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مقدمه
بهداشت كه از آن تعریفهاى زیادى به عمل آمد ،عبارت است از علم و هنر پیشگیرى از بیماریها ،و طوالنى كردن
عمر ،و باالبردن سطح سالمت و توانایى بشر كه سالمت جامعه وابسته به سالمت افراد است و اگر تك تك افراد
جامعه سالم باشند ،مى توان در مجموع  ،یك جامعه سالم و توانا به وجود آورد
به طور خالصه اهداف بهداشتى را مى توان به صورت زیر بیان كرد

سالم سازى محیط زیست

كنترل بهداشت عمومى

آموزش بهداشت عمومى

ایجاد خدمات پزشكى و پرستارى براى تشخیص و درمان بیماریها

ایجاد و توسعه  ،یك سیستم اجتماعى كه در آن هر فرد از وسایل و امكانات الزم براى سالم بودن
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برخوردار باشد تا افراد از حق مسلم خود یعنى سالمت و زندگى طوالنى بهره مند و در واقع بیمارى بتوانند از آن
خدمات بهره مند شوند

تعریف سالمت از نظر بهداشت جهانى

سالمت  ،عبارت از :تاءمین رفاه كامل جسمانى  ،روانى و اجتماعى است  .به این ترتیب كسى را كه بیمارى
جسمى نداشته باشد نمى توان فرد سالمى دانست ؛ بلكه شخص سالم كسى است كه از سالمت روح نیز برخوردار و
از نظر اجتماعى در آسایش باشد
هداشت عبارتست از نگهداری و ارتقای سالمت و پیشگیری از بیماریها و افزایش قدرت روحی ،جسمی و
اقتصادی در افرادی که به علت بیماری ناتوان شدهاند

بهداشت عمومی چیست

یکی از فعالیتهای سازمان یافته اجتماعی است که به منظور حفظ ،ارتقاء و بازسازی سالمت افراد انجام میگیرد و
در برگیرنده خدماتی است که به کل جامعه ارایه میشود
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بهداشت فردی چیست
شامل دستورالعملهایی است که در جهت تأمین ،حفظ و ارتقای بهداشت و سالمتی فرد بکار میرود
بهداشت پوست
پوست یکی از اعضاء مهم و وسیع بدن است .که حاوی غدد مواد چربی است ،در نتیجه فعالیت این غدد ،آب ،مواد
زائد ،امالح و مقداری چربی از طریق پوست از بدن دفع میشود.
دفع مواد مزبور به همراه فعالیت باکتریهایی که در نقاط مختلف پوست ،خصوصا در نواحی گرم و مرطوب
زندگی میکنند سبب تخمیر مواد موجود در عرق و پوست میشوند.
به این ترتیب بوی نامطبوعی ایجاد مینماید که جهت رفع آن ،اقداماتی باید انجام داد

فعالیت غدد مولد عرق در سنین بلوغ فوقالعاده زیاد بوده و با ورزش ،گرمی هوا ،پوشیدن لباسهای ضخیم،
خستگی ،عصبانیت ،نگرانی ،هیجان ،بیشتر میشود و به منظور محافظت از پوست و رعایت بهداشت توجه به
موارد زیر ضروری است
هر کس باید بدن خود را حتیاالمکان همه روزه یا حداقل هفتهای دوبار با آب و صابون بشوید
تعداد دفعات استحمام با توجه به دمای هوای ،میزان فعالیت ،آلودگی هوا و محل کار متفاوت است

شستشوی بدن با آب و صابون ،پوست را از وجود مواد زائد پاک میکند.
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مواد قلیایی موجود در صابون ،سبب حل شدن در چربیها و مواد زائد موجود بر پوست شده و جلوی انسداد منافذ
پوستی را میگیرد
استحمام با آب گرم نه تنها سبب بهتر حل شدن مواد زائد و نرمی و لطافت پوست میشود بلکه رفع خستگی
عضالنی و افزایش خون گیری پوست را نیز شامل میشود

استحمام ،بالفاصله پس از صرف غذا ،موجب گشاد شدن عروق پوست بدن شده و خون را از معده و دیگر
اندامهای داخلی متوجه پوست میکند

برای استفاده از انواع صابون و شامپو باید به نوع پوست (چرب ،خشک ،معمولی) توجه کرد
استفاده از وسایل شخصی در استحمام ضروریست  .چرا که استفاده مشترک از این وسایل سبب انتقال بیماریهای
عفونی و قارچی میشود

از آنجا که بسیاری از بیماریهای انگلی و عفونتهای رودهای از طریق دستها و ناخنهای آلوده انتشار مییابند،
شستن صحیح دستها و کوتاه کردن ناخنها بطور مرتب ضروری است

قبل از غذا خوردن ،طبخ غذا ،هنگام آماده کردن ظروف و وسایل سفره ،بعد از رفتن به توالت و دست زدن و
نظافت کردن حیوانات ـ باغبانی و زراعت و پس از مالقات و تماس با بیماران مبتال به بیماریهای واگیر ،شستن
صحیح دستها ،توصیه میشود
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عادات جویدن ناخن غیر بهداشتی بوده و سبب ابتالی فرد به بسیاری از بیماریها خواهد شد

شست و شوی روزانه پاها ،از تجزیه عرق و بوی نامطبوع پا جلوگیری میکند

استفاده از کفش مناسب به نحوی که هیچگونه فشاری به پا وارد نکرده و سبب تغییر فرم طبیعی استخوان بندی پا
نشود ،از نکات مهمی است که باید در مورد سالمت پا و ستون فقرات ،بدان توجه نمود

بهداشت مو
موی سالم ،ظاهری درخشان ،مرتب و قابل انعطاف دارد نکات اساسی که در بهداشت مو باید مورد توجه قرار
گیرد عبارتند از

نوع شامپو و سایر مواد پاک کننده مهم بوده و انتخاب صحیح آنها با توجه به مشخصات مو ،به ویژه میزان چرب
بودن آنها است و باعث تقویت رشد مو و سالم ماندن آنها میشود
برس کشیدن روزانه موها باعث تشدید سرعت جریان خون
در پوست سر شده و از جمع شدن گرد و غبار و مواد زائد در پوست سر جلوگیری به عمل میآورد
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شوره سر با شستن مرتب موها ،شانه کردن و برس زدن قابل کنترل خواهد بود

پس از شست شوی موها ،برای خشک کردن آنها باید از مالش شدید با حوله خودداری شود و بجای آن ،موها را با
فشار دادن به حوله خشک کرد

دفعات شست و شوی موها به نوع آن (چرب ـ خشک ـ معمولی) بستگی دارد

بهداشت چشم
اختالل در بینایی ،سبب کاهش ارتباط فرد با محیط و توان یادگیری وی میشود .به منظور پیشگیری از بروز
اختالل در قوه بینایی ،رعایت این نکات بهداشتی ضروری است

استفاده از حوله شخصی و تمیز ،در پیشگیری از عفونتهای چشمی ،امری بسیار مهم است

هنگام مطالعه میبایست از نور کافی که از پشت سر و طرف چپ میتابد ،استفاده نمود و فاصله چشمها از سطح
مطالعه باید بین ۵۴ـ ۰۳سانتی متر باشد
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در صورت بروز عوارضی مانند تاری دید ،اختالل در قدرت بینایی ،خستگی در هنگام مطالعه و  ...سریعا به
چشم پزشک مراجعه کنید

در سالمت چشمها نقش اساسی دارد  Aمصرف غذاهای متنوع و مناسب ،خصوصا غذاهای حاوی ویتامین

در صورت مشاهده هر گونه اختالل در ظاهر چشمها ،اعم از افتادگی پلک ،قرمزی ،تورم ،انحراف و باید سریعا
به پزشک مراجعه نمود

در صورت ورود اجسام خارجی و یا مواد شیمیایی به چشمها از مالش آنها خودداری نمایید و سریعا چشم را با
مقادیر فراوان آب ،شست و شو داده و با یک گاز تمیز پوشانده و سریعا به پزشک مراجعه نمایید

برای شست و شوی چشم از ماساژ آن به هنگام شست و شو ،جدا خودداری نمایید .بهترین راه این است که پلک ها
را از دو طرف کنار زده و چشم را در زیر شیر آب نگهدارید
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مطالب موجود دراین کتاب

آرتریت صفحه  01تا 01
آسم صفحه  01تا 01
اوتیسم صفحه  00تا 41
کالمیدیا صفحه  41تا 10
دیابت صفحه10تا 14
صرع صفحه  14تا 10
آنفلوآنزاصفحه  14تا 14
ژیاردیازیس صفحه 15تا 40
ویروس پاپیلوما صفحه  40تا صفحه 45
مننژیت صفحه 46تا 41
سالمونالصفحه  44تا 50
تریکومونیازیس صفحه  54تا 54
ابوال صفحه  55تا 64

