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ﺑﻨﺎم ﺧﺪا
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﮔﺬر زﻣﺎن داﺋﻤﺎً در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ .ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی واﮔﯿﺮ ﺑﺎر زﯾﺎدی را در ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮد اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻤﺪه آن اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ درﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ﻧﯿﺰ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﺸﺮی و ﻧﺤﻮه رﻓﺘﺎر ﻣﺮدم ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻫﻤﻮاره ﻻزم
اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﻪ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،در ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وآﻣﻮزﺷﯽ آن زﻣﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﻮد .ﻣﺴﻠﻤﺎً در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﺎص در زﻣﯿﻨﮥ
ﺗﻌﺮﯾﻒ و اﻫﻤﯿﺖ آن ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽﻣﺎن را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ
ﭘﯿﺎم ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﺮدم در آن ﺣﯿﻄﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ راه ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل آن
ﺑﯿﻤﺎری(.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺆﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ﯾﮏ روﻧﺪ ﭘﻮﯾﺎ و ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪون ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻪ روز ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی
ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورد.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺧﻮﺑﯽ در ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل اﻏﻠﺐ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻣﻬﻢ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪه و
ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺰارده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮری وﮔﺮوهﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ در ﺳﻄﺢ
اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻃﺮاﺣﯽ و ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺒﺘﺎً زﯾﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺑﻌﻀﺎً ﺗﻨﻮع اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺪام ،ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﻀﻮر ذﻫﻦ ﻻزم )ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺎﯾﻊ( در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺮی
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺨﺼﻮص در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﯾﮏ اﻗﺪام ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻠﯿﺪی دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ )اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻧﻮﭘﺪﯾﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺪز ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی دارد(.
ﺑﺮای ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻮﺛﺮ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اوﻻً ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ارﮔﺎﻧﻬﺎی ﻣﻮﺛﺮ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺛﺎﻟﺜﺎً از ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ

ﮐﺎ رآﻣﺪی اﺳﺘﻔﺎده

ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر در وﻫﻠﻪ اول ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی ﮐﻠﯿﺪی و ﺳﭙﺲ اﯾﺠﺎد
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ارﮔﺎﻧﻬﺎی ﻓﻮق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﺧﺎص در ﯾﮏ دورۀ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻘﺪری از ﻃﺮﯾﻖ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺑﺎ روﺷﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آﻣﻮزش داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ اﯾﻦ آﻣﻮزش ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﮔﺮدد )ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮزﺷﻬﺎ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺎرس و ﺑﺴﯿﺞ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺳﺮﺧﮏ و
ﺳﺮﺧﺠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ( .ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺑﻀﺎﻋﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ﺣﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
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ﺧﻮد راﺳﺎً ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻼﻣﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻋﻬﺪهدارﮔﺮدد .در ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر ﺗﻼش ﻓﺮاواﻧﯽ را در ﻣﺮاﮐﺰ روﺳﺘﺎﺋﯽ و ﺷﻬﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ وﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﻮدهاﯾﻢ .اﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ اﻣـــﺮوز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ از ﺗﻮان ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﭘﺮﺳﻨﻞ زﺣﻤﺘﮑﺶ آن
اﺳﺖ.
دراﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﮔﺮوه ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺮآن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺪﻣﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻮق ﺑﺮدارد .اوﻻً ﺧﻼﺻﻪای ازﮐﻠﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم
ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎری را در ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮای دو ﺳﻄﺢ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ و ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اراﺋﻪ دﻫﺪ و در ﺛﺎﻧﯽ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻫﺮﺑﯿﻤﺎری اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎری و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﺪﺑﻨﺪی ﻫﺮﮐﺪام از ﭘﯿﺎﻣﻬﺎ ﻃﯽ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن اﻋﻼم ﻣﯿﮕﺮدد ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﯾﮏ ﭘﯿﺎم در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﺎ اﻧﻮاع روﺷﻬﺎ آﻣﻮزش داده ﺷﻮد.
ﺑﻤﻮازات اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ آﻧﯿﻢ اﮔﺮ ﻫﻤﮑﺎری رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﻠﺐ ﮔﺮدد )اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع( آﻣﻮزﺷﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن و وﺳﯿﻌﺘﺮ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎری در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ  4ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ،در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺳﺎده ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﻫﻤﮑﺎر ﺑﻬﻮرز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﯿﻦ آﻧﺮا ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺪ .در ﻣﻮرد
ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻓﻮق ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﯿﻪ وﯾﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻓﻮق در ﭘﺸﺖ درب اﻃﺎﻗﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﺪﻣﺖ
اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺼﺐ ﺷﻮد و از ﻫﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻮرد ﻣﺤﺘﻮای آن ﺳﻮال ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ از وی
درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺸﺖ درب اﻃﺎق ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ ﺑﻬﻮرز ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮ
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ،ﻣﺤﻞ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﺎم ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺨﺶ اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ،در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﻠﯿﮥ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻢ را ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻫﻤﮑﺎرﻣﺎن ﺑﺮای آﻣﻮزش
و ﯾﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﺪ آوردهاﯾﻢ ،ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل آﻣﻮزش ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺸﻪﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﻮرز ﯾﮏ اﻗﺪام آﻣﻮزﺷﯽ و
ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﯾﮏ اﻗﺪام ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﯿﺰ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای
ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺳﻞ ﯾﺎ ﻣﺎﻻرﯾﺎ.
ﺑﺨﺶ درﻣﺎن و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ،ﮐﻠﯿﮥ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻤﺎران ﯾﺎ در راﺳﺘﺎی درﻣﺎن و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ
ﺑﯿﻤﺎران ﺿﺮوری اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
و اﻣﺎ ذﮐﺮ دو ﻧﮑﺘﮥ زﯾﺮ ﺿﺮوری اﺳﺖ:
 -1در ﺗﻌﺪادی از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺑﺨﺶ اﻗـﺪام ﺧﺎﺻـﯽ ﻻزم ﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ دﻟﯿـﻞ درآن
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
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 -2اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤـﯽ و آﺧـﺮﯾﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫـﺎی ﮐـﺸﻮری ﺗﻬﯿـﻪ و ﺗـﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾـﺪه و ﻫﯿﭽﮕـﺎه
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷـﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ در ﻣـﻮاردی ﺗﻨﺎﻗـﻀﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،آﺧـﺮﯾﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫـﺎی ﮐـﺸﻮری و
ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از ﻫﻤﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات در ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎ را ﯾﺎری ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻧﻤﻮد اﻣﯿﺪوارم اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺷﻔﺎفﺗﺮ ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ
و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻗﺪﻣﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﮐﻮﺷﺎ
ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ و
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﺷﺮﻗﯽ
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اﯾﺪز )ﮐﺪ (001:
اﻟﻒ  -ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
 -1اﯾﺪز ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری وﯾﺮوﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺪن را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮده و ﺑﯿﻤﺎر را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﻮاع ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎ و ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ
ﺑﯽدﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 - 2اﯾﺪز ﻫﻤﻪ ﻣﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،آﮔﺎﻫﯽ از راﻫﻬﺎی اﻧﺘﻘﺎل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﺪز ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
 %90 - 3ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
 11/ 8 - 4ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻮان ) 15ﺗﺎ  25ﺳﺎﻟﻪ( در ﺟﻬﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ  HIVﯾﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ اﯾﺪز ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -5اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی آﻣﯿﺰﺷﯽ زﻧﮓ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز اﺳﺖ.
 -6اﻋﺘﯿﺎد ﺗﺰرﯾﻘﯽ و ﺑﯽ ﺑﻨﺪ ﺑﺎری ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز را ﺑﻬﻤﺮاه دارد ،از آن ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
 -7در ﻗﺎرۀ آﺳﯿﺎ در ﻫﺮ روز  7200ﻧﻔﺮ ﺟﻮان ﺑﻪ وﯾﺮوس اﯾﺪز آﻟﻮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 -8در ﻫﺮ ﺳﺎل ،در ﺟﻬﺎن ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد آﻟﻮده ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد و 3ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
 -9ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ آﺳﻮدﮔﯽ ،رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،دوﺳﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ او اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ و
اﮔﺮ ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ وی ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎ او در ﯾﮏ ﻣﯿﺰ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ.
 -10اﻓﺮاد آﻟﻮده ﺑﻪ  HIVو ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد در ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی ﻣﻨﺘﻘﻠﮥ
ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻔﻮﻧﺘﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً از ﺗﻤﺎسﻫﺎی
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯽﻣﺤﺎﺑﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ.

ب  -اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ
 - 1آﻣﻮزش ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ واﺣﺪ ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻫﺪف آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ.
 -2ﻣﺸﺎﻏﻞ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ )دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﺗﺠﺮﺑﯽ ،آراﯾﺸﮕﺮان و  (...ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮده و آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﺑﺪﻫﯿﺪ.
 -3در ﻣﻮرد اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
 -4راﻫﻬﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز را ﺑﻪ ﻣﺮدم آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ.
 -5راﻫﻬﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز را ﺑﻪ ﻣﺮدم آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ.
 -6اﻓﺮاد ﭘﺮ ﺧﻄﺮ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ.
 -7اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی آﻣﯿﺰﺷﯽ را در اﻧﺘﻘﺎل اﯾﺪز ﺑﻪ ﻣﺮدم آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ.
 -8اﺻﻮل ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ را ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮ و در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ.
 -9ﻃﺮز ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺪوم را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ.
 -10در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ،ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی آﻣﯿﺰﺷﯽ )اﯾﺪز و  (...ﮐﺎﻧﺪوم در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ )اﻓﺮاد ﭘﺮﺧﻄﺮ و
در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ( ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
 -11ﻃﺮز ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﺳﺮﻧﮓ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮ آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ.
 -12ﻟﻮازم ﺑﺮﻧﺪه و ﺳﺮﻧﮓ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺻﻮﻟﯽ در  Safety Boxﺟﻤﻊ آوری و ﻣﻌﺪوم ﮔﺮدﻧﺪ.

