
 
 
 
 
 
 
 

شما نمي توانيد آن را ببينيد، و يا بو و مزه آن را احساس 
مسموميت با گاز مونوكسيد كربن موضوعي است كه  .كنيد

نه تنها اين . عامه مردم درباره آن اطالع خيلي كمي دارند
گردد، بلكه باعث ضايعات عصبي  گاز منجر به مرگ و مير مي

در كوتاه مدت، منجر به احساس . شود پايدار در درازمدت مي
 ناخوشي و بيماري شده و مانع از زندگي با نشاط و شاداب

آن چه كه شما بايد براي  جادر اين . شما خواهد گرديد
محافظت خودتان انجام دهيد، آورده شده است؛ با مطالعه و 

گام ممكن است زندگي شما، خانواده شما و  ١٠رعايت اين 
 .شود يا ديگران حفاظت 

تان را بررسي نماييد، اگر رنگ  وسايل حرارتي رنگ شعله. ١
هرچند كه رنگ .  مشكل داردآن نارنجي است، وسيله شما 

ساالنه . آبي آن الزاماًَ به معناي سالمت و ايمني كامل نيست
وسيله حرارتي مورد نظر را بررسي و سرويس نموده و در 

 .  صورت امكان از آشكارگر گاز استفاده نماييد
آيا مسدود شده است؟ آيا گياهان خزنده  بررسي دودكش،. ٢

اند؟ آيا پرندگان در باال و روي  بر روي ديوارهاي شما روئيده
ها را به  دودكش شما آشيانه دارند؟ كليه اين مسدود كننده

طور كامل از ناحيه اطراف دودكش برچيده و يك نرده 
حفاظتي جهت جلوگيري از نشستن و النه گذاري پرندگان 

ارگذاري نماييد؛ و يا در صورت كارگذاري اوليه بر روي آن ك
 . آن را چك نماييد

     اينها مخصوصاًَ  آيا شما كباب پز گازي افقي داريد؟. ٣
آيا كباب پز شما به طور صحيح .  مي توانند خطرناك باشند

كند؟ وسايل قديمي تر مي تواند مشكل آفرين تر  كار مي
ي باال به جاي آن ، از يك وسيله جديدتر و با ايمن باشد

 .اجاق تان را بررسي نماييد. استفاده كنيد
جريان هوا را از  آيا تهويه و جريان كافي هوا وجود دارد؟. ٤

آيا شيشه . منافذ و الي پنجره ها و ديوارها بررسي كنيد
 دواليه كارگذاشته شده است؟ اگر وسيله حرارتي در داخل 

 
 
 
 
 
 
 

 مونوكسيد كربنمنزل شما هواي كافي نداشته باشد توليد 
 .خواهد نمود

اين  آخرين بررسي وسيله حرارتي شما كي بوده است؟. ٥
كار را هر سال انجام دهيد و آن را به تصادف و اتفاق واگذار 

به خاطر داشته باشيد تنها يك مهندس و يا تكنسين . نكنيد
تواند شرايط را به طور ساالنه بررسي و رسيدگي  فني مي

نمايد، و نيز يك آشكارگر گاز مونوكسيد كربن را نصب 
 .نمايد

مثل خستگي و ص آيا از يك بيماري و يا درد نامشخ. ٦
رخوت،   كوفتگي، دردهاي عضالني، مشكالت گوارشي،

بريد؟ به پزشك خود مراجعه  رنج مي... سرگيجه، سردرد و 
كنيد و تست كربوكسي هموگلوبين بدهيد، بيدرنگ از خانه 
تان بيرون برويد، مادامي كه مونوكسيد كربن در خون شما 

 .شويدكاهش نيافته جايي نرويد و از جاي خود بلند ن
آيا شما گواهي ايمني داريد؟ آيا  آياشما يك مستاجريد؟. ٧

مالك شما به طور ساالنه وسيله و سيستم حرارتي منزل را 
طبق قانون (جهت اصالح مشكالت بررسي مي نمايد؟ 

