
  

   ماهيت ارتباطات غيرکالمی یاصول و ویژگی ها 

  اصول و ویژگی ها 

بيشترانسان ها دوست دارند نشانه های موجود در ارتباطات غير کالمی را براساس زمينه و حوزه ی تجربه های شخصی          
ها اشاره  ب است که در ذیل به آنزیرا بر آن اصول و ویژگی هایی مترت ، شان تفسيرکنند اما این حس تاحدودی گمراه کننده است

  :نيم ک  یم

 گيرد ارتباط غيرکالمی دریک زمينه ی خاص شکل می )١
 ید آ ارتباط غيرکالمی درچارچوب زمان و مکان پدید می )٢
 ارتباط غيرکالمی حرکات رفتارها و اعمال تعاملی و ميان کنشی است  )٣
 رقلمرو هدف و فاصله است ارتباط غيرکالمی مبتنی ب )۴
 گيرد ارتباط غيرکالمی بيش از ارتباط کالمی مورد پذیرش قرار می )۵
 ید آ ارتباط غيرکالمی هميشه و در هر جو و فضایی به وجود می )۶
 رسد ارتباط غيرکالمی در وضعيت نبود احساسات پنج گانه انسانی به منصه ی ظهورمی )٧
 تنی برمعانی چندگانه استارتباط غير کالمی در شرایطی پر ابهام و مب )٨
 کند ارتباط غير کالمی بسته به نوع فرهنگ و حوزه های جغرافيایی افراد متفاوت عمل می )٩

 متعارض و موکد ارتباط کالمی اشخاص است  ،مکمل ،ارتباط غيرکالمی جایگزین  )١٠

ده مآروابط ميان فردی  درارتباطات وبا درک و فهم دقيق این ویژگی ها و اصول که در بيشتر کتاب های کاربردی رفتارغير کالمی 
به زعم  ،واقف شد توان به حد و مرزهای وسيع این حوزه علمی بيشتر و بهتر در عمل مفهومی همه گيردارند می است  و

 غير کالمی را درک و تفسير کنيم باید بدانيم که هيچ نشانه ای به تنهایی یک ارتباط یا رفتار ، خواهيم محققان زمانی که می
زیادی از پيام های منتقل شده باشد. در مقابل  حرکات و رفتارهایی نظير اشاره های اندامی ، طرز  نمی تواند موجد حجم بسيار

  نشستن و ایستادن، تماس چشمی ، حالت های نمایشی تاثير گذار و ... را باید به دقت زیر نظر گذاشت. 

، در فيلم های معانی بسيار متنوع و متفاوتی را خلق کنند. برای مثالالبته می دانيم که نشانه های غير کالمی می توانند 
های سينمای کالسيک ، دست به سينه بودن یک بازیگر در یک صحنه، می تواند نشانه ی آن باشد که در  نکمدی صامت کمدی

گر ل دیگران . حال آن که اقابیشه ی دفاع یا اعتماد به نفس درماجرای آن نقش ، آدم مغرور و خودسری است یا آن که دراند
ستد، ماهيچه و عضالت خویش را سفت کند، چشم ها را در هم کشيده و یا چهره ئی ثابت، یاکمدین مقابل او نيز شق و رق ب

  دندان قروچه کند، به احتمال زیاد نشانه ی خشم و عصبانيت اوست که در حال تالفی و انجام عمل متقابل است.

  

  کاربرد مفهومی  -ج

آلتو که به  پالو بیا به تعبير گریگوری بيتسون انسان شناس و بنيان گذار مکت –رتباط نيست ی اانسانی ، بی نياز از برقرارهيچ 
سی نمی تواند ارتباط برقرار لی در ميان اعضای خانواده و حتی افراد جامعه روی آورد: کموضع و انتشار نظریه ی ارتباطات تعا

ليک  ،گر چه  فرد به طور حتم می تواند از سخن گفتن خودداری کند ر اساسی مکتب پالوآلتوبود}_ ،{ این پيام بنيادی وشعانکند
اشاره و حرکت  ، و بدن های ظاهری چهره بروز رفتار از سوی وی اجتناب ناپذیر است. رفتار یک انسان ، که در برگيرنده حالت 

احساس  (پختگی)های گوناگون و حتی شيوه های جذابيت می باشند؛ یک جریان پيوسته از آگاهی های را که نشانه ی نضج
ها و هيجان های اوست ، به منصه ظهور می رساند. جوليوس فاست در کتاب معروف زبان بدن در خصوص این بحث چنين می 

  نویسد :

های کوتاه به دنيای پيرامون خود می فرستيم و به ندرت این کار را آگاهانه انجام می دهيم. ما  همگی ما به شيوه خاص، پيام"
حضور خود را در زندگی واقعی با کمک زبان غير کالمی نشان می دهيم. برای مثال: زمانی که موضوعی را نمی پذیریم، به 

 را می ماليم. برای یک معما یا مساله روبرویم شویم بينی خودنشانی ی نپذیرفتن، ابروهای خود راباال می بریم. هنگامی که با 
مان را به صورت ضربه در یا در هم در سينه جمع می کنيم. شانه های خود را به نشانی بی ميلی  نگهداری از خود ، دستهای

می دهيم و می باال می اندازیم و به نشانه ی صميميت چشمک می زنيم، انگشتان خود را به نشانه ی بی صبری فشار 
گيریم، متنوع و  شکنيم و با دست زدن بر پيشانی خود فراموش کردن را نشان می دهيم. حالت هایی که بيشتر به خود می

بينی در مواجهه با یک معما و یا در سينه جمع کردن دست ها برای نگهداری  دن: مالياما برخی از آنها مانند ، انتخابی هستند ...
  هانه از ما سر می زنند.از خود بيشتر ناآگا



زندگی  روابط ميان فردی ، تنها وسيله ی ارتباطی است که در سراسر تاریخ بنابراین اذعان می داریم که ارتباط غير کالمی در
 به جد مورد استفاده قرار گرفته است. در طول سده ها و قرن های متمادی ،_ر موجودات عالم یاحتی طبيعت و س –انسان ها 
نوشتاری بسيار کمتر از زبان غير کالمی سود می جستند، چرا که عمدی ی کنش ها و اعمال  –از زبان کالمی  عز جوامبسياری ا

های ی از رفتارارانسانی زیر چتر ارتباط غير کالمی معنا و مفهوم پيدا می کرد. این مهم از آغاز پيدایش نسل بشر، منبع در ک بسي
این رابطه ، اندیشمندان  رفتار گرا و روان شناسان اجتماعی ، تنها در چند دهه ی گذشته تعاملی و ميان فردی بوده است. در 

روابط ميان فردی به انجام رسانده اند. آنها نيز نظام  مطالعات نظام مند و جهت داری را در خصوص حوزه رفتارهای غير کالمی در
يمایشی یا به شيوه ی ثبت تصاویر یا مصاحبه گروهی چه به صورت آزمایشی ، چه به صورت پ –های پژوهشی پيشرفته ای 

ر روی؛ از اعمال و یگحزاب جمعی ، به کار گرفتند. به دمتمرکز را در سطح کلی جوامع و فرهنگ های فردی موجود در گروه ها و ا
ل و لي، تحی آنان را بررسیحرکات، رفتارها، نشانه های اندامی و چهره ا رفتار مردم و زندگی روزمره ی آنها ، فيلم تهيه کردند و

  قرار دادند. –مبتنی بر کاربرد متغير های عملياتی معنا دار  –د آزمون های همبستگی روم

  

  شهدای والفجر  -گردآوری: طيبه اله پناه زاده مسوول روابط عمومی مرکزبهداشت شهرستان شيراز

 منبع: کتاب ارتباطات غيرکالمی نویسنده دکتر غالمرضا آذری

  
 

 



  مقاله:

  اهميت نگهداری از خون بند ناف

پس از تولد،بند ناف با استفاده از وسائل استريل قطع ميشود.از اين پس،بند ناف را بايد خشك و تميز نگه 
داشت.در هنگام بستن پوشك يا كهنه به نوزاد بايد لبه ى قسمت باالى ان را به طرف پايين بر كرداند تا بند ناف 

  را نپوشاند.

روى بندناف پماد،داروهاى سنتى،خاكستر يا موارد ديگر كه در برخى جوامع مرسوم هست نبايد گذاشت هرگز 
  زيرا ممكن است نوزاد به بيمارى كزاز يا ساير عفونت ها مبتال شود.

ساعت بعد از قطع بند ناف،رنگ سفيد مايل به بنفش ان از بين مى رود و به تدريج خشك و پس از ٢٤معموال 
ز بدن جدا ميشود و نبايد ان را به زور از بدن جدا كرد.بعد از افتادن بندناف، ترشح زرد رنگ و يا خونابه از چند روز ا

  محل بند ناف ،امر شايعى است..

بند ناف از دو شريان و يك وريد ساخته شده كه در دوران جنينى خون ، اكسيژن و مواد غذايى رو به جنين 
بسته تا جريان خون مادر و جنين قطع  umbilical clampيق اول از دو طرف توسط ميرسونه كه بعد از تولد در دقا

  بشه و بعد بند ناف بريده ميشه كه در چند روز پس از تولد خشك و از ناف جدا ميشه

با نمونه گيری از خون بندناف نوزاد دلبندتان ، سالمتی را برایش پس انداز کنيد ... سلولهای بنيادی بندناف تا 
سال قابل نگهداری هست که قابليت درمان بسياری از بيمارهای العالج برای فرزندان ، والدین یا دیگر  بيست

  اقوام خونی یا هرکسی که تشابه ژنتيکی با نوزادتان داشته باشد را دارد ...

 

 وندشناف درمان می هایی که با خون بندبيماری

شود، بنابراین برای دسترسی به این منبع ناف و جفت لخته میاز آنجا که بعد از چند دقيقه خون موجود در بند
های بنيادی موجود در آن بدون استفاده باید دور دقيقه فرصت داریم در غير این صورت سلول ١٠تا  ۵مهم فقط 

گيری از آن هيچ آوری است و نمونهنوزاد قابل جمعناف از انداخته شود. این خون بعد از جدا شدن کامل بند
 .کندای به نوزاد یا مادر وارد نمیصدمه

در ایران سه بانک عمومی خون بندناف در پژوهشگاه رویان، 
سازمان انتقال خون و مرکز پيوند مغز استخوان بيمارستان 
های شریعتی و یک بانک خصوصی بندناف در شرکت بن یاخته

 .به فعاليت هستندرویان مشغول 
 

ناف وجود  یافته بانک خون بندامروزه در اغلب کشورهای توسعه
دارد که خون بند ناف نوزاد را به جای دور ریختن ذخيره کرده و در 

کنند. والدین قبل از آینده برای خود او یا دیگر بيماران استفاده می
اصله بعد از کنند. بالفنام در این بانک میتولد نوزاد اقدام به ثبت

های خون منتقل آوری و به کيسهشود و با یک سوزن خون از بندناف و جفت جمعزایمان، بندناف از نوزاد جدا می
های خونساز است منجمد و در بانک های بنيادی و سلولناف نوزاد که غنی از سلولشود. سپس خون بندمی

هایی نظير سرطان خون شد برای درمان به بيماریشود تا چنانچه نوزاد در بزرگسالی مبتال نگهداری می
 .استفاده شود

 
منشأ  ها هنگام جراحت است.های دیگر و ترميم و نگهداری سلولاین خون قادر به ساخت انواع سلول

های خونی تر از سلولهای بنيادی جنينی بوده و از نظر سلولی، نابالغناف، سلولهای خونی موجود در بندسلول
های بنيادی آن توانایی بيشتری در تمایز به در یک فرد بزرگسال است، بنابراین، به همان نسبت سلولموجود 

 .های خونی دارندها و از جمله سلولدیگر سلول
 



خونی ميالدی در فرانسه و توسط دکتر گلوکمن به یک کودک مبتال به کم ١٩٨٨ناف سال اولين پيوند خون بند
ناف های بنيادی خون بندی مادرزادی است با موفقيت انجام شد. او با پيوند سلولخونفانکونی که نوعی کم

ناف صورت خواهر تازه متولد شده خود، تحت درمان قرار گرفت. از آن زمان تاکنون صدها پيوند موفق خون بند
  .ها در کشورهای مختلف جهان تاسيس شده استگرفته و مراکز بزرگ ذخيره این سلول

 
های بنيادی مغز استخوان، قابل هایی که با پيوند سلولهزار نفر با بيماری ٣٠دهد هر ساله حدود ن میآمار نشا

رای اهدای درصد این بيماران قادر به یافتن یک داوطلب مناسب ب ٧۵شوند و حدود درمان است شناسایی می
 خون مغز استخوان نيستند.

 
های دیگر، زمان بسياری به خود اختصاص داده و ن و محدودیتاز سوی دیگر جستجوی اهدا کنندگان مغز استخوا

کننده بيشتری کند. اما ذخيره خون بندناف که تعداد اهداهای مغز استخوان را محدود میاستفاده از پيوند سلول
 ها و نقایص ایمنی که در زمانخونیهای حاد، کم، زمان را برای مبتالیان به لوسمیتواند داشته باشدمی

 کند.تر میميرند کوتاهکوتاهی می
 

دیده قلبی و های آسيبها و ضایعات عصبی، ترميم بافتای به منظور درمان بيماریامروزه تحقيقات گسترده
های ها و ضایعات پوستی، ترميم لوزالمعده و ترشح انسولين و ترميم دیگر بافتاستخوانی، ترميم سوختگی

يادی یک فرد بالغ های بنای بنيادی مغز استخوان، خون بندناف و دیگر سلولهدیده با استفاده از سلولآسيب
 درحال انجام است.

 
 :شوندناف درمان میهایی که با خون بندبيماری

 
 (PNH) ای شبانهخونی فانکونی، هموگلوبينوری حملهخونی آپالستيک، کمهای بنيادی: کماختالالت سلول

 
 تمایز نيافته حاد، لوسمی AML ALL :لوسمی حاد

 
 CML :لوسمی مزمن

 
 های نقص در توليد لنفوسيت ها: لنفوم غير هوچکين، لنفوم هوچکينبيماری

 
 های قرمز: تاالسمی ماژور، کم خونی سلولی داسی شکلهای ارثی گلبو لناهنجاری

 
 اختالالت سيستم ایمنی مادرزادی: سندرم کاستمن، نقص چسبندگی لکوسيتی، سندرم دی جورج

  
 نافمزایای استفاده از خون بند

 
های بنيادی خونساز است که به بازسازی مجدد سيستم خونی و نيز ناف هر دو واجد سلولمغز استخوان و بند

ها هنوز چندان معمول های بنيادی در درمان بيماریکنند. هرچند استفاده از سلولسيستم ایمنی بدن کمک می
های قلبی ـ عروقی، لوپوس، ان دیابت نوع یک (وابسته به انسولين)، بيماریها در درمنيست، ولی این سلول

های کبدی ها و نقص ایمنی، بيماریخونیهای نورولوژیک مانند سکته مغزی، پارکينسون و آلزایمر، کمبيماری
  .اندو... به کار رفته



 
تا یک  ٠٫۶ناف دارای (درصد) و خون بند ٣تا  ١های بنيادی خونساز (مغز استخوان دارای باالترین درصد از سلول

های درصد سلول ٠٫٢های پيش ساز خونی و بنيادی خونساز است. در خون محيطی نيز کمتراز درصد) سلول
 :ناف مزایای بيشتری داردبنيادی خونساز شناسایی شده است، اما به دالیل متعددی استفاده از خون بند

 
بين دهنده و گيرنده نسبت به خون  HLA امکان انجام پيوند موفق با تشابه کمتر ناف،با استفاده از خون بندـ  1

 .مغز استخوان بيشتر است، بنابراین تعداد زیادی گيرنده را در برخواهد گرفت
 
ناف خطری برای اهداکننده آن (جنين و مادر) به دنبال ندارد. به این ترتيب که پس از تولد اهدای خون بندـ  2

شود. طی این فرآیند به مادر و فرزند ناف و جفت جدا و خون آن توسط کيسه یا سرنگ جمع آوری میندنوزاد، ب
آوری خون مغز شود. این در حالی است که جمعشود و این کار کامال بدون درد انجام میآسيبی وارد نمی

تواند همراه با درد برای گيرد و میهای جراحی است و معموال تحت بيهوشی صورت میاستخوان نيازمند روش
 .ه باشددهند

 
ناف کمتر از خون مغز های ویروسی فرد دهنده از جمله سایتومگالو ویروس در خون بندميزان ابتال به عفونتـ  3

 .استخوان است
 
 .ناف نسبت به مغز استخوان قدرت تکثير بيشتری دارندسازی خون بندهای بنيادی و پيشسلولـ  4
 
