
      

 بيماري ايدز: 
توسط ويروسی بنام ويروس نقص سيستم ايمني انساني )اچ 
آي وي( ايجاد مي شود اين ويروس به سيستم دفاعي بدن 
انسان )گلبولهاي سفيد ( حمله كرده و باعث مي شود كه 

بدن نتواند به طور موثر در برابر عفونتها مقابله نمايد . 
ويروس در مايعات بدن مثل خون زندگي مي كند . اين 
ويروس به تدريج قدرت دفاعي بدن را كم مي كند بطوريكه 
فرد در طي سالها به انواع عفونتها وسرطان مبتال شده ، 
افرادي كه به اين ويروس آلوده شده اند ، سرانجام دچار 
بيماري ايدز مي شوند ولي اينكه چه مدت طول مي كشد تا 
فرد آلوده ، به بيماري مبتال گردد ، در افراد مختلف متفاوت 
است.از زمان آلوده شدن بدن به ويروس HIV تا بروز ايدز 
ممكن است ۶ ماه تا ده سال و يا بيش تر طول بكشد در 
اين مدت گرچه فرد به ظاهر سالم به نظر می رسد، اما ناقل 

بيماری است و می تواند افراد ديگر را آلوده كند.

: HIV/AIDSاهميت 
اچ.آی.وی/ ايدز معضلی پزشكی- بهداشتی است كه ابعاد 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن بسيار گسترده است. زنان 
و دختران به دالئل زيستی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
بيش از مردان در معرض خطر ابتالء و آسيب ناشی از ايدز 
هستند. در كشور ايران تعداد افراد مبتالی ثبت شده بالغ 
بر 29 هزار نفر تا ابتدای سال 1394 گزارش شده است . 
تخمين زده می شود كه بين ۶0 تا 100 هزار نفر مبتالی 
ناشناخته در ايران حضور داشته باشند. بنابراين الزم است 
همه و به ويژه نوجوانان و جوانان آموزش هايی در راستای 
پيشگيری ببينند چون تاكنون واكسن و يا عالج قطعی 
برای اين بيماری كشف نشده است و در آينده نزديک نيز 

امكان پذير نيست. 
عاليم بيماري ايدز:

در زمان ورود ويروس به بدن ممكن است عاليم عمومي 
شبيه آنفلوانزا بروز نمايد .بعد از ورود ويروس به بدن تا سالها 
فرد بدون عالمت مي ماند. )با توجه به وضعيت سيستم 
ايمني  (و در نهايت با ضعف سيستم ايمني عاليم كاهش 
وزن شديد ،اسهال طوالني مدت و متورم شدن غدد لنفاوي 
،عفونتهاي قارچي وفرصت طلب و بيماري سل بروز مي 
نمايدو فرد باتابلوي يک بيماري عفوني و يا سرطان از بين 

خواهد رفت.

راههای انتقال: 
  ويروس اچ آی وی در مايعات داخلی و مترشحه بدن انسان 
مبتال )بجز عرق و تا حدودی بزاق( وجود دارد، اما فقط از 
راه آميزش جنسی، تبادل خون يا فرآورده های آن و از مادر 

مبتال به جنين قابل انتقال می باشد. 
*  آميزش جنسی: اگر زن يا مردی به ويروس ايدز آلوده 
باشد، می تواند ويروس را از راه تماس جنسی به ديگری 
منتقل كند. تماس جنسی موقعی ممكن است منجر به 
سرايت ويروس  اچ.آی.وی شود كه يک طرف دچار اچ.آی.

وی/ ايدز باشد و تبادل يا تماس مايعات بدن طرفين رخ 
دهد. بنابراين تماس جنسی با فرد آلوده  می تواند موجب 

سرايت بيماری شود.
* انتقال خون و فرآورده های آن اگر بدون اقدامات تشخيصی 
و ويروس زدايی انجام شود می تواند باعث سرايت اچ.آی.

وی  شود.
* راه ديگر انتقال بيماری استفاده از سرنگ و ابزارهای تزريق 

مشترک است .

* استفاده از هر نوع وسايل تيز و برنده ای كه به خون فرد 
مبتال به اچ.آی.وی مثبت آلوده باشد.)استفاده از تيغ مشترک 

درآرايشگاهها،خالكوبی ،تاتو و ....(
* انتقال از مادر آلوده به كودک )در مرحله داخل رحمي يا 

حين زايمان يا هنگام شيردهي(

راههاي پيشگيري از انتقال ويروس اچ اي وي به بدن:
* پاي بندي به اصول اخالقي و خانوادگي  .

از كاندوم در روابط جنسي مشكوک - عدم  *  استفاده 
، سوزن  اصالح  تيغ  مثل  برنده  و  تيز  وسايل  از  استفاده 

خالكوبي و وسايل تزريق و ... به صورت مشترک.
* پرهيز از مصرف مواد مخدر يا محرک مثل هروئين ، 
الكل و ... كه قدرت تصميم گيري فرد را براي انتخاب روابط 

جنسي سالم مختل مي كند. 
نکته مهم : بيماری ايدز از طريق عطسه کردن، دست 
دادن، سرفه، ارتباطات اجتماعی، حمام، تلفن،مالقات 
نيش  و  عمومی  شنا،توالت  های  استخر  بيماران، 

حشرات قابل انتقال نمی باشد.
آيا ميدانيد طبق بررسي هاي اخير الگوي انتقال ايدز 
از اعتياد تزريقي به جنسي درحال تغيير است ، که اين 
 موضوع يعني ورود به مرحله خطر همه گيري ايدز در جامعه.

آيا ايدز درمان دارد ؟
متاسفانه در حال حاضر درمان قطعي كه ويروس را از بين 
ببرد وجود ندارد . با استفاده از داروهاي موجود مي توان 
بروز عفونتهاي فرصت طلب را در اين بيماران كاهش داده 
 و باعث افزايش طول عمر افراد و بهبود كيفيت زندگي شد . 
در  بيماري  اين  پيشگيري  برای  نيز  واكسني  همچنين 

دسترس نمي باشد .

روش تشخيص احتمال آلودگي به اچ آي وي:
 بعد از آلوده شدن ، يک شخص ممكن است براي سالها 
ظاهراً سالم و بدون عالمت باشد . كه در اين مدت فرد آلوده

 

 مي تواند عامل بيماري را به ديگران انتقال دهد .
 تشخيص آلودگي براساس عالئم و  نشانه هاي ظاهري فرد و 
آزمايش استوار است . هركس كه رفتار مخاطره آميز )اعتياد 
تزريقي، تماس جنسي مشكوک، هرنوع سوراخ كردن پوست 
با سوزن يا وسايل غير استريل( داشته باشد بايستي با پزشک 
مشورت نمايد . همچنين مي توان به مراكز بهداشت بويژه 
مراكز مشاوره بيماري هاي رفتاري و عفوني مراجعه نموده تا 
عالوه بر آموزش ، مشاوره و ارائه وسايل پيشگيري ، نسبت به 
انجام آزمايش تشخيص آلودگي ويروس بصورت رايگان اقدام 
نمايند . ضمناً در اين مكانها افراد آلوده يا بيمار تحت مراقبت 

و درمان رايگان قرار مي گيرند .