Page 9

مهم ترین اختالالت بهداشتی جهان

آرتریت
آرتریت از مهم ترین اختالالت بهداشتی جهان است

آرتریت به التهاب مفصل اشاره می کند .التهاب می تواند هریک از ساختارهای اساسی درون مفصل شامل :دیواره
مفصل (سینوویوم) ،استخوان ها ،غضروف ،یا بافت های حمایتی را تحت تأثیر قرار دهد.
عالیم شایع آرتریت شامل درد ،خشکی و تورم مفصل است .این شرایط می تواند یک یا تعداد زیادی مفصل را در
بدن تحت تأثیر قرار دهد
علل زیادی می توانند باعث به وجود آمدن آرتریت شوند ،اگرچه برخی شایع تر از بقیه هستند.
بعضی انواع آرتریت به خوبی به درمان پاسخ می دهند و بدون به جا گذاردن هیچ اثر طوالنی مدتی برطرف می
شوند در حالی که کنترل برخی دیگر مشکل تر است و می توانند ناتوان کننده باشند
علل آرتریت
علل زیادی می توانند آرتریت ایجاد کنند .این علل شامل فرسودگی مرتبط با سن ،عفونت ها ،شرایط اتوایمیون،
صدمات و ...هستند
عالیم آرتریت
عالیم مفصلی :شایع ترین عالیم آرتریت شامل درد و خشکی مفصل است .همچنین ممکن است حساس بودن
مفصل ،تورم و محدودیت حرکت یک یا تعداد بیشتری مفصل هم وجود داشته باشد.
پوست اطراف مفصل نیز گاهی قرمز است
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دو نوع اصلی آرتریت وجود دارد :آرتریت التهابی که به وسیله شرایط روماتولوژیک یا عفونت ایجاد می شود و
آرتریت غیر التهابی که به علت صدمه ،افزایش سن یا سایر علل ایجاد می شود .مثال های آرتریت التهابی شمل
نقرس و آرتریت روماتوئید است.
مثال آرتریت غیر التهابی استئوآرتریت (آرتروز) است .محل ،زمان والگوی درد مفصل و نیز وجود تورم و عالیم
خارج مفصلی (مثل راش (بثورات پوستی)) می تواند به افتراق بین نوع التهابی و غیر التهابی کمک کند
آرتریت التهابی :آرتریت التهابی معموال باعث خشکی مفصل در هنگام استراحت بخصوص خشکی صبحگاهی می
شود.
انواع مشخصی از آرتریت التهابی مثل آرتریت روماتوئید و لوپوس اریتماتوسیستمیک ،مفاصل را در هر دو
سمت بدن تحت تأثیر قرار می دهند
آرتریت غیرالتهابی :آرتریت غیر التهابی معموال باعث دردی می شود که با حرکت و افزایش وزن بدتر می شود
و هنگام استراحت برطرف می شود.
مفاصل در یک یا دو سمت بدن ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرند
تشخیص آرتریت :روند تشخیص آرتریت شامل مراحل زیادی است .شرح حال پزشکی و معاینه فیزیکی معموال
کمک کننده ترین اطالعات را فراهم می کند.
گاهی آزمایش ،تصویربرداری و سایر روش ها الزم است
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آزمایش و تصویربرداری :آزمایش و تصویربرداری ممکن است گاهی ،اما نه همیشه ،برای تشخیص آرتریت
مورد نیاز باشد.
آزمایش های خونی ممکن است پیشنهاد شود.اگر شک به آرتریت روماتوئید یا لوپوس باشد ،آزمایش خون برای
اتوآنتی بادی هایی که به طور شایع در این بیماری ها وجود دارد می تواند کمک کننده باشد
آزمایش مایع داخل مفصلی که مایع سینوویال نامیده می شود ،اغلب در تشخیص علت آرتریت کمک کننده است.
مایع با گذاشتن سوزنی ویژه داخل مفصل و کشیدن نمونه برداشته می شود .این کار تپ
)(tap
بیرون کشیدن مایع مفصلی نامیده می شود .بررسی مایع مفصلی بخصوص برای اطمینان یافتن از این که آرتریت
التهابی است و در تشخیص آرتریت عفونی (به علت باکتری) از نقرس یا نقرس کاذب کمک کننده است
عکس برداری (رادیوگرافی) ساده تصویری از )جزئیات( استخوان ها فراهم می کند .سایر روش های
تصویربرداری مثل سونوگرافی ،ام آرای و سی تی اسکن تصاویری از بافت درون و اطراف مفصل فراهم می
کند.
یک یا تعداد بیشتری از این تصویربرداری ها ممکن است درخواست شود تا تشخیص اروزیون استخوان
(ساییدگی ،خوردگی ،)...شکستگی ها ،رسوبات کلسیم یا تغییرات در شکل یک مفصل داده شود
برای بسیاری از انواع آرتریت تغییرات مفصل در تصویر (گرافی) برای ماه ها و حتی سال ها قابل دیدن نیست.
به هر حال تصویربرداری اغلب برای مراقبت از بیمار در طول زمان کاربرد دارد
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آسم
آسم از اختالالت بهداشتی جهان است
آسم بیماري شایعي است كه ازهر  01كودك یك نفر و از هر  01بزرگسال یك نفر را مبتال مي كند.
بسیاري چنین مي اندیشند كه آسم بیماري است كه از دوران طفولیت شروع مي شود اما ممكن است آسم در هر
سني بروز كند.
همچنین ممكن است در سال هاي نوجواني بهتر شود و یا كامال از بین برود ،اما نزدیك به  %11كودكان مبتال به
آسم هنوز در بزرگسالي نیز مشكالتي خواهند داشت.
ممكن است آسم در افراد یك خانواده دیده شود.
اما بستگان اغلب بیماران  ،مبتال به آسم نیستند .آسم عالج قطعي ندارد اما قابل كنترل است  .به طوري كه مي
توان از بروز حمله هاي آسمي پیشگیري كرد.
اكثر افراد مبتال به آسم با درمان مناسب و منظم بدون غیبت از مدرسه یا كار مي توانند به زندگي طبیعي خود
ادامه دهند و حتي از ورزش و شركت در دیگر تفریحات لذت ببرند
براي دانستن این كه آسم چیست باید بدانیم كه كار ریه ها چیست
در حین انجام عمل دم  ،ریه ها اكسیژن موجود در هوا را مي گیرند و وارد خون مي كنند .سپس خون با جریان
خود اكسیژن را به بخش هاي مختلف بدن مي رساند.
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در عین حال خون دي اكسید كرین را جمع مي كند و به ریه ها برمي گرداند و این دي اكسید كربن همراه هواي
بازدمي از ریه ها خارج مي شود.
هوا از طریق یك سري لوله ها شاخه اي به ریه وارد و از آن خارج مي شود كه به این لوله ها
((لوله هاي برونشي )) گفته مي شود

لوله هاي برونشي بیماران مبتال به آسم منقبض مي شود .از آنجایي كه انجام عمل دم و بازدم از میان این لوله
هاي باریك مشكل مي باشد ،بیماران مبتال به آسم دچار عالئم تنگي نفس  ،خس خس سینه و احساس فشار در قفسه
سینه مي شوند .
به عالوه در این افراد خلط چسبناك هم تولید مي گردد كه با سرفه باال مي آیید و یا در فرد احساس گرفتگي سینه
ایجاد مي كند
علت آسم
با وجود انجام تحقیقات وسیع علت آسم هنوز ناشناخته مي باشد
چه عواملي آسم را تشدید مي كند
در اكثر مواقع شدت بیماري آسم دلیل واضحي ندارد اما اغلب برخي چیزها باعث وخامت آسم مي شوند
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سرما خوردگي معمولي یا آنفلونزا آسم را بدتر مي كند .كه ممكن است  4هفته به طول بیانجامد مگر آن كه درمان
مناسب انجام گیرد

حمالت آسمي اغلب در اثر آلرژي ایجاد مي شود .چیزهایي كه معموال افراد مبتال به آسم به آنها حساسیت دارند
غبارتند از  :گرده گیاهان  ،گرد و غبار خانه و پشم حیوانات .از هر  11فرد آسمي یك نفر به آسپرین حساسیت
دارد
ورزش خصوصا در هواي سرد ممكن است موجب بروز حمالت آسمي شود اما با درمان صحیح به خوبي مي
توان آسم ناشي از ورزش را كنترل كرد.
در مجموع از آنجائئ كه ورزش و نرمش براي افراد مبتال به آسم مفید است این افراد نباید از انجام آنها بپرهیزند
محرك هایي از قبیل دود دخانیات ،دود غلیظ و هواي پر غبار اغلب منجر به حمالت آسمي مي شود  .در برخي
از افراد مبتال به آسم تحریكات رواني ( خشم  ،اضطراب و حتي خوشحالي زیاد) مي تواند موجب بروز حمله
شود.
این كه بعضي مردم مي گویند ( اعصاب خراب ) باعث آسم مي شود ،صحت ندارد.
مصرف اغلب قرص ها و داروها براي افراد مبتال به آسم بي خطر است  .با این وجود  ،در صورت ابتالي بیمار
به فشار خون باال و یا بیماري قلبي ممكن است برخي داروها ایجاد عوارض كنند كه در این صورت از داروهاي
جایگزین استفاده مي شود .
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در صورت تردید  ،بیمار باید با پزشك خود مشورت كند و همچنین نباید بدون در نظر گرفتن توصیه هاي پزشك
خود مشورت كند و همچنین نباید بدون در نظر گرفتن توصیه هاي پزشكي و به طور ناگهاني مصرف داروهاي
خود را قطع كند

چه در مانهایي براي آسم وجود دارد

آسم عالج واقعي ندارد اما بیشتر افراد مبتال به آسم با درمان صحیح ،كامال به زندگي عادي خود ادامه
مي دهند.
درمان هاي بسیاري براي آسم در دسترس است كه معموال به صورت اسپري و گاه به صورت قرص مصرف مي
شود .برخي از درمان ها به منظور بهبود سریع در موارد حاد آسم بكار مي رود ولي دیگر درمان ها را باید براي
تاثیر بهتر آنها به صورت منظم استفاده كرد (این درمان ها را پیشگیرنده ها مي نامند ).
بیمار باید در مورد درمان با پزشك خود مشورت كند و براي این كه داروها حداكثر تاثیر را داشته باشند مطمئن
شود كه چگونگي مصرف داروها را مي داند،اگر چه نفس تنگي و خس خس وجود نداشته باشد
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اوتیسم
اوتیسم از اختاللت بهداشتی شایع در جهان است
 Autismبیماری اوتیسم درخودماندگی
یکی از بیماری های جدی گروه بیماری های رشدی اختالالت طیف اوتیسم بوده که در اوایل دوره کودکی
(معموال قبل از  4سالگی) ظاهر می شود.
هرچند عالیم و شدت آن در افراد مختلف ،متفاوت است ،اما همه انواع اوتیسم برتوانایی برقراری ارتباط با
دیگران توسط کودک ،تاثیر می گذارد
بنظر می رسدكه یك اختالل در سیستم عصبي كه باعث عدم عملكرد صحیح مغز مي شود در ایجاد این بیماري
مؤثر مي باشد .تعداد کودکان مبتال به اوتیسم در حال رشد است.
هرچند درمان و شفای کاملی برای درمان اوتیسم وجود ندارد ،اما درمان جدی و بموقع اوتیسم تغییرات بزرگی
در زندگی کودکان مبتال به بیماری ایجاد میکند

این اختالل در بیماران اُوتیستیك باعث مي شود كه مغز نتواند در زمینه رفتارهاي اجتماعي و مهارتهاي ارتباطي
به درستي عمل كند  .كودكان و بزرگساالن اُتیستیك در زمینه ارتباط كالمي و غیر كالمي  ،رفتارهاي اجتماعي ،
فعالیتهاي سرگرم كننده و بازي داراي مشكل مي باشند
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اُوتیسم یكي از پنج بیماري مي باشد كه در مجموع به آنها “ اختالالت نافذ رشد“ یا به اختصار “پي دي دي “ مي
گویند
این پنج بیماري عبارتند از  :اُتیسم  ،اختالل آسپرگر  ،اختالل عدم تمركز دوران كودكي  ،اختالل ِرت  ،و
اختالالت نافذ رشد كه با معیارهاي بیماري هاي ذكر شده مطابقت ندارند

عالیم ابتال به اوتیسم
عالیم و نشانه های اوتیسم بیشتر اوقات قبل از سن  4سالگی شروع به ظهور می کنند .در اوایل والدین کودک
مبتال به اوتیسم متوجه میشوند که کودکشان شروع به صحبت کردن نکرده و مانند سایر کودکان هم سنش رفتار
نمی کند
اما اینکه کودک مانند سایر کودکان و در سن آنها شروع به صحبت کرده و بعد مهارت های کالمی خود را از
دست دهد ،نیز ممکن می باشد .عالیم اوتیسم شامل

تاخیر در یاد گیری صحبت کردن و یا اصال صحبت نکردن
کودک ممکن است ناشنوا بنظر برسد حتی اگر آزمایش شنوایی سنجی را طی کرده و نتایج آزمایش شان نرمال
باشد
انواع رفتارها ،عالیق و بازی های تکراری .برای مثال تاب خوردن مداوم ،عالقه غیرطبیعی به بعضی از اشیاء
و ناراحت شدن در صرت تغییر برنامه روتین زندگی
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ناتوانی در گفتن اسم ،برقراری ارتباط چشمی ،اجتناب از نوازش شدن و بقل شدن و یا کمک نخواستن
ناتوانی از شروع مکالمه و صحبت با دیگران و یا عدم توانایی در حفظ مکالمات
حساس بودن به نور ،صدا و یا لمس شدن و در عین حال بی توجه به درد
عادات غذایی عجیب ،همچون خوردن تعداد کمی از انواع غذا و یا خوردن مواد غیرخوراکی همچون گچ یا خاک
رفتار خودزنی مثال کوبیدن سر به زمین یا دیوار و یا با دست ها
کودکان مبتال به اوتیسم در رفتار با دیگران مشکل داشته باشند .زمانیکه این کودکان بزرگتر می شوند بعضی از
آنها ممکن است بیشتر عالقه ارتباط با دیگران داشته و کم تر دچار پریشانی شوند.
بعضی دیگر تقریبا سبک زندگی نزدیک به سبک زندگی سالم و عادی دارند .با اینحال سایر این کودکان بازهم در
مهارت های زبانی و اجتماعی دچار مشکل بوده و دوران نوجوانی و بلوغشان بیماری آنها را شدید تر کند