ج  -ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ
اﻓﺮاد ﭘﺮﺧﻄﺮ )ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺰرﯾﻘﯽ ،اﻓﺮاد دارای ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ و (...را ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎوره و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ ودرﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی رﻓﺘﺎری اﺳﺘﺎن )ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ
ﻣﺜﻠﺜﯽ( ارﺟﺎع دﻫﯿﺪ.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی و اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﮥ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
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)ﮐﺪ (002 :

اﻟﻒ  -ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
 1ـ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی آﻣﯿﺰﺷﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪ ﺗﺎً در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻓﺮد آﻟﻮده و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎدر آﻟﻮده ﺑﻪ
ﮐﻮدک ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
 2ـ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از 300ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻮرد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی آﻣﯿﺰﺷﯽ ﮔﺰارش ﻣﯽﮔﺮدد.
 3ـ آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی آﻣﯿﺰﺷﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻮارض ﻣﻬﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎزاﯾﯽ ،ﺳﻘﻂ ،ﺳﺮﻃﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ در
زﻧﺎن و ﮐﻮری ﭼﺸﻢ ﻧﻮزادان ﮔﺮدﻧﺪ؟ ﭘﺲ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻋﻼﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی آﻣﯿﺰﺷﯽ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و
درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
 4ـ وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی آﻣﯿﺰﺷﯽ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل اﯾﺪز را ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
 5ـ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی آﻣﯿﺰﺷﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﺪز دارد.

ب  -اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ
1ـ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺘﻤﺎ آﻣﻮزش ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی آﻣﯿﺰﺷﯽ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
2ـ ﻋﻼﯾﻢ ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی آ ﻣﯿﺰﺷﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮدم آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ.
3ـ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻮﺷﺰد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻼﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی آﻣﯿﺰﺷﯽ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ،
ﻣﺮﮐﺰﺑﻬﺪاﺷﺘﯽدرﻣﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
4ـ ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ ازﻋﺪم درﻣﺎن ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی آﻣﯿﺰﺷﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.
5ـ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و در اﺳﺮع وﻗﺖ را ﮔﻮﺷﺰد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
6ـ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻧﻘﺶ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی آﻣﯿﺰﺷﯽ دراﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﺪز ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
7ـ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶ داوری اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻮده و رازدار ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎﺷﯿﺪ.
8ـ ﺑﺮ ﻟﺰوم داﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
9ـ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺪوم در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی آﻣﯿﺰﺷﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.
10ـ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی آﻣﯿﺰﺷﯽ ﮐﺎﻧﺪوم را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
11ـ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺪم را ﺑﻪ ﻣﺮدم آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ.
12ـﺒﯿﻤﺎران ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن دوره درﻣﺎن از ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺧﻮداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺣﺘﻤﺎً از ﮐﺎﻧﺪوم اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.

ج  -ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎﺑﯽ
1ـ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻋﻼ ﯾﻢ ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻧﮥ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی آﻣﯿﺰﺷﯽ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽدرﻣﺎﻧﯽ ارﺟﺎع دﻫﯿﺪ.
2ـ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻗﺮﻣﺰی ،ﺗﻮرم و ﺗﺮﺷﺢ ﭼﺸﻢ در ﻧﻮزادان ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻮزاد واﻟﺪﯾﻦ وی را ﻧﯿﺰ ارﺟﺎع دﻫﯿﺪ.

د  -درﻣﺎن
ﺑﻪ ﻟﺰوم ﻣﺼﺮف ﻣﺮﺗﺐ و ﮐﺎﻣﻞ داروﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ و ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی و اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﮥ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
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ﺗﺐ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی دﻫﻨﺪه )ﮐﺪ (003 :
اﻟﻒ  -ﭘﯿﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
 - 1ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﻮد را دور از ﻣﺤﻞ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽﺗﺎن ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 - 2ﺣﯿﻦ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن و ﺧﺮد ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻮﺷﺘﯽ از دﺳﺖﮐﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 - 3ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎزه را ﻗﺒﻞ از آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن و ﻣﺼﺮف ،ﺑﻤﺪت  24-48ﺳﺎﻋﺖ در ﯾﺨﭽﺎل )دﻣﺎی  4-8درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد( ﻧﮕﻪداری
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 - 4در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻪ ﺑﺮ روی ﺑﺪن ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻟﻪ ﮐﺮدن و ﮐﻨﺪن آن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﻮدن ﺣﺮارت ﯾﺎ ﻣﻮادی
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﮑﻞ ﮐﻨﻪ از ﭘﻮﺳﺖ ﺟﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ب  -اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ
 – 1آﻣﻮزش اﻫﻤﯿﺖ ﻋﺪم ورود دام از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم و ﻟﺰوم ﻫﻤﮑﺎری در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود دام از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم
 - 2ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ
 - 3ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﺎم داﻣﻬﺎ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻪ در دامﻫﺎ
 - 4آﻣﻮزش ﻧﺤﻮه از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﮐﻨﻪ در ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ
 - 5رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ در ﺑﺮ ﺧﻮرد ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻓﺮد ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ ﺗﺐ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی دﻫﻨﺪه
 - 6آﻣﻮزش اﺟﺘﻨﺎب از ذﺑﺢ دام در ﻣﻨﺎزل و ﻣﺤﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ

ج  -ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ
 - 1ارﺟﺎع ﻓﻮری ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮک و ﻣﺤﺘﻤﻞ )ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮐﺸﻮری( ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ و ﮔﺰارش ﺗﻠﻔﻨﯽ آن
 - 2ﺑﺮرﺳﯽ اﻃﺮاﻓﯿﺎن و ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎری و وﺟﻮد ﮐﻨﻪ و ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﯾﺞ

د  -درﻣﺎن
 - 1ﭘﺒﯿﮕﯿﺮی و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻓﺮد درﻣﺎن ﺷﺪه

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی و اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﮥ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
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ﺗﺐ راﺟﻌﻪ )ﮐﺪ (004 :
اﻟﻒ  -ﭘﯿﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
 - 1ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﻮد را دور از ﻣﺤﻞ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽﺗﺎن ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 - 2در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻪ ﺑﺮ روی ﺑﺪن ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻟﻪ ﮐﺮدن و ﮐﻨﺪن آن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﻮدن ﺣﺮارت ﯾﺎ ﻣﻮادی
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﮑﻞ ﮐﻨﻪ از ﭘﻮﺳﺖ ﺟﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ب  -اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ :
 - 1ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ
 - 2ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﺎم داﻣﻬﺎ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻪ در دامﻫﺎ
 - 3آﻣﻮزش ﻧﺤﻮۀ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﮐﻨﻪ در ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ

ج  -ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ
 - 1در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﺮدی ﺑﺎ ﻋﻼﯾﻢ ﺗﺐ راﺟﻌﻪ )ﺗﺐ و ﻟﺮز ﻋﻮد ﮐﻨﻨﺪه( اﺧﺬ ﻻم ﺧﻮﻧﯽ و ارﺳﺎل آن ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه )ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺎﻻرﯾﺎ(
 - 2ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﺎﯾﺶ
 - 3ﺑﺮرﺳﯽ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎر و ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎر از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﮐﻨﻪ و ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ

د  -درﻣﺎن
 - 1ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﮑﻤﯿﻞ درﻣﺎن ﺗﺎ ﺑﻬﺒﻮدی
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ﺗﺐ ﻣﺎﻟﺖ )ﮐﺪ (005 :
اﻟﻒ  -ﭘﯿﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
 - 1ﺗﺐ ﻣﺎﻟﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﻋﻔﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﯿﻮان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺣﯿﻮان و ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ ﺣﯿﻮان آﻟﻮده ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
 - 2از ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ ﺧﺎم )ﺷﯿﺮ ﻧﺠﻮﺷﯿﺪه ،ﭘﻨﯿﺮ ﺗﺎزه ،ﺳﺮﺷﯿﺮ و ﺧﺎﻣﮥ ﻏﯿﺮﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه( اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.
 - 3در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻘﻂ ﻫﺎی ﻣﮑﺮر در ﺣﯿﻮان ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﻣﺎﻟﺖ در آن ﺣﯿﻮان ﻣﺸﮑﻮک ﺷﺪ.
 - 4در ﺟﻬﺖ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن دامﻫﺎی ﺧﻮد )ﮔﺎو ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰ( ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ب  -اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ
 - 1آﻣﻮزش ﻣﺮدم در ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﯾﺎ اﺳﺘﺮﻟﯿﺰه و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﺷﯿﺮی ﺟﻮﺷﯿﺪه )ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻤﺪت  5دﻗﯿﻘﻪ( و ﭘﻨﯿﺮی ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻤﺪت  2ﻣﺎه در آب ﻧﻤﮏ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 - 2آﻣﻮزش رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺣﯿﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﺷﺤﺎت داﻣﯽ ،ﺑﻪ اﻓﺮادﯾﮑﻪ ﺑﺎ دام ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮑﺶ و (...
 - 3ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﺟﻬﺖ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن دامﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺐ ﻣﺎﻟﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﻨﻞ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ
 – 4آﻣﻮزش اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺮاشﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ )ﻗﺼﺎبﻫﺎ ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎهﻫﺎ و (...

