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نیازکننده و بهبودی خدایا بر محمد وآل او درود فرست و مرا سالمتی ده، سالمتی که بی  بار

 1دهنده و باالتر و برتر و افزون شونده باشد.

 

 مقدمه
از دیر باز دستیابی به عمر مفید و طوالنی از رویاهای نسل بشر بوده است. این امر منجر به  

ها و تامین و حفظ سالمت انسان شده  های گوناگون جهت کنترل بیماریشاستفاده از رو 

 است.  

بر   یعوامل رفتار ریتاث است که بر یبهداشت یهاآموزش سالمت آن بخش از مراقبت

شود که سالم بوده و عالقمند به توسعه  یآغاز م ینموده و با مردم هیسالمت تک

موثر در حفظ    یزندگ  وهیها در گسترش شبه آن  و  هستند یو اجتماع  یفرد  سالمت یارهایمع

 کند.یسالمت کمک م یو ارتقا

گیری ثیرگذار بر سالمت فردی و اجتماعی و تصمیمأتوانمندسازی مردم در شناخت عوامل ت)

ارتقای سالمت   صحیح در انتخاب رفتارهای بهداشتی و در نتیجه رعایت شیوه زندگی سالم

 یابد.( نام دارد که از طریق آموزش بهداشت و پیشگیری تحقق می

 

 

 هدف
 ؛ریواگ یهایماریو مبارزه با ب طیمح یسالم ساز  ،یبهداشت عموم یارتقا ▪

 

 صحیفه سجادیه23امام سجاد )ع( دعای  1
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 که بر سالمت آنان تاثیر  رفتارهای سودبخشیتغییر رفتارهای زیان بخش افراد به   ▪

 ؛گذاردمی

ها و یماریاز ب  یریشگیدر باره پ  یانتشار دانش علم  از طریقبه مردم    یدادن آگاه ▪

 ؛ سالمت  یارتقا

در مردم جهت عالقه مند شدن به تغییر عادات و روش زندگی    نگرش مثبت   جادیا ▪

 خود؛

های ی و همچنین کاهش هزینهکاهش تقاضای مردم در استفاده از مراکز بهداشت ▪

 خدمات درمانی.

 نگاه علمی در امر آموزش بهداشت در اردوهای جهادی
 :شناسایی محیط 

زمانی که قصد داریم سالمت یک جامعه را ارتقا بدهیم   آغاز کار با شناسایی محیط است.

جزوه پژوهش -شناساییباید خصوصیات و شرایط آن جامعه را شناسایی کنیم. )پارامترهای 

 سالمت( 

 :نیازسنجی 

در مرحله دوم باید بر اساس شناسایی انجام شده نیازهای آموزشی منطقه را استخراج کرد  

بندی   و پس از آن با توجه به امکانات و منابع مالی و انسانی این نیازهای آموزشی را اولویت 

نی و شدت مشکل و میزان تاثیر توان از معیارهایی چون فراوابندی می برای اولویت کرد.

آموزش در حل آن مشکل استفاده نمود. به این معنا که هرچه مشکل بهداشتی افراد بیشتری 

را درگیر کرده باشد و حادتر بوده و سالمت را بیشتر با مخاطره مواجه کرده باشد و هرچه  

 گیرند. ر میآموزش در حل آن موثرتر باشد آن موضوع یا موضوعات در اولویت آموزش قرا
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 :طراحی مداخله آموزش 

 که: کنیم ینیهای آموزشی ما مشخص شد باید تعحال که اولویت

 خواهیم بدهیم؟را به چه کسانی می آموزش •

 ها نسبت به یک موضوع است؟ قصد ما افزایش آگاهی آن آیا •

 ها را تصحیح کنیم؟باید نگرش و باور آن آیا •

 ها بیاموزیم؟به آن مهارت انجام یک رفتار بهداشتی را آیا •

مطالبی را که باید به آن   و  آموزش خود را انتخاب  روش باید با توجه به این نکات  مچنینه

وسایل کمک آموزشی الزم را پیش بینی و تهیه کنیم و اگر الزم  و ها منتقل کنیم مشخص،

 مین کنیم. أرا نیز تغیره است پمفلت، کتابچه، تراکت و یا 
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 آموزش بهداشتشرایط نیروی  
 نفر: )خانم و آقا( 3الی 2حداقل  •

 به باال  4کارشناس بهداشت عمومی یا دانشجوی ترم  •

 به باال  4ترم  یدانشجوکارشناس بهداشت محیط یا  •

 به باالی پرستاری  5دانشجوی ترم  •

 به باال 5دانشجوی تغذیه ترم  •

تری تحت آموزش  ه هدف بزرگهرچه تعداد افراد تیم آموزش بهداشت بیشتر باشد جامع*

گیرند و به شرط آموزش باکیفیت و مؤثر توسط نیروها، هدف توانمندسازی مردم و  قرار می

 یابد. ارتقا سطح سالمت تحقق می

 جامعه هدف
 همه افراد 



  

 9 -صفحه 

 های آموزشیروش
مانند آموزش مستقیم شامل انفرادی    از روش های گوناگون و متنوع  توان  میدر بیان مطالب  

  کرد.استفاده و گروهی یا آموزش غیرمستقیم مانند توزیع پمفلت و پوستر 

کنیم و در جلب توجه حاضران و ارتباط دقیقه تنظیم  15-20زمان آموزش را کوتاه در حد 

   گیری دقت شود.