اغلب کودکان مبتال به اوتیسم در یادگیری علم و مهارت کند بوده و بعضی از آنها نشانه هایی از هوش پایین را
نشان می دهند.
سایر کودکان مبتال به اوتیسم در یادگیری مشکلی نداشته اما در ارتباط اجتماعی ،کالمی و زندگی طبیعی مشکل
داشته باشند.
تعدا کمی از کودکان مبتال به اوتیسم بصورت بلقه توانایی های باالیی داشته و مهارت های مثال زدنی در بعضی
از مهارت های خاص همچون هنر ،موسیقی و یا ریاضی از خود نشان می دهند
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عواملی که خطر ابتال به اوتیسم را افزایش می دهند

همه کودکان از هر نژاد و یا ملیتی ممکن است دچار بیماری اوتیسم شوند ،اما عواملی خاص که در ادامه می آیند
می توانند خطر این بیماری را افزایش دهد ،این عوامل شامل

جنسیت کودک  -پسرها چهار تا پنج برابر بیشتر در خطر ابتال به بیماری اوتیسم هستند

سابقه خانوادگی  -در خانواده هایی که یک کودک مبتال به اوتیسم وجود دارد ،خطر اینکه کودکی دیگر با این
بیماری داشته باشند بیشتر است.
همچنین خیلی غیرمعمول نیست که پدر و مادر و یا سایر اقوام نزدیک کودک مبتال به اوتیسم ،در ارتباط با دیگران
و … مشکالتی داشته باشند
سایر اختالالت  -کودکانی که بیماری خاصی دارند بیشتر از کودکان سالم در خطر ابتال به بیماری اوتیسم هستند
سن والدین  -ممکن است بین سن والدین و ابتالی کودک به اوتیسم رابطه ای وجود داشته باشد.
اعتقاد بر این است که فرزندان والدین بزرگسال بیشتر از دیگران در خطر ابتال به این بیماری هستند .بااینحال
تحقیقات بیشتری در این رابطه مورد نیاز است
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پیشگیری از اوتیسم

هنوز هیچ راهی برای پیشگیری از ابتالی کودک به اوتیسم یافت نشده است .با اینحال با درمان بموقع بیماری
بهبود یافته و مهارت های اجتماعی و کالمی کودک ارتقا پیدا می کند.
اگر کودک شما مبتال به اوتیسم است با مراجعه به مشاوران و متخصصان برای آشنایی با راههای مختلف بهبود
کودک ،به کودکتان کمک نمایید .درمان بموقع برای کودک مفید بوده ،زندگی را برای او آسان تر کرده و از
افزایش شدت بیماری اوتیسم پیشگیری می نماید

اُوتیسم در سراسر دنیا دیده میشود و فقط در پسران بیشتر از دخترها مشاهده شده است .به عبارت دیگر نژاد ،
مكان زندگي  ،میزان سواد  ،وضعیت مالي  ،نوع اعتقاد  ،شیوه زندگي  ،و  ...هیچكدام تأثیري در شانس بروز
اُوتیسم ندارند

والدین باید توجه داشته باشند كه مهمتر از عنوان بیماري  ،پرداختن به درمان آن است  .باید در نظر داشت كه این
كودكان با درمان مناسب و به موقع مي توانند مطالب را بیاموزند  ،رفتارهاي درست را از خود نشان داده و در
آینده مانند افراد عادي زندگي كنند .
اما بدست آوردن این اهداف مستلزم درمان به موقع و درست  ،تحمل مشكالت و سختي هاي مربوط به این درمان
است
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هر شخص اُوتیستیك مانند بقیه افراد جامعه داراي شخصیت مختص به خود است و مانند تمامي افراد خصوصیات
خاصي را دارا مي باشد
بعضي از این كودكان ممكن است كه از نظر گفتاري تأخیر كمي داشته و بتوانند با كمي كمك ،ارتباط كالمي
مناسبي را با دیگران بر قرار كنند ولي همین كودكان ممكن است از نظر ارتباطات اجتماعي رفتار مناسبي را از
خود نشان ندهند .
گاهي این كودكان براي شروع صحبت و تبادل كالمي ممكن است مشكل داشته باشند  .افراد اوتیستیك معموال در
مكالمات  ،یكطرفه رفتار مي كنند یعني فقط در رابطه با چیزي كه خود عالقه دارند صحبت مي كنند و از
صحبتهاي طرف دوم چیزي نمي فهمند .
در افراد اُوتیستیك ممكن است رفتارهاي در بعضي از این كودكان خشونت و خود آزاري نیز مشاهده مي شود
زیر نیز بروز كند
اصرار بر یكنواختي و مقاومت در برابر تغییرات
در بیان نیاز هاي خود دچار مشكل هستندو به جاي استفاده از كلمات از اَداها و اشاره استفاده مي كنند
تكرار كلمات ،خنده نابجا  ،گریه بي مورد  ،نشان دادن استرس و نگراني بي علت
ترجیح مي دهند كه تنها باشند
پرخاشگري
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به سختي با دیگران رابطه برقرار مي كنند
دوست ندارند كه كسي را بغل كنند و یا اینكه كسي آنها را بغل كند
تماس چشمي ندارند و یا اینكه بسیار كم است
با روشهاي معمول آموزشي نمي توانند چیزي بیاموزند
بازي هاي غیر عادي انجام مي دهند
اشیاء در حال چرخش را دوست دارند و خود نیز سعي مي كنند اشیاء را به حالت چرخش در بیاورند
دلبستگي غیر عادي به بعضي از اشیاء پیدا مي كنند
از نظر احساس درد حساسیت باالتر و یا پائین تري نسبت به افراد عادي دارند
ظاهرا از چیزي نمي ترسند
از نظر فعالیت هاي فیزیكي  ،فعالیت زیادتر و یا كمتري نسبت به كودكان سالم دارند
حركات بدني آنها به صورت نرم و عادي نیست-
اگرچه آزمایشات شنوائي بر روي آنها سالم بودن شنوائي آنها را ثابت مي كند اما در برابر نام خود و دستورات
كالمي خود را بي تفاوت نشان مي دهند
براي بیشتر ما واضح است كه مجموع حواس پنجگانه به ما كمك مي كنند تا بدانیم كه چه چیزهائي را تجربه مي
كنیم .
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براي مثال حواس المسه  ،بویائي و چشائي در تجربه خوردن یك هلو رسیده به ما كمك مي كنند  .براي كودكان
اُوتیستیك مشكالت حواس پنجگانه معمول است .
ممكن است كه این كودكان از نظر یك حس و یا چند حس در سطح غیر عادي قرار داشته باشند یعني یا حساسیت
بیشتري داشته باشند و یا اینكه در آن حس بسیار ُكند باشند .
ممكن است رایحه اي كه همه آنرا دوست دارند باعث آزار كودك اُوتیستیك بشود و یا اینكه یك مزه معمولي كودك
را ناراحت كرده و كودك از غذاهائي كه آن مزه را دارا مي باشند بگریزد.
بعضي از كودكان اُوتیستیك به برخي از صداها نیز حساس هستند و ممكن است كه برخي از صداهائي كه ما
روزانه به طور عادي مي شنویم باعث رنجش آنها بشود .
متخصصین معتقدند كه این نابهنجاریها در كودكان اُوتیستیك ناشي از اختالل در مجموعه حواس آنها مي باشد

یكي دیگر از مشخصات كودكان اُوتیستیك عدم نشان دادن عالقه و عاطفه در رابطه با اطرافیان است  .البته این
مورد هم مانند سایر موارد مي تواند استثناء نیز داشته باشد .
ولي والدین نباید به این دلیل از نشان دادن عالقه خود به كودك كوتاهي كنند و بایستي عواطف خود را در برابر
كودك به طور طبیعي بروز دهند تا كودك از آنها به تدریج نشان دادن احساسات خود را بیاموزد
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علل بروز اُوتیسم
تا كنون هیچ علت مشخصي براي اُوتیسم كشف نشده است ولي مشخص شده است كه عملكرد غیر عادي مغز
باعث ایجاد حاالت اُوتیسم مي شود .
اسكن هاي مغزي در بعضي موارد نشان داده است كه مغز كودكان اُوتیسیك از نظر اندازه و ساختار با مغز
كودكان سالم متفاوت است

در حال حاضر تحقیقات فراواني در رابطه با احتمال دخالت عوامل ژنتیكي و عوارض داروئي در بروز اُتیسم در
حال انجام است .در بعضي از خانواده ها مشاهده شده است كه اُوتیسم مانند بیماریهاي ژنتیكي از نسلي به نسل
دیگر منتقل مي شود كه این خود مي تواند تئوري ژنتیكي بودن اُوتیسم را در بعضي موارد ثابت كند .
ولي در بسیاري از موارد هم مشاهده شده است كه سابقه اُوتیسم درخانواده و یا اقوام وجود نداشته است

همچنین در بعضي از كودكان مشخص شده است كه در بدو تولد نشانه هائي از اُوتیسم را دارا مي باشند ولي این
مورد هم عمومیت ندارد .
هنوز محققین نتوانسته اند علت خاصي را به تنهائي براي ایجاد بیماري اُوتیسم كشف كنند و میتوان یك سري علل
را در بروز آن مؤثر دانست
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محققین دیگري نیز معتقدند كه تحت شرایط خاصي تعدادي از ژنهاي ناپایدار باعث اختالل در عملكرد مغز و در
نهایت بروز اُوتیسم مي شوند .
تعداد دیگري از محققین نیز بر روي احتمال بروز اُوتیسم در دوران بارداري تحقیق مي كنند  .آنها معتقدند كه یك
عامل ویروسي ناشناخته  ،اختالل متابولیسمي  ،و یا آلودگي به مواد شیمیائي محیطي در دوران بارداري مي تواند
عامل ایجاد این بیماري باشد.
احتمال بروز اُوتیسم در كودكاني كه بیماري هائي مانند سندرم ژن ایكس حساس  ،توبروس سلروسیس  ،سندرم
روبال  ،و فنیل كتنوریاي درمان نشده داشته باشند بیشتر است
بعضي از مواد خطرناك مانند جیوه نیز كه در دوران بارداري وارد بدن مادر شوند مي توانند احتمال بروز اُوتیسم
را افزایش دهند
در سالهاي اخیر سئوالي در مورد رابطه واكسیناسیون و بروز اُوتیسم مطرح شده است كه همچنان مورد بحث
است .
در سال  0110در آمریكا تحقیقاتي در این مورد انجام شد كه در آن رابطه واكسن “ ام ام ار “ و اُوتیسم بررسي
شد.
در این تحقیقات معلوم شد كه در برخي از كودكان این واكسن باعث بروز بیماري اُتیسم شده است  .با این حال
محققین دیگر این بررسي ها را كافي ندانسته و خواهان تحقیقات بیشتر هستند
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به هر حال علت اُتیسم هر چه كه باشد  ،باید بدانیم كه این كودكان یا با اُوتیسم بدنیا مي آیند و یا اینكه آمادگي ابتالء
به آن را دارند.
این بیماري برخالف آنچه كه تصور مي شد به خاطر بدي تربیت و یا عدم توانائي والدین در بزرگ كردن كودك
نمي باشد .
اُوتیسم یك بیماري رواني نیست .كودكان اُتیستیك قابل درمان هستند و نباید از آنها قطع امید شود و نیز بهتر است
بدانید كه هیچ عامل رواني شناخته نشده است كه باعث بروز اُتیسم دركودكان شود