زمان انجام تست اچ . آي . وي :
چه زماني بعد از رفتار پرخطربايستي آزمايش اچ . آي . وي 

انجام داد ؟
آزمايش ايدز براي بار اول ۶ هفته بعد از رفتار پر خطربه 
اينكه  دليل  به  ولي   . توصيه مي شود  مراجعه كنندگان 
سرعت و ميزان توليد پادتن خون در بدن افراد متفاوت 
است و براي اطمينان تا ۶ ماه بعد از رفتار  پرخطربايستي 
آزمايش تكرار شود . نكته بسيار مهمي كه نبايد فراموش 
شود اين است كه در طي اين۶ ماه نبايد خود و ديگران 
انجام  و  مشاوره  دهد.  قرار  خطرناک  رفتار  معرض  در  را 
و دريافت  بدون معرفي خودتان  . وي)  . آي  اچ  آزمايش 
هاي بيماري  مشاوره  مراكز  در   ) كد  شماره  يک   تنها 

رفتاري  رايگان و بصورت محرمانه قابل انجام است.

خاطرات يک زن ايرانی اچ آی وی مثبت 
هيچ  و  بيماربود  زيادی  مدت  همسرم 
پزشكی تشخيص درستی ازبيماری او نداده 
بوددرنهايت زمانی تشخيص دادندهمسرم 
مبتالبه ايدز است كه من ويكی ازفرزندانم 

/ صفحه 2نيزمبتال شده بوديم ... 

پرسش و پاسخ ايدز
باشند  شده  آلوده  درماني  وسايل  اگر 
وبصورت  صحيح ضدعفوني نشده و مورد 
استفاده قرار گيرند، آلودگي انتقال مي يابد. 
استاندارد  احتياطی  اصول  رعايت  با  ولي 

/ صفحه 3كردن صحيح وسايل ... 

اتوبوس ايدز
اتوبوس ايدز با شعار من هم آزمايش می 
دهم در سطح شهر بيرجند راه اندازی شد. 
اين اتوبوس كه با هدف افزايش دسترسی 

/ صفحه 3به آموزش در زمينه راه های...

پرسش و پاسخ هپاتيت
كبد  التهاب  معنای  به  هپاتيت  واژه ی 
است. بسياری از عوامل )از جمله داروها( 
می توانند اين التهاب را ايجاد كنند. اما به 
طور كلی، شايع ترين علت ايجاد هپاتيت 

/ صفحه 4در سراسر دنيا...

زنگ ها برای شما به صدا در می آیند
ضميمه رايگان روزنامه آوای خراسان جنوبی               دو شنبه 94/9/16

بر اساس آمار جمع آوری شده از دانشگاه های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تا تاريخ 94/1/1 مجموع 29414 نفر مبتال به اچ آی وی/ ايدز در كشور شناسايی شدند كه 88 درصد 
آنان را مردان و 12 درصد را زنان تشكيل می دهند تاكنون ۶990 نفر مبتال به ايدز شناسايی شده و  ۶202 نفر از افراد مبتال فوت كرده اند 45/۶ درصد از مبتاليان به  اچ آی وی كه سن 

ادامه از صفحه2زمان ابتالی آنان مشخص بوده در گروه سنی 25 تا 34 سال قرار داشته اند كه باالترين نسبت در بين گروه های سنی را به خود اختصاص می دهند.

آنچه که درباره ایدز باید بدانیم

با تشخیص به موقع
درمــان به موقــع
حمـایت از بیمـاران



      

ت
ویــژه نــامـه ایـــدز و هپـــاتیــ

به رغم پيشرفت های چشمگير، هنوز ايدز يكی از مهمترين 
چالش های جهانی باقی مانده است، به ويژه در كشورهايی  

كه درآمد كم يا متوسط دارند.
 ويروس اچ آی وی سيستم ايمنی بدن را هدف قرار می دهد

و برای اولين بار در سال 1984 كشف شد.
كشورهای عضو سازمان ملل در ماه سپتامبر 2015 توافق 
كردند كه اهداف جهانی جديدی برای مبارزه با ايدز تا سال 

2030 تعيين كنند.
جهانی،  بهداشت  سازمان  آمار  بنابر  ايدز  واقعيت  اما 10 
صندوق كودكان ملل متحد و برنامه مشترک سازمان ملل 

عليه ايدز بدين شرح است:
1 - هم اكنون 3۶ ميليون و 900 هزار نفر مبتال به ايدز 
در جهان زندگی می كنند كه 2/۶ ميليون آنها كودكان 

هستند.
2- در سال 2014 تخمين زده می شود كه 2 ميليون نفر 

به ويروس ايدز مبتال شده باشند.
3- تاكنون 34 ميليون نفر به خاطر ابتال به ويروس »اچ آی 
وی« جان خود را از دست داده اند كه 1/2 ميليون قربانی 

اين ويروس در سال گذشته بوده است.
4- تعداد مرگ و مير نوجوانان از اين ويروس طی 15 سال 

گذشته سه برابر شده است.
5- ويروس ايدز اولين عامل مرگ و مير نوجوانان در آفريقا 

و دومين عامل مرگ آنها در سطح جهانی است.
۶- در آفريقای سياه كه باالترين سطح شيوع ويروس ايدز را 
دارد، نسبت دختران به كل مبتاليان جديد 15 تا 19 ساله 

به اين ويروس 7 به 10 است.
7 - در آغاز سال 2015 حدود 15 ميليون نفر خدمات 
درمان ضدويروسی عليه ايدز دريافت كردند، در حالی كه 

اين رقم در سال 2001 حدود يک ميليون نفر بود.
8- به رغم دسترسی گسترده به آزمايش ويروس »اچ آی 
وی«، تخمين زده می شود كه تنها 51 درصد از مبتاليان 

از بيماری خود باخبر هستند.
باعث  اين ويروس  با  برای مبارزه  9- تالش های جهانی 
جلوگيری از ابتالی 30 ميليون نفر به ايدز و ممانعت از 
مرگ نزديک به 8 ميليون نفر از سال 2008 تاكنون شده 

است.
10- كوبا اولين كشوری است كه در سال جاری ميالدی 
اعالم كرد انتقال ويروس ايدز از مادر به جنين كاًل در اين 

كشور متوقف شده است.

همـه گیـری ایـدز در دنیـا
ادامه از صفحه 1

علل ابتال به اچ آی وی در بين كل مواردی 
كه از سال 13۶5 تاكنون در كشور به ثبت 
رسيده اند به ترتيب ، تزريق با وسايل مشترک 
)۶۶/۶درصد(،  مواد   كنندگان  مصرف  در 
رابطه جنسی) 14/5 درصد( و انتقال از مادر 
به كودک )1/4 درصد( بوده است . راه انتقال 
در 1۶/7 درصد از اين گروه نامشخص مانده 
است. الزم به ذكر است راه انتقال 0/8 درصد 
از اين موارد مربوط به خون و فرآورده های 
خونی در سال های پيش از اجرای سياست 
توسط  سالم  خون  صددرصدی  پااليش 

سازمان انتقال خون می باشد.
ابتالی  كه  مواردی  با  آمار  اين  مقايسه  در 
آمده   1394 سال  ابتدای  گزارش  در  آنان 
است اعتياد تزريقی 43/7 درصد ، برقراری 
روابط جنسی 37/3 درصد و انتقال از مادر 
به كودک 4 درصد را تشكيل داده است در 
اين  در  موارد شناسايی شده  از  درصد   15
سال، راه انتقال نامشخص بوده و هيچ مورد 
جديد ابتال از راه خون و فرآورده های خونی 
گزارش نشده است ضمناً 72/۶ درصد موارد 
شناسايی شده در اين سال را مردان و 27/4 

درصد را زنان تشكيل می دهند.