آيا يك مهندس اين بررسي را به طور ). بايستي انجام دهد
كامل انجام داده است؟ او چه مدت در خانه شما جهت اين 

ا آشكارگر گاز مونوكسيد كربن كار بوده است؟ آيا مالك شم
 را كار گذاشته است؟

آيا بررسيها را مطابق  هستيد؟) صاحبخانه(آياشما مالك . ٨
قوانين و اصول مقرر انجام داده ايد؟ حتي شما مسئول 
. بيماري و يا مرگ ناشي از اين مرگ و ميرها خواهيد بود
. يك آشكارگر گاز براي خود و مستاجرين تان نصب نمائيد

شما مالك هستيد بايستي سعي و تالش خود را به كار  چون
اهمال كاري شما سبب به دردسر افتادن و حتي . ببنديد

 . زندان نيز براي شما خواهد شد
اگر .  همه ما در تعطيالت احساس خوبي خواهيم داشت. ٩

 شما احساس خوبي داشته باشيد احتماال به علت اين است 



 
 ٩٣آذر  -سال سيزدهم 

 
 

اگر سالمتي . را برطرف نموده ايد) گاز(ا منبع سم كه شم
شما در بازگشت از تعطيالت به سمت كاهش و ركود پيش 

ع مشكل شما اثرات فرود، ممكن است كه به علت عدم ر مي
بيماري ناشي از وجود سم مونوكسيد كربن در منزلتان را 

 .تحمل كنيد
 شما خود و خانواده تان را مهمترين چيز اين است كه . ١٠

 
 
 

هاي گوارشي  ترين بيماري گاستريت يا تورم معده از شايع
 . شود است كه به التهاب ديواره معده منجر مي

رساني وزارت  براساس گزارش مركز روابط عمومي و اطالع
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دكتر سيدمحمود اسحاق 

علمي دانشگاه تخصص گوارش و عضو هيات  حسيني، فوق
التهاب ديواره : علوم پزشكي تهران با بيان توضيح فوق افزود

تواند به داليل مختلفي مانند مصرف بي رويه برخي  معده مي
داروها از جمله آسپرين، مشروبات الكلي، سموم و عفونت 

 . ناشي از باكتري هكيلوباكترپيلوري ايجاد شود
ن موادي كه اسيد تري دكتر اسحاق حسيني با بيان اينكه مهم

هاي  ها، نوشابه ها، ترشي دهند ادويه معده را افزايش مي
محيط معده : هوه هستند، گفتقگازدار، انواع شكالت، 

است، اين محيط اسيدي به  ٥تا  ٣بين  PHاسيدي و با 
حال اگر غذايي، . دهد ها اجازه رشد و فعاليت نمي ميكروب

معده را باالتر ماهيت اسيدي داشته باشد، ميزان اسيديته 
گذارد و باعث  برد و اسيد زياد روي ديواره معده اثر مي مي

 . ايجاد التهاب معده  می شود
ي چرب، انواع غذاهاي شور وي مصرف گوشت فراوان، غذاها

 يا مواد غذايي كه در آنها سلنيوم، مصرف  دودي و
هاي كمي وجود دارد، خوردن غذاهاي مانده و بيرون  ويتامين

از يخچال نگهداري شده كه امكان آلودگي آنها افزايش 
يابد را نيز از جمله عوامل ايجاد التهاب معده دانست و  مي

هاي  تواند باعث ايجاد گاستريت مصرف الكل نيز مي: ادامه داد
   )ها التهاب(ها  الكلي يا تورم الكل شود كه اين نوع گاستريت

 
 
 
 

مي توانيد در مقابل خطرات ناشي از مسموميت با مونوكسيد 
داراي حساسيت  آشكارگر گاز مونوكسيد كربنكربن با تهيه 