ج  -ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ
 - 1ﺑﻬﻮرز در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻼﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎری و ﻣﺸﮑﻮک ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ
ارﺟﺎع دﻫﺪ )ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮک و ﻣﺤﺘﻤﻞ(.
 - 2ﺑﺮرﺳﯽ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر از ﻧﻈﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺐ ﻣﺎﻟﺖ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ

د  -درﻣﺎن
 - 1آﻣﻮزش و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺼﺮف ﻣﺮﺗﺐ و ﮐﺎﻣﻞ دارو
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ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز )ﮐﺪ (006 :
اﻟﻒ  -ﭘﯿﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
 - 1ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺘﻨﺎب از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز از ﻧﮕﻬﺪاری ﮔﺮﺑﻪ در ﻣﻨﺰل ﺧﻮداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 - 2ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ از ﺑﺎزی ﺑﺎ ﮔﺮﺑﻪ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 - 3ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺧﺎم آﻧﻬﺎ را ﺷﺴﺘﻪ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 - 4ﺑﻬﯿﭻوﺟﻪ ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﺼﻮرت ﺧﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﺖ از ﭘﺨﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ آن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ب  -اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ
 - 1آﻣﻮزش ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت
 - 2ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﺨﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ
 - 3ﭼﻮن اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز در زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.

ج  -ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ
 - 1در ﺻﻮرت ﺳﻘﻂ در زﻧﺎن ﺑﺎردار ،ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻻزم
 - 2ارﺟﺎع اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ اﺧﺘﻼل دﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ
 - 3ﺑﺮرﺳﯽ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎر از ﻧﻈﺮ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎری

د  -درﻣﺎن
 - 1ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺼﺮف ﻣﺮﺗﺐ دارو
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ﺟﺬام )ﮐﺪ (007 :
اﻟﻒ  -ﭘﯿﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
 – 1درﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺿﺎﯾﻌﻪ ﯾﺎ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﯽ ﮐﻢرﻧﮓ ﯾﺎ ﻗﺮﻣﺰرﻧﮓ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﯽﺣﺴﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 2ـ ﺟﺬام ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﻧﺒﻮده و ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎن اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزی و ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﻧﺪارد.

ب  -اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ
 – 1آﻣﻮزش و اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم ﺑﺨﺼﻮص اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ درﻣﺎن ﭼﻨﺪ داروﯾﯽ در ﮐﺎﻫﺶ
ﻋﻔﻮﻧﺖزاﯾﯽ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ
 - 2آﻣﻮزش ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻋﻮارض ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﻣﺮدم

ج  -ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ
 - 1ﺑﺮرﺳﯽ وارﺟﺎع اﻓﺮاد ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ

د  -درﻣﺎن
 - 1ﭘﯿﮕﯿﺮی وﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺤﻮۀ ﻣﺼﺮف دارو
 -2آﻣﻮزش ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ داروﻫﺎی ﺿﺪ ﺟﺬام ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران

ه  -ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ
 - 1آﻣﻮزش ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﺮﺑﺎت و ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ
 - 2در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻋﻼﯾﻢ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ درﺟﮥ 2ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ارﺟﺎع داده ﺷﻮد.
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ﺟﻨﻮن ﮔﺎوی )ﮐﺪ (008 :
ﭘﯿﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
 - 1از ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 - 2از ﺧﺮﯾﺪ دامﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم آورده ﺷﺪهاﻧﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 - 3از ذﺑﺢ دام در ﻣﺤﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
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ﺳﺮﺧﮏ )ﮐﺪ (009 :
اﻟﻒ  -ﭘﯿﺎم آﻣﻮزﺷﯽ
 -1ﺳﺮﺧﮏ ﺑﯿﻤﺎری وﯾﺮوﺳﯽ ﺣﺎد و ﺷﺪﯾﺪاً ﻣﺴﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ راه اﺻﻠﯽ ﺳﺮاﯾﺖ آن ،ﻗﻄﺮات و ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﻮده و در
ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺗﺐ ﺑﺎﻻی  38درﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺜﻮرات ﻗﺮﻣﺰ ﭘﻮﺳﺘﯽ و داﻧﻪﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ در ﻣﺨﺎط دﻫﺎن ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺸﮑﻮک ﺷﺪ.
 -2ﺗﻨﻬﺎ راه ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﺧﮏ ،اﻧﺠﺎم واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ و دوری از ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم درﻣﺎن ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ،ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﺧﮏ ﻋﻮارض ﺟﺪی ﺗﻨﻔﺴﯽ ،ﺷﻨﻮاﯾﯽ و ﮔﻮارﺷﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی
ﻣﯽﮔﺬارد.

ب  -اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ
 -1داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻬﻮرز ﺑﺮای ﻣﺮدم در ﺟﻬﺖ اراﺋﮥ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻻزم در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﺧﮏ و ﻧﺤﻮۀ ﮐﻨﺘﺮل آن
 -2ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ  MMRﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﯾﻤﻨﺴﺎزی ﮐﺸﻮری
 -3اﯾﻤﻦﺳﺎزی ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ از ﺑﯿﻤﺎری اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻌﺪ )ﻏﯿﺮواﮐﺴﯿﻨﻪ( ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻓﺮاد در ﻣﺪت  72ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ  4روز ﭘﺲ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری ،واﮐﺴﯿﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ج  -ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ
 -1وﺟﻮد ﺗﺐ ﺗﻮام ﺑﺎ ﺑﺜﻮرات ﺟﻠﺪی ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮرد ﻣﻈﻨﻮن ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﺧﮏ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد.
 -2ﺑﻬﻮرز ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﺮ ﻣﻮرد ﻣﻈﻨﻮن ﺳﺮﺧﮏ را ﺳﺮﯾﻌﺎً ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽدرﻣﺎﻧﯽ ارﺟﺎع داده و ﺑﺮرﺳﯽ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻣﻮرد
ﻣﻈﻨﻮن را ﺑﻌﻤﻞ آورد.

د  -درﻣﺎن
 -1ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﺧﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﻮرز.
 -2ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻮدک از ﻟﺤﺎظ ﺗﻐﺬﯾﮥ ﻣﻨﺎﺳﺐ )اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻐﺬﯾﮥ ﮐﻮدک ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﮥ ﮐﻮدک ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎی
ﻏﻨﯽ از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  ،Aاداﻣﮥ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮﺗﺐ وزن ﮐﻮدک(
 -3در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻋﻮارض ﺑﯿﻤﺎری ،ارﺟﺎع ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ
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ﺳــﻞّ )ﮐﺪ (010 :
اﻟﻒ  -ﭘﯿﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
 - 1در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺳﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 - 2ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻞ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی واﮔﯿﺮ ﮐﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﺨﺎﻃﺮ درﻣﺎن از ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪا ﻧﻤﻮد

ب  -اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ
 -1ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم :
ـ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﻠﻘﯿﺢ واﮐﺴﻦ ب.ث.ژ در ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ
 -2ﺑﯿﻤﺎران :
ـ ﻋﺪم دﻓﻊ ﺧﻠﻂ در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ـ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻤﺎل ﺟﻠﻮی دﻫﺎن در ﺻﻮرت ﺳﺮﻓﻪ و ﻋﻄﺴﻪ
 -3اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎر :
ـ ﻋﺪم ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﻠﻂ ﺑﯿﻤﺎر
ـ اﺣﺘﯿﺎط در ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻄﺴﻪ و ﺳﺮﻓﮥ ﺑﯿﻤﺎر

ج  -ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ
 - 1اﺧﺬ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺧﻠﻂ )ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ( از اﻓﺮاد ﻣﺸﮑﻮک )ﺳﺮﻓﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ،اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﺳﻢ ،اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ(
 - 2ارﺟﺎع اﻓﺮاد ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ ﺳﻞ ﮐﻪ ﺧﻠﻂ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ
 - 3ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻠﻂ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ارﺟﺎع
 - 4ﭘﯿﮕﯿﺮی و ارﺟﺎع اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎر و اﻓﺮاد ﻣﺸﮑﻮک

د  -درﻣﺎن
 - 1ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف دارو ﺑﺼﻮرت  DOTSدر ﻃﻮل درﻣﺎن
 - 2اﺧﺬ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺧﻠﻂ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه دوم و ﭼﻬﺎرم درﻣﺎن
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ﺳﯿﺎه زﺧﻢ )ﮐﺪ (011 :
اﻟﻒ  -ﭘﯿﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
 - 1از ﺗﻤﺎس ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﺨﺎط زﺧﻤﯽ ﺑﺎ ﺧﺎک ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻮد.
 - 2از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .
 - 3ﺣﯿﻦ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن و ﺧﺮد ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻮﺷﺘﯽ از دﺳﺖﮐﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 – 4در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ ﭘﺸﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ب  -اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ
 - 1ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﯿﺎه زﺧﻢ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح زﺧﻤﯽ ﺑﺪن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮوش اﺳﺘﺮﯾﻞ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﮔﺮدد.
 - 2آﻣﻮزش ﻋﺪم ﺗﻤﺎس ﻣﺨﺎﻃﺎت و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﯿﻮان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﯿﺎهزﺧﻢ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﻮان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﺳﯿﺎه زﺧﻢ وﺟﻮد دارد
 -3آﻣﻮزش ﻟﺰوم ﻣﻌﺪوم ﻧﻤﻮدن ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺣﯿﻮان ﻣﺒﺘﻼ ﺗﻮﺳﻂ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ
 - 4آﻣﻮزش و ﭘﯿﮕﯿﺮی واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﮐﻠﯿﻪ داﻣﻬﺎی داﻣﺪاری ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﯿﺎه زﺧﻢ
 - 5آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﻨﻞ

ج  -ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ
 - 1اﻓﺮاد ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ ﺳﯿﺎه زﺧﻢ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ارﺟﺎع ﮔﺮدﻧﺪ.
 - 2ﺑﺮرﺳﯽ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎر از ﻧﻈﺮ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎری و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ارﺟﺎع آﻧﻬﺎ
 - 3ﺑﺮرﺳﯽ وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎری ﺳﯿﺎه زﺧﻢ در اﺣﺸﺎم ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎری اﻃﻼع ﺑﻪ
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ

د  -درﻣﺎن
 - 1ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺼﺮف دارو ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر
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ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل )ﮐﺪ (012 :
اﻟﻒ  -ﭘﯿﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
1ـ ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ و ﯾﮏ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺣﺎد وﯾﺮوﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﻪ
ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻓﻠﺞ ﺷﻞ ﺣﺎد ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد.
2ـ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ ـ دﻫﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﻮارد ﺑﺮوز ﺗﮏﮔﯿﺮ و ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل اﮐﺜﺮاً
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﯾﯿﺰ رخ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
3ـ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل ،ﺗﻨﻬﺎ راه ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ.
4ـ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻠﺞ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ب  -اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ
1ـ داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻬﻮرز ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺟﻬﺖ اراﺋﮥ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻻزم در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎری ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل و ﻧﺤﻮۀ ﮐﻨﺘﺮل آن و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺎری ﮐﺸﻮری درﻣﻮرد اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری.
 2ـ آﻣﻮزش ﻣﺮدم ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﮐﺸﻮری اﯾﻤﻨﺴﺎزی.
 3ـ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﺮدم ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮران ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در روزﻫﺎی ﻣﻠﯽ اﯾﻤﻨﺴﺎزی و ﻟﮑﻪﮔﯿﺮی.
4ـ آﻣﻮزش ﻣﺮدم ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی.