هيچ  و  بيماربود  زيادی  مدت  همسرم 
پزشكی تشخيص درستی ازبيماری او نداده 
بوددرنهايت زمانی تشخيص دادندهمسرم 
مبتالبه ايدز است و من ويكی ازفرزندانم 
چهلم  مراسم  برای  بوديم  شده  نيزمبتال 
اوليا  تا  رفتم  ها  بچه  به مدرسه  همسرم 
مدرسه را دعوت كنم وقتی فهميدند فرزندم 
هم اچ آی وی مثبت است او را از مدرسه 
اخراج كردند و او هم قربانی پدر و مادرخود 
شد مديرمدرسه ازمن خواست كه او رابه 
خانه برده به او آموزش بدهم وفقط برای 
امتحان او را به مدرسه بياورم وقتی شرح 
 ماجرا را به عمويش گفتم باعكس العمل

نه چندان شايسته او و گفته هايش مبنی بر 
اينكه من خودم می توانم به او درس بدهم 
و اين كار به نفع خود اوست روبرو شدم. 

آدمهايی كه اطالعاتی در اين زمينه دارند 
و راههای انتقال اين بيماری را می شناسند 
با نگاهی ترحم آميز به من نگاه ميكنند 
وكسانی هم كه اطالعات ندارند و اين بيماری 
كنند می  دوری  ازمن  شناسند  نمی   را 

من اگر می دانستم كه اين بيماری را دارم 
هرگز بچه دار نمی شدم تمام نگرانی ام 

فرزندم وآينده  او بعد از مرگم است.
ديگران  به  را  تجربياتم  دارم  دوست  من 
انتقال دهم من می خواهم بگويم هنوز راه 

اميدی هست......
شمانمی توانيد تصميم بگيريدكه چه زمانی 

می ميريد.....
اما هميشه می توانيد تصميم بگيريدكه 

زندگی كنيد....
هميشه يک راهی هست،جستجو كنيد......

خاطرات یک زن ایرانی اچ آی وی مثبت:

معرفی مرکزمشاوره بیماریهای رفتاری:

مراكز مشاوره بيماريهای رفتاری مراكزی هستند كه قابليت انجام خدمات 
آموزشی، مشاوره، پيشگيری، مراقبت و درمان گروههای در معرض خطر، 
پرخطر و افراد آلوده وبيمار را دارند و در برنامه هاي آموزشی برای عموم مردم 

مشاركت می نمايند. دراين مراكز 
اطالعات مربوط به بيماران كامالً محرمانه است 

كليه خدمات ارائه شده در اين مراكز رايگان مي باشد
گيرندگان خدمت در اين مراكز :
 HIV/ AIDS افراد مبتال به *

* خانواده افراد آلوده و يا بيمار
* مصرف كنندگان تزريقي مواد ويا سابقه تماس جنسي پرخطر

* افراد با شكايت يا عالمت بيماريهاي آميزشي 
* داوطلبين اختياري مشاوره

* كسانی كه يک رفتار پرخطر مثال تماس جنسی غيرايمن )بدون كاندوم(، يا 
تزريق مواد با سرنگ غيراستريل، خالكوبی و يا حجامت با وسايل غيراستريل 
داشته اند می توانند برای انجام آزمايش رايگان اچ.آی.وی به مراكز مشاوره 

بيماری های رفتاری مراجعه نمايند.
مركز مشاوره بيماری های رفتاری شهرستان بيرجند ضمن رعايت اصل محرمانه 
بودن اطالعات در زمينه بيماری ايدز ،اعتياد تزريقی و بيماريهای آميزشی به 

صورت رايگان در خدمت همشهريان محترم می باشد.

آدرس مرکز مشاوره در شهرستان بيرجند
فلکه دوم سجاد شهر/ بلوار غدير/ مرکز بهداشتی درمانی شماره 4 شهری 

تلفن مرکز مشاوره :32414380

پزشكي  جامعه  وي  ژه  به  جهانيان  كه  زماني  با  همگام 
از  آبله را جشن گرفتند و كنترل بسياري  ، ريشه كني 
بيماريهاي واگير باعث كاهش شديد مرگ و مير مخصوصا 
در كشورهاي در حال توسعه گرديده بود، ناگهان بيماري 
ناشناخته اي با بشر درگير شد كه در تاريخ چند هزار ساله 
پزشكي بي سابقه بود.اينک در گوشه و كنار جهان پهناور 
ما هزاران دانشمند ، تمام امكانات علمي و فني خود را براي 
مبارزه با اين ويروس تجهيز كرده اند،تا شايد از سرعت 
گسترش بيماري بكاهند و بتوانند راهي براي جلوگيري از 
 ابتال به آن پيدا كنند يا داروهايي براي درمان قربانيان بيابند. 
 با توجه به اين كه اين بيماري طبق گزارشهاي واصله 
در آغاز در مردان همجنس باز و بيماران مبتال به روابط 
اما   ، است  شده  مشاهده  غربي  جوامع  در  نامشروع 
دانشمندان  در تحقيقات  خود هرگز احتمال نمي دادند 
كه عامل اصلي اين ويروسها همان روابط جنسي نامشروع 
است كه پيامبران الهي مردم را از آن برحذر مي داشتند. 
معارف اصيل ديني و داليل عقلي و فلسفي به ما مي آموزد 
كه عامل اصلي بيماريهاي جديد و بي سابقه معلول گناهان 
جديد و بي سابقه گوناگون است كه بشريت بي بند وبار 

و عصيانگر مرتكب مي شود. )هر بنا براين درمان ايدز به 
ترک كردن آن گناهاني است كه ايدز را به وجود آورده 
است. اگر جلوي آن گناهان وناهنجاريها گرفته نشود به 
فرض اينكه ايدز درمان شود ،بشريت بايد مطمئن باشد 
كه در آينده ای نه چندان دور بدتر از ايدز پيدا خواهد 
شد.به راستي آيا اين جهالت نيست كه كسي  خود چيزي 
 را نداند و از دانايان بزرگ تاريخ هم فرا نگيرد؟ و اين گونه
جهالت خود بدترين دردهاست.                                             

از امام هفتم و هشتم نقل شده است كه فرمودند :هر چه مردم 
 گناه نو و تازه اي مرتكب شوند كه قبال مرتكب نمي شدند ،
 بالي نو به دنبال دارد كه قبال نمي شناختند.                                                          
حضرت علي )ع( فرمودند جهل بدترين دردهاست .                                                            
پيامبر اسالم حضرت محمد )ص(  فرمودند : اي انسانها ،   
مي خواهيد درد ودواهاي شما را به شما بگويم ؟ بزرگترين 
درد شما گناه و درمان شما بازگشت از گناه و توبه از گناه 
است.و در جاي ديگر مي فرمايند :زنا عمر را كوتاه ميكند 
و فسادهاي بسيار ديگري را به دنبال دارد ، همين است 
كه غرب را نابود كرده است و شرق و غرب را به هالكت 
مي كشاند.                                                                                     

نقش آموزه هاي دیني در پیشگیري از ایدز



پرسش و پاسخ ایدز      
1.  براي اطالع از وضعيت ابتالي خود به اچ آي وي/ 
انجام آزمايش و يا كسب اطالعات در مورد  ايدز، 

اچ آي وي/ايدز چه بايد بكنيم؟
بايد به نزديک ترين مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري 

در شهر محل سكونت خود مراجعه كنيم.
2.اچ آي وي)ويروسHIV عامل بيماري ايدز( از كجا 

آمده است؟
اين ويروس در همه كشورها وجود دارد. مشخص 
نيست از كجا آمده است. مهم اين است كه با داشتن 
 رفتارهاي سالم، از ابتال به اين ويروس  پيشگيري شود.

3. آيا خطر آلودگي و ابتال به ايدز در زن و مرد 
مساوي است؟

 خير، زنان به علت ساختار فيزيكي بدن، در معرض 
خطر بيشتري براي ابتال قرار دارند.