تشخیص اُوتیسم
براي تشخیص این بیماري هیچ تست پزشكي وجود ندارد .براي تشخیص اُوتیسم در یك كودك باید رفتار  ،ارتباط
و سطح رشد ذهني كودك به دقت بررسي شود .
از آنجائي كه بعضي از عالئم این بیماري با بعضي از بیماري هاي دیگر مشترك است ممكن است متخصصین
آزمایشها و تست هاي پزشكي متفاوتي را براي كودك تجویز كنند تا از وجود یا عدم وجود مشكالت دیگر در كودك
مطمئن شوند
با یك بررسي كوتاه در یك جلسه ممكن نیست كه بتوان به طور قطع وجود اُوتیسم را در كودكي ثابت كرد.
مشاهدات والدین و بررسي كامل مراحل رشد كودك از الزمات تشخیص اُوتیسم در یك كودك مي باشد .
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در نگاه اول ممكن است كودك اُوتیستیك به نظر عقب مانده ذهني  ،داراي اختالل رفتاري  ،داراي مشكل شنوائي
و یا داراي رفتارهاي عجیب به نظر برسد .
البته ممكن است تمام این عالئم در یك كودك اُوتیستیك وجود داشته باشند كه این امر خود باعث مشكلتر شدن
تشخیص داده میشود

اُوتیسم یك بیماري رواني نیست .كودكان اُتیستیك قابل درمان هستند و نباید از آنها قطع امید شود و نیز بهتر است
بدانید كه هیچ عامل رواني شناخته نشده است كه باعث بروز اُتیسم دركودكان شود

به هر حال در ابتداي امر بایستي معاینه دقیق و كاملي از كودك به عمل آید زیرا به این ترتیب مي توان یك برنامه
مناسب و دقیق براي كمك به كودك اُتیستیك و درمان او تهیه كرد

تشخیص زودهنگام

تحقیقات نشان داده است كه تشخیص زودهنگام اُتیسم در درمان و بهبود وضعیت كودكان مبتال بسیار مؤثر است.
هر چقدر زودتر بتوان اُتیسم را در یك كودك تشخیص داد  ،زودتر هم مي شود از برنامه هاي درماني براي كمك
به این كودكان بهره برد
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روش هاي تشخیص

عالئم و نشانه هاي اُوتیسم ممكن است در زمان نوزادي بروز كنند و شاید هم این اتفاق نیافتد ولي نشانه هاي این
بیماري حتما بین  01ماهگي الي  4سالگي خود را نشان خواهند داد .
یك دكتر متخصص بایستي یك سري سئواالت مشخص و دقیقي در رابطه با چگونگي رشد جسمي و ذهني كودك
تهیه كرده و جواب آنها را از طریق والدین و مشاهدات دقیق بدست آورد
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کالمیدیا
کالمیدیا از اختاللت بهداشتی شایع در جهان است

کالمیدیا یک بیماری منتقله از طریق تماس جنسی می باشد که قابل درمان بوده و توسط یک باکتری به نام کالمیدیا
تراکوماتیس ایجاد می شود.
شما از طریق یک تماس جنسی مقعدی  ،مهبلی و دهانی با یک شریک جنسی آلوده ممکن است به عفونت
کالمیدیایی ناحیه تناسلی مبتال شوید.
این بیماری مشکالت جدی نظیر ترشحات آلت تناسلی ،ناباروری و درگیری نوزاد تازه متولد شده از مادر آلوده
را در زنان و مردان ایجاد می نماید.
کالمیدیا یکی از مهمترین عفونت های باکتلایر منتقله از طریق تماس جنسی در ایالت متحده می باشد.
مرکز کنترل بیماری و پیشگیری تخمین می زند که ساالنه بیش از  4میلیون فرد به این بیماری مبتال می شوند

عالئم کالمیدیا
باکتری کاالمیدیا در مایع واژن و مایع منی وجود دارد .کالمیدیا برخی اوقات بیماری خاموش نامیده می
شود .زیرا ممکن است شما مبتال باشید ولی آگاه نباشید .عالئم اغلب طی  0-4هفته بعد از آلودگی ظاهر می شوند
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افرادی که عالمتدار هستند ممکن است یک ترشح غیر طبیعی ( موکوس  ،چرک ) از مهبل یا آلت تناسلی
مردانه داشته باشند و یا دچار درد به هنگام ادرار کردن شوند

عفونت در صورتی که درمان نشود ممکن است در بدن شما حرکت می نماید .باکتری
می تواند مدخل رحم  ،لوله های تخمدانی و کانال ادراری را در زنان آلوده نماید ،جایی که نهایتا منجر به بیماری
التهابی لگن می گردد
در مردان باکتری می تواند ایجاد اپیدیدیمیت نماید .بیماری التهاب لگن و التهاب اپیدیدیم دو بیماری بسیار
جدی می باشند

کالمیدیا تراکوماتیس همچنین می تواند باعث عفونت رکتوم و چشم ( التهاب ملتحمه یا چشم صورتی ) گردد

باکتری در صورت تماس جنسی آلوده ،می تواند منجر به عفونت گلو گردد
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چگونه کالمیدیا تشخیص داده می شود
کالمیدیا به آسانی با سوزاک اشتباه می گردد ،زیرا عالئم هر دو بیماری یکسان بوده و بیماری می تواند به
صورت همزمان رخ دهد .قابل اعتمادترین روش تشخیص کالمیدیا روش های آزمایشگاهی می باشند.
معمول ترین تست جمع آوری یک نمونه از ترشحات آلت تناسلی مردانه و زنانه و ارسال آن به آزمایشگاه جهت
یافتن باکتری می باشد
دیگر تست آزمایشگاهی بررسی یک نمونه اداری از لحاظ باکتری می باشد که احتیاجی به معاینه لگن یا
سواب آلت تناسلی مردانه ندارد و نتایج آن  01ساعت بعد حاضر می باشد
در صورت ابتال به عفونت کاالمیدیا ،این عفونت با تجویز آنتی بیوتیک نظیر آزیترومایسین تک دوز یا داکسی
سیکلین برای هفت روز یا اریترومایسین و یا اوفلوک سین درمان می شود

عفونت کالمیدیا در زنان باردار با آزیترومایسین ،اریترومایسین ،آموکسی سیلین یا پنی سیلین درمان می
شود.
در صورت ابتال به عفونت کالمیدیا حتی بعد از  ،نابودی نیز داروها را مصرف نمایید و اگر یک تا دو هفته بعد
از اتمام داروها عالئم بیماری از بین رفت مجددا به پزشک مراجعه کنید
در صورت لزوم باید شریک جنسی شما نیز تست شده و درمان شود .همچنین تا پایان کامل و موفق درمان
نباید مقاربت جنسی داشته باشد
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چگونه از کالمیدیا جلوگیری نمائید
مطمئن ترین راه برای اجتناب از آلودگی به بیماریهای منتقله از طریق جنسی  ،رابطه جنسی با یک شریک
جنسی غیر آلوده است.
شما با استفاده از کاندومهای التکسی مردانه در زمان مقاربت جنسی می توانید احتمال ابتال را در خود و شریک
جنسی خود کاهش دهید .متخصصین سالمتی غربالگری ساالنه کاالمیدیا را برای تمام زنان فعال از نظر جنسی
 01ساله و جوانتر توصیه می نماید

همچنین یک تست ساالنه غربالگری را برای زنان پیرتری که دارای فاکتورهای خطر برای ابتال به بیماری
می باشند ،توصیه می نماید.
عوامل خطر شامل یک شریک جنسی جدید و یا وجود چند شریک جنسی می باشد .به عالوه همه زنان باردار باید
از نظر ابتال به کاالمیدیا تست شوند.
اگر شما عالئمی شامل سوزش ادرار یا ترشحات را در ناحیه تناسلی تجربه کرده اید باید سریعا به پزشک
مراجعه نمایید
عوارض کالمیدیا
هر ساله بیش از یک میلیون زن در آمربکا به بیماری التهاب لگن که یک عفونت جنسی اندام تولید مثل
است،مبتال می شوند.
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حدود نیمی از موارد ابتال به بیماری در اثر عفونت کالمیدیا می باشد و بسیاری از این زنان بدون عالمت هستند.
بیماری لگن منجر به انسداد لوله های تخمدانی و ناباروی می شود.
محققین تخمین می زنند که هر ساله  011هزار زن در اثر ابتال به بیماری التهاب لگن نابارور می گردند

در برخی موارد این انسداد باعث عدم عبور تخمک بارور شده و منجر به ایجاد حاملگی خارج رحمی یا
حاملگی نابجا می شود.
حاملگی نابجا یک موقعیت بسیار خطرناک است که منجر به سقط جنین یا مرگ مادر می گردد

در مردان  ،عفونت کالمیدیا درمان نشده منجر به درد و تورم در ناحیه بیضه شود .این یک عالمت از
التهاب در زائده بیضه ای یا اپیدیدیم است.
عوارض در مردان نادر بوده و عفونت
می تواند منجر به درد ،تب و عقیمی گردد
یک نوزادی که با عفونت در کانال زایمان و هنگام تولد آلوده می شود .به عفونت چشمی یا ریوی مبتال می
گردد.
عالئم التهاب ملتحمه شامل ترشحات و تورم پلک ها می باشد و معموال در  01روز اول زندگی بروز می نماید
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عالئم عفونت ریوی شامل یک سرفه پایدار در  4-4هفته اول زندگی فرد می باشد .پزشکان می توانند هر دو
عفونت فوق را با تجویز آنتی بیوتیک به خوبی درمان نمایند.

به علت خطر عفونت نوزادان ،بسیاری از پزشکان توصیه می کنند در مراقبت های قبل از تولد زنان از نظر
ابتال به کالمیدیا تست شوند
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fromhttp://www.cdc.gov/std/prevention/screeningreccs.htm

مهم ترین اختالالت بهداشتی جهان

Page 41

دیابت
دیابت از شایع ترین اختالالت جهان است

بیماری دیابت بر دونوع است :دیابت نوع اول و دیابت نوع دوم
دیابت نوع اول معموال در سنین پایین وبیشتردر نوجوانان دختر  01-00سال و در پسران  00-01سال بروزمی
کند.
در این نوع دیابت  ،بیمار باید هرروز انسولین تزریق کنند

دیابت نوع دوم شایعتر است  61تـــا  %61موارد شنــاخته شــده دیــابت را شامل می شود .عواملی مانند افزایش
ســـن (سن باالی  11سال) ،چاقی (به ویژه چاقی شکمی) و اضـــافه وزن ،ســـابقه خـانوادگی ،دیــابت بارداری،
فعالیت بدنی کم ،نژاد ،سابقه تولد نوزاد بزرگتر از  1/1کیلو گرم خطر ابتال به دیابت را افزایش می دهد.
این فرم از دیابت ممکن است سالها ناشناخته بماند زیرا گلوکز خون بطور تدریجی باال می رود .این بیماران  0تا
 1برابر بیشتر از دیگران در معرض خطر بیماریهای قلبی عروقی قرار دارند

این نوع دیابت رامی توان با تغذیه مناسب وفعالیتهای بدنی روزانه کنترل کرد
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نشانه های دیابت

پرادراری وتکرر ادرار

احساس تشنگی و زیاد نوشیدن آب

احساس ضعف وپرخوری

کاهش و زن بدون دلیل

بیماری دیابت چه عوارضی دارد

درصورتی که بیماری دیابت کنترل نشود ،می تواند دردرازمدت منجر به بیماریهای قلبی عروقی  ،اختالالت
بینایی  ،نارسایی وازکارافتادگی کلیه ها وبروززخمهای پوستی به حصوص درپاها وآسیبهای عصبی گردد
ودرنهایت منجر به صدمات جبران ناپذیری مثل کوری ،قطع پاها وسکته مغری وقلبی بشود

Page 43

مهم ترین اختالالت بهداشتی جهان

اگر به بیماری دیابت مبتال هستید باید درتغذیه خود به نکات زیر توجه کنید
تعداد وعده های غذایی را بیشتر وحجم غذایی که در هر وعده می خورید را کمتر کنید

بعضی از موادغذایی مثل نان بربری،نان تافتون ،نان سنگک ،برنج اروگوئه ،برنج تایلندی ،لپه ،عدس،لوبیا