ج  -ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ
1ـ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻠﺞ ﺷﻞ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮرد ﻣﻈﻨﻮن ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد.
 2ـ ﮐﻠﯿﮥ ﻣﻮارد ﻣﻈﻨﻮن ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ارﺟﺎع داده ﺷﻮد.
 3ـ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺮاء ﮔﺮدد.

د  -درﻣﺎن
1ـ ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﻠﺞ ﺷﻞ ﺣﺎد.
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ﮐﺎﻻآزار )ﮐﺪ (013 :
اﻟﻒ  -ﭘﯿﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
 – 1ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺎﻻآزار و ﺑﺴﯿﺎری ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی دﯾﮕﺮ از اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻬﻨﻪ و زﺑﺎﻟﻪ در اﻃﺮاف ﻣﻨﺎزل
ﺧﻮداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 - 2ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺘﻨﺎب از ورود ﭘﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺟﻠﻮی درب و ﭘﻨﺠﺮه از ﺗﻮری ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 – 3از ﺳﮑﻮﻧﺖ و ﺗﺮدد ﺳﮓﻫﺎی وﻟﮕﺮد در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ب  -اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ
 - 1آﻣﻮزش اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺸﻪ ﺑﻨﺪ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  5ﺳﺎل در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 - 2آﻣﻮزش و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﻨﺎزل و ﭘﺮ ﮐﺮدن درزﻫﺎ وﺷﮑﺎفﻫﺎی دﯾﻮارﻫﺎی ﻣﻨﺎزل
 - 3اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺸﺮهﮐﺶﻫﺎ و دور ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ در ﻣﻨﺎزل
 - 4آﻣﻮزش ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﮕﻬﺎی ﮔﺮ و اﺗﻼف ﺻﺤﯿﺢ آﻧﻬﺎ
 - 5آﻣﻮزش دﻓﻊ ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪهﻫﺎی ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﯽ

ج  -ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ
 - 1در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ اﻓﺮاد )ﺧﺼﻮﺻﺎً ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  5ﺳﺎل( ﺑﺎ ﻋﻼﯾﻢ ﺗﺐ ،ﮐﺎﻫﺶ وزن ،ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ و ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﮑﻢ
ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺎﻻآزارﻣﺸﮑﻮک ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ارﺟﺎع دﻫﯿﺪ.
 - 2اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺎﻻآزار ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ارﺟﺎع داده ﺷﻮﻧﺪ.
 - 3در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺗﻬﯿﮥ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺧﻮن در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،از ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮک ،ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺧﺬ ﺷﺪه و ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﺷﻮد.

د  -درﻣﺎن
 - 1ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﺮﺗﺐ و ﺑﻤﻮﻗﻊ دارو و ﺗﮑﻤﯿﻞ دوره درﻣﺎﻧﯽ
 - 2در ﺻﻮرت اداﻣﮥ ﻋﻼﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﮑﻤﯿﻞ دوره درﻣﺎن ،ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ
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ﮐﯿﺴﺖ ﻫﯿﺪاﺗﯿﮏ )ﮐﺪ (014 :
اﻟﻒ  -ﭘﯿﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
 - 1ﺳﮓ ﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ دار ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 - 2ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎء دام ﻫﺎی ذﺑﺢ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪروش ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ دﻓﻦ ﮔﺮدﻧﺪ.
 - 3ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺧﺎم آﻧﻬﺎ را ﺷﺴﺘﻪ ،اﻧﮕﻞ زداﯾﯽ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 - 4از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ب  -اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ
 - 1آﻣﻮزش ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﻧﮕﻞ زداﯾﯽ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت
 - 2آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﺮدم از ﻧﻈﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی ﺿﺪ اﻧﮕﻠﯽ در ﺣﯿﻮاﻧﺎت
 – 3آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻗﺼﺎﺑﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﮐﺸﺘﺎر دامﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم آورده ﺷﺪهاﻧﺪ.

ج  -ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ
 - 1ﺑﺮرﺳﯽ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ

د  -درﻣﺎن
 - 1ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﺤﻮه درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران و ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ
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ﻣﺎﻻرﯾﺎ )ﮐﺪ (015 :
اﻟﻒ  -ﭘﯿﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
 - 1در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺗﺐ و ﻟﺮز ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 - 2ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺰش ﭘﺸﻪ ،از ﭘﺸﻪﺑﻨﺪ ،ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺸﺮهﮐﺶ و اﻣﺸﯽ ،ﻣﻮاد دورﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ و وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮﻗﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﻟﺮ و ﭘﻨﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 - 3ﺑﻪ در و ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﻣﻨﺎزل ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد ﺗﻮری ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 - 4در ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده )اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﮐﺮﻣﺎن ،ﺑﻮﺷﻬﺮ و  ...و از اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﺎرسآﺑﺎد( ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﮔﺰش ﭘﺸﻪ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ.
 - 5در ﻣﺮاﺟﻌﺖ از ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺗﺐ و ﻟﺮز ﺣﺘﻤﺎً ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ب  -اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ


در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎﻻرﯾﺎ ﺧﯿﺰ اﺳﺘﺎن )روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻻرﯾﺠﺎن ﮐﻠﯿﺒﺮ(

 1ـ آﻣﻮزش اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺸﻪ ﺑﻨﺪ
 2ـ آﻣﻮزش اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ و ﻣﻮاد دور ﮐﻨﻨﺪه )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﻟﺮ و ﭘﻨﮑﻪ و ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ ﻣﺜﻞ ﺣﺸﺮهﮐﺶﻫﺎ و اﻣﺸﯽ(
 3ـ آﻣﻮزش ﭘﺮﮐﺮدن ﺷﮑﺎف دﯾﻮارﻫﺎ
 4ـ آﻣﻮزش ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻫﮑﺸﯽ و ﺧﺸﮑﺎﻧﯿﺪن ﺑﺎﺗﻼﻗﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده
 5ـ آﻣﻮزش ﭘﺮ ﮐﺮدن ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎ ،ﺟﺎری ﮐﺮدن آﺑﻬﺎی راﮐﺪ ،زدودن ﻋﻠﻔﻬﺎ و ﭼﻤﻦﻫﺎی ﮐﻨﺎر ﺟﻮﯾﺒﺎرﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده
 6ـ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺎﻫﯽ ﮔﺎﻣﺒﻮزﯾﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده
 7ـ آﻣﻮزش و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﺼﺐ ﺗﻮری ﺑﻪ درﺑﻬﺎ و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ


در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎک :

 - 1ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎﻻرﯾﺎ ﺧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺮدم
 - 2آﻣﻮزش ﻣﺮدم ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮔﺰش ﭘﺸﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎﻻرﯾﺎ ﺧﯿﺰ

ج  -ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ
 1ـ ﺗﻬﯿﻪ ﻻم ﺧﻮﻧﯽ از اﻓﺮاد ﺗﺐ دار ﻣﺸﮑﻮک در ﻃﻮل ﺳﺎل در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎﻻرﯾﺎ ﺧﯿﺰ
 2ـ ﺗﻬﯿﻪ ﻻم ﺧﻮﻧﯽ از اﻓﺮاد ﺗﺐ دار ﻣﺸﮑﻮک در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎک در ﻓﺼﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری
 3ـ ﺑﺮرﺳﯽ اﻓﺮاد وارده از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎﻻرﯾﺎ ﺧﯿﺰ ﮐﺸﻮر
 4ـ ﺑﺮرﺳﯽ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻣﻮارد ﻣﺜﺒﺖ
 5ـ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﺎﯾﺶ
 6ـ ﮔﺰارش ﻣﻮارد ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ

د  -درﻣﺎن
 - 1ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﻈﻢ دارو ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺎ اﺗﻤﺎم ﻣﺼﺮف ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮐﺸﻮری
 - 2ارﺟﺎع اﻓﺮاد ﻣﺸﮑﻮک در ﺣﯿﻦ درﻣﺎن و ﭘﺲ از ﺧﺘﻢ درﻣﺎن
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وﺑﺎ ـ وﺑﺎ و وﺑﺎی اﻟﺘﻮر )ﮐﺪ (016 :
اﻟﻒ  -ﭘﯿﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
1ـ وﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺎد ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮاً در اﺛﺮ ﻣﺼﺮف آب آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﺪﻓﻮع اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻢ ﻣﯿﮑﺮوب ،اﺳﻬﺎل
آﺑﮑﯽ ﺷﺪﯾﺪی روی ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ آب و اﻣﻼح از ﻃﺮﯾﻖ رودهﻫﺎ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺻﺤﯿﺢ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻮد.
2ـ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ در روﺳﺘﺎﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آب رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺟﻮﯾﺒﺎرﻫﺎ و ﭼﺎهﻫﺎی ﮐﻢ ﻋﻤﻖ و در ﺷﻬﺮﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آب
ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﺧﻮب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﺸﺪه و ﻏﺬاﻫﺎی آﻟﻮده اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎ ﻧﺸﺖ ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
3ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﯿﻤﺎری از ﻃﺮﯾﻖ آب آﻟﻮده اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﯿﻮع ﺳﺮﯾﻊ و اﻧﻔﺠﺎری ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

