پزشک مشورت کنند

  .درگیریهاي خانوادگی و قانونی قبل از عقد قانونی همسر آینده خود را از داشتن بیماري صرع آگاه نمایند

عقب ماندگی ذهنی یک بیماري مغزي است که سن عقلی روانی فرد از سن زمانی او عقب مانـده و  :عقب ماندگی ذهنی

سال باشد، ولـی از نظـر عقلـی و     10سال داشته باشد، یعنی سن زمانی او 10دراین بیماري ممکن است کودکی .کمتر است 

می توان گفت هوش ایـن کـودك بـه    . سال عقب ماندگی ذهنی دارد 5بنابراین این کودك . ساله باشد 5روانی مانند کودکان 

  .ساله است 5اندازه هوش کودکان 
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این بیماري از ابتدا و پس از کودکی شروع می شود و علت آن آسیب رسیدن به مغز کودك در دوران بارداري، حین زایمان و یـا   

ث فلج و گاه باعث کندي رشد روانـی و حرکتـی کـودك مـی     آسیب رسیدن به مغز گاه باع. پس از تولد و در دوران کودکی است

حرکتی را نیز می توان مشاهده کـرد و از طریـق جـاده     -همچنانکه فلج مغزي کودکان قابل دیدن است، کندي رشد روانی. شود

راحتـی  آزمایش هوش توسط روانشناسان صورت می گیـرد امـا بهـورز بـه     .حرکتی و آزمایش هوش اندازه گیري نمود -رشد روانی

  .حرکتی، هوش و عقب ماندگی کودك را برآورد نماید -می تواند با بدست آوردن جاده رشد روانی

زمـان گـردن گـرفتن،    . حرکتـی معاینـه کنیـد    -شما می توانید کودکان را از بدو تولد در مراقبتهاي ماهانـه از نظـر رشـد روانـی     

نمـودار یـا جـاده    (( .ا با مصاحبه با مادر نیز می توان بدسـت آورد نشستن، راه رفتن، تکلم و کنترل دفع ادرار و مدفوع کودك ر

  ))حرکتی -رشد روانی

گرفتن
ماهگی

  بیماریابی، ارجاع، پیگیري

آن را به خاطر بسـپارید و در خانـه بهداشـت    . فرم بیماریابی عقب ماندگی ذهنی راهنماي خوبی براي شناسایی این بیماران است

  . به هنگام مراقبت کودکان و به هنگام بیماریابی در مدرسه و خانواده ها به کار بگیرید

  ذهنیفرم بیماریابی عقب ماندگی 

ساله  5/1تا  1ماهه اي که ننشسته،  12تا  10ماهه اي که گردن نگرفته،  5تا  4کودك  .1

ساله اي که شبها خودش را  4تا  3ساله اي که حرف نمی زند و  3تا  2اي که راه نیفتاده، 

  .خیس می کند

دانش آموزي که از نظر درسی از همه ضعیف تراست، مرتب مردود می شود و یا از مدرسـه  .2

 .را هم داشته است 1مشکالت بند. راج شده استاخ

فرد جوان یا بزرگسالی کـه رفتـار کودکانـه دارد، عقـل و هوشـی کمتـر از دیگـران دارد،         .3

را از  2و1این مشکالت و مشکالت بنـد  . شغلی ندارد و قادر به یادگیري کار جدیدي نیست

  .کودکی داشته است
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پس از شناسایی فرد، بدون اینکه نگرانی مادر و اطرافیان را باعث شوید و نام عقب ماندگی را به آنان بگویید بـه ایـن دلیـل کـه       

  .بهتر است در مورد رشد وي با پزشک مشورت شود او را ارجاع غیرفوري بدهید

دارویی پزشـک، بهتـر یـا بـدتر شـدن کـودك، و       هنگام پیگیري به دستورات دارویی و غیر.پیگیري عقب مانده ذهنی ماهانه است

  .آموزش بهداشت روان توجه کنید

  آموزش بهداشت روان    

این کار ابتدا وظیفه والدین و به ویـژه مـادر   . آموزش و تربیت تدریجی این کودکان مهمترین آموزش در عقب ماندگی ذهنی است

روش .اکز و مربیـان آمـوزش کودکـان عقـب مانـده ذهنـی اسـتفاده نمـود        توان از سایر فرزندان، از آموزگاران و از مربعدا می. است

  .آموزش بهداشت روان در عقب ماندگی ذهنی مانند صرع است

  .توصیه هاي زیر را به خاطرداشته باشید

ایـن نـاراحتی بـا توجـه بـه      . به مادران توصیه کنید از داشتن چنین کودکی احساس ناراحتی نکرده و خجالت نکشـند  - 

  .دستورات شما و پزشک بهتر خواهدشد آموزش ها و

 .با او به مهربانی و آرامی رفتار کنند - 

ایـن کارهـا باعـث    .کودك را تحقیر و تنبیه نکنند و اجازه ندهند دیگران رفتار تمسخرآمیز یا آزاردهنـده داشـته باشـند    - 

 .گوشه گیري، لجبازي، شیطنت و پرخاشگري کودك می شود

 .عمومی کودك مانند سایر کودکان توجه کنندبه تغذیه، واکسیناسیون و بهداشت  - 

به مادران بگویید که این کودکان نیز جگرگوشه هاي شما و امانتهاي الهی هستند، در آمـوزش و تربیـت آنـان بـیش از      - 

 .پیش کوشا باشند

درایـن  .مان شودتشنج، بی خوابی، پرتحرکی، پرخاشگري و سایر مشکالت روانی این بیماران باید با برخورد بهتر و دارو در   - 

 .موارد مادران را آموزش داده به پزشک ارجاع دهید

بنابراین صالح است تا زمانیکه متخصص اجازه نداده اسـت ایـن خـانواده هـا     .بعضی انواع عقب ماندگی ذهنی ارثی است - 

  .ازدواج فامیلی نکنند و فاصله گذاري بین فرزندان را کامال رعایت کنند
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سالگی و پـس از  20مثال مادران قبل از . ذهنی ، بهداشت مادر و کودك را رعایت کنید براي پیشگیري از عقب ماندگی - 

سالگی باردار نشوند، مادران باردار مواظب باشند به شکم آنان ضربه وارد نشود، الکل، سیگارو مواد مخدر مصـرف نکننـد،    35

کنترل شود، تحت شرایط بهداشتی زایمان نماینـد  نزدیک نشوند، فشارخونشان ) تب دار(رادیوگرافی نکنند، به بیماران عفونی

  .و نیز پس از زایمان مراقب سالمتی کودك خود باشند

مراقبـت  . ، ضربه و عفونت مغزي کودك را به عقب ماندگی ذهنـی و صـرع مبـتال مـی کنـد     )زردي(تشنج، یرقان شدید - 

  .دقیق و همیشگی از کودك نقش زیادي در تأمین سالمت عصبی او دارد

از این کودکان آموزش پذیر و تربیت پذیرند و بسیاري از حاالت روانی مزاحم آنان مانند بی خـوابی، پرتحرکـی   بسیاري  - 

در .توقع اضافی از آنان نداشته و آموزش تدریجی و صبر را همیشه بـه خـاطر داشـته باشـید    .و پرخاشگري نیز درمان می شود

ز آموزش کارهاي ساده شروع نمود و تا وقتی کـودك ، مرحلـه سـاده    آموزش آنها باید کارها را به چند قسمت تقسیم کرد و ا

  .تري را یاد نگرفته است نباید به مراحل سخت تر پرداخت 

جوانان و بزرگساالن عقب مانده ذهنی را مورد تمسخر و اذیت قرارندهید، کمک کنیـد تـا جـایی کـه ممکـن اسـت در        - 

د، مداوم مطلبی یا کاري را به آنان یاد دهید و سعی کنیـد بـه کـار سـاده     مدرسه یا شغلی که دارند باقی بمانند و اخراج نشون

  .سعی کنید این افراد ازدواج نکنند و باردار نشوند.اي مشغول شوند

هاي مختلف، داروهـاي  بردن کودك به شهر و بستري کردن او، هزینه هاي بی مورد، مراجعه به پزشکان و حکیم باشی - 

شتن کودکان در مراکز عقب مانده هـاي ذهنـی تـأثیري در درمـان عقـب مانـدگی نـدارد و        مقوي مغز و بستري کردن و گذا

  .موجب بدتر شدن وضع مالی خانواده و وضع روانی کودك می شود

در صورت وجود سابقه عقب ماندگی ذهنی در خانواده زن یا شوهر، الزم است قبل از بارداري با پزشک مشورت شـود و   - 

 .ندانشان با افراد فامیل ازدواج نکنندبه آنان توصیه شود تا فرز

اختالالت شدید روانی حالت غیرطبیعی در رفتار و گفتار و ظاهر بیمار است که گروهی از مـردم  :اختالالت شدید روانی

سال دیده می شود، گاه تـدریجی و گـاه ناگهـانی شـروع      15اختالل شدید روانی بیشتر درافراد باالي .به آن جنون می گویند

اکثر این بیماران نمی دانند که بیمارند، بنابراین به پزشک مراجعـه  . و دلیل آن بیماري و اختالل در کار مغزي است می شود

  .نمی کنند و توصیه هاي درمانی راهم نمی پذیرند

تواند بـه  اگر احساس می نمایید که مشکالت بیمار قابل حل نمی باشد از نزدیکان و معتمدین محل و یا ازهر مرجع دیگري که ب 

  .بیمار کمک کند استفاده کنید
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  بیماریابی، ارجاع، پیگیري

  .فرم بیماریابی اختالالت شدید روانی راهنماي خوبی براي شناسایی بیماران است

  .شما به خوبی می توانید با مشاهده حاالت و رفتار دیگران و یا پرسش از خانواده ها این بیماران را شناسایی نمایید

  ی اختالالت شدید روانیفرم بیماریاب  

مثال می گوید صدایی می شنوم یا تصویري می بینم کـه بـه   . فردي که توهم، هذیان و گفتار غیرمنطقی دارد.1

سوء ظن شدید دارد و معتقد است کسی می خواهد او را بکشـد یـا معتقـد اسـت     . من می گوید تو امام هستی

غریب دارد، شکلک درمـی آورد، بـه در و دیـوار خیـره     گاه رفتارهاي عجیب و .همسرش به او خیانت کرده است

  .می شود و یا با خودش حرف می زند و می خندد

دائمـا فکـر   . فردي که خیلی غمگین و بی حوصله و در خودش است، تنهایی را دوست دارد و گریه می کنـد . 2

کارهاي خانه و خـانواده اش  گاه نمی تواند به .می کند، بی خواب است، بی اشتها است و به تدریج الغر می شود

  .برسد، افت درسی داشته و به مدرسه و کار خود نمی رسد و غیبت می کند

اقـدام بـه خودکشـی در    . در موارد شدید نومیدي از زندگی، احساس گناهکاري و افکار خودکشی پیدا می کنـد 

  .بسیاري از افسردگی هاي شدید دیده می شود

بی خوابی شدید دارد و کارهاي زیاد بی هدفی مـی  .و پرتحرك است کسی که بدون دلیل خوشحال، پرحرف. 3

او خود را مهـم مـی دانـد، مـدام آواز و شـعر مـی       .کند و هیچ وقت از این بی خوابی و پرکاري خسته نمی شود

  .خواند و خیلی زود عصبانی، خندان یا گریان می شود

  

اما قبل از ارجاع و در همه مواردي که با اینگونه بیمـاران برخـورد مـی    به دنبال بیماریابی الزم است بیمار به پزشک ارجاع شود،  

  :نمایید الزم است نکات مهم زیر را به منظور ارتباط بهتر و موفقیت در ارجاع، پیگیري و درمان به کار گیرید
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شـکل آنـان و خـانواده    سعی کنید همیشه با اینگونه بیماران با صداقت و صمیمیت برخورد کنید با عالقمندي بـه درد دل و م   - 

  .شان گوش کنید و سعی کنید اعتماد آنان را جلب و راضی نمایید که براي مشاوره به پزشک مراجعه کنند

مثال مواظب باشید به بیمار توهین نشده، چیزي بـه  .بیمار و همراهانشان را مورد حمایت، محبت، احترام و راهنمایی قراردهید - 

 .نزنند، مسخره نکنند و از کار یا مدرسه اخراج نکننددروغ به او گفته نشود، اورا کتک 

 .اگر حالت بیمار شدید است اورا ارجاع فوري و اگرنه ارجاع غیرفوري دهید - 

 .اگر بیمار یا خانواده او به تنهایی قادر به مراجعه به پزشک نیستند از دیگران کمک بگیرید - 

به آنان بگویید درمـان سـرپایی خیلـی مفیـدتر از     . بیمار خود دارندگاه خانواده ها بدون رضایت پزشک اصرار به بستري نمودن  - 

 .درمان بستري است

درمواردي که بیمار پرخاشگري و تحریکات عصبی دارد و احتمال دارد به خود یا به دیگران صدمه بزند می توان براي انتقال او  - 

 .ک گرفتاز مأمورین انتظامی، افراد نیرومند و نیز وسیله نقلیه و آمبوالنس کم

روز پس از ارجاع به پیگیري نیاز دارد، اما پس از کنترل بیماري و در حاالت کنتـرل   6تا  3اختالل شدید روانی در حالت شدید  

پیگیري این بیماران بسته به نظر پزشک حـداقل یـک سـال و گـاه تـا سـالهاي       . بیماري تنها ماهی یکبار الزم است پیگیري شود

 .طوالنی ادامه دارد

  .م پیگیري، مطالبی که در مورد پیگیري صرع گفته شد به کار گرفته شود و آموزش بهداشت روان داده شودهنگا

و  5، تـري فلـوپرازین  8داروهایی که براي کنترل و درمـان اخـتالالت شـدید روانـی داده مـی شـود عبارتنـد از قـرص پرفنـازین          

پریدین نیز داده می شود که هیچ اثـر درمـانی بـراي    نیدیل و بی، براي عوارض عضالنی این داروها تري هگزي ف100کلرپرومازین

  .بیماري ندارد

  آموزش بهداشت روان

نباید مورد توهین و تنبیه قرارگیرند، داروهایشان نباید قطـع شـود، داروهـا برایشـان     . این بیماران نیاز به محبت و حمایت دارند  

ها آنقدر ارثی نیستند که به فرزندان منتقل شود امـا تـا مـدتهاي طـوالنی     ريگرچه این بیما.خطر ندارند و آنان را معتاد نمی کند

ایـن بیمـاري بـه    . نباید این بیماران ازدواج کنند، و اگر متاهل هستند، جلوگیري از بارداري را تا اجازه پزشک بایـد رعایـت کننـد   

درمـان در بیمارسـتان روانـی خـوب مـی شـوند و        کند، اگر در درون خانواده و اجتماع درمان شوند زودتر ازدیگران سرایت نمی
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کار و کاردرمانی توصیه همیشگی پزشکان به این بیماران است و باید این بیماران به زودي بـه کـار و   .بیماریشان دیرتر برمیگردد 

  .مسوولیت و تحصیل قبلی خود برگردند

اد این بیماري است و باید براي آنان دعا و شفا گرفت اعتقاد زیادي در مردم وجود دارد که جادو و جنبل ودعایی شدن عامل ایج

در چنین مواقعی خانواده ها را آموزش دهید که این حالت یک بیماري اسـت و بـا درمـان خـوب مـی      .و خیلی کارهاي دیگر کرد

گیر نشوید و مـانع  فقط مواظب باشید که اگر چنین اعتقادي قوي است با آنان در. شود ، وقت واموال خود را دراین راه تلف نکنند

  .نشوید که درکنار دارو، آنرا ادامه دهند

به خاطرداشته باشید مصرف الکل، حشیش، تریاك و دیگر مواد محرك اعصاب باعث تشدید اختالالت روانی مـی شـوند، مراقـب    

  .مصرف آن در بیماران و مردم باشید

  اختالالت خفیف روانی

ایـن بیمـاران   .زبان مردم عادي ناراحتی عصبی یا ناراحتی اعصـاب گفتـه مـی شـود    اختالالت خفیف روانی اختالالتی است که به 

نشانه هایی مانند اضطراب، بیقراري، بی اشتهایی، افسردگی، وسواس، عصبانیت، پرخاشگري و دردهاي پراکنده بدنی بدون وجـود  

زایش مشـکالت روزمـره و فشـارهاي خـانوادگی     بیماري جسمی دارند، این نشانه ها ماهها و سالها ادامه داشته گاه با کاهش یا افـ 

  .واجتماعی کاهش یا افزایش می یابند

  بیماریابی، ارجاع، پیگیري

اختالالت خفیف روانی نیاز به بیماریابی فعال ندارند، هرگاه بیماري مراجعه کرد و از شکایات و نشانه هـاي ایـن بیمـاري در رنـج     

اگـر فـردي اقـدام    .داده و اگر بهبودي پیدا نکرد به پزشک ارجاع غیرفوري دهید بود می توانید وي را مدتی آموزش بهداشت روان

  .به خودکشی کرد چه افسردگی خفیف و چه افسردگی شدید داشته باشد باید ارجاع فوري شده و پیگیري ماهیانه شود

یان آنان آموزشـهاي بهداشـت روان زیـر را    این بیماران نیاز به پیگیري ندارند، اما به هنگام مراجعه به خانه بهداشت و نیز به اطراف

  .بدهید

  آموزش بهداشت روان 
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کوشش کنید با آرامش واحترام به خوبی به درد دل و گله کسانی که مشکل یا توقعی دارند گوش کنید، حتی اگر مشکالت آنـان  

مار کم می شود و هم شما مـی توانیـد   از این راه هم ناراحتی عصبی بی. ارتباطی به شما ندارد و یا راه حلی به نظر شما نمی رسد

  .عواملی که در خانواده یا اجتماع ناراحتی وي را ایجاد یا تشدید کرده اند پیدا کنید

اگـر اجـازه دادنـد بـا بزرگترهـا و دیگـران نیـز بـه مشـاوره          .راه حلهاي مختلف حل مشکالت را با هم به بحث و مشاوره بگذاریـد 

  .از مشکالت حل میشود، اما از پنهان کردن هیچ مشکلی حل نمی شودبنشینید، زیرا که با مشورت بسیاري 

گذشـت  . به آنان اطمینان و آرامش دهید، بگویید که این ناراحتی چندان نگران کننده نیست، خیلی ها چنـین مشـکالتی دارنـد   

  .زمان، صبر و سرگرم شدن با کارو زندگی روزمره گشایش درکارها و راحتی به دنبال دارد

ارزش و معنویت به زندگی، تقویت اعتقاد و ایمان، افزایش عبادات و جلسات مذهبی، عمل بـه دسـتورات دینـی وا خالقـی،     دادن 

وري از زندگی را افزایش، فشـارهاي زنـدگی را کـاهش و آرامـش     پناه بردن به خداوند، معاد، توکل، توسل، دعا و ذکر، همگی بهره

  .یش بیماران را در این جهت تقویت کنیدفعالیت و گرا.بیشتري به انسان می دهد

یعنی دوسـت داشـتن خـانواده، همسـایگان، کودکـان و       -با همه کس و همه چیز -عشق ورزیدن، محبت کردن و دوست داشتن

  .دوست داشتن گل و گیاه، کار و محیط زندگی، می تواند فشارها و نگرانی ها را دورکرده، آرامشی مداوم به فرد دهد

، پرخاشگري، جروبحث، زورگویی، ایرادگیري، ایرادناپذیزي، زودرنجی و کش دادن حرف ها، همگی باعث تشـدید  نفرت، عصبانیت

به خـاطر داشـته باشـید کـه همـه افـراد بـا ظـاهري         . این موارد را شناسایی و در رفع آنها بکوشید.بیماري عصبی و روانی میشود

مثال قهر می کنند، بهانـه مـی    -نیز دارند، گاه کودکانه برخورد می کنند) وزورگ(عاقالنه، همراه خود شخصیتی کودکانه و بزرگانه 

سـعی کنیـد    -مثال دستور می دهند، بکن نکن می کنند، باید نباید راه مـی اندازنـد   -و گاه بزرگانه -آورند، آه و ناله سر می دهند

  .با برخوردي عاقالنه و آرام با این شخصیت دیگران درگیر نشوید

  .ت روان در اختالالت شدید روانی و صرع رانیز بکار گیریدآموزش بهداش

براي اختالالت خفیف روانی بویژه براي اضطراب، افسردگی، وسواس و حاالت عصبی ناشی از موج انفجار، داروهـاي خـوبی وجـود    

  .اگر پزشکان چنین داروهایی تجویز نمودند کلیه توصیه هاي دارویی تجویزي را رعایت کنید. دارد

  .، ایمی پرامین و آمی تریپتیلین از داروهاي اختالالت خفیف روانی می باشند2ازپام، دیازپام، کلردیازپوکساید، پرفنازیناوگز
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  اختالالت رفتاري دوران کودکی   

علت عمده اختالالت رفتاري کودکان، اضطراب است که دراثر بکارگیري روشهاي تربیتی نادرست و اختالفات بین پدرو مـادر بـه   

  .ود می آیدوج

تشخیص بـه موقـع و   .بهترین روش براي درمان آنان تشویق و محبت نسبت به کودك و برطرف کردن مشکالت در خانواده است

سریع اختالالت رفتاري کودکان نه تنها به درمان آنها کمک می کند، بلکه توانایی کـودك را درآمـوزش و یـادگیري بیشـتر مـی      

  .کند

ز به بیماریابی فعال ندارد و درصورتی که به خانه بهداشت مراجعه کردنـد بایـد بـه خـانواده آمـوزش      اختالالت رفتاري کودکان نیا

  .بهداشت روان داد و اگر در وضعیت بیمار تغییري حاصل نشد او را ارجاع غیرفوري دهید و طبق نظر پزشک پیگیري نمایید

  :شایع ترین اختالالت رفتاري در دوران کودکی عبارتند از

  اختیاري ادراربی  - 

 لکنت زبان - 

 ناخن جویدن و شست مکیدن - 

  

  :بی اختیاري ادرار    

. سالگی ادامه یابـد  5بی اختیاري ادرار به دفع غیرارادي و تکراري ادرار در روز و یا شب و در مکان نامناسب می گویند که بعد از 

نـد نباشـد، ناشـی از مشـکالت عصـبی و روانـی،       بی اختیاري ادرار اگر بـه علـت عفونـت و بیمـاري مجـاري ادراري و بیمـاري ق      

  .کشمکشهاي خانوادگی، ترس، اضطراب وتنبیه می باشد

  آموزش بهداشت روان

. در برخورد با این موارد براي خانواده ها توضیح دهید که بی اختیاري ادرار یک نوع بیماري است و کودك کنترلـی بـر آن نـدارد   

  :اي زیر، این مشکل بتدریج حل می شودبه آنها اطمینان دهید با رعایت توصیه ه
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  .از تنبیه و تحقیر کردن کودك خودداري کنند - 

 .تشویق و جایزه دادن براي هریک شبی که کودك ادرارنمی کند مفید است - 

 .جاي کودك گرم باشد و از دادن مایعات در شب جلوگیري شود  - 

 .باید از کودك بخواهند که قبل از خواب ادرار بکند - 

 .خوابیدن کودك یا در اواسط شب او را براي ادرار بیدار کنندیکساعت پس از  - 

  .اشکال در حرف زدن بصورت مکث در بین صحبت و تکرار کلمات را لکنت زبان می گویند:لکنت زبان

  .لکنت زبان در سنین کودکی شایع تر است

  :در برخورد با این مشکل به خانواده کودك توصیه کنید:آموزش بهداشت روان

  .بخواهند به آرامی صحبت نمایداز کودك  - 

 .با کودك با حوصله و محبت رفتار کنند - 

 .از تحقیر، تمسخر و تنبیه بدنی کودك در خانه و مدرسه خودداري کنند - 

 .عواملی که اضطراب و ترس را درکودك به وجود می آورد رفع کنند - 

 .کودك را تشویق کنند و او را مطمئن سازند که مشکلش حل خواهد شد - 

مواقعی که کودك دچار حاالت عصبانیت و هیجان است کمتر با او صحبت کنند و سعی در آرام کـردن او  در  - 

 .داشته باشند

ناخن جویدن و شست مکیدن رفتارهاي غیرطبیعی می باشند کـه کـم کـم بصـورت      :ناخن جویدن و شست مکیدن

طراب معمـوال ایـن رفتارهـا را تشـدید     اض. عادت درمی آیند و باعث صدمه به انگشتان و یا عفونت در آن می شود

  .کندمی

  :در برخورد با این مسأله موارد زیر را به خانواده ها توصیه کنید:آموزش بهداشت روان

  .از تنبیه و تحقیر کودك خودداري کنند - 

 .به کودك محبت کنند - 

 .کودك را به خاطر بلندشدن ناخنها تشویق کنند - 
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 .ی و نقاشی مشغول کننددر اوقات فراغت، کودك را به کارهاي دست - 

 .ناخن و انگشت کودك را تمیز کنند تا از بروز بیماریهاي انگلی و عفونی در او جلوگیري شود - 

کودکی که عادت به مکیدن انگشت خود دارد الزم است موقع خواب عروسک و یا اسباب بازي مـورد عالقـه    - 

  . اش را در آغوش گیرد

  

کافی است بهورزان بـا نـام یـا نـوع آن آشـنا      .بهداشت روان بسیار استسایر مشکالت :سایر مشکالت بهداشت روان 

  .باشند تا بتوانند شناسایی کرده و به پزشک ارجاع دهند

پرتحرکی، شیطنت، لجبازي و خرابکاري در تعدادي از کودکـان دیـده مـی شـود کـه عوامـل عصـبی ماننـد اضـطراب،تنبیه و           -

بـراي  .(درمان دارویی و آموزش خانواده در بهبود این کودکان مؤثر اسـت . ی شوددرگیریهاي خانوادگی موجب بروز یا شدت آن م