اگر شما يك آشكارگر . به مقادير كم گاز محافظت نمائيد
نصب نمائيد حداقل مطمئن خواهيد شد كه تمام كارهاي 

 .ايد انجام داده تان را الزمه جهت حفظ سالمتي
 دكتر مژگان خراسانيان: تهيه و تدوين                           

 
 
 

 . شود هاي گوارش مي حتي باعث بروز خونريزي يا زخم
تأثير بسيار زيادي در ايجاد التهاب معده استعمال دخانيات 

ديواره معده ضمن اين كه بسيار مستحكم است،  . دارد
كند و بيكربنات اثر اسيد روي ديواره  كربنات نيز ترشح مي بي

كند اما كشيدن سيگار ترشح بيكربنات  از  معده را خنثي مي
ديواره معده را کاهش می دهد در نتيجه اسيد معده به 

 كند و باعث ايجاد التهاب يا  زخم ها آسيب وارد مي ديواره
 . شود مي

وي با بيان اين كه به جز غذاهايي كه خوردن آنها باعث 
شود و تحريك كننده است، مصرف ساير  تشديد مشكل مي

مواد غذايي براي بيماران آزاد است و رژيم غذايي خاص 
اند، وجود  حتي براي افرادي كه به زخم معده مبتال شده

ار سال قبل به بيماراني كه دچ ٢٠:  ندارد، ادامه داد
شد فقط كباب يا  گاستريت يا التهاب معده بودند گفته مي

شير بخورند ولي امروزه ثابت شده است، مصرف كلسيم يا 
تواند  پروتئين زياد نه تنها مفيد نيست بلكه حتي مي

 . ساز باشد مشكل
دكتر اسحاق حسيني عالئم شايع التهاب معده را احساس 

، استفراغ و درد يا سوختن در ناحيه باالي شكم، تهوع
: احساس پري بعد از خوردن غذا دانست و توصيه كرد

بيماران بايد درمان گاستريت را جدي بگيرند زيرا درمان 
سال زمينه ساز  ١٠ – ١٥تواند بعد از  نادرست آن مي

 .سرطان معده باشد
 كارشناس پرستاري سارا شادمان: تهيه و تدوين                
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عامل برفك يك قارچ مخمر به نام كانديدا مي باشد كه در 
 . سطح بدن يا حتي در بافتهاي عمقي مي تواند نفوذ كند 

بيماران دچار اختالل سيستم ايمني ، بيماراني كه سوند 
مداوم ادراري دارند ، بيماران با سوختگي شديد و نوزادان 

به  متولد شده با وزن كم در روزهاي اول زندگي مستعد
ولي در غير از اين موارد . خوني كانديدا مي باشند انتشار 

برفك در سطح پوست افراد ويا مخاط دهان يا دستگاه ً     اكثرا
 .تناسلي وجود دارد 

عفونت با اين قارچ مي تواند از خفيف تا كشنده متفاوت 
 . ولي شايع ترين شكل آن بصورت برفك است . باشد 

بصورت كه  است يد و بدون دردلكه هاي سفبرفك به صورت 
مجزا يا به هم پيوسته در دهان ، روي زبان يا مري مشاهده 

 همچنين برفك مي تواند در ناحيه . مي شود 
 
 
 

 شكل ترين هدسا ، ميشود خوانده»  ويزيت« سادگي به آنچه
 بداند، انگليسي مختصري كه كس هر .ست ا پزشكي مداخله

 اين ولي كرد خواهد ترجمه مالقات به را ويزيت بالفاصله
 فقط طبيبان آيا ميآورد؛ وجود به را زيادي تعبيرء سو ترجمه

 دريافت آنچه آيا ؟دنمي كن عالج را بيماران مالقات يك با
 ...و العالج؟ حق يا است ويزيت حق يك فقط ،مي كنند

 چه و چيستت ويزين اي معناي ديد بايد بنابراين
 باشد؟ داشته بايد خصوصياتي

 با همانجا است ممكن كه است آغازي پزشك و بيمار مالقات
 به منجر يا برسد پايان به ساده بخشي نااطمين يك