ب  -اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ
1ـ داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻬﻮرز ﺑﺮای ﻣﺮدم در ﺟﻬﺖ اراﺋﮥ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻻزم در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ و ﻧﺤﻮۀ اﻧﺘﻘﺎل و ﮐﻨﺘﺮل آن.
2ـ آﻣﻮزش ﻣﺮدم ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﭼﺎهﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻨﺎزل و ﻣﮑﺎن ﺗﻬﯿﮥ آب ﺷﺮب )ﻗﻨﺎت ،ﮐﺎرﯾﺰ ،ﭼﺸﻤﻪ ( ... ،و اﺳﺘﻔﺎده از
آب ﺳﺎﻟﻢ
 3ـ آﻣﻮزش ﻣﺮدم ﻣﺒﻨﯽﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را ﮐﺎﻣﻼً ﺑﭙﺰﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ را ﺑﺪﻗﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه را در اﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 4ـ آﻣﻮزش ﻣﺮدم در راﺳﺘﺎی رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی
 5ـ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺤﻮۀ ﺗﺪﻓﯿﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﻓﻮتﺷﺪﮔﺎن در اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﻬﺎﻟﯽ ﺣﺎد
 6ـ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺤﻮۀ ﮐﻠﺮﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﻣﻨﺒﻊ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ

ج  -ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ
1ـ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﻬﺎل ﺣﺎد آﺑﮑﯽ ،ﺑﻌﺪ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﯿﻪ ) ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎﯾﻊ درﻣﺎﻧﯽ ( ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳﺮﯾﻌﺎً ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
درﻣﺎﻧﯽ ارﺟﺎع داده ﺷﻮد.
2ـ در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻮﻣﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﻓﺮد  5ﺳﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﻻی  5ﺳﺎل ﮐﻪ در اﺛﺮ اﺳﻬﺎل ﺣﺎد آﺑﮑﯽ دﭼﺎر ﮐﻢ آﺑﯽ
)ﻫﯿﺪراﺗﺎﺳﯿﻮن( ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﻬﺎل ﺣﺎد آﺑﮑﯽ ﺑﻤﯿﺮد ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮرد ﻣﻈﻨﻮن ﺑﯿﻤﺎری وﺑﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ودرﻣﺎﻧﯽ ﮔﺰارش ﮔﺮدد.
3ـ از ﮐﻠﯿﮥ ﻣﻮارد اﺳﻬﺎﻟﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻤﺎری اﻟﺘﻮر ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ.

د  -درﻣﺎن
 1ـ ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﻬﺎل ﺣﺎد آﺑﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﻮرز
 2ـ ﺟﺒﺮان ﮐﻢآﺑﯽ ﺑﺪن ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻌﺎت و  ORSدر اﺳﻬﺎل ﺣﺎد آﺑﮑﯽ
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ﻫﺎری )ﮐﺪ (017 :
اﻟﻒ  -ﭘﯿﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
 - 1از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﮔﺰش ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻫﻠﯽ و وﺣﺸﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 - 2ﻫﺎری ﺑﯿﻤﺎری وﯾﺮوﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺰﯾﺪن ﺣﯿﻮان ﻫﺎر ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﻣﺮگ ﺣﺘﻤﯽ ﻓﺮد ﻣﯽﺷﻮد.
 - 3ﮐﻠﯿﻪ ﺳﮓ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺒﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ب  -اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ
 - 1آﻣﻮزش ﻣﺮدم در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ در ﺻﻮرت ﺣﯿﻮان ﮔﺰﯾﺪﮔﯽ اﺑﺘﺪا ﻣﺤﻞ زﺧﻢ ﮔﺰش را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺷﺴﺘﻪ و ﺑﺪون ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 - 2در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﺤﻞ ﮔﺰش ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻓﺮد ،اﯾﻦ ﮐﺎر در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ در ﺧﺎﻧﮥ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.
 - 3آﻣﻮزش و ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻓﺮاد ﺣﯿﻮان ﮔﺰﯾﺪه در ﻣﻮرد رﻋﺎﯾﺖ ﻟﺰوم درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻮﺑﺘﻬﺎی واﮐﺴﻦ ﺿﺪ ﻫﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای وی
ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 - 4آﻣﻮزش ﻓﺮد ﺣﯿﻮان ﮔﺰﯾﺪه در ﻣﻮرد ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن ﺣﯿﻮان ﮔﺰﻧﺪه )ﺳﮓ و ﮔﺮﺑﻪ( ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻤﺪت  10روز در ﺻﻮرت
ﺻﺎﺣﺐ دار ﺑﻮدن.

ج  -ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ
 - 1ارﺟﺎع اﻓﺮاد ﺣﯿﻮان ﮔﺰﯾﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ واﮐﺴﻦ ﯾﺎ ﺳﺮم ﺿﺪ ﻫﺎری
 - 2ارﺟﺎع اﻓﺮاد ﻣﺸﮑﻮک و در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎری ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ
 - 3ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ ﺣﯿﻮان ﮔﺰﻧﺪه )زﻧﺪه ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻣﺮگ( ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺿﺪ ﻫﺎری
 - 4راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آزﻣﺎﯾﺶ از ﺣﯿﻮان ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ ﻫﺎری
 - 5ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﻠﻘﯿﺢ ﻧﻮﺑﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪی واﮐﺴﻦ ﻓﺮد ﺣﯿﻮان ﮔﺰﯾﺪه

د  -درﻣﺎن
 - 1ارﺟﺎع اﻓﺮاد ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎری ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ
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ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ  Bو ) Cﮐﺪ (018 :
اﻟﻒ  -ﭘﯿﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
 – 1ﻫﭙﺎﺗﯿﺖﻫﺎی  Bو  Cﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪی )ﺟﮕﺮ ﺳﯿﺎه( ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آنﻫﺎ زردی اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.
 – 2ﻫﭙﺎﺗﯿﺖﻫﺎی  Bو  Cاز ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮن و ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﺪن ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 - 3ﭼﻮن ﻋﻮارض ﻣﻬﻤﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﺮﻃﺎن و آب آوردن ﺷﮑﻢ دارد ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از آن ﺑﺎ روش واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن و رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﺮد )در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ  Bواﮐﺴﻦ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ ﺑﺮای ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ  Cواﮐﺴﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد(.
 - 4ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻤﺎس ﻧﺪارﻧﺪ ﻟﺬا واﮐﺴﻦ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺿﺮوری ﻧﯿﺴﺖ .

ب  -اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ
 - 1واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ و اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ واﺣﺪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﯾﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮﮐﺰ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ B
 - 2ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﺎﮐﻦ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ آراﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﺗﯿﺰ و ﺑﺮﻧﺪه و ﻧﺤﻮه ﺟﻤﻊ آوری و دﻓﻊ
ﺻﺤﯿﺢ آن
 - 3آﻣﻮزش ﻣﺮدم در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ و ﯾﺎ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف
 - 4ﺟﻤﻊ آوری و دﻓﻊ ﺻﺤﯿﺢ ﺳﺮﺳﻮزﻧﻬﺎی آﻟﻮده و زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ
 - 5آﻣﻮزش ﻣﺎدران  HbsAgﻣﺜﺒﺖ ﺣﺎﻣﻠﻪ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎﻣﺎﮔﻠﺒﻮﻟﯿﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در  12ﺳﺎﻋﺖ اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد
 - 6ارﺟﺎع اﻓﺮاد ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ

ج  -ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ
 - 1ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻮارد ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر و ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ
 - 2ارﺟﺎع اﻓﺮاد دارای ﻋﻼﯾﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺮﻗﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ
 - 3ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ارﺟﺎع اﻓﺮاد دارای رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ و ﯾﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ
 - 4ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ارﺟﺎع اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻣﻮارد ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ

د  -درﻣﺎن
 -1ﭘﯿﮕﯿﺮی و ارﺟﺎع ﺑﯿﻤﺎران و ﻣﻮارد  HbsAgﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ
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اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻔﯿﻒ رواﻧﯽ )ﮐﺪ (051 :
اﻟﻒ  -ﭘﯿﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
 - 1درﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻋﻼﯾﻢ ﺑﯽ اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ ،ﭘﺮاﺷﺘﻬﺎﯾﯽ ،ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ،ﮐﻢ ﺧﻮاﺑﯽ ،ﺑﯿﻘﺮاری ،اﺿﻄﺮاب ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،وﺳﻮاس،
ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ،ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و اﺣﺴﺎس درد در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ب  -اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ
 1ـ آﻣﻮزش ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس
 2ـ ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ورزش
 - 3آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ
 - 4ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﻔﺲ
 - 5آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺰوه در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺧﻔﯿﻒ رواﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ

ج  -ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ
 - 1ﺑﻬﻮرز ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻼﯾﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺸﮑﻮک ﺷﺪه و ﻓﺮد را ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ارﺟﺎع دﻫﺪ.

د  -درﻣﺎن
 1ـ ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ درﻣﺎن
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ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ )ﮐﺪ (052 :
اﻟﻒ  -ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
 - 1ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﯾﮏ ﻧﻮع ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ارﺛﯽ از واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻗﻞ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ژن ﻣﻌﯿﻮب اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
 - 2ﻧﺎﻗﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ را ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﯿﻨﻮر ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺒﻮده و ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺎ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ
ﻣﯿﻨﻮر دﯾﮕﺮی ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﮑﺎن دارد ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﺎژور ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد.
 - 3ﻗﺒﻞ از ﺗﺪارک ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ازدواج ،ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ازدواج و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯿﻨﺎﻣﻪ،
آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ را در ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ آزﻣﺎﯾﺶ و ﻣﺸﺎوره ﻗﺒﻞ از ازدواج اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯽ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت
ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺪارک ﻣﺮاﺳﻢ ازدواج و ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺎﻣﯿﻞ و آﺷﻨﺎﯾﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .
 - 4ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ،ارزاﻧﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮﯾﻦ راه ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻋﺪم ازدواج دو ﻓﺮد ﻧﺎﻗﻞ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ.