 .دهد که ارتباطات خوبی داشته باشندبین مردمی بهتر رخ می   تبادل اطالعات و احساسات،*

ارتباط با مردم با زبان خود   .تر از تخصص فنی است دوستانه بودن و حسن روابط فردی مهم

در پذیرش هرچه بیشتر محتوای   سواد و فرهنگ مردمها و نه با کلمات نامتناسب با سطح آن

 آموزشی تأثیر بسزایی دارد.

 محل آموزش
 مدارس •

 ی درمان یبهداشت مراکز •

 منازل •

دقت شود اگر مراکز بهداشتی و مدارس )سیستم کلینیکی( به عنوان محل آموزش انتخاب  *

مایش و گرمایش و  کنندگان و نیز سرشد، مکان از نظر متناسب بودن وسعت با تعداد شرکت

 نور کافی کنترل شده باشد. 

 محتوای آموزشی
 بهداشت ) فردی، اجتماعی، زیست محیطی و ... (   •

 مراقبت از سالمت خانواده   •

 های واگیر و غیر واگیر مبارزه با بیماری •

 بهداشت روانی  •
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 تغذیه •

 امکانات و تجهیزات
تواند  دست آمده از شناسایی میتجهیزات مورد نیاز تیم آموزش بهداشت بسته به موارد به 

شامل فشارسنج، گلوکومتر، ترازو، متر، پک بهداشت دهان و دندان شامل مسواک و خمیردندان  

 و دهان شویه، شامپو پرمترین و همچنین پوستر و پمفلت باشد. 

 ارزشیابی
فرصت داد تا نسبت   نده آموزش گیرپس از اجرای برنامه آموزشی باید مدت زمانی را به افراد 

های به اصالح باورها و رفتارهای بهداشتی مورد نظر اقدام کنند و پس از این مدت باید آموخته

 افراد را ارزشیابی کرد.  

در واقع باید بفهمیم آیا برنامه آموزشی ما اثر مطلوب را در افزایش آگاهی و اطالعات آموزش  

رست ایشان در رابطه با آن موضوع آموزشی داشته  گیرندگان و تصحیح باورها و رفتارهای ناد

است یا افراد همچنان همان میزان آگاهی، همان باورهای قدیمی و رفتارهای نادرست را حفظ  

 اند. کرده

-کند اثربخشی کار خود را پیدا کنیم و نقاط قوت خود را برای آموزشارزشیابی به ما کمک می

 های آتی تقویت و نقاط ضعف خود را بپوشانیم.  

 گیرینتیجه
وقتی آموزش سالمت مؤثر است که برای آن زمان صرف شود و با اطالعات دقیق از محیط،  

بندی شود و هر اولویت آموزشی بسته به گروه هدف آن   نیازهای آموزشی، استخراج و اولویت 

ثیرگذاری  أا با فاصله زمانی مناسب از نظر تبرای اجرا طراحی و سپس اجرا شود و پس از اجر

 و مفید بودن، ارزشیابی و نتایج آن به اطالعات الزم برای آینده و دیگران تبدیل شود. 
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توان بسیاری از مشکالت بهداشتی را  در صورت پیروی از این روند از طریق آموزش می

 سالمت جامعه نایل آمد. یبرطرف و در نهایت به ارتقا

 انجام شود ؟  دیگونه باارزشیابی چ 

 هاآموزش گیرندهنظرات  ✓

 مشاهده تغییرات ✓

 مقایسه با استانداردها  ✓

 در آموزش سالمت  يشرح وظايف مراكز بهداشتي درمان
تعیین و مشخص نمودن وضعیت موجود در زمینه مسائل و مشکالت بهداشتی   •

 ها و مشخص کردن سهم آموزش در هر مشکلمنطقه و اولویت بندی آن

 نیازسنجی آموزشی از نیروهای تحت پوشش مرکز و نیازسنجی از مردم منطقه  •

ها و عادات مردم در خصوص مسائل بهداشتی و برنامه ریزی  بررسی باورها، ارزش •

 برای رفع عادات غلط  

 برنامه ریزی آموزشی بر اساس تعیین اولویت بندی مشکالت بهداشتی منطقه   •

 گانت( تهیه جدول زمان بندی آموزشی )جدول •

های آموزشی با روش نوین و متناسب با مخاطب در منطقه تحت  اجرای برنامه •

 پوشش 

 های آموزشی  نظارت و ارزشیابی در اجرای برنامه •
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شود با توجه به  ه میئ های بهداشت اراهای آموزشی که توسط خانهنظارت بر شیوه •

 گروه مخاطب  

 ل سالمت  ئابی مساتقویت مشارکت مردمی در برنامه ریزی، اجرا و ارزشی •

توانمند کردن شوراهای بهداشتی و اسالمی در راستای جلب مشارکت مردم در امر   •

 سالمت  

گیری صحیح و افزایش آگاهی و نگرش و توانمندسازی مردم به منظور تصمیم •

هایی که مسئولیت در قبال سالمتی خودشان و همکاری با بهورز در زمینه آموزش

 . از حیطه بهورز خارج است

 :هاي بهداشت در آموزش سالمت شرح وظايف خانه
 ل و مشکالت بهداشتی روستای اصلی و قمر  ئمشخص نمودن مسا •