4.آيا شخص مبتال به ايدز را می توان از ظاهر او يا 
به طريق ديگری شناسايی كرد ؟

اين بيماری عاليم مشخصی ندارد، لذا هيچگاه از 
ظاهر شخص نمی توان به بيماری او پی برد. شخص 
مبتال تا وارد مرحله بيماری نشده ،عالئم ظاهری 
ندارد. مرحله ی قبل از ايدز را كه شخص فقط ناقل 
آشكار  وی  در  بيماری  عالئم  و  باشد  می  ويروس 

نشده است،مرحله» اچ آی وی مثبت «می گوييم 
5. چگونه بفهيم اطرافيانمان مبتال به HIV هستند 

يا خير؟
هيچ گاه نمي توانيد فقط با نگاه به اطرافيانتان به اين 
مورد پي ببريد. هرفرد ظاهرا سالمي را كه درمحل 
كار، مدرسه، استاديوم ورزشي، خيابان و ... مالقات 
مي كنيد ممكن است بدون آنكه حتي خود آگاه 

باشد،ناقل اين ويروس باشد. 
۶. آيا كودكان هم ايدز مي گيرند؟

بله. در كودكان مبتال، عالئم بيماري ايدز زودتر از 
 بالغين ايجاد مي شود و مرگ و مير آنها نيز زياد است.
 7. كدام يک از مايعات و يا ترشحات بدن مي توانند

اچ آي وي  را منتقل كنند؟
اثبات  به  از طريق مايعات زير  اين ويروس  انتقال 

رسيده است :
الف - خون

ب – مني) ترشحات تناسلي مردان(
پ - ترشحات واژن )ترشحات تناسلی زنان(

ت - شير مادر
 ث – هر مايع ديگري در داخل بدن كه حاوي خون باشد.
 ج- مايع كيسه آب كه جنين در آن زندگي مي كند.

8. چرا تماس جنسي راه انتقال اچ آي وي محسوب 
مي شود ؟

مبتال،  زن  يا  و  مبتال  مرد  جنسي  ترشحات  در 
ويروسHIV  وجود دارد و ويروس قادر است به 
بدن  به داخل  و  تناسلي چسبيده  مخاط دستگاه 
راه يافته و خود را به سلولهاي ميزبان اصلي يعني 

»لنفوسيت هاي كمک كننده« برساند.
9. در صورت ارتباط جنسی با شخص مبتال )مرد 
با زن – مرد با مرد(، احتمال مبتال شدن كدام يک 

بيشتر است؟
همواره خطر انتقال HIV در مورد مردان همجنسگرا 
باالتر و تقريباً دو برابر مردان غير همجنسگرا است. 
)خطر دريافت ويروس در بين مردان همجنس گرا 

در فرد مفعول بيشتر است(
ميزان درصد انتقال ويروس از مرد مبتال به زن سالم 
بيشتر از احتمال انتقال ويروس از زن مبتال به مرد 

سالم است. 
10. آيا خانمی كه به ايدز مبتال شده است می تواند 

بچه دار شود؟
زنان مبتال به اچ آي وي بايد در مورد بچه دار شدن  با 
پزشک و مشاوران مراكز مشاوره بيماريهاي رفتاري 
از  الزم  مراقبت  عدم  صورت  در  نمايند.  مشورت 
مادران مبتال، از هر 3 نوزادی كه متولد می شود، 
امكان ابتالي يک نوزاد به ويروس ايدز وجود دارد. 
حدود 30 درصداز زنان مبتال به ايدز احتمال به دنيا 
آوردن نوزاد مبتال به ويروس ايدز را خواهند داشت.

و  محرک  مواد  الكلي،  مشروبات  مصرف  آيا   .11
روانگردان از جمله شيشه ،  مي تواند عامل ابتال 

به  HIV باشد ؟ 
اين مواد باعث اختالل در قدرت تصميم گيري مي 
شود و همچنين ميل جنسي فرد را افزايش مي دهد 
و زماني كه  فرد در معرض ارتباط جنسي پر خطر 
قرار مي گيرد،  قادر به تصميم گيري صحيح جهت 
حفظ سالمت خودش نخواهد بود . اكثر تماس هاي 
جنسي به دنبال استفاده از مشروبات الكلي و ... ، 

بدون استفاده از كاندوم است.
12. آيا خالكوبي و سوراخ كردن گوش موجب انتقال 

ويروس عامل بيماري ايدز مي شود؟
بلــه. خالكوبـي 
و سوراخ نمودن 
گـوش بـوسيلـه 
سوزن و وسايـل 
آلـــوده سبــب 
اچ آي وي  انتقال 

مي گردد.

بيماري آميزشي مانند سوزاک و  به  ابتال  آيا   .13
 سيفليس آلودگي به ويروس ايدز را تسهيل مي كند؟ 
بلــه. تمـــام بيماري هـــاي مقاربـــتي به علت 
آسيــب در مخــاط دستگـــاه تنــاسلي، سبب 
 افزايــش خطــر انتقـــال اچ آي وي مي شـــوند.

پزشكي،  اقدامات  طريق  از  ايدز  ويروس  آيا   .14
دندانپزشكي و آزمايشگاهي منتقل مي شود؟

وبصورت   باشند  شده  آلوده  درماني  وسايل  اگر 
صحيح ضدعفوني نشده و مورد استفاده قرار گيرند، 
آلودگي انتقال مي يابد. ولي با رعايت اصول احتياطی 
استاندارد و ضد عفوني كردن صحيح وسايل، خطر 

انتقال اچ آي وي از اين راه وجود ندارد.

15. آيا مسافران بطور اتفاقي در يک كشور خارجي 
به ويروس ايدز مبتال مي شوند؟

خيــر، آلــودگي از راه تمـــاس جنسي بــا فــرد 
مبــتال اتفــاق مي افتــد. دســت دادن، سرفــه، 
عطســه، ســوار شــدن بـــه اتـوبــوس، متــرو 
 و استفاده از تلفن عمومي سبب آلودگي نمي شود.

1۶. درصورت انجام »چک آپ  و آزمايشهای صحت 
مزاج« ، آيا آزمايش HIV نيز انجام می گيرد؟

آزمايش ايدز به جز در موارد خاص، جزو آزمايشات 
سالمت  آپ)بررسي  چک  جهت  پزشكی  متداول 
بصورت دوره اي ( نمی باشد. بنابر اين بايد دقيقاً 
نام آزمايش HIV  در برگه ذكر شود تا آزمايشگاه 
آن را انجام بدهد. پس در صورتی كه تمايل به انجام 
آزمايش ايدز داريد بايد دقيقاً قضيه را با پزشک خود 
در ميان بگذاريد. نكته اصلي و اساسي، انجام مشاوره 

قبل و نيز بعد از آزمايش از نظر اچ آي وي است.
در  ازدواج  از  قبل  تشخيص  آزمايش  چرا   .17

تشخيص ايدز اجباري نمي شود ؟
داشتن يک پاسخ منفي دليلي بر اينكه فرد مبتال 
نمي باشد، نيست و ممكن است فرد در چند ماه 
اخير مبتال شده باشد و هنوز جواب ايشان مثبت 
نشده باشد. از طرفي فردي كه داراي رفتارهاي پر 
خطر مانند اعتياد تزريقي و آميزش با شركاء جنسي 
متعدد است، مي تواند مبتال شده باشد ولي هنوز 
پادتن در خون او ايجاد نشده باشد. از اين رو داشتن 
يک آزمايش منفي در افراد با رفتار پر خطر، قبل از 

ازدواج ضامن سالمت آنها نخواهد بود.
18. آيا افراد مبتال به ايدز اجازه كار دارند؟

آلودگي به ويروس ايدز مانعي براي كاركردن نيست، 
تا زماني كه افراد قدرت كار كردن دارند، مي توانند 