  )اطالع بیشتر به بخش روشهاي فرزندپروري رجوع شود

مصـرف  . مصرف سیگار، حشیش، الکل، تریاك، هروئین و سایر مواد، همگی ناشی از فشارها و مشکالت روانی و شخصیتی است -

کند و موجب پیچیدگی مشکل و اخـتالالت و خطـرات جدیـدي هـم     نی و جسمی را حل نمیاین مواد هیچ کدام از مشکالت روا

این موارد را شناسایی کرده ، رابطه صمیمی با آنها برقرارنموده ، بادادن سایر آموزشهاي بهداشت روانی موافقـت آنهـا را   . می شود

ه باشید که ادامه مصرف مواد ممکن است فرد را به نـوع  به خاطر داشت. همراه با رازداري کامل براي ارجاع به پزشک جلب نمایید

و تزریق با وسایل غیراستریل ابـتال بـه   ) چند نفر با یک سرنگ(بکشاند، و خطرناك ترین عارضه تزریق مشترك ) هروئین(تزریقی 

ایـن داروهـا   همچنین به مصرف کنندگان دیازپـام، کـودئین، دي فنوکسـیالت و مـرفین هشـدار دهیـد کـه        .هپاتیت و ایدز است

  )براي اطالع بیشتر به بخش پیشگیري و درمان سوءمصرف مواد رجوع شود.(اعتیادآوراست

اقدام به خودکشی، دگرکشی یا آسیب زدن به دیگران، همسرآزاري و کـودك آزاري همگـی نشـانه هـاي وجـود آسـیب هـا و         -

در . ارد ناشی از بیماري روانـی یکـی و یـا هـر دو اسـت     بسیاري از این مو.فشارهاي روانی است، این موارد رابه پزشک اطالع دهید

اقدام به خودکشی فرد از افسردگی رنج می برد، و در دگرکشی و آسیب یا آزار دیگران اضـطراب و بیمـاري روانـی شـدید وجـود      

بـه بخـش   بـراي اطـالع بیشـتر    .( درمان بیماري و رعایت توصیه هاي بهداشت روانی در این موارد کمک بسیاري مـی کنـد  .دارد

  )رجوع شود پیشگیري از خودکشی

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٤٥ 
  

، کهیر، دردهاي مـزمن و پراکنـده مفاصـل و انـدام هـا و      )کولیت عصبی(سکته قلبی، افزایش فشارخون، آسم، ورم معده و روده  -

د بیماري هاي بسیار دیگري هستند که ریشه عصبی و روانی هم دارند، پس از اینکه پزشک تأیید کرد که ریشه بیماري ایـن افـرا  

عصبی است، کلیه توصیه هاي بهداشت روانی را در مورد آنها بکار بسته، توصیه نماییـد اگـر پزشـک اجـازه مـی دهـد بـه جـاي         

  .افزایش مصرف دارو از این توصیه ها استفاده نمایند

  :راهنماي پیگیري در بیماریهاي روانی و عصبی

  :در پیگیري بیماران روانی و عصبی به نکات زیر توجه نمایید

  .به هنگام پیگیري تأکید بر مصرف مرتب دارو بسیار مهم است .1

به حال بیمار توجه شود، اگر بهتر شده است به او بگویید که بهبودي به علت مصرف دارو بوده و او را تشویق کنید درمـان را   .2

ادامه مصرف دارو و شـاید افـزیش   اگر حالش فرقی نکرده است یادآوري کنید که بهبودي او نیاز به .ادامه و دوباره مراجعه نماید

 .مقدار آن توسط پزشک دارد

 .در صورتیکه مشغول به کار نشده اورا به کار تشویق نمایید .3

به عوارض دارویی توجه نمایید و ضمن آموزش دراین مورد، در صورتیکه عوارض شدید داشته باشد وي را بـه پزشـک ارجـاع     .4

 .فوري دهید

روانی و صرعی بصورت حداقل ماهی یکبار، ضـمن پیگیـري آنهـا را بـه پزشـک ارجـاع        در صورت عدم مراجعه بیماران شدید .5

 .غیرفوري دهید

 .مطالبی را که درآموزش بهداشت روان یادگرفته اید به آنان آموزش دهید .6

 8ي، به منظور انجام و سهولت در امر بیماریابی الزم است در اولین بازدید منـزل بـراي سرشـمار   :راهنماي بیماریابی فعال 

در صورتی که پاسخ هر یک از پرسشهاي زیـر در مـورد فـرد یـا افـرادي از      . پرسش زیر را از کلیه خانوارهاي تحت پوشش بپرسید

خانواده مثبت باشد، در فرم بازدید سالیانه خانوار، در مقابل نام و نام خانوادگی آن فـرد یـا افـراد در سـتون مربـوط بـه معلولیـت        

از پایان آمارگیري و بازدید از کلیه خانوار ها در روستاهاي تحت پوشش، اسامی ایـن افـراد را اسـتخراج    روانی عالمت بزنید و پس 

  .و آنها را به منظور ارجاع به پزشک به خانه بهداشت دعوت نمایید
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شـود   همان طور که جسم مان بیمار می شود، روان ما هم ممکن اسـت بیمـار  :قبل از پرسش الزم است به پاسخگو آموزش دهید

اگـر ایـن بیمـاران زود    . برخی از این بیماریها شدید و بعضی خفیف و موقتی هسـتند .که به آن بیماري روانی یا عصبی می گوییم

ایـن بیماریهـا عالیـم و نشـانه هـایی      . شناسایی شوند و تحت مراقبت و درمان قرارگیرند بیماري آنها برطرف و یا کنترل می شود

  .اسایی به موقع کمک می کند، مانند عالیمی که می گویمدارند که دانستن آنها به شن

عصبی در خانواده، ایـن مطلـب بـه عنـوان راز      -سپس با گفتن اینکه، مطمئن باشید در صورت وجود ناراحتی یا بیماریهاي روانی

  .کنید بین خودتان و پزشک مرکز بهداشتی درمانی خواهدبود، اعتماد خانواده را جلب نمایید و پرسش ها را شروع

  :پرسش هاي بیماریابی

  مثال دست و پـا مـی زنـد،   (  ?آیا فردي در خانواده وجود دارد که هرچند وقت یکبار دچار حمله یا غش می شود .1

 )زبانش را گاز می گیرد، از دهانش کف خارج می شود و بی هوش می افتد

نمودار رشد کـودك را  (گرفته است؟  آیا کودکی در خانواده وجود دارد که مراحل رشد او با تأخیر و کندي صورت .2

 )توضیح دهید

 آیا دانش آموزي در خانواده وجود دارد که از نظر درسی بسیار ضعیف است؟ .3

آیا فردي در خانواده وجود دارد که خیلی آرام، در خود فرو رفته و گوشه گیر است، با دیگـران رفـت و آمـد نمـی      .4

 کند یا حرف نمی زند؟

 دارد که چیزهایی می شنود یا می بیند که دیگران آن را نمی شنوند یا نمی بینند؟آیا فردي در خانواده وجود  .5

آیا فردي در خانواده وجود دارد که بدون دلیل به دیگران بدبین است و می گوید آنها می خواهند بالیی بر سـر او   .6

 بیاورند یا فکر می کند همسرش به او خیانت می کند؟

خواب و اشتها نـدارد،   که خیلی غمگین و بی حوصله است، تنهایی را دوست دارد،آیا فردي در خانواده وجود دارد  .7

 از زندگی ناامید است، به فکر خودکشی است، به کار یا تحصیل خود نمی رسد؟

آیا فردي در خانواده وجود دارد که بی دلیل خوشحال است، پرحرف است، اصـال نمـی خوابـد، مـدام شـعر و آواز مـی        .8

  کارهاي زیاد و بی هدف انجام می دهد؟.گریان یا خندان می شود  صبانی،خواند، خیلی زود ع

پس از بیماریابی باید کلیه بیماران روانی شدید و صرعی حداقل ماهی یکبار به پزشک ارجاع شوند و یـا تحـت مراقبـت    

  .قرارگیرند
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  : منابع

بهداشتی دانشـگاه علـوم پزشـکی    ، معاونت واحد پیشگیري و مراقبت بیماریها  –بهداشت روان براي بهورزان  - 

 فارس

دانشگاه علوم پزشکی ایران ، انستیتو روانپزشکی تهـران،   -دکتر جعفر بوالهري –بهداشت روان براي بهورزان  - 

1381 

  :تمرین نظري

 .سه نوع پیشگیري از بیماریهاي عصبی و روانی را توضیح دهید - 1

 .انواع صرع را نام برده و توضیح دهید - 2

 .خفیف روانی و عالیم هر یک را شرح دهیداختالالت شدید و  - 3

 .ترین اختالالت رفتاري دوران کودکی را نام برده و توضیح دهیدشایع - 4

  .نحوه پیگیري و مراقبت از بیماریهاي روانی عصبی را توضیح دهید - 5

  :تمرین عملی

 .رین کنیددر حضور مربی و همکالسان خود ، برگزاري یک کالس آموزشی براي بیماران روانی عصبی را تم - 1
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  بخش دومبخش دوم                            

  

  اجتماعی در بالیا و اجتماعی در بالیا و --حمایتهاي روانیحمایتهاي روانی

  حوادث غیرمترقبه حوادث غیرمترقبه 
 

  :پس از مطالعه این بخش انتظار می رود بتوانید::اهدافاهداف                

  .سوانح را تعریف و انواع آن را بیان کنید- 1

  .حمایت هاي روانی درسوانح و بالیا را تعریف کنید - 2

  .روانی آسیب دیدگان در سوانح و بالیا را بشناسید  واکنش هاي - 3

  .گروههاي آسیب پذیر را شناسایی  و آنها را به پزشک مرکز بهداشتی درمانی ارجاع دهید - 4

  . وظایف اصلی خود در برخورد با آسیب دیدگان بالیا را به طور صحیح انجام دهید  -6
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  :تعریف مفاهیم

  :سانحه یا بال 

شدید و ناگهانی با ابعاد وسیع است که در جریان آن منطقه آسیب دیده ، نیازمند کمکهاي خارج منطقه اي یک پدیده محیطی 

  .بوده و در نتیجه آن عملکرد فرد و جامعه مختل می گردد

  :بالیاي طبیعی 

لزله ، سیل ، سونامی سوانحی هستند که در نتیجه عمل نیروهاي طبیعی بوجود آمده و انسان در ایجاد آن نقشی ندارد ، مانند ز

، آتشفشان ، طوفان و گردباد ، سقوط بهمن ، خشکسالی و ) امواج سهمگین دریا که بدنبال زلزله به ساحل هجوم می آورند( 

  ...)گرما زدگی ، آتش سوزي جنگل ها و

  :بالیاي انسان ساخته 

است مانند جنگ ، آتش سوزي ، حوادث جاده  سوانحی هستند که منشا وقوع آنها بطور مستقیم یا غیر مستقیم درکنترل انسان

  ...اي ، نشست مواد رادیو اکتیو و

  :آسیب دیده 

شخصی است که در اثر حادثه از ادامه زندگی سالم خود ازنظر جسمانی و از نظر روانی ، خانوادگی و اجتماعی محروم گردیده 

  .است 

  :حمایت روانی در بالیا 

مت روانی آسیب دیدگان سوانح انجام می گیرد تا به آنها کمک کند به طور موثر خود را فرایندي است که در راستاي تامین سال

با فشارهاي روانی ناشی ازسوانح سازگار نمایند ، کارهاي روزانه خود را به خوبی انجام دهند و با افراد خانواده و محیط خود 

  .ارتباط مناسب برقرار کنند
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اجتماعی را در  –می است که پس از وقوع هر سانحه اي خدمات حمایت روانی مقصود تی:اجتماعی  -تیم حمایت روانی

این تیم در روزهاي اولیه شامل روان پزشک ، روان شناس ، مدد کار اجتماعی ، . منطقه به افراد آسیب دیده ارائه می دهند 

کار اجتماعی امور تخصصی  روحانی و مسئولین منطقه اي امداد رسانی هستند و سپس روان پزشک ، روان شناس و مدد

  .حمایت روانی را ادامه می دهند

  واکنش هاي روانی افراد دربالیا

اند اي که آسیب دیده و یا شاهد صحنه هاي دردناك بودهپس از هر سانحه یا بال ، احساسات و یا رفتارهائی در بین افراد بازمانده

شاهد  عالقه خود را از دست داده باشند ، منازلشان تخریب شده باشد، این افراد ممکن است عزیزان مورد . جریان پیدا می کند 

صحنه هاي دردناکی مثل دیدن جنازه عزیزانشان ، دیدن زجر و درد آسیب دیدگان و مجروحین و شنیدن فریادهاي درخواست 

ممکن است   فته باشند،در شرایط سرما ، گرما ، تشنگی و گرسنگی طاقت فرسا قرار گر. کمک از سوي دیگران بوده باشند 

ندانند چه بر سر سایر افراد خانواده یا بستگان و دوستانشان آمده است؛ در مورد تنها شدن ، امنیت ، سالمت خود و اشخاص 

دائما ً صحنه هاي دردناکی که دیده اند در بیداري یا در خواب . مورد عالقه خود نگرانی داشته باشند و خوابشان آشفته باشد 

وجود این واکنش ها در هفته هاي اولیه وقوع بالیا امري طبیعی است و به معنی وجود بیماري . بوس به سراغشان آیدبصورت کا

این عالئم واکنشی طبیعی به یک حادثه کامال ً غیر معمول است و در بسیاري از موارد در طول زمان . روانی در آنها نیست

تر به زندگی اند کمتر شود و سریعاین است تا رنج افرادي که دچار آسیب شدهسعی ما بر . رود یابد و از بین میتخفیف می

  .عادي خود برگردند و این دوران را به سالمت طی کنند

  :انواع واکنش هاي روانی 

در ارائه  افراد در رویارویی با بالیا و حوادث ، واکنش هایی را از خود بروز می دهند که آگاهی از این واکنش ها می توانند ما را

  :این واکنش ها را می توان به پنج مرحله تقسیم کرد . خدمات مناسب به آنها یاري دهد 

در این مرحله . این مرحله در چند دقیقه پس از حادثه بروز می کند و غالبا ً گذرا و کوتاه مدت است:مرحله تماس یا ضربه -1

نظر برسند و قدرت انجام  است بهت زده شده و گیج و درمانده بهممکن . افراد اکثراً دچار ترس و وحشت شدیدي می شوند 

  .هیچ کاري را نداشته باشند گوئی میخکوب شده اند 
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در این مرحله افراد احساس می کنند باید . در ساعات اولیه وقوع حادثه بروز می کند :مرحله واکنش یا قهرمان گرائی -2

بعنوان مثال شروع به بیرون آوردن اجساد عزیزانشان از زیر . رسانی شرکت می کنند کاري انجام دهند و بطور داوطلبانه در امداد

افراد ممکن است عصبانی و تحریک . آوار می کنند و تا رسیدن نیروهاي کمکی بسیاري از کارها را خودشان انجام می دهند 

افراد تارسیدن نیروهاي کمکی و مسئولین می  مشارکت فعال شما در امر سازماندهی. پذیر شده و کنترل خود را از دست بدهند

  .دیدگان نقش بسزایی داشته باشدتواند در امر نجات آسیب

همزمان با رسیدن نیروهاي کمکی . یک هفته تا چند ماه پس از حادثه بروز می کند :مرحله امیدواري و فراموشی غم  -3

فعالیت هاي روز مره زندگی را سر می گیرند و بسیاري به . ند افراد امیدوار شده و به یک حالت آرامش نسبی دست پیدا می کن

  .کار قبلی خود مشغول می شوند

افراد تازه متوجه وسعت خسارات و . ماه پس از وقوع حادثه بروز می کند  3الی  2این مرحله :مرحله مواجه با واقعیت  -4

ممکن است به این نتیجه . ، خسته و درمانده می شوند روحیه خود را از دست می دهند ، نا آرام . هایشان می شوند فقدان

افسرده ، . هاي خود با دیگران می کنند کند و شروع به مقایسه دریافتیبرسند که کمکهاي رسیده براي آنها کفایت نمی

  .مضطرب و حساس هستند و احساس تنهائی شدیدي می کنند

افراد شروع به باز سازي روانی خود . س از وقوع حادثه بروز میکند ماه تا یک سال پ 6این مرحله :مرحله تجدید سازمان  -5

عدم رسیدن کامل به این مرحله منجر . و باز سازي زندگی خود می کنند و بتدریج درك می کنند که باید متکی به خود باشند 

  . به باقی ماندن عالیم و واکنش هاي روانی افسردگی و اضطراب می شود

  ههاي آسیب پذیر واکنش هاي روانی گرو

کودکان ، زنان ، سالمندان و معلولین و . بالیا بر افراد اثر یکسانی ندارند و برخی نسبت به دیگران آسیب پذیري بیشتري دارند

کسانی که تنها زندگی می کنند یا منابع حمایتی و مالی کمتري دارند ، افراد بی سواد و کسانی که دسترسی به اطالعات ندارند، 

در زیر برخی واکنشهاي شایع در گروههاي آسیب پذیر ارایه . دارد در هنگام وقوع بالیا دچار مشکالت بیشتري شوند احتمال 

  .گردیده است 
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خیلی ها فکر می کنند که کودکان چیزي نمی فهمند و حتی اگر دچار ضربه شدیدي هم شوند زود :کودکان  )1

  بهبودي پیدا 

شود که توجه کمتري به این طرز فکر باعث می. یز را فراموش می کنندیا اینکه کودکان زود همه چ. می کنند

گیري ، پرخاشگري ، هائی چون گوشهاز طرفی والدین که خود نیز در فشار هستند ممکن است واکنش. کودکان شود 

پس باید با . کنندافت تحصیلی یا امتناع از رفتن به مدرسه در فرزند خود را رفتاري عمدي یا دال بر لج بازي تلقی 

کودکان ممکن است در سنین مختلف . دهند بیشتر آشنا شویم عالئمی که کودکان پس از وقوع بالیا ازخود نشان می

  .ها و عالیم متفاوتی را نشان دهندواکنش

  ):سال  1-5(کودکان پیش دبستانی - الف

  ترس ازجدائی وچسبیدن بیش از حد به والدین - 

  اعتمادي به دیگران ترس ازبیگانه ها و بی - 

  ترس از تاریکی و ترس از اشیاي خیالی - 

  مشکل در به خواب رفتن و خودداري از تنها خوابیدن - 

  دیدن رویاهاي ترسناك - 

  برگشت به رفتارهاي مراحل اولیه رشد مثل شب ادراري، انگشت مکیدن و لکنت زبان- 

  فعالیت بیش از حد و پرخاشگري- 

  ت یا لکنت زبان اختالل در صحبت کردن ، سکو- 

  ):سال  6- 11( کودکان دبستانی - ب

  احساس غمگینی - 

  )کابوس  –بی خوابی ، پر خوابی یا رویاهاي ترسناك ( مشکالت خواب - 

  .اضطراب ، نگرانی و ترس از تکرار شدن اتفاقی که منجر به از دست دادن نزدیکانش شود  - 
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  مشکالت تحصیلی - 

  رشد مثل شب ادراري ، انگشت مکیدن و لکنت زبانبرگشت به رفتارهاي مراحل اولیه - 

  شکایت هاي بدنی مثل درد شکم ، سردرد ، سرگیجه- 

  ):سال  12-18(نوجوانی - ج

  عالیم بدنی مثل دردهاي شکمی ، سردرد ، ناراحتی هاي پوستی ، دردهاي مبهم - 

 مشکالت خواب و کابوس- 

 نزاع بادیگران و تحریک پذیري- 

  افت تحصیلی - 

 طغیان و سرکشی در خانه و مدرسه  –

 افسردگی یا غمگینی- 

  ازدست دان عالقه به تفریح یا فعالیتهاي گروهی با دوستان- 

 رفتارهاي ضد اجتماعی ، مصرف مواد و بی بند و باري- 

انی هاي رودر کشورهاي درحال توسعه مرگ و میر زنان در اثر بالیا از مردان بیشتر است و عالیم و واکنش:زنان ) 2

زنان معموالً نقش اصلی مراقبت از فرزندان را بر عهده دارند و کمتر احتمال دارد به خاطر . بیشتري بعد از وقوع بالیا دارند 

هاي سنتی ممکن است محدود به خانه بوده و از طرفی به دلیل نقش. فرزندان خود هنگام بروز بالیا ، محل حادثه را ترك کنند

است در موردکمک  در صورتی که سرپرست یا پدر خانواده از دست رفته باشد ممکن. هدید قرار گیردامنیت شان بیشتر مورد ت

هایی که توزیع می شود مورد تبعیض واقع شوند و با کمبود مواد غذایی روبرو شوند و همچنین ممکن است دچار فقر و 

  .تهیدستی شوند 
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هاي مردمی نقش نان بتوانند شبکه هاي اجتماعی تشکیل داده ، در انجمنهائی وجود دارد که زبا وجود این، پس از بالیا فرصت

  . رهبري و یا عضوي فعال را بعهده بگیرند و از حمایتهاي بیشتري برخوردار شوند 

- معموالً دچار افسردگی شده و گوشه. در صورت بروز بالیا ، سالمندان در معرض خطر بیشتري قرار دارند:سالمندان ) 3

پرتی در آنها ممکن است عالمتی از افسردگی باشد که گاهی به حساب پیري کاري یا حواسفراموش. شوند ي میگیر و منزو

  .کسی می شوند آنها گذاشته شده مورد غفلت قرار می گیرند و در نتیجه دچار احساس ناامیدي ، پوچی و بی

  :عالئم اختالالت روانی در آسیب دیدگان 

درصورتی که این عالیم شدید . فراد در بالیا ممکن است حتی پس از گذشت یک ماه در آنها ادامه یابدعالیم و واکنشهاي روانی ا

در . اجتماعی وجود دارد –و یا مداوم باشند و باعث رنج فراوان یا مانع کارائی فرد شوند نیاز به مداخله تخصصی حمایت روانی 

  . ادامه به برخی از این عالیم شایع اشاره گردیده است 

دلهره و دلشوره، انتظار وقوع حوادث بد   احساس نگرانی،. حالت اضطراب پس از وقوع بالیا بسیار شایع است:اضطراب -1

  در آینده همراه با عالیم جسمانی مانند طپش قلب ، تنگی نفس ، لرزش ، تعریق ، احساس کوفتگی و فشار عضالنی ، کاهش

  .است تمرکز حواس و بی خوابی از عالیم اضطراب 

احساس غمگینی و بی عالقگی به زندگی ، ناامیدي ، لذت نبردن از زندگی ، فکر زیاد راجع به مردن خود :افسردگی  -2

و دیگران ، آرزوي مرگ و در موارد شدید افکار و یا حتی اقدام به خودکشی ، بی اشتهائی ،کندي در فکر و حرکت ، و یا بر 

  .یم افسردگی است خوابی از عالعکس بیقراري حرکتی و بی

  تحریک پذیري و عصبانیت زیاد -3

این عالمت می تواند در خواب یا . شود به این صورت که انگار دوباره همان فاجعه تکرار می:تجربه مجدد حادثه-4

  .کند که انگار در همان موقعیت قرار دارد بیداري اتفاق بیافتد و در برخی موارد شخص به شکلی عمل می

شکایت متعدد جسمی در افراد بازمانده از یک حادثه غیر :سمانی مبهم بدون وجود بیماري جسمانیعالیم ج -5

ولی گاهی این افراد بر عالیم جسمی خود بیش از حد پافشاري می کنند، به پزشکان متعدد مراجعه . مترقبه امري طبیعی است
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حتی . ه علتی جسمانی براي مشکل آنان نشان نمی دهد می کنند و آزمایشات و بررسی هاي زیادي که بر روي آنها انجام شد

  .اگر علت جسمی براي مشکل آنان وجود داشته باشد و درمان هم شوند شکایت آنان به قوت خود باقی می ماند

قرار گرفتن در شرایط بحرانی همچون بالیا می تواند در افرادي که زمینه مساعد ابتال :عالیم اختالالت روانی شدید - 6

  :ختالالت شدید روانی را داشته باشند منجر به بروز عالیم زیر گرددبه ا

  .درك محرکی که وجود خارجی ندارد مانند دیدن اشخاص و یا شنیدن صداهائی که وجود ندارند :توهم 

داشتن  به عنوان مثال. فکرهاي غلطی که با طرز فکر و فرهنگ اطرافیان متفاوت بوده و با استدالل نیز اصالح نشود: هذیان

اینکه فرد شخصیت مهمی است و ادعاي امامت کند ( ، افکار بزرگ منشی)اینکه افرادي قصد کشتن فرد را دارند ( افکار بدبینی 

  .و یا تصور اینکه همسرش به او خیانت می کند ) 

  :وظایف بهورزان در بالیا

  :بهورزان می بایست 

اجتماعی در بالیا شرکت نمایند تا با وظایف جدیدي که هنگام بالیا در دستور کار  –در کارگاههاي آموزشی حمایتهاي روانی - 1

  .گیرد ، آشنا شوندقرار می

در اسرع وقت برنامه بهداشت روانی قبل از بالیا را فعال کنند و بیماران روانی را که تحت نظر بوده اند پی گیري نموده و  - 2

  .دستورات درمانی قبلی آنها را ادامه دهند

  .سعی نمایند پرونده هاي بیماران و فرم هاي موجود را پیدا و بازسازي کنند - 3

  .اجتماعی دارند به تیم حمایتی مستقر در منطقه ارجاع دهند –افراد آسیب دیده اي را که نیاز به مداخالت تخصصی روانی  - 4

  چه کسانی را باید ارجاع فوري داد ؟

یب دیده الزم است این افراد را جهت دریافت خدمات حمایت روانی اجتماعی به پزشک در صورت وجود موارد زیر در افراد آس