 های بهداشتی  تعیین اولویت •

 های بهداشتیریزی آموزشی در راستای اولویته برنام •

 تهیه جدول زمان بندی شده آموزشی )گانت( •

ای آموزشی با توجه به گروه ههای مختلف آموزش و اجرای برنامهآشنایی با شیوه •

 مخاطب

 هاهای رسمی و غیر رسمی جهت آموزشتشکیل گروه •

 های بهداشتیهای مردمی برای فعالیتجلب مشارکت •

 تشکیل شوراهای بهداشتی با افراد کلیدی روستا •
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 های رایجآشنایی با بیماری
 :فشار خون ابال 

پس فرد    ، است  مزمن  بیماری  یک  و  شودمی  دیده  سال  35  باالی  افراد  در  بیشتر  بیماری  این

 داروهای و کند چک را خونش  فشار مرتباً و  شود درمان و باشد  نظر  تحت  مرتب  باید مبتال

 .نماید  میل پزشک نظر  طبق را خود

 این /دید تاری مواقع  گاهی /گر گرفتگی /نفس تنگی /سرگیجه /سردرد :بیماری عالیم

 کند. درگیر  را چشم و کلیه تواندمی بیماری

 برای مایع روغن از وزن/ استفاده غذایی/ کنترل یمژر در زیاد نمک از پیشگیری: پرهیز

 مرغ و ماهی سفید گوشت  افزایش وزن/ مصرف و چربی  افزایش از جلوگیری

 :بیماری هاری 

  جادیکند ایحمله م یعصب ستمیکه به س یروسیکشنده است که توسط و یماریب یک

انسان آلوده  ای وانیگرفتن ح در بزاق پنهان شده و معموال توسط گاز یهار روسیشود. ویم

شدن بزاق   ختهیر  ، باشدینم عیکه چندان شا گری. فرم انتقال دشودیبه فرد سالم منتقل م

 یهار یماریکه عالئم ب یدهان است. هنگام ایو  ینیباز، مخاط چشم، ب خمز یآلوده بر رو

 ظاهر شوند، در اکثر موارد کشنده خواهد بود. 

  ستان یخزندگان و دوز ها،ی. پرندگان، ماهشوندی مبتال م یهار یماریپستانداران به ب تنها

 مبتال نخواهند شد. 

و   وتیها، راکون، خفاش، کادر اسکانک  و عمدتاً  یوحش واناتیدر ح یمواقع هار شتریب در

را به  یآلودگ نیشتریها بگربه  ،یخانگ واناتیح انیدر م ر،یاخ یهااست. در سال جیروباه را

در   رونیب ط یکه با مح ییهاخاطر است که صاحبان گربه  ن یاند و آن به اداشته  یهار روسیو

در  نیهمچن یماریب نی. اکنندینم نهیواکس یهار یمار یها را در برابر بآن ندارتباط هست
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کمتر در اسب، بز،   وعیو با ش دهدیرخ م یادر تعداد قابل مالحظه یریش یها و گاوهاسگ 

 . شودیداده م صیگوسفند، خوک و راسو تشخ

  واناتیدر ح  یماریب  نیاز ا  یریشگیولگرد در پ  واناتیو کنترل ح  یواکسن هار  یبرنامه   بهبود

اسو، اسب،  گربه، سگ، ر  یبرا  یهار  یماریب  یتأیید شده  یهامؤثر است. واکسن  اریبس  یخانگ

 تیجمع یساز منیا یتأیید شده هم برا یخوراک یها. واکسنباشدی گاو و گوسفند موجود م

 .ردیگی استفاده قرار م ردوحش مو اتیح

 ست؟ یچ واناتی در ح یهار یماریب عالئم

. عالئم  کندیاعصاب به مغز مهاجرت م قیاز طر شود،ی وارد بدن م روسیکه و یهنگام

شامل ترس،   اًها و راسوها ممکن است متفاوت باشد که عمدتها، گربه در سگ یهار یماریب

 بودن و تلوتلو خوردن و تشنج است.   جیبزاق از دهان، بلع سخت، گ زشیر ،یحالت تهاجم

 یمبتال ممکن است تنها شامل اختالالت رفتار یوحش واناتیدر ح یهار یماریب عالئم

به صورت سرگردان   شودیم دهیها دکه به طور معمول فقط در شب یوانیمثال ح یباشد. برا

ذکر شده در سگ و گربه، اسب، گاو، گوسفند    ی. عالوه بر عالئم هارشودی م  دهیدر طول روز د

 به نور حساس شوند.   ایبرسانند و  بیشوند، به خود آس ریو بز ممکن است گوشه گ

 ست؟در انسان چقدر ا  یو احتمال ابتال به هار سکیر

اند به  که گازگرفته شده  یهمراه با درمان بهتر افراد  وانات،یو برنامه کنترل ح  یهار  واکسن

متحده کاهش داده است. تعداد    االتیرا در ا  یانسان  تیجمع  انیتعداد مبتال  یریصورت چشمگ

ها بوده است.  گازگرفته شدن توسط خفاش لیاند به دلمشاهده شده رایکه اخ انیاندک مبتال

اند که  کرده افتیبافت از اهداکننده مبتال در ارگان/ ای ه یقرن وند یپ ق یهم از طر ید کمتعدا

 نیکشورها هستند بنابرا ریدر سا  یهار  یماری. سگ ها هنوز منبع بزرگ بباشندینادر م  اریبس