مانند سايرين كار كنند.
19. آيا تاكنون واكسني عليه بيماري ايدز ساخته 

شده است؟
متاسفانه خير. ولي تحقيقات براي ساختن واكسن 

ادامه دارد.
20. چگونه مي شود از آلودگي به ويروس ايدز از 

طريق تماس جنسي جلوگيري نمود؟
خويشتن داري)به تاخير انداختن تماس جنسي تا زمان 
ازدواج(، داشتن فقط يک شريک جنسي )همسر(و 
پايبندي به خانواده و نيز استفاده از كاندوم در هر 
گونه تماس جنسي پر خطر با فرد مبتال و يا مشكوک 
كند مي  جلوگيري  عفونت  انتقال  از  ناشناخته،   و 

21. درصورت اهدای خون در سازمان انتقال خون 
ايران، آيا آزمايش HIV روی آن انجام ميگيرد؟ آيا 

نتيجه آن قابل استفاده و معتبر است؟
بله و نتيجه آن معتبر است، ولي به هيچ عنوان توصيه 
 نمي شود كه براي آگاهي از ابتال به HIV اهداي خون نمود.

22. نكاتی كه بايد دانش آموزان درباره ی ايدز بدانند 
تا از خطر ابتال به آن در امان بمانند چيست؟

  دانش آموزان حتما بايد رعايت نكات زير را فراموش نكنند:
- در برابر تعارفات خانمان سوز در خصوص سيگار، 
مواد مخدر، شركت در مجالس ناسالم، وسوسه در 
انجام كارهاي ناسالم از طرف دوستان و حتي بستگان 

» نه« بگويند.
- با ورزش ،مطالعه و انجام كارهاي هنري و علمي 

زندگي خود را پربارتر، سودمند و سالم نگه دارند. 
- به اصول و موازين اخالقي و انساني دين مبين 
اسالم و اديان الهي پايبند باشند و بدانند كه يكي از 
مهمترين داليل انتشار اين بيماري در دنيا رفتارهاي 

پرخطر و غير اخالقي ميباشد.
از هر نوع مواد مخدر و  - دقت كنيد كه استفاده 
الكل باعث كاهش هوشياري و عدم خويشتن داري 
مي گردد. پس مي تواند انسان را در برابر رفتارهاي 
پرخطر و به دنبال آن بيماريها و مشكالت ديگر قرار 

دهد لذا از مصرف اين مواد جداً خودداري كنند.

ت
ویــژه نــامـه ایـــدز و هپـــاتیــ

آزمايش می دهم در سطح  با شعار من هم  ايدز  اتوبوس 
شهر بيرجند راه اندازی شد. اين اتوبوس كه با هدف افزايش 
دسترسی به آموزش در زمينه راه های انتقال HIV، راه های 
و  داوطلبان  سواالت  به  پاسخ  دادن  و  مشاوره  پيشگيری، 

همچنين انجام آزمايش ايدز با حفظ محرمانه 
و داوطلبانه بودن انجام آن و مشاوره HIV راه اندازی گرديده 
است، طبق برنامه زمان بندی ذيل آماده ارائه خدمات به 

همشهريان گرامی می باشد.
* دوشنبه و سه شنبه مورخ 94/9/1۶ و 94/9/17 روبروی 

نمايشگاه بين المللی
* چهارشنبه94/9/18 سه راه اسدی

راه اندازی اتوبوس ایدز

ويروس ايدز از چه طريق باعث مرگ انسان می شود؟
1 -توليد سم در بدن                                    2 - حمله به سيستم دفاعی بدن
3 - تخريب گلبولهای قرمز خون                            4 - ايجاد عفونت در بدن

2 - کدام يک از موارد  ذيل  جزء  راه های انتقال بيماری ايدز می باشد؟
1 -  آميزش جنسی                             2 -  انتقال خون و فرآورده های خونی              

3 - سرنگ و ابزارهای تزريق مشترک                                     4 - همه موارد
3 - بهترين زمان انجام آزمايش اچ آی وی چه هنگام است؟

1 -6 هفته بعد از رفتار پرخطر                           2 - 6 ماه بعد از رفتار پرخطر

3 - 3 ماه بعد از رفتار پر خطر           4 - يک سال بعد از رفتار پر خطر
4 - شماره تماس مرکز مشاوره بيماری های رفتاری مرکز بهداشت بيرجند  

کدام يک از گزينه های ذيل می باشد؟
32414380 - 4       32430882 - 3        32446331 - 2       32430071 - 1

5 - اين حديث از کدام معصوم است؟       جهل بدترين دردهاست.
1 - پيامبر اکرم   2 - امام موسی کاظم)ع(  3 - امام علی)ع(   4 - امام رضا )ع(
6 - مهمترين راه انتقال بيماری هپاتيت ب در ايران  کدام يک از گزينه های 

ذيـل می باشد؟ 
1 - سرنگ و سرسوزن مشترک                       2 - انتقال از مادر آلوده به نوزاد
 3 -خون و فرآورده های خونی                                               4 - روابط جنسی
7 - کدام يک از انواع هپاتيت به هيچ عنوان به صورت مزمن در نمی آيد؟

 B 2 -  هپاتيت                                                                              A 1 - هپاتيت
 E 4 -  هپاتيت                                                                            C 3 -  هپاتيت

راهنمای ارسال سواالت  ابتدا: نام و نام خانوادگی 

آذر - نام شهر  )پاسخ های صحیح  هر گزینه از چپ به راست (

مثال : حامد محمدی - آذر - بیرجند )4123424(



      

طراحی و صفحه آرایی  :  حمید رضا شاملو - خودکـــار

با همکاری: واحدهای آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت و پیشگیری و مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت شهرستان 
بیرجند/مدیریت  بیماری ها  و آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت مرکز بهداشت استان / مرکز تحقیقات هپاتیت دانشگاه

بـا تشکـر از :  دکتر کامبيز مهدی زاده / دکتر جمشيد مشايخی جم/  دکتر مهدی زنگويی مطلق
دکتر مجيد شايسته / دکتر محمدصديق فاروقی/ دکتر ضيائی استاد دانشگاه/ دکتر فرزانه حسينی

منابع: دستورالعمل های وزارت بهداشت درمان

 و آموزش پزشکی

    
1( هپاتيت چيست؟

واژه ی هپاتيت به معنای التهاب كبد است. بسياری از عوامل )از جمله 
داروها( می توانند اين التهاب را ايجاد كنند

2(    مهم ترين عوامل ايجاد كننده ی هپاتيت چيست؟
مهمترين عوامل ايجادكننده آن ويروسها هستند .

3(    تاكنون چند نوع ويروس هپاتيت شناخته شده است؟
تاكنون ۶ نوع ويروس هپاتيت شناخته شده است كه شايعترين آنها 
 ويروسهاي هپاتيت آ )A( ، ب )B( ، سی )C(، اي)E( و دی )D( هستند .
 4(    چه عوامل ديگری غير از ويروس ها می توانند ايجاد هپاتيت نمايند؟

، مصرف  ايمني  و خود  ارثی  بيماريهاي   ، داروها  عوامل ديگري مثل 
مشروبات الكلي نيز مي توانند سبب هپاتيت شوند .

5(    چه هپاتيتی را حاد می گويند؟
اگر هپاتيت كمتر از ۶ ماه طول بكشد آن را »هپاتيت حاد« می گويند.