شود، بنابراین تعداد زیادی واحد خونی در دسترس بوده ت آن که روزانه تعداد بسياری نوزاد متولد میبه علـ  5

 .کندکه این امر استفاده از آنها را آسان می
 
های خونی بيشتری نسبت به مغز استخوان ناف سلولهای بنيادی بنداست که سلولمطالعات نشان دادهـ  6

کند و بنابراین با تعداد کم سلول نيز ناف ده برابر سلول بيشتر توليد میخون بندهای کند. (سلولتوليد می
  ).توان پيوند موفقی داشتمی

  
 نافروش جمع آوری خون بند

 
ناف و جنين به شود. حجم بندناف، جفت نيز از دیواره رحم جدا شده و خارج میهنگام تولد و بعد از جدا شدن بند

های بنيادی خونساز در آن ذخيره شده ليتر خون غنی از سلولميلی ٢٠٠تا  ٧٠ور متوسط ای است که به طگونه
  .است

 
شود، بنابراین برای دسترسی به این منبع ناف و جفت لخته میاز آنجا که بعد از چند دقيقه خون موجود در بند

موجود در آن بدون استفاده باید دور های بنيادی دقيقه فرصت داریم در غير این صورت سلول ١٠تا  ۵مهم فقط 
گيری از آن هيچ آوری است و نمونهناف از نوزاد قابل جمعانداخته شود. این خون بعد از جدا شدن کامل بند

 .کندای به نوزاد یا مادر وارد نمیصدمه
  

 های خون بندنافانواع بانک
 

ها این خون يز توجه به این مساله که در بيمارستانناف و نهای بنيادی خون بندبا توجه به کاربردی بودن سلول



شود، تفکر استفاده و بازیافت این خون شکل گرفت و به عنوان یک زباله بيولوژیک در نظر گرفته و دور ریخته می
ناف جهت پيوند در های بنيادی بندسازی و تامين سلولبه این ترتيب اولين بانک خون بندناف با هدف ذخيره

 .سپس در سراسر جهان تاسيس شد فرانسه و
 

ناف از ها برای ذخيره خون بندناف عمومی موظف به پاسخگویی به نياز جمعيت مردم است. انگيزهبانک خون بند
های بنيادی برای درمان بيماری فردی به فرد دیگر متغير است. گاهی پدر و مادر یک نياز فوری به پيوند سلول

ای نيز خون سازی است و عدهای برای ذخيرهر و برادر یا اقوام نزدیک دارند و این انگيزهیکی از افراد خانواده، خواه
های تحقيقاتی ای نيز برای کارکنند و دستهناف را برای استفاده عموم مردم و افراد دیگر برای پيوند اهدا میبند

 :شوديم میناف به سه دسته تقسهای خونی بندکنند. بر این اساس بانکهمکاری می
 
خواهانه برای اهدا به دیگران یا برای تحقيقات کاربرد هایی که به طور خير: نمونهناف عمومیبانک خون بندـ  1

هایی که یک بيماری های عمومی برای خانوادهکند. البته گاهی ممکن است بعضی بانکدارند، نگهداری می
ن نوزاد را برای مدت کوتاهی فقط برای همان خانواده شناخته شده قابل درمان با سلول بنيادی دارند، خو

ها را دارا نباشد برای کارهای تحقيقاتی به کار گرفته ها آنهایی که استانداردنگهداری کنند. در بين نمونه
 .شودمی
 
راحل کند و در قبال م: که خون را فقط برای خود نوزاد یا خانواده او نگهداری میناف خصوصیبانک خون بندـ  2

 .کندسازی هزینه از خانواده نوزاد دریافت میآوری و ذخيرهنگهداری، جمع
 
های های دریافتی در قسمت خصوصی نياز: هر دو نوع فعاليت را دارد و از هزینهناف ترکيبیبانک خون بندـ  3

نمونه خون آن  کند. در آینده در صورت انصراف والدین در بخش خصوصیمالی خود در بانک عمومی را رفع می
 .یابدخانواده با رضایت شخصی آنها برای استفاده عموم به بخش عمومی انتقال می

 
در ایران سه بانک عمومی خون بندناف در پژوهشگاه رویان، سازمان انتقال خون و مرکز پيوند مغز استخوان 

 .ل به فعاليت هستندهای رویان مشغوبيمارستان شریعتی و یک بانک خصوصی بندناف در شرکت بن یاخته
 

  منبع: جام جم آنالین
https://daroshafa.razavi.ir 

  

  گردآروندگان:

  دکتر سميرا اسفندیاری متخصص کودکان و نوزادان بيمارستان مادر و کودک شوشتری

  فرزانه رمضانی مسئول ورابط عمومی بيمارستان مادر و کودک شوشتری



  بهداشت فردی

  

و روحی در ی سالمت وپيش گيری از بيماری ها ، افزایش توان جسم ایبهداشت شامل نگهداری و ارتق
و فقط به معنی نبودن بيماری  ، روانی و اجتماعی است یبه معنی رفاه جسمی افراد است و سالمت

  باشد.نمی

باشد.  زندگی ضروری میبهداشت روان یکی از شاخه های بهداشت عمومی است که برای ادامه 
روانی حالتی از رفاه است که در آن فرد توانایی هایش را می شناسد و قادر است با  بهداشت
  های معمول زندگی تطابق یابد و از لحاظ شخصی سازنده باشد و با جامعه خود در صلح باشد.استرس

کند با  ه به افراد کمک میبهداشت روان علمی است برای زندگی بهتر و در واقع دانش و هنری است ک
ثری برای حل مشکالت خود برگزینند. سالمت روان شامل رفتار ؤمحيط خود سازگار باشند و راه حل های م

  هاست.هماهنگ با جامعه و پذیرش واقعيت های اجتماعی و قدرت سازگاری و تطابق با آن

ها با در نظر گرفتن شرایط در رکوب آنفرد باید بتواند به طور متعادل نيازهای خود را بشناسد و بدون س
شکوفایی  راستایارضا کند و در عين حال هدفمندی را حفظ نماید و در ها را موقعيت منطقی و مناسب آن

  توانمندی های خود تالش کند. 

بهداشت روان هر فرد تحت تاثير محيط خانوادگی ، آموزشی ، وضعيت اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی قرار 
  دارد.

ثرند. ؤنوع نگرش و باورهای فرد در مورد زندگی و محيط و ارزشهای اخالقی نيز در بهداشت و روان فرد م
ها و ميتوتوانایی سازش با محيط، انعطاف پذیری، قضاوت نرمال و عادالنه و منطقی در برخورد با محر

ینه درمان بيماری ها درصد هز١٣فشارهای روانی از مالک های سالمت و تعادل روان هستند. طبق آمار 
قرار نگرفته  الویت سفانه بهداشت روانی هنوز در أمی شوند. اما مت روانیمربوط به اختالالت عصبی و 

صول بهداشت روانی به فرد و ااست و همچنان بار زیادی را به سيستم بهداشت و درمان وارد می کند. 
و احساس ارامش و امنيت درون و بهره مندی سالمت روان قدم بر دارد  راستایجامعه کمک می کند تا در 

  از سالمت تفکر و اندیشه را به خود و دیگران هدیه دهد. 

  

  "دکتر ليال رازقيان" پزشک متخصص اعصاب و روان 

  فریبا قناعت پيشه مدیر روابط عمومی بيمارستا اعصاب و وران استاد محرری 



  بهداشت فردی
  

  
  

  

  بهداشت فردی چيست؟

بهداشت فردی عبارت است از کليه فعاليت ها و اقداماتی که انسان به طور 
، تأمين و ارتقاء سالمت خود و در نهایت اطرافيانش  مسئوالنه برای حفظ

انجام می دهد. این فعاليت ها و اقدامات شامل مراقبت از اعضاء و اندام 
، خواب و  ، ورزش ، تغذیه ، دهان و دندان ست و موهای بدن، مراقبت از پو

باشد. نتایج بررسی های انجام شده نشان می دهد که  استراحت می
کاربرد رفتارها و الگوهای صحيح بهداشت و به عبارتی رفتارهای بهداشتی 
به طور متوسط یازده سال به طول عمر فرد در مقایسه با فردی که نسبت به 

  ه است خواهد افزود.توج این رفتارها بی

  بهداشت فردی درسيره ی نبوی

بهداشت به معنای نيکو داشتن، نگهداری تندرستی، حفظ صحت است. و در 
اصطالح به مجموعه فعاليت ها و اقداماتی که برای بهبود و ارتقای تندرستی 
و توانایی یک فرد یا جامعه انجام می شود، بهداشت می گویند؛ که شامل 

روش هایی است که به حفظ سالمت فرد و جامعه کمک همه دانش ها و 
  کند.

  بهداشت در قرآن

و برای آن آثار معنوی  است له بهداشت توجه ویژه شدهأدر قرآن کریم به مس
فراوانی ذکر گردیده است. واژه ها و مفاهيمی که در قرآن برای اهميت 

اژه بهداشت می توان یافت؛ واژه هایی مانند: طيب، طهر و غسل است. و
ای چون غسل، به شستشوی ظاهری توجه ویژه و حکمی داشته و برخی 

بنابر این می توان  مانند: طيب و طهر مفهومی فراگير از ظاهر و باطن  دارد
  گفت، در قرآن مقصود از این مفاهيم بهداشت ظاهری و باطنی است

در واقع مالک عمل در بهداشت فردی، ارائه و مسئوليت فردی است که وی 
ملزم به رعایت بهداشت و خودداری از عادات غيربهداشتی می کند. زمينه  را

، آگاهی و نگرش صحيح است.  ، شناخت ساز انجام رفتارهای بهداشت
های فرد در زمينه بهداشت فردی در رعایت اصول و موازین  اطالعات و آگاهی

بهداشت فردی می تواند زنجيره های به وجود آورنده بيماری ها مانند 
را قطع کند و چون … ، گوارشی و ، بيماریهای انگلی کمبودهای غذایی

هميشه این امکان برای ما وجود ندارد که با همه افراد محيط خود مدت 
طوالنی معاشر باشيم و خوی ذاتی خود را آن طور که هست به آنان نشان 
دهيم. لذا قضاوت های این افراد درباره ما اغلب از روی ظاهرمان صورت می 

، ظاهر هر کس در نحوه قضاوت  ستگيرد. بدین ترتيب چه غلط و چه در
  باشد. افتد پس چه بهتر که به آراستگی ثر میؤمردم درباره او م

  نکته ساده برای بهداشت شخصی بهتر  ١٠ 



  .از دئودورانت و خوشبوکننده استفاده کنيد -

  .عالوه بر دندان ها زبانتان را مسواک بزنيد -

  .گوشتان را تميز کنيد -

  .ی نم استفاده نکنيدبو بااز حوله مرطوب  -

  .با آب و صابون آشتی کنيد -

  .به موهای خود رسيدگی کنيد -

  .کننده استفاده کنيداز کرم مرطوب -

  .د بدن را اصالح کنيدایموهای ز -

  .های خود را بشویيدعالوه بر توجه به بهداشت پاها کفش -

  .سرویس بهداشتی عمومی را با منزل یکسان ندانيد -

ته به درست ایستادن، درست راه رفتن، تميز بودن لباس و ظاهر آراس    
ها  ، دندان متناسب بودن آن بستگی دارد. در عين حال پاکيزگی پوست و مو
توجهی به  و سایر اعضای بدن نيز در این ميان اهميت به سزا دارد. چون بی

آنها سبب بروز بيماریهای مختلفی می شود که اگر هم واگيردار نباشند، 
  .ل سبب دور شدن مردم از ما خواهند بودالاق

دقت و توجهی که هر شخصی در نگهداری سالمت و بهداشت خود     
اختصاص می دهد بستگی به ميزان ارزشی دارد که برای این موضوع قائل 

  .است

  

 منابع :
 

  / fardi-tps://drsalamatx.com/behdashteht   رسانه دکتر سالمت) ( -١ 

٢-  

https://www.digikala.com/  

بهداشت فردی در سيره ی نبوی ، امير علی حسنلو ؛ فصلنامه علمی  -٣
، دوره اول، ویژه نامه نقطه پرگار، زمستان ۴مقاله  تخصصی حبل المتين:

  ۶١- ۴۶، صفحه ١٣٩١

  

  

  

  

  

  ، کتابدار کتابخانه بيمارستان خليلی رویا بالغی اینالو

  ، کتابدار کتابخانه بيمارستان خليلیافروز اسکندریهَ 



 بهداشت فردی

 
 

باال  بردن سطح سالمتى  در واقع بهداشت علم نگاهدارى و ، بهداشت عبارت است از علم و هنردستيابى به سالمتى
ست.ا  

هاى اجتماعى يک ملت مى گشايد و به همٔه هاى اقتصادى و پيشرفتبهداشت، در واقع درهاى آينده را به روى فعاليت
از هر طبقٔه اقتصادى، اجتماعى و با هر مذهب اخالق ارتباط دارد. ضرر هاى ناشى از بدى  ز زن و مرد، کوچک و بزرگ،امردم 

ٔه وضع بهداشت به سن، جنس، شغل، يا سطح اقتصادى اجتماعى و يا منطقه خاصى محدود نمى شود، بلکه مربوط به هم
 افراد يک جامعه مى باشد.

همچنين از لحاظ اقتصادى، بيمارى فرد، ضرر بزرگى به خانواده و اجتماع مى زند زيرا موجب مى شود که اوالً مقدار زيادى 
کار کردن نخواهد بود و همين امر موجب زيان هزينه درمان او شود و ثانياً اگر آن شخص بزرگسال باشد، مدتى قادر به 

 وجه به اين که بيمارى فرد، روى ساير افراد خانواده و در نتيجه روى جامعه اثر مىاقتصادى خانواده و جامعه خواهد شد. با ت
از عواقب  گذارد، درمان تنها کافى نخواهد بود بلکه بايد کارى کنيم که افراد بيمار نشوند تا نيازى به درمان نداشته باشند و

 بيمارى نيز جلوگيرى شود.

 به صورت فردى و هم به صورت عمومى رعايت شود. به عبارت ديگر، بهداشت براى تأمين سالمت جامعه، بهداشت بايد هم
نخواهد بود، زيرا انسان جدا از مردم و اجتماع  فردى و عمومى مکمل يکديگرند و رعايت بهداشت فردى به تنهايى کافى

  بهداشت هر فرد، روى سالمت سايرين اثر مى گذارد. نکردن زندگى نمى کند و رعايت يا رعايت

 بهداشتى و دورى جستن از رفتار رعايت بهداشت فردى، عبارت از پيروى افراد جامعه از يک سلسله دستور ها و عادت هاى
جامعه، در معرض عوامل و شرايط بيمارى زا قرار  ها و عادت هاى غيربهداشتى است که مجموعاً باعث مى شود افراد

استراحت، نظافت، خواب، رژيم غذايى مناسب، ورزش، پوشاک و  .ها دچار نشوندو به بيمارى هاى ناشى از آن يرندنگ
رهاى غيربهداشتى، پرخورى، استفاده ىدليل از اها و رفتتداستحمام از نکات مهم اصول بهداشت فردى هستند . از عا

نوان سالمت به عبايد گفت،  مثل گردو و پسته با دندان و کشيدن سيگار را مى توان نام برد. ، شکستن مواد سختوهادار
ت تحفه اى به دست انسان نمى رسد، بلکه انسان بايد براى به دست آوردن آن کوشش و تالش کند و با مراعات دستورا

  بهداشتى، فردى سالم باشد.

د وليت بر عهده خوؤفردی تميز نگهداشتن و مراقبت از بدن و حفظ سالمت جسم و روان است که این مس  بهداشت منظور از
و استفاده … فرد خواهد بود بهداشت فردی شامل مراقبت از اعضای مختلف بدن مثل: پوست، مو، چشم، گوش، قلب،

بجا از عواملی نظير هوای سالم، ورزش و خواب می باشد. مناسب و  

له باعث أاستحمام قبل از خوابيدن مفيد است زیرا خون از مغز متوجه پوست می گردد و این مس درباره بهداشت پوست:
با این  را نيز می توان به وسيله شستشوی بدن با آب گرم از بين برد زیرا هاماهيچهآرامش فکر و بدن می شود، خستگی 

  د خون با سرعت بيشتری از بدن خارج می گردد.یتر می شود و مواد زاعمل گردش خون سریع
  های قلبی موارد ذیل توصيه می گردد:بهداشت قلب: برای پيشگيری از بيماری

يدن سيگار، از کش در مصرف غذاهای پرچرب، پر نمک و قندی زیاده روی نکيند، يد،کنآهسته غذا بخورید و از پرخوری پرهيز 
وزن خود را در حد معمولی و مناسب نگه  خوردن مشروبات الکلی خودداری کنيد و در مصرف ادویه جات زیاده روی نکنيد.