 آگاه باشند. کنندی متحده سفر م االتیکه به خارج از ا یمساله هنگام نیاز ا دیمسافران با
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 بکنم؟  توانمیم  یچه کمک یهار یماریکنترل ب یبرا

که در   یابرده تا واکسن مناسب را بر حسب منطقه خود را نزد دامپزشک  ی خانگ واناتیح

 کند. قیتزر دیآن هست

ها را  . گربه دیکن یریجلوگ وانات یح ر یبا سا تان یخانگ وان یدرمعرض تماس قرار گرفتن ح از

.  دیکه خارج از منزل هستند نظارت داشته باش  یهنگام  تانیو بر سگ ها  دیدار  درون منزل نگه

ها در آن  یها و پرخاشگرتا از تولد نوزاد ناخواسته آن  دیکن میخود را عق ی خانگ واناتیح

 .دیکن یریجلوگ

و ولگرد    یوحش  وانات یکار باعث جذب ح  نی. ادیاز منزل قرار نده  رون یخود را ب  وان یح  یغذا

 . شودیم

 یرقانونیکار نه تنها غ نیشوند. ا ینگهدار یخانگ وانیبه عنوان ح دینبا یوحش اناتویح

 دارند.  یهار  یماری را به ب  نیریپتانسل مبتال کردن صاحبان خود و سا  واناتیح  نیاست بلکه ا

هار ممکن است رام به نظر   یوحش وانی. حدیرا از فاصله دور مشاهده کن یوحش واناتیح

. به کودک خود دی نشو کیهرگز به آن نزد یرا نداشته باشد ول یهار یماریو عالئم ب دیآ

آرام به نظر   وانیکه ح یدر موارد ینشود، حت کیناآشنا نزد واناتیکه “هرگز” به ح دیاموزیب

 را ندارد.  یهار یماریو در ظاهر عالئم ب رسدیم

آن را به سازمان   رسدی به نظر م رمعمولیغ وانیح کی دیکنی که احساس م یصورت در

 .دیاستان اطالع ده یدامپزشک

تا از ورود خفاش    دیکن  یبند  قیدارد، منزل خود را عا  ادیکه خفاش ز  دیهست  یدر مناطق  اگر

 شود.  یریبه خانه جلوگ
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 را گاز گرفت چکار کنم؟ یام کسیخانگ وانیح اگر

 . دیاو را انجام ده یهاو گفته دیبه پزشک مراجعه کن بالفاصله

 . دیخود مطمئن شو وانیو از بروز بودن واکسن ح دیریدامپزشک خود تماس بگ با

مدت   ی. آنها برادیبگذار  انیمنطقه در م  واناتیو کنترل ح  یرا با انجمن سالمت  یگرفتگ  گاز

شما را تحت نظر خواهند داشت و در صورت عدم مشاهده   یخانگ  وانیح  ایروز سگ، گربه    10

  دیعلم: توجه کن  . )نکته از عصرگردانندی ( آن را به شما باز موانی)مرگ ح  یهار  یماریعالئم ب

. تنها آن دسته از گاز  باشدینم وان یبر هار بودن ح یمبن واناتیتوسط ح ی زگرفتگکه هر گا

 متعارف از خود بروز دهد.( رفتار نا وانیها مشکوک هستند که حگرفتن

 . دیخود را بالفاصله به دامپزشکتان اطالع ده وانیح یعاد ریغ رفتار

 من را گاز گرفت چکار کنم؟ یوانیح اگر

. زخم را با قدرت و با آب و دیرینگ دهیرا ناد یگاز گرفتگ یول دیخود را حفظ کن آرامش

 . دییصابون بشو

 یو  یهاو به گفته   دیبگذار  انیدر م  یه را با وألو مس  د یریبا پزشک خود تماس بگ  بالفاصله

 .دیعمل کن

امکان وجود ندارد   نیاگر ا ایو  دیکه شما را گازگرفته به دام انداز یوانیصورت امکان ح در

 .دیکن ییتا شناسا دبسپاری خاطر به  را او  ... رنگ و اندازه و ظاهر و

آن را   دیگازگرفته شو مجدداً نکهیبدون ا دیکن یولگرد است تنها سع ای یوحش وانیح اگر

رساندن   بیبدون به آس دیشد وانیاگر مجبور به کشتن ح ایو  دیتوانی و اگر نم دیبه دام انداز

 است.  ازین وانی به سر ح شاتیو آزما صیتشخ یچرا که برا دیکار را انجام ده نیبه سر، ا
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 : دیبدان د یبا

لمس  نیهار است. بنابرا وانیبه انسان گاز گرفته شدن توسط ح یراه انتقال هار نیترمهم

 یامکان انتقال هار  گر،یهر روش د  ایو    دنیزدن پوست سالم، بوس  سیو نوازش، ضربه زدن، ل

 یاحتمال ابتال به هار  یشما را گاز گرفت، تنها در صورت  یوان یاگر ح  یوجود نخواهد داشت. حت

  وان یو بزاق ح یعصب ستمیبه س روسیباشد و و یهار روسیحامل و وانیح کهوجود دارد 

اقدامات   نحالیبا ا  ستین  یهار  یماریانتقال ب  یبه معن  یهر گاز گرفتگ   نیوارد شده باشد. بنابرا