۶(    چه هپاتيتی را مزمن می گويند؟
را »هپاتيت مزمن«  پيدا كند آن  ادامه  ماه  از ۶  بيشتر  اگر هپاتيت   
می گويند. در بسياری از موارد، ممكن است ابتال به هپاتيت با ايجاد يرقان 
همراه نباشد. به اين ترتيب شخص ممكن است هيچ گاه نفهمد كه به 
هپاتيت مبتال شده است، اما اگر اين هپاتيت به صورت مزمن در بيايد، آن 

وقت سال ها بعد، بيمار با همين عارضه از پا در خواهد آمد.
7( كدام يک از انواع هپاتيت ها می توانند مزمن شوند؟

غير از هپاتيتA كه تقريباً در هيچ موردی به صورت مزمن درنمی آيد، 
ساير انواع هپاتيت ها می توانند مزمن شوند.

 8( درصد مزمن شدن هپاتيت ها در كدام يک از انواع هپاتيت بيشتر است؟
C هپاتيت

 9(     درچند درصد مبتاليان به هپاتيت ب ، هپاتيت  مزمن ايجاد ميشود ؟ 
هپاتيت مزمن تقريباً در پنج درصد از مبتاليان به هپاتيت B ايجاد می شود

 

 10(    درچند درصد مبتاليان به هپاتيت C ، هپاتيت  مزمن ايجاد ميشود ؟
احتمال ايجاد هپاتيت مزمن در مبتاليان به هپاتيتC  بيش از چهل 
درصد است! ضمن اين كه آلودگی به ويروس  هپاتيتC، احتمال  مبتال 

شدن به سرطان كبد را هم افزايش می دهد.
11(    علت خطرناک بودن هپاتيت مزمن چيست؟

سرانجام هپاتيت مزمن، نارسايی كبد است و مثل هپاتيت حاد، تقريباً هيچ 
درمان قطعی برای هپاتيت مزمن هم وجود ندارد. گذشته از اين، بعضی 
مبتاليان به هپاتيت، اگر چه ظاهراً بهبود می يابند اما به صورت  ناقل مزمن 
در می آيند. اين افراد، خودشان مشكلی ندارند اما آلوده كننده ی جامعه و 

اطرافيان به حساب می آيند.
12(    عارضه ی خطرناک هپاتيت به نام هپاتيت برق آسا چيست؟

يک درصد از بيماران مبتال به هپاتيت حاد ويروسی به طور ناگهانی و در 
عرض چند روز، در واقع كبد خود را از دست می دهند. اين آسيب، غير 
 قابل برگشت است و در اين حالت، بيمار نياز به پيوند كبد خواهد داشت.
13(    هپاتيت ب چيست؟                                                   

هپاتيت ب يک ويروس است كه كبد را درگير می كند. اين بيماری در 
اثر ورود ويروس هپاتيت B به بدن ايجاد می شود بيشتر افرادی كه مبتال 
 می شوند مدتی بعد خوب می شوند و ويروس در بدنشان باقی نمی ماند.

در اين صورت فرد مبتال به هپاتيت حاد است. ممكن است فرد از ابتالی 
خودآگاه نباشد، چون بيماری می تواند بدون عالمت باشد يا عالئمی 
خفيف مانند آنفلوآنزا داشته باشد. در اين صورت فرد بدون اينكه بداند 
ويروس را به ديگران منتقل می كند. در مواردی ويروس در بدن باقی می 
ماند كه هپاتيت مزمن ناميده می شود. اين حالت در دراز مدت موجب 

آسيب كبد می شود.
14( شيرخوران و كودكان خردسال بيشتر مستعد ابتال به چه نوع هپاتيتی 

هستند؟
 شيرخواران و كودكان خردسال بيشتر دچار هپاتيت مزمن می شوند.

15( آلودگی به هپاتيت ب بيشتر در چه سنی رخ می دهد؟
آلودگی بيشتر در سنين 20-39 سالگی اتفاق می افتد ولی حداكثر شيوع 

مربوط به سنين 30-49 سال است . 
1۶(    آلودگی به هپاتيت ب در چه جنسی بيشتر ديده می شود؟

جنس مذكر از نظر ميزان ابتال،  جنس غالب می باشد.
17(    شيوع هپاتيت ب  در ايران چگونه است؟

در ايران طبق آمارهاي موجود حدود 3% افراد جامعه يا قريب به دو 
ميليون نفر ناقل هپاتيت ب هستند . 

18(    به چه علت بيماری هپاتيت ب را شبيه بيماری ايدز می دانند؟
هپاتيت B به داليل ذيل شبيه بيماری ايدز است:

1-عامل هر دو ويروس است. 
2- بيماری های ويروسی قابل درمان نيستند. 

 3- مقاربت های جنسی و وجود شركای جنسی متعدد از مهمترين راه های
انتقال هر دو بيماری است. 

 4-   استفاده از سرنگ مشترک آلوده می تواند موجب انتقال هر دو بيماری شود. 
5- در بيشتر موارد، مبتاليان عالئم بالينی خاصی دال بر ابتال به اين 

بيماری ندارند. 
۶- به دليل طوالنی بودن دوره نهفتگی در هر دو بيماری، مبتاليان می 
توانند طی سال ها، بدون آن كه از بيماری خود مطلع باشند، بيماری را به 

افراد سالم منتقل نمايند. 
7- از طريق انتقال خون و مشتقات جانبی آن نيز منتقل می شوند. 

19(    تفاوت عمده و مهم بيماری هپاتيت با ايدز چيست؟
 تفاوت عمده و مهمی كه اين دو بيماری را از هم جدا می كنداين است كه :

 عليه بيماری هپاتيت B واكسن بسيار مؤثری ساخته شده است ، در 
صورتی كه طبق برنامه  واكسيناسيون انجام شود برای سالها و حتی تا 
آخر عمر می تواند مصونيت بدهد، در حالی كه تاكنون برای ايدز واكسنی 

ساخته نشده است.
20(    ارتباط هپاتيت B و ايدز چيست؟

بزرگساالنی كه به ويروس هپاتت B آلوده شده اند كمتر از 10 درصد 
احتمال دارد آلودگی را به شكل مزمن نشان دهند ولی اگر شخص به 
ايدز مبتال باشد اين احتمال به 25 درصد می رسد. زيرا اين افراد دستگاه 
ايمنی ضعيفی دارند. در افراد مبتال ، پاسخ به هپاتيت ضعيف شده يا از بين 
می رود. اين موضوع باعث فعال شدن ويروس  هپاتيت می شود و در نتيجه 
خطر آسيب كبد را افزايش می دهد. ارتباط بين ايدز و شدت هپاتيت 
كامال معلوم نيست ولی گزارشها نشان داده است كه در افراد آلوده با هر 
دو ويروس خطر ابتال به سيروز كبدی بيشتر می شود و بار ويروسی باالتر 

می رود. همچنين در اين افراد خطر از كار افتادگی كبد دو برابر می شود.
21(    مخزن ويروس هپاتيت ب چيست؟

تنها مخزن اين عفونت انسان است.
22(    را ههای انتقال ويروس هپاتيت ب چگونه است؟

همانطور كه قبالً ذكر شد تنها مخزن اين عفونت انسان است و انتقال آن از 
 افراد آلوده به افراد سالم صورت می گيرد. راههای انتقال عفونت عبارتند از:

1- از طريق مادران آلوده به نوزادان 
2- تماس جنسی با فرد ناقل هپاتيت 

3- استفاده از خون و فرآورده های خونی آلوده 
كردن  سوراخ  دندانپزشكی،  در  استريل  غير  وسايل  از  استفاده   -4
غيربهداشتی گوش، خالكوبی ، حجامت و تتو  جزء راههای احتمالی انتقال 

عفونت تلقی می شوند.
23(    چگونه ميتوان از انتقال هپاتيت ب توسط تماس جنسی با فرد 

ناقل جلوگيری كرد ؟
 برای ممانعت از اين امر، انجام واكسيناسيون و استفاده از كاندوم در تماس 
جنسی توصيه می شود. بعد از انجام واكسيناسيون و تعيين سطح ايمنی 

می توان بدون هيچ گونه نگرانی به زندگی سالم و زناشويی ادامه داد.
24(    مهمترين راه انتقال ويروس هپاتيت ب در غرب چيست؟

مهمترين راه انتقال ويروس هپاتيت ب در غرب ، انتقال از راه روابط 
جنسی خصوصاً خارج از چهارچوب خانواده  می باشد.