  د.کنيدارید.از داد و فریاد بيهوده و عصبانيت خودداری 
و  بهداشتينكات  رعايت تنها نه پاكيزگي و اين استاي برخوردار بهداشت و پاكيزگي در فرهنگ اسالمي از اهميت ويژه

، شود. بنابراينمي را نيز شامل زيست محيط هايو آلودگي انساني زندگي هايجنبه تمام بلكه فردي آلودگياز دوري



 . تماماستبوده  فرد با ايمان ـفای، از وظها پيش، از قرناست محيط بهداشت اهداف وجز امروزه ها كهاز آلودگي جلوگيري
  گردد.محسوب شود و عبادت ياد خدا انجام به تا عمل است با دعايي همراه اعمال اين

صورت لباس و بهداشت محيط به ، مو و ناخـن،و دندان آيات قرآن و همچنين احاديث مربوط به بهداشت فردي، به تفكيك دهان
  ارائه شده است. زيست طموضوعي آب، مسـكن، زبـاله، مـواد غذايـي و محي

  ايراني اسالمي فرهنگ در محيط و فردي بهداشت
 ساختار .است شده ها انسان و رفتار زندگي سبك تغيير باعث شهرنشيني گسترش و ماشين نيروي از بيشتر استفاده

مواد  ساز، غيريون و ساز يون پرتوهاي صوتي، آلودگي هوا، آلودگي مانندمحيطي  خطرساز عوامل افزايش جمعيت، سني
 ها بيماري از پيشگيري و كنترل براي را رويكردهاي جديدي ها، بيماري جديد الگوهاي ها، فاضالب و ها زباله انواع راديواكتيو،

 با ابعاد متناسب آموزشي ريزي برنامه مستلزم امر اين .است استوار بهداشت آموزش سالمت و ارتقاي برپايه كه طلبد مي
  . است رفتاري مردم الگوهاي و ها گرايش شناخت همچنين و جامعه نياز ها، فعاليت و كار

 اجتماعي اقدامات در تأثيرگذار و مهم عوامل بسيار از يكي فرهنگ اينكه به توجه با و ديني تفكر احياي راستاي در امروز
 دارد. مي وجود اسالمي فرهنگ در كه فراواني هاي آموزه و زيست محيط حفظ بهداشت و عملي و اعتقادي مباني است،

 است ناپذير جدايي و واقعي اش زندگي با محيط انسان رابطه هستي نظام در .گيرد قرار فرهنگي هاي تالش سرلوحة تواند
  .  تاس كرده وضع مقرراتي هاآن براي و كرده دخالت انساني روابطو  زندگي هاي جنبه كلية در اسالم ،

 ها زمينه همه در پاكي حفظ.  است شده شمرده ديني جزو وظايف تميزي و پاكي بزرگ، هاي آيين و الهي اديان همة در
 است محيط بهداشت اهداف وامروزه جز كه ها آلودگي از جلوگيري بنابراين،  .گردد مي مطرح هوا و آب  زمين، انسان از اعم

 و (ص) پيامبر ، گذشته زمان در مردم آگاهينداشتن  به توجه با . است ايمان بوده با فرد فیوظا از بلكه ، پيش ها قرن از ،
 در كه كردند مي دعوت رعايت بهداشت به را مردم ، نشيطا وجود يا عقاب و ثواب هاي شيوه با السالم امامان عليهم

  . است شده ارائه احاديث
 خود سهم ولي ، آوري دست به را آخرت سعادت سراي و ثواب تا بكوش دنيا) گوناگون هاي نعمت (از داده تو به خدا آنچه در
 مفسدان هرگز  خدا كه نكن فساد زمين روي در و ، كرده نيكي تو به خدا چنانچه نيكي كن و مكن فراموش دنيا از را

  )٧٧قصص (ندارد .  رادوست
 و است نهاده بنيان پاكيزگي بر را اسالم زيرا خداوند باشيد پاكيزه تا كنيد تالش توان تمام با  :فرمايند مي (ص) اعظم پيامبر

  شود.  نمي بهشت وارد كسي پاكيزگان جز به زيرا باشيد پاكيزه نيز شما ، است پاكيزه اسالم

 و توزي كينه و زشتي از و خواهم مي را دوستي محبت و ، زيبايي و زينت ، آرايش تو از خدايا :فرمايد مي( ع )  صادق امام
  برم .  مي پناه تو به نفرت

 در مردم تشويق بهداشتي، عادات جايگزين كردن و مردم رفتار تغيير اجتماعي، ارزش يك عنوان به سالمت دادن قرار
 . است گذاري سرمايه سالمتي براي كردن هزينه  .است بهداشت آموزش از اهداف بهداشتي خدمات از صحيح استفاده

 كه است چيزي در اسراف بلكهنيست  اسراف آورد سالمتي بدن براي آنچه در  :فرمايند مي مورد اين در ( ع ) صادق امام
 برساند .  زيان بدن به و كند تلف را مال

 او به خداوند كه كسي مگر :شمارد مؤمن برمي انسان هاي ويژگي از و ارزش يك عنوان به را سالمت قرآن كه حالي در
  است . داده سليم قلب

  بهداشت فردی در سيره نبوی 

بهداشت به معنی نيکو داشتن ، نگهداری تندرستی ، حفظ صحت است . در اصطالح به مجموعه فعاليت ها و اقداماتی که 
؛ که شامل همه دانش ها و برای بهبود و و ارتقای سالمتی و توانایی یک فرد یا جامعه انجام می شود بهداشت می گویند 

  می کند.  روش هایی است که به حفظ سالمت فرد و جامعه کمک

بهداشت ،  شرط اساسی استفاده از نعمت های زمينی و مواهب آن است . از نگاه قرآن ،  هر نعمتی که به وصف پاکيزگی 
  متصف است ؛ قابل بهره وری است . 

ام پيامبر اکرم ( ص ) و آیين الهی او از حيث هدایت به تمام جنبه ها و نيازهای ضروری انسان توجه خاص داشت و این اهتم
  تامين کننده سعادت انسان در تمام زمينه های زندگی است . 

رعایت و توجه به بهداشت از مهمترین موضوعات فرهنگی است ؛ که پيوسته پيامبر ( ص ) همراه با ابالغ دین خود به آن 
سالم و پر نشاط  توجه داشته و از اهداف مهم و اوليه اش فراهم کردن زمينه سالمتی برای مسلمانان و شکل دادن جامعه

  در این جامعه بود .جهت تبليغ بهتر دینش 



پی آن حقيقت بود که دین خود را همانگونه که بهداشت و سالمتی در آن به عنوان تکليف و بنيان عبادت است آن حضرت در 
؛ مطرح کرده و معرفی می کند . و دینش آنگونه که فطرت انسان به سوی آن گرایش دارد و از پاکيزگی استقبال و با آن 

  مانوس است شناخته شود . 

  منابع : 

ايراني . نویسندگان حسين علی یوسفی ، مهری شيرانی . فصلنامه  اسالمي فرهنگ در محيط و فردي بهداشتمقاله 
  ١٣٨٨اخالق پزشکی سال سوم ، شماره نهم ، پایيز 

  مقاله بهداشت فردی در سيره ی نبوی . نویسنده امير علی حسنلو

  مقاله اصول بهداشت فردی 

  کتاب بهداشت فردی و عمومی

  

  ، زهرا رنجبر  مریم یارپزشکان دکتر هنگامه خضری ، تهيه کننده : 

  شهدای والفجر –مرکز بهداشت شهرستان شيراز 

 ١٣٩٨/۵/۶تاریخ 



  بيماری لوپوس:

  

بيماری لوپوس یکی از انواع بيماری خود ایمنی است و زمانی رخ می دهد که سيستم ایمنــی بــدن بيمــار شــروع بــه 
   حمله بافت ها و اندام های بدن خود فرد می کند. ایــن حمــالت باعــث التهــاب، ورم و آســيب دیــدن نقــاط مختلــف بــدن 

  .ریه می شودهمچون مفاصل، پوست، کليه ها، خون، قلب و 

  

که عالیم لوپوس مشابه عالیم بيماری های مختلــف دیگــری نيــز مــی باشــد، تشــخيص لوپــوس ســخت مــی از آنجایی
باشد. بعضی افراد مستعد ابتال به این بيماری بدنيا می آیند و عوامل ســاده و معمــولی همچــون عفونــت هــا، مصــرف 

نهــا بــه لوپــوس مــی شــود. هرچنــد درمــان کــاملی بــرای بعضی دارو های خاص و یا حتی نور خورشيد محرک ابــتالی آ
 لوپوس وجود ندارد، اما انواع درمان ها برای کنترل بيماری و کاهش شدت آن موجود می باشد.

مشــابه همــدیگر را نشــان نمــی دهنــد. ایــن عالیــم و نشــانه هــا گــاهی  افراد مبتال به بيماری لوپــوس عالیمــی دقيقــاً 
هر شده، در شدت های مختلف خود را نشان داده و همچنين مــی تواننــد دائمــی یــا بسرعت آمده، گاهی آرام آرام ظا

   .موقتی باشند

  

افراد مبتال به لوپوس مبتال به مشکل مشخصی که آن را شعله ور شدن می نامنــد شــده و بعــد از مــدتی ایــن  بيشتر
  .مشکل برطرف شده و بهبود می یابد و ممکن است دوباره این چرخه تکرار شود

  

یم و نشانه هایی که افراد در هنگام ابتال به لوپوس حس می کنند، بســته بــه قســمتی از بــدن کــه درگيــر بيمــاری عال
  :شاملعالیم معمول بيماری لوپوس است، متفاوت می باشد. با این حال، 

  

کــه ضایعات پوســتی ، جوش ها و نواحی ملتهب شبيه پروانه برروی صورت،درد مفصل، خشکی و ورم، خستگی و تب
تنگــی ، سفيد شدن و یا آبی شدن انگشتان در سرما و یا مواقع استرس زا،با قرار گرفت در برابر آفتاب بدتر می شوند

  سردرد، گيجی و از دست دادن حافظه، خشکی چشم ها، درد قفسه سينه، نفس

  

  .يدکنمراجعه  در صورتيکه هرکدام از عالیم باال را درخود و یا سایر نزدیکانتان مشاهده کردید به پزشک

  

  دالیل ابتال به لوپوس

  

بيماری لوپوس زمانی رخ می دهد که سيستم ایمنی بدن شما شروع به حمله به بافت هــای ســالم بــدن مــی کنــد. 
کــه  افــرادی ،بنظر می رسد که لوپوس در نتيجه ترکيبی از عوامــل محيطــی و ژنتيکــی رخ مــی دهــد. بنظــر مــی رســد

خود دارند با قرار گرفتن دربرابــر عوامــل خــاص در محــيط مبــتال بــه بيمــاری لوپــوس مــی استعداد ارثی این بيماری را در 
ی ابــتال بــه ایــن شوند. با اینحال دليل ابتال به لوپوس در اکثر موارد ناشناخته می باشــد. بعضــی از محــرک هــای بلقــوه

ایی خــاص همچــون داروهــای بيماری قرار گرفتن در برابر نور خورشيد، سيگار کشيدن، استرس شدید و مصــرف داروهــ
ضد سرع، داروهای فشارخون و همچنين بعضی از انواع آنتی بيوتيک هــا باشــند. افرادیکــه بــدليل مصــرف دارو بــه ایــن 

  .بيماری مبتال شده اند معموال با قطع مصرف دارو بيماریشان بهبود می یابد

  



  عوامل خطرزای بيماری لوپوس

  

سال و نژاد (نژادهای آســيایی، سفيدپوســت و آفریقــایی آمریکــایی در  ٤٠ا ت ١٥عواملی همچون زن بودن، سنين بين 
  .خطر بيشتری هستند) برروی ابتال به این بيماری اثر گذاشته و خطر ابتال به بيماری لوپوس را افزایش می دهند

  

  عوارض بيماری لوپوس

  

و آســيب دیــدن کليــه هــا، اخــتالالت  التهابی که توسط بيماری لوپوس بوجود می آید مــی توانــد باعــث نارســایی کليــه
 شود.حافظه، کم خونی، خونریزی یا التهاب رگ ها، بيماری های ریوی و بيماری های دیگر

 د.روش های درمانی لوپوس و درمان های تغذیه در لوپوس معموال بستگی به ناحيه درگير در این بيماری دار

عــدد در اینترنــت و مجــالت ) وجــود نــدارد. بــه طــور کلــی، م ادعاهای متغری هيچ رژیم غذایی خاصی برای لوپوس (عل
شما باید سعی کنيد یک رژیم غذایی مغذی، متعادل و متنوع که حاوی مقــدار زیــادی از ميــوه هــا و ســبزیجات، غــالت 

    .وشت، مرغ و ماهی تازه) باشد. داشته باشيدگکامل و مقدار متوسط از (

  .وجود در آن سبب فعال شدن بيماری می شود د آمينهکنيد زیرا به علت اسي دوریاز خوردن یونجه 

يد یاگــر شــما اســترو پــسيدها می تواند سطح فشار خون، کلسترول و چربی در خون را افــزایش دهنــد یکورتيکواسترو
  .مصرف می کنيد باید چربی و نمک در رژیم غذایی خود را محدود کنيد

پــوکی اســتخوان شــوند، کــه یــک بيمــاری اســت کــه در آن  يدها همچنين می تواننــد باعــث ایجــاد یــا بدترشــدنیاسترو
استخوان شکننده شده و احتمال بيشتری برای شکستن دارد. اگر شما پوکی اســتخوان داریــد بایــد هــر روز غــذاهای 
غنی از کلسيم مصرف کنيد. مانند (سبزیجات برگ دار با رنگ سبز تيره ( اسفناج، کلم بروکلی )، شــير، پنيــر، ماســت 

   .مصرف کنيد D ای کلسيم حاوی ویتامينیا مکمل ه

   .باید مقدار نمک را کاهش و از مصرف غذاهای فراوری شده پرهيز کنيد داریداگر شما تورم 

دارای اثرات بالقوه بــر التهــاب مــی باشــند ( مــاهی،  ٣در موارد داشتن التهاب در بيماری لوپوس، اسيدهای چرب امگا 
مــی باشــد. کــه در  ٣زیتون و سبزیجات سبز برگ دار ) منابع اسيدهای چرب امگــا  آجيل، روغن دانه کتان، کانوال روغن

  .ثر هستندؤتوليد ترکيبات ضد التهابی ( پروستوگالندین ها ) م

کنــد.  چربی های اشباع ، از سوی دیگر می تواند سطح کلسترول را باال ببــرد و ممکــن اســت بــه ایجــاد التهــاب کمــک
چربی های اشباع شامل (غذاهای سرخ شده، محصوالت پخته تجاری، گوشت قرمــز،  باید محدود شوند. منابع از پس

  .چربی حيوانی، گوشت فرآوری شده و لبنيات پرچرب ( پنير، کره، بستنی و شير پرچرب ) محدود شوند

بــرای ســالمت اســتخوان مهــم اســت. هنگــام خریــد محصــوالت لبنــی،  D خوردن غذاهای سرشار از کلسيم و ویتامين
و ماست و پنيــر کــم چــرب و کــم نمــک را  % ١٫٢یا  %١یی که کم چرب یا بدون چربی هستند انتخاب کنيد. شير هاآن

ن شير مشکل دارید به جای شير می توانيــد از شــير فاقــد الکتــوز، شــير ســویا یــا شــير بــادام دانتخاب کنيد. اگر با خور
   .استفاده کنيد

  .م لوپوس موثر باشدیممکن است در کاهش عال ٣رب امگا و اسيدهای چ زیادآنتی اکسيدان  بارژیم غذایی 

رژیم های غذایی باال در ماهی و روغن ماهی سرکوب کننده سيستم ایمنی هستند و می تواند بــه کــاهش التهــاب  
   د.کنکمک 

ماهی قزل آال، ماهی خال مخالی، ماهی تــن) ســبب کــاهش التهــاب مــی شــوند. در ( رژیم غذایی ماهی های چرب
که درگيری کليوی نباشد چای و چای سبز می تواند بــه کــاهش اســترس اکســيداتيو ناشــی از التهــاب کمــک مواردی 

  .کند و شاید آسيب بافتی را کاهش دهند



سبزیجات برگ ســبز، ميــوه و ( رژیم غذایی سرشار از اسيد فوليک مانند ،هستيد اگر شما در حال مصرف متوترکسات
مکمل اسيد فوليک) مهــم اســت بــرای تهــوع ناشــی از داروهــا، بایــد وعــده هــای نان غنی شده و غالت و حبوبات و یا 

غذایی کوچک و مکرر داشته و مواد غذایی که هضم آسان دارند مصرف کنيد. ســعی کنيــد از خــوردن (غــالت خشــک، 
  .نان و کراکر، غذاهای چرب، تند، اسيدی) اجتناب کنيد

ســبب نــاراحتی ، يدی ماننــد ایبــوپروفن (مــوترین) و ناپروکســنیاسترو يد و یا غيریاگر داروهای ضد التهاب کورتيکواسترو
ها همــراه بــا وعــده هــای غــذایی ممکــن اســت کمــک کنــد. ولــی بــا پزشــک خــود معده و سوزش می شود مصرف آن

  .مشورت کنيد

  .باید غذایتان را به اندازه بخورید پس لوپوس ممکن است با افزایش یا کاهش وزن همراه باشد

موجود در ماهی یا روغن ماهی می توانــد برخــی از عوامــل خطــر  ٣نشان می دهد که اسيدهای چرب امگا تحقيقات 
 ٣برای بيماری قلبی مانند تری گليسيرید باال و فشار خون را بهبود بخشد. مواد غذایی غنی از اســيدهای چــرب امگــا 

ی قــزل آالی دریاچــه، قــزل آالی رنگــين مانند ( ماهی آزاد، ساردین، ماهی خال مخالی، شاه ماهی، مــاهی تــن مــاه
  .کمان، گردو، روغن کانوال، روغن گردو و روغن بذر کتان ) که برای داشتن قلب سالم مفيد می باشند

  

 Modern , Krause s nutritionمنبع:

  

  گرد آروندگان:

  سارا دستگير کارشناس تغذیه و رژیم درمانی بيمارستان مادر وکودک شوشتری

 مسئول روابط عمومی بيمارستان مادر وکودک شوشتریفرزانه رمضانی 



  پزشکی از راه دور

Telemedicine  

پزشکی از راه دور عبارت است از ارائه خدمات بهداشتی درمانی در شرایطی که بعد مسافت عامل تعيين کننده 

مبادله اطالعات با ارزش به منظور تشخيص  برای بوده و کارکنان متخصص با بکار گيری فناوریهای مخابراتی

بيماری و درمان و جلوگيری از ناخوشی و صدمات و نيز آموزش بهداشت فردی به نيازمندان وارد عمل شده و 

  بدان می پردازند .