هار   وانیاست. )ح یضرور قیعم شیتخر ایپس از گاز گرفته شدن و  رانهیشگیو پ یدرمان

 .( اندروز زنده خواهد م 10حداکثر 

 چگونه است؟ یهار یماریب درمان

و شامل   ردیگی هار صورت م وانیپس از گازگرفته شدن توسط ح یهار یماریب درمان

شود.   ق یفرصت تزر نیدر اول دیو با باشدی( مHRIG) ی انسان یهار یمنیا نیگلوبول یدوزها

  ی بعد  یدوزها  14و    ۷،  3  یحداکثر در روز اول و سپس در روزها  ایدوز اول در همان لحظه و  

روز زنده خواهد ماند    10هار حداکثر    وان یکه ح  ییشد. از آنجا  اهندخو  قی برحسب روز اول تزر

فرد   یدوز چهارم واکسن برا قیبه تزر یازیزنده ماند ن وان یروز ح 10اگر پس از  نیبنابرا

  ن یروز به ا  10پس از    وانی. )زنده ماندن حکندیم  تیکفادز    3شده وجود ندارد و همان    دهیگز

 نبوده است.(  یهارمبتال به  وانیاست که ح یمعن

هار   وانیشدن توسط ح دهیکرده اند در صورت گز افتیرا در یکه قبال واکسن هار یافراد

 یازیکنند و ن افتیشدن در دهیروز بعد از گز 3( در فاصله یتیدو دوز واکسن بوستر )تقو دیبا

 نخواهند داشت.  HRIG قی به تزر
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   :)تب مالت )بروسلوزیس 

 اتیلبن  ریو سا  ریپن  ر،یش  قیاز طر  شتریبه انسان و ب  وانیاست که از ح  یعفون  یباکتر  ینوع

هوا   قیتواند از طر یعامل تب مالت م یباکتر یشود. به طور نادر یمنتقل م زهیپاستور ریغ

 .ابدیآلوده انتقال  واناتیبا ح میتماس مستق ای

تواند    یباشد. معموالً عفونت م  یتواند شامل تب، درد مفاصل و خستگ  یتب مالت م  عالئم

  نیبا ا انجامدیدرمان شود. ممکن است درمان چند هفته تا چند ماه به طول ب ک یوتیب ی با آنت

 است.  عیعود شا یحال دوره ها

صدها هزار انسان و  یماریب نیاما ا ست،ین عیشا کایمتحده آمر االتیتب مالت در ا اگرچه

 اطیو احت زهیپاستور ر یغ اتیاز مصرف لبن  زیکرده است. پره ر یرا در سرتاسر جهان درگ وانیح

 از تب مالت کمک کند. یریشگیتواند به پی م واناتیکردن در برخورد با ح

 :هانشانه  

.  دیاز چند روز تا چند ماه پس از ابتال به عفونت بروز نما  یتواند هر زمان  یتب مالت م  عالئم

 ست از: ا ها مشابه آنفوالنزا بوده و عبارتعالئم و نشانه 

 تب •

 لرز •

 قیتعر •

 ضعف •

 یخستگ •

 درد کمر، مفاصل و عضالت •

 سردرد •
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ر رفته و مجدداً عود کند. د نیتواند پس از چند هفته تا چند ماه از ب یتب مالت م الئمع

 داریپس از درمان پا یتواند مزمن باشد و عالئم تا چند سال حت یافراد، تب مالت م یبرخ

ستون   یهاو ورم مهره  تیتب، آرتر  ،یبلند مدت شامل خستگ  یبماند. عالئم و نشانه ها  یباق

 فقرات است. 

 علت:  

گاو، بزها، گوسفند، خوک، سگ،    یگذارد. گله هایاثر م  یو اهل  یوحش  واناتیمالت بر ح  تب

از   یقرار دارند. نوع یماریابتال به ب یبرا یشتریدر معرض خطر ب یشتر، گراز، گوزن شمال

تواند   یم یگذارد. باکتر یاز وال ها اثر م یگوش و نوع خاص یب  لیتب مالت بر پورپوس، س

 :ابدیانتقال  ق یبه سه طر انسانبه   وانیاز ح

  ق یتواند از طر یآلوده م واناتیح ریبروسال در ش یباکتر: زهیوررپاستیغ یمحصوالت لبن •

تواند از   یم یباکتر نیبه انسان منتقل شود. همچن زهیرپاستوریغ ریکره و پن ،یبستن ر،یش

 آلوده به انسان منتقل گردد.  واناتیپز شده ح مین ایگوشت خام  قیطر

 یهانیشود. کشاورزان، تکنسیدر هوا پراکنده م یبروسال به راحت  یباکتر :اسنتشاق •

 را استنشاق کنند. یباکتر  نیتوانند ایو کارگران کشتارگاه ها م شگاهیآزما

زخم   قیتواند از طریآلوده م واناتیجفت ح ای یمن عی در خون، ما یباکتر: میتماس مستق •

  کردن  شانه کردن، لمس – واناتیکه تماس معمول با ح ییخون شود. از آنجا انیوارد جر

  واناتیح قی شود، به ندرت افراد از طر ی نم آلودگی سببها  کردن با آن یو باز واناتیح موی

از تماس   دیدارند هم با یفیضع یمنیا ستمیکه س یافراد نیشوند. همچنیم ودهخود آل یاهل

 .ندینما زیآلوده پره واناتیبا ح

  ق یشود، اما در موارد نادر زنان از طر یمنتقل نم گریبه فرد د یتب مالت از فرد معموالً

تب مالت   یرا به نوزادان خود منتقل کنند. به طور نادر یماریتوانند ب  یم ی ردهیش ای یباردار