25(    مهمترين راه انتقال ويروس هپاتيت ب در ايران  چيست؟
مهمترين راه انتقال ويروس هپاتيت ب در ايران، انتقال از مادران آلوده 

به نوزادان است .
2۶(    اثر هپاتيت ب بر خانم حامله و نوزادش چيست؟

هپاتيت ب می تواند حين زايمان از مادر به نوزادش منتقل شود.
27(    از چه راههايی بيماری هپاتيت ب به انسان منتقل نمی شود؟

از راه هاي زير امكان ابتال به هپاتيت ب وجود ندارد:
- دست دادن با فرد آلوده

- در آغوش گرفتن فرد آلوده

- نشستن در نزديكي فرد آلوده
28(    آيا ظرف غذای فرد مبتال به هپاتيت B بايد از بقيه جدا شود؟

خير- برخالف هپاتيت A، ويروس هپاتيت B  از راه خون و فرآورده های 
خونی و ديگر ترشحات بدن منتقل می شود، بنابراين فرد مبتال به هپاتيت 
B احتياجی به  جداسازی از ديگران ندارد و فقط بايد از تماس نزديک با 

خون و بقيه ترشحات او پرهيز كرد.
29(    ناقل بيماری هپاتيت ب كيست؟

ناقل بيماری هپاتيت به كسانی گفته می شود كه ويروس هپاتيت B در 
خون آنها برای مدت بيش از ۶ ماه وجود داشته باشد، حال عمومی آنها 
خوب بوده و در بررسی آزمايشگاهی اختاللی در كار كبد آنان، مشاهده 
نشود. در چنين شرايطی ويروس به صورت مسالمت آميز در داخل بدن 

وجود دارد، ولی آسيبی به كبد وارد نمی كند. 
افراد ناقل بيماری هپاتيت B نبايد زندگی را بر خود و ديگران حرام نمايند.  
ولی رعايت دستورات بهداشتی ضروری است. به اين افراد ناقلين سالم نيز 

گفته می شود.
30(    مهم ترين مسئله در ارتباط با ناقلين هپاتيت Bچيست؟

اين بيماران هيچ گونه عالمت، نشانه و ناراحتی ندارند، ولی در خونشان 
ويروس وجود دارد. مهم ترين مسئله در مورد اين گروه از افراد، مراجعه 
به پزشک هر ۶ ماه يک بار و بررسی آزمايشگاهی جهت تعيين وضعيت 

كبدی است. 
31(    عالئم ابتال به بيماری هپاتيت حاد ب چيست؟

عالئم بالينی هپاتيت حاد:
1- از دست دادن اشتها، تهوع، استفراغ. 
2-درد عضالنی و گاهی درد در مفاصل. 

 3-درد و حساسيت در ناحيه فوقانی و راست شكم )محل قرار گرفتن كبد( 
4-درد شكم و اسهال 

5-زرد شدن سفيدی چشم و رنگ پوست 
۶-تغيير رنگ ادرار و مدفوع به طوری كه رنگ ادرار شبيه چای و رنگ 

مدفوع سفيد و شيری رنگ می شود.
32(    سه مشكل بالينی بعد از ابتال به هپاتيت ب چيست؟

 بعد از آلوده شدن به ويروس هپاتيت B سه مشكل بالينی رخ می دهد:
1. عالئم ديده نمی شود.

2. مانند هپاتيت A عالئم به صورت حاد يعنی ضعف، بی اشتهايی و زردی 
پيشرونده بروز می كند

 3. آنتی ژن ويروس در بدن باقی می ماند و اشكال مزمن بيماری اتفاق می افتد
و بعدا با فعاليت مجدد ويروس عالئم هپاتيت بروز ميكند. 

اسامی برندگان ویژه نامه خودمراقبتی و سالمت )21 / 7 /94(
ميثم واقعی - نهبندان        6093...0919
حسيت عصاری - بيرجند  8664...0915

زهرا فلکی - بيرجند        3749... 0915
علی اکبرقنبری-بيرجند   3693 ...0915

حسن رضا سبزين- بيرجند 5181...0915

برای دریافت جوایز خود از تاریخ 94/9/30 به واحد روابط عمومی مرکز بهداشت بیرجند مراجعه فرمایید
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قدرشناسى از سالمند  
بيا تا قدر همديگر بدانيم كه تا ناگه ز يكديگر نمانيم  شايسته 
كريم  قرآن  برسفارش  بنا  خانواده،  افراد  و  فرزندان  است 
و پيشوايان دينى، سالمند را در جايگاه واقعى اش، يعنى 
خانواده نگهدارى كنند. قدرشناسى از سالمندان، همان رفتار 
درست و محترمانه و شناخت نيازهاى روحى آنان است. از 
ضرورى ترين نيازهاى سالمندان، محبت و توجه است. هر 
قدر آنها از نظر مادى بى نياز باشند، ولى نبايد نياز به محبت و 

توجه به ايشان را ناديده گرفت
ـ حقوق سالمندان  

امام سجاد عليه السالم درباره حقوق سالمندان مى فرمايد: 
«حق سالخورده اين است كه حرمت پيرى اش را بدارى. 
اگر سوابق فضيلت در اسالم دارد، تجليلش كنى. او را مقدم 
بدارى. در اختالفات خصمانه با او رو به رو نشوى. در راه 
رفتن بر او سبقت نگيرى و پيشاپيش او راه نروى. نادانش 
نشمارى. اگر رفتار جاهالنه اى كرد، تحمل كنى. به مقتضاى 
سالمندى،  و  مسلمانى  سوابق 
و  سن  حق  كه  كنى  احترامش 
 سال نيز چون حق اسالم است».  

پيرى زودرس و علل آن
منظور از پيرى زودرس، سن و 
مقياس تقويمى نيست، زيرا هيچ 
سببى موجب زياد يا كم شدن 
طبق  بشر  و  گردد  نمى  عمر 
سنتى كه خداوند براى وى قرار 
تا  است،  حركت  حال  در  داده 
موعدى كه از طرف خالق گيتى 
 برايش قرار داده و تمام مى شود.