-

قرمز ،لوبیا چیتی،ماش کمتر قند خون را باال می برند .از این مواد غذایی می توانیداستفاده کنید

بعضی از موادغذایی مثل نان لواش ،برنج صدری،برنج طارم و نخودفرنگی بیشتر قند خون راباال میبرندواز

-

این ها باید کمتر مصرف کنید

بعضی از موادغذایی مثل لواش ماشینی ،باقال سبز بدون پوست ،هویج ،سیب زمینی باعث باال رفتن قند خون

-

می شوند .از مصرف این غذاها خودداری کنید

از میو های خیلی شیرین مثل انگور،خربزه ،انجیر که دارای مقدارزیادی قند هسنتد ،کمتر استفاده کنید

بجای مصرف قند وشکر از خرما ،کشمش وتوت خشک به مقدار کم استفاده کنید .توجه داشته باشید که

-

-

مصرف زیاد این ها هم موجب باال رفتن قند خون می شود
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ازخوردن غذاهای خیلی شیرین مثل انواع شیرینی ها  ،بیسکویت  ،شربتها  ،شکالت ها  ،نوشابه های گازدار

-

وآب میوه های صنعتی که حاوی مقدارزیادی موادقندی هستند خودداری کنید

برای کنترل وزن خود وجلوگیری از اضافه وزن وچاقی ،فعالیت بدنی مناسب وکافی داشته باشید .حداقل

-

41دقیقه پیاده روی روزانه توصیه می شود

برای اطمینان ازسالمت چشم ها وکلیه های خود بطورمرتب به پزشک مراجعه کنید

-

قند وشکر رژیمی که همان شیرین کننده های مصنوعی هسنتد ،موجب افزایش قند خون نمی شوند واستفاده

-

متعادل ازانها مجاز است اما مصرف بیش از حد انها به دلیل احتمال بروزناراحتی های گوارشی ،نفخ واسهال
توصیه نمیشود
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Reference
Causes of diabetes. (2014, June). Retrieved fromhttp://www.niddk.nih.gov/healthinformation/health-topics/Diabetes/causes-diabetes/Pages/index.aspx
Coronary heart disease. (2014, June 27). Retrieved
fromhttp://www.diabetes.org/living-with-diabetes/treatment-andcare/women/coronary-heart-disease.html
Diabetes [Fact sheet]. (2015, January). Retrieved

مهم ترین اختالالت بهداشتی جهان

Page 46

صرع
صرع از شایع ترین اختالالت بهداشتی جهان است

صرع عبارت است از یک نوع اختالل در کار مغز که مشخصه آن عبارت است از حمالت صرعی ناگهانی و
تکرارشونده ،حمالتی کوتاهمدت از رفتار غیرطبیعی و نامناسب ،تغییر در وضعیت هوشیاری ،یا حرکات
غیرطبیعی .صرع ،که گاهی تشنج نیز خوانده میشود ،یک عالمت است نه یک بیماری
صرع مسری نیست .صرع میتواند در هر دو جنس و در هر سنی رخ دهد .صرع معموال بین سنین ۲-۴۵
سالگی آغاز میشود
عالیم شایع
صرع به چندین نوع مختلف تقسیم میشود که هرکدام ویژگیهای خاص خود را دارند .بعضی از انواع صرع
عبارتند از
صرع کوچک
که غالبا در کودکان رخ میدهد .کودک به یکباره فعالیت خود را متوقف میکند و برای حدود یک دقیقه با نگاهی
بیحالت به اطراف خیره میشود بدون اینکه بفهمد در اطراف او چه میگذرد
صرع بزرگ
که در تمام سنین رخ میدهد .فرد هوشیاری خود را از دست میدهد ،عضالت بدنش سفت میشود و سپس دست و
پا و بدن وی دچار تکانهای غیرقابل کنترلی میشوند.
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امکان دارد اختیار ادرار نیز از دست برود و فرد خود را خیس نماید .حمله صرع بزرگ چندین دقیقه طول
میکشد و غالبا بهدنبال آن فرد به خواب عمیقی فرو میرود یا گیج است.
قبل از بروز حمله صرع ،فرد ممکن است عالیم هشداردهندهای را احساس کند :احساس عصبی بودن؛ اختالالت
بینایی؛ احساس بوی بد؛ یا شنیدن صداهای عجیب و غریب
صرع کانونی
که طی حمله آن ،یک قسمت کوچک از بدن دچار تکانهای غیرقابل کنترل میشود .این حالت تکان خوردن به
قسمتهای دیگر بدن گسترش مییابد و ممکن است تمام بدن شروع به تکان خوردن نماید .اما فرد هوشیاری خود
را از دست نمیدهد
صرع لوب گیجگاهی مغز
که طی حمله آن ،فرد ناگهان رفتاری غیرطبیعی که با شخصیت و رفتار عادی وی همخوانی ندارد بروز میدهد،
مثال ممکن است ناگهان عصبانی شود یا از خود خشونت بروز دهد؛ بدون دلیل بخندد؛ یا حرکات بدنی عجیب و
غریب داشته باشد (از جمله حرکات جویدن غیرطبیعی)
علل
بیش از  ۴۳اختالل و بیماری مغز میتوانند صرع ایجاد کنند ،اما اصوال بیماریهایی که در ساختمان مغز خلل
وارد میآورند تنها در  ۲۴۲موارد صرع یافت میشوند
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علل شایع عبارتند از
آسیب رسیدن به مغز بههنگام تولد یا قبل از تولد
سوءمصرف الکل یا مواد
مسمومیت شیمیایی
وارد آمدن آسیب شدید به سر
عفونت و تومور مغز ،و اصوال هرگونه ضایعه بزرگشوندهای که مغز را تحت فشار قرار دهد ▪
تب باال
عوامل افزایشدهنده خطر
سابقه خانوادگی صرع افراط در مصرف الکل
استفاده از مواد روانگردان
قرار گرفتن در معرض دودها و بخارات سمی
پایین بودن قند خون
سابقه صدمه به سر
بعضی از داروها که یکی از اثرات جانبی آنها افزایش خطر حمالت صرع است
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پیشگیری
راه خاصی برای پیشگیری از بهوجود آمدن صرع وجود ندارد
عواقب موردانتظار
صرع را بجز در موارد نسبتا نادری که آسیب ،تومور ،یا عفونت مغزی قابل درمان وجود دارد ،نمیتوان معالجه
کرد.
اما با کمک داروهای ضد تشنج میتوان از بروز بسیاری از حمالت صرعی جلوگیری نمود ،بهطوری که فرد
میتواند زندگی تقریبا طبیعی داشته باشد
عوارض احتمالی
ادامه حمالت (علیرغم درمان) و ندرتا افت عملکردهای ذهنی فرد
اصول کلی درمان
اقدامات تشخیصی ممکن است عبارت باشند از :سیتی اسکن یا امآرآی از مغز ،نوار مغز ،و آزمایش خون
درمان صرع عبارت است از دارودرمانی برحسب نوع صرع
همیشه یک دستبند یا گردنآویز مخصوص به همراه داشته باشید که نشاندهنده این باشد که صرع دارید.

این کار کمک میکند که در صورت وقوع حمله صرع دیگران و کارکنان پزشکی بهتر بتوانند به مراقبت از شما
بپردازند
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About epilepsy: The basics. (2014, March). Retrieved
from http://www.epilepsy.com/learn/about-epilepsy-basics
Epilepsy. (2014). Retrieved from http://www.cedars-sinai.edu/Patients/HealthConditions/Epilepsy.aspx
Epilepsy: Frequently asked questions. (2013, March 13). Retrieved
from http://www.cdc.gov/epilepsy/basics/faqs.htm#4
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آنفلوآنزا
آنفلوآنزا از شایع ترین اختاللت بهداشتی جهان است

آنفلوآنزا یک عفونت ویروسی است که بینی ،گلو و ریه را در گیر می کند
آنفلوآنزا با سرماخوردگی متفاوت است و عالئم شدید تری دارد
عامل ایجاد کننده آنفلوآنزا
ویروسهای آنفلوآنزا ی ( آ ) و ( ب ) بیماری را ایجادمی کنند

ویروس آنفلوآنزا نوع آ
ویروس نوع ( آ ) معموال عامل ایجاد کننده ی شیوع سالیانه ی آنفلوآنزا است .این ویروسها مدام در حال تغییر
خود هستند و انواع جدیدی ایجاد میکنند که خصوصیات متفاوتی دارد.
به همین دلیل ساختمان ویروس از سالی به سال دیگر تغییر می کند و واکسنها و حتی داروها برای اثر بخشی باید
تغییر کنند
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آنفلوآنزای نوع ث
آنفلوآنزا ی نوع ث یک بیماری خیلی خفیف می دهد (مثل سرماخوردگی) و یا گاهی عفونت با آن بدون عالمت
می باشد و هرگز باعث همه گیری و اپیدمی نمی شود
زمان شیوع بیماری اواخر پاییز و اوایل زمستان است
از مواجهه با ویروس تا ایجاد عالئم یک تا چهار روز طول می کشد

عالئم آنفلوآنزا چیست
عالئم این بیماری شامل تب ،دردبدن ،سردرد ،خستگی ،بی اشتهایی ،سرفه خشک ،احساس خشکی یا زخم در گلو
می باشدکه به صورت ناگهانی ایجاد میشوند
بیشتر افراد بدون عارضه خوب میشوند امابرخی اوقات عفونت باکتریایی هم به آن اضافه می شود مانند عفونت
گوش ،عفونت سینوسها و یا التهاب مجاری هوایی (برونشیت)

عوارض آنفلوآنزا در چه افرادی بیشتر است
کودکان زیر ۲سال ،افراد باالی  ٥٦سال و افرادی که بیماری جدی دارند
عالئم آنفوالنزا به چه صورت شروع می شود
ابتدا خشکی گلو ،آبریزش بینی و احساس زخم درگلو ایجاد می شود و سه تا چهار روز بعد عالئمی مانند تب،
سرفه ،درد بدن ،سر درد ،و خستگی ایجاد می شوند
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تب معموال باالی  45/4درجه بوده و در عرض  01ساعت ایجاد شده و برای  4روز
بین یک تا پنج روز باقی می ماند
معموال در تمام نواحی سر احساس میشود و گاهی فقط در جلوی سر احساس میشود
در بدن درد تمام قسمتهای بدن خصوصا پاها وکمر دردناک هستند
گلو درد حدود  4 1روز ممکن است طول بکشد
آبریزش بینی گاهی تا یک هفته بطول می انجامد
درکودکان تب باالتر از بزرگساالن است و معموال  46/1تا  11/1درجه میباشد.
البته در کودکان قبل از مدرسه و نوزادان بعلت اینکه عالئم آنفلوآنزا بسیار شبیه به سایر ویروسهایی که درگیری
تنفسی می دهند میباشد،
تشخیص دقیق آنفلوآنزا مشکل است ولی در هر صورت باید سریعا به پزشک مراجعه کرد