  :مرکز بهداشتی درمانی ارجاع فوري دهید 
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  نسبت به دیگران دارند  خطرناكو یا آنکه رفتار ) خودکشی( کسانی که قصد آسیب رساندن به خود را دارند- 1

که اظهار می کنند نمی توانند رنج آن را تحمل کنند و یا در انجام  کسانی که شدت مشکالت عصبی روانی آنها بحدي است- 2

 .امور روزمره خود ناتوانند

 .اند کسانی که دچار عالیم بیماري روانی شدید شده- 3

 .کسانی که تجربه مجدد حادثه در آنها پس از یک ماه هنوز ادامه دارد- 4

  .توانند حرف بزنندزدند ولی حاال نمی میکودکانی که دچار پسرفت شده اند، مثال ً قبال ً حرف - 5

  :آموزش والدین در مورد کودکان آسیب دیده 

گیرند ولی آنها همانطوریکه ذکر شد کودکان نیز مانند بزرگساالن تحت تاثیر بالیا و عوارض و پیامدهاي ناشی از آن قرار می

ها و سایر احساسات خود با ها ، سوء برداشتمورد ترسمهارت کافی براي برقراري ارتباط بصورت کالمی نداشته و کمتر در 

  : لذا مطالب زیر را با والدین در میان بگذارید و آموزشهاي زیر را به آنها بدهید . دیگران صحبت می کنند

د در براي شناخت ترس کودکان بهتر است با آنها ارتباط برقرار کرد و به آنها اجازه داد در صورتی که خودشان مایل هستن- 1

لیکن هیچگاه نباید در مورد بیان . مورد حادثه و آنچه که پس از آن رخ داده حرف بزنند و هنگام پاسخ سراپا گوش بود 

  .هیچوقت سعی نکنند به زور کودك را وادار به حرف زدن کنند. احساسات، کودك خود را تحت فشار قرار دهند

: می توانند بگویند . دانند از جواب دادن طفره نروندلدین پاسخ سوالی را نمیاگر وا. به سواالت کودك باید صادقانه پاسخ داد - 2

  .دانم بگذار بپرسم من هم نمی

کودکان نیاز به اطمینان بخشی و آرامش دارند با خونسردي آنان را در آغوش بگیرند ، در کنارشان باشند، به آنها بگویند - 3

  .ستنددوستشان دارند و می دانند که چقدر ناراحت ه

شان تا حد امکان هماهنگی ایجاد کنند و نظمی را که قبل از حادثه وجود داشت بتدریج به در کار روزانه و خواب وتغذیه- 4

کودك باید بتواند به اندازه کافی استراحت کند و در صورتی که از تنهایی، خواب رفتن و یا تاریکی وحشت . خانواده برگردانند

  .در کنار او باشنددارد تا هنگام خواب رفتن 
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هاي ترسناك و هاي تلویزیونی که داراي صحنهسعی کنند دیدن برنامه. اي کودکان توجه کنندبه نیازهاي بهداشتی و تغذیه- 5

  .شود را محدود کننداخبار ناراحت کننده بوده و باعث افزایش اضطراب کودك می

  .ت گیري به کودك آرامش داده او را تنبیه و شرمزده نکنندرفتارهایی مثل شب ادراري کودکان را بپذیرند و بدون سخ -6

بازي باعث . کودکان در شرایط بحران و پس از وقوع حوادث ناگوار بیش از هر زمان دیگري نیاز به بازي و تفریح دارند - 7

  .مانع بازي و سرگرمی آنها نشوند. دهدمنحرف کردن توجه آنان از استرس می شود و به آنها آرامش می

هاي نیکوکارانه ، کمک به مردم در بازسازي شهر یا انجام امور منزل، کمک در امر کشاورزي کودکان و نوجوانان را به فعالیت - 8

  .و باغبانی تشویق کنند

. اگر مدرسه ها زودتر باز شوند بهتر است ، به شرط آنکه درس و مشق کمتر و فعالیتهاي تفریحی و بازي بیشتر باشند - 9

افت تحصیلی . و والدین باید انتظارات خود از کودکان در انجام تکالیف مدرسه را کمتر کنند و به آنها سخت نگیرند آموزگاران

  .در دانش آموزان شایع است و به این خاطر نباید آنها را تحت فشار قرار دهند

  . رجاع دهیددر صورت ادامه مشکالت رفتاري در کودك ، آنها را به پزشک مرکز بهداشتی درمانی ا- 10

  اجتماعی براي آسیب دیدگان بالیا–حمایت هاي اولیه روانی 

انجام . اند اقدامات زیر را انجام دهندبهورزان باید پس از بروز بالیا در منطقه تحت پوشش براي کودك به مردمی که آسیب دیده

تواند در ایجاد آرامش ، حفظ سالمت روان و کاهش استرس در آسیب آید میاین اقدامات و رعایت اصولی که در ادامه می

  . دیدگان کمک زیادي نماید

  :باآسیب دیدگان ارتباط صحیح برقرار کنید -1

ازطرف دیگر ارتباط نباید در حدي باشد که . براي ارتباط با آنها وقت بگذارید . نباید با آسیب دیدگان مثل شیء برخورد کرد 

  .ند ایجاد وابستگی ک

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٥٨ 
  

مگر اینکه فوریت پزشکی مطرح باشد و در این صورت پس از :در انتقال مصدومین جسمانی به بیمارستان عجله نکنید-2

الزم است در برخورد با هر مصدوم جسمانی بفهمیم عالوه بر مصدومیت جسمانی چه چیزي او . حل فوریت با آنها صحبت کنید 

  .را آزار می دهد 

مثال ً از شما می پرسند آیا پدر من زنده . هنگام وقوع حوادث اخبار ناگواري وجود دارد:ح بدهید به افراد اطالعات صحی-3

اینکار . است؟ آیا از پسر من خبري داري؟ گاهی وسوسه می شوید به خاطر آنکه طرف مقابل ناراحت نشود به او دروغ بگوئید 

. برد دهد و نگرانی عمومی را باال مید مردم به شما را کاهش میدرست نیست، زیرا عالوه بر اینکه غیر اخالقی می باشد اعتما

اگر مرکزي وجود دارد که چنین اطالعاتی دارد شخص را راهنمایی کنید . دانم در مواردي که اطالعی ندارید بگویید چیزي نمی

قرار . تی االمکان درجمع مطرح کنیدوقتی خبر بدي دارید آنرا بتدریج و ح. سعی کنید دقیقاً آنچه را می دانید منتقل کنید . 

روحانی نیز می تواند با حمایت . دادن شخص داغدار در جمع گروهی از افراد داغدار شبیه خودش تحمل درد را آسانتر می کند 

  .معنوي و اجراي مراسم دینی، بخصوص در روزهاي اول بعد از حادثه ، رنج داغ دیدگی را در آنها کاهش دهد 

دیدن جنازه عزیزان می تواند موجب شود تا فرد داغدار واقعیت مرگ :دیدن جنازه عزیزانشان محروم نکنید افراد را از -4

اگر اطالعاتی راجع به چگونگی فوت و علت مرگ آنها دارید می توانید آنرا با بازماندگانشان در میان . عزیزان خود را بهتر بپذیرد

گ وحشتناك است ، بخش آسیب دیده جنازه را محدود کنید و صحنه هاي فقط در مواردي که جنازه یا صحنه مر.بگذارید

  .تر به آنها نشان دهید مناسب

تخلیه  "گریه نکن"به آنها نگویید . بگذارید افراد گریه و زاري و شیون کنند :مانع ابراز احساسات افراد نشوید  -5

  .تر خواهد کرداحساسات، آنها را راحت

  . مردم را تشویق کنید سر و صداي شبانه را کم کنند و هر شب بموقع بخوابند :است استراحت شبانه ضروري  - 6

ولی اگر بعلت عصبانیت واکنش نامناسبی از خود :براي آرامش بخشیدن به افراد از باورهاي دینی آنها کمک بگیرید - 7

  .هاي فلسفی نشوید نشان دادند وارد بحث

اگر نماز میت گروهی و وسیع  :تشییع جنازه و بخصوص نماز میت شرکت کنندافراد را تشویق کنید که در مراسم  -8

  .تري خواهد داشت برگزار شود اثر روانی مثبت
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ولی درصورتی که خطراتی در مورد ادامه اقامت وجود دارد :سعی نکنید افراد را به زور از محل سکونت خود دور کنید  -9

  .ضروري ازطریق افراد محلی آنها راقانع کنید  بطور جدي گوشزد کنید و سعی کنید در موارد

عزاداري گروهی به آرامش روانی آنها کمک می کند از طرف دیگر در صورتی که افراد به :مانع تجمع داغدیدگان نشوید  -10

  . دالیل شرعی و غیره مایل به سکونت زیر یک سقف نیستند به آنها حق بدهید و با آنها همکاري کنید

بخصوص سعی کنید افراد منزوي را در :شرکت در فعالیتهاي اجتماعی ، ورزشی و بازسازي تشویق کنید  آنها رابه-11

کارهاي اردوگاه یا محلی که در آنها بصورت موقت زندگی می کنند، شرکت دهید اما راهنمائی در این مورد نباید به صورتی 

  .اید نباید بجاي افراد تصمیم بگیرید تا زمانی که مجبور نشده .اندباشد که افراد حس کنند به زور وادار به انجام کار شده

  .هاي خود شبکه محلی درست کنند و امور محله خودرا سر و سامان دهندآنها را تشویق کنید با هم محله اي-12

افراد در موارد ضروري از :دعوا و جر و بحث مفید است  درصورت وقوع درگیري ، جداسازي افراد و جلوگیري از -13

ریزي مشترك براي حل مشکل داشته با نفوذ محلی کمک بگیرید و به کمک آنها ازطرفین دعوا بخواهید بجاي دعوا، برنامه

  .باشند 

در صورتیکه متوجه شدید فردي به علت فشار روانی به مواد مخدر پناه آورده او را از این کار منع کرده و به تیم حمایت  - 14

  .نید روانی اجتماعی معرفی ک

در صورتیکه عالیم اختالالت روانی در افراد مشاهده کردید در حدي که امکان دارد باعث آسیب به خود یا دیگران شود یا  - 15

تحمل رنج برایش دشوار شده باشد یا نتواند اعمال روزمره طبیعی را انجام دهد ، حتما ً او را به تیم حمایت روانی اجتماعی 

مردم ازاینکه بر چسب بیماري روانی روي آنها بخورد . عنوان نکنید که او روانی شده است و غیره ولی صراحتاً. معرفی کنید

توجه .استفاده کنید  "ناراحتی عصبی پیدا کرده"و یا اینکه » اعصابت تحت فشار است «می توانید از اصطالحات . راضی نیستند

. اند سخت می شودی که به صرع یا بیماري شدید روانی مبتال بودهداشته باشید که در جریان بالیا دسترسی به دارو براي کسان

سعی کنید در اولین فرصت از طریق شبکه بهداشتی داروهاي قبلی آنها را برایشان تهیه کنید یا او را به مرکز بهداشتی درمانی 

  . هدایت نمایید
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  اجتماعی براي کودکان آسیب دیده  –حمایت هاي اولیه روانی 

  .ا از والدین آنها جدا نکنید کودکان ر)1

  .سال را همراه او یا پدرش براي درمان اعزام کنید  4اگر مادر کودك مجروح است سعی کنید کودکان زیر - 

  .اگر کودك مجروح است، الزاما ً باید مادر یا پدر یا یکی از بستگان نزدیک او همراهش اعزام شود  - 

د خاله، عمه، مادر بزرگ یا پدر بزرگ بسپارید و سفارش کنید همواره با او باشد و بچه ها را به شخصی از بستگان نزدیک مانن- 

  .او را در آغوش بگیرد و نوازش کند 

  .اگر مادر فوت کرده حتما ً پدر و سایر بستگان نزدیک باید بطور دایم همراه بچه باشد - 

آن را در اختیار )مثال ً تسبیح یا روسري ( نده است در صورتی که اشیاء یا لباسی از پدر یا مادري که فوت کرده باقی ما)2

  .فرزندش قرار دهید 

  .حتی االمکان از تغییر مکان مداوم کوك خودداري کنید )3

  .به نیازهاي تغذیه اي و بهداشتی کودکان در تمام سنین توجه کنید )4

  :امکانات بازي و سرگرمی براي کودکان فراهم کنید )5

می توانید . بهتر است وسایل بازي را هر چه زودتر در اختیار کودکان بگذارید. شودکودك از استرس میبازي باعث انحراف توجه 

ولی شرکت کودکان در این مراکز باید با . پس از طی مراحل حاد حادثه ، یک مرکز بازي براي کودکان در منطقه تاسیس کنید

  .باید در همان نزدیکی ها باشند رضایت خاطر آنان توام باشد و والدین یاسایر نزدیکانشان 

  . نقاشی کردن کودکان عالوه بر کمک به تخلیه هیجانی و تسکین روانی می تواند نشان دهنده مکنونات ذهنی آنان نیز باشد ) 6
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  : منابع

 1383دکتر محمدتقی یاسمی و همکاران ، زمستان  - اجتماعی در بالیا و حوادث غیر مترقبه - حمایتهاي روانی - 

 

  :تمرین نظري

 .پنج مرحله واکنشهاي روانی افراد در رویارویی با بالیا را توضیح دهید - 1

 .گروههاي آسیب پذیر  در مواجه با بالیا را نام برده و واکنشهاي روانی هر یک از گروهها را شرح دهید - 2

 .اجتماعی براي آسیب دیدگان بالیا را شرح دهید - حمایتهاي اولیه روانی - 3

 .روانی در آسیب دیدگان را توضیح دهیدعالیم اختالالت  - 4

 

  :تمرین عملی

والدین در مورد کودکان آسیب دیده را تمرین در حضور مربی و همکالسان خود ، برگزاري کالس آموزشی جهت  - 1

 .کنید
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  سومسوم  بخشبخش

  

  اصول و روشهاي کارآمداصول و روشهاي کارآمد

 فرزند پروريفرزند پروري  

              
 :پس ازمطالعه این فصل انتظارمی رود بتوانید   ::اهدافاهداف  

 .با شیوه هاي مختلف رفتار با کودك در موقعیتهاي مختلف آشنا باشید  - ١

 .هاي فرزند پروري را با ارائه مثالهاي عملی و مناسب به والدین آموزش دهیدشیوه - ٢

  .اهمیت استفاده از شیوه هاي علمی جهت تربیت فرزندان را بدانید - ٣
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خانواده اولین و . زندگی در خانواده نقش اساسی در حفظ سالمت روانی ، اجتماعی و جسمانی کودکان و والدین دارد   

در جریان رشد طبیعی هر کودك یک رشته تغییرات شناختی ، . مهمترین بافت اجتماعی را براي رشد انسان فراهم می سازد 

ودکان در طول رشد و در جریان سازگاري با این تغییرات دچار مشکالتی می تقریباً همه ک. عاطفی و اجتماعی را شاهد هستیم 

اکثر . عاطفی و یادگیري در آنها بیانجامد  –شوند و استرس و تعارضی را که به دنبال می آورد ، می تواند به مشکالت رفتاري 

به عبارت دیگر . ژه والدین می باشدمشکالت رفتاري کودکان منعکس کننده شرایط پیچیده بین فردي اعضاي خانواده به وی

وجود مشکالت رفتاري کودك به منزله روابط معیوب اعضاي خانواده با یکدیگر است و با روش هاي تربیتی نادرست والدین و 

ن هاي فرزندپروري، روش هایی است که والدین براي تربیت فرزندامنظور از شیوه. تعامالت معیوب آنها با فرزندان ارتباط دارد 

خود به کار می گیرند و بیانگر نگرشهایی است که آنها نسبت به فرزندان خود دارند و همچنین شامل معیارها و قوانینی است که 

براي فرزندان خویش وضع می کنند، ولی باید پذیرفت که رفتارهاي فرزند پروري به واسطه فرهنگ ، نژاد و گروههاي اقتصادي 

  .تغییر می کند

ا کودکانی که مشکالت رفتاري دارند، والدین دچار نوعی درماندگی و ناکامی می شوند که علت آن در درجه در برخورد ب   

  .نخست رفتار کودك و ثانیا ً نداشتن هیچگونه حمایتی در سازگاري با کودك می باشد 

و آنها را به صورت یک برنامه آنچه اهمیت دارد راه حل هایی است که براي جنبه هاي منفی رفتار این کودکان وجود دارد    

  .آموزشی براي والدین می توان ارائه نمود 

  :ما در برخورد با مشکالت رفتاري کودکان در این برنامه به سه موضوع می پردازیم

  .کمک به والدین کودك در درك رفتار کودك و عوامل مختلفی که این رفتار را تحت تاثیر قرار می دهند - 1

  خاص به والدین براي مقابله با مشکالت رفتاري مشاهده شده در کودکان لجبازآموزش مهارتهاي  - 2

  .کمک به والدین براي ایجاد فضاي مثبت در خانواده به نحوي که این روشها موثر واقع شوند - 3

  گیرند ؟اي چگونه شکل میرفتارهاي مقابله

بته در بسیاري از موارد، تاثیرات مثبت به دنبال خواهد در این کودکان حس قوي استقالل و عدم وابستگی وجود دارد که ال  

زیرا افرادي که مستقل هستند، قاطعیت و اعتماد به نفس باالیی نیز دارند، متاسفانه در مواردي که این احساس از شدت . داشت
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حالیکه جنبه  پس نکته مهم آن است که در. باالیی برخوردار است، کودك را به سمت خودسري، سرکشی و جسارت می برد

در اینجا به . هاي مثبت این رفتار را تقویت می کنیم، تاثیر جنبه هاي منفی آن را بر روي خود کودك و دیگران کاهش دهیم

  :تعدادي از خصوصیات این کودکان اشاره می کنیم 

  ...)تعویض پوشک ، حمام کردن ، لباس پوشیدن و( در برابر هر کاري مقاومت می کنند  - 

  .ا بزرگترها راجع به هر موضوعی بحث می کننداغلب ب - 

  .پرخاشگر است و زیاد بهانه می گیرد - 

  .کنددایم براي پیشبرد کار خود گریه می - 

  .خواهد همیشه همه چیز را براي خودش می - 

  .خواهد و هیچ حد و حدودي را در این زمینه نمی شناسد توجه دایمی می - 

  .بینی است سرکش و خود سر و غیر قابل پیش  - 

  .دهد موقعیت والدین و بزرگساالن را تشخیص نمی - 

  . کندانضباط را رعایت نمی - 

البته سرشت کودك، باعواملی تعامل دارد که از مهمترین آنها عملکرد تربیتی . بسیاري از این خصوصیات ریشه درسرشت دارد

  .والدین می باشد 

اوم باهم تعامل دارند، می توان فهمید که کدامیک در رفتار کودك نقش از آنجا که سرشت و روش تربیتی والدین بطور مد

آموزد که این یادگیري اجتماعی از سه طریق اتفاق کودك بسیاري از رفتارهایش را در اثر تعامل با دیگران می.مهمتري دارند

  :می افتد

  .کنندبچه ها از والدین الگو برداري می:  الگو برداري - 1

  .شوندکه هر دو باعث افزایش وقوع رفتار می: تقویت مثبت ومنفی - 2
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مثال ً کودك با گریه کردن در فروشگاه به . کنندوالدین بطور ناخواسته یک رفتار منفی کودك را تقویت می: تقویت مثبت 

  .رسد خواسته خود مثل خرید یک خوراکی می

را تقویت می کنند، در واقع کودك با رفتار منفی خود از انجام یک کار  والدین بطور ناخواسته رفتار منفی کودك: تقویت منفی

مثل کودکی که از وي . گیرد ولی به نوعی از انجام کاري که دوست ندارد امتناع می کند یعنی پاداش نمی. کند شانه خالی می

  .کننداو به حمام صرفنظر میاندازد  و در نهایت والدین از بردن خواسته شده به حمام برود و او قشقرق راه می

 .کودك بدان واسطه می آموزد که چه کارهایی را نباید انجام دهد :  تنبیه - 3

در واقع این امر، شامل استفاده عملی آنها در . بنابراین می توان یک برنامه آموزشی مهارتهاي خاص را براي والدین ارائه نمود

 :ترتیب عبارتند از  هارتها  بهاین م. زندگی روزمره همراه با کودك می باشد

 توجه کردن  - 1

 پاداش دادن - 2

 نادیده گرفتن  - 3

 دستورات موثر به کودك خود دادن - 4

 استفاده درست از محروم سازي موقت  - 5

توصیف رفتارهاي مناسب کودك و در بعضی مواقع تقلید یا تکرار ) توجه نشان دادن (منظور از توجه کردن :توجه کردن

با این کار، پدر و مادر موافقت خود را با رفتار کودك نشان می دهند و . باشد دهد میانجام میکردن آنچه که کودك 

  .دهند یابد که والدین به کارهاي مثبت او عالقه نشان میکودك در می

کمتر از قبل گرا شده و اي منفیگیرند که در آن بطور فزایندهبسیاري از والدین کودکان لجباز در یک چرخه معیوب قرار می 

شوند که والدین آنها همیشه به رفتارهاي نامناسب آنها توجه کودکان نیز متوجه می. دهندبازخورد مثبت به کودکان خود می

  .دهندبنابراین به رفتارهاي نامناسب ادامه می. گیرددهند و بندرت رفتارهاي شایسته آنها مورد توجه قرار مینشان می

تو داري با : مثال( دهد ه گزارش مجریان از مسابقات ورزشی می باشد که صحنه وقایع را توضیح میتوجه کردن بسیار شبیه ب

در جلسات اولیه تمرین، بسیاري از والدین احساس می کنند کار ). کنیمکعب هاي سفید و زرد یک خانه بزرگ درست می

  . جام شود دهند و این در واقع همان چیزي است که باید اناي انجام میکودکانه
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. باشدپاداش دادن به کودك بر این اساس است که مطمئن شوید کودك بفهمد که چه کاري مورد تائید شما می:پاداش 

اکثر والدین کودکان لجباز فقط . باشدساز پاداش دادن میبلکه توجه نشان دادن زمینه. پاداش دادن جایگزین توجه کردن نیست

توان شروع به با تمرکز روي رفتارهاي مثبت کودك حتی اگر تعداد آنها خیلی کم باشد می .بینندرفتارهاي منفی وي را می

در واقع والدین باید رفتار مثبت کودك خود را توصیف کنند ولی در بعضی . بهبود بخشیدن تعامالت و روابط با کودك نمود

ها به دو دسته اجتماعی و غیر اجتماعی تقسیم می اشبطور کلی پاد. موارد تمجید و پاداش نیز عالوه بر آن باید استفاده شود

  :باشند هاي کالمی، فیزیکی و فعالیتی میپاداشهاي اجتماعی خود شامل پاداش. شوند

این پاداشها بصورت تشویق وتمجید . در کودکان خردسال پاداشهاي کالمی مهمترین پاداشها می باشند:پاداشهاي کالمی 

  .عملی که کودك انجام داده و به خاطر آن تشویق شده می باشد  یک رفتار کودك و توصیف دقیق

  .از اینکه اسباب بازیهایت را جمع کردي از تو متشکرم : مثال

هر چه بیشتر اطالعات و بازخورد به کودکان داده . در مورد کودکان در سنین قبل از مدرسه این توضیحات بسیار اهمیت دارند

  .شود ناسب در آنها بیشتر میشود احتمال یادگیري رفتارهاي م

اگر یک جمله تشویقی با یک صداي یکنواخت . نکته مهم دیگر در مورد موثر واقع شدن پاداشهاي کالمی، چگونگی بیان آنهاست

  . تواند خیلی تقویت کننده بوده و تاثیر زیادي داشته باشد و بدون احساس گفته شود نمی

بغل . باشد کودك زدن، بازو روي شانه کودك گذاشتن یا چشمک زدن مینظیر با دست به پشت :پاداشهاي فیزیکی 

با وجود این بهتر است این نوع اظهار محبت و عالقه را . کردن و بوسیدن را نیز می توان به عنوان پاداش فیزیکی در نظر گرفت

بسیاري از والدین کودکان لجباز . نکنیم به دفعات بیشتري با کودکان داشته باشیم و فقط به عنوان پاداش دادن از آنها استفاده

  .بدلیل رفتارهاي منفی کودکشان این گونه تماسهاي فیزیکی با کودك خود را ندارند

تواند بسیار بصورت انجام دادن فعالیتی با کودك است که وي واقعاً عالقه به انجام آن دارد  و می:پاداشهاي فعالیتی 

مع الوصف، این نوع . کن است شامل انجام یک بازي، خواندن یک داستان یا قدم زدن باشداین فعالیتها مم. تقویت کننده باشد 

  .فعالیتها نباید فقط به عنوان پاداش انجام گیرد ، بلکه براي فعالیتهاي لذت بخش با کودك باید زمانهایی در نظر گرفته شوند
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محور باشد در نتیجه هر چه  –ي فعالیتی باید بیشتر کودك پاداشها. شودبا این فعالیتها ارتباط والدین و کودك نیز بهتر می

بیشتر روي کودك تمرکز شود، رفتار والدین نیز شبیه کودکان می گردد، زیرا در این فعالیتها والدین به سطح کودکان خود 

  . نزدیک می شوند

. والدین خواسته که براي او انجام دهندیک راه به خاطر آوردن نوع فعالیت تشویقی به خاطر آوردن کارهایی است که کودك از  

و آخرین راه این است که یک لیست از فعالیتها تهیه . برددومین راه درخواست ساده از کودك است که از چه فعالیتی لذت می

  .شده و به کودك اجازه انتخاب داده شود

نوع پاداشها از زمانیکه شروع به آموزش یک این . باشد شامل اشیاء دلخواه مانند اسباب بازي می:پاداشهاي غیر اجتماعی

آنچه . با این وجود پاداشهاي غیر اجتماعی نیز همیشه باید با تشویق و تمجید همراه باشند. رفتار جدید می کنیم مفید هستند