مقصود از پيرى زودرس آن است 
كه شخص از نظر جسمى، روحى 
و فكرى پير شود و جسم و روح 
ناتوانى  و  ضعف  دچار  فكر  و 
گردند.براى اين كه انسان از نظر  
دچار  جسمى  و  فكرى  روحى، 
ضعف گردد، چند عامل مؤثرند 
اشاره  ها  آن  ترين  مهم  به  كه 

مى شود:
1) عامل اول كه شايد مهم ترين 
عامل پيرى زودرس باشد، عدم 
و  قلق  وجود  و  درونى  آرامش 
اضطراب و پريشانى. كه هر گاه 
داشت  مشكل  درون  از  انسان 
و  جسم  و  ظاهر  بر  (مطمئناً 

حتى فكر انسان اثرگذار خواهد بود. و مهم ترين عامل 
دفع اضطرابات درونى آن است كه انسان با روى آوردن 
كند.) تغذيه  معنويت  از  دينى  و  الهى  هاى  برنامه   به 

2) عامل مؤثر دوم در پيرى زودرس آن است كه انسان 
در برابر مشكالت پيش آمده صبر و حوصله نداشته باشد 
و براى حل آن ها ناتوان و عاجز شود، يا براى انجام دادن 
كارهايش برنامه ريزى نمايد، ولى بعد در اجراى برنامه اش 
كوتاهى كند و انجام دادن كارهايش به تعويق بيفتد يا اين 
كه انجام نشوند و كارها و اعمال انسان نيمه تمام باقى 
بمانند. براى پيشرفت و موفقيت توجه به اين سخن مارك 
تواين جالب به نظر مى رسد: «رمز پيشرفت شروع است، 
رمز شروع كردن تقسيم كار به بخش هاى كوچك تر و آن 

گاه آغاز رسيدن با اولين آن ها است.»
غذاى  كمبود  زودرس،  پيرى  در  سوم  اثرگذار  عامل   (3
مناسب يا استفاده از خوردنى ها و نوشيدنى هاى مضّر 
است، زيرا در اين دو حالت انسان بخصوص آن كه اگر تا 
حدودى سنى از وى گذشته باشد، به سبب تغذيه بد دچار 
كمبود خون مى شود و سريعاً از لحاظ جسمى و روحى 
عدم  چون  مواردى  شامل  بد  غذاى  ديد.  خواهد  آسيب 
پرهيز از مأكوالت غير مشروع مانند: خوردن گوشت حرام، 

يا مشروبات الكلى و ابتال به مواد مخدر است.
4) چهارمين عامل، كارهاى پرمشقت مى باشد. هر 
شخصى توانى و قدرتى دارد. فرد بايد بنا به ميزان توان و 
قدرتش كار انجام دهد. فرد در ابتداى كار بايد بينديشد 
كه تا چه حد انجام دادن اين كار در قدرت و توان اوست. 
موفقيتى  كار  دادن  انجام  در  اگر  فشارها  تحّمل  از  بعد 
حاصل نشد موجب مى شود كه شخص دچار يأس 
و نوميدى گردد و فشار بيش از حّدى بر وى وارد آيد، در 
 نتيجه چنين مسايلى موجب پيرى زودرس مى گردند.

ورزش  يعنى  است؛  انسان  تحرك  عدم  پنجم  5)عامل 
به پزشك مراجعه نكند  اگر فرد  به هنگام مريضى  يا  و 
باشد عامل مؤثر ديگرى  و نسبت به درمانش بى توّجه 
بيش  و  پرخورى  و  خورى  كم  است،  زودرس  پيرى  در 
ضعيف  در  مؤثر  عوامل  هم  جنسى  مقاربت  اندازه  از 
 كردن انسان اند و به اصطالح موجب پيرى زودرس اند.

منشور حقوق سالمندان
ماده 1 : حق زندگى

خانواده و ديگر  مداخله گران درمانگر بايد حق سالمند را 
در انتخاب محل زندگى رعايت نمايند و سالمند را  بايد از 

مخاطرات احتمالى هر موقعيت آگاه كنند. 
 ماده2: مناسب سازى محيط زندگى با نيازهاى فرد سالمند 
 محيط زندگى سالمند بايد با نيازهاى خاص وى مطابقت 

داشته باشد .
ماده3:  زندگى اجتماعى على رغم محدوديت هاى 

مشاركت سالمند 
سالمندان بايد از حقوق فردى و اجتماعى خود مطلع شوند 

ماده 4 : حضور و نقش فعال اطرافيان
و دوستان حق طبيعى  با خانواده  اجتماعى  روابط  حفظ 

سالمندان است.
ماده 5 : درآمد و دارايى 

در صورتى كه درآمد و توانايى مالى سالمند كفايت رفع نيازهاى 
 اورا نكند بايد از حمايت هاى رفاهى قانونى بهره مند شود 

ماده6: ارج نهادن به فعاليت هاى  سالمند
مشاركت فعال سالمندان از احساس پوچى و بى ارزشى آنان 

پيشگيرى مى كند.
ماده7:آزادى انجام فعاليت هاى مذهبى
حفظ و تكريم سالمند با هر دين و مذهب .

ماده 8 :  حفظ استقالل سالمند 
پيشگيرى از وابستگى سالمند توسط مراكز سالمندى و 

خانواده حق مسلم اوست .
ماده 9 :  حق بهره مندى از مراقبت

 سالمند مثل هر گروه سنى ديگر بايد دسترسى به مراقبت هاى 
خاص داشته باشد كه اين مراقبت شامل تمامى خدمات 

پزشكى و توانبخشى الزم ميباشد .
ماده 10 : حق بهره مندى از مراقبين آموزش ديده 

  وجود آموزش خاص در رشته سالمند شناسى و طب 
سالمندى براى مراقبين اساسى است .

ماده 11:  رعايت شرايط جسمى و روحى در مراحل 
آخر زندگى سالمند

تمامى مراقبين بايد از اصول ارتباطى در مورد مراحل آخر 
زندگى و مرگ سالمند مطلع باشند .

بيمارى هاى قلبىـ  عروقى در رأس شايعترين 
بيمارى ها در كشورهاى صنعتى و رو به رشد 
است وآمار مرگ ومير وناتوانى به دنبال آن نيز 
باال ست  . روش هاى غلط تغذيه، استرس 
روزمره ،كم تحركى جسمى ،مصرف دخانيات 
وافزايش شيوع بيمارى هاى متابوليكى نظير 

ديابت مى توانند به اين مهم دامن زنند
احتمال ابتال به بيماريهاى قلبى عروقى بعد از سن 
 40 سالگى در مردان 49% و در زنان 39% است

بيماريهاى قلبى عروقى قابل پيشگيرى و قابل 
كنترل هستند

عوامل خطر بيماريهاى قلبى عروقى :
الف: عوامل خطر غيرقابل تعديل :

عواملى هستند كه غيرقابل تغيير و مداخله 
هستند . اين عوامل همراه فرد هستند و فرد و 
 جامعه نمى توانند براى تغيير در آن دخالت كنند . 

اين عوامل عبارتند از :
1 ) سن : هرچقدر سن باالتر رود احتمال خطر 

بيماريهاى قلبى عروقى هم بيشتر مى شود .
2 ) جنس : مردان بيشتر از زنان احتمال ابتال 

به بيماريهاى قلبى عروقى را دارند .

سرطان هاى شايع در زنان در جامعه 
امروز سرطان يكى از علل عمده مرگ و مير 
در جوامع بشرى بوده و در بعضى از كشورها 
پس از بيمارى هاى قلبى عروقى مهمترين 

/ صفحه 2علت مرگ را تشكيل مى دهد ...

نشستن صحيح پشت نيمكت مدارس
متناسب نبودن ابعاد ميزو نيمكتهاى دانش 
آموزان با ابعاد بدن آنان موجب  بروزانواع 
ميشود  فراگيران  در  اسكلتى  بيماريهاى 

/ صفحه 3همچنين دانش آموزان بايد طريقه... 

سوانح و حوادث در دانش آموزان 
هرساله همزمان با بازگشايي مدارس، تردد 
خودروها و عابران پياده به ويژه دانش آموزان 
در ساعات شروع به كار و تعطيلي مدارس 

/ صفحه 3افزايش مي يابد ...

 چگونه مى توان يك زوج موفق بود؟
زوجهاى موفق در مسايل و مشكالتى كه 
پيش مى آيد با همديگر همدلى داشته وآن 
دارند همين  مى  ابراز  مختلف  به صور  را 

/ صفحه 4احساس همدلى به جرأت...
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