ب  -اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ وﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ
 - 1ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮوﻫﻬﺎی در آﺳﺘﺎﻧﻪ ازدواج ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد )ﺷﺎﻣﻞ :داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﺳﻮم راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺑﺎﻻﺗﺮ،
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺳﺮﺑﺎزان( و اﻓﺮاد ذی ﻧﻔﻮذ )ﺷﺎﻣﻞ :ﻋﺎﻗﺪﯾﻦ رﺳﻤﯽ و ﻋﺎﻗﺪﯾﻦ ﻣﺤﻠﯽ( و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ
در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ،ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﻮری ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ و ﺑﯿﺎن ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﭘﯿﺶ روی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :اﻟﻒ ( ﻋﻘﺪ ﺷﺮﻋﯽ ﭘﯿﺶ از ﻋﻘﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ب ( ﺗﺪارک ﻣﺮاﺳﻢ ازدواج ﭘﯿﺶ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ،ج ( ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺷﺪن روﻧﺪ آزﻣﺎﯾﺸﺎت و ﻋﺪم ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ آن از ﺳﻮی ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ازدواج
 – 2آﻣﻮزش ﻻزم ﺑﻪ زوج ﻧﺎﻗﻞ ازدواج ﮐﺮدۀ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽدرﻣﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺎرداری
 3ـ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده زوﺟﯿﻦ ﻧﺎﻗﻞ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ و اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
 4ـ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ زوﺟﯿﻦ ﻧﺎﻗﻞ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ دار ﺷﺪن ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﻣﻄﻤﺌﻦ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از
ﺑﺎرداری )ﺗﻮﺑﮑﺘﻮﻣﯽ و وازﮐﺘﻮﻣﯽ(.
 – 5ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ اول آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﺮای
آﻧﺪﺳﺘﻪ از زوﺟﯿﻦ ﻧﺎﻗﻞ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ دارﺷﺪن دارﻧﺪ.
 – 6ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪ در ﻫﻔﺘﻪ دﻫﻢ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ از زوﺟﯿﻦ ﻧﺎﻗﻞ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
را اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ.
 –7ارﺟﺎع ﺟﻬﺖ ﺳﻘﻂ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای زوﺟﯿﻦ ﻧﺎﻗﻞ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم  ،PNDﺟﻨﯿﻦ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﺎژور ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -8ﺗﺸﻮﯾﻖ زوﺟﯿﻦ ﻧﺎﻗﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ دارﺷﺪن دارﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دادن ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﮐﺸﻮر ﺑﻤﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ژﻧﺘﯿﮏ.
9ـ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺧﺼﻮص اﻫﻤﯿﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮارد ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ.

ج  -ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ
 - 1ارﺟﺎع ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه از زوﺟﯿﻦ ﻧﺎﻗﻞ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ 8 – 12 ،ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ
 - 2ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﺎژور و زوﺟﯿﻦ ﻧﺎﻗﻞ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ در اوﻟﯿﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮار و اﻧﻌﮑﺎس آن در ﺳﺘﻮن
ﻣﻼﺣﻀﺎت ﺻﻔﺤﻪ دوم ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﺎﻧﻮار و ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
 - 3ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﺎژور و ﻗﺮار دادن آن در ﭘﻮﺷﻪ ﺧﺎﻧﻮار و اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ:
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ B

د  -درﻣﺎن
اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺗﺰرﯾﻖ ﺧﻮن و دﺳﻔﺮال
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دﯾﺎﺑﺖ )ﮐﺪ (053 :
اﻟﻒ  -ﭘﯿﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
1ـ ﺑﯿﻤﺎری دﯾﺎﺑﺖ ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود ،زﯾﺮا ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی اﻋﻀﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻠﺐ،
ﺷﺮﯾﺎﻧﻬﺎ ،ﻣﻐﺰ ،ﮐﻠﯿﻪﻫﺎ و ﭼﺸﻤﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
2ـ اﮔﺮ در ﺧﺎﻧﻮادۀ درﺟﮥ ﯾﮏ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻤﺎر دﯾﺎﺑﺘﯽ وﺟﻮد دارد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮﯾﺪ.
3ـ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻋﻼﯾﻢ ﭘﺮﺧﻮری ،ﭘﺮﻧﻮﺷﯽ و ﭘﺮادراری ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎری دﯾﺎﺑﺖ ﻣﺸﮑﻮک ﺷﺪه و ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
4ـ اﻏﻠﺐ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ در اﺑﺘﺪای ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻇﺎﻫﺮاً ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﻼﻣﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺑﯿﻤﺎری ﺑﯽﺳﺮوﺻﺪا ﺑﻪ ﺳﯿﺮ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
5ـ درﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺗﺤﺮک ﮐﺎﻓﯽ ،ﺗﻐﺬﯾﮥ ﺳﺎﻟﻢ ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺿﺎﻓﻪ وزن ،ﺗﺮک ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت واﻟﮑﻞ ،ﻣﯽﺗﻮان از ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری
دﯾﺎﺑﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻧﻤﻮد.
6ـ ﺑﯿﻤﺎری دﯾﺎﺑﺖ ،درﺻﻮرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ،ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ب  -اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ
1ـ داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻬﻮرز ﺑﺮای ﻣﺮدم وﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ در ﺟﻬﺖ اراﯾﮥ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻻزم در ﻣﻮرد دﯾﺎﺑﺖ،
ﻋﻮارض و ﻧﺤﻮۀ ﮐﻨﺘﺮل آن.
2ـ ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﻮرز در راﺳﺘﺎی اﺷﺎﻋﮥ ﺷﯿﻮۀ زﻧﺪﮔﯽ ﺻﺤﯿﺢ )ﺗﻐﺬﯾﮥ ﺳﺎﻟﻢ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف

ﻧﻤﮏ و اﺿﺎﻓﻪ ﻧﮑﺮدن ﻧﻤﮏ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ،ﮐﺎﻫﺶ وزن ،وﺟﻮد ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ورزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﻈﻢ ،ﺗﺮک ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت و
اﻟﮑﻞ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ(.

ج  -ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ
ﺑﻬﻮرز در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﻋﻼﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎری دﯾﺎﺑﺖ )ﺑﺨﺼﻮص در اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ( و ﻣﺸﮑﻮک ﺷﺪن ﺑﻪ آن ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻓﺮد
را ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ارﺟﺎع دﻫﺪ .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ دﯾﺎﺑﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

اﻟﻒ( ﮐﻠﯿﮥ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺎﻻی  30ﺳﺎل دارای ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی زﯾﺮ :
ـ ﭼﺎﻗﯽ )  BMIﻣﺴﺎوی ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ( 30
ـ ﺳﺎﺑﻘﮥ دﯾﺎﺑﺖ در ﺧﺎﻧﻮادۀ درﺟﮥ ﯾﮏ )ﭘﺪر ،ﻣﺎدر ،ﺧﻮاﻫﺮ ﯾﺎ ﺑﺮادر (
ـ داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻋﻼﻣﺖ از ﻋﻼﯾﻢ دﯾﺎﺑﺖ ) ﭘﺮﺧﻮری ،ﭘﺮﻧﻮﺷﯽ ،ﭘﺮادراری (
ـ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﻣﺴﺎوی ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  140/90ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮﺟﯿﻮه

ب(ﮐﻠﯿﮥ زﻧﺎن دارای ﯾﮑﯽ از ﺳﻮاﺑﻖ زﯾﺮ :
ـ ﺳﻘﻂ ﺧﻮدﺑﺨﻮدی دوﺑﺎر ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺪون ﻋﻠﺖ ﻣﺸﺨﺺ
ـ ﻣﺮدهزاﯾﯽ
ـ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد ﺑﺎ وزن زﯾﺎد )ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎوی (4 kg
ـ دﯾﺎﺑﺖ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ

ج( ﮐﻠﯿﮥ زﻧﺎن ﺑﺎردار :
ـ ﭘﺲ از ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ )ﻫﻔﺘﮥ  24ﺗﺎ  28ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ() ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن در ﻣﺎه ﺳﻮم ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ(.

ـ زﻧﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ) ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻨﺪ اﻟﻒ و ب ( در اﺑﺘﺪای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎرداری

د  -درﻣﺎن
1ـ ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﮐﺸﻮری ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﻮرز )ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺎﻫﺎﻧﮥ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﭘﺰﺷﮏ و ارﺟﺎع ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮﮐﺰ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ،زﻣﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﻣﺮاﻗﺒﺖ را
ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ(.
2ـ ﭘﯽﮔﯿﺮی ﻣﺼﺮف ﺻﺤﯿﺢ داروﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﺎران و اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻋﺪم ﻗﻄﻊ ﻣﺼﺮف ﺧﻮدﺳﺮاﻧﮥ آﻧﻬﺎ
3ـ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮﮐﺰ
 4ـ در ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌﮥ ﺑﯿﻤﺎر دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از دﻓﺘﺮﭼﮥ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎر و وارد ﻧﻤﻮدن
اﻃﻼﻋﺎت در ﻓﺮﻣﻬﺎی ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
5ـ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ در ﺻﻮرت اداﻣﮥ ﻋﻼﯾﻢ و ﯾﺎ ﺑﺮوز ﻋﻮارض ﺑﯿﻤﺎری دﯾﺎﺑﺖ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎ
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ﺳﺎﯾﮑﻮز )ﮐﺪ (054 :
اﻟﻒ  -ﭘﯿﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
 1ـ روح و روان اﻓﺮاد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﺴﻢ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻮد .ﭘﺲ اﻓﺮاد دﭼﺎر اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ،ﺑﯿﻤﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 2ـ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﻋﻼﯾﻢ زﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ ﻣﺸﮑﻮ ک ﺷﻮﯾﺪ :
ـ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺣﺮف ﻫﺎی ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ ﻣﯽزﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ و ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﻣﺸﮑﻮک و ﺑﺪﺑﯿﻦ اﺳﺖ .
ـ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﯽ دﻟﯿﻞ ﺧﻮﺷﺤﺎل اﺳﺖ ،ﭘﺮﺣﺮف اﺳﺖ ،ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﺷﺪﯾﺪ دارد ،ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺎد و ﺑﯽ ﻫﺪف اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و اﺣﺴﺎس
ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﯽﻣﻮرد ﺑﺬل و ﺑﺨﺸﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺪام آواز وﺷﻌﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ زود ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ،ﮔﺮﯾﺎن و ﯾﺎ ﺧﻨﺪان
ﻣﯽﺷﻮد.
ـ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻏﻤﮕﯿﻦ وﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ را دوﺳﺖ دارد ،ﺑﯽ دﻟﯿﻞ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﯽﺧﻮاب وﺑﯽاﺷﺘﻬﺎ اﺳﺖ ،از زﻧﺪﮔﯽ
ﻧﺎاﻣﯿﺪ اﺳﺖ ،ﻓﮑﺮ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﯾﺎ اﻓﮑﺎر دﯾﮕﺮ ﮐﺸﯽ دارد ،ﺑﻪ ﮐﺎر و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد ﻧﻤﯽرﺳﺪ و ﻏﯿﺮه
 3ـ ازدواج در ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮدی ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد ﺑﻠﮑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮد را ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 4ـ از اﻫﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﻣﺴﺨﺮه ﻧﻤﻮدن ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﯽ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ب  -اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ
 1ـ ﭘﯿﮕﯿﺮی درﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺎ از ﻣﺰﻣﻦ ﺷﺪن ﺑﯿﻤﺎری ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮔﺮدد.
 2ـ آﻣﻮزش ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮﺳﻬﺎ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
 3ـ آﻣﻮزش ﺑﯿﻤﺎر و ﺧﺎﻧﻮادهاش در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ داروﻫﺎی رواﻧﯽ اﮐﺜﺮاً ﺑﻌﺪ از 3ـ  4ﻫﻔﺘﻪ اﺛﺮات درﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ج  -ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ
 1ـ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ﻣﺸﮑﻮک در ﻃﻮل ﺳﺎل و ارﺟﺎع آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ
 2ـ ﺑﺮرﺳﯽ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎر از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎری

د  -درﻣﺎن
 1ـ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﺮﺗﺐ دارو و ﻋﺪم ﻗﻄﻊ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ دارو ﺗﺎ اﺗﻤﺎم دوره درﻣﺎﻧﯽ
 2ـ آﻣﻮزش ﻋﻮارض داروﻫﺎ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎر و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻮارض ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
 3ـ آﻣﻮزش اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎر در ﻣﻮرد ﻧﻈﺎرت آﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺮﺗﺐ دارو ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﺎر

ه  -ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ
 1ـ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﺎد ﺑﯿﻤﺎری از ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .
 2ـ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه و اداﻣﻪ ﺷﻐﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺒﻮدی
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ﺳﺮﻃﺎن )ﮐﺪ (055 :
اﻟﻒ  -ﭘﯿﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
1ـ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا * را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ راه ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﺟﺘﻨﺎب از اﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
2ـ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺳﺮﻃﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ در درﻣﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارد.
3ـ ﻫﻔﺖ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻬﻢ زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻼﯾﻢ ﺳﺮﯾﻌﺎً ﺟﻬﺖ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ:


ﺳﻮء ﻫﻀﻢ و اﺷﮑﺎل در ﺑﻠﻊ



ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﺗﺮﺷﺢ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ از ﺳﻮراخﻫﺎی ﺑﺪن



ﻫﺮ زﺧﻢ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻌﺎً ﺑﻬﺒﻮدی ﻧﯿﺎﺑﺪ



ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻧﻈﻢ و دﻓﻊ ﻣﺪﻓﻮع ﯾﺎ ادرار



ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﻮده در ﺑﺪن ﺑﺨﺼﻮص در ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎ



ﺗﻐﯿﯿﺮات واﺿﺢ در ﺷﮑﻞ و رﻧﮓ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ



ﺳﺮﻓﻪﻫﺎی ﻣﮑﺮر و ﻣﺰاﺣﻢ و ﺧﺸﻦ ﺷﺪن ﺻﺪا

ب  -اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ
1ـ آﻣﻮزش ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا و اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ
2ـ آﻣﻮزش اﻫﻤﯿﺖ اﺟﺘﻨﺎب از ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎنزا در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ
3ـ آﻣﻮزش ﻣﺮدم ﺟﻬﺖ ﻣﺮاﺟﻌﮥ اﻓﺮاد ﺟﻬﺖ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ در ﻣﻮرد ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻫﻔﺖ
ﻋﻼﻣﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ

ج  -ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ
1ـ ارﺟﺎع اﻓﺮاد ﻣﺸﮑﻮک ** ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ
* ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا آﻧﭽﻨﺎن ﺳﺎده و ﻗﻄﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را در  4ﮔﺮوه زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد:
1ـ ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﯿﮏ و وراﺛﺘﯽ
2ـ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ و اﺷﻌﻪﻫﺎی ﯾﻮنﺳﺎز و ﺧﻄﺮﺳﺎز ) اﺷﻌﮥ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ (
3ـ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺗﻮن ،دود ﺳﯿﮕﺎر ،دود ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ ،ﺑﺮﺧﯽ رﻧﮓﻫﺎ ،آرﺳﻨﯿﮏ ،ﺑﺮﺧﯽ روﻏﻦﻫﺎ و ...
4ـ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ وﯾﺮوسﻫﺎ و اﻧﮕﻞﻫﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﺮوس ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ Bدر اﯾﺠﺎد ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎی ﮐﺒﺪ
** اﻓﺮاد ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﯾﻢ ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﮥ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﺻﺮع )ﮐﺪ (056 :
اﻟﻒ  -ﭘﯿﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
 1ـ ﺻﺮع ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ و رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺟﻦزدﮔﯽ ﻧﺪارد.
 - 2ﺻﺮع ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
 3ـ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺻﺮع ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻫﻨﮕﺎم ازدواج ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ آﯾﻨﺪۀ ﺧﻮد اﻃﻼع دﻫﯿﺪ.
 - 4زﻧﺎن ﻣﺼﺮوع ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ و رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪﻧﯿﺎ آورﻧﺪ.

ب  -اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ
 1ـ ﻣﺮدم :
ـ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻋﻼﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﺻﺮع )ﻏﺶ ﮐﺮدن ،دﺳﺖ وﭘﺎ زدن ،ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﮐﻒ از دﻫﺎن ،ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﻦ زﺑﺎن ،ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎری ادرار
و اﺷﮑﺎل در ﺗﻨﻔﺲ(
ـ آﻣﻮزش ﺧﻮدداری از ازدواج ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ
ـ آﻣﻮزش ﻧﺤﻮۀ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﺻﺮﻋﯽ
 2ـ ﺑﯿﻤﺎر:
 ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  6ﺳﺎل ﺑﺠﺎی واﮐﺴﻦ ﺛﻼث ،واﮐﺴﻦ ﺗﻮام ﺧﺮدﺳﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.ـ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﮐﺎر ﮐﺮدن در ارﺗﻔﺎع ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ـ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﮐﺎر ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮﻧﺪه وﺗﯿﺰ ﺧﻮد داری ﮐﻨﺪ.
ـ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺒﺎﯾﺪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
ـ ﺑﯿﻤﺎر از ﮐﻮﻫﻨﻮردی ،ﺷﻨﺎ و ورزﺷﻬﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ.
ـ ﺑﯿﻤﺎر در اﺗﺎق ﺗﺎرﯾﮏ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻧﮑﻨﺪ.
ـ زﻧﺎن ﻣﺼﺮوع ﻗﺒﻞ از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ارﺟﺎع داده ﺷﻮﻧﺪ و و در زﻣﺎن ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ـ زﻧﺎن ﻣﺼﺮوع ﺷﯿﺮده ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد اداﻣﻪ درﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺣﻤﻼت ﺻﺮع از ﻣﺼﺮف زﯾﺎد ﻧﻤﮏ و ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. از ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر و اﻟﮑﻞ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. -ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﺗﺐ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز و ﯾﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺣﻤﻼت ﺻﺮع ﮔﺮدد.

ج  -ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ
 1ـ ﺑﻬﻮرز در ﺣﯿﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎﻻﻧﻪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد وﺟﻮد اﻓﺮاد ﺻﺮﻋﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 2ـ ﺑﻬﻮرز در ﺻﻮرت ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻮدن ﻓﺮد ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺻﺮع وی را ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽدرﻣﺎﻧﯽ ارﺟﺎع دﻫﺪ.