عوارض آنفلوآنزا

از عوارض آنفلوآنزا میتوان به سینه پهلو ،سینوزیت ،عفونت گوش میانی و التهاب مجاری هوائی (برونشیت) و
التهاب بافت میانی مغز (آنسفالیت) اشاره کرد
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ژیاردیازیس
ژیاردیازیس از اختالالت شایع در جهان است
ژیاردیازیس
ژیاردیاالمبلیا یك پروتوزوئرفالژلدار است كه عامل ایجاداسهال عفوني ميباشد .اینعفونت در كودكان بیشتر
ازبالغین شایع است.
از علل مهمابتال به عفونت در كشورهاي درحال توسعه (همچنین در مراكزنگهداري كودكان عقب ماندهذهني و
مهدكودكها)ژیاردیاست كه در افراد مبتال بهسوء تغذیه و یا نقص ایمنيبیشتر است
راه انتقال
ژیاردیا المبلیا در انسان ازطریق خوردن كیست به وجودميآید .كیستها از طریقمدفوع افراد آلوده دفعميشوند
و آب و غذا را آلودهميكنند
آلودگي منابع آب آشامیدني بافاضالبهاي حاوي كیست یاتخم انگل و اغذیه دستماليشده با دستهاي آلوده به
كیستیا تخم انگل از مهمترین منابعانتقال بیماري ميباشد.
گر چهكودكان نسبت به ژیاردیا ازحساسیت ویژه برخوردارهستند با این حال بیماري دربالغین ،حتي ورزشكاران
وافرادي كه خوب تغذیه ميكنندو شرایط زیستي مناسب دارند،گزارش شده است.
كالمصونیت در برابر ژیاردیاحاصل نميشود و انسان همیشهممكن است آلوده شود
انتقال این بیماري از انسان بهانسان به طور مستقیم نیزامكانپذیر است
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اپیدمیولوژي
میزان بروز در نقاط مختلفدنیا از  1تا  11درصد متفاوتاست .عقیده بر این بود كهانسان تنها مخزن
ژیاردیاالمبلیا ميباشد ،ولي امروزهعقیده بر این است كه ژیاردیا،سگ و سگ آبي را نیز مبتالميسازد
عالیم بیماري
ژیاردیازیس در كودكان بهمراتب بیشتر از بزرگساالنعالمت دار است .عالیم در 11تا  51درصد كودكان آلوده
پساز یك دوره كمون متوسط 5روزه ،آشكار ميشود.
شایعترین تظاهرات بیمارياسهال ،كاهش وزن ،دردهايشكمي و نقص در رشدميباشد .شروع عالیم آن ممكناست
شدید و تند و یا تدریجيباشد.
بیماري خودبخودميتواند محدود شونده و یاتوانایي ایجاد اسهال شدیدطوالني مدت و سوء جذب راداشته باشد
سوء جذب قندها ،چربيها وویتامینهاي محلول در چربيممكن است در بیش از نیمي ازبیماران اتفاق بیفتد
تشخیص
كیستهاي ژیاردیا المبلیاممكن است در نمونههايمدفوع تهیه شده از افراد مبتالپیدا شود.
از آنجا كه ترشح ودفع كیست نامنظم استآزمایش نمونههاي متعددمدفوع ممكن است الزم شود،ولي فقط 11درصد
افراد آلودهبدین طریق شناسایي ميشوندو آزمایش
Entero Test
آزمایشي مفید ،ساده و روشبيخطري براي تشخیصژیاردیا المبلیاست
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درمان
در درمان ژیاردیازیسداروهاي فورازولیدون،مترونیدازول و مانند آناستفاده ميشود
پیشگیري
رعایت اصول بهداشت فردي واجتماعي – استفاده از آبآشامیدني سالم و بهداشتي -رعایت بهداشت مواد غذایي
كنترل و نظارت بر مراحلتهیه ،تولید ،توزیع و فروشمواد غذایي – انجام معایناتدورهاي براي افرادي كهباموادغذایي سرو كار دارند و درصورت ابتال به انگل ،درمانآنها و آموزش راههاي انتقال وپیشگیري از بیماري
به جامعه
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ویروس پاپیلوما
ویروس پاپیلوما از اختالالت بهداشتی شایع در جهان است

ویروس پاپیلومای انسانی یکی از شایعترین بیماری های مقاربتی ست .این ویروس می تواند از طریق تماس
پوستی منتقل شود و گسترش پیدا کند.
پاپیلومای انسانی انواع مختلفی دارد .برخی از انواع این ویروس منجر به ایجاد زگیل تناسلی شده که به آنها کم
خطر و برخی دیگر از آنها منجر به سرطان دهانه رحم می شوند که به آنها پر خطر گویند.
هیچ درمان شناخته شده ای برای ویروس عامل زگیل تناسلی و سرطان دهانه رحم وجود ندارد اما واکسن هایی
هستند که می توانند در مقابل برخی از انواع این ویروس ها از شما مراقبت کنند
زگیل تناسلی
زگیل تناسلی زائده های پوستی ای هستند که در کشاله ران ،ناحیه تناسلی و یا در اطراف مقعد به وجود می آیند.
این زائده های پوستی می توانند از لحاظ اندازه و شکل با هم متفاوت باشند.
برخی از آنها شبیه به لکه های صاف سفید رنگ هستند و برخی دیگر به شکل برآمدگی هایی شبیه به خوشه های
کوچک گل کلم ظاهر می شوند .در برخی موارد زگیل تناسلی اصال با چشم دیده نمی شود
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HPV
یک ویروس است .انواع خاصی از این ویروس می توانند باعث زگیل تناسلی شوند و برخی دیگر از آنها باعث
تغییرات غیر طبیعی سلول های دهانه ی رحم و سرطان دهانه ی رحم می شوند
ویروس پاپیلومای انسانی و زگیل تناسلی می توانند از طریق تماس جنسی از شخص مبتال به شخص سالم منتقل
شوند و جزء بیماری های مقاربتی محسوب می شوند
عالئم زگیل تناسلی چه چیزهایی هستند
 HPVاکثر افراد آلوده به
هیچ عالئمی ندارند .اما اگر عالئمی نیز داشته باشند ،ممکن است بسیار خفیف باشد و
حتی خود فرد مبتال نیز متوجه وجود این ویروس و عالئم آن نشود .عالئم ممکن است شامل درد ،خارش و
خونریزی باشد و در برخی موارد ممکن است این زگیل های تناسلی توسعه پیدا کنند ،به گونه ای که با چشم دیده
شوند
اگر عالئم باال را مشاهده کردید بدانید که  0تا  4ماه از تماس جنسی خطر ساز و ابتالی شما به ویروس زگیل
تناسلی گذشته است.
البته در برخی موارد این بازه ی زمانی می تواند کمتر (تا  4هفته بعد از مواجهه با عفونت) یا بیشتر (سال ها بعد
از مواجهه با عفونت) نیز باشد
تناسلی قابل رویت ،در دورانی بروز می کند که عفونت در حالت فعال قرار دارد اما انتقال ویروس ارتباطی
زگیل
ِ
با فعال و یا غیر فعال بودن عفونت ندارد و حتی در زمانی که عفونت غیر فعال است نیز می تواند از فرد مبتال به
ویروس زگیل تناسلی به فرد سالم منتقل شود
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تشخیص زگیل تناسلی و ابتال به ویروس پاپیلومای تناسلی

پزشک با معاینه بالینی و مشاهده ناحیه تناسلی و اطراف مقعد ،اغلب می تواند زگیل تناسلی را تشخیص دهد.
ممکن است پزشک در مورد عالئم شما و همچنین عوامل خطر سازی مانند رابطه جنسی محافظت نشده و یا هر
چیز دیگری که خطر ابتال به زگیل تناسلی را افزایش دهد ،سواالتی بپرسد.
در برخی از موارد ،پزشک جهت انجام آزمایش ،از بافت زگیل تناسلی نمونه برداری می کند
 HPVدر مورد خانم ها ،اگر تست پاپ اسمیر آنها غیر طبیعی باشد ،پزشک آزمایش تشخیص ویروس
را تجویز می کند
درمان زگیل تناسلی

 HPVهیچ درمانی برای ویروس
و زگیل تناسلی وجود ندارد اما می توان با استفاده از روش های درمانی عالئم آن را تسکین داد و یا از بین برد
اگر با زگیل های تناسلی قابل مشاهده مواجه شدید در مورد درمان آن با پزشک مشورت کنید.
البته معموال این زگیل ها خود به خود ناپدید می شوند اما در برخی موارد هم ممکن است توسعه یابند .بسیاری از
افراد برای رفع عالئم و همچنین به خاطر ظاهر و شکل این زگیل ها برای درمان بیماری اقدام می کنند.

Page 64

مهم ترین اختالالت بهداشتی جهان

اما اگر عالئم این بیماری شما را آزار نمی دهد و در مورد شکل ظاهری زگیل تناسلی نگران نیستید ،می توانید
منتظر بمانید تا این زگیل ها خود به خود از بین بروند.
اگر مشاهده کردید که زگیل های تناسلی به جای ناپدید شدن بیشتر گسترش می یابند حتما به پزشک مراجعه کنید
اگر تصمیم گرفته اید که برای درمان زگیل تناسلی اقدام کنید ،در مورد بهترین روش درمانی با پزشک مشورت
کنید و از درمان خودسرانه بپرهیزید .در صورت لزوم پزشک شما داروهایی را برای شما تجویز می کند و روش
استفاده از آن را نیز به شما می آموزد و یا اینکه پزشک شما می تواند این زگیل های تناسلی را به کمک لیزر،
جراحی و یا انجماد از بین ببرد
حتی اگر عالئم و نشانه های زگیل تناسلی با درمان و یا بدون کمک روش های درمانی ،از بین رفتند ،بدانید که
 HPVعفونت
می تواند در بدن شما باقی مانده باشد.
با اینکه تمام عالئم این بیماری ممکن است از بین رفته باشد اما ممکن است زگیل تناسلی توسط شما و از طریق
رابطه ی جنسی به همسرتان منتقل شود
پیشگیری از زگیل تناسلی و ویروس
HPV
برای پیشگیری از ابتال به بیماری زگیل تناسلی و یا سایر بیماری های مقاربتی حتما نکات ایمنی زیر را رعایت
فرمایید
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از کاندوم استفاده کنید .ممکن است کاندوم بتواند خطر انتقال و انتشار ویروس زگیل تناسلی را کم کند اما به یاد
داشته باشید که در حین رابطه جنسی پوست سایر نقاط آلوده به ویروس نیز ممکن است با هم تماس داشته باشند و
منجر به بروز بیماری زگیل تناسلی شوند
از داشتن روابط جنسی آزاد و پر خطر بپرهیزید اما در صورت داشتن اینگونه روابط حتما در مورد بیماری های
مقاربتی با طرف مقابل حرف بزنید .مطمئن شوید که شریک جنسیتان در معرض خطر ابتال به بیماری های جنسی
نبوده است .به یاد داشته باشید که ممکن است یک فرد به بیماری زگیل تناسلی مبتال باشد بدون آنکه از این قضیه
خبر داشته باشد
اگر شما هر گونه عالئمی مبنی بر ابتال به بیماری مقاربتی دارید ،از داشتن رابطه جنسی بپرهیزید
از رابطه ی جنسی با افرادی که عالئم بیماری های مقاربتی را دارند و یا ممکن است در معرض بیماری های
مقاربتی باشند اکیدا خودداری کنید
از داشتن شریک جنسی خارج از عرف بپرهیزید .داشتن بیش از یک شریک جنسی می تواند خطر ابتال به زگیل
تناسلی را افزایش دهد
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مننژیت
مننژیت از اختالالت پزشکی شایع در جهان است
 meningesمننژیت بیماری ای است که درآن غشاء مننژ یا
اطراف مغز و نخاع ملتهب می شود.
ورم همراه با مننژیت اغلب باعث بروز نشانه های معمول بیماری مننژیت ،شامل سردرد ،طب و خشکی گردن
می شود