این پدیده مدت زمان زیادی است که مورد عمل قرار گرفته است در حقيقت روش جدیدی نبوده و نيست. گروهی 

  بور با معرفی تلفن امکان ظهور پيدا کرده و به دیگران معرفی شد زه روش ممعتقدند ک

  انواع خدمات مورد ارائه پزشکی از راه دور

پزشکی از راه دور شامل مجموعه کاملی از اقداماتی است که به منظور افزایش صحت و تندرستی فرد در 

این پدیده می تواند با نوع اطالعات ارسال  جامعه صورت گرفته و دارای کاربرد متنوع و فناوری وسيعی است

شده مانند (آزمایشهای کلينيکی و رادیوگرافی ها) و نحوه ارسال این داده مشخص شده و معنی و مفهوم یابد 

  از پدیده مزبور می توان در موارد زیر استفاده عملی نمود :

  دهندگان خدمات درمانی باشد زمانی که موانع فيزیکی مانع انتقال اطالعات بين بيمار و ارائه -١

  موقعی که دسترسی به اطالعات کليدی برای مدیریت درمانی صحيح و درست است. -٢

، پزشکی از راه دور  را ميتوان سه نوع طبقه بندی نمود یکی طبقه بندی بر اساس ارسال و انتقال اطالعات 

ی توان انواع فرعی متعددی قادل شده و دیگيری داده های صوتی و تصویری تحت هر کدام از انواع یاد شده م

  بدان پرداخت.

یکی از انواع درمان از راه دور عبارت است از ارسال اطالعات یا اطالعات ایستای نسبی که همان سوابق 

  پزشکی بيمار مانند اطالعات و داده های حياتی می باشد .

  انواع پزشکی از راه دور 

  سنجش و اندازه گيری از راه دور مثل کنشهای فيزیولوژیکی انسان و حيوان از راه دور  -١

خدمات اطالعاتی مانند سوابق اطالعاتی بيماران با استفاده از ایميل بين پزشکان عمومی و بيمارستانها رد و  -٢

  بدل می شود.

ناطق دور دست روستایی و بيمارستانهای استفاده از امکانات صوتی که موثر ترین روش مشاوره ای بين م -٣

  مستقر در داخل یک کشور یا بين دیگر کشورها می باشد.

  استفاده از امکانات تصویری مانند تصاویر پزشکی از راه دور آندوسکوپی ، ام آر آی ، اشعه ایکس می باشد. -۴

  ماوراء صوت  - الف

  پزشکی هسته ای  - ب



اشعه های کاونده و اندازه گيری گرمای متشعشع از ناحيه پوست بدن  ترموگرافی : این روش با بکارگيری -ج

  بيمار فعاليت می نماید.

د : آنژیوگرافی : در این روش اشعه واسطه ایکس را به منظور رویت مجاری خونی در ناحيه مورد نظر تزریق می 

  کنند.

اکم نموده برای بهره گيری از آن در وقتی که تصویر بدست آمده از طریق دیجيتالی بدست آمد می توان آنرا متر

  زمان مناسب یا ارسال از طریق دستگاههای ارتباط از راه دور به نقاط دور دست ارسال کرد.

  آسيب شناسی از راه دور  -۵

  های پوستی از راه دوردرمان -۶

و جراحی از راه سایر خدمات پزشکی مرتبط با پزشکی  از راه دور شامل آموزش از راه دور و فوریتهای پزشکی 

  دور می باشد.

در کشورهای در حال توسعه یکی از عمده ترین نيازها عبارتد از ارائه خدمات پزشکی در زمان . پزشکی و درمان 

از راه دور می توانند در مواقعی که بالیای بين المللی پيش می آید به منظور تخفيف بحران با استفاده از تيمهای 

مواقع ضروری آماده اند بياری نيازمندان بشتابند. ارتباطات و مخابرات برای ارائه خدمات ورزیده پزشکی که جهت 

ضروری پزشکی امری حياتی است. فناوری مخابراتی بی سيم را می توان در اختيار تيمهای پزشکی فوری قرار 

ای همراه و خدمات تلفنه –تلفنهای سلوالر  –داد. این نوع فناوری می تواند شامل فرستنده های رادیویی 

  شخصی ارتباطی باشد.

  تهيه کننده : فرزانه پيش آهنگ کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

  بيمارستان سوختگی امير المومنين

  

یت اطالعات بهداشتی درمانی نویسنده دکتر مرجان قاضی سعيدی ، احمد داورپناه ، دکتر رضا رمدیبع : امن

  صفدری

  



  درباره سرطان رحم چه می دانيم؟
رحم یک عضو توخالی در زنان واقع در لگن است که معموالً رحم ناميده می شود. رحم از رشد جنين تا زمان تولد 
حمایت می کند. رحم مانند یک گالبی وارونه است. باالی قسمت فوندوس، وسط بدن است و پایين، گردن رحم 

  .است و الیه بيرونی عضله (ميومتریم) استاست. الیه داخلی رحم اندومتر 

اگرچه سرطان اندومتریوم رحم( قاعده رحم یا جسم رحم) ثابت مانده است اما ميزان مرگ ناشی از آن افزایش یافته 
  که ميتواند به علت افزایش طول عمر زنان و تا حدی نيز به دليل وجود بيماری های دیگر باشد.

رطان آندومتر شروع می شوند. در نوع دیگری از سرطان، سارکوم رحم، بدخيمی اکثر سرطانهای رحم به عنوان س
  .در عضالت و بافت رحم شروع می شود. سرطان آندومتر و سارکوم رحم معموالً متفاوت است

سرطان رحم بيشترین موارد سرطان زنان در ایاالت متحده را دارد. بعد از سرطان های پستان، روده و ریه، سرطان 
 هارمين سرطان رایج زنان است.رحم چ

  سال را تحت تاثير قرار می دهد. ۵۵این سرطان معموالً افراد باالی 

  روش تشخيص:

، سونوگرافی و بيوپسی تشخيص داده می شود. گاهی اسمير سرطان رحم معموالً با معاینه لگن، تست پاپ 
 X سرطان رحم با بيوپسی، اشعهپيشرفت برای کمک به تأیيد تشخيص انجام شود. مراحل  MRI یا CT ممکن است

 .تعيين می شود MRI یا CT یا

 علت بروز سرطان رحم:

 

ها، برخی تغييرات در سلولهای آندومتر باعث ایجاد سلول های غيرطبيعی می شود. معموالً همانند سایر سرطان
ختار غير طبيعی این امر به علت آسيب ژنتيکی است که سبب می شود سلول به سرعت رشد کند شکل و سا

داشته باشد و به بافت سالم تهاجم کند. این سلول غيرطبيعی به سلول های طبيعی شباهت دارد. این نوع رشد، 
 .که این سلول های غيرطبيعی را تشکيل می دهند به عنوان تومورهای بدخيم (سرطانی) ناميده می شوند

 

ن عوامل خطر ممکن است سبب آسيب ژنتيکی به طور تعداد زیادی از عوامل خطر در سرطان رحم وجود دارد. ای
مستقيم یا غيرمستقيم احتمال تشکيل سلول رحم را افزایش دهد. سطح باالی استروژن یکی از عوامل خطر اصلی 

سرطان رحم همراه با سن است. سيگار کشيدن، سابقه خانوادگی، چاقی و سایر شرایط بيماری های زنان مانند 
و شرایط غير ژنيکولوژیک مانند دیابت می تواند خطر ابتال به سرطان رحم را  (PCOS) ستيکسندرم تخمدان پلی کي

 .افزایش دهد

 عالئم و نشانه ها:

 واژن خونریزی غيرطبيعی

 لکه بينی در زنان جوان تر از سن باروری 

 پس از مقاربت خون ریزی 

 درد کمر یا پایين لگن

 کاهش وزن ناخواسته

 درد هنگام ادرار کردن

 درد مثانه

 ادرارکاهش حجم 

 خون در ادرار

 یبوست و یا اسهال

 حرکات روده تحریک پذیر

 درد رکتوم

 خون در مدفوع



 :درمان

. درمان یدرمان یميو ش یاشعه، هورمون درمان ،یباشند: جراح ریچند مورد ز ای کیممکن است شامل درمان 
 .دارد یعموم یبه مرحله سرطان رحم، سن و سالمت یبستگ

از واژن  یمجاور و بخش مهم یلنفاو یفالوپ، گره ها یمعموالً شامل حذف رحم، تخمدان، لوله ها یجراح درمان
 .شود یم

 .باشد (brachytherapy) یداخل یپرتوها ای یتابش خارج قیممکن است از طر یوتراپیراد

 یدرمان ها شتريدارد. ب یسرطان یسلول ها بیجهت تخر یقیتزر یداروها قیبه تزر ازيمعموالً ن یدرمان یميش
 .دوره استراحت انجام شود کیدارو و پس از آن  زیمکرر تجو یدر دوره ها دیبا یدرمان یميش

به  ازيرشد ن یکه برا رديگ یرحم مورد استفاده قرار م یسرطان یها(معموال پروژسترون) در سلول یدرمان هورمون
 .دارند یگریهورمون استروژن د

  

  

  منابع: 

برونر و سودارث توليد مثل، بيماری های تناسلی و پستان. چاپ اول.  ٢م.پرستاری بزرگساالن و سالمندان پازکيان 
 (P.114-115). ١٣٩٧ ;تهران:انتشارات حيدری

http://www.larums.ac.irزنان- در- رحم-سرطان- رحم-سرطان- /عالئم 
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  عنوان : سوختگي  وانواع آن 
  (كارشناس پرستاري) نرگس دعاييارائه دهندگان : 

  مركزآموزشي درماني سوختگي وترميمي اميرالمؤمنين (ع)آدرس : 
  
هرساله تعداد زيادى از مردم دچار سوختگى مى شوند كه نيمى از اين موارد در كودكان و خردساالن پيش مى آيد. هر چند  

اى در درمان سوختگى حاصل شده است اما بسيارى از عوارض جسمى سوختگى تا مدتها گريبانگير نجات پيشرفت هاى عمده 
  سوختگى ها از نظر شدت آسيب رسانى به بافت هاى بدن به سه درجه تقسيم مى شوند :  يافتگان است.

قرمزى پوست است. سوختگى درجه يك كه در آن فقط اليه سطحى پوست آسيب مى بيند و عالمت آن تنها سوزش و 
سوختگى درجه دو كه در آن اليه هاى زيرى پوست هم آسيب مى بينند و همراه با درد و سوزش و تاول است. سوختگى هاى 
درجه سوم كه پوست بطور كامل آسيب مى بيند و بافت هاى زير آن مانند عضالت و استخوان ها نيز ممكن است دچار آسيب 

  و جراحى است.  شوند و اغلب نيازمند پيوند زدن
  انواع سوختگي : 

  1درجه    ·
   2درجه    ·
   3درجه    ·
  سوختگيهاي شيميايي    ·

  .   سوختگيهاي الكتريكي
  :  1سوختگي درجه       

علل آن سوختگي  كه فقط اليه خارجي پوست يعني اپيدرم را درگير مي كند. است سوختگيسوختگي سطحي خفيفترين نوع 
  ناشي از شعله ماليم است. 

   : 2سوختگي درجه 
كند و به بافتهاي زيرين آسيبي سط است كه فقط اپيدرم و قسمتي از درم (اما نه همه درم) را مبتال ميسوختگي با شدت متو

رساند. اين نوع سوختگي مانند سوختگي درجه يك از نوع با ضخامت نسبي است. علل آن ريختن مايعات داغ (مثل آب نمي
  و غيره هستند.  آفتاب سوختگي شديدجوش يا چاي داغ ) روي پوست ، شعله آتش ، 

  :  3سوختگي درجه      
شود و حتي ممكن است آسيب عميقتر شده و يسوختگي درجه سه تمام ضخامت پوست ، يعني اپيدرم و درم ، تخريب م

  ) را نيز درگير كند. استخوانو  ماهيچه،  چربيبافتهاي زير پوستي (
  

  منابع :
1. total burn2014 
 )2014سوختگي  (برونر پرستاري داخلي جراحي پوست و  .2

  

  

  

  

  

  



ت  ما ر با غذ روع د اول سا   و
 نوزاد و مادر پوست با پوست تماس اهميت و شواهد،فوايد

 .است كودكان و شيرخواران مير و مرگ براي كاهش گام ترين حياتي و اولين تولد، اول ساعت يك طي باشيرمادر تغذيه شروع
 شروع اول ساعت ظرف را شيرمادر كه نوزاداني به نسبت كننداحتمال مرگشان مي شروع تولد اول ساعت 24 از پس را باشيرمادر تغذيه كه نوزاداني
 شده تغذيه اول ماه در مادر شير شيري بجز يا و كمكي غذاهاي با كه نوزاداني كه شده مشخص مطالعات در همچنين .است بيشتر  برابر 5/2اند نموده

 .است بيشتر برابر 4 شوند مي تغذيه شيرمادر با كه منحصراً  شيرخواراني به نسبت آنها مرگ احتمال اند
 در باشيرمادر انحصاري تغذيه اگر و نوزادان مرگ درصد 11 از شود شروع تولدش اول روز شيرمادراز با انحصاري اگرتغذيه كه است شده گيري نتيجه
 .شود مي گيري آنهاپيش در مرگ درصد 22 از شود شروع تولد اول ساعت

  
 : جمله از.دارد بسياری مزايای نوزاد و مادر برای باشيرمادر تغذيه بموقع شروع

 از سرشار آغوز.است كافي او براي نيز آغوز كم قطرات و كم است خيلي هنگام اين در نوزاد نياز . است مغذي بسيار نوزاد براي كلستروم يا آغوز -
 حال در ايمني سيستم تنظيم به و كرده ها حفافت بيماري از بسياري برابر در را او كه شود مي محسوب نوزاد واكسن اولين و بخش است ايمني عوامل
 آلرژن و ها ارگانيزم ميكرو و ورود كرده كمك نوزاد روده موثر عملكرد و تكامل به كه است رشد فاكتورهاي آغوز حاوي .كند مي كمك نيز نوزاد تكامل

 تحريك با طرفي از و دارد اهميت ها عفونت كاهش و ها چشم از حفافت براي كه است A ويتامين سرشار آغوز.سازد مي مشكل نوزاد بدن به را ها
   .كند مي كمك نوزاد زردي از پيشگيري به دفع، عمل

 .كند مي كمك هيپوگليسمي بروز از پيشگيري همچنين و بعدي تغذيه براي كافي شير توليد به -
 خروج و رحم انقباض به مزيت اين .اندازد مي بكار پستان صحيح گرفتن براي )است قوي بسيار اول ساعت يك طول در كه ( را نوزاد مكيدن رفلكس -