 براي تصميم يا بزرگ جراحي يك مثل بزرگي مداخالت
 و پزشك بين مالقات اگر.  شود عمر يك براي دارو مصرف

 اقدامهاي بقيه ، نشود انجام اصول براساس و دقت با بيمار
 ببينيم پس . داشت نخواهد را الزم واطمينان دقت پزشكي
 چيست؟ مالقات اين اساسي ويژگي

  را آن براي نياز مورد زمان كه است كاري جلسه يك اين 

 
 
 
 
 

تناسلي خانم ها ايجاد شود كه بصورت خارش درد و ترشح 
 .  مي كندبروز 

ساير عفونت هاي جلدي شامل التهاب كناره ناخن و 
     مناطقي از بدن كه پوست هاي روي هم قرارهمچنين 

اين بيماري همانگونه كه . مي گيرند و تعريق زياد مي باشد 
گفته شد مي تواند حتي اعضاي داخلي را هم درگير كند كه 

 . معموًال دربيماران باضعف ايمني ايجاد مي شود 
تشخيص بيماري با مشاهده ريسه هاي كاذب يا ريسه ها در 

 . مسجل مي شود  التهاب در نمونه باليني مناسبور حض
. مي باشند  گروهي از داروها در درمان اين بيماري موثر

 فلوكنازل و نيستاتين مانند 
 .درمان مي تواند بصورت خوراكي يا موضعي باشد 

 دكتر امير رضا رضوي: تهيه و تدوين                             
 
 
 

 معناي به لزوما ويزيت طوالني زمان . كند مي معلوم طبيب
 تر پايين كيفيت معني به تر كوتاه زمان و باالتر فيتيك

 كه است اينه گو به ، دقيق ويزيت يك ويژگي اما نيست
. دهد  انجام كوتاه زماني در را آن نميتواند تنهايي به نفر يك

 ارزنده بسيار اگرچه پزشكي، كار در مفيد و طوالني تجربه
 نخواهد زمان اين كردن كوتاه در تاثيري نهايت در اما است

   .داشت
 بيشترين .است پزشك عهده به جلسه اين اداره و مسووليت

 .يشودم  حال شرح وگرفتن جلسه اداره صرف طبيب انرژي
 همچنان تصويربرداري، و آزمايشگاهي هاي پيشرفت باوجود

 هنوز متاسفانه و است استوار معاينه و حال برشرح تشخيص
  ! است نشده ساخته كار اين انجام براي هم ماشيني

 جلسه اداره بيمار كه است هايي ويزيت ، ويزيتها ترين راحت
 نظريه و تشخيص از ميخواهد چه هر و ميگيرد برعهده را

 يا كه هايي پرسشنامه نشدن پر  .آورد مي زبان بر خود هاي
  مشكلي ظاهرا ، ميشوند پرسيده كاغذ روي يا ذهن روي از
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 شرح گرفتن براي تالشي چون هم طبيب و كند نمي ايجاد
 مانده هم محبوب و محترم و نيست خسته ، نداده انجام حال
ولي يك ويزيت .  تمام و اي نسخه مختصر، اي معاينه  !است

 بيمار براي آنچه. ايده آل فراتر از اين نوع مالقات مي باشد 
 طبيب كه زماني در يا مالقات همين در ، بد يا است خوب
 نوشتن فقط طبيب، كار .شود بايدگفته بيند، يم بمناس
 خاصي غذايي رژيم يا خاص درماني اقدام اگر . نيست دارو
 خارج حال سه از،  نگفته دكتر ولي مي كند كمك بهبود در

 يا كردهطا خ و به وظيفه خود وافق نيست نيست؛ياطبيب
 اقدامات آن اساسا يا دارد نقص بيماري درمان از او اطالعات
 دارو، فالن يا بيماري اين مورد در... يا رژيم يا خاص درماني
 طبيب از اطالعات انتقال راه تنها ويزيت .ندارد حقيقت اصوال

 شوند، داده سوال از قبل بايد اطالعات اين و است بيمار به
  نيستيا همراه او بيمار مقصر نشده، گفته چيزي اگر يعني

 
 
 

اگر چه هيچ درمان قطعي براي ايدز وجود ندارد ولي با 
افزايش آگاهي جوانان در رابطه با راههاي انتقال و پيشگيري 
اين بيماري مهلك مي توانيم گسترش اين بيماري را متوقف 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد افزايش . سازيم
يری از آن را مهمترين های پيشگ آگاهي و اطالعات درباره راه

: و موثرين راه پيشگيری از اين بيماری عنوان کرد و افزود
ايدز تنها يک مشکل بهداشتی نيست بلکه يک مشکل 

رسانی  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که بايد با اطالع
مناسب، زمينه آگاهی و هوشياری جامعه بويژه نسل جوان 

ايشان  .فراهم کنيمهای هدف و پرخطر است را  که از گروه
با بيان اينکه عدم آگاهي كافي در رابطه با ايدز و وجود 

قرص   رفتارهاي پرخطر نظير استفاده از مواد مخدر، الكل،
هاي روان گردان، اكستازي و غيره كه قدرت تصميم گيري 

 كند ،  را مختل مي كند، راه را براي ابتال به ايدز هموار مي
 

 انتقادات شما هستيممنتظر پيشنهادات و 

 
 
 
 
 را بيماري دقيق علت ندارد وظيفه طبيب . نپرسيده كه 

 هيچ و دهد توضيح اطالعات سطح هر با بيماري هر براي
 و بيماري دريابد بيمار كه گويد سخن نحوي به ندارد الزامي
 ارزشمندي توانايي اين اگرچه  .فهميده را درمان و علت

 بيمار، درخواست صورت در دارد وظيفه پزشك البته است،
 مراكز به ارائه قابل پزشكي اصطالحات با كتبي گزارش يك

 به را بيمار سوابق بايد پزشك ضمن در .دهد تحويل پزشكي،
 اقدامات و داروها براي او توضيحات و دارد نگه مكتوب شكل

 فهم حد در و روشن ، شده داده دستورات و درمان تكميلي
مي  كه است متعالي انساني ارتباط يك ويزيت .باشد بيمار
 بهبود آنرا ارائه يفيتك مدرن اداري و علمي امكانات با تواند

 ويزيت فيتكي ارتقاي بدون سالمت فيتكي بهبود .بخشيد
 هم و است پزشك رعهدهب هم ، مهم اين و نيست پذيرامكان 
 مسعود قدوسي دكتر: تهيه وتدوين  .             بيمار برعهده

 
 
 

، تماس جنسي با  ويروس ايدز از طريق خون:  اظهار داشت
، وسايل تزريقي و آرايشی آلوده به خون و از  افراد آلوده

وی، رعايت .ادر آلوده به جنين منتقل مي شودطريق م
پاكدامني، فراگيری و عمل به مهارتهای هفتگانه و نه گفتن 

تفاده ، پرهيز از رفتارهاي پرخطر و عدم اس به دوستان ناباب
 راههای ها را از مهمترين رايشگاهاز تيغ مشترك در آ

بايد با افزايش آگاهي : پيشگيري از ايدز عنوان و تصريح کرد
واطالع رساني در برابر اين بيماري مهلك، از گسترش آن 

همه ساله در کشور ما به منظور اطالع  . جلوگيری کنيم
آذر ماه، رسانی مناسب به عموم مردم از نهم تا پانزدهم 

شود تا با همکاری و  هفته اطالع رسانی ايدز نامگذاری می
های اجرايی مرتبط با  هماهنگی همه نهادها و دستگاه

  .  ، در اين زمينه فرهنگ سازی شود سالمت
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