مننژیت در انواع ویروسی ،باکتریایی ،قارچی و غیره وجود دارد ،اما عفونت های ویروسی معموال شایع تر از
سایر عفونت ها باعث ابتالی فرد به مننژیت می شوند.
بسته به علت مننژیت ممکن است این بیماری بعد از چند هفته بهبود یافته و یا ممکن است زندگی فرد را تهدید
نماید
رایجترین نشانههای مننژیت سردرد و خشکی گردن همراه با تب ،گیجی یا هشیاری دگرگون شده ،استفراغ ،و
ناتوانی در تحمل نور (نورهراسی) یا صداهای بلند (صداهراسی) میباشد.
معموال در کودکان فقط نشانههای غیراختصاصی مانند تحریکپذیری و خوابآلودگی مشاهده میشود .اگر ضایعه
پوستی مشاهده شود ،ممکن است نشان دهنده علت مشخصی برای مننژیت باشد؛ مثال ،مننژیت در اثر باکتری
مننژوکک ممکن است همراه با ضایعه پوستی مشخصی باشد
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عالیم بیماری مننژیت
اشتباه گرفتن عالیم و نشانه های بیماری مننژیت با بیماری آنفلوانزا ممکن می باشد .عالیم و نشانه های مننژیت در
چند ساعت و یا بین  0تا دو روز خود را نشان می دهند .عالیم و نشانه هایی که در هرفرد باالی  0سال ممکن
است ظاهر شود ،شامل

تب باال و ناگهانی
سردرد شدید
خشکی گردن
تهوع و استفراغ بهمراه سردرد
گیجی و یا ناتوانی در تمرکز کردن
تشنج
خواب آلودگی و یا مشکل در بیدار شدن
حساسیت به نور
فقدان عالقه به خوردن و آشامیدن
التها بهای پوستی در بعضی از انواع مننژیت
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عالیم بیماری مننژیت در کودکان شامل

تب باال
گریهی پی در پی
بی خواب و بی قراری شدید
تغذیه ضعیف
برآمدگی در قسمت نرم باالی سر کودک
خشکی گردن و بدن کودک
کودکان مبتال به مننژیت بسختی آرام می شوند و حتی زمانیکه بغلشان می کنید ،شدیدتر گریه می کنند
عوامل خطرزا
عوامل و مواردیکه می توانند خطر ابتال به مننژیت را افزایش دهند شامل
رد کردن نوبت واکسن – اگر شما یا کودکان یکی از نوبت های واکسن زدن را رد نمایید خطر ابتالی شما به
سن فرد – اغلب انواع مننژیت ویروسی در سنین قبل از  1سال رخ می دهند و .بیماری مننژیت افزایش می یابد
زندگی در مکان های اجتماعی .اکثر موارد مننژیت ویروسی در افراد زیر بیست سال را تحت تاثیر قرار می دهد
– داشنجویان ساکن در خوابگاه ،پرسنل نظامی ساکن پایگاه های نظامی و کودکان مدرسه رو یا کودکانیکه در
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بارداری – اگر شما باردار هستید ،در  .رورشگاه هستند ،در خطر بیشتری برای ابتال به این بیماری می باشند
خطر بیشتری برای ابتال به مننژیت قرار دارید
سیستم ایمنی مختل شده – عواملی که سیستم ایمنی بدن را تحت تاثیر قرار داده همچون بیماری ایدز ،الکلی بودن،
دیابت و … می تواند فرد را مستعد ابتال به مننژیت نماید
عوارض بیماری مننژیت
مننژیت می تواند عوارضی جدی در پی داشته باشد .هرچه مدت بیشتری شما یا کودکان دچار بیمرای مننژیت
درمان نشده باشید ،بیشتر در خطر عوارض آن از جمله تشنج و آسیب عصبی دائمی از جمله موارد زیر هستید.
انواع آسیب های عصبی مننژیت می توانند ،شامل

از دست دادن شنوایی
مشکل حافظه
ناتوانی در یادگیری
آسیب مغزی
مشکل در راه رفتن
تشنج
نارسایی کلیه
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شک
مرگ
درمان مننژیت ویروسی

آنتی بیوتیک ها قادر به درمان مننژیت ویروسی نیستند و در بیشتر موارد مننژیت ویروسی خود بخود در طول
چند هفته بهبود می یابد .درمان انواع ساده مننژیت ویروسی شامل
استراحت
مصرف فراوان مایعات
داروهای مسکن برای کاهش درد و تب
اگر علت مننژیت شما ویروس تب خال است ،می شود از داروی ضد ویروسی استفاده نمود

درمان سایر انواع مننژیت
اگر علت مننژیت شما معلوم نباشد ،پزشکتان شروع به استفاده از درمان های ضدویروسی و آنتی بیوتیکی تا زمان
مننژیت قارچی با داروهای ضدقارچ درمان می شود.مشخص شدن علت بیماری می کند
البته این داروها اثرات جانبی جدی داشته و ممکن است شروع درمان با این داروها تا زمان تشخیص آزمایشگاهی
مننژیت مزمن بسته به علت آن که عموما عفونت قارچی هست ،درمان می شود.مننژیت قارچی به تعویق افتد
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مننژیت های غیرعفونی که بعلت حساسیت و یا بیماری های خود ایمنی رخ داده اند را ممکن است با داروهای
کورتیزونی درمان نمایند .در بعضی از موارد نیاز به درمان خاصی نبوده و بیماری خود بخود بهبود می یابد .در
مننژیت مرتبط با سرطان نیز نیاز به درمان سرطان برای درمان مننژیت دارد
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سالمونال
سالمونال از اختالالت بهداشتی شایع در جهان است
سالمونال گروهي از باكتري ها هستند كه مي توانند منجر به مسمومیت غذایي شوند .مسمومیت غذایي زماني اتفاق
مي افتد كه آب یا غذاي آلوده به میكروب ،سموم یا مواد شیممیایي خورده یا نوشیده شود.
میكروبها عبارتند از باكتري ها ،ویروسها و انگلها .انگلها موجودات زنده اي (ارگانیسمهایي) هستند كه در داخل
یا بر روي ارگانیسم دیگري زندگي مي كنند.
عموما مسمومیت غذایي سبب عفونت روده ها (لوله گوارش) میشود كه گاسترو آنتریت نامیده میشود .این عفونت
منجر به اسهال و بیماري (استفراغ) میشود.
بیش از  0111نژاد (نوع) مختلف از سالمونال وجود دارد.یك نوع از سالمونال با نام سالمونال تیفی
)(S. typhi
مي تواند منجر به تب حصبه شود.
این یك بیماري جدي است كه اگر به سرعت با داروهاي آنتي بیوتیك درمان نشود مي تواند خطرناك باشد .در ابتدا
سبب اسهال وسپس باال رفتن دماي بدن (تب) ،سردرد ،انقباضهاي شكم ،كهیر ،حالت تهوع و بي اشتهایي شود.
) (S. paratyphiنوع دیگر سالمونال ،سالمونال پاراتیفی
مي تواند منجر به تب شبه حصبه شود.
این بیماري مشابه تب حصبه است اما عالئم عموما خفیف تر هستند .
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حصبه و شبه حصبه منحصرا در كشورهاي فقز دیده میشود .این باكتري مي تواند از طریق ادرار یا مدفوع فرد
 S. paratyphiو  S. typhiمبتال انتقال یابد.ابتال به عفونت
كه منجر به تب حصبه و شبه حصبه میشوند در
انگلستان رایج نیست ولي ابتال به انواع دیگر این باكتري كامال رایج است.ادامه مقاله فقط در مورد مسمومیت
غذایي حاصل از دیگر نژادهاي سالمونال به غیر از
 S. paratyphiو S. typhi
است
میكروبهاي (باكتري) سالمونال در روده بسیاري از حیوانات از جمله حیوانات وحشي ،حیوانات اهلي و خانگي
یافت میشوند .احتمال اینكه ماكیان (مرغ ،بوقلمون و غیره) حامل سالمونال باشند بسیار زیاد است.
بنابراین سالمونال مي تواند گوشت (از جمله گوشت ماكیان) ،تخم مرغ ،شیر و دیگر فرآروده هاي لبني را كه مي
خورید آلوده سازد.
معموال با پخت كافي گوشت (از جمله گوشت ماكیان) باكتري سالمونال كشته میشود .اگر گوشت به خوبي پخته
نشود ممكن است انسانها را مبتال به سالمونال سازند.
خوردن تخم مرغ خام یا عسلي یا مصرف شیر یا محصوالت لبني دیگر آلوده به سالمونال مي تواند عفونت را به
انسان منتقل نماید.
گاهي غذاهاي دیگري مثل میوه ها و سبزیجات ممكن است به خاطر استفاده از كود براي رشد بهتر آنها به
سالمونال آلوده شده باشند.
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صدف خوراكي نیز اگر با فاضالبهاي آلوده در تماس باشند ممكن است آلوده شده باشند.سگها ،گربه ها و جوندگان
گاهي ممكن است آلوده به سالمونال شده باشند و الك پشتها نیز از حامالن اصلي سالمونال هستند.
تماس با حیوانات مبتال یا مدفوع آنها نیز سبب انتقال آلودگي به انسان میشود .باكتري مي تواند از دستان شما به
دهانتان و سپس به روده (لوله گوارش) انتقال یابد و در آنجا تكثیر شده و عالئم را به وجود آورد.
اگر مبتال به سالمونال بوده و براي جلوگیري از انتشار آن به دیگران تمهیدات جدي بهداشتي را رعایت نكنید
آلودگي به كساني كه با شما در ارتباط نزدیك هستند منتقل میشود
سالمونال تا چه حد رایج است و چه كساني به آن مبتال مي شوند
مسمومیت غذایي با سالمونال بسیار رایج است .مي تواند هر كسي در هر سني را تحت تاثیر قرار دهد .در اغلب
موارد عالئم جدي ندارد .با این وجود ،در گروههاي خاصي از افراد ممكن است این عالئم جدي تر باشد كه
:عبارتند از
كودكان
افراد پیر
كساني كه سیستم ایمني آنها خوب كار نمي كند (براي مثال كساني كه درمان سرطان را تحمل مي كنند ،كساني كه
تحت درمان بلند مدت با استروئید هستند ،كساني كه ایدز دارند و غیره)
از آنجایي كه امكان انتقال سالمونال از فردي به فرد دیگر وجود دارد ،مخصوصا در مكانهایي مثل خانه هاي
سالمندان فراگیر شدن آن ممكن است
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عالئم سالمونال چیست
عالئم عمومي عبارتند از اسهال و انقباضات شكمي .اسهال مي تواند گاهي خوني باشد.
ممكن است تهوع یا استفراغ یا تب داشته باشید.
عالئم  00تا  40ساعت بعد از خوردن غذاي آلوده یا بعد از تماس با حیوان مبتال ظاهر میشوند .این زمان قبل از
ظهور عالئم با نام "دوره نهفتگي" شناخته میشود.
در اغلب افراد عالئم خفیف بوده و در عرض  1تا  4روز بدون هیچ گونه درمان خاصي بهبود مي یابد .با این
وجود ،گاهي عالئم ممكن است شدیدتر بوده و عوارضي به وجود آورد .اگر عالئم شدید باشد ،ممكن است نبود
مایع كافي (كمبود آب) در بدن اتفاق افتد و اگر به كمبود آب در خودتان یا كودكتان مظنون شدید حتما با پزشك
مشورت كنید.
كم آبي خفیف رایج بوده و معموال با نوشیدن مقادیر زیادي مایعات جبران میشود .كم آبي شدید مي تواند كشنده باشد
مگر اینكه سریعا درمان شود چون اندامهاي بدن براي ادامه كار خود به مقادیر مشخصي آب نیاز دارند.عالئم كم
آبي در كودكان
عالئم كم آبي در كودكان عبارتند از كم شدن ادرار ،خشكي دهان و زبان و لبها ،اشك كمتر در زمان گریه،
چشمهاي گودافتاده و پرخاشگر شدن یا بي انرژي بودن (بي حالي)
عالئم كم آبي شدید در كودكان عبارتند از خواب آلودگي ،رنگ پریدگي یا كهیر ،سردي دستها یا پاها ،كم خیس
شدن پوشكها و تنفس تند (اما اغلب كم عمق) .این حالت یك فوریت پزشكي بوده و نیازمند توجه فوري است
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احتمال وقوع كم آبي در كودكان زیر بیشتر است
كودكان زیر یك سال ( و مخصوصا زیر شش ماه) .چون در نوزادان با از دست دادن حتي مقدار كمي از مایعات،
بخش عمده اي از مجموع مایعات كل بدنشان از دست مي رود
كودكان باالي یك سال كه با وزن كم متولد شده و به وزن مناسب سن خود نرسیده اند
كودكي كه در زمان بیماري از شیر گرفته شده است
در هر كودك مبتال به سالمونال كه زیاد آب نمي نوشد
هر كودكي كه اسهال و استفراغ شدید داشته باشد (مخصوصا اگر در روز شش بار یا بیشتر دفع و  4بار یا بیشتر
در عرض  01ساعت استفراغ داشته باشد)
عالئم كم آبي در بزرگساالن
عالئم كم آبي در بزرگساالن عبارت است از :خستگي ،خواب آلودگي یا حواس پرتي ،سردرد ،انقباضهاي
عضالني ،چشمهاي فرورفته ،دفع كم ادرار ،خشكي دهان و زبان ،ضعف و پرخاشگر شدن
عالئم كم آبي شدید در بزرگساالن عبارت است از :از دست دادن زیاد شوق و اشتیاق (بي احساسي) ،ضعف،
گیجي ،باال رفتن ضربان فلب ،كما ،و ادارار كم .این یك فوریت پزشكي است
احتمال وقوع كم آبي در بزرگساالن زیر بیشتر است
افراد پیر و نحیف
زنان باردار
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افرادي كه اسهال و استفراغ شدید دارند .مخصوصا ،اگر فرد نتواند با نوشیدن كافي مایعات از دست رفته را
جبران نماید
بسیاري از افراد خود از عالئم عمومي متوجه مسمومیت غذایي میشوند و اگر این عالئم خفیف باشند ،معموال
نیازي به تجویز پزشك یا دریافت درمان خاص نیست.
بنابراین ،ممكن است مبتال به سالمونال باشید كه "تایید " نشده باشد.با این وجود ،در برخي شرایط ،اگر مسمومیت
غذایي داشتید ممكن است نیاز به تجویز پزشك داشته باشید ( براي اینكه ببینید چه موقع نیاز به مراجعه به پزشك
است به زیر مراجعه كنید).
ممكن است پزشك یا پرستار از شما در مورد مسافرتهایي كه اخیرا به خارج از كشور داشته اید یا هر راهي كه
ممكن است غذا یا آب آلوده خورده باشید سواالتي بپرسد.
آنها عالئم كمبود مایعات (كم آبي) را در بدن شما بررسي مي كنند .ممكن است دماي بدن ،فشار خون و نبض شما
را كنترل كنند.
ممكن است براي یافتن هر گونه مشكل ،شكم شما را بررسي نمایند.ممكن است دكتر یا پرستار از شما بخواهند كه
نمونه اي از مدفوع خود بگیرید.
سالمونال بعد از فرستاده شدن نمونه به آزمایشگاه شناسایي میشود .در زمان شیوع سالمونال ممكن است غذا ها نیز
آزمایش شوند
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تریکومونیازیس
تریکومونیازیس از شایع ترین اختالالت بهداشتی است