 .كند مي كمك مادر خونريزي وكاهش جفت
 .كند مي تامين وزن كم و نارس نوزادان براي بويژه را نوزاد نياز مورد گرماي و كند مي فراهم را نوزاد و مادر پوست با پوست تماس كانما-
 .دارند نياز مكيدن خوب براي بيشتري حمايت به تولد هنگام به است و بيشتر ها آن مير و مرگ احتمال چون است مفيدتر وزن كم نوزادان براي-

 با سزارين از پس .نمود شروع بالفاصله توان مي اغلب را شيرمادر تغذيه با موضعي، حسي بي با سزارين يا و طبيعي زايمان از پس كه گردد مي يادآور
 .شود مادر انجام هشياري محض به اول ساعت چند ظرف تواند مي باشيرمادر تغذيه بيهوشي عمومي،

  
 :از عبارتند تولد از پس نوزاد و مادر پوست با پوست تماس مزايای
خاصي  اهميت از مستقل بطور هركدام اما هستند مرتبط بهم باشيرمادرگرچه تغذيه شروع و تولد از بعد بالفاصله نوزاد و مادر پوست با پوست تماس

 تولد از پس نوزاد و مادر .شوند مند بهره اوليه تماس اين از نوزاد بايد و مادر ندارد، شيردهي قصد مادر اگر حتي شود مي گفته بطوريكه .برخوردارند
 داليل به مگر بگيرد را مادر پستان ،آمادگيمحض  به كه باشد مجاز نوزاد و باشند هم همراه مداوم بطور كه است مطلوب شوند و جدا هم از نبايد

 .اجتناب غيرقابل پزشكي
 .كند كمك مي شيرمادر با انحصاري تغذيه موفق شروع به نوزاد و مادر پوستي تماس برقراري -
 مي شيردهي مدت طول و باشيرمادر تغذيه ميزان توجه قابل به افزايش منجر نوزاد و مادر زودرس پوستي تماس كه اند داده نشان متعددي مطالعات -

 ساعت طول در جدايي دقيقه 20 حتي كه حالي در است بوده مفيد اول ساعت در اي دقيقه 20تا 15مدت  كوتاه تماس حتي كه مشاهده شده .شود
 .باشد آور زيان تواند مي اول
  دارد مي نگه گرم را نوزاد و بخشد مي ثبات را شيرخوار تنفس و قلب ضربان و كند مي آرام را شيرخوار و مادر -
 .دارند خون اسيديته تر اصالح سريع و خون قند ثبات و متابوليكي تطابق باالتر، پوستي و زيربغلي دماي نوزادان -
 پس متوسط بطور آنها درصد 24 گرفتند، قرار ساعت يك مدت حداقل به مادر با پوستي تماس در تولد از پس بالفاصله نوزاد 39 تعداد اي مطالعه در-
 دقيقه 20 از پس اما كردند شروع تولد از پس بالفاصله را مادر با تماس كه نوزادان از ديگري گروه در .بودند پستان صحيح به مكيدن قادر دقيقه 49 از

 .بود دارمعني  فاختال اين كه مكيدند را مادر پستان موثر بطور آنها درصد 2 فقط مادر برگشتند، نزد بعد دقيقه 20 و شدند جدا



 3 تا 2 در باشيرمادر تغذيه ميزان توجه قابل افزايش به منجر و نوزاد، مادر اوليه تماس كه اند داده نشان شده انجام مطالعات از آناليز متا يك در
   .است شده ماهگي

 ماه چند از بعد و شده آغاز بارداري دوره از مادر و پدر با نوزاد عاطفي پيوند. شود مي نوزاد و مادر بين )BONDING(عاطفي پيوند تحكيم موجب -
 و زمان مرور به يا و شده اهرظ نوزاد ديدن با و بدوتولد در است ممكن عاطفي پيوند .شود مي قويتر نوزاد، با مستقيم تماس و نگاه اولين تالقي با انتظار
 به .شود مي تر مطلوب و پذيرتر نوزاد دل از مراقبت گيرد، شكل تر قوي و زودتر نوزاد با عاطفي پيوند هرچه .شود ايجاد شيرخوار با بيشتر انس از بعد

 به منجر نهايت، ودر يابد مي كاهش كودك با رفتار سوء احتمال و گرديده توام بيشتري با موفقيت فرزند تربيت و كردن مادري و شيردهي عالوه
 .دارد بسزايي نقش نيز باالتر سنين در و گردد مي كودك استعدادهاي بالقوه شكوفايي و تكاملي ،ارتقاء جسمي رشد روند تسريع

 روزهاي در نوزاد و مادر عاطفي پيوند بر مثبت تاثير پوستي، با تماس همراه )اول ساعت نيم ظرف ( نوزاد توسط آرئول و پستان نوك زودرس لمس -
 نوك لمس بدون پوست با پوست تماس كه فقط نوزاداني به نسبت را خود نوزادان مادران، اين كه شده ديده اي مطالعه در بطوريكه .دارد تولد اول

 .زدند مي فحر آنها با بيشتر و كردند مي جدا از خود تري كوتاه مدت به داشتند، پستان
 .است كمتر شوند مي نگهداري كات در جدا كه نوزاداني مقايسه با گيرند،در مي قرار مادر با پوستي تماس در تولد از پس كه شيرخواراني گريه -

 .يابد مي كاهش نيز انرژي فمصر و اضطراب بنابراين
 اما .بمكد را پستان ) مكيدن و زبان و دهان حركات مثل ( عالئم آمادگي دادن نشان محض به تواند مي است، مادر با نزديك تماس در كه نوزادي -

 .دارد سوء اثر او بعدي رفتار بر زيرا مجبور كرد را او نبايد
 نه و دارد خود كنار در را كودك كه است كسي اولين مادر كه بدين دليل .كند مي فراهم مادر روده طبيعي باكتري با را شيرخوار روده كلونيزاسيون -

  .شود نوزاد در آنها باكتريهاي كلونيزاسيون سبب است ممكن كه ديگري شخص دكتر يا پرستار، يك
  

 منابع: 

تاب   مایه از  ی را وز ت  ما ر با غذ روع " آ د اول سا ت اداره    "و عاو سال ی ودکان، ت وزارت ھدا وزش و مان ھدا ی آ ه زپش  ک

ج وری  ی عاو رما با غذ و گاه ھدا ش وم دا ی ع ی زپش  ید
دیان  ه ا ندگان : ز ی –ه  ا با ر ز  د



  مقاله:

  عوارض سزارین

سزارین نوعی عمل جراحی است که در آن با برش دادن بخشی از پوست شکم، رحم باز شده و بعد از  روش
اینکه مادر تحت بيهوشی عمومی قرار می گيرد یا از ناحيه کمر بی حس می شود، جنينش به دنيا می آید. 

يطه زنان و زایمان می عوارض زایمان به روش سزارین که باید بدانيد عمل سزارین، یک عمل جراحی رایج در ح
  از شکم، انجام می شود.  هکه از طریق شکاف دادن در چند الیباشد، 

  مواقعی که سزارین ضروری می باشد:

  چند قلویی -
  سابقه سزارین قبلی -
  بيش از حد جنين وزن -
  شکاف قبلی جراحی بر رحم -
  وضعيت های غير طبيعی قراگيری جنين در رحم -
و امکان زایمان طبيعی  می دهدبودن جنين در رحم که به اقدامات درمانی دیگر پاسخ ن تحت استرس -

بالفاصله وجود ندارد و ... پس در کل سزارین روشی می باشد که بهتر است در صورت وجود یک مانع 
 بر سر راه زایمان طبيعی انجام گيرد.

 

  

  عوارض زایمان به روش سزارین:

  مشکالت تنفسی*

  احتمالی پس از این روش هاسردرد *

  واکنش به داروهای بی هوشی*

  احتمال عفونت بعد از عمل *

  ایجاد چسبندگی های رحمی*

  ر نسبت به زایمان طبيعیخونریزی بيش ت*

  مدت اقامت بيشتر در بيمارستان*

  ایجاد مشکالت انعقادی پس از زایمان سزارین بسيار بيشتر از زایمان طبيعی می باشد.*

دستکاری رحمی احتمال دارد فرد در بارداری های بعدی عوارض زیادی را تجربه کند، به عنوان مثال به دليل *
یکی از علل جفت های غير طبيعی که منجر به خونریزی و مشکالت مادر و جنين می شود زایمان سزارین قبلی 

  می باشد.

دوختن اشتباه حالب ادراری توسط صدمه به دستگاه ادراری و قسمت های دیگر بدن حين عمل ( در مواردی *
  پزشک دیده شده است)

  احتمال مرگ مادر به تمامی دالیل ذکر شده*



در زنان دیابتی و بيماری های افزایش دهنده عفونت امکان عفونت محل زخم و دیر جوش خوردن بخيه وجود *
  دارد.

  

  عوارض سزارین برای نوزاد:

 صدمه به قسمت های بدن حين جراحی .١
که به طریق سزارین به دنيا می آیند بيشتر از آن هایی که طبيعی متولد می شوند دچار نوزادانی  .٢

 مشکل تنفسی می شوند.

 

  

 منبع: ویليامز

 -زهرا دیدار کارشناس مامایی و سوپروایزر بالينی -گردآورندگان: دکتر مریم زارع خفری متخصص زنان و زایمان
 ينی شهال صدری کارشناس مامایی و سوپروایزر بال



                                    هپاتيت 

ویــروس اصــلی بــرای پــنج شــود.  وسيله عوامــل ویروســی ایجــاد مــیه به معنی التهاب کبد است که عمدتا ب هپاتيت
شــوند. بــه دليــل شــيوع بــاال و احتمــال مــرگ  شــناخته مــی E و D, C, B, A هــای ایجاد بيماری وجود دارنــد کــه بــا نــام

باعــث بيمــاری بــه صــورت مــزمن در  C و B به طور خاص، انواع هپاتيت  .نوع بيشتر مورد توجه هستندپنج بيماران، این 
 .باشند شوند و از عمده ترین دالیل ابتال به سيروز و سرطان کبدی می ها انسان می ميان صدها تا ميليون

شــوند. از طرفــی  فرد منتقــل مــی وسيله ی خوردن آب و غذاهای آلوده بهه بيشتر از طریق خوراکی و ب E و A هپاتيت
ولين موارد هپاتيت منتقله از طریــق  .از طریق فرآورده های خونی است D و C، B های بيشترین درصد ابتال به هپاتيت

 ١٩٦٥در برمــه گــزارش شــد. در ســال  ١٨٣٣خون و ترشحات بدنبال تلقــيح واکســن آبلــه حــاوی لنــف انســان در ســال 
 C ویــروس هپاتيــت ١٩٨٠هــای ن آلــودگی انتشــار جهــانی دارد و در اواخــر ســالبلومبرگ آنتی ژن مشخص شد که ای

 .کشف شد

 :اپيدميولوژي 

  :مناطق جهان را به سه دسته تقسيم می کنند HBV از نظر شيوع آلودگی به

  ) : مانند قسمت های عمده ای از امریکا، استراليا و نواحی شمالی اروپا درصد٢( کمتر از کم شيوع 

  قسمت عمده آسيا، شمال افریقا و نواحی شرقی امریکای جنوبی  درصد) ٧تا ٢( شيوع متوسط

  ) : آفریقا ، سواحل جنوب شرقی آسيا و آالسکا در نواحی که شيوع باالست.درصد٨ بيش از   ( شيوع باال

  

  :اغلب موارد آلودگی در زمان تولد اتفاق می افتد. افرادي كه بيشتر در معرض خطر هستند عبارتند از 

جنسی متعدد، دریافت کنندگان مکرر خون و فرآورده های  ی، افراد با شرکا، معتادین تزریقینوزادان مادران آلوده
  خونی ، بيماران تحت دیاليز و پرسنل بهداشتی درمانی.

 :راه های انتقال بيماری هپاتيت

 :به طور کلی عمده راه های انتقال این ویروس ها شامل موارد زیر می باشند

 دریافت خون یا محصوالت خونی آلوده 

 آلوده بودن وسایل جراحی یا هر وسيله ای که با خون و مایعات بدن در تماس باشد 

 انتقال از مادر مبتال به نوزاد در زمان تولد 

 انتقال از طریق اعضای خانواده به کودک 

 تماس جنسی غير ایمن 

 

 

 



 : م هپاتيت یعال

م هپاتيت یتشخيص نيستند و یا عالئم بسيار محدود هستند و در صورت بروز عال م هپاتيت نوع حاد عمدتا قابلیعال
 :شود احتماال موارد زیر مشاهده می

 )زردی (زرد شدن رنگ پوست و چشم ها .١

 تيره شدن رنگ ادرار .٢

 )خستگی بسيار زیاد (غير معمول .٣

 حالت تهوع و استفراغ .٤

 درد در ناحيه شکم .٥

  :راه های انتقال هپاتيت

 ( هپاتيت خوراکی) Aهپاتيت 

انتقال آن از در مدفوع فرد مبتال وجود دارد و مهمترین راه  ،شود شناخته می HAV این ویروس که با نام اختصاری
 م هپاتيتیباشد. عال آب و غذای آلوده است. این ویروس از طریق تماس جنسی نيز قابل انتقال می طریق خوردن

A  ابند و نسبت به ی می بيماران سالمتی کامل خود را باز بيشتردر بسياری از موارد به صورت خفيف تا مالیم است و
تواند به سادگی زندگی فرد را  این نوع ویروس تا انتهای زندگی ایمن باقی خواهند ماند. نوع شدید این عفونت، می

ر بهداشتی، و یا مناطقی که سيستم فاضالب مناسبی ندارند بيشتر افرادی که در مناطق محروم از نظ .از بين ببرد
توان از آن استفاده  شوند. واکسن مناسب و کارآمدی برای پيشگيری وجود دارد که می به این نوع هپاتيت مبتال می

 .کرد

 :B  هپاتيت

آلوده، منی و سایر مایعات  تماس با فرآورده های خونیشناخته شده و از طریق  HBV این ویروس با نام اختصاری
تواند از طریق مادر آلوده، به جنين نيز منتقل شود. این انتقال در زمان زایمان رخ  می HBV  یابد. بدن گسترش می

د. همچنين در دوره ی نوزادی، امکان انتقال از سایر اعضای خانواده که به این بيماری مبتال هستند به نوزاد هد می
 .وجود دارد

باشد. در صورتی که وسایل پزشکی خوب استریل نشده  می تزریقی که بسيار شایع است، از طریق راه دیگر
نه تنها  B توانند برای فرد بسيار خطرناک باشند. از این رو هپاتيت باشند و آلودگی در آنها باقی مانده باشد می

 .کند هستند تهدید میکه با فرآورده های خونی در تماس را بيماران، بلکه پزشکان و پرستارانی 

  .های ایمن و کارآمدی ساخته شده است واکسن B خوشبختانه برای پيشگيری از هپاتيت

 

 

 

 

  



 :   C ت هپاتي

 خون و فرآورده های خــونیشود و عمده ترین راه انتقال آن از طریق  شناخته می HCV این ویروس با نام اختصاری
آلوده و یا جراحی با وسایلی که به خوبی استریل نشــده انــد (بــه خصــوص تواند از طریق تزریق با سرنگ  است و می

در دندانپزشکی) منتشر شود. گرچه انتقــال از طریــق تمــاس جنســی ممکــن اســت ولــی شــيوع بســيار پــایينی دارد. 
  .دارای واکسن نمی باشد C هپاتيت

 : D  هپاتيت

مبــتال هســتند مشــاهده  B رادی که به هپاتيــت نــوعشود، تنها در اف شناخته می HDV این ویروس که با نام اختصاری
تواند بيماری بسيار جدی و خطرناکی ایجاد کند کــه درمــان آن بســيار دشــوار  شود. ترکيب این دو نوع هپاتيت می می

 D توان از ابتال بــه هپاتيــت وسيله ی واکسيناسيون، میه ب B خواهد بود. خوشبختانه با پيشگيری از ابتال به هپاتيت
   .پيشگيری کردنيز 

 )هپاتيت خوراکی: ( E هپاتيت

HEV  همانند هپاتيت نوع A  شود. هپاتيت منتقل می آب و مواد غذایی آلودهاز طریق E  عمده ترین نوع هپاتيــت در
واکسن طراحــی و  E شود. برای ویروس هپاتيت کشورهای توسعه یافته است و هر روز نيز به گسترش آن اضافه می

  .ی به طور عمومی منتشر نشده و در اختيار عموم قرار نگرفته استساخته شده است ول

 پيشگيری از ابتال به هپاتيت ب :

باشــد. ســایر راه هــای واکســن هپاتيــت ب یکــی از راه هــای مفيــد و مناســب پيشــگيری از ابــتال بــه ایــن بيمــاری می
 :پيشگيری و کاهش خطر ابتال به هپاتيت ب شامل

  و رابطه جنسی حفاظت نشدهخودداری از رفتارهای پرخطر. 