 .ابدی ی مغز استخوان انتقال م وندیپ ایانتقال خون آلوده  ای یتماس جنس  قیاز طر
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 رض خطر در مع مشاغل

 یشتریبا خون آلوده تماس دارند، در معرض خطر ب ایکنند یکار م واناتیکه با ح یافراد

 تب مالت قرار دارند، از جمله:  یبرا

 دامپزشکان  •

 یکارگران مزارع دامدار •

 گاوچرانان  •

 هاکارگران کشتارگاه •

 ان یشکارچ •

 هاستیولوژیکروبیم •

 :عوارض 

اعصاب    ستمیکبد، قلب و س  ،یبارور  ستمیاز بدن از جمله س  یعضوتواند بر هر  یمالت م  تب

در کل بدن  ایعضو  کیعارضه در  جادیتواند سبب ایاثر بگذارد. تب مالت مزمن م یمرکز

 عبارتست از: یماریب  نیشود. عارضه ممکن ا

عوارض تب مالت   نیتر یاز جد یکی مشکل  نیا :(تیقلب )اندوکارد یدرون ه یعفونت ال •

 بیآنها را تخر ایزده و  بیقلب آس یهاچهیتواند به در یدرمان نشده م تیاست. اندوکارد

 مرتبط با تب مال است.  ریعامل مرگ و م نیترکند که مهم

در زانو، لگن، قوزک، مچ    ژهیو تورم در مفاصل به و  یعفونت مفاصل با درد، سفت   :تیآرتر  •

تواند   یم یلگن ای یکمر یهامهره نیعفونت مفاصل بگردد. درمان یو کمر مشخص م

 گردد. یدائم  یهابیتر باشد و منجر به آسمشکل
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توانند منجر به  یشوند م یکه سبب تب مالت م ییها یباکتر :هاضهیالتهاب و عفونت ب •

  ن یکند. از ایها متصل مضهیوابران را به ب  یشود که مجرا  یادهیچیها و کالف پضهیعفونت ب

 است.  دیشد  یو سبب درد و تورم شود که گاه دهیها رس ضهیعفونت به ب ر،یمس

به کبد و طحال گردد و  بیتواند سبب آس یتب مالت م :التهاب و عفونت کبد و طحال •

 ها نسبت به اندازه نرمال گردد.تر شدن آنسبب بزرگ

از  یه زندگکنند دیتهد یهایماریمشکل شامل ب نیا ی:اعصاب مرکز ستمیعفونت س •

 )التهاب مغز( است. تی)التهاب پرده اطراف مغز و نخاع( و انسفال تیجمله مننژ

 م؟ی به پزشک مراجعه کن  یزمان چه

تواند مشکل باشد، چرا که عالئم آن مشابه  یم هیدر مراحل اول ژهیتب مالت به و صیتشخ

  ا ی  یضعف عضالن  ایاز جمله آنفوالنزا است. اگر تب به شدت باال رفت، درد    گرید  یهایماریب

 .دییبود به پزشک مراجعه نما داریتب شما پا  ای دیرا داشت یماریعوامل خطر ب ریسا

 ی:ری شگیپ

 :دیینکات توجه نما نیکاهش خطر ابتال به تب مالت، به ا یبرا

  ی تعداد اندک  کا،یدر آمر  ریاخ  یها. در سالدیینما  یخوددار  زهیپاستور  ریغ  اتیاز مصرف لبن  •

در ارتباط بود. هنوز    زهیپاستور  ریغ  یشد که با محصوالت لبن  ییمبتال به تب مالت شناسا  ماریب

است.   زهیپاستور ری غ یو بستن ریپن ر،یاز مصرف ش زیپره یماریب نیاز ا یریشگیراه پ نیبهتر

 .دیینما زیپره اتیمصرف لبناز  دیاسفر کرده یخارج یاگر به کشورها

  ی تا دما دیحرارت ده یها را تا زمان. تمام گوشتدییها را به طور کامل طبخ نماگوشت •

  رونیکه ب  یگراد( برسد. در زمان  یدرجه سانت  63-۷4)  تیدرجه فارنها  145-165آن به    یدرون

است که   دیپخته شده باشد. بع یخوبه که ب  دیرا سفارش ده ییهاگوشت دیکنی م لیغذا م

شود  یسبب م حیبروسال باشد اما طبخ صح یآلوده به باکتر کایدر آمر یهلا واناتیگوشت ح
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 یخارج  یکه به کشورها  یبرود. در زمان  نیاز ب  یاکلیشیمضر مثل سالمونال و اشر  یها  یباکتر

ه  که ب دیرا سفارش ده ییهانموده و گوشت زیها پرهیگوشت از بقال دیاز خر دیکنیسفر م

 پخته شده باشد.  یخوب

در زمان    دیبا  دیکارگر کشتارگاه هست  ای  ی. اگر دامپزشک، کشاورز، شکارچدیدستکش بپوش  •

  واناتیدر زمان کمک به تولد نوزاد ح  نیو همچن  واناتیبافت ح  ایو    ماریب  ایمرده    واناتیکار با ح

 .دییاده نمااستف یکی پالست یهااز دستکش

 طیدر شرا دیهست شگاهی. اگر در آزمادییپرخطر دقت نما یدر مکان ها یمنیبه نکات ا •

اند را فوراً درمان مواجهه داشته  یکه با آلودگ  ی. تمام کارگراندیها کار کنمناسب با نمونه   یمنیا