  .باشدکه خیلی براي کودك مهم است توجه والدین می

اداش دادن به کودك در واقع همان رشوه دادن به وي نیست؟ شایعترین سوالی که در ذهن همه وجود دارد این است که آیا پ

به عنوان مثال ما همه در هر شغلی براي انجام کاري مشخص، . در واقع رشوه دادن و پاداش دادن دو امر مجزا از هم هستند

- در واقع باج. شودمی ولی رشوه براي وادار کردن کسی به انجام کار غلط و نادرست استفاده. کنیم حقوق یا پاداش دریافت می

سوال دیگري که در مورد پاداش دادن ) معموالً رشوه قبل از انجام کار مورد نظر داده می شود. ( دهی از روي استیصال است 

گردد؟ در شود و باعث جلوگیري از انگیزه خودکار در او نمیوجود دارد این است که آیا کودك وابسته به این پاداشها نمی

- آموزش یک رفتار جدید همیشه در ابتدا از طریق پاداش صورت می. گردددادن باعث افزایش انگیزه خودکار میحقیقت پاداش 

زمانی که رفتار آموخته شد، بتدریج پاداشهاي خارجی کاهش داده شده و پاداش درونی خود کودك آن رفتار را حفظ . گیرد

  . کند می

  :اصل رعایت شود 3در پاداش دادن باید این 

 .بالفاصله بعد از رفتار مطلوب باید پاداش داده شود- 1

  .در ابتدا ، هر زمان که رفتار مطلوب انجام شد، پاداش داده شود  - 2

  . خواهید افزایش یابد پاداش بدهیدفقط به رفتارهایی که می- 3
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شود و کودك به محض انجام رفتار این نکته مهم است که براي افزایش رفتار مطلوب باید انتظارات بطور واضح براي کودك بیان 

  .مطلوب پاداش را دریافت نماید

رود و در واقع توجه خواهید کمتر انجام شوند به کار مینادیده گرفتن براي کاهش رفتارهایی که می:نادیده گرفتن 

  :نکردن به کودك است و سه جزء اصلی دارد 

 .هیچ تماس فیزیکی نباید برقرار شود  - 1

 .کالمی نباید برقرار شود هیچ تماس یا ارتباط - 2

 .هیچ تماس چشمی با کودك برقرار نشود  - 3

توانید رفتارهایی نظیر زدن ، دهد مجبور به واکنش هستید و نمیالبته در مواردي که کودك کار خطرناك یا تخریبی انجام می

.  "ایع کند را نمی توان نادیده گرفترفتاري که حقوق دیگران راض". دویدن در خیابان و انجام ندادن دستورات را نادیده بگیرید

  : توان نادیده گرفت عبارتند از رفتارهایی را که می

  جلب توجه به شکل نامناسب- 

  .پا فشاري بر انجام کاري که والدین موافق نیستند - 

  گریه کردن براي جلب توجه - 

  قشقرق راه انداختن  - 

  جیغ زدن  - 

  بحث کردن  - 

  تحریک پذیري- 
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  :صولی که در بکار گیري این مهارت باید به خاطر داشت عبارتند از بطور خالصه ا

  .توان نادیده گرفت رفتاري انتخاب شود که می- 

  .توجهی کامل صورت گیرد زمانیکه این رفتار رخ می دهد، نسبت به آن بی - 

  .الزم است پس از شروع به کارگیري این تکنیک آن را به طور مداوم استفاده نمود - 

  .ابتدا انتظار می رودکه آن رفتار بیشتر از قبل اتفاق بیفتددر  - 

  .به رفتارمناسب توجه نشان داده و پاداش داده شود  - 

توانند آنها را انجام دهند که آنها به راحتی نمیاغلب مشاهده می شودکه والدین دستوراتی به کودکان خود می:دستور دادن 

  :داراي یکی از این خصوصیات هستند  دستوراتی که موثر واقع نمی شوند. دهند

هاي شناختی ندارند که همه اطالعات را با هم پردازش کرده و تمام بخشهاي کودکان هنوز آنقدر توانایی :ايدستورات زنجیره

ین یک راه موثر آن است که ا. شوداي چندین دستور در یک زمان به کودك داده میدر دستورات زنجیره. آن را به خاطر آورند

: مثال ( دستورات را به بخشهاي کوچکتر تقسیم کرده و هر بخش را به تنهایی و جداگانه از کودك بخواهیم که انجام دهد 

  ).لباست رابپوش ، دندانهایت را مسواك بزن ، موهایت راشانه کن و بعد بیا صبحانه بخور 

  . اینها دستوراتی هستند که واضح و اختصاصی نیستند:  دستورات مبهم-1

بهتر است مثالً به . شوددر واقع کودك ممکن است نداند که واقعا ً چه چیزي از او خواسته می. »بچه خوبی باش « مثل اینکه 

تر صحبت کنید ، بیشتر احتمال دارد که هر چه اختصاصی. کودك گفته شود اسباب بازیهایت را با برادرت مشترکاً استفاده کنید

  .دکودك آن دستور را انجام ده

دهد و در واقع مستقیماً به او شود که آیا این کار را انجام میدر این گونه دستورات ازکودك پرسیده می:  دستورات سوالی -2

تواند به آیا دوست داري که اتاقت را االن تمیز کنی؟ در این موارد کودك لجباز می: مثال. شود دستور انجام کاري داده نمی

خواهید که دستورتان انجام جاي استفاده از این نوع دستورات سوالی، ابتدا فکر کنید آیا واقعا ً می به. "نه  "سادگی بگوید 
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کند که مثال ً اتاق االن یا بعدا ً تمیز گیرد، اگر این طور است از این نوع دستورات پرهیز کنید ولی اگر واقعا ً برایتان فرق نمی

  .  شود می توانید جمله باال را به کار ببرید

با این وجود این نکته مهم است که در بعضی موارد به کودکان چندین مورد شانس انتخاب بدهیم تا قدرت تصمیم گیري در 

مثال ً بپرسید امروز دوست داري پیراهن آبی را . البته محدود کردن انتخابها نیز در کودکان اهمیت دارد. کودك افزایش یابد

  بپوشی یا قرمز را ؟

  :که به دنبالش دلیل و منطق آورده می شود دستوراتی -4

مشکل در اینجا این . آید  وتو می دانی که او خانه تمیز را دوست دارداسباب بازیهایت را بردار چون مادربزرگت اینجا می:  مثال

وثر آن راه م. است که کودك ممکن است دستور اصلی را فراموش کند و با دلیلی که به دنبالش آمده حواسش منحرف شود

مثال ً مادر بزرگت به اینجا  می آید و او خانه مرتب را دوست دارد . است که دالیل را ابتدا توضیح داده و بعد دستور را بدهید

  .پس لطفا ً االن اسباب بازیهایت را جمع کن

ا را با احتمال بیشتري توان انتظار داشت که کودك دستورات شمبا پرهیز از این نوع دستورات و رعایت کردن اصول زیر می - 

  :انجام دهد 

  .توجه کودك را به خود جلب کرده و قبل از دادن دستور با او تماس چشمی برقرارکنید  - 

  . البته صدایتان بلند و خشن نباشد. با صداي محکم و قاطع با کودك صحبت کنید  - 

  .دستوري به کودك بدهید که خاص و ساده باشد  - 

  ) مثال ً به جایی که باید اسباب بازي را بگذارد اشاره کنید ( ر مناسب استفاده کنید از ژست هاي فیزیکی بطو - 

  .از دستورات مثبت به جاي دستورات منفی استفاده کنید  - 

  .اطاعت از دستور را پاداش بدهید  - 

هست می خواهید که  قبل از دادن دستور فکر کنید و مطمئن شوید که با در نظر گرفتن وقت و انرژي و تالشی که نیاز - 

  .دستورتان انجام شود
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  .تواند انجام دهد شروع کنیدبهتر است از دستورات ساده تري که مطمئن هستید می - 

این مکان باید دور از اسباب بازیها ، مردم . ابتدا یک مکان براي اتاق خلوت باید در خانه انتخاب شود :محروم سازي موقت 

  .برد هر چیز دیگري باشد که کودك از آن لذت می، پنجره ، تلویزیون ، رادیو و 

توان کودك را روي یک یک جاي خوب انتهاي راهرو است که می. دوم اینکه هیچ وسیله شکستنی در نزدیک کودك نباشد

هاي پا. آورد که در اتاق خلوت استیکی اینکه به خاطر کودك می. این امر چند فایده دارد. صندلی با اندازه بزرگسال نشاند

باید توجه داشت که صندلی نزدیک به . کودك روي زمین نیست وکمتر احتمال دارد که در طول این مدت از جایش بلند شود 

  :در ذیل چند مکان مناسب براي اتاق خلوت ذکر شده است. دیوار نباشد که کودك دیوار را خراب کند

  ).ساله  2- 3براي کودکان  (راهرو اتاق خواب والدین ، گوشه آشپزخانه : بهترین مکانها 

  اتاق خواب کودك: مکانهایی که خیلی مطلوب نیستند  

بطور کلی هر (، صندوقخانه ، اتاق تاریک )اگر کودك از آن وحشت داشته باشد( حمام : مکانهایی که اصال مناسب نیستند 

زیرا در اینجا هدف گرفتن توجه ازکودك  محلی را که انتخاب می کنید ، چراغش را خاموش نکنید، زیرا کودك را خواهد ترساند

  )است نه ترساندن وي

  شویم ؟با چه مشکالتی در انجام محروم سازي موقت روبرو می

اول اینکه ، زمانیکه به کودك می گویید که باید به اتاق خلوت برود ممکن است بالفاصله دستور اولیه مورد نظر شما را انجام 

  .شودید، بلکه او را به اتاق خلوت بفرستید زیرا در غیر این صورت باعث بد آموزي کودك میبا این وجود شما تسلیم نشو. دهد

در این صورت، پشت کودك بایستید، دستها را روي . دوم اینکه، ممکن است کودك براي رفتن به اتاق خلوت مقاومت نشان دهد

  .لی بنشانید بازوهایش قرار داده و او را از زمین بلند کنید و او را به روي صند

. مدت زمان اتاق خلوت بطور کلی یک دقیقه براي هر سال سن است ولی بستگی به آرام بودن کودك در این مدت نیز دارد

اگر هنوز مشغول جیغ . ثانیه آخر ساکت بوده باشد 30زمانی که تازه استفاده از اتاق خلوت را شروع کرده اید، کودك باید براي 

  .بتدریج مدت زمان آرام بودن قبل از اتمام محروم سازي را زیادتر بکنید. آرام بشودزدن است صبر کنید تا 
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بسیاري از والدین بعد از اتمام زمان اتاق خلوت در مورد اینکه چرا این روش را استفاده کردند، براي کودکشان با جزئیات بحث 

  . ها مفید و کمک کننده نیستندولی این توضیح. کرده و توضیح می دهند

  .باشدیک توضیح کوتاه بعد از اتاق خلوت کافی می

گاهی نیازي نیست که این توضیح کوتاه  . رفتی چون کاري راکه مامان از تو خواست انجام نداديمثالً تو باید در اتاق خلوت می

توانید به او بگوئید در این صورت می . قراري کودك روي صندلی استیک مشکل دیگر استفاده از این روش ، بی. هم داده شود

راه دیگر آن است که او را روي صندلی نشانده و دستهاي خود . که زمان از موقعی که او روي صندلی بنشیند شروع خواهد شد

  .را روي پاهایش بگذارید تا بنشیند 

مثال ً اگر به . ت خواهد دادتوانید به او بگویید اگر به صندلی برنگردد ، یک امتیاز از دسساله و بزرگتر می 5در مورد کودکان 

صندلی برنگردي براي بقیه روز نمی توانی دوچرخه سواري کنی، مشکل دیگر این است که کودك ممکن است در این مدت 

در این شرایط . مثال ً از تو متنفرم، کاش مرده بودم، کاش شما مامان من نبودید. صحبتهایی بکند که شنیدن آنها دردناك باشد

در اینصورت نیز کنترل را . کندگاهی کودك از بیرون آمدن از اتاق خلوت امتناع می. این جمالت را نادیده بگیرید شما فقط باید

  .بدست بگیرید و اگر بیرون نیامد مجدداً برایش یک اتاق خلوت دیگر شروع کنید

یگري نیز موثر است که محروم سازي موقت در کنترل مشکالت رفتاري د:استفاده از اتاق خلوت براي دیگر مشکالت 

  :تعدادي از آنها عبارتند از

کتک زدن خواهر یا برادر، والدین یا همکالسی، وسط خیابان دویدن، پریدن روي اثاثیه خانه، صحبتهاي زشت کردن ، پرت 

  ...کردن اشیاء و 

اگر کودك . ا ً باید به اتاق خلوت بروددر این موارد فقط یکبار به کودك بگویید این رفتارها را انجام ندهد و اگر انجام دهد، فور

  .شما قوانین خانه را مراعات نکرد، اصالً اخطار ندهید و فورا ً محروم سازي را اعمال کنید

در . بنابراین قبل از هر کاري قوانین خانه را بنویسید و آنها را روي دیوار، یخچال یا هر جایی که کودك بتواند ببیند نصب کنید

. از کودك بخواهید که رفتارهایی که بایدرعایت شوند را تکرار کند. کتر آنها را به شکل تصویر نقاشی کنیدمورد کودکان کوچ

  .همچنین به صورت روزانه قوانین خانه را مرور کنید
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ً  مثال. همچنین روش محروم سازي موقت را می توان براي عدم اطاعت و رفتارهاي نامناسب دیگر بیرون از خانه نیز انجام داد

توانید گوشه اي از مغازه یا صندلی پشت ماشین را براي اتاق خلوت انتخاب کنید و او را اگر در حال خرید کردن هستید می

  .ترك کنید ولی او را حتماً تحت نظر داشته باشید

  

  :منابع

  دکتر رزیتا داوري، دکتر جواد عالقبندراد - )ویژه بهورزان(اصول و روشهاي کارآمد فرزندپروري  - 

  

  :تمرین نظري

 .گیرد ؟ توضیح دهیدآموزش رفتار در کودك از چه طرقی انجام می - 1

 .شود؟توضیح دهیدمهارت توجه کردن در چه مواقعی به کار برده می - 2

 .پاداش به چه انواعی تقسیم می شود؟ توضیح دهید - 3

 شرایط اجراي مهارت نادیده گرفتن چیست؟ - 4

 .انواع شیوه هاي دستور دادن را توضیح دهید - 5

 شود؟سازي موقت چگونه اجرا میمحروم -6

 

  :تمرین عملی

  .از طریق ایفاي نقش مهارتهاي آموخته شده در این بخش را در کالس و در حضور مربی تمرین کنید - 1
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  بخش چهارمبخش چهارم
 

  پیشگیري و درمان پیشگیري و درمان 

  سوء مصرف موادسوء مصرف مواد

  :پس از مطالعه این بخش انتظار می رود بتوانید::اهدافاهداف

 .اعتیاد را شناسایی و آنها را به خانواده ها آموزش دهید عوامل موثر در بروز  - 1

 .مهارتهاي اجتماعی اولیه را به خانواده ها و افراد در معرض خطر آموزش دهید  - 2

 .اهمیت مشکل اعتیاد و لزوم پیشگیري از آن را درك کنید - 3

 .راد در معرض خطر آموزش دهید پیامدهاي اعتیاد ، سوء مصرف مواد و الکل را تشخیص و آنها را به خانواده ها و اف - 4
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اعتیاد نه تنها منجر به . سوء مصرف مواد به عنوان یکی از مشکالت بهداشتی ، درمانی و اجتماعی قرن حاضر شناخته شده است 

هاي اجتماعی مانند افزایش طالق ، بزهکاري و هاي شدید و عمیق جسمی و روانی در فرد معتاد می شود بلکه آسیبآسیب

  .اري را نیز بدنبال دارد بیک

همجواري کشور ما با دو کشور اصلی تولید کننده . اي چهارصد ساله داردمصرف مواد مخدر بخصوص تریاك در ایران، سابقه

مواد مخدر یعنی افغانستان و پاکستان موجب شده تا خاك ایران بهترین راه عبور این مواد به کشورهاي اروپایی باشد و در این 

  . تقاالت، مقداري از این مواد نیز در ایران توزیع شودنقل و ان

در سالهاي اخیر، استفاده از سرنگ مشترك توسط معتادان تزریقی و در نتیجه افزایش بیماري ایدز و دیگر مشکالت اجتماعی 

و در شرایط جدید هاي پیشگیري از اعتیاد بیش از پیش احساس شود ناشی از اعتیاد، موجب گردید تا ضرورت توجه به برنامه

شوند نسبت به اجراي طرح ادغام پیشگیري و درمان سوء مصرف مواد در شبکه که معتادان در حال ترك، بیمار محسوب می

  .اقدام گردد

    :تعریف واژه ها 

  ، اختالل در خلق و خوي )مانند سرخوشی و عصبانیت(شامل همه ترکیباتی است که مصرف آنها موجب تغییر در رفتار : مواد

  .شود می) توجهیفراموشی و بی( و اختالل در قضاوت و شعور فرد ) افسردگی ( 

کند ولی شدت ام به مصرف مواد میاقد) نابجا( به مواردي گفته می شود که فرد بدون نیاز و مجوز پزشکی  :سوء مصرف مواد 

این افراد با وجود دردسرها و مشکالتی که براي خود و یا خانوده به وجود . مصرف به حدي نیست که وابسته و معتاد تلقی شود

در این مجموعه . دهند مثل مصرف تفریحی یا غیر منظم تریاك و حشیشآورند همچنان به سوء مصرف مواد ادامه میمی

  .شود چون مصرف قانونی و پزشکی مواد مورد نظر نمی. مساوي با سوء مصرف آن بکار رفته است مصرف مواد

  .شود وابستگی به مصرف هر ماده مخدر و ناتوانی در ترك آن گفته می: اعتیاد 

میل شدید به مصرف یک ماده و تمایل به ادامه مصرف آن است، تا جایی که در بسیاري از موارد وابستگی به :  وابستگی

شود مقدار به طور معمول، در صورت وابستگی، اوالً فرد مجبور می. شوداش میمصرف مواد براي فرد، مهمترین مساله زندگی
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صورت عدم مصرف و یا کاهش مقدار ماده مصرفی، فرد دچار عالیم ثانیاً در. ماده مصرفی خود را بتدریج افزایش دهد

  .گویند » عالیم ترك «شود که به آن ناخوشایندي می

عالیم خماري این مواد معموالً . شناسندمی» حالت خماري « عالیم ترك تریاك و هروئین را در جامعه با عنوان :  عالیم ترك

دردهاي استخوانی و عضالنی، دل پیچه و . ماندروز باقی می 10شده و تا حدود  ساعت پس از آخرین نوبت مصرف ظاهر 8تا  6

هاي فراوان و حتی تب از شایعترین عالیم آن اسهال، آبریزش از چشم و بینی ، بی خوابی، بی قراري ، عصبانیت ، خمیازه

  .هستند

شدید روانی ، مختل شدن هوشیاري و گاه  شود که موجب عالیمبه مصرف بیش از حد قابل تحمل مواد گفته می: مسمومیت 

  . گرددبیهوشی و مرگ می

  :شایعترین مواد مورد مصرف

آیند و شامل تریاك ، شیره و سوخته تریاك ، هروئین ، مرفین و که از گیاه خشخاش به دست می :و مشتقات آن تریاك

 .شود کدئین می

  :عالیم و نشانه هاي مصرف تریاك و مشتقات آن 

  نشانه هاي جسمانی: الف 

با درب سوراخ ( ها و مشاهده تیغ ، سرنگ، زرورق آلوده و شیشه مربا اثر سوختگی در انگشتان، اثر تزریق بر دست - 1

 .شود در محیط زندگی فرد که براي مصرف مواد استفاده می) شده 

 بی اشتهایی و بی نظمی در غذا - 2

 استشمام بوي تریاك و مشتقات آن از شخص  - 3

 و دیر به خواب رفتن  خواب آلودگی - 4

 شکایات فراوان جسمی ، یبوست و شکایت از ناتوانی جنسی - 5
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  :نشانه هاي رفتار : ب 

 دلیل خانه و محیط کار تغییر رفتار فرد مثل قفل کردن در اتاق به هنگام خروج از خانه و غیبت یا ترك کردن بی - 1

 هاي مختلفها و با دروغدرخواست مکرر پول از افراد به بهانه - 2

 خرج کردن پول زیاد در مدت کوتاه و گم شدن پول، طال و وسایل منزل - 3

 طوالنی شدن مدت ماندن در دستشویی - 4

 توجهی به وضع ظاهري تا حد آشفته بودن سر و وضعکم توجهی و بی - 5

 گیري از بستگان و ایجاد رابطه با دوستان ناباب و مشکوكتمایل به کناره -6

 غیبت و همچنین افت کارایی در خانه، مدرسه و محل کارکاهش احساس مسوولیت، وقت شناسی و  - 7

 رویه داروهاي مسکن بخش و درخواست بیافزایش استفاده سر خود از داروهاي آرام - 8

شود که ممکن است کم شدن تعداد تنفس، بیهوشی و باالخره مرگ مصرف زیاد تریاك و مشتقات آن، موجب مسمومیت می - 

  .را به همراه داشته باشد

بخش مانند دیازپام همچنین داروهاي آرام. وهاي مانند اکسپکتورانت، کدئین و نیز دیفنوکسیالت از مشتقات تریاك را دارنددار - 

  .و لورازپام اعتیادآورند لذا الزم است با تجویز پزشک مصرف گردند 

 

بنگ و علف نیز معروف است  هاي ماري جوانا،آید و به ناماز قسمتهاي مختلف گیاه شاهدانه هندي به دست می:  حشیش

شدید ) هوس(حشیش سبب وابستگی جسمی و روانی و احساس ولع . شودو به صورت کشیدنی و خوراکی مصرف  می

  . شود براي مصرف می

  :عالیم و نشانه هاي مصرف حشیش

  . فتنها ، افزایش ضربان قلب و نبض ، افزایش اشتها و عدم تعادل هنگام راه رقرمزي چشم :عالیم شایع 
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قراري ، گیجی و منگی و دیدن اشیاء یا شنیدن صداها به شکل حالت وحشت ، بی ):مسمومیت (عالیم مصرف بیش از حد 

بیماري (این نوعی جنون مسمومیت با حشیش است که در افراد مستعد، ممکن است به جنون واقعی ). توهم ( غیر واقعی 

  .تبدیل شود ) شدید روانی 

 

ربط حرف آن موجب اعتیاد، رفتارهاي نامناسب، اختالل در تعادل، بی) خوردن ( موادي است که نوشیدن از جمله : الکل

  .شودزدن و اختالل در توجه و حافظه می

مصرف الکل ممکن است باعث اختالل رفتاري، اختالل خواب، نارسایی کبد، افزایش فشار : خطرات و پیامدهاي مصرف الکل

مسمومیت با الکل ممکن است موجب . ی جنسی، رفتارهاي غیراخالقی و ابتال به فراموشی در فرد شودخون، سوء تغذیه، ناتوان

مصرف الکل ممکن است فرد را به طرف مصرف سیگار، حشیش و مواد مخدر . کاهش سطح هوشیاري، اغماء و مرگ شود

  .بکشاند

  : مواد مخدر جدید *

مخدر روان گردان، بسیار خطرناك بوده و به شکلهاي مختلف تزریقی، قرص، این ماده . از مواد مخدر مصنوعی است:  اکستاسی

- بندیهاي مختلفی ارائه میاکستاسی معموال ًبه شکل قرصهاي رنگی است و در بسته. باشدژل، برچسب و نوشیدنی موجود می

  .شوند 

گویند که آثار مضر این دارو از آثار دارو میفروشندگان این . یکی از علل افزایش مصرف این دارو تبلیغات غلط در مورد آن است

  .بردخطر بوده، فرد را آرام و بانشاط کرده و درك شخص را باال میاین قرصها بی. الکل و تنباکو بیشتر نیست

  .کنندها استفاده میبایستی توجه شود که آنها براي فروش و توزیع این مواد ، از این توجیه

  :سی حاالت فرد پس از مصرف اکستا

زا بوده و بر مغز اکستاسی یک داروي توهم. شود هاي اکستاسی آثار سوء قرصها مشاهده میدقیقه بعد از مصرف قرص 20تا  15

تواند موقعیت صحیح خود را درك پس از مصرف شخص نمی. گردداثر گذاشته و باعث تاثیر بر تفکر، خلق و خو و حافظه می

توانند به درستی تشخیص نندگان این قرصها موقعیت خود را از نظر فضا، مکان و زمان نمیکمصرف. شود کند و دچار توهم می
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اختیار به چندین مورد اشخاص مصرف کننده، از پنجره طبقات باالیی آپارتمان بی: طبق گزارشات و به عنوان نمونه . دهند

حالیکه ماشین با سرعت زیاد در اتوبان در حال  اند و یا جوانی که اکستاسی مصرف کرده بود دربیرون آمده و سقوط کرده

  .حرکت بود، در ماشین را باز کرده از ماشین بیرون آمد

مصرف این قرصها باعث افسردگی، گیجی ، اضطراب بیش از حد، سوءظن و بدبینی، جنون گذرا و :  عوارض مصرف اکستاسی

مصرف اکستاسی همچنین باعث . نیز گزارش شده است اقدام به خودکشی و خودزنی پس از مصرف این قرصها. شود می... 