 استفاده از کاندوم تازه برای هربار رابطه جنسی. 

 ترک مصرف مواد مخدر و داروهای غيرقانونی. 

 توجه به رعایت نکات بهداشتی هنگام استفاده از خدمات سالن های تاتو. 

 تزریق واکسن قبل از سفر به مناظق پرخطر. 

 از سوزن و سرنگ مشترک نکردن استفاده. 

 از مسواک و تيغ مشترک نکردن استفاده. 

  استفاده از وسایل مانند دستکش هنگام معاینه بيمار و…… 
  عفونی وسایل مورد استفاده  حذف سریع وسایل آلوده وضد 
 کند.اجتناب از رفتارهای اجتماعی پر خطر و خطرساز که انتشار ویروس را تسهيل می 
  اند.به نوزدان که از مادر مبتال متولد شده و افرادی که با بيماران تماس داشته  ایمنوگلوبينتزریق 

 درمان هپاتيت ب :

  استفاده از انواع داروهای ضدویروسی 

 که کبد به شدت آسيب دیده باشد پيوند کبدی در صورتی. 

                                                                 : سياست هاي اجرايي مبارزه با هپاتيت در ايران 
 برقراري نظام مراقبت روتين و پايگاهي 
 هاي در معرض خطر شامل: دانشجويان گروه پزشكي ، جراحان ، پزشــكان واكسيناسيون كليه نوزادان و گروه

هاي ، پرستاران ، ماماها ، دندانپزشكان ، كمك دندانپزشكان ، بيماران تحــت ديــاليز ، كارشناســان و تكنســين



انــه ســالمندان ، دريافــت آزمايشگاهي تشخيص طبي ، پرسنل مؤسسات نگهداري كودكان عقب افتــاده و خ
 كنندگان محصوالت خوني و خانواده فرد مبتال 

  حفظ و پايش سالمت خون 
  ، نظارت منظم بر رعايت اصول ايمني و احتياطات استاندارد در بخش هــاي بهداشــتي درمــاني شــامل ديــاليز

 … دندانپزشكي ، تزريقات و
 هاي طب سنتي ها و درمانگاهنظارت منظم بر رعايت ساير اصول ايمني در آرايشگاه 
 هاي هدف شامل: افراد آلوده و خانواده فرد ، افراد در معرض خطر و توده مردم آموزش همگاني گروه 
  آمــوزش كليــه نيروهــاي بهداشــتي درمــاني در تمــام ســطوح در مــورد مســائل مــرتبط شــامل : آمــوزش كليــه

هــاي اي بهداشتي درماني در تمام ســطوح در مــورد مســائل مــرتبط از قبيــل : راه هــاي ســرايت ، روشنيروه
هاي بيمارســتاني و عفــوني ، روش پيشگيري و اصول احتياطات استاندارد ، چگونگي دفع وسائل تيــز و زبالــه

بــه متخصــص جهــت  نيز تشخيص و اداره كردن بيمار مبتال به هپاتيت و معرفي بــه هنگــام  هاي ضد عفوني و
  .درمان 

 بررسی کليه موارد هپاتيت حاد B و C  بازرسی و نظارت بر محل احتمالی اکتساب عفونت  

  منابع: 

 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs204/en/ 
 webmd/mayoclinic/ 
  بيماریهای واگيردفتر    

 

 

  کارشناس بهداشت عمومی - تهيه کننده: مهناز زادانی فرد                                

 



 چيست؟ هپاتيت

مـي توانـد عوامل ايجاد كننده هپاتيـت  خواهد شد.و معموال زردي تورم  ،التهاب باعث درد گفته مي شود. هپاتيت التهاب كبد به
. فقدان خونرساني به كبد، سم، اختالالت خودايمني، مصـرف افراطـي الكـل، آسـيب بـه كبـد و ويروس، باكتري يا مواد سمي باشد

عامل ايجاد كنندة هپاتيت هر چه كه باشد باعث التهاب كبد خواهـد  تواند باعث هپاتيت شود. خاص نيز ميمصرف بعضي داروهاي 
  شد و كاركرد آن را مختل خواهد كرد.

 دهد؟مي قرار تاثير تحت را كبد هپاتيت، چگونه

انجـام  وظيفه خود را در پاكسازي خون، خـوب شود كند. زماني كه كبد ملتهب مي را متالشي مي خونكبد، ضايعات موجود در 
هـا  كار نكند شروع به افزايش در خون و بافت م دارد كه در صورتي كه كبد درستيكي از ضايعات خوني، بيلي روبين نا دهد. نمي
بيلي روبين و  شود. كند، در نتيجه پوست شخص مبتال به هپاتيت به رنگ زرد پرتقالي در مي آيد. اين حالت، يرقان ناميده مي مي

  .دنشو مابقي ضايعات باعث خارش، تهوع، تب و بدن درد مي
  ويروسي هپاتيت انواع

 بـاليني سلولي، تغييرات از اي مجموعه كبدي هاي سلول التهاب و نكروز آن در كه است سيستميك عفونت يك ويروسي هپاتيت
  شود. ايجاد مي )A, B, C, D, E, G( ويروس هپاتيتي 6 عمدتاً توسط يكي ازويروسي هپاتيت  كند. مي ايجاد را بيوشيميايي و

 هاي انتقال: و راه A هپاتيت

 ) تبـديل نمـيCو  Bهپاتيـت  برخالف( سيروز من وبه هپاتيت مز يستمعموالً خطرناك ن )Aويروس هپاتيت  ،عامل( Aهپاتيت 
ويروس انتقال مي يابد. در طي فعاليـت جنسـي  مقعدي در اثر خوردن غذا يا آب آلوده به -اساسا به صورت دهاني Aهپاتيت  .شود

مقعدي و تعداد زياد شركاي جنسي است، به نـدرت انتقـال از طريـق  -نيز منتقل مي شود كه احتماال بيشتر به دليل تماس دهاني
  هفته است. 6-2در حدود دوره كمون  .م، بيماري قابل سرايت استيقبل از ظهور عال خون ديده مي شود.

از دسـت ، ادرار تيـره رنـگ، درد شكم علي الخصوص سمت راست، خستگي ،تب پايين ،يرقان، استفراغع، تهو :A هپاتيت ميعال
  .مراجعه به پزشك و انجام تست خوني، وجود بيماري و يا عدم وجود آنرا مشخص خواهد كرد .درد عضالني، دادن اشتها

وجود ندارد. استراحت كافي، رژيـم غـذايي متعـادل و پرهيـز از مصـرف الكـل و  Aداروي مشخصي براي درمان هپاتيت  :درمان
  .تواند عاليم بيماري را كاهش دهد مي داروهايي مثل استامينوفن

 20باشـد و تـا  سال ايمن مي 2تزريق واكسن كه براي افراد باالي (توصيه به واكسيناسيون  :Aهپاتيت از پيشگيري هايوشر
مين آب سـالم، كنتـرل مناسـب أ، تـشستشوي دستبهداشتي جامعه،  -برنامه هاي آموزشي ي.)، ارتقاكندسال، ايجاد مصونيت مي

 .پختن كامل گوشت و ماهي، شستشوي صحيح ميوه و سبزيجاتفاضالب ها، 

 :انتقال هاي راه و B هپاتيت

زريق وريـدي ت ،جنسيِ محافظت نشدهاز طريق تماس و مي تواند  شودميدر خون، بزاق و ترشحات واژن يافت  Bهپاتيت ويروس 
در آنجـا  Bمسافرت به سرزميني كـه هپاتيـت ، در حين زايمان از مادر آلوده به جنين، داروها با استفاده از سرنگ آلودة فردِ مبتال 

 دوره كمون طوالني دارد. يابد. ميانتقال  شايع است

، اسـتفراغ، تهـوع ،اشـتها ممكن است كـاهشعاليم ممكن است غافلگير كننده، بي سر و صدا و متغيير باشد.  :B هپاتيت ميعال
، بثـورات درد مفاصـل، يرقـان، (در صـورت وجـود زردي) تيره شـدن ادرار، درد شكم بخصوص اطراف ناحيه كبد، عف و خستگيض

 داشته باشد.بروز  پوستي

هاي كبدي  تواند تبديل به سيروز كبدي شود. در اين حالت سلول هپاتيت مزمن مي در بعضي افراد، :مزمن B هپاتيت عوارض
تواند به نارسايي كبدي و حتـي سـرطان كبـد، منجـر  سيروز مي. دشو و چرب، جايگزين ميرود و با بافت آسيب ديده  از بين مي

  مستعد كند.  Dتواند زمينه را براي ابتال به هپاتيت  مي Bهپاتيت  .شود
توانـد  نيـز مـي نمونه بـرداري از كبـد تشخيص قطعي بر اساس عاليم باليني و يافته هاي سرولوژي است. :B هپاتيت تشخيص
  ه باشد.كمك كنند

حذف آلودگي به منظور پيشگيري از سرايت و گسترش ويروس، توقف گسترش بيماري هدف از درمان  :مزمن B هپاتيت رماند
  حداقل رساندن عفونت و التهاب كبد و كاهش عاليم است.كبد و بهبود نهايي باليني و به 

  آلفا، الميوودين، آدفووير و انتكاوير است.اينترفرون داروهاي موجود در حال حاضر شامل: 



رهيـز از پ ،محافظـت شـده (اسـتفاده از كانـدوم)ارتباط جنسـي در چهارچوب خانواده، ارتباط جنسي  :B هپاتيت از پيشگيري
تمام نوزادان در طي يك سال (افراد در معرض خطر مثل كاركنان بهداشتي (ايمني فعال) سيناسيونواك ،سرنگاستفادة مشترك از 

 بـا جنسـي تماس آلوده، خون با تماس صورت در فعال) غير (ايمني B، تزريق ايمونوگلوبين هپاتيت شوند)ه مينياول زندگي واكس
  آلوده. مادران از شده متولد زاداننو و زايمان حين و جنيني دوران طي تماس آلوده، فرد
  :انتقال هاي راه و C پاتيته

از طريـق  و شـودميايجاد  Cتوسط ويروس هپاتيت  شايعترين عفونت مزمن منتقله از راه خون در سطح ملي است كه Cپاتيت ه
و در روابـط جنسـي  ،تراشي، مسـواك، از طريق تيغ ريش هاستفادة مشترك از سرنگ افراد آلود، تماس با فرآورده هاي خوني آلوده

  شته باشد.انتقال نمي يابد مگر اينكه فرد، به نحوي با خون آلوده تماس دا Cهپاتيت  .قابل انتقال هستاز مادر به جنين مواقع نادر 
آنفـوالنزا بـروز م شبه يممكن است عالو عاليم معموال خفيف است.  Bشبيه به هپاتيت  Cهپاتيت سير باليني  :C هپاتيت ميالع
ممكن  تب پايين ،يرقان ،)اطراف كبد( حساسيت به لمس ،فقدان اشتها ،ستفراغا، تهوع ،درد عضالت و مفاصل، خستگي خفيف. كند

  است بروز كند.
رهيـز از پ ،ارتبـاط جنسـي محافظـت شـده (اسـتفاده از كانـدوم)در چارچوب خانواده، ارتباط جنسي  :C هپاتيت از پيشگيري

رابطه جنسي در طول دوران قاعـدگي (زيـرا  نكردنبرقرار ،مسواك و ايلي همچون تيغ ريش تراشيوس و مشترك از سرنگاستفادة 
 از ناشـي Cغربالگري خـون باعـث كـاهش بـروز هپاتيـت  ).راحتي از طريق خونريزي قاعدگي انتقال مي يابده ب Cويروس هپاتيت 

  است. شده خون انتقال
به همـين دليـل تزريـق  باشد مي Bو  Aمستعد ابتال به هپاتيت  Cفرد مبتال به هپاتيت  :Cهاي فرد مبتال به هپاتيت مراقبت

  .گيرد قرار مي اولويت كار واكسن هپاتيت در
 مطالعـات يابـد. مي افزايش Cافزايش خطر بيماري كبدي مزمن شامل سيروز يا سرطان كبد بعد از هپاتيت  :Cدرمان هپاتيت 

 اسـت. ثرؤمـ مجـدد عـود درمـان و مبـتال بيمـار بهبـود در ريباويرين و اينترفرون ويروسي ضد عامل دو تركيب كه دهد مي نشان
  شود. مصرف احتياط با هستند باروري سن در كه زناني در بايد ريباويرين

  انتقال: هاي راه و D پاتيته
از طريـق  Dرا بدتر كنـد. هپاتيـت  Bم هپاتيت يتواند عال دارند گسترش مي يابد و مي B، تنها در افرادي كه هپاتيت Dهپاتيت 

  .تماس با خون آلوده يا بقيه مايعات بدن فردِ آلوده به اين نوع هپاتيت، گسترش مي يابد
 )،اطراف كبد( درد شكمي ،يياشتها بي ،ستفراغا، تهوع ،درد عضالت و مفاصلتحريك پذيري، ، واب آلودگيخ :D هپاتيت ميالع

  ، اسهال يا يبوست. خارش، يرقان، تحريك پذيري و خواب آلودگي مي تواند احتمال آنسفالوپاتي را مطرح كند.تب ،يرقان
 از روحـي، هاي حمايت مناسب، غذايي رژيم مصرف استراحت، دارد: اهميت مبتاليان مورد در نكته 5 رعايت :D هپاتيتدرمان 

 كلروپرومـازين، نظيـر دارد مصـرف منـع دارنـد كبـد بـر تخريبي اثر كه داروهايي بيمار. آگاهي سطح بردن باال و خارش بردن بين
   ها. بخش آرام انواع و استامينوفن آسپرين،

  انتقال: هاي راه و E پاتيته
  است. مدفوعي -دهاني طريق از آن انتقال است. A هپاتيت شبيه E هپاتيت

  .دارد وجود هميشه تقريبا يرقان است. ناگهاني عاليم با همراه شونده محدود خود دوره يك داراي :E هپاتيت ميالع
  ها دست شستن شامل مناسب بهداشتي شرايط در ويروس با تماس از خودداري :E هپاتيت از پيشگيري

  انتقال: هاي راه و G پاتيته
 مي باقي آلوده فرد بدن در زيادي مدت به ناشناخته مكانيسم با ويروس اين است. C هپاتيت ويروس به شبيه G هپاتيت ويروس

 و خـون انتقال طريق از تواند مي ويروس اين است. نشده اثبات مشخصي بيماري ايجاد در آن مستقيم و دقيق نقش تاكنون و ماند
  شود. منتقل خوني هاي فرآورده

 ابـتال خطر معرض در هاي گروه خطر. معرض در هاي گروه براي C هپاتيت در شده ذكر موارد رعايت :G هپاتيت از پيشگيري
 بـا جنسـي تمـاس پيونـد، گيرنـدگان تزريقي، معتادين ،خون هاي سرطان و ايمني نقص به مبتاليان خون، مكرر گيرندگان شامل

 است. آلوده مادران نوزادان و متعدد شركاي

 



 ويژگی های بالينی و اپيدميولوژيک هپاتيت های ويروسی

  Eهپاتيت   Dهپاتيت   Cهپاتيت   Bهپاتيت   Aهپاتيت  ويژگي ها
، 45-15  دوره كمون (روز)

  روز 30ميانگين 
 90-60، ميانگين 30-180
  روز

، ميانگين 15-160
  روز 50

-60، ميانگين 30-180
  روز 90

  40، ميانگين 14-60

جوانان (پوستي، جنسي)،   كودكان، جوانان  سن شيوع
  نوزادان، خردساالن

سنين، اما تمام 
  بيشتر در بالغين

تمام سنين، اما بيشتر 
در بالغين (شبيه 

  )Bهپاتيت 

موارد اپيدمي: جوانان 
  سال) 20-40(

موارد پراكنده: 
  )60>سالمندان 

  انتقال
  مقعدي -دهاني

  از طريق سوزن
  جنين -مادر

  جنسي

  
+++  

  غير معمول
-  
±  
  

  
-  

+++  
+++  
++  

  
-  

+++  
±  
±  

  
-  

+++  
+  

++  

  
+++  

-  
-  
-  

  شدت
  احتمال مزمن شدن

  )Carrierحامل (
  سرطان

  پيش آگهي

  خفيف
  ندارد
  ندارد
  ندارد
  عالي

  بعضي اوقات شديد 
) %10- 1بعضي اوقات (

  نوزادان) 90%(
0,1-30%  

  + (عفونت نوزادي)
با افزايش سن بدتر مي 

  شود، ضعف جسمي

  متوسط
  )%85معموال (

1,5-3,2%  
+  

  متوسط

  بعضي اوقات شديد
  معموال
  متغير

±  
  خوب (موارد حاد)

  ضعيف (موارد مزمن)

  خفيف
  ندارد
  ندارد
  ندارد
  خوب

  اينترفرون  ندارد  درمان
  الميوودين

 آدفووير

  Pegylated اينترفرون
Entecavir  

Telbivudine  
 تنوفووير

 اينترفرون

Pegylated 
به عالوه رباويرين ، 

  تالپروير ،
boceprevir  

  ندارد Pegylated اينترفرون
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 هپاتيت درباره چيز همه

 

 

می  Cو  B ،Aویروسی است که سه نوع عمده آن هپاتيت  هپاتيت بيماری ،هپاتيت از نظر لغوی به معنای التهاب کبد است
خون و فرآورده های خونی، تماس جنسی، مادر به جنين، تيغ، سرنگ به طور عمده از طریق  راه های انتقال هپاتيتباشد. 