و   یاحنو ریمحل کشتار از سا یمثل جداساز رانه یشگیاز اقدامات پ  دیبا زیها ن. کشتارگاهدیینما

 .ندینما یرویاستفاده از لباس محافظ پ

تب   یکن شهیر ی برا ونیناسیواکس یبرنامه ها کا،یدر آمری: اهل واناتیح ونیناسیواکس •

زنده استفاده شده   یکه واکسن تب مالت، باکتر ییشود. از آنجا یمالت در گله ها انجام م

در زمان   ی به طور اتفاق یدر افراد شود. اگر شخص یماریب جادیتواند سبب ا ی است م

 .ردیفوراً تحت درمان قرار گ دیبا سوزن واکسن آلوده شود با واناتیح ونیناسیواکس
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 :شپش 

گردد. این انگل  ن به دوران قبل از تاریخ بر می آیک انگل خارجی است و قدمت آلودگی 

 باشد. در اغلب کشورهای جهان شایع می

 مشخصات کلی شپش: 

تواند  ای کوچک، بدون بال و خونخوار است که انگل خارجی بدن انسان بوده و می حشره

 تن، سر و عانه را آلوده کند. بنابراین سه نوع شپش وجود دارد:

 شپش سر  -1

 شپش بدن  -2

 شپش عانه  -3

باشد و به  تخم شپش، رشک نام دارد و بیضی شکل و سفیدرنگ و به اندازه ته سنجاق می

 چسبد.لباس میمو و درز 

 محل زندگی : 

کند و این مناطق )عقب سر و نیز قسمت پشت شپش سر در البالی موهای سر زندگی می

 دهد.گوش( را مورد گزش قرار می 

 کند.شپش بدن، در مسیر درزهای داخلی و چینهای لباسها زندگی می

 اهده شود.شپش عانه در محل عانه است و احتماالً در سایر نقاط بدن ممکن است مش
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 عالئم:

 : عالئم ابتال به شپش سر-1

باشد  خارش مداوم پشت سر و گردن که ناشی از واکنش حساسیتی نسبت به بزاق شپش می 

 شود.که در حین خون خوردن از بدن انسان به پوست وارد می 

اغلب اوقات وجود شپش سر ممکن است بدون عالمت باشد و فقط به طور تصادفی توسط  

 لمین یا پرستاران مدرسه تشخیص داده شود.والدین، مع

 شود. البته باید توجه داشت که عفونت جدید شپش سر همیشه سبب خارش سر نمی

کند. در گذاری میدر نواحی پشت گوش و پس سر زندگی کرده و تخم شپش سر عمدتاً

 هنگام بیماریابی دقت به این نکته کمک کننده است.

دردناک در نواحی پس سر و پشت گوش یکی از عالئم مهم وجود غدد لنفاوی متورم و 

 بیماری است. 

 تشخیص افتراقی:  

 تخم شپش اشتباه شوند.   های سفید ریز مثل شوره در مو ممکن است بابعضی اوقات پوسته 

های شپش به سختی کنده می شوند چون به قسمت ساقه  اما باید توجه داشت که تخم

 شوند. راحتی با برس برداشته میه ها با سایر پوسته چسبند در حالیکه شوره سر یمی

 عالئم ابتال به شپش بدن:  -2

 الف( خارش شدید

 ب( ضخیم شدن پوست 
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 عالئم ابتال به شپش عانه:    -3

 الف( خارش غیرقابل تحمل در ناحیه عانه 

 های آبی رنگ ب( لکه 

 راههای انتقال:    

 د آلودهاز طریق تماس مستقیم افراد سالم با افرا -1

ها، پتو،  از طریق تماس غیرمستقیم بصورت استفاده از وسایل شخصی آلوده )لباس -2

 ملحفه، شانه، برس، حوله، کاله، روسری و ....( 

 ابتال به شپش : عالئم 

 خارش شدید در سطح بدن بدلیل تلقیح ماده بزاقی به پوست فرد مبتال -

 دهد. شدید پوست رخ می عفونت ثانویه مثل زرد زخم که در اثر خاراندن  -

 خستگی عمومی -

 خوابی افسردگی و پریشانی روانی و بی  -

 ضایعات پوستی بصورت بثورات ریز قرمز رنگ  -

 های پیشگیری:   راه 

دقیقه و   30آموزش به مردم در مورد شستشوی البسه و ملحفه در آب جوش به مدت  -1

درزهای لباس برای از بین بردن شپش  یا استفاده از ماشین لباسشویی خشک کن و اتو کردن  

 و رشک 

 رعایت بهداشت فردی )بخصوص استحمام مرتب(  -2
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 شانه کردن روزانه مو سر  -3

 تمیز کردن همه روزه برس و شانه -4

 شستشو منظم لباسها، روسری، کاله و ...  -5

 عدم استفاده از شانه، برس، کاله و شال گردن دیگران  -6

 اشیاء و لباسهای فرد آلودهپرهیز از تماس با  -۷

گزارش موارد آلوده مشاهده شده به نزدیکترین واحد بهداشتی درمانی )خانه بهداشت،   -8

 پایگاه بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی( 

 های مبارزه:راه 

طور همزمان طبق  ه درمان مناسب فرد وسایر افراد خانواده )در صورت آگاهی( ب -1

 مراکز بهداشتی درمانی  دستورهای

 ها )بخصوص درزهای لباس(اتوکردن لباس -2

جوشاندن کلیه وسایل شخصی فرد آلوده )حوله، ملحفه، لباسهای زیر و رو و ...( در آب  -3