  . گرددمی... ها و تغییرات فشارخون ، افزایش ضربان قلب، اتساع مردمک، لرز، تهوع و استفراغ، نارسایی کلیه

  .مصرف این قرصها در بعضی موارد سبب مسمومیت ، تشنج ، اغماء و مرگ خواهد شد

سال پس از این مصرف، در  7یکبار مصرف اکستاسی آثار مخرب این قرص بر مغز تا  پس از فقط: نکته قابل توجه این است که 

  . شود هاي گرفته شده از مغز،  مشاهده میعکس

کریستال یا شیشه نیز یکی دیگر از مواد اعتیاد آور مصنوعی است، متاسفانه با گسترش تولید داخلی و اضافه کردن :شیشه

در ابتدا کریستال به . هاي روانی ، به شدت افزایش یافته استجسمی آن نیز در کنار آسیب هايهروئین به ترکیبات آن، تخریب

به عنوان یک محرك قوي در بین جوانان توزیع  "آنتی هیستامین+ مت آمفتامین "عنوان یک داروي تحریک کننده با ترکیب 

با ترکیب مت آمفتامین ، به عنوان داروي محرك و نیز  "شیشه"اما متاسفانه با توجه به هزینه باالي تهیه ) xشبیه قرص . ( شد

اي که ناخوشایند بودن بعضی عوارض شیشه، به منظور تحمل بهتر این عوارض، افزودن هروئین به ترکیبات آن آغاز شد به گونه

عالوه بر عوارض مت شود و از این طریق تهیه و توزیع می "هروئین زیاد و مت آمفتامین کم"این ماده در حال حاضر با ترکیب 

تحرك زیاد ، کاهش خواب ، افزایش انرژي ، پرخاشگري ، پر حرفی ، پیري زودرس ، تضعیف سیستم ایمنی بدن و ( آمفتامین 

عوارض جسمی وابستگی و اعتیاد شدید به هروئین نیز به آن اضافه شد بنابراین مصرف شیشه یعنی شروع مصرف ) جنون

  .ایجاد وابستگی شدید به آنها هروئین و ترکیبات آمفتامین و 

درصد ساخته  70تا  60کراك در حال حاضر دومین ماده مخدر پر مصرف در ایران است، از هروئین فشرده با خلوص :  کراك

الزم به ذکر است که کراك اروپایی ( کند آمریکایی، به شدت وابستگی جسمانی ایجاد می –شده است و برخالف کراك اروپایی 

باشد و براي مصرف آن ابزار و وسایل کراك فاقد هر گونه بوي نامطبوع و خاص می). از کوکائین ساخته شده است آمریکایی –

  . همین خصوصیات موجب شده که روند گرایش افراد به این ماده افزایش یابد. خاص و پر حجمی نیاز نیست
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شود و با ثانیه بعد از مصرف، تاثیر آن بر بدن شروع می 6تا  4گیرد و کراك بصورت تدخینی و تزریقی مورد استفاده قرار می

 3تا  2توجه به اینکه هروئین از ترکیبات اصلی آن است پس از اعتیاد به آن، به علت عالیم خماري، فرد مجبور می شود هر 

   .رسد برابر روز اول می 4الی  3ساعت یکبار مصرف ماده را تکرار کند و در طی یک ماه ، مصرف فرد به 

  :کراك چگونه ساخته می شود 

شود، گردان و گاهاً کورتون ساخته میبخش ، داروهاي رواناین ماده با فشرده کردن هروئین و اضافه کردن داروهاي آرام

کنندگی به مراتب بیشتري از هروئین دارد و تنها قیمت آن ارزانتر و قدرت نشئه. شودگفته می» شیره هروئین « بطوریکه به آن 

  .شود بار استفاده از آن باعث اعتیاد دایمی می 4تا  3

  :عوارض مصرف کراك .

 از بین بردن اشتها - 

 کاهش وزن  - 

 یبوست  - 

 شکنندگی پوست - 

 پیري زودرس  - 

 افزایش فشارخون  - 

 پوسیدگی دندان - 

 عفونتهاي پوستی - 

 سرطان حنجره و ریه  - 

 اختالالت کبدي و کلیوي - 

 CوBعفونتهاي منتقله از راه تزریق شامل ایدز و هپاتیت  - 

هاي مختلف از جمله تمجیزك ، هایی اعتیادآور با نامدر چند سال اخیر مصرف کنندگان مواد مخدر با آمپول: نورجیزك

در ابتدا از آنها به عنوان  است ، آشنا شدند که) ماده اي از خانواده مورفین ( که حاوي بوپرونورفین ...  بنجیزك ، افروز ، افزور و 

گران و سوء مصرف معتادان ، شد و به دلیل شکل تزریقی دارو و استفاده نادرست برخی از درمانداروي ترك اعتیاد استفاده می
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به شکل ) خوردن ، کشیدن ( برخی افراد به این ماده معتاد شدند و این امر باعث تغییر نوع مصرف ، از شکل مصرف سنتی 

  .شد تزریقی 

و این . به دنبال این امر سودجویان و قاچاقچیان مواد مخدر اقدام به ساخت و توزیع آمپول جدیدي به نام نورجیزك نمودند 

هایی شبیه شیشه داروي پنی سیلین ریخته و بصورت ماده مخدر را که مایع زرد رنگی است بصورت غیر بهداشتی درون شیشه

  .غیر قانونی در بازار عرضه کردند 

این نوع آمپول برخالف انواع قبل ، عالوه بر بوپرونورفین ، حاوي هروئین مایع ، کورتون و سایر مواد غیر مجاز است و به دلیل 

شود که این خود باعث نیاز داشتن هروئین مایع باعث احساس نشئگی زیاد حین مصرف و احساس خماري شدید بعد از آن می

  .شود میساعت یکبار  2- 3به تکرار مصرف هر 

  . گرددکننده ، نیروزا، اشتها آور و اکثراً فاقد برچسب توزیع میاین آمپول در بازار به عنوان آمپول تپل 

  : عالیم ناشی از مصرف

 از دست دادن تعادل در هنگام راه رفتن  - 

 بی قراري و پرخاشگري - 

 چاقی مفرط و غیر طبیعی - 

 چرت زدن مکرر در زمان نشئگی و خماري - 

 سردرگمیکالفگی و  - 

 هاي مکرروجود زخم هایی در ناحیه تزریق به دلیل تزریق - 

  :عوارض تزریق نورجیزك

 .شود که با گذشت زمان میزان مصرف چند برابر می) اعتیاد جسمی روانی ( ایجاد وابستگی شدید  - 

 هاي کلیوي و کبديو ناراحتی) هاي دریچه قلبی عفونت( هاي قلبی ناراحتی - 

 ملکرد ، بروز عالیم افسردگیکاهش کارایی و افت ع - 

 ریزش مو ، عفونت خون ، توهم و هذیان ، درد شدید اندامها - 
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 اختالل در عادت ماهیانه زنان - 

 Bو Cدرصورت انجام تزریق مشترك ، انتقال عفونت هایی چون ایدز و هپاتیت  - 

ویی ویژه خود تغییراتی در سطح مصرف مواد مخدر و دیگر ترکیبات اعتیادآور به علت اثرات دار:اثرات دارویی مواد مخدر

فیزیولوژي و بیولوژي شخصی به وجود می آورد که قسمت مهم این تغییرات بر روي سلسله اعصاب مرکزي و محیطی انجام 

تسکین موقت آالم : مهمترین این تغییرات عبارتند از . گذاردروانی فرد اثر می –گیرد و نتیجتاً بر روي حاالت جسمانی می

قراري و تسکین موقت دردهاي جسمانی، احساس رضایت و آرامش درونی موقت و اضطراب ، افسردگی و بی:  روحی مانند

هاي غیر قطعی و چون اغلب معتادین قبل از اینکه به اعتیاد روي آورند با مشکالتی متعدد تشدید موقت میزان هوشیاري بگونه

اند لذا مصارف اولیه مواد مخدر ممکن است در کوتاه مدت مواجه بوده قراري و تضادهاي گوناگونمانند اضطراب ، افسردگی ، بی

سبب تسکین ناراحتیهاي فوق گردد و ترك ناگهانی و یا کاهش مصرف مواد مخدر پس از ایجاد وابستگی بدنی نسبت به دارو 

اغ و اسهال ، عدم تمرکز گردد مانند بیقراري ، اضطراب ، خستگی مفرط ، گیجی ، حاالت تهوع ، استفرسبب اختالالتی می

گردد و بنابراین تنها راه فرار از آن را استفاده شدید و پاشیدگی افکار ، در چنین مرحله اي فرد معتاد با چنین حاالتی روبرو می

ه با وابستگی فرد معتاد نسبت به ماده مخدر صرفاً بدنی است و جنبه هاي وابستگی روانی آن به دارو در رابط. مجدد دارو بداند 

  .مشکالت شخصیتی فرد در جریان تداوم اعتیاد از اهمیت اولیه برخورداراست

  علل ایجاد اعتیاد و سوء مصرف مواد 

  :عدم آگاهی  -1

  آگاهی نداشتن فرد ، خانواده و جامعه از عوارض مصرف مواد مخدر و الکل

  :تصورات و باورهاي غلط -2

کنند تریاك فشار خون مردم فکر می. توان از مواد مخدر استفاده کرد بیماریها میاین تصور غلط که براي کاهش درد و درمان - 

  .کند حال آنکه ممکن است این مسایل را بدتر نماید یا دیابت را کنترل و ناتوانی جنسی را درمان می

  .د را مصرف نکند تواند مواشود و فرد هر گاه بخواهد میاین تصور غلط که مصرف تفریحی مواد باعث اعتیاد نمی - 

  .این تصور غلط ، که براي اعتیاد درمانی وجود ندارد - 
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  .این تصور غلط که می توان با افراد معتاد دوستی نمود و معتاد نگردید  - 

  .با مراجعه به روانپزشک و یا پزشک آموزش دیده مراکز بهداشتی درمانی به شرط پیگیري دراز مدت ، اعتیاد درمان پذیر است 

  :ت فردي ، خانوادگی و محیطیمشکال-3

  : مشکالت فردي - الف

  بیماریهاي جسمی مزمن مانند دیابت و کمردرد - 

  بیماریهاي روانی مانند افسردگی و بیماري شدید روانی - 

بینی و کمبود اعتماد به نفس ، ناتوانی در نه گفتن و رد درخواست دوستان براي مصرف مواد و گاه خودنمایی و جلب  خود کم- 

  توجه دیگران

  مشکالت شغلی و تحصیلی مانند بیکاري و اخراج شدن از مدرسه- 

  است موجب گرایش به مصرف داشتن دید مثبت نسبت به مواد براي مثال این باور که مصرف مواد نشانه بزرگی و احترام  - 

  . شود می

  ها و قوانین اجتماعیتوجهی به ارزشبندباري و بیعدم پایبندي فرد به مسایل اخالقی ، معنوي و دینی ، بی- 

  : مشکالت خانوادگی : ب

  داشتن والدین و یا بستگان معتاد - 

  وجود درگیري وطالق در خانواده- 

  در تربیت فرزندانانگار گیر و یا سهلوجود والدین سخت - 

  عدم پایبندي خانواده به مسایل اخالقی ، معنوي و دینی - 
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  :مشکالت محیطی  - ج

  دسترسی آسان به مواد در جامعه - 

  فقر و مشکالت اقتصادي در جامعه  - 

  تغییرات محیط زندگی مانند مهاجرت از روستا به شهر - 

  داشتن محیط آلوده و دوستان مصرف کننده مواد - 

  مراکز تفریحی سالم براي گذراندن اوقات فراغتکمبود  - 

  :زمینه ارثی یا پزشکی-د

توانند فرد را چه داراي زمینه ارثی باشد و چه نباشد به مواد مصرف داروها هم می. برخی افراد زمینه ارثی ابتال به اعتیاد را دارند

  . و داروها معتاد کنند 

  پیامدها و عوارض اعتیاد و سوء مصرف مواد 

این عوارض . نماید ها ، عوارض و خطرات بسیاري را بر سالمت فرد ، خانواده و جامعه وارد میمصرف مکرر مواد مخدر آسیب

  :عبارتند از 

  :عوارض فردي: الف 

هاي قلبی و ریوي ، ناتوانی جنسی ، عقیم شدن اعتیاد به مواد مخدر ممکن است فرد را مبتال به بیماري:  مشکالت جسمی-1

هاي عفونی مانند ایدز و اگر اعتیاد از نوع تزریقی باشد ممکن است فرد را مبتال به بیماري. ء تغذیه و کاهش وزن نماید  ، سو

  .هپاتیت نماید 

گیري ، اختالالت روانی خفیف اعتیاد ممکن است موجب اختالل در خواب ، افسردگی ، مشکل در تصمیم:  مشکالت روانی-2

  .شود و شدید و اختالل شخصیت 

  :عوارض خانوادگی : ب 
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اعتیاد ممکن است موجب بروز مشکالت اقتصادي ، کاهش درآمد خانواده و افزایش هزینه ، نابسامانی و از هم پاشیدگی خانواده 

و همچنین محدود شدن معاشرت سالم خانواده با دیگران ) خشونت علیه همسر و آزار کودکان ( ، طالق، خشونت در خانواده 

  .بیت فرزندان دچار اشکال گرددشود و تر

  :عوارض اجتماعی - ج

اعتیاد ممکن است موجب طرد شدن فرد از جامعه، بیکاري ، غیبت از کار ، کاهش میزان کارآیی، اخراج از کار و بروز حوادث 

جامعه همچون دزدي شیوع ایدز ، هپاتیت ، بیماریهاي مقاربتی ، فقر ، بیکاري ، افزایش بروز جرم در . حین کار و رانندگی شود

  .آیند ، فحشا ، و قتل از جمله عوارض اجتماعی اعتیاد به شمار می

این عوارض را در برنامه هاي آموزشی خود با خانواده ها به گفتگو بگذارید و بپرسید کدام یک از این عوارض را 

 . اند در افراد معتاد دیده و یا تجربه کرده

  : و درمان سوء مصرف موادوظایف بهورزان در برنامه پیشگیري 

 . آموزش جامعه، افراد در معرض خطر و خانواده آنها درباره خطرات و عوارض اعتیاد به منظور پیشگیري از آن - 1

 . باال بردن توانایی افراد براي مقابله سالم با مشکالت زندگی - 2

تشویق خانواده ها به این که اگر معتادي در خانه دارند یا به وجود آن شک دارند با پزشک مرکز بهداشتی درمانی  - 3

 . مشورت نمایند

به مراکز بهداشتی درمانی روستایی و در صورت موافقت آنها ) ترك اعتیاد ( معتادان داوطلب درمان ) ارجاع(راهنمایی  - 4

 ها پیگیري درمان آن

 .هاي انجام شده به مرکز بهداشتی درمانی محل خدمتتگزارش فعالی - 5
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از جمله وظایف بهورزان در برنامه پیشگیري و درمان سوء مصرف مواد، جمعیت تحت پوشش به منظور :آموزش جامعه 

  :این آموزش ها عبارتند از. باشد پیشگیري از ابتالي آنها به اعتیاد می

باید به شیوه غیر هاي در معرض خطر میزش جوانان و نوجوانان ، به عنوان گروهآمو: آموزش جوانان و نوجوانان  -الف

  :این آموزش ها عبارتند از . و یا گروهی داده شود ) چهره به چهره ( مستقیم ، بدون سرزنش و طرد و به صورت انفرادي 

 آموزش خطرات و پیامدهاي سوء مصرف مواد والکل - 1

مثالً نرفتن به میهمانی . هایی که امکان مصرف مواد در آن وجود دارد تشویق نماییدگزینی از موقعیتآنها را به دوري - 2

 .شود و محلی که در آنجا الکل و تریاك مصرف می

 .آنها را به عدم استفاده از مواد مخدر و الکل براي درمان دردها و مشکالت جسمی و روانی تشویق نمایید  - 3

 .براي تفریح و یک بار نیز خودداري کنند آنها را تشویق کنید از مصرف مواد حتی  - 4

 . آنها را به شرکت در تفریحات سالم و ورزش روزانه ، عبادت ، توجه به معنویت و شرکت در مراسم دینی تشویق کنید - 5

ی از ها به صورت فردي و یا گروهی به والدین و یا یکبه منظور آموزش افراد خانواده ، بایستی این آموزش :آموزش خانواده ها  

   :این آموزش ها عبارتند از  .سال و باالتر خانواده داده شود  15افراد 

 آموزش خطرات و پیامدهاي مصرف مواد و الکل  - 1

 .هاي اعتیاد به مواد مخدر آشنا کنید آنها را با نشانه - 2

 :به والدین آموزش دهید که  - 3

 .بیشتري هستند فرزندان آنها در سنین نوجوانی و جوانی، نیازمند رسیدگی و مراقبت  •

 .از درگیري و تشنج در محیط خانواده پرهیز کنند  •

در صورتی که عضوي از خانواده، اعتیاد به مواد مخدر دارد الزم است براي درمان اعتیاد خود اقدام کند تا الگوي  •

 .سالمی براي سایر افراد خانواده باشد 

 . اد وجود دارد با مراجعه به پزشک مرکز بهداشتی درمانی امکان درمان اعتی •

پس از شروع درمان ، خانواده باید همچنان توجه و همکاري خود با فرد معتاد را حفظ کند و در پیدا کردن شغل - 4

  .مناسب ، یاریش دهد 
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داروهایی همچون اکسپکتورانت کدیین ، دیازپام ، اکسازپام و موارد مشابه باید فقط با تجویز پزشک مصرف گردند و از - 5

  . سرانه داروها پرهیز نمائید مصرف خود 

گاه نباید در این دوران بدون درمان هاي کسلی و احتمال عود بیماري را دارد از این رو هیچفرد معتاد تا شش ماه حالت

  .فرد را به حال خود رها کرد و یا توقع فعالیت زیادي از او داشت

هاي زندگی هاي سالمت روان ، داشت مهارتیکی  از نشانه:  باال بردن توانائی افراد براي مقابله با مشکالت زندگی -ج

هایی که فرد را براي ها و تواناییهاي اجتماعی در زندگی ، یعنی قابلیتمهارت. هاي اجتماعی استسالم به ویژه داشتن مهارت

اي صمیمی وند تا انسان رابطهشها باعث میاین مهارت. دهند هاي زندگی یاري میبرخورد مناسب و درست با مسائل و موقعیت

نداشتن . ها داشته باشد و در زمان روبرو شدن با فشارهاي روانی ، اثرات زیانبار آن را به حداقل برساند و موثر با دیگر انسان

  . تواند فرد را به سمت اعتیاد بکشاند هاي اجتماعی میمهارت

  هاي اجتماعیانواع مهارت

فردي که قاطع است نظر و اعتقاد درست خود . مهارت قاطعیت یعنی ایستادگی بر نظرات شخصی:  مهارت قاطعیت - 1

 .دهدشود و بدون توهین به دیگران مخالفت یا نظر خود را بروز میدهد ، تسلیم دیگران نمیرا به سادگی تغییر نمی

  :انواع مهارت قاطعیت 

کند مثالً اگر دوستی او را براي کشیدن در این رفتار فرد درخواستهاي غیر منطقی فرد مقابل را رد می:  رد قاطعانه - الف

   ".نه ، من موافق نیستم و درخواست تو را قبول نمی کنم "تواند بگوید سیگار و مصرف مواد دعوت کرد می

بیان کند یا از دیگران درجاي مناسب قدردانی نماید  اینکه فرد احساسات مثبت خود را نسبت به دیگران:  بیان قاطعانه –ب 

، و بتواند احساسات منفی خود را در صورت لزوم در قالب  "چه خوب این خطرها را فهمیدید"،  "اي داریدچه اراده قوي "مانند 

  ".خالف و حرام است این کار درست نیست و یا این کار  "جمالت مودبانه و بدون ابراز خشم به فرد دیگر منتقل کند مثالً 
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امروز با "هایی از دیگران یا کمک خواستن از دیگران است مانند توانایی بیان و مطرح کردن درخواست: درخواست قاطعانه  - ج

خواهم این موضوع را سریع از تو می "،"خواهم مشکلم را با تو درمیان بگذارم تا بتوانی کمکم کنیمشکل جدي روبرو هستم می

   ".ییبه پدرت بگو

  مهارت حل مسئله-2

افراد باید بدانند وقتی در زندگی با یک مشکل . است "مهارت حل مسئله"هاي مهم در پیشگیري از اعتیاد از دیگران مهارت

  .شوند باید با روش منطقی آن را حل کنند روبرو می

  :مراحل حل مسئله

  . مسئله را خوب بشناسند - 1

 .هر راه حل فکر کنند  هاي مختلف و فواید و ضررهايبه راه حل - 2

 .با دیگران درباره مشکل ایجاد شده مشورت کنند  - 3

 .حل ها ، راه حل مناسب را انتخاب کنند از بین راه - 4

 .براي اجراي آن ، برنامه زمانی و فرصت کافی بگذارند  - 5

د معتاد ، به جاي بسیاري از افرا. اگر با اجراي راه حل اول نتیجه حاصل نشد نومید نشوند راه بعدي را شروع کنند  -6

 .خواهند با مصرف مواد از مشکل خود فرار کنند حل مشکل و مسئله ، می

هاي رد قاطعانه ، بیان قاطعانه ، درخواست قاطعانه ، و ها ، از آنها بخواهید مهارتهاي آموزشی خود با خانوادهدر برنامه

  .مهارت حل مسئله را به صورت ایفاي نقش و بحث عمومی تمرین کنند 

  تشویق خانواده ها براي شناسایی افراد در معرض خطر

  :ها و اقدامات زیر را انجام دهید در زمینه شناسایی افراد در معرض خطر آموزش

 .ها آموزش دهید هاي مصرف مواد مخدر و عوامل خطر زا را به خانوادهنشانه - 1

تر براي درمان به پزشک مرکز خانواده ، هر چه سریعها را تشویق کنید در صورت وجود اعتیاد در یکی از افراد خانواده - 2

 .بهداشتی درمانی مراجعه نمایند 
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هاي گروهی خود در مورد هیچ گاه به طور مستقیم با افراد معتاد ، در مورد اعتیادشان صحبت نکنید بلکه در آموزش - 3

 .درمان است  عوارض و خطرات مصرف مواد مخدر صحبت کنید و به آنها اطمینان دهید اعتیاد قابل

 :در صورت مراجعه فرد معتاد ، اقدامات زیر را انجام دهید  - 4

 .به او اطمینان دهید هیچ کس دیگري از علت مراجعه او مطلع نخواهد شد  •

 .با او بدون حضور دیگران صحبت کنید و همه اصول مربوط به ارتباط با بیمار را رعایت کنید  •

 .گوي خود با آنها تاکید داشته باشید و به این تاکید عمل کنید  مکرر بر رازداري و محرمانه ماندن گفت و •

 .ها و احساسات را به او بدهید بسیار محترمانه فرصت بیان نگرانی •

 .او را از ضررها و پیامدهاي مصرف مواد آگاه کنید  •

 .او را به درمان و مراجعه به پزشک مرکز تشویق کنید  •

ه شروع به مصرف مواد کرد او را براي درمان مجدد به پزشک مرکز بهداشتی در صورتی که فرد پس از درمان ، دوبار - 5

 .درمانی ارجاع دهید و از خود طرد نکنید 

  و پیگیري) ارجاع ( راهنمایی 

در صورت مراجعه داوطلبانه فرد معتاد، او را به پزشک مرکز بهداشتی درمانی روستایی راهنمایی و ارجاع دهید و طبق دستور 

  .پیگیري نمائید) 2پیوست شماره ( ن مراجعه بیمار به پزشک را طبق فرم مربوطه پزشک ، زما

  توصیه هایی جهت پیشگیري از عود 

 .ها انجام دهید هاي مربوط به پیگیري در بهداشت روان بویژه مصرف دارو و عوارض آنها را به خانوادههمه توصیه - 1

 .شوند دوري کند هایی که موجب عود اعتیاد در وي میبیمار را تشویق کنید تا از دوستان معتاد و موقعیت - 2

 .به خانواده و اطرافیان توصیه کنید بیمار را تشویق به مصرف منظم داروهاي تجویز شده توسط پزشک نمایند  - 3

 .تري خواهد داشتبه بیمار اطمینان دهید حال که درمان را آغاز کرده است دوستان بیشتر و با محبت - 4

هاي خود همچون رفتن به تفریح با دوستان سالم یا ها و سرگرمیکنید در طول مدت ترك، فعالیتبیمار را تشویق  - 5

 . سایر افراد خانواده را افزایش دهد 
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هر چند بار که بیمار براي درمان اعتیاد مراجعه کند، او را بپذیرید  و به صرف اینکه قبالً درمان شده و دوباره رو به  -6

 .نرانید  مواد آورده او را از خود

  :در مورد معتادان تزریقی ، اقدامات زیر را به فوریت انجام دهید 

 .اگر عالقمند به درمان است ، بیمار و خانواده وي را تشویق کنید موضوع را با پزشک مرکز در میان گذارند  - 1

کنید به جاي استفاده از تزریق اگر عالقمند به درمان نیست ، بیمار را از خطرات هپاتیت و ایدز آگاه کرده او را تشویق  - 2

 .هاي مصرف مواد استفاده کند از سایر روش

در صورتی که مایل به کنار گذاشتن تزریق نیست ، ضررهاي استفاده از سرنگ مشترك همچون ابتال به بیماري  - 3

 .ه کند هپاتیت و ایدز را به بیمار یادآور شوید و از او بخواهید همیشه از سرنگ یکبار مصرف تمیز، استفاد

بیمار و خانواده او را به مشورت با پزشک مرکز بهداشتی درمانی روستایی تشویق کنید و توصیه نمایید براي دریافت  - 4

 . خدمات مشاوره تخصصی به مراکز مشاوره رفتاري موجود در شهرستان و یا استان مراجعه کنند 

داشته و یا از سرنگ مشترك ) رابطه زناشوئی دائمی اي غیر از رابطه(در صورتی ك بیمار قبالًً رابطه جنسی مشکوك  - 5

هاي ضروري به پزشک مرکز بهداشتی درمانی ارجاع دهید چرا که ممکن است استفاده کرده است او را براي آزمایش