 مشترک ،انتقال آن می باشد. 

  وظایف کبد :
  .متابوليسم١
  .توليد صفرا که برای هضم ضروری است٢
  .فيلتر کردن سموم از بدن شما٣
  .دفع بيلی روبين (گلبول های قرمز شکسته شده)، کلسترول، هورمون ها و داروها٤
  ربوهيدرات ها، چربی ها و پروتئين ها.تجزیه ک٥
  .فعال شدن آنزیم ها که پروتئين های تخصصی برای عملکرد بدن ضروری است٦
  A,D,E,K.ذخيره سازی گليکوژن (شکر) مواد معدنی و ویتامين های ٦
  .سنتز پروتئين های خون مانند آلبومين٧

  Aهپاتيت 
  

یکی از  Aایجاد می شود. ویروس هپاتيت  Aیک عفونت کبدی به شدت مسری است که توسط ویروس هپاتيت  Aهپاتيت 
  چندین نوع ویروس هپاتيت است که سبب التهابی می گردد که بر توانایی عملکرد کبد اثر می گذارد.

  
تماس نزدیک با فرد مبتال ایجاد می شود. از طریق غذا یا آب آلوده و یا از طریق  Aبه احتمال بيشتر تماس با ویروس هپاتيت 

نيازمند درمان نيست و بيشتر افراد مبتال بدون هيچ گونه آسيب دائمی وارد بر کبد بطور کامل بهبود  Aانواع خفيف هپاتيت 
  می یابند.

  
ؤثر است. واکسيناسيون م Aرعایت بهداشت شامل شستن مرتب دستها، یکی از بهترین راه های پيشگيری از هپاتيت 

  برای افراد در معرض خطر در دسترس است.

  نشانه ها
  

معموالً تا چند هفته پس از ابتالء به ویروس ظاهر نمی شود. عالئم و نشانه های ویروس  Aعالئم و نشانه های هپاتيت 
  عبارت است از: Aهپاتيت 

  
  خستگی    •
  استفراغو  تهوع    •
  درد و ناراحتی های شکمی، به ویژه در ناحيه کبد در سمت راست، زیر دنده های آخر    •



  کاهش اشتها    •
  خفيف تب    •
  ادرار تيره    •
  درد عضالنی    •
  زردی پوست و چشم ها (یرقان)    •

  
ماه باقی بماند. تمام افراد  ٦معموالً کمتر از دو ماه طول می کشد، اما گاهی ممکن است تا  Aعالئم و نشانه های هپاتيت 

  این عالئم و نشانه ها را نشان نمی دهند. Aمبتال به هپاتيت 
   

  علت
  

ایجاد می شود. زمانی که فرد مقدار اندکی از ماده آلوده به مدفوع را بخورد به  Aاز طریق عفونت ویروس هپاتيت  Aهپاتيت 
ب می تواند سلول های کبد را آلوده کرده و سبب التهاب می شود. التها Aمبتال می شود. ویروس هپاتيت  Aویروس هپاتيت 

  شود. Aعملکرد کبد را مختل کرده و سبب سایر عالئم و نشانه های هپاتيت 
  

  می تواند از چند طریق انتقال یابد، این راه ها عبارتند از: Aویروس هپاتيت 
  
ای خود توجه به اینکه آیا وی پس از رفتن به دستشویی دست ه افرادزمانی که فرد حامل ویروس، غذا را آماده کرده و     •

  د.نرا شسته یا نه، غذا را ميل می کن
  مصرف آب آلوده    •
  خوردن صدف های خام پرورش یافته در آب آلوده به فاضالب    •
  حتی فردی که عالئم و نشانه های هپاتيت را ندارد. –تماس نزدیک با فرد آلوده     •
  تماس جنسی با فرد حامل ویروس    •
   

  عوامل خطر
  

  را افزایش می دهد: Aل زیر خطر ابتالء به هپاتيت مواجهه با عوام
  
  باالیی دارد Aکار کردن و یا سفر کردن به مناطقی که شيوع هپاتيت     •
  هم جنس گرایی در مردان    •
  HIVابتالء به ویروس     •
  استفاده تزریقی یا غير تزریقی از داروهای غير مجاز    •
  Aزندگی با فرد آلوده به هپاتيت     •
  دریافت فاکتورهای انعقادی در افراد هموفيلی یا سایر بيماری ها    •
   

  عوارض
  

به مدت چند هفته بيشتر از حد معمول ادامه می  Aعالئم و نشانه های عفونت در تعداد اندکی از افراد مبتال به هپاتيت 
از چند هفته مجدداً ظاهر گردد. اگرچه در از بين رفته و پس  Aیابد. در این افراد ممکن است عالئم و نشانه های هپاتيت 

عالئم و نشانه ها در بلند مدت رخ می دهد اما این نوع نسبت به عفونتی که سبب عالئم و  Aبرخی از انواع عفونت هپاتيت 
  نشانه های معمول می شود خطرناک تر نيست.

  
  نارسایی حاد کبد

  
ده که به صورت حاد گردد که به معنای از دست دادن عملکرد کبد بو نارسایی کبدمی تواند سبب  Aدر موارد نادری، هپاتيت 

شامل کسانی می شود که بيماری های مزمن کبدی  Aناگهانی رخ می دهد. افرادی با ریسک باالی عوارض هپاتيت 
داشته و یا سالمند هستند. نارسایی حاد کبدی مستلزم بستری شدن در بيمارستان به منظور پایش و درمان است. در 

  ی شوند. برخی موارد، افراد مبتال نيازمند پيوند کبد م
   

  Bهپاتيت 

 كارسينوم نيز و سيروز سمت به خود سير در تواند مي كه بوده كبد مزمن بيماريهاي ترين شايع از يكي  Bمزمن هپاتيت
   . كند پيشرفت هپاتوسلولر

  نقاط در ما در كشور بيماري باشند . شيوع مي عفونت اين به مبتال جهان در نفرن ميليو 400 تا 350 ود حد حاضر حال رد



 است گسترش حال بيماري در پيشرفت و ويروس تكثير از جلوگيري منظور به هاي درماني باشد . روش مي متفاوت مختلف
  است . شده منجر ميگيرند قرار مداوا كه تحت بيماراني تعداد افزايش به نكته اين و

دهد. تظاهرات بالينی بيماری از فرم بدون عالمت کننده حيات است که کبد را تحت تاثير قرار مییک بيماری تهدید Bهپاتيت 
تا عوارض شدید مانند سرطان کبد و سيروز متفاوت است. باوجود در دسترس بودن واکسن و دارو، این بيماری هنوز یک 

   مانده است. مشکل بزرگ برای سالمتی انسان در سرتاسر جهان باقی

 كارسينوم وجود جهت اي دوره هاي پيگيري و شروع درمان زمان مورد در گيري تصميم كبدي، آسيب ميزان ارزيابي
 مبتاليان با برخورد در كه هستند جمله مواردي از بيماري انتقال از جلوگيري روشهاي مورد در مشاوره و نيز ر هپاتوسلوال

 .باشد مي ي كبد آسيب ايجاد و تزايد ويروس از جلوگيري ، مبتاليان درمان هدف . گيرند قرار نظر بايد مورد Bمزمن هپاتيت
 مي سود درمان از هستند كه بيماراني شناسايي در موثر عوامل از ابتال سن و كبد بافت شناسي ، سرمي هاي شاخص

 خواهد كبدي كاهش بيماري از ناشي مير و مرگ و عوارض ميزان كبدي پيشرفت آسيب از جلوگيري و مناسب درمان با .برند
     .يافت

 همزمان هاي عفونت براي خطر عوامل شناسايي تكيه بر با باليني معاينه و حال شرح شامل مبتاليان اوليه ارزيابي
   .ميباشد هپاتوسلولر كارسينوم و Bعفونت هپاتيت  خانوادگي سابقه ، الكل ) مصرف HIV ،HDV HCVويروسي  (

 Bمی باشد. در برخی بيماران، عفونت هپاتيت  یک عفونت کبدی خطرناک است که ناشی از ویروس هپاتيت Bهپاتيت 
مزمن شده و منجر به نارسایی کبدی، سرطان کبد یا سيروز می شود. سيروز کبدی بيماری است که باعث زخم و سخت 

ی مزمن کبدی می باشد که عدم تشخيص و از شایع ترین بيماری ها Bهپاتيت مزمن  شدن پایدار بافت کبدی می شود.
  . درمان به موقع آن منجر به ایجاد عوارض غير قابل برگشت و تحميل هزینه های گزاف درمانی می شود

حتی اگر عالیم و نشانه های شدیدی داشته باشند، به طور کامل بهبود می یابند.  Bاغلب بزرگساالن مبتال به هپاتيت 
وجود ندارد، یک واکسن می  Bدر نوزادان و کودکان بيشتر است. اگرچه درمانی برای هپاتيت  Bاحتمال مزمن شدن هپاتيت 

باشد، باید اقدامات الزم را بکار گيرد تا از انتقال بيماری به  Bتواند از بروز بيماری پيشگيری کند. اگر فردی مبتال به هپاتيت 
  دیگران پيشگيری کند.

درمانی به  های العمل و توليد داروهای جدید ضد ویروسی، دستور Bمينه درمان هپاتيت با توجه به رشد سریع اطالعات در ز
. درمان زودرس و صحيح مبتالیان منجر به کاهش عوارض و نيز مرگ و مير ناشی از این باشند سرعت در حال تغيير می

  بيماری می شود.
   

  نشانه ها
  

ماه پس از مبتال شدن بيمار به عفونت ایجاد می شود و می تواند خفيف تا  ٣معموالً حدود  Bعالیم و نشانه های هپاتيت 
  می تواند شامل موارد زیر باشد: Bشدید باشد. عالیم و نشانه های هپاتيت 

  
  درد شکمی    •
  ادرار تيره رنگ    •
  تب    •
  درد مفاصل    •
  کاهش اشتها    •
  تهوع و استفراغ    •
  خستگیضعف و     •
  زرد شدن پوست و سفيدی چشم ها( یرقان یا زردی)    •

  
عالیم و نشانه های این بيماری را هرگز تجربه نمی کنند. این مورد در  Bبسياری از نوزادان و کودکان مبتال به هپاتيت 

  خصوص بزرگساالن نيز صادق است.
   

  علت
  

می تواند از طریق خون، مایع منی یا سایر مایعات بدن  Bایجاد می شود. ویروس هپاتيت  B در اثر ویروس هپاتيت Bهپاتيت 
وارد کبد فرد می شود، به سلول های کبدی حمله می کند و  Bاز فردی به فرد دیگر منتقل شود. زمانی که ویروس هپاتيت 

 را ایجاد می کند. Bنشانه های عفونت هپاتيت شروع به تکثير می کند. این حالت باعث ایجاد التهاب در کبد شده و عالیم و 

  عبارتند از: Bمهم ترین راه های انتقال ویروس هپاتيت 
  



تماس جنسی محافظت نشده داشته باشد و خون، بزاق،  Bتماس جنسی. اگر فرد با یک بيمار مبتال به عفونت هپاتيت     •
  وجود دارد. Bمال ابتالء به بيماری هپاتيت منی یا ترشحات واژن از بدن فرد بيمار وارد بدن وی شود، احت

  
  به راحتی از طریق سوزن یا سرنگ های آلوده منتقل می شود. Bاستفاده از سوزن مشترک. ویروس هپاتيت     •

  
سوزن های تصادفی. کارکنان بخش های مراقبت های بهداشتی، کادر درمان و کسانی که با خون انسان در تماس     •

  قرار دارند. Bخطر ابتالء به هپاتيت هستند، در معرض 
  
 می تواند در دوران بارداری از مادر به جنين منتقل شود.   Bمادر به جنين. ویروس هپاتيت     •

  عوارض
  

  مزمن می تواند منجر به عوارض جدی و خطرناکی شود. این عوارض عبارتند از: Bهپاتيت 
  
می تواند باعث التهاب شود که در نهایت می تواند منجر  Bسخت و زخم شدن بافت کبد (سيروز کبدی). عفونت هپاتيت     •

  شود. سيروز کبدی می تواند عملکرد طبيعی کبد را مختل کند. سيروز کبدیبه 
  
  بيشتر است. Bسرطان کبد. احتمال ایجاد سرطان کبد در بيماران مبتال به هپاتيت     •

  
نارسایی کبدی. نارسایی کبدی حاد، بيماری است که در آن کبد نمی تواند عملکردهای اصلی خود را داشته باشد. در     •

  این شرایط، برای ادامه زندگی بيمار نياز به پيوند کبد وجود دارد.
  

بيشتر است. بدون سابقه ابتالء  Dيت مانند هپاتيت احتمال ابتالء به سایر انواع هپات B. در بيمار مبتال به هپاتيت D  هپاتيت
، خطر بروز عوارض هپاتيت  Dو  Bوجود ندارد. در صورت ابتالی همزمان به هپاتيت  D، احتمال ابتالء به هپاتيت Bبه هپاتيت 

  بيشتر می شود.
  
گردد. در  یی کليوینارساشود که ممکن است منجر به  بيماری کليویمی تواند باعث  Bبيماری های کليوی. هپاتيت  •

 کودکان مبتال به بيماری های کليوی، احتمال بهبودی بيشتر از بزرگساالن مبتال به نارسایی کليوی است.

 

 Bنمودار روند هپاتيت 

  پيشگيری
  

  Bدریافت واکسن هپاتيت 
  

  برای افراد زیر توصيه می شود: Bواکسن هپاتيت 
  
  تمام نوزادان در بدو تولد.    •
  کودکان و نوجوانانی که در نوزادی واکسن را دریافت نکرده اند.تمام     •
  هر فردی که تحت درمان برای عفونت های مقاربتی است.    •
  افراد معلولی که در مکان های سازمانی و عمومی زندگی می کنند.    •
  در تماس هستند. پزشکان، پرستاران، کادر درمان و سایر افرادی که به خاطر شغل خود با خون انسان    •
  افراد مبتال به عفونت ایدز.    •
  مردان هم جنس گرا.    •



  افراد مبتال به بيماری های کبدی مزمن.    •
  افرادی که مواد مخدر تزریق می کنند.    •
  زندگی می کنند. Bافرادی که با بيمار مبتال به هپاتيت     •
  بيماران در مرحله نهایی بيماری کليوی.    •
  .Bهمسر بيماران مبتال به هپاتيت     •
  Bاقدامات الزم برای پيشگيری از تماس با ویروس هپاتيت  مسافران به مناطق    •

  
  عبارتند از: Bسایر راه ها برای کاهش خطر ابتالء به هپاتيت 

  
یا سایر عفونت های مقاربتی، برقراری  Bداشتن روابط جنسی سالم. بدون اطمينان از وضعيت ابتالی یک فرد به هپاتيت     •

  رابطه جنسی محافظت نشده با وی نباید صورت گيرد.
  