 جوش به مدت حداقل نیم ساعت 

شستشوی منظم و یا پودر پاشی وسائل خواب و سایر وسایلی که قابل شستشو نبوده یا   -4

 باشد.شستشوی آنها مشکل می

استفاده از داروهای ضد شپش )ازجمله شامپو و لوسیون گاما بنزن، شامپو و لوسیون   -5

 پرمترین در صورت دسترسی و طبق دستور پزشک( 
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 طریقه مصرف شامپو پرمترین: 

ابتدا باید موها رابا یک شامپوی دیگر به خوبی بشویید و سپس موها را بخوبی آب کشیده 

شک نمایید. آنگاه مقدار کافی از شامپو پرمترین رابکار ببرید تا تمام موها و پوست سر به  و خ

خوبی به شامپو آغشته شود واجازه دهید ده دقیقه در هما حالت باقی بماند سپس موها را  

 خوبی آب بکشید. ه شسته و ب 

 عوارض جانبی:    

 شود. احساس سوزش، گزش، خارش، اریتم و راش ممکن است مشاهده

 مصرف در کودکان:    

 خطر بودن مصرف دارو هنوز ثابت نشده است. برای کودکان زیر دوسال بی 

در مبارزه با شپش، فرد آلوده و کلیه اعضاء خانواده و سایر افرادی که با او درتماس نزدیک 

 باشند، باید نکات بهداشتی را رعایت کنند.می



 

 28 -صفحه 

 

  بهداشت محیط
  یکه برا ی)هوا، آب و خاک( به نحو یطیعبارتست از: کنترل عوامل مح طیبهداشت مح

 . نباشند آوران یانسان و متعلقات آن ز

 :  طیبهداشت مح یها تیفعال

و بهداشت مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی، اماکن  یبر بهساز کنترل •

 . عمومی و اماکن بین راهی

وشش از نظر میکروبی و شیمیایی به صورت آب آشامیدنی مناطق تحت پ کنترل •

 های مربوطه متناوب و اعالم نتایج به ارگان

 گندزدایی آب ازیروزانه و در صورت ن کلرسنجی •

 و کنترل فاضالب، زباله، هوا، منابع آلوده کننده بررسی •

 مختلف بهداشتی یبه شکایات در زمینه ها رسیدگی •

های آلوده و برآورد میزان سم  با حشرات و جوندگان ضمن بررسی کانون  مبارزه •

های الزم مورد نظر با توجه به میزان آلودگی و نظارت بر سم پاشی توأم با آموزش 

 و طعمه گذاری 

 و روستایی  یبر دفع بهداشتی زباله در مناطق شهر نظارت •

 روستایی یتوالت خانوارها یبر احداث و بهساز نظارت •

 بر فعالیت بهورزان در مورد کنترل کیفیت بهداشتی آب آشامیدنی  نظارت •
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 محیط روستا بهسازی •

مشارکت همگانی در جمع آوری و دفع بهداشتی زباله و فضوالت و کنترل  جلب •

کیفیت مواد غذایی و آموزش موازین بهداشت محیط و .... و گزارش نتایج به  

 مقامات ذیربط

های بین بخشی در رکت عمومی و همکاریو آموزش مردم و جلب مشا ییراهنما •

 .سالم یهای شهر سالم؛ روستازمینه اجرای پروژه

 شود:   توجه زیر مشکالت ناشی از آب و فاضالب به نکات از پیشگیری برای کلی طور  به

 با فاضالبو  مدفوع دفع / (....و کلر با گندزدائی یا )جوشاندن سالم آشامیدنی آب از استفاده

 مناسب  گندزدایی  طریق  از   بهداشتی  هایسرویس  در  بهداشتی  نکات  رعایت  /  بهداشتی  روش

  بهداشت  رعایت  /  هاکش  حشره  با  و سمپاشی  سیمی  تور  از  استفاده  با  و حشرات  مگس  کنترل  /

  مواد   و توزیع  تولید  زمینه  در  که  کسانی  کار  بر  دقیق  و نظارت  تندرستی  کارت  بودن  دارا  ،فردی

  سطح  بردن باال / موذی حشرات با  مبارزه/ ویروس علیه واکسیناسیون / دارند  نقش غذائی 

 در انسانی کود از استفاده عدم / نشده گندزدایی سبزیجات خوردن از احتراز / جامعه بهداشت

 استفاده / آب تصفیه / انسانی فاضالب با آلودگی مقابل در آب منابع از حفاظت / کشاورزی

 شست  /  کشاورزی  در  کود   عنوان  به  انسانی   مدفوع  از  استفاده  عدم  /  بهداشتی  ی  ها  مستراح  از

  از  سگ  تغذیه از جلوگیری /  انسان با موش  تماس قطع /  هاآن زدایی گند  و هاتوالت وشوی

و   چکمه از استفاده / نهرها نزدیکی در مدفوع و ادرار دفع از اجتناب / آلوده حیوات احشای

  کردن  بهداشتی / هاگودال کردن پر و آبیاری های کانال پوشاندن  / کشاورزی در دستکش

آشامیدنی  آب منابع در افراد ورود از و جلوگیری آب مخازن
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