 . به هپاتیت یا ایدز مبتال شده باشد

. سی خود از کاندوم استفاده کنندبه همسر آنها و کلیه کسانی که در معرض خطر قرار دارند توصیه کنید در روابط جن -6

در این رابطه مسوولیت توصیه به معتادین تزریقی و مردان در معرض خطر ، به عهده بهورز مرد خانه بهداشت خواهد 

 .بود 

  گزارش دهی 

ر ثبت کنید و همراه با سای) 1پیوست شماره ( هاي انجام گرفته در هر ماه را مطابق فرم گزارش آماري ماهانه فعالیت

  .هاي ماهانه به مرکز بهداشتی درمانی ارسال نمایید گزارش

  1پیوست شماره 

  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
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  ...........دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مرکز بهداشت شهرستان / دانشگاه  

  .....مراجع / شهري / مرکز بهداشتی درمانی روستایی 

  گزارش آماري خانه بهداشت 

  ...................سال .................../ ماه 

  "ادغام پیشگیري و درمان سوء مصرف مواد در نظام شبکه بهداشتی درمانی کشور"پایلوت طرح 

هاي تعداد برنامه  روز  ردیف

  آموزش جمعی

تعداد موارد 

آموزش چهره به 

  چهره

تعداد افراد دریافت 

  کننده کاندوم

تعداد مواردي که قرار 

  است پیگیري شوند

تعداد موارد 

  پیگیري شده

  مالحظات

              اول تا دهم   1

              یازدهم تا بیستم  2

              بیست و یکم تا آخر  3

              جمع

  نام و نام خانوادگی بهورز                                                            امضاء
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  :منابع 

 دکتر محمد تقی یاسمی  –متن آموزشی پیشگیري و درمان سوء مصرف مواد ، سید عباس باقري یزدي  - 1

 پایگاه اطالع رسانی پزشکی شفا  - 2

 - نورجیزك چیست ؟  –کراك  -آیا می دانید ماده مخدر شیشه چیست ؟  -پمفلتهاي اکستاسی - 3

  تهیه شده توسط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی فارس –نورجیزك ترفند جدید ایجاد وابستگی به مواد مخدر 

 

  :تمرین نظري

 .هاي مصرف تریاك و حشیش را توضیح دهیدعالیم و نشانه - 1

 .عوارض مصرف مواد مخدراکستاسی ،شیشه و کراك را شرح دهید - 2

 .علل ایجاد اعتیاد و سوءمصرف مواد را شرح دهید - 3

 .را ذکر کنیدپیامدها و عوارض اعتیاد و سوءمصرف مواد  - 4

 وظایف شما به عنوان بهورز در برنامه پیشگیري و درمان سوءمصرف مواد چیست؟ - 5

  

  :تمرین عملی 

  .از طریق ایفاي نقش مهارتهاي قاطعیت و حل مساله را در کالس و با حضور مربی تمرین نمایید - 1
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  بخش پنجمبخش پنجم

  

  پیشگیري از خود کشیپیشگیري از خود کشی    
  

  :انتظار می رود بتوانیدپس از مطالعه این بخش ::آموزشیآموزشی  اهدافاهداف

  .با علل خودکشی و گروههاي در معرض خطر خودکشی آشنا شوید- 1

  .هاي مواجه با افکار خودکشی را توضیح دهیدشیوه- 2

 . نشانه هاي افسردگی را نام برده و اقدامات الزم در برخورد با بیمار افسرده را بدانید - 3
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این اصطالح زمانی . گیرد قصد کشتن و خاتمه دادن به زندگی صورت میخودکشی عملی است که با خود کشی چیست؟

در صورتی که فردي اقدام به . کند شود که شخص عمداً و با آگاهی از نتیجه آن، اقدام به از بین بردن خود میبه کار برده می

  .گویند » شبه خودکشی «خودکشی نماید اما نتیجه آن مرگ نباشد به آن 

  :اهمیت موضوع

آمار خودکشی در ایران هر چند در مقایسه با . خودکشی از جمله ده علت اصلی مرگ در کشورهاي مختلف جهان است

هاي انجام گرفته در کشور نشان دهنده این است که در سالهاي اخیر خودکشی باشد اما بررسیتر میکشورهاي دیگر پایین

میزان .ود، اقدام به خودکشی در زنان چهار برابر بیشتر از مردان استبر اساس آمارهاي موج. روندي رو به افزایش داشته است

آویز کردن و در زنان خودسوزي از روشهاي شایع خودکشی در مردان حلق. هاستخودکشی موفق در مردان سه بار بیشتر از زن

  .است 

  :علل خودکشی 

  :مهترین این عوامل عبارتند از . اندموثر دانستهبراي خودکشی علل مختلفی ذکر گردیده و عوامل متعددي در اقدام به آن 

مانند طالق ، بیکاري ، فقر ، از دست ( مثل تنها زندگی کردن، فقدان حمایت خانوادگی و عوامل فشارزا :  عوامل اجتماعی

  ...)دادن نزدیکان ، شکست در تحصیل و زندگی ، تهمت ناموسی و 

  . ر و یا خانواده همسر از جمله عوامل اصلی خودکشی زنان است در کشور ما ازدواج تحمیلی و اختالف با همس 

مثل (بیماریهاي روانی به ویژه افسردگی ، اعتیاد ، بیماریهاي شدید روانی و بیماریهاي جسمی دردناك مزمن:  عوامل پزشکی

  )سرطان 

  :گروههاي در معرض خطر خودکشی 

  : ی که افراد زیر بیشتر در معرض خطر خودکشی قرار دارند کسان

 . اند و افکار ناامیدکننده دارندافسرده - 

 .سابقه اقدام به خودکشی دارند  - 
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 .سابقه اقدام به خودکشی در یکی از اعضاي خانواده آنها وجود دارد  - 

 .اند والدین آنها طالق گرفته و یا از هم جدا شده - 

 .در خانواده آنها درگیري و اختالفات خانوادگی وجود دارد  - 

 .دارند  مشکالت قانونی - 

 .اند در زندگی شکست خورده - 

 .برند از بیماري جسمی مزمن و طوالنی مدت رنج می - 

 .اعتیاد به مواد مخدر دارند - 

 .کنند شکایت از سیر شدن از زندگی خود داشته و از خودکشی صحبت می - 

 .اتفاقات ناگواري براي آنها رخ داده باشد  - 

 :مقابله با خودکشی

برند تاکید این برنامه نیز بر روي کنند از افسردگی رنج میاز کسانی که اقدام به خودکشی میاز آنجایی که درصد باالیی 

با شناخت عالیم ، درمان به موقع و صحیح ، . باشد افسردگی به عنوان یکی از عوامل اصلی و خطرزاي خودکشی می

کاهش موارد اقدام به خودکشی و مرگ و میر توان به هدف کلی برنامه که همانا پیگیري مستمر و آموزش افراد جامعه می

 . ناشی از آن است دست یافت 

  :افسردگی چیست

احساس اندوه و غم معموالً در . شودافسردگی، اختالل در خلق را گویند که با احساس غمگینی و اندوه بیش از حد مشخص می

انسانهاست، اما اگر این احساس تداوم داشته و بر رفتار و آید و از تجارب طبیعی موقعیتهاي ناراحت کننده براي هر فرد پیش می

معموال افراد بدلیل مشکالت زندگی، گرفتاریهاي خانوادگی، شغلی . اعمال فرد تاثیر گذارد در اینصورت فرد دچار افسردگی است

  .گردندو اجتماعی دچار افسردگی می

  :نشانه هاي افسردگی 

 نا امیدي ، غمگینی ، و دلمردگی  - 

 ارزشیس گناه و بیاحسا - 
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 لذت نبردن از فعالیتهاي روزمره زندگی  - 

 کاهش خواب ، اشتها و وزن  - 

 حوصلگی عصبانیت ، پرخاشگري و بی - 

 شکایت از درد در نقاط مختلف بدن  - 

 اختالل در کارهاي روزمره زندگی ، عدم حضور در محل کار ، عدم توجه به سرو وضع و ظاهر خود  - 

قراري ، ناسازگاري ، پرخاشگري و عصبانیت وافت کودکان و نوجوانان بیشتر به صورت بیهاي افسردگی در نشانه - 

 .باشد تحصیلی می

  در برخورد با بیمار افسرده چه با ید کرد ؟

 . با عالقمندي به درد دل آنها گوش دهید - 

 .ک ثبت نمائیداز مشکالت خانوادگی و دیگر گرفتاریهاي آنان باخبر شوید و در فرم ارجاع جهت اطالع پزش - 

 .باشد دهنده بیماري خطرناکی نیست و قابل رفع میبه بیمار آرامش و اطمینان دهید که شکایات جسمی او، نشان - 

و جلسات مذهبی و یا عبادات اختصاص ) ورزش و پیاده روي ( به او توصیه کنید وقت بیشتري را براي تفریحات سالم  - 

 .دهد 

 .ه از امکانات موجود محلی براي رفع مشکالتش استفاده نماید بیمار را تشویق و راهنمایی کنید ک - 

. کمک بگیرید ) نزدیکان و معتمدین محل و یا از هر مرجع دیگري که بتواند به بیمار کمک کند( از دیگر افراد  - 

در . علیرغم اینکه شما قصد کمک را دارید سعی نکنید با ایفاي نقش مشاوره تمام مسوولیت را خود بر عهده بگیرید

هاي تخصصی به شما کمک کنند برآیید، حتی اگر به قیمت از بین رفتن اعتماد جستجوي افرادي که بتوانند در زمینه

دار بفهمد که شما براي وي اهمیت قائلید و نسبت به او چنان عالقمندید که اجازه دهید فرد مشکل. او به شما شود

 .دارید  قصد کمک گرفتن از دیگران جهت رفع مشکالت وي را

  چه چیزي به بحران خودکشی منجر می شود؟

اي از تجارب که احساس ارزشمندي شخص را پایمال می زا و یا مجموعهیک بحران خودکشی معموالً توسط یک تجربه آسیب

این تجارب شامل یک فقدان اساسی، ناکامی در نیل به اهداف شخصی و یا مشکالت شخصی درازمدت . کنند، ایجاد می شود
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تواند اي شخص قادر به رویارویی با تجارب منفی زندگی نباشد، افسردگی و یاس ناشی از آن میزمانی که نظام مقابله. باشندمی

  .شخص را به افکار خود کشی، آسیب پذیر نماید 

  :چگونه می توان به فردي که قصد خودکشی دارد کمک نمود 

  اگر فردي را که قصد . مناسب در مورد افراد در معرض بحران پیشگیري نمودهاي بجا و توان با اقدامها را میاغلب خودکشی

  : شناسید الزم است اقدامات زیر را انجام دهیدخود کشی دارد می

اي در کار نیست، بنشینید و واقعاً به صحبتهاي فرد گوش فرا دهید و ضمن خونسرد باشید، در بیشتر موارد عجله - 

 .در مورد وي اعمال نمائید درك، حمایتهاي عاطفی خود را 

بیشتر افراد راجع به مرگ و مردن احساسات مبهمی داشته و آماده . بطور مستقیم راجع به خودکشی بحث نمائید  - 

 .از صحبت یا سوال مستقیم راجع به خودکشی ترس و وحشتی به خود راه ندهید. دریافت هر نوع کمکی می باشند

بخاطر داشته باشید فردي که در . مساله و اقدامات مثبت تشویق و ترغیب نمائید هاي حل فرد را به استفاده از روش - 

او را از هر گونه اقدام جدي و تصمیمات غیرقابل . تواند منطقی و دقیق فکر کندموقعیت بحران عاطفی قرار دارد نمی

دهد بحث و گفتگو ر وي افزایش میبرگشت در موقعیت بحران باز دارید و راجع به تغییرات مثبتی که امید به زندگی را د

 .نمائید

  :شیوه هاي مواجه با افکار خودکشی

نکته کلیدي براي پیشرفت از طریق این حالت، برقرار . در زیر چند راهبرد جهت مواجهه با بحران خودکشی ذکر شده است 

  . است) اندن زنده م( کردن رابطه با یک شخص و مشارکت در یافتن راههاي جایگزین جهت توجیه زندگی 

ها و نگرانیهاي خود را با والدین ، دوست ، همسر ، استاد، مشاور یا یک روحانی در میان از افراد بخواهید ناکامی - 

اگر وي راه حلی براي مشکالت ندارد به این معنی نیست که براي آن مشکالت دیگر هیچ راه حلی وجود . بگذارد

فرایندي است که از طریق آن نیرو ، امید و احساس ارزشمندي مجدداً ایجاد  ابراز افکار و احساسات آغاز کننده. ندارد

اگر افکار خودکشی بیش از چند روز طول . گرددهاي دیگر جهت حل و فصل بحران منجر میشده و به کشف راه حل

 .اي و تخصصی الزامی خواهد بود کشید، کمک حرفه
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عالوه بر آن ، چگونگی رویارویی با . شود ، بطور مشخص بنویسد اش میبه فرد بگویید آنچه را که موجب ناراحتی - 

شود، دریچه ذهن براي راه با مشخص شدن آنچه جهت مقابله با یک موضوع خاص انجام می. مشکالت را معین کند

 . شود باز می دیگر هايحل

درباره نقایص ، تقصیرها و آموزش دهید که افکار مثبت را جایگزین افکار منفی سازد و تفکر و تعمق دایمی  - 

-ها و مشارکتتمرکز بر توانایی. بدبیاریهاي زندگی ، خود پنداري و نگرش منفی در مورد آینده را درونی خواهد کرد 

 .هاي شخصی مثبت ، نگرشی متعادل در مورد تواناییهاي فردي بوجود می آورد 

آنها آسیب خواهد دید ، مشخص کنید ما همه در به فرد بگویید کسانی را که در صورت کشتن خودتان، زندگی  - 

دار با شما داشته باشد اي معنیهاي اجتماعی درگیر هستیم و در هر لحظه از زمان شخصی وجود دارد که رابطهشبکه

. آید و براي دیگران مهم است و استحقاق آن را دارد که چیزها را بهتر سازد به فرد یادآور سازید که به حساب می

یک بخش از خوبی زندگی در این است که . همه فراز و نشیب دارند . گردد هایی از زمان سخت میدر دوره زندگی

 . شما امیدوارید فردا بهتر از دیروز خواهد بود 

  : بیماریابی

وهی و به هنگام مراجعه والدین به خانه بهداشت ، مراجعه به خانوارهاي تحت پوشش ، در هنگام آموزش چهره به چهره و گر

 .همچنین مراجعه به مدارس و گفتگو با معلمین ، افراد در معرض خطر را با پرسش سواالت زیر شناسایی نمائید 

کند ، یا تنهایی را دوست دارد ، یا حوصله است ، یا گریه میآیا فردي در خانواده وجود دارد که بیش از اندازه غمگین و بی

 رسد؟ا امید است ، یا به کار و یا تحصیل خود نمیخواب و اشتها ندارد ، یا از زندگی ن

 آیا فردي در خانواده وجود دارد که راجع به خودکشی صحبت می کند و یا اقدام به خود کشی نموده است؟- 2

  ارجاع

  .پس از شناسایی افراد در معرض خطر ، آنها را به پزشک مرکز بهداشتی درمانی ارجاع دهید 

باشد یعنی بیمار و خانواده وي، به هنگام ویزیت سیاري پزشک مرکز بهداشتی درمانی ، به خانه تواند غیر فوري ارجاع می*

  .بهداشت مراجعه نمایند و تحت درمان قرار گیرند 
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کند هر گاه با بیماري روبرو شدید که در صحبتهایش از خودکشی صحبت کرد و یا اطرافیان را تهدید به از بین بردن خود می* 

را جدي بگیرید و به خانواده وي توصیه کنید تا مراجعه به پزشک، کسی مواظب بیمار باشد و بیمار را به مرکز  ، این موضوع

  ) ارجاع فوري( بهداشتی درمانی ارجاع دهید 

  .صورت گیرد) فوري یا غیر فوري ( ارجاع بیمار باید با برگه ارجاع 

  پیگیري

اند ؟ علت عدم مراجعه را اده بیمار سوال شود آیا به پزشک مراجعه نمودهدر طول هفته اول پس از ارجاع الزم است از خانو

  .مشخص و خانواده را تشویق به مراجعه به پزشک نمائید

  :پس از مراجعه بیمار به پزشک ، الزم است نکات زیر پیگیري شود 

 کند ؟آیا بیمار طبق دستور پزشک بطور مرتب داروهاي خود را مصرف می •

 وضعیت بیمار بهتر شده است ؟ با مصرف دارو ، •

 آیا با مصرف داروها ، عوارض دارویی دارد ؟ •

 آیا بیمار مجدداً شروع بکار و فعالیت نموده است ؟ •

 آیا بیمار براي ادامه درمان ، به موقع به پزشک مراجعه کرده است ؟ •

دو تا سه هفته پس از ( ا زمان تاثیر داروها پیگیري ت. این اطالعات باید در فرم پیگیري بیماریها در پرونده خانوار ثبت گردند

  .باید حداقل هفته اي یکبار صورت گیرد و پس از آن طبق دستور پزشک و یا ماهانه وضعیت بیمار پیگیري شود ) شروع درمان 

  :آموزش به بیمار و خانواده وي 

بت به افسردگی خود و اعضاي در مورد افسردگی و نشانه هاي آن ، به خانواده ها آموزش دهید و توصیه کنید نس •

 . خانواده بی توجه نباشند و در صورت وجود عالئم افسردگی، به مرکز بهداشتی درمانی مراجعه نمایند 

با مراجعه به پزشک ، مصرف مرتب دارو ، . به آنها بگوئید افسردگی یک بیماري است و قابل پیشگیري و درمان است •

 .گرددافسردگی وي برطرف شده به زندگی عادي باز میکمک و حمایت خانواده و تالش بیمار ، 
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ماه است قطع یا کاهش و یا تغییر دارو باید فقط با دستور پزشک  6به آنها بگوئید حداقل طول درمان افسردگی  •

 .صورت گیرد 

از اعضاي در صورتیکه بیمار بد حال است و قادر به اداره خودش نیست مسوولیت دادن دارو به وي ، باید بعهده یکی  •

 .خانواده گذاشته شود 

 .در مورد عوارض دارویی، به بیمار و خانواده وي آموزش دهید  •

  :داروهاي روانی داراي دو نوع عارضه هستند : عوارض دارویی

این عوارض موقتی هستند و با ادامه . مثل خشکی دهان ، تاري دید ، یبوست و خواب آلودگی  :عوارض خفیف  - 1

 . روند مصرف دارو بتدریج کاهش یافته از بین می

مثل سخت شدن عضالت گردن، کج شدن گردن، تب ، گلو درد ، ضایعات جلدي و شدید شدن : عوارض شدید  - 2

 .ارض شدید بیمار را به پزشک ارجاع فوري دهید در برخورد با این عو. عوارض خفیف داروئی 

به آنها بگوئید یکی از خصوصیات داروهاي روانی تاثیر کند و تدریجی آنها بر ناراحتی بیمار و ضرورت ادامه درمان  •

 .حتی پس از بهبود عالئم بیماري است 

خود نباشد این حاالت وي را به حساب  به آنها بگوئید بدلیل افسردگی، بیمار ممکن است قادر به انجام کارهاي روزمره •

 . تنبلی نگذارند و او را مورد سرزنش و تمسخر قرار ندهند 

  :گزارش دهی 

موارد شناسایی شده مشکوك به افسردگی توسط بهورزان، پس از تائید و تشخیص پزشک مرکز در فرم گزارش ماهانه پیگیري 

، موارد تحت مراقبت ، )جمع موارد جدید ، عود و تکراري ( حت درمان در ستون موارد ت. گردندبیماریهاي غیرواگیر ثبت می

« شود که این تعداد بیمار، مربوط به برنامه قطع پیگیري و ارجاع با گذاشتن ستاره در محل و درپائین فرم توضیح داده می

  .می باشد» پیشگیري اولیه بهداشت روان 
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  :پس از مطالعه این بخش انتظار می رود بتوانید  ::اهدافاهداف

  .ارتباط را تعریف کرده و عوامل دخیل در آن را توضیح دهید- 1

  .با نقش مهارت ارتباط در زندگی آشنا باشید - 2

  .بعضی از راههاي برقراري ارتباط موثر را آموزش دهید - 3
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: باشد و تعریف ساده آن، این است اما داراي تعاریف متعددي می اي بسیار ساده است، واژه ارتباط که واژه:  تعریف ارتباط

در هر ارتباطی دو یا چند مورد باید وجود داشته باشد که شامل  ".ارتباط هر عمل متقابلی است که شامل انتقال پیام باشد"

  .پیام دهنده و پیام گیرنده است  مورد انتقال،

احساسات و عقاید دو نفر یا بیشتر با  ها، ارتباط عبارت است از فرایند انتقال و تبادل افکار، اندیشه در تعریف دیگري آمده است

  .استفاده از عالیم نمادهاي مناسب به منظور تاثیر کنترل و هدایت یکدیگر

  :ارتباط ضرورت و اهمیت کسب مهارت 

نمایند الزمه باشد و با کمک همدیگر انواع نیازهاي خویش را برآورده مییکدیگر وابسته میبا توجه به اینکه حیات انسانها به 

از این رو ضرورت دارد که کلیه انسانها . باشدکسب موفقیت در برآورد و رفع نیاز به نوع و میزان ارتباط آنها با یکدیگر وابسته می

از مشکالت افراد ناشی % 70دهند که تحقیقات انجام گرفته نشان می. ددر چگونگی برقراري ارتباط با یکدیگر مهارت بدست آورن

آورد از جمله کاهش حس همکاري و تعاون، ارتباط ضعیف به دنبال خود اثرات منفی می. از وجود ارتباط ضعیف بین آنهاست

دن روحیه اجتماعی، بروز اشتباهات ،کاهش کارایی، کاهش عزت نفس، ناامیدي، خصومت، از بین رفتن خالقیت، ضعیف ش

احساس تنهایی و بیگانگی و دهها مورد دیگر،   بیماري جسمی،  نارضایتی شغلی،  فشار روانی، عدم خالقیت،   مشکالت خانوادگی، 

بطور خالصه اهمیت و نقش ارتباط در زندگی فردي چنان است که گروهی عدم آن را عامل مبتال شدن افراد به بیماریهاي 

توان عنوان نمود که ارتباط سنگ بناي جامعه انسانی است و بدون آن هرگز فرهنگ به عنوان خصیصه  می. دانندروانی می

به عبارتی . نماید  آید و از سوي دیگر گسترش ارتباط جامعه جدید را از جوامع پیشین مجزا میجامعه انسانی پدید نمی

  .سرچشمه فرهنگ و موجب تکامل آن است

منظور از ارتباط کامل این است که گیرنده پیام به طور کامل به هدف اصلی . ري ارتباط کامل استهدف اصلی ارتباط برقرا

عواملی وجود دارند که در برقراري ارتباط کامل یا ناکامل نقش . شوداما همواره ارتباط کامل مسیر نمی . فرستنده پیام دست یابد

  .دارند

... ) خاطرات خوب و بد و ( اطالعات و تجربیات قبلی ...) رت، عالقه و نف  خشم، شادي، ( عوامل شخصی مثل هیجانات - 1

خوب دیدن، خوب فهمیدن یا برعکس خوب گوش نکردن، با دقت نگاه   هنر خوب شنیدن،( مهارتهاي کالمی و غیر کالمی 

  ....) نکردن و خوب درك نکردن و 
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تواند خوب، کافی و رسا و یا خواهی کتبی یا شفاهی که می شود مثالً یک معذرتعواملی که به وسایل ارتباطی مربوط می - 2

  .بد، ناکافی و نارسا باشد 

  گیري براي اینکه آیا بهتر است یک درخواست مهم را مستقیماًتصمیم مثالً . شود عواملی که به نوع و روش ارتباط مربوط می - 3

  .و رو در رو مطرح کرد و یا اینکه تلفنی انجام بدهیم 

  . گیري آن جلوگیري نماید تواند منجر به برقراري یک ارتباط کامل شده یا اینکه از شکلصه همه این عوامل میبطور خال

تعهد : پاره اي از این عوامل عبارتند از. شود توجه کرداي باید به عواملی که باعث ایجاد آن ارتباط میدر برقراري هر رابطه

پنج . همچنین براي ایجاد رابطه و ارتباطی سازنده قواعدي وجود دارد . عالقمندي صمیمیت، محبت، عشق، درك طرف مقابل و ،

  :باشندقاعده  که براي ارتباطی سازنده موثر است به اختصار چنین می

  .افکار و احساسات خود را با استفاده از ضمیر من بیان کنید - 1

  . مالحظه هستید یا شما تنبل هستید مثالً شما بی. گویی نکنیدکلی  درباره ویژگی فرد دیگري،- 2

  .نظم هستیدمثالً نگویید شما همیشه بی. از مطلق جلوه دادن امور با استفاده از کلماتی مانند هرگز و همیشه بپرهیزید - 3

درنگ نسبت به رفتار شخص واکنش نشان دهید، اگر نشد آن را به وقت مناسب انجام استفاده از وقت مناسب، سعی کنید بی- 4

  .دهید

این را هم بگویید که از چه چیزي  آید، گویید از بعضی چیزها خوشتان نمیوقتی می. سعی کنید سازنده و راهگشا باشید - 5

مهم است این که اگر ما بخواهیم در ایجاد ارتباط موفق باشیم باید توانایی  اي دیگر که در مهارت ارتباط، نکته. آیدخوشتان می

  .هاي ناخوشایند طرف مقابل را داشته باشیم پوشی کردن از کارچشم

  :نقش مهارت ارتباط موثر در زندگی 

روابط انسانی خوب بین مردم بستگی زیادي به این دارد . آدمی باید چگونگی ارتباط خوب و موثر را از راه یاد گرفتن بدست آورد