) (Trichomoniasisریکومونیازیس
یک بیماری مقاربتی است که توسط ارگانیسم های کوچکی به نام تریکوموناس واژینالیس به وجود می آید .اغلب
زنان به این بیماری مبتال می شوند اما مردان نیز می توانند به این بیماری مقاربتی مبتال شده و ویروس را از
طریق رابطه جنسی به شریک جنسی خود منتقل کنند

تریکومونیازیس شایعترین بیماری مقاربتی قابل درمان در بین زنان جوان است .تخمین زده می شود که ساالنه
 4.1میلیون مورد جدید ابتال به بیماری مقاربتی تریکومونیازیس در بین زنان و مردان در آمریکا بروز می کند
اغلب مردان مبتال به این بیماری هیچ عالئمی بروز نمی دهند و از آلودگی خود به این بیماری اطالع ندارند مگر
اینکه شریک جنسی آنها به این بیماری مبتال شود و از این طریق به آلوده بودن خودشان شک کنند.
اما در صورتی که عالئم این بیماری بروز کند می تواند شامل موارد زیر باشد
التهاب درون آلت تناسلی
ترشحات خفیف
سوزش خفیف بعد از ادرار یا انزال
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بسیاری از زنان مبتال به این بیماری با عالئم آن مواجه می شوند .این عالئم می توانند شامل موارد زیر باشند
ترشحات زرد مایل به سبز همراه با کف و با بوی بسیار قوی از واژن
ادرار دردناک
خارش واژن
سوزش واژن
احساس ناراحتی در طول رابطه جنسی
درد در ناحیه پایین شکم (نادر است)
این عالئم معموال  1تا  05روز بعد از آلودگی به بیماری مقاربتی تریکومونیازیس رخ می دهند
تشخیص تریکومونیازیس
برای تشخیص تریکومونیازیس ممکن است پزشک از شما معاینات بالینی و تست های آزمایشگاهی به عمل
بیاورد.
تست های آزمایشگاهی به منظور مشاهده انگل های بیماری زا و بر روی یک نمونه از مایع واژن و یا مایع
پیشابراه انجام می شوند .تشخیص این انگل ها در مردان دشوارتر از زنان است

Page 84

مهم ترین اختالالت بهداشتی جهان

درمان تریکومونیازیس
اغلب برای درمان تریکومونیازیس از آنتی بیوتیک های خوراکی استفاده می شود .قبل از مصرف دارو حتما با
پزشک مشورت کنید.
همچنین انجام آزمایش های بارداری قبل از مصرف دارو بسیار مهم است زیرا که این آنتی بیوتیک می تواند به
جنین شما آسیب برساند
شریک جنسی شما نیز باید همزمان با شما به پزشک مراجعه کند و برای پیشگیری و یا درمان و جلوگیری از
انتشار این ویروس تحت درمان قرار گیرد.
عالوه بر این ،افراد مبتال به تریکومونیازیس تا زمانی که بهبودی کامل پیدا نکرده اند و تمام عالئم آنها برطرف
نشده است باید از برقراری رابطه جنسی امتناع کنند.
حتی اگر احساس بهبودی کامل می کنید مصرف کردن تمام آنتی بیوتیک هایی که پزشک برایتان تجویز کرده
است الزامیست
تریکومونیازیس در زنان باردار ممکن است منجر به پارگی زودرس غشای محافظ کودک و زایمان زودرس شود.
التهاب دستگاه تناسلی ناشی از تریکوموناس واژینالیس می تواند منجر به افزایش خطر ابتال به عفونت
HIV
در افرادی که در معرض ابتال به این ویروس هستند شود .تریکومونیازیس در زنانی که به عفونت
HIV
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 HIVنیز مبتال هستند می تواند موجب افزایش احتمال انتقال ویروس
به شریک جنسیشان شود
برای کاهش خطر ابتال به تریکومونیازیس این موارد را به یاد داشته باشید
استفاده از کاندوم به روشی درست در هر بار رابطه جنسی
تعهد به خانواده و اجتناب از تعدد شرکای جنسی
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ابوال
ابوال از شایع ترین اختالالت بهداشتی در جهان است
ابوال یک بیماری کشنده ویروسی مشترک بین انسان و دام است که پس از ورود به بدن ،سلول-ها را کشته،
بسیاری از آن-ها را تخریب کرده ،سیستم ایمنی بدن را از بین برده
و باعث خونریزی شدید تقریبا در تمام ارگان-های بدن شده و بیماری بسیار هولناکی است
ویروس ابوال بیشتر در یک نوع خفاش آفریقایی وجود دارد و مشترک بین انسان و دام است .انسان-ها می-توانند
آن -را به یکدیگر منتقل کنند .حیوانات دیگری هم عامل آن شناخته می-شوند مانند
شمپانزه  -بز کوهی جنگلی -گوریل -میمون-ها  -خارپشت
در افرادی که از حیوانات آلوده جنگلی نگهداری کنند ویروس می-تواند از راه مایعات و خون آلوده به آن-ها منتقل
شده و اگر فرد مبتال شود می-تواند به دیگران انتقال دهد
راه-های انتقال
نشستن در کنار فرد مبتال ،هوا ،غذا و آب بیماری را منتقل نمی-کند ،اما بوسیدن شخص مبتال و یا خوردن و
آشامیدن مشترک با او خطرناک بوده و می-تواند عامل ابتال باشد
راه-های ابتال عبارتند از :شیر مادر ،مدفوع ،بزاق ،مایع منی ،عرق ،ادرار بیمار
 CDCبراساس تحقیق
مرکز کنترل و پیشگیری بیماری-ها
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ویروس ابوال  ۰ماه می-تواند در مایع منی زندگی کند .افراد در اثر تماس با این مایعات از طریق چشم ،دماغ،
دهان و پوست زخمی مبتال می-شوند.
کارکنان بهداشتی به دلیل تماس با فرد و مایعات بدن این افراد در معرض ابتال هستند و بیماری می-تواند از
طریق وسایل آلوده بیمار مانند سوزن و یا ارتباط با حیوان آلوده نیز منتقل گردد
به نظر می-رسد ابوال فقط از طریق پستانداران به انسان منتقل شده و به نظر نمی-رسد که حشرات مانند پشه-ها
عامل انتقال آن باشند
عالیم ابوال
سردرد ،دردعضالنی ،درد معده و سرفه و تب باالی  ۰۳درجه از عالیم شایع بیماری هستند و اگر بیماری شدیدتر
شود استفراغ ،اسهال ،کبودی و خونریزی بدون ضربه از چشم-ها و لثه را می-تواند به دنبال داشته باشد
ابتال به بیماری ممکن است  ۲۴-۲روز باشد ،اما اغلب  ۸تا  ۴۳روز است .طبق اظهارنظر
CDC
سه هفته طول
می-کشد تا عالیم ظاهر شوند .عالیم اولیه می-توانند تشابه شدیدی با دیگر بیماری-ها مانند :آنفلوآنزا ،ماالریا و
تب تیفوییدی داشته باشند.
برای جلوگیری از انتقال ویروس ،افراد مبتال باید ایزوله شوند
وقتی شخصی عالیم ویروس را داشته باشد ،آزمایش خون می-تواند ویروس ابوال را نشان دهد.
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در آزمایش خون کاهش
WBC
و پالکت خون و افزایش آنزیم-های کبدی را مشاهده می-کنیم .بنابراین اگر شخصی تب باالی  ۰۳درجه داشته و
عالیم در ارتباط با ابوال در او مشاهده گردید باید فورا تحت مراقبت-های پزشکی قرار گیرد.
اگر شخصی از ابوال بهبود یافت و آنتی بادی-های بیماری در خون او توسعه یافت دال بر تأیید بیماری بوده و
پزشک می-تواند فعالیت-های فرد و کسانی را -که با او در ارتباط بوده-اند با احتمال اینکه ممکن است ابوال داشته
باشد تحت کنترل بگیرد
داروهای زیادی برای از بین بردن ویروس وجود نداشته و کارکنان بهداشتی عالیم ظاهری را درمان کرده و
مراقبت-های اولیه را انجام می-دهند که شامل:
 -۴مایع درمانی و هیدراته کردن بیماران
 -۲اکسیژن-تراپی
-۰متعادل نگهداشتن فشارخون
 -۵درمان عفونت-های موجود و مشترک و آن-هایی که ممکن است به وجود بیاید
 -۴باالنس الکترولیت-ها است
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های پزشکی زودتر-کند و هرچه مراقبت-شان بوده که چگونه کار می-طول عمر بیماران وابسته به سیستم ایمنی
ها بیشتر است- شانس بهبودی آن،انجام شود
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