قطع مصرف مواد مخدر. اگر از مواد مخدر استفاده می کنيد، مصرف آن ها را قطع کنيد. در غير این صورت از سوزن     •

  اده کنيد.مشترک برای تزریق استفاده نکنيد و از یک سوزن استریل برای تزریق استف
  

تنظيم و ارائه شده است که  Cو  Bدستورالعمل جامع برای غربالگری پيشگری، مراقبت و درمان افراد مبتال به هپاتيت 
سال و تحت درمان قرار دادن افراد مبتال به  ١٨: واکسيناسيون نوزادان یا کودکان و افراد Bعبارتند از: در مبتالیان به هپاتيت 

يری از ابتال به نارسایی های کبدی و سرطان هپاتوسلوالر و پيگيری منظم برای تشخيص فعال و پيشگ Bهپاتيت مزمن 
: ممانعت از تماس کارکنان بهداشتی با زباله های نوک Cشدن مجدد ویروس در افراد تحت درمان در مبتالیان به هپاتيت 

در ميان جمعيت معتادان تست تشخيص  بيمارستانی، بهداشت دستهای کارکنان بهداشتی، توزیع رایگن سرنگ استریل
هپاتيت برای اهداکنندگان خون، آموزش پرسنل بهداشت، ترویج استفاده صحيح و مداوم از کاندوم، آموزش و مشاوره در مورد 

گزینه های مراقبت و درمان، ایمن سازی با واکسن توام هپاتيت آو ب برای جلوگيری از عفونت ویروسهای هپاتيت برای 
ز کبد، مدیریت پزشکی مناسب از جمله درمان ضدویروسی در صورت امکان، و نظارت منظم برای تشخيص محافظت ا

 C.زودهنگام بيماریهای مزمن کبدی، غربالگری، مراقبت و درمان افراد با عفونت هپاتيت 

   C    هپاتيت
  

ست که به کبد حمله می کند و باعث ایجاد التهاب در آن می شود. اغلب افراد مبتال به یک عفونت ویروسی ا Cهپاتيت 
از بيماری خود اطالعی ندارند تا مدت ها بعد   Cعالیمی ندارند. در واقع، اغلب بيماران مبتال به هپاتيت  Cویروس هپاتيت 

 زمانی که آسيب کبدی از طریق آزمایشات پزشکی روتين مشخص گردد.

 

  نه هانشا
  

معموالً در مراحل اوليه عالیم و نشانه ای ندارد. زمانی که عالیم و نشانه ها بروز می کنند، می توانند شامل  Cهپاتيت 
  موارد زیر باشند:

  
  خستگی    •
  تب    •
  حالت تهوع و کاهش اشتها    •
  دردهای مفصلی و عضالنی    •
  زردی)زرد شدن پوست و سفيدی چشم ها( یرقان یا     •

  علت
  



  ایجاد می شود. این ویروس در اثر تماس با خون آلوده منتقل می شود.Cدر اثر ویروس هپاتيت  Cهپاتيت 
  

  عوامل خطر
  

  بيشتر می شود: Cدر موارد زیر احتمال ابتالی فرد به هپاتيت 
  
  تماس با خون آلوده به دليل اقتضای شغلی مانند وارد شدن یک سوزن آلوده به پوست    •
  تزریق مواد مخدر    •
  ابتالء به بيماری ایدز    •
  با استفاده از وسایل غيراستریل  خال کوبی یا پيرسينگ در یک مکان غيربهداشتی و    •
  دریافت خون آلوده یا یک عضو آلوده    •
  دریافت فاکتورهای انعقادی آلوده    •
  تحت درمان دیاليز بودن به مدت طوالنی    •
 Cاز مادر مبتال به هپاتيت متولد شدن     •

  

در این بيماران  B، ایمن سازی بر عليه هپاتيت  HIVدر افراد دارای عفونت  Bبا توجه به احتمال باالتر از زمان عفونت هپاتيت 
 ضرورت دارد. 

آموزشی مناسب تا برای آموزش در این زمينه نياز به برآورد ميزان افزایش سطح تحصيالت افراد جامعه با ایجاد امکانات 
بتوانند از منابع قابل اعتماد نظر کتب ونشریات استفاده کرده و آگاهی خود را باال ببرند آگاهی ازبيماری و روشهای انتقال آن 

در جهت محدود کردن اعتياد و همچنين پيشگيری از  میاست تا این نيازهای آموزشی به مسئوالن انعکاس داده شود و گا
  . ک برداریماین دو بيماری مهل

  منابع : 

 ١٣٨٨مزمن . نویسندگان رایکا جمالی ، ناصر ابراهيم دربانی . فصلنامه فيض زمستان  هپاتيت در درماني هاي مقاله رويكرد
  ٤شماره  ١٣دوره 

 مژگانمقاله بررسی ميزان آگاهی معتادان تزریقی در مورد بيماریهای منتقله از راه خون . نویسندگان حميد مير حسينی ، 
  )  ٣٦تا  ٣٩صفحه  از  ( ٤٨شماره  -  ١٣٧٧دوره قدیم، دی  « اصالح و تربيت :یزدان پرست ، ؛اصغر اسد زاده . مجله

 :. نویسندگان B به واکسيناسيون هپاتيت HIV / AIDS بررسی ميزان پاسخ سيستم ایمنی بيماران علمی پژوهشی  مقاله
  ناهيد ميرزایی ،رضا چمن ، مهرناز رسولی نژاد، محبوبه حاجی عبدالباقی ، مریم رهام و...اسماعيلی پور ، نگين

 )٤تا  ١(صفحه از  ISC/پژوهشی - علمی ١٣شماره  - ١٣٨٩بهار  « دانش و تندرستی :مجله 

  پيمان زارع در جوامع امروزی . نویسندگان معصومه یوسفی نای بين ،  Cو Bمقاله مقاله مدیریت پيشگيری از هپاتيت 

رقيه ، ران سرداریمه، پوربهاره یوسفی، سهيال رفاهی، جعفر محمدشاهی. نویسندگان  B عفونت هپاتيتمقاله مروری  
  تيمورپور

   شهدای والفجر –مرکز بهداشت شهرستان شيراز  –مریم یارپزشکان تهيه کننده : 

  ١٣٩٨/٤/٢٢تاریخ 



  همه چيز درباره هپاتيت 

هپاتيت به  بهداشت فردی است. نکردن مهم ترین عامل انتقال بيماری هپاتيت از طریق خون و رعایت
معنای التهاب کبد است و در واقع یک عفونت ویروسی می باشد که عمدتا برخی از انواع آن قابل 

  سرایت به دیگر افراد می باشد.

مانند: خستگی، دل درد، درد عضالنی، تهوع و بی اشتهایی را  می عمومییعفونت های ویروسی عال
به دنبال دارد؛ اما در مواردی که نارسایی کبدی بيشتر و پيشرفته می شود شکم و مخصوصا اندام 

  تحتانی متورم شده و زردی و یرقان نيز ایجاد می شود.

  م اوليه در هپاتيت های ویروسی مانند سرماخوردگی استیعال

می باشد، مانند   D و   A، B،C اوليه در هپاتيت های ویروسی که دارای انواع مختلفی از جملهم یعال
 .سرماخوردگی است.در ایران تقریبا حدود سه درصد از مردم به تمامی انواع هپاتيت ها مبتال هستند 

افراد نيز حدود نيم درصد   C درصد است؛ در حالی که هپاتيت ٣/١در جامعه   B درصد شيوع هپاتيت
  جامعه را مبتال کرده است.

  روش انتقال بيماری هپاتيت عمدتا از طریق تماس با خون فرد آلوده می باشد

روش انتقال بيماری هپاتيت عمدتا از طریق تماس با فرد آلوده می باشد و آن چه که موجب انتقال می 
ت مشترک و داشتن تماس شود خون افراد آلوده و انتقال از طریق استفاده از سرنگ آلوده به صور

جنسی محافظت نشده می باشد.سرنگ مورد استفاده در ميان افراد مبتال به بيماری اعتياد و هر 
وسيله ای که موجب رسيدن آسيب به پوست بدن و ایجاد ارتباط خونی با فرد مبتال شود، در انتقال این 

است ا در انتقال بيماری هپاتيت موثر تاتو و خالکوبی کردن به صورت غير بهداشتی ر بيماری موثر است.
باید مراقبت کرد تا از وسایل شخصی استفاده مشترکی نداشته باشيم و بهداشت را در همه موارد  و

هيچ مورد خون آلوده که موجب ایجاد این بيماری در افراد شود وجود نداشته  در حال حاضر رعایت کنيم.
  است و از این جهت مردم آسودگی خاطر داشته باشند.

  رفتارهای پرخطر در ميان نوجوانان و جوانان رشد بيماری هپاتيت را به دنبال دارد

استفاده از  ل بيماری موثر است. نيز در انتقاوجود برخی رفتارهای پرخطر در ميان نوجوانان و جوانان 
تيغ های مشترک در انجام این رفتار اشتباه و انتقال بيماری از طریق خون به دنبال این رفتار غلط؛ که 

رعایت و مراقبت عامل  جهت رسيدن به آرامش انجام می شود، در ایجاد بيماری هپاتيت نقش دارد.
ورت وجود بيماری هپاتيت باید فرد ناقل مراقبت کند در ص است.مهمی در عدم ابتال به بيماری هپاتيت 

  که حتی در هنگام داشتن رابطه جنسی با همسر خود از وسایل پيشگيری استفاده کند.

  رعایت بهداشت در پيشگيری از بيماری هپاتيت موثر است

به اعتياد،  عالوه بر عدم استفاده از وسایل شخصی، عدم استفاده از سرنگ آلوده در ميان بيماران مبتال
عدم استفاده از لوازم آرایشی مشترک، ریش تراش مشترک و... پرستاران و کادر درمانی نيز باید 

مراقب عدم انتقال بيماری از طریق خون و ترشحات بيماران به خود باشند.مراقبت از وارد نشدن سوزن 
استفاده از دستکش و پوشاندن محل  است وبه داخل دست و اعضای بدن در ميان کادر درمان مهم 

زخم هایی که در مجاورت با بيماران ناقل بيماری قرار دارد برای کادر درمان به خصوص پرستاران توصيه 
  می شود.

  در دسترس مردم قرار دارد  B  واکسن پيشگيری از هپاتيت نوع

    ه این بيماری پيشگيری نمود.جهت پيشگيری از این نوع هپاتيت می توان با استفاده از واکسن از ابتال ب

  Aهپاتيت 

یک بيماری ویروسی است؛ که از طریق آب، غذای آلوده و مدفوع فرد مبتال قابل انتقال   A هپاتيت نوع
  است و دارای دوران کمون یک ماهه می باشد.



  خود به خود درمان می شوند  A درصد مبتالیان به هپاتيت نوع ٩٩

مبتال به صورت خود به خودی در صورت داشتن استراحت، استفاده از درصد افراد  ٩٩این بيماری در 
درگير شدن سلول های کبدی عامل وجود این  مایعات و نداشتن تحرک اضافی قابل درمان است.

پس از ابتال به این بيماری تا مدتی امکان انتقال آن از طریق مدفوع  وبيماری در مدفوع بيمار دانست 
  رعایت بهداشت فردی مانع از انتقال بيماری از این طریق شد.وجود دارد که باید با 

شدت  است و A خستگی، بی اشتهایی، ضعف، تهوع، دردشکمی و زردی از عالئم ابتال به هپاتيت نوع
بيماری در افراد بالغ بيش از کودکان است و دوره بهبودی در کودکان سریعتر از بزرگساالن می باشد، 

  در صورت ابتال رنگ چهره بيمار پررنگ تر و در مواردی خارش در بدن رخ می دهد

 C هپاتيت
جمله بسياری از تواند بر اثر عوامل مختلف از هپاتيت که از نظر لغوی به معنای التهاب کبد است می

نوعی   Cهای ژنتيکی پدید آید. هپاتيتهای خود ایمنی و بيماریداروها، ویروسهای مختلف، بيماری
در سلولهای   Cویروس هپاتيت .دهدرخ می  Cبيماری کبدی است که بر اثر عفونت با ویروس هپاتيت

تواند موجب چنين میشود. این ویروس همکند و موجب التهاب کبد (هپاتيت) میکبدی زندگی می
بسياری از بيماران تا .های دائمی کبد مثل سيروز (تنبلی کبد)، سرطان کبد و نارسایی کبد شودآسيب

یک بيماری   Cر چه هپاتيتاگاطالع هستند. زمانی که دچار آسيب کبدی شوند، از بيماری خود بی
مراقبت بيمار از خود این افراد خطرناک است ولی با درمان مناسب و تحت پيگيری بودن منظم پزشک و 

توانند زندگی فعال و عادی داشته باشند ولی باید همواره به یاد داشته باشيم که پيشگيری بسيار می
 .تر از درمان استآسانتر و کم هزینه

 دهد؟چگونه رخ می  Cابتال به هپاتيت
از تماس فرد با خون بيمار شود. این ویروس پس  ایجاد می  Cتوسط ویروس هپاتيت  Cبيماری هپاتيت
شود ولی از از خون یک فرد به خون فرد دیگر منتقل می  Cهپاتيت.شودوارد بدن می  Cمبتال به هپاتيت

شود. ویروس طریق بغل کردن، بوسيدن، سرفه یا عطسه کردن و آب یا غذای مشترک منتقل نمی
ماند. ولی با ت سه ماه زنده میدر محيط خارج از بدن و درون خون خشک شده نيز به مد  Cهپاتيت

 .روددقيقه از بين می ٥گراد و به مدت درجه سانتی ١٠٠جوشاندن در 
  Cشرایط انتقال هپاتيت

ها یا دیگر وسایل که برای تزریق داروها و مواد غيرمجاز (مواد مخدر) به کار استفاده از سرنگ *
 .در بسياری از کشورها است  Cهپاتيت روند، به صورت مشترک، این روش شایعترین روش انتقالمی

های خالکوبی، حجامت، تاتو زدن، سوراخ کردن گوش، خدمات پزشکی و دندانپزشکی در محل *
 .نامطمئن و با وسایل آلوده

 ١٣٧٥دریافت خون یا عضو اهدایی آلوده قبل از سال  *
 .درمانی با خون فرد آلوده - تماس پزشکان و کارکنان مراکز بهداشتی  *
 به نوزادش در حين زایمان  Cدر موارد نادر از مادر آلوده به هپاتيت *
 .دارید، از اهدای خون خودداری کرده و آزمایش دهيد  Cاگر شک به ابتالی خود به هپاتيت *

شود. انتقال درصد موارد را شامل می ٥٠روش تزریقی است که بيش از   Cشایعترین راه انتقال هپاتيت
 .شودنمی  Cکمتر است و شيردهی موجب انتقال هپاتيت  Bجنسی نسبت به هپاتيت از راه  Cهپاتيت

 محدودیتی از نظر ازدواج وجود دارد؟  Cآیا برای مبتالیان به هپاتيت *
تواند انتقال از راه تماس جنسی با فرد آلوده باشد، ولی شانس ، می Cیکی از راههای انتقال هپاتيت
از همسر به طرف مقابل منتقل   Cبه طوری که در اغلب موارد هپاتيت این انتقال بسيار پایين است.

های دار شود ولی توصيهتواند بچهتواند ازدواج کند و میمی  Cشود. بنابراین فرد آلوده به هپاتيتنمی
 .بهداشتی را رعایت کند

 پيشگيری از انتقال ویروس هپاتيت
. در صورت نياز به کمک برای پانسمان زخم از های پوست را خودتان پانسمان کنيدزخم و بریدگی

دستکش استریل استفاده شود.در صورتی که به این بيماری مبتال هستيد، خون، پالسما، اعضای بدن 
 .یا بافت اهدا نکنيد و از سرنگ مشترک استفاده نکنيد

کنيد و تراش، مسواک و لوازم آرایشی یا لوازم شخصی دیگران به طور مشترک استفاده ناز ریش
مواظب باشيد در داخل خانه به صورت اشتباهی از مسواک همدیگر به صورت مشترک استفاده نکنيد. 

واکسن   Cبه یاد داشته باشيد هپاتيت.ها و رنگ آنها متفاوت باشدبهتر است محل نگهداری مسواک
های بهداشتی وصيهپيشگيری از آلودگی دیگران با عمل به ت بنابراینندارد و هميشه درمان کامل ندارد 

 .ماستشبر عهده 
  Cعالئم هپاتيت



خستگی، تب اندک، سردرد، گلودرد خفيف، کاهش اشتها، تهوع، استفراغ، درد قسمت فوقانی راست 
شکم (روی کبد)، درد مفاصل، خارش پوست، درد عضالنی، ادرار پررنگ و زردی (حالتی که در آن 

آهستگی موجب آسيب کبد بيمار به   Cهپاتيت.)رودپوست و سفيدی چشم بيمار به سمت زردی می
سال یا بيشتر دچار  ٢٠شوند، پس از درصد افرادی که وارد مرحله مزمن بيماری می ٨٥شود. حدود می

 .شوندآسيب شدید کبد و اسکار کبدی (سيروز) می
  Cتشخيص هپاتيت

   .شودص داده میهای خونی تشخيبا بررسی شرح حال بيمار، معاینه وی و آزمایش  Cهپاتيت

  Cدرمان هپاتيت
در مواردی نياز به درمان دارویی دارد و در مواردی درمان دارویی الزم نيست. در صورتی که   Cهپاتيت

 . آسيب کبدی خفيف باشد، ممکن است نيازی به درمان نباشد
  منبع: سایت های اینترنتی

  تهيه کنندگان:

  فاطمه محمدعلی پوریزدی : کارشناس مامایی –ناهيد تحيری : کارشناس مامایی  

 fmpoor@yahoo.comایميل14-37381010  شاغل در مرکز بهداشت انقالب شيراز   
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