  .زنند مقصود یکدیگر را بفهمند که با هر زبانی که خوب حرف می

  .شنوند تصورهاي روانی خود را گسترش دهند بینند و آنچه میتوانند با استفاده از بیان آنچه میمردم می
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شادي واقعی را باید در ارتباط . گذاردارتباط بزرگترین عامل منفردي است که بر سالمت انسان و روابط خود بر دیگران اثر می

جمعی فرد باید نظرات خود را به طریقی زیبا و دلپسند، به آنگونه که  در یک زندگی. سالم و صمیمانه با  اطرافیان جستجو کرد

  . در شنونده اثر کند، ابراز دارد

توفیق هر چه بیشتر در ایجاد  ترین عامل موفقیت هر مشاوري، مهم مهارت ارتباط در حرفه مشاوره بسیار مهم است و اصوالً

زگانی و بازار مشغول هستند بسیار مهم است و چگونه ارتباط برقرار کردن ارتباط موثر در کسانی که به کارهاي با. ارتباط است

براي رسیدن به این مهارت باید هنر خوب گوش . این مهارت در زندگی نقش مهمی دارد اصوالً . نقش مهمی در کار بازار دارد

  .کردن و خوب سخن گفتن را کسب کرد

تواند موفقیت هاي اجتماعی مهم براي ما ایجاد کند و مناسب است و میمهارت ارتباط موثر عامل مهمی در رسیدن به زندگی 

. تاثیرات مثبت و فراوانی در زندگی بگذارد و حتی در زندگی خصوصی و سالمت جسمانی ما هم تاثیر انکارناپذیري خواهد داشت

چرا که توان برقراري ارتباط موثري . رندتري برخورداترند و از زندگی طوالنیتري دارند سالمافرادي که زندگی اجتماعی متعادل

هاي نگران کننده کمتري هم برخوردار هستند و این است که در روند سالمتی آدمی هم را دارند، در نتیجه از استرس و دغدغه

  .هاي بیشترزندگی اجتماعی خوب عاملی است براي موفقیت. باشدتاثیرگذار می

مردي که صورتش خندان نیست ": گویند ها ضرب المثلی دارند که میچینی. تر کندفقخوش رویی با دیگران می تواند ما را مو

  .بنابراین در مهارت ارتباط موثر آموزش و تمرین براي شاد بودن در زندگی باید پیوسته انجام شود ".نباید مغازه اش را بگشاید

  :تکنیکهاي برقراري ارتباط

بعضی از راههاي کسب ارتباط اجتماعی و . هاي فنی و مدیریتی اهمیت داردشایستگیچگونگی ارتباط داشتن با مردم به اندازه 

  :ارتباطات انسانی چنین است 

سعی نمایید به هنگام برقراري ارتباط با دیگران نگاه و توجه خود را به فرد مورد نظر متوجه نمایید و با او ارتباط چشمی  - 

   .داشته باشید

  عبارات ها وواژه می صدا ، درجه صدا و سرعت اداي کلمات و تاکید و فشار بر روي برخی از کلمات،بدانید لحن صدا ، زیر و ب - 

  بنابراین سعی نمایید به هنگام برخورد برقراري ارتباط از لحن، درجه،. باشددر کیفیت برقراري ارتباط شما با دیگران موثر می
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  .زیر و بمی و سرعت مناسب و متعادلی بهره بگیرید

عی نمایید همیشه به هنگام برخورد با دیگران با نشاط و سرزنده باشید و شوق ارتباط در خود نمایان سازید و از سر س - 

  .جنباندن و لبخند زدن جهت بیان دقت خود به فرد استفاده نمایید

یع نگرش منفی دارند و ها و وقابرخی از افراد همیشه نسبت به پدیده. سعی نمایید احساسات منفی خود را تقویت ننمایید - 

تالش ما نتیجه "، "پذیر نیستامکان"عبارتهایی مثل . گذارندبناي همه چیز را بر نشدن و نتوانستن و عدم اعتماد و اطمینان می

اگر چنین فکر می کنید باید بدانید که این نوع فکر . باشدنشانه هاي نگرش منفی در افراد می "شدنی نیست"، "نمی دهد

  .گیردعمل، قدرت خالقیت، و جرات پرداختن به فعالیت و پویایی را از شما میکردن قدرت 

کننده است، برخی کلمات دیگران را می استعمال برخی کلمات و لغات خوشحال. ها و کلمات مناسب بهره بگیریداز واژه - 

ها هتر است در انتخاب لغات و واژهاز این رو ب. برخی کلمات ابهام آمیز هستند، برخی پرخاشگري محسوب می شوند. رنجاند

  .جهت برقراري ارتباط با دیگران دقت نمائید

. دارد) بر شما و طرف مقابل (، تاثیر دو جانبه سعی نمایید در هنگام ارتباط با دیگران شنونده خوبی باشید شنونده خوب بودن - 

اگر به صحبتهاي کسی خوب . گرددمقابل تلقی می اي از پذیرش و احترام به طرفاصوال شنونده خوب بودن به عنوان نشانه

بررسی دردها و مشکالت در جریان گفتگو و ارتباط، امکان . ایدکند که او را مورد احترام قرار دادهدقت نمایید او احساس می

باعث شکوفایی باشد که شما اثر دیگر شنیدن این می. نمایدتخلیه روانی و راحت شدن از آالم را براي انسانها فراهم می

آوریدکه فرد مقابل افکار خود را تنظیم نماید و آن را بپروراند و شوید و فرصتی را فراهم میاستعدادها و توسعه افکار دیگران می

شود و به نوبه خود دهد و شنونده خوبی براي شما میگردد و به صحبتهاي شما اهمیت میاو نیز متقابال به شما عالقمند می

گردد عالوه بر اینها شنیدن توام با دقت موجب می. دد که شما افکار خود را توسعه دهید و به نظم فکري برسیدباعث می گر

دامنه لغات و دانش شما افزایش یابد تجارب دیگران به شما انتقال پیدا کند و به هنگام مواجه شدن با مساله یا مشکلی زودتر از 

  .عهده حل آن برآیید

شید در میان بحث و صحبتهاي کسی حتی اگر کل بحث و موضوع مورد نظر او را هم بدانید وارد نشوید و به خاطر داشته با - 

  .اجازه دهید که کالم او خاتمه پیدا نماید و آنگاه به اظهار عقیده بپردازید

  .هرگز درباره درستی یا نادرستی مطلبی که به آخر نرسیده است قضاوت ننمایید - 
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شنیدن صحبتهاي طرف مقابل به منظور اطمینان نمودن از درك مورد نظر گفتگو به بازسازي کلمات، سعی نمایید بعد از  - 

؟ یا، ... مثال بگویید منظور شما از فالن بحث این است که .او بپردازید و به او بازخورد دهید تا واکنش او را دریابید... احساسات و 

  ؟.... من منظور شما را اینگونه درك کردم که  

  .باشید صحبتهاي دیگران را بشنویدسعی نمایید وقتی در شرایط جسمی، عاطفی و ذهنی مناسب می - 

توانید از لحاظ کلمات ،جمالت و سعی نمایید عواطف و احساسات خویش را به طرف مقابل انتقال نمایید براي این کار می - 

  .بهره بگیرید... و  ایماء و اشاره ، لبخند زدن... ) بدن، دست، سر، چهره و (حرکات 

به تفاوتهاي فردي توجه نمایید و انتظار نداشته باشید که همه افراد همانند شما فکر کنند و حتما خود را با فکر، اندیشه یا  - 

در نظر داشته باشید که هر کس باید خودش باشد ولی در عین حال از برقراري ارتباط با دیگران لذت .سلیقه شما تطبیق دهد

  .ببرد

. باشدهاي رشد عقلی افراد میاعتراف به خطا و اشتباه از نشانه. اگر دچار اشباه و خطا شدید بپذیرید و آن را اصالح کنید- 

  .گاه معترف بودن به خطا را مایه شرمندگی ندانید و آن را نقطه ضعف تلقی نکنیدبنابراین هیچ

کنید و پیامهاي خود را به دیگران منتقل دیگران ارتباط برقرار می بخاطر داشته باشید که برخی مواقع شما با جسم خودتان با - 

از ... آهنگ صدا، بلندي و کوتاهی صدا، نزدیکی به دیگران و  ارتباط چشمی، ایجاد اشاره، لمس کردن، حاالت چهره،. کنیدمی

  .باشدهاي موثر ارتباط شما با دیگران میجمله عامل

. شما باید سعی نمایید ارتباطتان با دیگران از نوع موثر باشد. نمایندبندي میفق و موثر دستهارتباط را به سه دسته ضعیف، مو - 

این که بین افراد سوءتفاهم به وجود . تواند به خوبی حرفها و منظور شما را درك نمایددر ارتباط ضعیف گیرنده پیام شما نمی

شوید که مقصود و غرض خود را به مخاطب انتقال دهید قادر میدر ارتباط موفق شما . باشدآید حاصل ارتباط ضعیف میمی

اما در ارتباط موثر ضمن . شوداین نوع ارتباط با تمام شدن زمان ارتباط فراموش می. گذاریدولی تاثیر عملی بر آنها باقی نمی

  .رودآنکه تاثیرگذاري وجود دارد اثرش نیز بعد از قطع ارتباط از بین نمی

خدمات و زحماتی که اطرافیان شما بخاطر شما متحمل می شوند قدردانی نمایید و انجام آن کارها را وظیفه  حتما در قبال - 

  .آنها تلقی نکنید
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رعایت نظافت، حسن سلیقه، نوع رنگ لباس، برازندگی پوشش، مراعات نظم و ترتیب . از پوشش مناسب استفاده نمایید - 

گذارند و شما باید آنها را مراعات تند که در برقراري یک ارتباط مناسب تاثیر میظاهري و دهها مورد اینچنین از مواردي هس

  .نمایید

افتد افراد بعد از آشنایی گاهی مواقع اتفاق می. در برقراري ارتباط با دیگران از یادآوري خاطرات تلخ و ناگوار خودداري نمایید - 

. دهدن تجربه تلخ کیفیت ارتباط شما با دیگران را تحت تاثیر قرار مینمایند یادآوري ایبا یکدیگر موارد تلخی را تجربه می

  .بنابراین بهتر است سعی نمایید آن خاطره تلخ را از ذهن خود دور نمایید

اعتنایی به احساسات اطرافیان اگرچه آنها را بی. در برقراري ارتباط با دیگران سعی کنید نیازها و احساسات آنها را درك نمایید - 

  .ست داشته باشید عامل دلزدگی و دوري آنها از شماستدو

  :منابع

  1383 –اداره سالمت روان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  –مهارتهاي زندگی ویژه بهورزان و رابطین - 1

  حسن ملکی –چاپ سوم  –مهارت زندگی ویژه جوانان و نوجوانان  30- 2

 آشنایی با مهارتهاي زندگی سعید ماهوان - 3

  :تمرین نظري

 نقش ارتباط موثر در زندگی چیست؟ - 1

 .ضرورت کسب مهارت ارتباط را شرح دهید - 2

  

  :تمرین عملی 

 .تکنیکهاي برقراري ارتباط را بصورت ایفاي نقش به کمک مربی در کالس تمرین کنید - 1

  .در حضور مربی وبا کمک همکالسان آموزش راههاي برقراري ارتباط موثر را تمرین کنید- 2
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  هفتمهفتمبخش بخش 

  

  

بهورزان چه اقداماتی باید درجهت سالمت روان بهورزان چه اقداماتی باید درجهت سالمت روان 
  خود انجام دهند ؟خود انجام دهند ؟

  

  :پس از مطالعه این بخش انتظار می رود بتوانید  ::اهدافاهداف                  

  .با عالیم فرسودگی شغلی آشنا شوید - 1

 .راههاي رفع فرسودگی شغلی را توضیح دهید- 2

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢١٠ 
  

. خدمات به آسیب دیدگان، فشارهاي زیادي ممکن است متحمل شوید در جریان انجام وظیفه بعنوان بهورز یا ارائه دهنده  

ممکن است خود قربانی بالیا باشید و عزیزانتان جزو تلفات یا مجرمین حادثه باشند، صحنه هاي دلخراشی را مشاهده کرده یا 

خوابی و لت شرایط کاري، بیداستانهاي هولناکی را از زبان قربانیان حادثه شنیده باشید و از نظر جسمی فشار زیادي را بع

کفایتی و یا ممکن است در شرایطی قرار بگیرید که از دستتان کاري ساخته نباشد و احساس بی. خستگی متحمل شده باشید 

اگر قادر . شود خود نیز تحت فشار روانی زیادي قرار بگیرد و دچار فرسودگی شویدهمه این استرسها باعث می. گناه کنید 

این فشار روانی ممکن است عالیم ذکر شده زیر را . موثري عمل کنید نمی توانید به کسی کمک یا یاري برسانیدنباشید بطور 

  . در شما ایجاد کند

  :عالئمی که نشان می دهد شما دچار فرسودگی شغلی شده اید 

 خستگی مفرط - 

 از دست دادن روحیه - 

 عدم توانائی براي تمرکز  - 

 یا ناراحتی معدهعالیم بدنی مثل سردرد، درد شکم  - 

 مشکالت خواب - 

 درگیر شدن بیش از حد و افراطی در کارها و رفتارهاي قهرمانانه - 

 بی نیازي به خواب - 

 بدبینی  - 

 ناکارآمدي - 

 بی اعتمادي - 

 تند خوئی و بداخالقی - 

 مصرف بیش از حد سیگار یا مصرف مواد مخدر - 

   براي رفع فرسودگی شغلی خود چه باید کرد ؟

   هائی که در جریان بالیا و حوادث غیرمترقبه با آن روبرو خواهندامدادگري براي کنترل کردن استرسآموزش افراد قبل از 
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بنابراین یاد گرفتن مهارت کنترل استرس و کنترل هیجانات شدید مثل . تواند از ایجاد چنین مشکالتی پیشگیري کندشد می

  .تواند در حل اینگونه مشکالت مفید باشدخشم می

هایی که به شما کمک می کند تا آرامش خود را در هنگام استرس دوباره بدست یکی از روش:  اداره استرسکنترل و - 1

شود مثل گذارد و باعث یک سري عالیم بدنی میفشارهاي روانی روي دستگاه عصبی ما تاثیر می. سازي است آورید ، خودآرام

آید و می بوجود عضالنی انقباض تنش، که با بروز اضطراب وهمانطور . تنگی نفس، طپش قلب، انقباض و دردهاي عضالنی

پس براي اینکار باید . گرددشود و آرامش جایگزین میآرامش دور می شود با رفع این انقباض، اضطراب و تنش از بدن دور می

  .عمالً تمرین کنید و انقباض و انبساط عضالت خود را تحت کنترل خود درآورید

  :زیر عمل کنید می توانید به ترتیب 

سر خود را به آرامی به دیوار تکیه دهید، چشمانتان را ببندید و . روي صندلی بنشینید و خود را در وضعیت راحتی قرار دهید

می توانید از دست شروع کنید و . عضالت خود را به ترتیب به شدت منقبض و سپس رها کنید. سعی کنید به چیزي فکر نکنید

پس از چند ثانیه مشتتان را . و دستهایتان را به جلو کشیده و عضالت بازو و ساعد خود را منقبض کنید مشتهایتان را بفشارید

مثال ً اگر . زمان بیشتري را به رهاسازي عضله اختصاص دهید. باز کنید و دستهایتان را آرام پائین بیاورید و روي پایتان رها کنید

این کار را به ترتیب براي تمام عضالت از جمله عضالت قفسه . عضله را رها کنیدثانیه آن  10ثانیه انقباض عضله طول کشید  5

با هر بار انقباض و رهاسازي عضله . سینه، شانه ، کمر و شکم، ران ها و ساق پا و کف پا و عضالت صورت و گردن انجام دهید

ه تنفس منظمی داشته باشید باید ریه هاي براي اینک. چند بار نفس عمیق بکشید و کلمه آرامش را در ذهن خود تکرار کنید

در ابتدا ممکن است بعضی از شما احساس بهتري پیدا نکنید، نگران . خود را با سه شماره و در سه مرحله پر و خالی کنید

  .نباشید اگر براي این کار آموزش ببینید و چند بار در خانه تمرین کنید کم کم مهارت پیدا خواهید کرد 

  .واب کافی و تغذیه مناسب ضروري استاستراحت و خ-2

تري براي استراحت هایی براي استراحت کوتاه در محلی که سر و صداي کمتري داشته و امکانات مناسبدر نظر گرفتن زمان

  .تواند مفید باشد داشته باشد می

البته  .تواند مفید باشدجلسات بازگوئی روانشناختی و گفتگوهاي ساده و غیر رسمی راجع به بالیا با همکاران می- 3

  .اجتماعی این کار را انجام دهید –براي انجام بازگوئی روانشناختی باید آموزش دیده باشید یا تحت نظر تیم حمایت روانی 
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بخاطر داشته باشید که الزم نیست خودتان را بجاي افراد آسیب دیده بگذارید فقط کافی است با آنان همدلی - 4

چون اینکار تحمل شما را . با کسی که فرزندش را از دست داده است، مرگ فرزند خود را مجسم نکنیدمثالً در مواجهه . کنید

  . دهد براي کمک رسانی کاهش می

در صورتی که با تمام این کارها نتوانستید تسلط کافی بر اعمال خود پیدا کنید و شرایط مساعدي براي ادامه کار ندارید یا - 5

کنید، می توانید به تیم حمایت روانی اجتماعی مراجعه کرده است که رنج و عذاب فراوانی را تحمل میشدت عالئمتان به حدي 

 .مشکل خود را با آنان در میان بگذارید و از آنان کمک بگیرید

  

  :منابع

  1383زمستان  - دکتر محمدتقی یاسمی وهمکاران -حمایتهاي روانی اجتماعی در بالیا و حوادث غیر مترقبه - 

  

   :تمرین نظري

 .عالیم فرسودگی شغلی را شرح دهید - 1

 .راههاي رفع فرسودگی شغلی را توضیح دهید - 2
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 :شنایی با بیماریهاي کلیويآ

هر فرد در بدن خود دو کلیه به اندازه مشت فرد بزرگسال دارد که در دو طرف ستون مهره ها و در قسمت زیرین قفسه سینه در 

  . پشت قرار دارند، اگر چه کلیه ها کوچکند ولی وظایفی پیچیده و حیاتی را انجام می دهند که کل بدن را متعادل نگه می دارند

  :براي مثال کلیه ها

  .مواد زاید و مایعات اضافی کمک می کننددر دفع  - 

  .خون را تصفیه، برخی از مواد را حفظ و برخی را دفع می کنند - 

  .تولید گلبولهاي قرمز را تحت نظارت قرار می دهند - 

  .ویتامین هاي موثر در رشد را می سازند - 

  .هورمون هاي موثر در تنظیم فشار خون را تولید می کنند - 

  .مواد مغذي ویژه در بدن مانند کلسیم و پتاسیم کمک می کننددر تنظیم میزان  - 

  

  چگونگی انجام کار کلیه ها

  .خون از طریق یک سرخرگ از قلب به کلیه وارد می شود - ١

  .خون با گذشتن از میلیون ها صافی کوچک، تمیز می شود - 2

  .مثانه جمع می گرددعبور کرده و به عنوان ادرار در ) حالب( مواد دفعی از طریق میزناي  - 3

  .خون تصفیه شده از طریق سیاهرگ ها به جریان خون بر می گردد - 4

  .هنگامی که مثانه پر از ادرار می شود از طریق پیشابراه ادرار از بدن خارج می شود - 5

لیتر مایع به  2لیتر از مایعات بدن را تصفیه و به جریان خون بازمی گردانند حدود  200ساعت جمعاً حدود  24کلیه ها هر 

ادراري که ما دفع می کنیم . لیتر به بدن باز می گردد 98صورت ادرار از بدن دفع می شود در حالی که باقیمانده یعنی حدود 

  .ساعت در مثانه ذخیره شده است 8تا  1تقریباً ظرف مدت 
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  : بیماري کلیه

از جمله تصفیه نمودن مواد زاید و مایعات اضافی از خون اگر چه کلیه ها، عضوهاي کوچکی هستند ، ولی وظایف حیاتی زیادي 

بیماري شدید کلیه، ممکن است منجر به نارسایی کامل آن شود، . را به عهده دارند که در حفظ سالمتی عمومی بدن موثر است

بسیاري از بیماریهاي کلیه اگر چه درمانهاي موثري براي . که نیازمند درمان با دیالیز یا پیوند کلیه براي جلوگیري از مرگ است 

  .وجود دارد ولی مردم هنوز نمی دانند که بیماریهاي کلیه قابل پیشگیري اند

 :نارسایی کلیه

ترین و  هاي کلیه از علل این بیماري مهم هستند، ولی شایع ها و بیماري گلومرول اگرچه فشار خون، عفونت طوالنی کلیه

نارسایی کلیه به معناي ناتوانی این عضو در دفع اوره . ي اخیر بیماري دیابت بوده استها ها در سال ترین علت نارسایی کلیه مهم

  .شود ها در خون می و سایر سموم بدن است که منجر به تجمع این سم

گیري اوره و  آزمایش خون و اندازهاز طریق متاسفانه تا مراحل انتهایی بیماري شخص عالئمی ندارد و تنها راه تشخیص بیماري 

آزمایشات انجام نشود، زمانی فرد داراي عالئم و  است و اگر اینکراتینین 

درصد  20ها به کمتر از  شود که درصد کارایی کلیه هاي بیماري می نشانه

 .واقع بیمار فاصله چندانی با دیالیز ندارد رسیده باشد و در

ها شروع به  د باالیی از بیماران، کلیههاي اول شروع دیابت در درص در سال

توان با  هاست و می کنند که اولین نشانه بیمار شدن کلیه دفع پروتئین می

باید بدانیم که در مراحل اولیه یعنی زمانی  .برد ار به وجود آن پیرآزمایش اد

توان  ها طبیعی است، می شود ولی عملکرد کلیه یکه پروتئین در ادرار دفع م

ها  اي که نارسایی کلیه از پیشرفت بیماري پیشگیري کرد، اما در مرحله

توان سیر پیشرونده آن را متوقف ساخت و باید به فکر  شود، نمی شروع می

 .هاي جایگزین مثل پیوند کلیه باشیم درمان

شوند؟ خوشبختانه جواب منفی است، چون گروهی از بیماران به  ارسایی کلیه میاما آیا همه بیماران مبتال به دیابت دچار ن

ها به کار  ها سال از دیابت، کلیه در این بیماران پس از گذشت ده. صورت ژنتیکی مستعد نارسایی کلیه ناشی از دیابت نیستند
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ها باید با  در این گروه از دیابتی. رسایی کلیه را دارنددهند، اما درصد باالیی از بیماران دیابتی استعداد ابتال به نا خود ادامه می

  .تمهیداتی از این عارضه مهم پیشگیري کرد

کنترل دقیق قند خون و نگه داشتن سطح قند خون در محدوده قابل قبول اگر به طور مداوم و پیگیر انجام شود عارضه کلیوي 

هاست و اگر بیمار دیابتی همزمان دچار فشار  هاي اصلی نارسایی کلیه علتفشار خون نیز از  .اندازد ها به تاخیر می دیابت را سال

شود؛ بدیهی است کنترل فشار خون در این بیماران اهمیت زیادي  برابر می  خون نیز باشد احتمال بروز نارسایی کلیه در او چند

 .اندازد دارد و نارسایی کلیه را به تعویق می

گونه که در ابتدا گفته شد این تمهیدات در مراحل اول  هاست؛ البته همان حمایتی براي کلیهکنترل چربی خون نیز از اقدامات  

هاي ابتدایی شروع بیماري دیابت کنترل دقیق قند خون و  ها موثر است و حتما باید در سال شروع روند تخریب کلیه زو قبل ا

  . ها دچار آسیب نشوند شار خون را انجام داد تا کلیهکنترل ف

 .باشندبرخی از بیماریهاي دیگري که ممکن است بر کلیه اثر بگذارند شامل عفونت ها، سنگ هاي کلیوي و بیماریهاي ارثی، می 

 .بزند استفاده بیش از اندازه قرص هاي ضد درد یا مصرف مواد مخدر مانند هروئین می تواند به کلیه ها صدمه 

افراد مبتال به نارسایی کلیه . درصد از عملکرد کلیه از بین برود 90مرحله نهایی بیماري کلیه زمانی رخ می دهد که حدود 

نارسایی کلیوي با  .ممکن است دچارتهوع، استفراغ، ضعف، خستگی، گیجی، مشکل در تمرکز و از دست دادن اشتها شوند

  .تآزمایش خون و ادرار قابل پیشگیري اس

  
  : نشانه هاي هشدار دهنده بیماري هاي کلیوي و دستگاه ادراري

  فشار خون باال  - 1

  ا پروتئین در ادراریپیدایش خون  - 2

در بیماریهاي کلیوي . ) کراتینین ماده دفعی است که توسط کلیه هاي سالم از خون خارج می شود(آزمایش کراتینین خون  - 3

  .در خون ممکن است افزایش یابد ن، سطوح کراتینی

  تکرر ادرار به ویژه در شب -4

  مشکل در ادرار کردن یا ادرار درد آور - 5

 تورم در چشم ها، تورم دست ها و پاها به ویژه در کودکان -6
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از فعالیت اي  کند و پیش از ایجاد هر گونه شکایت موجب تخریب قسمت عمده معموالً بی سر و صدا پیشرفت میبیماري کلیوي 

  .بنابراین افراد در معرض خطر پیشرفت بیماري کلیوي باید بطور مرتب مورد ارزیابی قرار گیرند. گردد می کلیهو عملکرد 

پرفشاري خون، بیماري عروقی و وابستگان نزدیک افراد  -  دیابت - هستند که مبتال به بیماري قند افراد در معرض خطر کسانی 

این موضوع . باشند گاهی اوقات افراد با بیماري شدید کلیوي نیز بدون عالمت می. باشند می کلیهمبتال به بیماریهاي ارثی 

توانند  به هرحال شکایات و عالئم زیر می. کند یا آزمایش ادرار را در بررسی مشکالت کلیوي روشن می خوناهمیت آزمایش 

بعضی از عالئمی که . شود هاي بیشتر توصیه می نشانگر بیماري کلیوي باشند که در صورت وجود، انجام آزمایشات و بررسی

رار خونی، دفع اد* ها، دست یا پا  چشمورم *  خونپرفشاري *  خستگی: * اند از تواند نشانگر بیماري کلیوي باشد عبارت می

  .خارش سراسري پایدار) * کاهش وزن(کاهش اشتها ) * بیشتر از یک بار در موقع خواب(ادراري  شب* تیره یا رنگ چاي 

   
  پیشگیري کرد؟توان از بیماریهاي کلیوي  چگونه می 

  
  کنترل منظم فشار خون- 1

  کنترل قند خون - 2

  پیشگیري از مصرف بی رویه مسکن ها - 3

  س طوالنی مدت با سموم ، آفت کش ها پیشگیري از تما - 4

  
   :سنگ هاي کلیوي

 
 .وندـاخته می شـیدي و امالح سـختی هستند که در داخل کلیه ها و از نمک هاي اسـلیوي رسوبات سـسنگ هاي ک

 و غلیظ شدن ادرار است که باعث کریستالی شدن ،یجاد سنگ هاي کلیوي متعدد اند، ولی شایع ترین علتا علل

  .چسبیدن مواد معدنی به یکدیگر می گردد

به طور معمول درد از ناحیه پهلو و یا کمر، دقیقا در زیر دنده ها شروع می . حرکت و عبور سنگ کلیه غالبا با درد همراه است

سنگ وارد مجاري ادراري می شود، شدت درد تغییر می    ی کهزمان. شود و به سمت تحتانی شکم و یا لگن حرکت می کند

  .معموال سنگ هاي کلیوي منجر به بروز آسیب جبران ناپذیر نمی شوند.یابد

صرف نظر از داروهاي مسکن و نوشیدن مقادیر زیادي مایعات، درمان هاي دیگر غیر ضروري اند، ولیکن به هر جهت درمان می 

  .ي مکرر در افراد مستعد کمک کننده باشدتواند در پیشگیري از سنگ ها
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  عالیم
 

میزناي یا حالب، لوله ارتباط دهنده کلیه و مثانه . که وارد میزناي شود،می شود    یک سنگ کلیه زمانی منجر به ظهور عالئم

 :در این زمان عالئم و نشانه هاي زیر ظهور می کنند. است

 ها هدنددرد شدید در ناحیه پهلو و کمر، درست در زیر -

 درد منتشرشونده به سمت تحتانی شکم و لگن-

 درد در هنگام دفع ادرار-

 

  :منابع
  

www.journal.blogfa.com١-   
     www.Farateb.com٢-  

   www.tebyan.net3 -  
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  :بیماري گواتر 
  
ده تیروئید در جلوي حنجره قرار دارد و کار آن تنظیم غ. یعنی بزرگ شدن غده تیروئید به هر علت از جمله کمبود یدگواتر  

کمبود ید در مواد غذایی باشد و بزرگ شدن تیروئید  گواتر که علت اصلی بیماري رسد به نظر می .سوخت و ساز بدن می باشد

به نمک طعام سبب  ن یدددر چند دهه اخیر، افزو.بدن براي استفاده بیشتر از ید وارد شده به بدن است ، واکنش جبرانی

انسان ید را از مواد غذایی،  .است شده آمریکا و اروپایی کشورهاي از بسیاري در گواتر نوع پیشگیري و شاید ریشه کن کردن این

ستگاه گوارش دکند و آن را به راحتی از راه  حیوانی و گیاهی دریافت می

 .میکند دفع ادرار از راه را آن جذب و توسط غده تیروئید می گیرد و مازاد

آن داراي ید  یافته هاي پزشکی نشان می دهد در مناطقی که خاك و آب

 ن ید مواد غذایی براي صحت اعمال تیروئید کفایت نمیکافی نیست، میزا

 .کند

میکروگرم  100اگر مصرف ید روزانه به کمتر از  میکروگرم است که 300تا  100پزشکان معتقدند نیاز مطلوب روزانه به ید بین 

 گر ناشی از کمبود ید منجرمیکروگرم برسد به بروز اختالت دی 50صورتی که به کمتر از  برسد، ممکن است گواتر بروز کند و در

  .خواهد شد

اندازه گیري ید  کارشناسان در این زمینه،.گواتر است و عالئم بالینی کم کاري تیروئید موجود نیست تنها تظاهر کمبود ید” اکثرا

 .ادرار را یک شاخص اساسی و مهم براي تشخیص کمبود ید می دانند

صبحگاهی دانش آموزان مدارس  تعیین میزان دفع شده در نمونه ادراربررسی کمبود ید در یک منطقه، بهترین شاخص  جهت

 .آن منطقه است

 بیماري، استفاده از نمک ید دار است که در همه سنین استفاده می شود و بجاي نمک متداولترین روش پیشگیري از بروز این

ی ـبارداري وجود ندارد و در بعض تفاده از آن درـنعی براي اسـیرد، هیچ مـتفاده قرار می گـیزان مورد اسـمان مـمعمولی و به ه

 .اضافه می شود ناطق دنیا به آب آشامیدنی و یا آرد نانوایی نیز یدـم

رشد بسیاري از گواترهاي کوچک می شود ، با این وجود  توقف” استفاده از نمک ید دار سبب پیشگیري از بروز گواتر و احتماال

 .گردد نمی) آنها که بدون به عقب بردن سر از نزدیک یا دور دیده می شوند ( زرگتر ب تاثیري در کاهش اندازه گواترهاي

 .شود براي درمان این نوع گواترها، تجویز هورمونهاي تیروئید توصیه می
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٢٢٠ 
  

یک یا ( میکروگرم  200تا  100که با مقادیر  پزشکان بهترین فرآورده هاي تیروئیدي را قرصهاي لووتیروکسین سدیم می دانند

 .می شود در روز سبب کاهش اندازه گواتر) و قرص د

ضروري نیست؛ مگر در مواردي که اندازه گواتر  مصرف این دارو در موارد حاملگی و شیردهی مانعی ندارد و درمان جراحی نیز

زیر معموالً درمان با لوویتروکسین در موارد  .استثنایی دیگري وجود داشته باشد سبب بروز عالئم انسدادي شده و یا موارد

 .کنند اي به ویژه بیماري قلبی، زنان یائسه که درمان جایگزین هورمون دریافت نمی سن باال، بیماري زمینه: شود توصیه نمی

 .گواتر ، بیمار تا پایان عمر از فرآورده هاي تیروییدي استفاده کند در این صورت بهتر است براي جلوگیري از عود

برابر مردان به آن مبتال  10کند و زنان  درصد از مردم جامعه را دچار می 10شایعی است که حدود  بیماري گواتر، بیماري بسیار

  . شوند می

عالئم گواتر معموالً در بیمارانی که از گواتر خود آگاه هستند شایعتر است و شامل احساس فشار و توده در گلو، احساس خفگی، 

 . میشود نفس تنگی و بلع سختی در

رشد سریع، عالئم درد، احساس ناراحتی و تنگی  عبارت ازمی تواند فرد را به بدخیم بودن گواتر مشکوك کند  مشخصاتی که

 . هستند سخت قوام اب بزرگ گواتر ،)لنفادنوپاتی( تیروئیدي خارجی برجستگی یا توده نفس اخیر، وجود

در . و عقب ماندگی ذهنی در کودکان می گرددگاه گواتر به علت کم کاري غده تیروئید ایجاد می شود که موجب کوتولگی 

بزرگساالن، ایجاد بیماري می کند که این بیماري بصورت خستگی، ضعف، عدم تحمل سرما، یبوست و گرفتگی صدا ظاهر می 

   .میباشند قلبی هايناراحتی و کلفت زبان مو،کم ابروهاي و رنگ زرد و سرد پفکرده، صورت داراي در ظاهر این افراد .شود

گاهی گواتر در اثر پرکاري تیروئید ایجاد می شود که همراه با عالئمی مانند ضعف عمومی، عرق فراوان، الغري، عصبانیت، 

  . اسهال، عدم تحمل گرما و خیرگی چشم می باشد

ه در در دوران حاملگی کمبود ید می تواند به جنین آسیب برساند و منجر به کوتولگی و عقب ماندگی ذهنی نوزاد گردد ک

   .کاست آسیب ازمیزان میتوان صورت معالجه سریع

بعضی مواد غذایی مانند گل کلم، . نمک ید دار، ماهی هاي آب شور، میگو داراي مقدار زیادي ید می باشند: مهمترین منابع ید

 .کلم دلمه اي، شلغم، بادام زمینی ضد جذب ید هستند و موجب کمبود ید در بدن می شوند

  : منابع

1 - www.seemorgh.com/health  

2-www.sums.ac.ir 
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٢٢١ 
  

  : کم خونی 
 

کم خونی . کم خونی یک مشکل مهم بهداشتی در بسیاري از کشور ها، بخصوص در کشور هاي فقیر و در حال توسعه می باشد

این ناراحتی نتیجه کاهش نیروي اکسیژن رسانی . رنج می برندانواع مختلفی دارد ولی همه مبتالیان از ناراحتی هاي مشترکی 

افراد کم خون زود خسته . شدت ناراحتی ها بستگی به میزان کم خونی و سرعت پیشرفت آن دارد. خون به بافت ها می باشد

م و تهوع از تنگی نفس، طپش قلب، سرگیجه، سردرد، احساس وزوز در گوش، پریدگی رنگ و بی اشتهایی و سوء هض. می شوند

  .عالئم دیگر کم خونی می باشند

   :مهمترین کم خونی ها عبارتند از

و  c و b12 ـ کم خونی هایی که در اثر کمبود بعضی مواد مورد نیاز در خون سازي می باشد مثل آهن، ویتامین هاي

  .اسیدفولیک

منفی بدنیا می  Rh مانند کودکانی که از مادرانـ کم خونی هایی که در اثر از بین رفتن گلبولهاي قرمز خون ایجاد می شود 

آیند و یا از بین رفتن گلبولهاي قرمز در اثر سم هاي میکروبی، انگل ها، سم مار، خوردن بعضی مواد شیمیایی مثل نفتالین و 

   .مواد غذایی از قبیل باقال ممکن است ایجاد کم خونی کند

یعنی استفاده از مواد غذایی حاوي آهن مانند گوشت، جگر، زرده تخم مرغ، بنابر این با خوردن مواد غذایی مورد نیاز بدن 

سبزیجات برگ سبز، حبوبات و از میوه ها انگور، هلو، زرد آلو و انواع ویتامین ها و شناسایی افراد حساس به باقال، رعایت 

براي . م خونی ها پیش گیري نمودبهداشت فردي براي جلوگیري از ایجاد سم هاي میکروبی و انگلی، می توان از انواع ک

باید مادر در دوران بارداري تحت مراقبت باشد و نیز نوزاد او » منفی RH» جلوگیري از کم خونی نوزادان متولد شده از مادران

  .باید تحت مراقبت کامل قرار گیرد

  

  www.sums.ac.ir-: منبع
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٢٢٢ 
  

 :بیماري آسم

  
آسم یک بیماري التهابی مزمن راههاي .آن سرفه ، خس خس و تنگی نفس است آسم یک بیماري ریوي است که عالیم اصلی  

  .هوایی تنفسی است که در افرادي که زمینه حساسیت به بعضی از عوامل محیطی را دارند تشدید می شود

ان مناسب این پدیده التهابی موجب انسداد راههاي هوایی تنفسی می شود و عالیم خاص بیماري را ایجاد می کند و با درم

  .زندگی راحتی براي فرد به ارمغان می آورد

  :عواملی که باعث بروز بیماري می شوند عبارتند از

  )دودهاي ناشی از ماشینهاي دودزا(آلودگی هوا - 1

  عفونتهاي ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی- 2

  .سیگار می کشنددود سیگار در کودکانی که پدر و مادر سیگاري دارند یا بزرگساالنی که خود آنها  - 3

  گرد و غبار محیطهاي شغلی مثل گرد چوب و یا دود و بخار ناشی از لهیم و جوشکاري - 4

  .نامیده می شوند و در بستر خواب ، مبلمان پارچه اي، قالی و موکت وجود دارند "مایت"بندپایان بسیار ریزي که  - 5

  )وجود حشرات و حیوانات خانگیدود سیگار، سوخت فسیلی، گرد و غبار ، (آلودگی محیط خانه  -6

  در فصول خاصی از سال به علت تراکم زیاد گرده هاي گیاهان - 7

  حبوبات، شیر گاو ، دانه هاي جو و گندم: سال این مواد 2با شیوع کمتر ، مواد غذایی خاص بخصوص درکودکان زیر  - 8

  .می توانند باعث ایجاد آسم در فرد مستعد شوند داروهاي قلبییک سري از داروها مانند آسپرین، ایندومتاسین و بعضی از  - 9

می باشد و باید گفت که هر هیجان روحی و استرسی می  استرس هاي روحیاز عوامل دیگر که باعث ایجاد آسم می شود،  - 10

  .تواند باعث شروع حمله یا بیماري آسم شود

  عالیم بیماري آسم کدام است؟

البته الزم نیست که بیمار هر سه عالمت را با هم . خس خس سینه و تنگی نفس استسرفه، مهم ترین عالمت هاي آسم، 

کن است عالیم دیگري مانند هم چنین بیمار مم. داشته باشد و ممکن است بیمار فقط یکی از انواع عالمت ها را داشته باشد

معموالً در افراد . افزایش خلط، حساس بودن به بوها مانند بوي غذا، بوي عطر و بوي بعضی از گل هاي تند را داشته باشند

  . آسمی حمالت آسم و تنگی نفس و حمالت سرفه در شب ها باعث می شود که این بیماران از خواب بیدار شوند

 افراد بالغ مبتال به آسم، در کودکی نیز دچار خس خس سینه بوده اند و والدین اظهار می دارند که الزم به ذکر است که معموالً

  .این بیماران در زمان کودکی دچار سرماخوردگی هاي طوالنی مدت می شده اند و سرفه هاي طوالنی داشته اند
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٢٢٣ 
  

  راه هاي تشخیص بیماري آسم کدام است؟

معاینه بیمار می باشد که توسط پزشک انجام می مهم ترین راه تشخیص، شرح حال و 

بدون درد است که با آن  یآزمایش(گیرد و در صورت صالحدید پزشک اسپیرومتري 

چنان . انجام می گیرد )یک فرد را اندازه گیري نمود)  حجم تنفسی(توان تنفس  می

بدین صورت که در این . چه بیمار آسم داشته باشد در این تست مشخص می شود

در طی این آزمایش به مریض اسپري داده . ست حجم هاي ریوي کاهش پیدا می کندت

می شود و آزمایش، قبل و بعد از مصرف اسپري تکرار می شود، بعد از مصرف اسپري آن حجم که قبل از مصرف اسپري کاهش 

قبل و بعد از مصرف اسپري جهت  انجام تست. پیدا کرده بود، بعد از مصرف اسپري معموالً درصدي افزایش حجم پیدا می کند

تشخیص کمک کننده است، چون بیمارانی هستند که اسپیرومتري طبیعی دارند و نشانی از کاهش حجم نشان نمی دهند و 

  . حتی ممکن است این دوره ها به حدود چندین سال هم بکشد.فقط به صورت دوره اي دچار مشکل می شوند

حمله اي یا متناوب باشد و حتی ممکن است بیمار در صبح خوب باشد و در شب حالش بد شود و  ددر کل این بیماري می توان

در این گونه . یا ممکن است بیمار فقط در شب ها حالش بد باشد و در نتیجه تست تنفسی هم می تواند تابعی از این قانون باشد

  .شود که بیمار آسم دارد یا نهموارد پزشک می تواند از تست هاي تحریکی استفاده کند تا متوجه 

  :راههاي پیشگیري

چون این بیماري از شایعترین بیماریهاي دستگاه تنفسی است و علل بوجود آورنده آن نیز فراوان می باشد الزم است که نکات 

  :زیر رعایت شود

  نکشیدن سیگار- 1

  در معرض دود سیگار قرار نگرفتن- 2

  ر و یا آلودگیهاي دیگر هوا در آنها وجود داشته باشددوري جستن از محیطهایی که گرد و غبا - 3

  اجتناب از تماس با حیوانات اهلی خانگی مثل گربه و سگ - 4

مراقبت از کودکان به منظور پیشگیري از ابتالي آنان به عفونتهاي ویروسی ، چون این عفونتها ممکن است باعث شروع آسم  - 5

  .شوند

  ر کودکانتشخیص به موقع حساسیتهاي غذایی د -6
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  :درمان

کنترل آسم زیاد آسان نیست بلکه احتیاج مداوم به درمان صحیح دارد که ممکن است سال ها طول بکشد و حتی در برخی از 

  .کشد  موارد تمام عمر به درازا می

ب موارد بیماري شوند در اغل هایی وجود دارد که با وجود این که عالج بخش قطعی نیستند ، باعث می براي این بیماري درمان

  .تحت کنترل درآید و بیمار از یک زندگی عادي برخوردار شود

موفقیت درمان آسم رابطه مستقیم با  .در این میان مسئله چگونگی استفاده صحیح از داروهاي مختلف براي آسم مهم است

ف شود اثر آن بیشتر است و نیاز تر مصر  پس بنابراین هرچه دارو صحیح .هاي پزشک دارد پذیرش دارو و عمل صحیح به توصیه

  .شود مریض به پزشک و درمان آن کمتر می 

برخی از بیماران باید از . داروهاي ضد آسم بسیار و گوناگون هستند و براي استفاده از هر کدام آنها باید کارکرد آنها را شناخت

ین ممکن است بیمار را کمی سردرگم کند؛ به عالوه دو دارو یا بیشتر استفاده کنند و ممکن است دستگاه ها با هم فرق کنند و ا

  .این که این داروها باید در طول روز به طور مرتب مصرف شوند

  

  :منابع

-www.IRTEB.COM  

- www.sums.ac.ir  
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٢٢٥ 
  

  
  :فنیل کتونوري

PKU آالنین فنیل. (یک بیماري متابولیک است که به دلیل کمبود یا فقدان آنزیم فنیل آالنین هیدروکسیالز ایجاد می شود 

 بطور ماده این نشود، استفاده پروتئین ساخت براي بدن در غذایی مواد آالنین فنیل از چنانچه .است ضروري آمینه اسید یک

 تجمع موجب بیوپترین هیدرو تترا یعنی آن تورـکوفاک یا سیالزـهیدورک آالنین فنیل آنزیم مبودـک .گردد می تجزیه طبیعی

 می بدن اتـمایع در آالنین فنیل

 هاي متابولیت سایر و ها متابولیت این.شود می تبدیل آمین اتیلین فنیل و اسید پیرویک فنیل به اضافی آالنین فنیل .)شود

 ابتداي در مبتال کودك .گردند می مغزي صدمه موجب و نموده مختل را طبیعی متابولیزم اضافی آالنین فنیل با همراه بعدي

 تحت که صورتی در کودك .شود می آشکار ماه چند طی و کند می پیشرفت بتدریج ذهنی ماندگی عقب و است طبیعی تولد

 .داد خواهد دست از را  IQ از نمره 50 اول سال پایان تا و شد خواهد کاستهاو   IQ از نمره 4 ماه هر ازاء به نگیرد، قرار درمان

 24اغلب بیماران به حدي دچار عقب ماندگی می شوند که نیاز به مراقبت  است شدید بیماري این در مغزي ماندگی عقب

 مخصوص بوي  .کند می پیدا هدف بی حرکات با همراه پرفعالیتی مبتال کودك ،ساعته یا نگهداري تمام وقت در آسایشگاه دارند

 اغلب .یافت توان نمی را یکنواختی عالئم عصبی، معاینه رد  .است اسیدالکتیک متابولیت به مربوط کودکان این نامطبوع و

که غربالگري نوزادان در حال انجام است و کودکان  یدر کشورهای. دارند نیز تشنج بیماراناین       و هستند هیپرتونیک بیماران

تشخیص این بیماري در بدو تولد با . مبتال به موقع شناسایی و درمان می شوند بندرت می توان تظاهرات این بیماري را دید

تولد و ترجیحاً ساعت از  72تا  48خون نوزاد بعد از گذشت . توصیه می شود. . اندازه گیري فنیل آال نین خون انجام می شود

  . بعد از تغذیه پروتینی گرفته شود

این الگوي ارثی تحت تاثیر ازدواج فامیلی قرار دارد و . می شوند از نوع اتوزوم مغلوب است  PKUتمام اختالالتی که منجر به 

سالگی است که در  2سن متوسط تشخیص بیماري در شرایط عدم غربالگري . برابر  افزایش می دهد 2شانس بروز اختالل را تا 

با . این سن صدمات مغزي کامل شده و درمان فقط از شدت هیپراکتیویتی می کاهد و صدمات مغزي غیر قابل برگشت است

 IQغربالگري امکان درمان گرچه آسان نیست وجود دارد و به خوبی در کشورهاي مختلف انجام شده و بدون استثناء در حفظ 

 در آن هاي متابولیت و آالنین فنیل کاهش بر متمرکز بیماري این درمانی اقدامات. وفق بوده استافراد مبتال در محدوده نرمال م

 تحت باید رژیم این .شود محدود باید بیماران این رژیم آالنین فنیل .است مغزي صدمه کاهش یا ممانعت آن هدف و است خون

 سطح . شود حاصل اطمینان خون آالنین فنیل مناسب سطح از خون مکرر آزمایشات با و گردد تنظیم تغذیه متخصص یک نظر

 لیکن یابد می کاهش غذایی رژیم کنترل شدت کودك عمر از سال 6 از بعد چه گر.است   mg/dl 6- 2 بین نظر مورد سرمی
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٢٢٦ 
  

                                                                                                           .است بحث مورد همچنان یابد ادامه غذایی مخصوص رژیم عمر، از سالی چه تا که موضوع این

  - www.sums.ac.ir:منابع

  : ) galactosemia( زومیوگا ال کت

این . ترانسفراز می باشد –پوریدیل  –فقدان آنزیم پی گاالکتوز یک ناتوانی متابولیک تبدیل گاالکتوز به گلوکز است که ناشی از 

لوب منتقل می شود شیر خوران مبتال اوایل سالم بنظر میرسند اما پس از چند روز عذا خوردن غناهنجاري ارثی و بصورت م

براي . بزرگی کبد و ادم همراه است تشخیص با آزمایش ادرار و خون انجام  می گیرد ،زردي ،با اسهال استفراغ شروع شده و

درمان باید شیر و فراورده هاي آنرا از رژیم غذایی حذف کرد که با این عمل عالئم از بین خواهد رفت و به عنوان غذا باید از 

از تمام ترکیباتی که حاوي الکتوز یا گاالکتوز باشد بشدت  گیاهی استفاده نمود  و يمیوه ، سبزیجات ویتامینها ، امالح و چربیها

 .کرداجتناب 
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  غربالگري شنوایی نوزادان 

ماهگی 18در صورت اجرا نشدن غربالگري شنوایی ممکن است کم شنوایی تا  کم شنوایی در نوزادان وضعیتی پنهان است و

در زمان تولد بیش ) کم شنوایی(کاهش شنوایی شایعترین نقص مادرزادي است و میزان شیوع اختالل در شنوایی . پنهان بماند 

در رشد طبیعی گفتار و زبان ،  افت شنوایی باعث آسیبهاي جدي. برابرمجموع اختالالت قابل ارزیابی در نوزادان است 2از 

  . یادگیري و رشد فردي و اجتماعی نوزاد می شود

آزمونهاي شنوایی سنج بسیار دقیق و حساسند و می توانند ا فت هاي شنوایی ضعیفی که با روشهاي معمولی وعامیانه ونامناسب 

ایی صورت نگیرد کسب مهارتهاي زبانی چنانچه تشخیص زود هنگام افت شنو.باشند را کشف و مشخص نمایدقابل تشخیص نمی

  .،اجتماعی و شناختی که زیر بناي آینده تحصیلی وموفقیتهاي آتی ایشان در جامعه است سخت وغیر ممکن خواهد بود

براساس دستور العمل سازمان بهداشت جهانی تمامی نوزادان باید قبل از ترخیص از بیمارستان تحت آزمایش هاي غربالگري 

سال از  2الی 1گیرند در صورت تشخیص زود هنگام افت شنوایی تکامل طبیعی کالمی ،شناختی واجتماعی کودك شنوایی قرار 

طرح غربالگري شنوایی . ماهگی تحت تشخیص و مداخله قرارگرفته اند جلوتر خواهد بود6همساالن مشابه خود که بعد از 

ائه خدمات الزم و مداخله به هنگام جهت جلوگیري از عوارض کم نوزادان و شیرخواران با هدف شناسایی زود هنگام شنوایی و ار

این طرح در سه مرحله . شنوایی حداکثر تا سن یک ماهگی نوزاد اجرا می شود و توسط سازمان بهزیستی اجرا می گردد

ش قرار می گیرند در مرحله اول غربالگري تمام نوزادان در بیمارستان مورد سنج. غربالگري ،ارزیابی و مداخله اجرا می شود

نوزادانی که به هر دلیل در مرحله اول رد شده اند در مرحله دوم مجددا مورد ارزیابی دقیق تر قرار می گیرند ودر نهایت نوزادانی 

که کم شنوایی آنها مشخص و قطعی شود در مرحله مداخله قرار می گیرند که شامل ارجاع به پزشک مربوطه ودر نهایت 

  .می باشداقدامات توانبخشی 
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