د  -درﻣﺎن
 1ـ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ اداﻣﻪ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﺻﺮﻋﯽ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دوره درﻣﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدد.
 2ـ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎر درﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﺮﺗﺐ دارو و ﻋﺪم ﻗﻄﻊ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ دارو
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ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ذﻫﻨﯽ )ﮐﺪ (057 :
اﻟﻒ  -ﭘﯿﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
 1ـ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺧﻮد دارای ﺗﺄﺧﯿﺮ در رﻓﺘﺎر ،ﺣﺮﮐﺖ و ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 2ـ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ازﺗﻮﻟﺪ ﮐﻮدک ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪۀ ذﻫﻨﯽ از ازدواج ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 3ـ ﻣﺎدران ﺑﺎردار ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ ﻣﺎﻣﺎی دورهدﯾﺪه زاﯾﻤﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 - 4ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪهﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ ،ﺑﯿﻤﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮرد اذﯾﺖ وآزار ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
 5ـ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ را در زﻣﺎن رادﯾﻮ ﮔﺮاﻓﯽ از ﺑﺎردار ﺑﻮدن ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ب  -اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ
1ـ آﻣﻮزش زﻧﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻗﺒﻞ از 18ﺳﺎﻟﮕﯽ وﺑﻌﺪ از 35ﺳﺎﻟﮕﯽ
2ـ آﻣﻮزش ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺻﺤﯿﺢ در دوران ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ وﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ دارو و ﻋﺪم اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﯿﮕﺎر ،ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﻟﮑﻞ
 3ـ آﻣﻮزش اﺟﺘﻨﺎب از ﺿﺮﺑﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و رواﻧﯽ در دوران ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ
 4ـ آﻣﻮزش ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ذﻫﻨﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺎوره ﺟﻬﺖ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣﺠﺪد

ج  -ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ
 1ـ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎران در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
 2ـ ارﺟﺎع ﻣﻮارد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﻣﺸﮑﻮک و ﻣﻮاردﯾﮑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ در رﻓﺘﺎر ،ﮔﻔﺘﺎر و ﺣﺮﮐﺖ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ
 3ـ ارﺟﺎع ﻣﺎدران ﺑﺎردار دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ
٤ـ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﯾﺮﻗﺎن ﻧﻮزادی و ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﻨﺞ در دوران ﻧﻮزدای ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ

د  -ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ
 1ـ آﻣﻮزش واﻟﺪﯾﻦ در ﻣﻮرد ﻟﺰوم ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدک ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮزﻧﺪان در ﺧﺼﻮص ﺗﻐﺬﯾﻪ ،واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن و
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی
 – 2ﻣﺤﻮّل ﻧﻤﻮدن ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎده ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪۀ ذﻫﻨﯽ
 3ـ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﻓﺮد ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮاده
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ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎﻻ )ﮐﺪ (058 :
اﻟﻒ  -ﭘﯿﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
1ـ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎ ﻓﺸﺎر ﮐﺎری
ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
2ـ اﻏﻠﺐ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎﻻ ،ﻇﺎﻫﺮاً ﻫﯿﭻ ﻋﻼﻣﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎریِ ﺑﯽﺳﺮوﺻﺪا و ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ اﺳﺖ.
3ـ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی در اﻋﻀﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﯾﺎﻧﻬﺎ ،ﻗﻠﺐ ،ﮐﻠﯿﻪﻫﺎ ،ﭼﺸﻤﻬﺎ و ﻣﻐﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
4ـ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎﻻ ،در ﺻﻮرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ،ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
5ـ درﺻﻮرت وﺟﻮد ﺳﺎﺑﻘﮥ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎﻻ در ﺧﺎﻧﻮادۀ درﺟﮥ ﯾﮏ )ﭘﺪر ،ﻣﺎد ،ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر( اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﻢ وﺟﻮد دارد.
6ـ درﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺗﺤﺮک ﮐﺎﻓﯽ ،ﺗﻐﺬﯾﮥ ﺳﺎﻟﻢ ،ﭘﺮﻫﯿﺰ از رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮ از ﭼﺮﺑﯽ و ﻧﻤﮏ ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺿﺎﻓﻪ وز ،ﺗﺮک ﻣﺼﺮف
دﺧﺎﻧﯿﺎت و اﻟﮑﻞ و ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ روزاﻧﻪ ،ﻣﯽﺗﻮان از ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻧﻤﻮد.

ب  -اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ
1ـ داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻬﻮرز ﺑﺮای ﻣﺮدم وﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ در ﺟﻬﺖ اراﯾﮥ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻻزم در ﻣﻮرد
ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎﻻ ،ﻋﻮارض و ﻧﺤﻮۀ ﮐﻨﺘﺮل آن

2ـ ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﻮرز در راﺳﺘﺎی اﺷﺎﻋﮥ ﺷﯿﻮۀ زﻧﺪﮔﯽ ﺻﺤﯿﺢ )ﺗﻐﺬﯾﮥ ﺳﺎﻟﻢ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف
ﻧﻤﮏ و اﺿﺎﻓﻪ ﻧﮑﺮدن ﻧﻤﮏ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ،ﮐﺎﻫﺶ وزن ،وﺟﻮد ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ورزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﻈﻢ ،ﺗﺮک ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت و
اﻟﮑﻞ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ(.

ج  -ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ
1ـ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻠﯿﮥ اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  30ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﻮرز
2ـ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﯾﻢ ﺳﺮدرد ،ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ،ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ،ﺧﻮندﻣﺎغ ﺑﺪون ﻋﻠﺖ ﻣﺸﺨﺺ ،اﺣﺴﺎس ﻓﺸﺎر ﺑﺮ
روی ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 3ـ ارﺟﺎع ﻓﻮری ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ درﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﯾﻢ ﺳﺮدرد ﺷﺪﯾﺪ ،ﺳﺮﮔﯿﺠﮥ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ،
ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ ،ﺗﺎری دﯾﺪ ﯾﺎ اﺧﺘﻼل دﯾﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ،ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و درد ﺳﯿﻨﻪ ﺣﺎد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

د  -درﻣﺎن
1ـ ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﮐﺸﻮری )اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﺎﻫﺎﻧﮥ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ و ارﺟﺎع ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮﮐﺰ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص زﻣﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی و
ﻣﺮاﻗﺒﺖ را ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ (.
2ـ ﭘﯽﮔﯿﺮی ﻣﺼﺮف ﺻﺤﯿﺢ داروﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﺎران و اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻋﺪم ﻗﻄﻊ ﻣﺼﺮف ﺧﻮدﺳﺮاﻧﮥ آﻧﻬﺎ
 3ـ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮﮐﺰ
 4ـ در ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌﮥ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از دﻓﺘﺮﭼﮥ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﺑﯿﻤﺎر و وارد ﻧﻤﻮدن اﻃﻼﻋﺎت در ﻓﺮﻣﻬﺎی ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
5ـ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ در ﺻﻮرت اداﻣﮥ ﻋﻼﯾﻢ و ﯾﺎ ﺑﺮوز ﻋﻮارض ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎ
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آﻧﮋﯾﻦ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﯽ )ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﺐ روﻣﺎﺗﯿﺴﻤﺎل()ﮐﺪ (059 :
اﻟﻒ  -ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
 – 1آﻧﮋﯾﻦ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻋﻔﻮﻧﺖ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﯽ ﻧﺎﺣﯿﮥ ﺣﻠﻖ و ﻟﻮزهﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﯾﻢ ﺗﺐ ،ﮔﻠﻮ درد ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺪون
آﺑﺮﯾﺰش از ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 - 2ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻔﯿﻒ ﮔﻠﻮ و ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯿﻬﺎی ﻣﮑﺮر در ﮐﻮدﮐﺎن ) ﺑﻮﯾﮋه  5 – 15ﺳﺎل ( ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده ،ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 – 3ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﮔﻠﻮدرد ﭼﺮﮐﯽ ،ﺑﯿﻤﺎری روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ.
 – 4ﮔﻠﻮدرد ﭼﺮﮐﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺪون درﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ وﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻮارض ﺟﺪی ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻋﻮارض آن ﺑﻮﯾﮋه روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ ﻗﻠﺒﯽ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ دوره درﻣﺎن ﺑﺎ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 – 5ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری از ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺣﯿﻦ ﺳﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﻋﻄﺴﻪ از دﺳﺘﻤﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 - 6وﺳﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻮﻟﻪ ،ﻣﺴﻮاک و ﻟﯿﻮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮاﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﮔﺮدﻧﺪ.

ب  -اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ
 – 1آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﺪارس در ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ و ﺟﺪاﺳﺎزی ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ ﮔﻠﻮدرد ﭼﺮﮐﯽ
 – 2آﻣﻮزش داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎری ﮔﻠﻮدرد ﭼﺮﮐﯽ و اﻫﻤﯿﺖ آن و درﻣﺎن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ
 – 3آﻣﻮزش ﻣﺎدران در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎری ﮔﻠﻮدرد ﭼﺮﮐﯽ و اﻫﻤﯿﺖ آن و درﻣﺎن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ
 – 4آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس در ﻣﻮرد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﮐﻼﺳﻬﺎی درس
در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل
 – 5آﻣﻮزش ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻮدﮐﺎن ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺪن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﮑﺮوﺑﻬﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا
 – 6آﻣﻮزش رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﺑﻮﯾﮋه داﻧﺶ آﻣﻮزان

ج  -ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ
 -1ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ،ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮔﻠﻮدرد از ﻧﻈﺮ ﮔﻠﻮدرد ﭼﺮﮐﯽ و ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ
 -2ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﮔﻠﻮدرد ﭼﺮﮐﯽ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﻬﺒﻮدی ﯾﺎ ﯾﮑﻤﺎه ﭘﺲ از ﺷﺮوع درﻣﺎن از ﻧﻈﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺐ روﻣﺎﺗﺴﯿﻤﯽ
ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
 - 3ارﺟﺎع ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ ﺗﺐ روﻣﺎﺗﯿﺴﻤﯽ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﺘﯿﺠﮥ ارﺟﺎع و
ﭘﺴﺨﻮراﻧﺪ از ﭘﺰﺷﮏ

د  -درﻣﺎن
 – 1درﻣﺎن ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﮔﻠﻮدرد ﭼﺮﮐﯽ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
 – 2ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻨﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦ ﺑﻨﺰاﺗﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﻮاردﯾﮑﻪ درﻣﺎن  10روزۀ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ارﺟﺎع ﻏﯿﺮ ﻓﻮری ﺑﺮای
روزﯾﮑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دهﮔﺮدﺷﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻧﺠﺎم ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﭘﺰﺷﮏ و زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ
و ﻗﻄﻊ درﻣﺎن ﺧﻮراﮐﯽ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﺰرﯾﻖ
 – 3ﭘﯿﮕﯿﺮی درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺐ روﻣﺎﺗﯿﺴﻤﯽ از ﻧﻈﺮ اﻧﺠﺎم ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺮﺗﺐ ﭘﻨﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﭘﺰﺷﮏ

