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با سپاس وثناي بي حد بر آستان صفات بي همتاي احدیت وبا استعانت از درگاه بي کرانش وبا یاري و تالش  جمعي از دانشجویان 
، نشریه علمي- دانشجویي سیب سالمت که نوید یادگیری و کسب تجربه های علمی بیشتر در راستای پیشرفت و توسعه سالمت 

است در مهر ماه سال  1396 تدوین و شروع به کار کرد.
 از عوامل مهمی که می تواند نقش برجسته ای در ارتقاء سالمت و بهداشت جامعه داشته باشد، نیت، انگیزه و اراده مسئولین و 

افراد جامعه در این مورد است. اگر این فرهنگ در جامعه ما رواج یابد که سالمت جسم و روان سرلوحه تمام امور زندگی است و 
هیچ امری باالتر از این نیست، آن موقع است که بیمارستان ها و مراکز درمانی و کلیه سیستم های بهداشتی ما درحد ایده آل و 

مطلوب خواهند بود. تاموقعی که اهمیت سالمت در فرهنگ جامعه ما مشخص نشود، در بسیاری زمینه ها مشکل خواهیم داشت. 
باید قبول کنیم زندگی و عمری شریف در گرو سالمت روح و جسم است. آرامش روح و روان در قالب جسمی سالم انسان را 

شاداب و او را در گذران عمری با برکت یاری  می رساند.از علل دیگری که ما را در رسیدن به تامین سالمت عمومی  کمک  می 
کند توجه به اولویت های بهداشت و درمان است. 

به امید آن روز که جامعه ایران اسالمی عاری از رنج و بیماری و همة همنوعان ما در سالمت روح و جسم به سر برند .
در خاتمه الزم است از توجه وحمایت معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان جناب آقای دکتر بالغت 

و همت سایر همکارانشان صمیمانه سپاسگزاری نمایم و همچنین از آقای مهندس رفتاری و اعضای هیئت تحریریه به جهت 
مشارکت در راه اندازی این نشریه کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم وبرای همه آنان از خداوند متعال سالمتی و توفیق روز 

افزون در تمامی عرصه ها را آرزومندم .
امید آن داریم تا با تالش اعضای هیئت تحریریه و کمک شما عزیزان بتوانیم به اهداف خود رسیده و در افزایش اطالعات سالمت 

شما تالشگران عرصه سالمت منطقه سهم کوچکی را  ایفا کنیم .شماره ی جدید سیب سالمت تقدیم شما ، اما یادتان باشد نیازمند 
کمک، همراهی و راهنمایی تک تک شما عزیزان هستیم  .

با طال بنویسید«سالمتی بهترین نعمت است«
                                                           

برنامه ریزی هــای  مســئله ی ســالمت، و تامیــن ســالمت در 
گوناگــون اجرائــی  و در دســتگاه های مختلــف بایــد مــورد 
توجــه ویــژه قــرار بگیــرد، بــه فرمایــش قــرآن کریــم:« راه هــای 
ســالمت را، راه هــای آرامــش را، راه هــای امنیــت روانــی را قــرآن 
بــه انســان تعلیــم میدهــد«؛ ایــن راهــی اســت کــه بشــر را بــه 
آرامــش روانــی میرســاند؛ یعنــی همــان چیــزی کــه امــروز دنیــا 
در فقــدان آن، درحــال التهــاب اســت. پیشــرفت مــادی هســت، 
ــت  ــای کالن در دس ــت، ثروته ــی هس ــاوری و علم ــرفت فن پیش
ــن  ــت. ای ــش نیس ــت، آرام ــایش نیس ــا آس ــت؛ ام ــع هس جوام
ــان  ــی انس ــان در زندگ ــی ایم ــر اساس ــود عنص ــر کمب ــه خاط ب
اســت، بایــد بــه ایــن توجــه داشــته باشــند. اســاس کار در نظــام 
اســالمی ایمــان اســت، کــه بایــد ایــن ایمــان را تأمیــن کــرد؛ نــه 
فقــط در دل، بلکــه در عمــل، در برنامه ریزی هــا و در همــه ی 

ــا.            اقدامه
                                                حضرت آیت اهلل خامنه ای

سخن مدیر مسئول

     نرگس باستان



نام آفریدگار نیکی و زیبایی
دو نعمــت اســت کــه ارزش آنهــا را نمــی داننــد مگــر کســی کــه آنهــا را 

از دســت داده باشــد : جوانــی و تندرســتی.
 مطبوعــات از دیربــاز نقــش بســیار پررنــگ ومهمــی در بــاال بــردن ســطح 
ــی  ــات فرهنگ ــروز مطالب ــرای ب ــتری ب ــاد بس ــردم و ایج ــای م ــی ه آگاه
ــار کار اطــاع رســانی و  ــد وامــروزه نیــز درکن اجتماعــی انهــا داشــته ان
خبــری در ایــن زمینــه هــا تاثیــر بیــش از گذشــته دارند.هرچنــد شــکل و 
فــرم و ظاهرشــان بــا پیشــرفت تکنولــوژی متحــول و متفــاوت شــده اســت و 
امــروزه خیلــی ازآنهــا دیگــر فقــط نســخه الکترونیکشــان منتشــر میشــود، 
ــاید  ــی ش ــت و حت ــرده اس ــری نک ــان تغیی ــذاری و عملکردش ــا تاثیرگ ام
مهمتــر نیــز شــده است.متاســفانه ســرانه مطالعــه در کشــور مــا کــم اســت 
و ایــن اتفــاق روی تیــراژ نشــریات مــا نیــز اثــر خــود را نشــان میدهد.امــا 
بــا ایــن وجــود در اکثــرا دانشــگاهها کشــور نشــریات خــوب بــا کیفیتــی 
ــعی  ــتا س ــن راس ــوند..در همی ــر میش ــه منتش ــل توج ــراژی قاب ــاال و تی ب
ــب  ــان مخاط ــم در ش ــاور داری ــه ب ــه انچ ــامت « ب ــیب س ــا در»س ــد ت ش
میباشــد احتــرام گذاشــته و از اولیــن شــماره درایــن جهــت تــاش کردیــم 
ــا وارد  ــی برم ــا و انتقادات ــتی ه ــم کاس ــول داری ــود قب ــه خ ــد ک ، هرچن
اســت کــه امیــدوارم همراهــان و مخاطبــان عزیــز بــا گذشــت از آنهــا و بــا 
رهنمودهــای خــود مــا را تــا رســیدن بــه ســطح مطلــوب کمــک نماینــد..

امیــد داریــم بتوانیــم ایــن نشــریه را باحمایــت شــما عزیــزان روز بــه روز بر 
ــم. ــای آن بیفزایی ارتق

 یا حق
 

سخن سردبیر

مرتضی رحیمی
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بیمــاری تــب خونریــزی دهنــده کریمــه کنگــو 
یــک بیمــاری تــب دار حــاد و خونریــزی 
دهنــده بــوده کــه بوســیله کنــه منتقــل مــی 
ــه جهــت  ــر ب ــراد بیمــار دی شــود. چنانچــه اف
ــه بیمارســتان مراجعــه کننــد  درمــان شــان ب

ــخیص  ــر تش ــا دی و ی
داده شــود از مــرگ 
باالیــی  میــر  و 
اســت.  برخــوردار 
ــرم  ــا گ ــاله ب ــه س هم
شــدن هــوا بخصــوص 
و  بهــار  فصــل  در 
تابســتان کــه فعالیــت 
ناقــل بیمــاری )کنــه( 
بیشــتر مــی شــود، 
گزارشــی  شــاهد 
ابتــای  مــوارد  از 
بیمــاری  ایــن  بــه 

. هســتیم

راه انتقال بیماری
 * گــزش کنــه یــا 
لــه  و  دســتکاری 
ــت              ــا دس ــردن آن ب ک
* تمــاس بــا خــون 
الشــه  ترشــحات  و 
در  آلــوده  حیــوان 

زمــان ذبــح وپــس از آن. )طبــق بررســی هــای 
آمــاری بعمــل آمــده بیشــترین مــوارد انســانی 
ــد.(           ــده ان ــا ش ــق مبت ــن طری در کشــور از ای
ــق  ــه از طری ــان ک ــه انس ــان ب ــال انس * انتق
ــای  ــه ه ــحات و نمون ــون، ترش ــا خ ــاس ب تم

ــد. ــی ده ــوده رخ م ــاران آل ــی بیم بافت

ــاری  ــر بیم ــرض خط ــای در مع ــروه ه گ
ــامل : ش

قصابــان، ســاخان، چوبــداران، دامــداران و 
ــتارگاه  ــان کش ــران و کارکن ــاورزان، کارگ کش
ــت،  ــدی گوش ــته بن ــای بس ــرکت ه ــا و ش ه
ــه دار، دامپزشــکان، پرســنل  ــای خان ــم ه خان
کارکنــان  بخصــوص  درمانــی  و  بهداشــتی 
شــاغل در بیمارســتان هــا، آزمایشــگاه هــا و....

عالئم بیماری: 
ظهــور عائــم بیمــاری در انســان بســتگی بــه 
ــا  ــک ت ــوالً از ی ــاری دارد، معم ــال بیم راه انتق
ســیزده روز متغیــر مــی باشــد و کًا شــامل دو 

مرحلــه اســت:
الف - مرحله قبل از خونریزی:

 در ایــن مرحلــه شــروع عائم بیمــاری ناگهانی 
همــراه بــا تــب و لــرز، درد عضانــی )بخصوص 
در پشــت و پاهــا(، ســردرد، ســرگیجه، تهــوع 
ــی  ــد. گاه ــی باش ــودرد و.... م ــتفراغ، گل و اس
بیمــار دچــار اســهال، درد شــکم، کاهــش 
اشــتها، بیقــراری، افســردگی، سســتی وضعــف 

و افــت فشــار خــون نیــز مــی شــود.
ب – مرحله خونریزی دهنده

ــی  ــروع م ــاری ش ــا 5 بیم ــوالً از روز 3 ت معم
شــود کــه 1 تــا 10روز )بطــور متوســط 4 روز( 
طــول مــی کشــد. بیمــار دچــار خونریــزی در 
ــورا در پوســت )بیشــتر  مخــاط و پتشــی پورپ
در قســمت بــاالی بــدن و در طــول خــط زیــر 

بغلــی و در محــل هــای تزریــق و تحــت فشــار 
ــار  ــاً بیم ــردد. گاه ــی گ ــود( م ــی ش ــاد م ایج
ــوری  ــوع(، هماچ ــون در مدف ــا )خ ــار ملن دچ
ــزی  ــی، خونری ــط خون ــون در ادرار( ، خل )خ
ــه  ــزی ملتحم ــوش و خونری ــه، گ ــی، لث از بین

چشــم و رحــم مــی شــود.
بیمــاری  اینکــه  توجــه  قابــل  نکتــه 
اهلــی  حیوانــات  یــا  دام  در 
مشــخصیندارد.  عامــت   هیچگونــه 
  . شــد لمیبا حا سر لمو سا هر مبهظا ا د
دقــت داشــته باشــید بیمــار، در طــول مدتــی 
ــه شــدت  ــوده ب کــه در بیمارســتان بســتری ب
ــودش  ــان خ ــی و اطرافی ــنل درمان ــرای پرس ب
آلــوده کننــده اســت. توصیــه مــی شــود جهت 
پیشــگیری از انتقــال بیمــاری حتمــاً از لــوازم 
اســتاندارد حفاظــت فــردی شــامل دســتکش، 
ــش  ــک، گان، پی ماس
بنــد پاســتیکی و.... 

اســتفاده شــود.
درمــان  راســتای  در 
هیــچ  بیمــاری 
نگرانــی وجــود نــدارد، 
چــرا کــه داروی مــورد 
نیــاز درمــان بیمــاری 
هــا  بیمارســتان  در 
ــط  ــوده فق ــود ب موج
ایــن  بــه  بایســتی 
نکتــه توجــه شــود که 
ابتــای  صــورت  در 
ــریعاً  ــاری، س ــه بیم ب
ــات  ــز خدم ــه مراک ب
جامــع ســامت یــا 
بیمارســتان مراجعــه 

نمایــم.
توصیــه هــای کنترلی 

پیشگیرانه و 
   

* خــوداری از ذبــح 
دام در منــازل و اماکــن غیــر بهداشــتی و 
ــتارگاه ــتار دام درکش ــح و کش ــر ذب ــد ب تاکی

* تهیــه و تامیــن گوشــت مصرفــی مــورد نیــاز 
از اماکــن تهیــه و توزیــع و قصابــی هــای مجــاز 
کــه گوشــت عرضــه شــده آنهــا دارای مهــر و 

بــه تائیــد شــبکه دامپزشــکی رســیده باشــد.
ــتی  ــده را بایس ــح ش ــازه ذب ــت دام ت * گوش
ــداری  ــال نگه ــاعت در یخچ ــدت 24 س ــه م ب
نمائیــم و ســپس تکــه تکــه )ریــز( شــود. چون 
اینــکار باعــث کاهــش خطــر انتقــال ویــروس 
بیمــاری در صــورت آلــوده بــودن گوشــت مــی 
شــود )جگــر بــه مــدت 48 ســاعت نگهــداری 

شــود(.
* پرهیــز از خــوردن گوشــت بصــورت نیــم پــز 

و همچنیــن جگــر خــام

تب خونریزی دهنده کریمه 
کنگو و وضعیت اپیدمیولوژیک 

آن در کشور
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ــح دام،  ــگام ذب ــاط الزم در هن ــت احتی * رعای
ــن در  ــا گوشــت و الشــه آن همچنی ــاس ب تم
خصــوص تمــاس بــا خــون و ســایر ترشــحات 
دفعــی بیمــار بــا اســتفاده از لــوازم اســتاندارد 
ــک، گان،  ــامل کاه، عین ــردی ش ــت ف حفاظ
چکمــه  دســتکش،  بندپاســتیکی،  پیــش 

و............
* عــدم جداســازی کنه بادســت از دام و تاکید 
ــه شــبکه دامپزشــکی جهــت از  ــر مراجعــه ب ب

بیــن بــردن کنــه هــا بوســیله سمپاشــی 
ــه  ــزش کن ــرض گ ــاندن نواحــی در مع * پوش
ــا اســتفاده از پیراهــن آســتین بلنــد، شــلوار  ب
ــگام تمــاس  ــد، چکمــه و دســتکش در هن بلن

ــر تعویــض لبــاس             ــا دام و تاکیــد ب ب
* دقــت داشــته باشــید کــه بیمــاری از طریــق 

گوشــت پختــه شــده منتقــل نمــی شــود.
 

ــاری در  ــک بیم ــت اپیدمیولوژی ــل وضعی تحلی
کشــور  

ــروز  ــوق نشــان دهنــده بیشــترین ب تحلیــل ف
بیمــاری در فصــل بهــار و تابســتان بــوده کــه 
ناقــل بیمــاری )کنــه( بدلیــل گــرم شــدن هــوا 
ــاه  ــاف م ــر خ ــود را ب ــت خ ــترین فعالی بیش

هــای ســرد ســال دارد میباشــد.
بــروز بیمــاری در منطقــه سیســتان نیــز 
حاکــی از رخــداد بیمــاری بیشــتر در مــاه 
هــای اردیبهشــت لغایــت مهرمــاه )فصــل بهــار 
و تابســتان( بــوده کــه از الگــوی کشــوری 

ــد. ــی کن ــروی م پی
ــب  ــاری ت ــی بیم ــوارد قطع ــروز م ــن ب باالتری
ــتان  ــو در اس ــه کنگ ــده کریم ــزی دهن خونری
کــه  باشــد  مــی  بلوچســتان  و  سیســتان 
مهمتریــن دلیــل آن ورود غیرقانونــی دام از 
ــتان  ــتان و پاکس ــوار افغانس ــورهای همج کش
از مــرز بلوچســتان بــه اســتان و نهایتــاً دیگــر 
ــون  ــی چ ــوده و دالیل ــور ب ــای کش ــتان ه اس
ــوازم  ــتفاده از ل ــدم اس ــتی، ع ــح غیربهداش ذب
اســتاندار حفاظــت فــردی توســط گــروه هــای 
در معــرض خطــر بیمــاری، کافــی نبــودن 
آگاهــی مــردم در خصــوص بیمــاری و....... مــی 

ــد.  باش
ــی  ــوارد قطع ــترین م ــه بیش ــم اینک ــی رغ عل
بیمــاری مذکــور مربــوط بــه اســتان سیســتان 
و بلوچســتان بــوده ولــی کمتریــن مــوارد 
ــر  ــه دیگ ــبت ب ــاری را نس ــی بیم ــرگ قطع م
ــی  ــازده زمان ــی ب ــور در ط ــای کش ــتان ه اس
18 ســاله داشــته اســت. یعنــی 9 درصــد 
ــد کــه  ــوت نمــوده ان مــوارد قطعــی اســتان ف
بیشــترین مــوارد فوتــی مربــوط بــه چند ســال 

ــت.   ــوده اس ــاری ب ــری بیم اول درگی

ازدواج و فرزندآوری سالم
ــا امکاناتــی کــه داریــم مــی توانــد  *مــن معتقــدم کــه کشــور مــا ب
ــد  ــن معتق ــد. م ــته باش ــت داش ــر جمعی ــون نف ــاه میلی ــد و پنج ص
ــرای  ــه کثــرت جمعیتــم، هــر اقــدام و تدبیــری کــه مــی خواهــد ب ب
متوقــف کــردن رشــد جمعیــت انجــام بگیــرد بعــد از صــد و پنجــاه 

ــالب( ــم انق ــر معظ ــات رهب ــرد.* ) از بیان ــام بگی ــون انج میلی

ازدواج یکــی از مهمتریــن تصمیــم هــا و اقدامــات در زندگــی هــر فــرد بــه شــمار مــی آیــد. 
ایــن امــر مهمتریــن و در عیــن حــال حســاس تریــن اتفــاق دوره حیــات انســانی اســت کــه 
ــم و  ــر، مه ــئولیت خطی ــک مس ــرش ی ــوده. ازدواج پذی ــی ب ــه دوره جوان ــوط ب ــا« مرب عمدت
ــرد. مکتــب  ــرار گی ــورد مراقبــت ق ــه شــدت م ــد از ســوی زوجیــن ب حســاس اســت کــه بای
متعالــی اســام ازدواج را وســیله ای بــرای رشــد، کمــال و بقــای دیــن، تکامــل اخــاق، تامیــن 

ــد. ســامت جامعــه و دوام و بقــای نســل مــی دان
اثرات ازدواج:

1- پاسخ مثبت به فطرت
2- عامل تکامل استعدادها، دین و ایمان

 3- ایجاد امنیت و آرامش
4- بقای نسل

 5- جلوگیری از فساد و حفظ پاکدامنی
6- ایجاد دوستی، محبت و عشق
7- اجرای سنت رسول اکرم)ص(

زمان مناسب ازدواج:
ــردم در دوران  ــتر م ــی بیش ــدارد. ول ــت ن ــف محدودی ــای مختل ــگ ه ــان ازدواج در فرهن زم
جوانــی ازدواج مــی کننــد. ازدواج در اوان جوانــی بــرای ســامت جســمانی، روانــی و تکامــل 
معنــوی ودینــی افــراد مناســب تــر اســت. ســن مناســب بــاروری 18-35 ســالگی و بهتریــن 
ســن بــاروری در20-30ســالگی اســت. بنابرایــن تاخیــر در امــر ازدواج باعــث مــی شــود ســن 

ــد. ــدآوری کاهــش یاب ــاروری و فرزن مناســب ب
فرزندآوری سالم:

ــاه هــای  ــاروری و ســپس در م ــادر در دوران ب ــه م ــه وابســتگی کامــل کــودک ب ــا توجــه ب ب
ــاده ای  ــوق الع ــت ف ــادر از اهمی ــمانی م ــامت جس ــت و س ــاله ی صح ــد، مس ــه ی تول اولی
برخــوردار اســت. عــاوه بــر ایــن اســتفاده از مکمــل هــای غذایــی، داشــتن تغذیــه مناســب، 
رســیدن بــه وزنــی متعــادل، ورزش کــردن و دوری از آلودگــی هــوا و عوامــل اســترس زا نــکات 
مهمــی اســت کــه مــادران بایــد بــه آن توجــه کننــد و از چنــد مــاه قبــل از بــارداری بــا انجــام 
مراقبتهــای پیــش از بــارداری بــدن خــود را آمــاده ســازند تــا فرزنــدی ســالم و قــوی بــه دنیــا 

بیاورنــد.
وقتی دیر بچه دار می شوید:

ــب  ــد اغل ــه    میکنن ــدن را تجرب ــادر ش ــدر و م ــال پ ــنین 35 و40 س ــه در س ــرادی ک اف
حساســترند و حتــی بیــش از انــدازه حمایتگــر میشــوند. ایــن مانــع رشــد بخشــی از توانمنــدی 
هــا در کــودک میشــود و کــودک را از مســیر طبیعــی رشــد منحــرف میکنــد. در ســنین بــاالی 
35 ســال احتمــال بــارداری کاهــش مــی یابــد. بــارداری بــاالی 35 ســال بــا افزایــش عوارضــی 
ــت در دوران  ــاال و دیاب ــه فشــارخون ب ــا ب ــی، ابت ــن، اختــاالت کروموزوم ــد ســقط جنی مانن

بــارداری، زایمــان زودتــر از موعــد و جداشــدن زودرس جفــت همــراه اســت.
آسیب های تک فرزندی:

- فرزند ساالری
- بلوغ زودرس

- کم شدن روابط اجتماعی و عدم جامعه پذیری
- کاهش انسجام خانواده

- تضعیف شبکه ی ارتباطی خویشاوندی
- جایگزینی رسانه
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چگونه به مصرف مواد بگوییم ، نه !
بــرای ایــن کــه بتوانیــد بــه ســهولت بــا چنیــن 
شــرایطی روبــرو شــوید مراحلــی بــرای گفتــن 
ــم.  ــی کنی ــر م ــواد را ذک ــه مصــرف م ــه( ب )ن
بــا تمریــن و ایفــای نقــش، شــما مــی توانیــد 
مهــارت تــان را در ایــن زمینــه افزایــش دهیــد.

ــید  ــه باش ــرایط را درک کنید:متوج 1- ش
ــک  ــت. ی ــال رخ دادن اس ــی در ح ــه اتفاق چ
فــرد از شــما مــی خواهــد کــه مــواد مصــرف 
ــت  ــن وضعی ــه ای ــد ک ــخیص دهی ــد، تش کنی

جــدی اســت.
ــرای  ــود ب ــل خ ــان دالی ــن ت 2- در ذه
ــواد  ــرف م ــرور کنید:مص ــن را م )نه(گفت
ــما  ــدن ش ــز و ب ــه مغ ــت. ب ــی اس ــر قانون غی
ضــرر مــی رســاند و در نهایــت شــما را گرفتــار 

ــد. مــی کن
در  شــما  گفتــن  )نه(:نــه  بگوییــد   -3
موقعیــت صحیــح، نشــان دهنــده قــدرت 
ــل  ــراد مث ــه اف ــت هم ــن اس ــت. ممک شماس

شــما جــرات آن را نداشــته باشــند.
4- پیشــنهاد دیگــری بدهیــد: اگــر 
ــتی  ــد دوس ــی خواهی ــت و م ــت شماس دوس
ــری  ــنهادات دیگ ــد، پیش ــه دهی ــان را ادام ت
ــن  ــد. رفت ــه دهی ــت ارای ــدن وق ــرای گذران ب
بــه ســینما، پــارک و یــا بــازی ورزشــی 
ــرف  ــر ط ــبی هســتند. اگ پیشــنهادهای مناس
ــی  ــرام نم ــما احت ــن ش ــه )نه(گفت ــل ب مقاب

ــت. ــما نیس ــت ش ــذارد، دوس گ
مقابــل،  فــرد  بروید:اگــر  محــل  از   -5
ــی  ــخ منف ــه پاس ــا ب ــت ی ــما نیس ــت ش دوس
شــما احتــرام نمــی گــذارد و اصــرار مــی کنــد، 
آنجــا را تــرک کنیــد. در واقــع بدانیــد گاهــی 
دوســتانی وجــود دارنــد کــه بایــد آنهــا را کنــار 

ــد. بگذاری
ــرای امتنــاع مــی توانیــد جمــات مختلفــی  ب
ــه  ــه ک ــد جمل ــه چن ــد. در ادام ــان کنی را بی
ــتفاده  ــل اس ــن قاب ــه( گفت ــرای )ن ــاال ب احتم
اســت مــی آیــد. مــی توانیــد جمــات دیگــری 

ــد: ــن کنی ــز تمری را نی
- نه، من جدا نمی خواهم.

- نه، این کار خالف قانون است.
- نه، بیا به سینما برویم.

- نه، من عقلم را احتیاج دارم.
ــواد  ــرف م ــن مص ــه اعتقادم ــه، ب - ن

ــت. ــط اس غل
ــا  ــت ب ــن اس ــه ممک ــر ک ــت دیگ ــک حال ی
ــرادی  ــه اف ــت ک ــن اس ــوید ای ــه ش آن مواج
ــد،  ــما دارن ــی ش ــی در زندگ ــش مهم ــه نق ک
ــید  ــه باش ــد. متوج ــی کنن ــرف م ــواد مص م
کــه مصــرف مــواد توســط آنهــا اشــتباه شــما 
نیســت. شــما مســوول اعمــال و انتخــاب هــای 
خودتــان هســتید و دیگــران مســوول کار 

ــتند. ــان هس خودش

طبــق نتایــج بــه دســت آمــده از تحقیقــات پزشــکان و پرســتاران انجمــن آمریکایی 
خنــده درمانــی، مــردم غالبــا احساســات منفــی خــود مثــل خشــم تــرس و غــم را 
بــه جــای اینکــه ابــراز کننــد در درونشــان مــی ریزنــد. خندیــدن باعــث مــی شــود 

ایــن احساســات بــه شــکلی طبیعــی و بــی ضــرر ابــراز شــوند.
شــفادهندگان و فاســفه مــدت هاســت کــه از ارزش درمانــی خنــده آگاهــی یافتــه 
انــد. امــروزه در هرکجــای دنیــا باشــگاههای خنــده، انجمــن هــای درمــان گــری و 

گــروه هــای خنــده را مشــاهده کــرد.
مزیت های خنده 

-کمک به سیستم ایمنی.
-جلوگیری ازبیماری های قلبی.

-کاهش بروز فشارخون به دلیل کم کردن استرس مربوط به هورمون ها.
-کاهــش افســردگی، اضطــراب و اختــاالت روان- تنــی بــه دلیــل افزایــش تولیــد 

ســروتونین )یــک مــاده ضــد افســردگی طبیعــی(.
-کــم کــردن درد و ایجــاد حــس بهبــودی، بــا تخلیــه اندورفیــن )هورمــون تســکین 

دهنــده درد در بــدن(.
-دادن یک تمرین خوب به اعضای داخلی بدن.

--القای یک خواب خوب و راحت.
در زمــان خنــده، همــه ی مــا دوســت داریــم اوضــاع همــان طــور ادامــه داشــته 
باشــد زیــرا مــی توانیــم نگرانــی درمــورد آینــده و رنــج گذشــته را بــه فراموشــی 

بســپاریم.

راههــای عملــی بــرای گنجانیــدن خنــده در زندگــی روزمــره انســان بــه 
قــرار زیرند:

-همیشــه لبخنــد برلــب داشــته باشــید. ایــن اولیــن گام در مســیر خنــده اســت و 
ســبب مــی شــود همیشــه شــادمان باشــید حتــی اگــر درشــرایط مناســب و مثبتــی 

قــرار نداشــته باشــید.
ــرای  ــزه ی الزم ب ــع انگی ــن کار در واق ــمارید. ای ــدی را برش ــای خداون ــت ه -نعم

ــد. ــی کن ــب را در شــما ایجــاد م ــم قل ــدن از صمی خندی
-اوقــات خویــش را بــا مــردم شــاد و برخــوردار از حــس شــوخ طبعــی بگذرانیــد؛ 

افــرادی کــه همیشــه نیمــه ی درخشــان زندگــی را مــی نگرنــد.
-وقــت خــود را بــا کــودکان بگذارنید.کــودکان همیشــه ســریع العمــل هســتند  و 

شــادمان. کــودکان را بایــد متخصصیــن واقعــی خنــده درمانــی دانســت.
-خونسرد باشید. هیچ چیز در این دنیا ارزش نگرانی ندارد.

-خندیدن به خودتان را یاد بگیرید.
-همیشه با دیگران بخندید و نه به انها.

-ازصمیــم قلــب بخندیــد. خنــده یــک داروی شــفابخش فیزیکــی، ذهنــی و روحــی 
ــه،  ــد- قبــل از صبحان ــه دل بخندی ــار از ت اســت. در صــورت امــکان، روزی ســه ب

قبــل از ناهــار و قبــل از شــام.

خنده درمانی
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از آنجــا کــه بار بیماریهــای غیرواگیر در کشــور 
بــه ســرعت در حــال افزایــش مــی باشــد و از 
طرفــی بیشــترین علــت منتســب بــرای ایجــاد 
ــه ای آن  ــل تغذی ــر عوام ــای غیرواگی بیماریه
مــی باشــد و از آنجــا کــه الگــوی غذایــی مردم 
بــه گونــه ای اســت کــه دریافــت فیبــر غذایــی    
کــه نقــش پیشــگیرانه در بیمــاری هــای 
ــوار کــم  غیرواگیــر دارد، در ســبد غذایــی خان
ــروه  ــه گ ــرر شــد ک ــن رو مق ــی باشــد از ای م
ــت  ــروه گوش ــا از گ ــه ه ــز دان ــات و مغ حبوب
ــک  ــه صــورت ی ــرغ جــدا شــده و ب و تخــم م
گــروه مســتقل درآیــد. از ایــن رو در راهنمــای 
ــی شــامل گــروه  ــی غذای ــد 6 گــروه اصل جدی
ــوه هــا، شــیر  ــان و غــات، ســبزی هــا،  می ن
ــات و  ــرغ، حبوب ــات، گوشــت و تخــم م و لبنی
ــه در  ــروه متفرق ــک گ ــی و ی ــای گیاه مغزه

نظــر گرفتــه شــده اســت.
جــدا شــدن گــروه حبوبــات بــرای توجــه 
ــویق  ــب و تش ــروه و ترغی ــن گ ــه ای ــتر ب بیش
افــراد جامعــه بــه مصــرف روزانــه از ایــن گــروه 
ــی  ــای غذای ــن رهنموده ــد. همچنی ــی باش م
ــی  ــای جهان ــه سیاســت ه ــا توجــه ب ــران ب ای
ــک،  ــرف  نم ــش مص ــرای کاه ــوری ب و کش
قنــد و شــکر، افزایــش مصــرف میــوه، ســبزی 
و حبوبــات، توجــه بــه اصــول تعــادل و تنــوع، 
ــی  ــتن وزن ــرای داش ــی ب ــرک کاف ــزوم تح ل
مناســب و... مــورد بازنگــری قــرار گرقــت و در 
مجمــوع 12 پیــام اصلــی کــه هــر کــدام پیــام 
هــای فرعــی خــاص  خــود را دارنــد طراحــی 

شــده اســت.
رهنمودهای غذایی ایران

1- بــرای داشــتن وزنــی مناســب و ســالم بودن 
ــی  ــدازه کاف ــه ان ــورد و ب ــدازه خ ــه ان ــد ب بای
ــه  ــه40-30 دقیق ــل روزان ــی )مث ــت بدن فعالی

ــت: ــاده روی( داش پی
ــاری  ــه بیم ــا ب ــر ابت ــد خط ــوش نکنی - فرام
هــای غیرواگیــر ماننــد دیابــت، قلبــی عروقــی 
ــه دارای  ــرادی ک ــا در اف ــرطان ه ــواع س و ان
اضافــه وزن و چاقــی هســتند بیشــتر مــی 

ــد. باش
- در خــوردن غذاهــای چــرب و انواع شــیرینی 

هــا زیــاده روی نکنید.
ــی  - بیــن مقــدار مصــرف غــذا و فعالیــت بدن
وزن  افزایــش  از  تــا  برقرارکنیــد  تعــادل 

جلوگیــری شــود.
- پرخــوری نکنیــد، چــون باعــث تجمــع 
ــی  ــی م ــه وزن و چاق ــدن و اضاف ــی در ب چرب

ــود. ش
- برای افزایش فعالیت بدنی:

الف- بیشتر از پله استفاده کنید.
ب- خــودرو خــود را دورتــر از محــل کار 

پــارک کنیــد.
ج- یــک رشــته ورزشــی را )هــر چنــد ســاده( 

در زندگــی روزانــه خــود قــرار دهیــد.
ــتن  ــوص نشس ــه خص ــتن )ب ــان نشس د- زم
جلــوی تلویزیــون، رایانــه، میــزکار و ...( را کــم 

کنیــد.
ــی و  ــی غذای ــای اصل ــده ه ــر روز در وع 2- ه
میــان وعــده هــا از ســبزی هــای خــام و پختــه 

بخوریــد:
ــا،  ــن ه ــی از ویتامی ــع خوب ــا منب - ســبزی ه
ــش  ــه نق ــتند ک ــر هس ــی و فیب ــواد معدن م

ــد. ــامت دارن ــی در س مهم
از  پیشــگیری  در  مهمــی  نقــش  فیبــر   -
دیابــت،  ماننــد  غیرواگیــر  هــای  بیمــاری 
قلبــی- عروقــی، انــواع ســرطان و چاقــی دارد.

ــل  ــره مث ــبز تی ــای س ــبزی ه ــه از س - روزان
ــرگ هــای ســبز  ســبزی خــوردن، اســفناج، ب

ــد. ــرف کنی ــو  و ... مص کاه
- از ســبزی هــای نارنجــی و قرمــز رنــگ مثــل 
ــی و ...  ــه فرنگ ــی، گوج ــدو حلوای ــج، ک هوی

ــد. بیشــتر مصــرف کنی
- ســعی کنیــد از انــواع مختلــف ســبزی هــا در 

برنامــه غذایــی خــود اســتفاده کنید.
3- هر روز 3 بار میوه بخورید:

ــا،  ــن ه ــی از ویتامی ــع خوب ــا منب ــوه ه - می
ــش  ــه نق ــتند ک ــر هس ــی و فیب ــواد معدن م

مهمــی در ســامت دارنــد.
- در طــول روز ســعی کنیــد از انــواع مختلــف 

میــوه مصــرف کنیــد.
- از انــواع میــوه هــای زرد و نارنجــی، و غیــره 
ــو و...( بیشــتر مصــرف  ــو، خرمال ــد زردآل )مانن

کنیــد.
ــوه  ــه جــای آب می ــوه ب - بیشــتر از خــود می

ــد. ــتفاده کنی اس
4- حبوبــات و غذاهــای پختــه شــده بــا آن را 

روزانــه یــک بــار بخوریــد:
- حبوبــات منبــع خوبــی از پروتئیــن، ویتامین 

هــا و مــواد معدنی هســتند.

آخرین بازنگری رهنمودهای غذایی ایران
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- در وعــده هــای غذایــی اصلی)مثــل صبحانه( 
از خــوراک هایــی مثــل عدســی و لوبیــا پختــه 

بخورید.
- ترکیــب حبوبــات بــا غــات ارزش پروتئینــی 
باالیــی دارد پــس بهتــر اســت بیشــتر برنــج را 
ــا حبوبــات مثــل باقــا  بــه صــورت مخلــوط ب
ــم  ــا چش ــو، لوبی ــاش پل ــو، م ــدس پل ــو، ع پل

ــد. ــو و ... مصــرف کنی ــا پل ــی ب بلبل
ــی  ــن گیاه ــی از پروتئی ــع خوب ــا منب - مغزه
ــه هــا  ــار از مغــز دان هســتند هفتــه ای 3-2 ب

ــد. بخوری
5- هــر روز شــیر، ماســت، پنیــر و ســایر 

بخوریــد: لبنیــات 
- مصــرف روزانــه لبنیــات )شــیر، ماســت، 
ــن کلســیم،  ــرای تامی ــر، دوغ و کشــک( ب پنی
بهبــود رشــد کــودکان و پیشــگیری از پوکــی 

ــت. ــروری اس ــتخوان ض اس
- مصــرف روزانــه لبنیــات )شــیر، ماســت، 

پنیــر، دوغ و کشــک( را افزایــش دهیــد.
- از لبنیــات )شــیر، ماســت، پنیــر، دوغ و 

کشــک( پاســتوریزه اســتفاده کنیــد .
ــم  ــک( ک ــر، دوغ و کش ــواع لبنیات)پنی - از ان

ــد . نمــک مصــرف کنی
ــم  ــوع ک ــر خــود را از ن - شــیر، ماســت و پنی

ــد . چــرب انتخــاب کنی
 D بــرای پیشــگیری از کمبــود ویتامیــن -
ــی  ــات غن ــیر و لبنی ــواع ش ــت از ان ــر اس بهت

ــد . ــتفاده کنی ــده اس ش
ــن  ــط از روغ ــط فق ــذا فق ــت غ ــرای پخ 6- ب
ــه مقــدار کــم مصــرف کنیــد  ــع و ب هــای مای
از روغــن مخصــوص ســرخ کردنــی فقــط بــای 

ــد: ســرخ کــردن اســتفاده کنی
- اســیدهای چــرب ترانــس موجــود در روغــن 
هــا و چربــی هــا باعــث افزایــش خطــر بیماری 
ــا  ــرطان ه ــواع س ــی و ان ــی و عروق ــای قلب ه

مــی شــوند.
- در هنــگام انتخــاب روغــن هــا بــه برچســب 
ــه  ــی ک ــد در صورت ــه کنی ــه ای آن توج تغذی
ــس آن  ــرب تران ــید چ ــه اس ــوط ب بخــش مرب

ــد . ــن را انتخــاب نکنی ــود آن روغ ــز ب قرم
- بــه جــای ســرخ کــردن غــذا از روش هــای 
دیگــر پخــت مثــل بخارپــز، آب پــز، تنــوری و 

کبابــی اســتفاده کنیــد .
ــه ســرخ کــردن، مــاده  - در صــورت تمایــل ب
غــذای را بــا کمــی روغــن و حــرارت کــم تفــت 

بدهیــد .
ــه  ــا و غوط ــن ه ــاد روغ ــرارت دادن زی - از ح
وری مــاده غذایــی در مقــدار زیــاد روغــن 

ــد . ــودداری کنی خ
ــط  ــی فق ــرخ کردن ــوص س ــن مخص - از روغ
بــرای مصــارف ســرخ کــردن اســتفاده کنیــد .

ــور و حــرارت  - روغــن هــای مایــع را دور از ن
نگهــداری کنیــد .

- بــرای پخــت غــذا و در ســاالد بهتــر اســت از 
روغــن زیتــون اســتفاده کنیــد.

ــواع گوشــت،  7- در برنامــه غذایــی خــود از ان
ترجیحــاً ماهــی و مــرغ )بــدون پوســت( و نیــز 

تخــم مــرغ مصــرف کنیــد:
- انــواع گوشــت و تخــم مــرغ بهتریــن منابــع 
ــل جــذب هســتند  پروتئیــن، آهــن و روی قاب
ــد و  ــی و رش ــش ســطح ایمن ــرای افزای ــه ب ک

نمــو مــورد نیــاز هســتند .
- پیــش از پختــن گوشــت قرمــز چربــی هایــی 

کــه بــه چشــم مــی خــورد جــدا کنیــد .
- پیــش از پختــن گوشــت مــرغ و ماهــی 

پوســت آن را جــدا کنیــد .
- بــه فــرآورده هــای گوشــتی مثل وسوســیس 
و کالبــاس مقادیــر زیــادی نمــک و مــواد 
نگهدارنــده افــزوده مــی شــود کــه بــرای 
ســامتی زیــان آورنــد مصــرف ایــن غذاهــا را 

ــد . ــش دهی کاه
ــه یــک عــدد تخــم مــرغ  - مــی توانیــد روزان

ــد . بخوری
ــواع  ــا و ان ــد، شــکر، نوشــابه ه 8- مصــرف قن
ــیرین را  ــای ش ــیدنی ه ــی و نوش ــواد غذای م

ــد: ــم کنی ک
قندهــای  دارای  غذایــی  مــواد  مصــرف   -
ساده)شــیرینی، شــکات، آب نبــات، مربــا، 
ــوه  ــا و آب می ــابه ه ــا، نوش ــربت ه ــواع ش ان

هــای صنعتــی( را کاهــش دهیــد .
ــیرینی از  ــواع ش ــای ان ــه ج ــت ب ــر اس - بهت
ــا و  ــیرین)مثل خرم ــم ش ــا طع ــای ب ــوه ه می
ــد . ــتفاد کنی ــک( اس ــای خش ــوه ه ــواع می ان

ــیرین،  ــای ش ــابه ه ــرف نوش ــای مص ــه ج - ب
آب میــوه هــای صنعتــی و نوشــابه هــای 
گازدار از آب، دوغ، کفیــر، آب میــوه طبیعــی و 

ــد . ــتفاده کنی ... اس
ــود در  ــکر موج ــید ش ــته باش ــاد داش ــه ی - ب
یــک قوطــی نوشــابه گازدار)355 میلــی لیتــر( 
معــادل 10 حبــه قنــد یــا تقریبــا نصــف یــک 

ــان تافتــون اســت . ن
9- مصــرف نمــک و مــواد غذایــی پــر نمــک را 

ــش دهید: کاه
- بــرای پخــت غــذا از نمــک کمتــری اســتفاده 
کنیــد و ســر ســفره بــر روی غــذا نمــک 

ــید . نپاش
ــواع پفــک،  - مصــرف تنقــات شــور ماننــد ان

چیپــس، چــوب شــور را کاهــش دهیــد .
- از انــواع مغــز دانــه و آجیــل هــا بــدون نمــک 

و بــو نــداده مصــرف کنید.
ــده و آن  ــه ش ــددار تصفی ــک ی ــط از نم - فق

ــد. ــاد کنی ــم اتف ــدار ک ــه مق ــم ب ه
ــه  ــم ب ــه شــده و آن ه ــد دار تصفی - نمــک ی

ــد . ــم اســتفاده کنی ــدار ک مق
- بــر روی میــوه هــا و ســبزی هایــی کــه بــه 
صــورت خــام خــورده مــی شــود)مثل گوجــه 

نمــک  و...(  فرنگــی  گوجــه  ســبز، خیــار، 
ــید . نپاش

- از مصــرف نمکهــای غیراســتاندارد مثــل 
جــداً   .... و  نمــک  ســنگ  دریــا،  نمــک 

کنیــد. خــودداری 
10- در طــول روز بــه دفعــات آب و نوشــیدنی 

هــای بــدون قنــد بنوشــید:
- آب بهتریــن نوشــیدنی بــرای تامیــن مایعــات 

مــورد نیــاز بــدن اســت .
- چــای و قهــوه را بــدون اضافــه کــردن قنــد 

و شــکر مصــرف کنیــد .
- مصــرف نوشــابه هــا و نوشــیدنی هــای 

شــیرین را بــه شــدت کــم کنیــد .
11- بهتــر اســت بخشــی از نــان و غــات 
مصرفــی روزانــه از انــواع ســبوس دار و کامــل 

باشــد:
ــا  ــده ب ــه ش ــای تهی ــان ه ــت از ن ــر اس - بهت
ــی  ــج قهــوه ای ، ماکارون آرد ســبوس دار ، برن
ــت  ــل )پوس ــدم کام ــو و گن ــبوس دار ، ج س

ــد . ــتفاده کنی ــتر اس ــه (و ... بیش نگرفت
ــنتی )  ــای س ــان ه ــواع ن ــا ان ــور م - در کش
لــواش ، بربــری و تافتــون ( بــا آهــن و اســید 
ــرای پیشــگیری  فولیــک غنــی مــی شــوند . ب
از کمبــود آهــن و اســید فولیــک از انــواع ایــن 

ــد . ــتفاده کنی ــا اس ــان ه ن
ــبوس دار  ــده از آرد س ــه ش ــای تهی ــان ه - ن
ــدار  ــه دارای مق ــات پوســت نگرفت ــواع غ و ان
ــواد  ــا و م ــن ه ــواع ویتامی ــر ، ان بیشــتری فیب

ــتند . ــی هس معدن
ــر  ــج بهت ــی برن ــش ارزش غذای ــرای افزای - ب
ــا  ــوط ب ــورت مخل ــه ص ــت آن را ب ــت اس اس

ــد . ــتفاده کنی ــات اس ــا و حبوب ــبزی ه س
- بــرای خیســاندن برنــج از مقــدار خیلــی کــم 

نمــک اســتفاده کنیــد .
آمــاده  در  بهداشــتی  اصــول  رعایــت   -12
آن  صحیــح  پخــت  و  غــذا  تهیــه  ســازی 

اســت: ضــروری 
- بــه هنــگام آمــاده ســازی و طبــخ غــذا 
رعایــت نظافــت فــردی )شســتن دســت هــا و 
...( و تمیــز نگهداشــتن ظــروف ، چاقــو ، تختــه 

هــای خــرد کــن و... ضــروری اســت .
- انــواع مــواد غذایــی خــام را از مــواد غذایــی 
پختــه شــده و آمــاده مصــرف جــدا نگهداریــد .

ــت  ــد گوش ــر مانن ــاد پذی ــی فس ــواد غذای - م
، فــرآورده  ، تخــم مــرغ  ، ماهــی  ، مــرغ 
هــای شــیری ، ســس هــا و غــذا هــای مایــع 
آبگوشــت را در یخچــال و یــا فریــزر نگهــداری 

ــد . کنی
- در انــواع روش هــای پخــت )آب پــز کــردن، 
ســرخ کــردن، بخارپــز کــردن، تنــوری کــردن( 
رعایــت درجــه حــرارت مناســب و زمــان 

ــرای پخــت ضــروری اســت . ــی ب کاف
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ــای  ــاری ه ــت بیم ــه وضعی ــی ب 1. نگاه
ــان ــر در جه غیرواگی

کــه   )NCDs( غیرواگیــر  هــای  بیمــاری 
ــن  ــای مزم ــاری ه ــوان بیم ــه عن ــن ب همچنی
نیــز شــــناخته مــی شــــوند، از فــردی به فرد 
ــاری  ــن بیم ــوند. ای ــی شــ ــل نم ــر منتق دیگ
هــا مــدت زمــان طوالنــی ادامــه مــی یابنــد و 
عمومــا دارای پیشــرفت کنــد هســتند. چهــار 
نــوع اصلــی از بیماریهــای غیرواگیــر عبارتنــد 
ــد  ــی« مانن ــی- عروق ــای قلب ــاری ه از »بیم
حمــات قلبــی و ســــکته مغزی، »ســــرطان 
هــا«، »بیمــاری های مزمــن تنفســــی« مانند 
بیمــاری هــای مزمــن انســــداد ریــوی و آســم 

ــت«. و »دیاب
بیمــاری هــای غیرواگیــر در حــال حاضــر بــه 
شــکلی نامتناســــب کشــورهای کــم درآمــد و 
بــا درآمــد متوســط را تحــت تاثیــر قــرار  داده 
ــای  ــارم از مرگه ــه چه ــه س ــک ب ــد و نزدی ان
ــون  ــر )28 میلی ــای غیرواگی ــی از بیماریه ناش

ــن کشــورها رخ میدهــد. مــرگ( در ای
 میــزان مــرگ و میــر در اثــر دیابــت در جهــان 
الگویــی وابســته بــه ســطح درآمــد کشــورها را 
دنبــال مــی کنــد. با توجه بــه شــــواهد موجود 
شــــاید بتــوان الگویــی منطقــه ای بــرای مرگ 
و میــر در اثــر بیمــاری ایســــکمیک قلــب در 
جهــان متصــور شــــد، بدیــن صــورت کــه قاره 
ــکا دارای  آفریقــا دارای کمتریــن میــزان، آمری
ــی دارای  ــورهای اروپای ــط و کش ــرخ متوســ ن
بیشــترین نــرخ مــرگ ومیــر در اثــر ایــن 

بیمــاری در جهــان هســتند.
بــر ایــن اســــاس میــزان مــرگ و میــر در اثــر 
ســــکته مغــزی در امریــکای شــمالی، اروپــای 
ــورها  ــایر کش ــر از س ــترالیا کمت ــی و اس غرب
اســــت. ایــن در حالــی اســت کــه کشــورهای 
اروپــای شــرقی و مرکــزی بیشــترین نــرخ 
مــرگ و میــر در اثــر ایــن بیمــاری را بــه 

ــن  ــن بی ــد. در ای ــی دهن ــاص م ــود اختص خ
کشــــورهای آفریقایــی و خــاور میانــه پاییــن 
ــر ســرطان  ــر اث ــن میــزان مــرگ و میــر ب تری
ــار  ــا در اختی ــه ســایر مناطــق دنی را نســبت ب

ــد. دارن
ــه  ــال ب ــرض ابت ــی در مع ــه کس 2. چ

چنیــن بیمــاری هایــی قــرار دارد؟
همــه گــروه هــای ســنی و همــه مناطــق تحت 
ــد.  ــرار دارن ــر ق ــای غیرواگی ــاری ه ــر بیم تاثی
ــروه  ــا گ ــب ب ــر اغل ــای غیرواگی ــاری ه بیم
ــتند،  ــاط هس ــر در ارتب ــن ت ــنی مس ــای س ه
امــا شــواهد نشــان مــی دهــد کــه 16 میلیــون 
از تمــام مــرگ و میرهــای نســبت داده شــده 
بــه بیمــاری هــای غیرواگیــر )NCDs( قبــل از 
ســن 70 ســالگی رخ مــی دهنــد. از میــان این 
مــرگ هــای »زودرس«، 82 ٪درکشــورهای 
بــا درآمــد کــم و متوســــط رخ داده اســــت. 
همــه  ســالمندان  و  بزرگســاالن  کــودکان، 
ــروز  ــث ب ــه باع ــری ک ــل خط ــر عوام در براب
بیمــاری هــای غیرواگیــر مــی شــــوند آســیب 
پذیــر هســتند، کــه ایــن خطــرات مــی توانــد 
ــدم  ــالم، ع ــی ناس ــم غذای ــق رژی ــا از طری ی
فعالیــت بدنــی و قــرار گرفتــن در معــرض دود 
ســیگار بــه وجــود آینــد و یــا ناشــی از اثــرات 

ــکل باشــند. ســو مصــرف ال
ــی  ــا و عوامل ــا بوســیله نیروه ــن بیمــاری ه ای
ــش  ــد از افزای ــه عبارتن ــوند ک ــی ش ــاد م ایج
ســن، گســترش برنامــه ریــزی نشــده و ســریع 
شهرنشــینی و  جهانشــمول شــدن شــیوه های 
زندگــی ناســالم.  بــه عنــوان مثال، جهانشــمول 
ــد  ــالم، مانن ــی ناس ــای زندگ ــیوه ه ــدن ش ش
رژیــم غذایــی ناســالم، ممکــن اســت در افــراد 
بــه شــکل فشــار خــون، افزایــش قنــد خــون، 
افزایــش چربــی خــون و چاقــی خــود را نشــان 
ــل  ــوان »عوام ــت عن ــوارد تح ــن م ــد. ای ده
ــی  ــه م ــی شــوند ک ــده م ــی« نامی خطــر میان

تواننــد بــه بیمــاری هــای قلبی-عروقــی، کــه 
جــز بیمــاری هــای غیرواگیــر هســتند، منجــر 

شــوند.
3. عوامل خطر

3- 1 عوامل خطر رفتاری قابل تغییر
- همانطــور کــه پیشــتر نیــز اشــاره شــد 
مصــرف دخانیــات، عــدم فعالیــت بدنــی، 
ــکل خطــر  ــم غذایــی ناســالم و مصــرف ال رژی
ــش  ــر را افزای ــای غیرواگی ــه بیماریه ــا ب ابت
ــه عنــوان عامــل حــدود  مــی دهــد. تنباکــو ب
6 میلیــون مــرگ در هــر ســال محســوب مــی 
ــرار  ــرات ق ــه مــوارد ناشــی از اث شــود )از جمل
گرفتــن در معــرض دود دســت دوم(، و پیــش 
ــه 8 میلیــون  بینــی مــی شــود ایــن میــزان ب

ــد. ــش یاب ــال 2030 افزای ــرگ در س م
ــی  ــرگ ســاالنه را م ــون م - حــدود 2.3 میلی
ــه فعالیــت بدنــی ناکافــی نســبت داد. ــوان ب ت

مــرگ  میلیــون  از 3.3  نیمــی  از  بیــش   -
ــروبات  ــر مش ــیدن مض ــی از نوش ــاالنه ناش س
جــز بیماریهــای غیرواگیــر محســوب مــی 

ــوند. ش
ــون مــرگ  - در ســال 2010، تعــداد7.1 میلی
ومیــر ســاالنه ناشــی از عوامــل قلبــی- عروقــی 
بــه مصــرف نمک/ســدیم بیــش از حــد نســبت 

داده شــده اســت.
3-2.عوامل خطر متابولیک/فیزیولوژیک

ایــن رفتارهــا منجــر بــه چهــار تغییــر کلیــدی 
متابولیک/فیزیولوژیــک مــی شــوند کــه خطــر 
ابتــا بــه بیمــاری هــای غیرواگیــر را افزایــش 

مــی دهنــد:
ــد  ــی، قن ــه وزن/چاق ــاال، اضاف ــون ب ــار خ فش
ــی  ــاال از قنــد خــون( و چرب خــون )ســطوح ب

ــون(. ــی در خ ــاال از چرب ــطوح ب ــاال )س ب
از نظــر مــرگ و میرهــای نســبت داده شــده، 
عمــده تریــن عامــل خطــر متابولیــک در 
ســطح جهــان فشــار خــون اســت کــه 18٪ از  

بیماری های غیر واگیر
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مــرگ و میرهــای جهانــی به آن نســــبت داده 
مــی شــوند و پــس از آن اضافــه وزن و چاقــی 
و قنــد خــون بــاال قــرار دارنــد. کشــورهای بــا 
ــن  ــاهد ســریع تری ــم و متوســط ش ــد ک درآم
میــزان افزایــش در تعــداد کــودکان مبتــا بــه 

ــه وزن هســتند. اضاف
4 . پیشــگیری و کنتــرل بیماریهــای 

غیرواگیــر
بــرای کاهــش تاثیــر بیمــاری هــای غیرواگیــر 
بــر افــراد و جامعــه یــک رویکــرد جامــع مــورد 
نیــاز اســــت کــه تمامــی بخــش هــا، از جملــه 
بهداشــت، امــور مالــی، امــور خارجــه، آمــوزش 
و پــرورش، کشــاورزی، برنامــه ریــزی و دیگــر 
بخــش هــا را ملــزم ســــازد تــا بــرای کاهــش 
خطــرات مرتبــط بــــا بیمــاری هــای غیرواگیر 
بــا یکدگیــر همــکاری کننــد و همچنیــن 
ــرل  ــگیری و کنت ــه پیش ــوط ب ــات مرب مداخ

ــج نماینــد. بیمــاری هــا را تروی
یــک شــیوه مهــم بــرای کاهــش بیمــاری هــای 
غیرواگیــر ایــن اســت کــه روی کاهــش عوامــل 
ــود. راه  ــز ش ــا تمرک ــاری ه ــن بیم ــر ای خط
حــل هــای کــم هزینــه ای وجــود دارنــد کــه 
جهــت کاهــش عوامــل خطــر مشــترک قابــل 
ــات،  ــرف دخانی ــده مص ــور عم ــه ط ــر )ب تغیی
رژیــم غذایــی ناســالم، عــدم فعالیــت بدنــی و 
ســوء مصــرف الــکل( و نیــز جهــت بــه تصویــر 
هــای  بیمــاری  هــای  اپیدمــی  کشــیدن 
ــا  ــا آنه ــط ب ــر مرتب ــل خط ــر و عوام غیرواگی

ــوند. ــی ش ــتفاده م اس
ــرای کاهــش بیمــاری هــای  راه حــل دیگــر ب
غیرواگیــر، اســــتفاده از مداخــات اساســی و 
بــا تاثیــر بــاال بــرای بیمــاری هــای غیرواگیــر 
اســت کــه مــی تــوان آنهــا را از طریــق رویکرد 
مراقبــت هــای بهداشــتی اولیــه ارائــه داده تــا 
ــان  ــخیص زودرس و درم ــیله تشــ ــن وس بدی
ــواهد  ــردد. ش ــت گ ــا تقوی ــع بیماریه ــه موق ب
نشــان مــی دهــد کــه چنیــن مداخاتــی 
هماننــد یــک ســرمایه گــذاری اقتصــادی 
بســیار عالــی عمــل مــی کننــد چــرا کــه اگــر 
ــرا  ــاران اج ــرای بیم ــریعا ب ــن مداخــات س ای
شـــوند، مــی تواننــد نیــاز بــه درمــان هــای پــر 
هزینــه تــر را کاهــش دهنــد. ایــن اقدامــات را 
ــرا  ــع اج ــی از مناب ــوان در ســطوح مختلف میت
کــرد. بیشــترین تاثیــر را مــی تــوان بــا ایجــاد 
ــالم بدســت آورد  سیاســت هــای جامعــه ســ
کــه ایــن سیاســت هــا بــه ترویــج پیشــگیری و 
کنتــرل بیمــاری هــای غیرواگیــر مــی پردازنــد 
ــراد  ــای اف ــه نیازه ــیدگی ب ــور رس ــه منظ و ب
ــای  ــا، سیســتم ه ــه بیماریه ــه اینگون ــا ب مبت
بهداشــتی را جهــت دهــی مجــدد مــی نمایند.

ــه ســخنان رهبــر معظــم انقــاب  ــا توجــه ب ب
ــر از  ــزاران نف ــور ه ــع پرش ــامی، در جم اس
ــان  دانشــجویان، دانــش آمــوزان و دیگــر جوان
خراســان شــمالی، کــه ســبک زندگــی را 
بخــش اساســی و حقیقــی پیشــرفت و تمــدن 
ــا دعــوت  ــد و ب ســازی نویــن اســامی خواندن
ــرای  ــان فکــر و اندیشــه ب از نخبــگان و صاحب
ــیب  ــم، آس ــوم مه ــن مفه ــه ای ــن ب « پرداخت

شناســی وضــع موجــود 
ــران  ــی در ای ــبک زندگ س
و چــاره جویــی در ایــن 
زمینــه« و تاکیــد بــر ایــن 
نکتــه کــه پیشــرفت در 
علــم و صنعــت واقتصــاد و 
سیاســت کــه بعــد ابــزاری 
ــدن اســامی را شــکل  تم
ای  وســیله  دهــد،  مــی 
اســت بــرای دســتیابی بــه 
ســبک و فرهنــگ صحیــح 
بــه  رســیدن  و  زندگــی 
ــی  ــت، تعال ــش، امنی آرام
و پیشــرفت حقیقــی. در 

ــا ســبک و شــیوه  ادامــه مطالبــی در رابطــه ب
زندگــی مــی آیــد تــا تعریفی روشــن از ســبک 
زندگــی در ذهــن خواننــده گرامــی بــه وجــود 
ــر  ــای رهب ــه رهنموده ــد از آن ادام ــد و بع آی
مســلمانان جهــان بیــان شــده تــا مطالعــه ایــن 
ــر در  ــرای تغیی ــب چــراغ راهــی باشــد ب مطال
ســبک زندگــی و در نهایــت پیشــرفت تمامــی 

ــجویان دانش
شــیوه زندگــی از تاثیــر متقابــل بیــن ویژگــی 
هــای شــخصیتی فــرد بــا  مداخــات اجتماعی 
ــی  ــل م ــادی حاص ــی اقتص ــرایط اجتماع و ش

شــود.

سبک یا شیوه زندگی سالم
شیوه زندگی:

• دائما در معرض تغییرمی باشد.     

• دارای تاثیر عمیق در مردم است.
• الگوی یکسانی  برای همه وجود ندارد.

شــیوه زندگــی ســالم آن دســته از رفتارهــا که 
ــات  ــا صدم ــا ی ــاری ه ــل بیم ــرد را در مقاب ف
ــه  ــه ب ــا خطــر صدم ــد و ی محافظــت مــی کن

ســــامتی فــرد را بــه حداقــل میرســاند .
ــعه  ــای توس ــتراتژی ه اس

ــالم ــی س ــیوه زندگ ش
و  آگاهــی  1.افزایــش 
انگیــزه بــرای رفتــار ســالم 

بهداشــتی و 
ــای  ــت ه ــن سیاس 2.تدوی

ــر ســامت نگ
هــای  محیــط  3.ایجــاد 

یتــی حما
4.ارزشــیابی و پژوهــش در 

شــیوه زندگــی ســالم
انقــاب  معظــم  رهبــر 
را  پیشــرفت  مفهــوم 
تداعی کننــده ی حرکــت، 
در  افزودنــد:  و  دانســتند  صیــرورت  و  راه 
ــوی(  ــه معن ــادی و چ ــه م ــتی )چ ــر برداش ه
ســبک  پیشــرفت،  توقف ناپذیــر  مفهــوم  از 
ــی وشــیوه ی زیســتن  ــار اجتماع ــی، رفت زندگ

دارد. فراوانــی  اهمیــت 
جایــگاه ســبک زندگــی در تمــدن نویــن 

اســامی
ــت  ــن بیشــتر اهمی ــرای تبیی ــر انقــاب ب رهب
ــگاه آن در  ــریح جای ــه تش ــی، ب ــبک زندگ س
ــد:  ــد و افزودن ــن اســامی پرداختن تمــدن نوی
اگــر پیشــرفت همه جانبــه را بــه معنــای 
بگیریــم،  اســامی  نویــن  تمدن ســازی 
ــز  ــزاری و نی ــش اب ــدن دارای دو بخ ــن تم ای

ــا  ــه ای ب ــت اهلل خامن ــرت آی حض
اشــاره بــه توجــه عمیــق اســالم 
ــگ  ــبک و فرهن ــوم س ــه مفه ب
افزودنــد: در معــارف  زندگــی 
ــاش  ــل مع ــالح عق ــالمی اصط اس
در مفهــوم جامــع خــود متــرادف 
فرهنــگ  و  ســبک  مفهــوم 
زندگــی اســت و در قــرآن کریــم 
نیــز آیــات فراوانــی در ایــن 

ــود دارد. ــه وج زمین
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کــه  بــود  خواهــد  اساســی«  و  »حقیقــی 
ســبک زندگــی بخــش حقیقــی آن را تشــکیل 

می دهــد.
ــر دو  ــق ه ــه ای تحق ــت اهلل خامن ــرت آی حض
بخــش تمــدن نویــن اســامی را ضــروری 
یــا  ابــزاری  بخــش  افزودنــد:  و  خواندنــد 
ــی اســت  ــن تمــدن موضوعات ســخت افزاری ای
ــای  ــوان نموده ــه عن ــروز ب ــای ام ــه در فض ک
قبیــل  از  می شــود؛  مطــرح  پیشــرفت 
علــم، اختــراع، اقتصــاد، سیاســت، اعتبــار 

آن. نظائــر  و  بین المللــی 
ــه  ــن زمین ــد: در ای ــان کردن ــان خاطرنش ایش
داشــته ایم،  خوبــی  پیشــرفت های  البتــه 
ــن پیشــرفت ها  ــه ای ــرد ک ــه ک ــد توج ــا بای ام
ــه  ــرای دســتیابی ب ــزاری اســت ب وســایل و اب
بخــش حقیقــی و نرم افــزاری تمــدن اســامی؛ 

ــی. ــیوه ی زندگ ــبک و ش ــی س یعن
ــوم  ــریح مفه ــامی در تش ــاب اس ــر انق رهب
ســبک و فرهنــگ زندگــی، بــه مســائلی نظیــر 
ــاس،  ــوع لب ــکن، ن ــوع مس ــواده، ازدواج، ن خان
الگــوی مصــرف، تفریحــات، کســب و کار و 
رفتارهــای فــردی و اجتماعــی در محیط هــای 
در  افزودنــد:  و  کردنــد  اشــاره  مختلــف 
ــائلی  ــه ی مس ــه هم ــی ب ــبک زندگ ــع س واق
را  انســان  برمی گــردد کــه متــن زندگــی 

می دهنــد. شــکل 
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ای ب ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــبک و  ــوم س ــه مفه ــام ب ــق اس ــه عمی توج
فرهنــگ زندگــی افزودنــد: در معــارف اســامی 
اصطــاح عقــل معــاش در مفهــوم جامــع خــود 
ــی  ــگ زندگ ــبک و فرهن ــوم س ــرادف مفه مت
ــی  ــات فراوان ــز آی ــم نی ــرآن کری اســت و در ق

ــود دارد. ــه وج ــن زمین در ای
بــدون  ایــن کــه  بــر  تأکیــد  بــا  ایشــان 
پیشــرفت در بخــش حقیقــی تمدن ســازی 
نویــن اســامی یعنــی »ســبک و فرهنــگ 
زندگــی«، اهــداف ایــن تمــدن بــزرگ محقــق 
نخواهــد شــد، افزودنــد: متأســفانه مــا در ایــن 
بخــش، پیشــرفت چشــمگیری نداشــته و مثــل 
بخــش اول یعنــی علــم و صنعــت و نظائــر آن 

نکرده ایــم. پیشــرفت 
آسیب شناســی  اســامی،  انقــاب  رهبــر 
پیشــرفت  عــدم  زمینــه ی  در  علت یابــی  و 
ــی را  ــگ زندگ ــبک و فرهن ــش س الزم در بخ
ضــروری خواندنــد و بــا دعــوت از اندیشــمندان 
حــوزه و دانشــگاه، نخبــگان سیاســی و فکــری، 
ــم  ــگ و تعلی ــا فرهن ــط ب ــتگاه های مرتب دس
ــن  ــد: در ای ــان کردن ــان خاطرنش ــز جوان و نی
ــم و  ــه خــود نهیــب بزنی ــد همــه ب ــه بای زمین
ــی،  ــرای آسیب شناس ــدی ب ــاش ج ــن ت ضم
راه هــای  جســت وجوی  و  چاره جویــی  بــه 

ــم. ــاج بپردازی ع
ایشــان ابــراز اطمینــان کردنــد: اگــر گفتمانــی 

ــت  ــواردی اس ــان از م ــامت جوان ــوع س موض
ــد  ــول 29 ،43 و بن ــت در اص ــه صراح ــه ب ک
12اصــل 3 قانــون اساســی جمهــوری اســامی 
ایــران و برنامــه هــای توســعه ای کشــور، مــد 
ــرای  ــزی ب ــه ری ــه اســت. برنام ــر قرارگرفت نظ
ــم  ــی از مه ــه یک ــراد جامع ــه اف ــامت هم س

ــت اســت. ــف دول ــن وظای تری
ســنین جوانــی، دوران شــکل گیــری بســیاری 
از عــادات و رفتارهــای اجتماعــی مــی باشــد، 

لــذا مدیریــت ســامت جوانــان و پاســخگویی 
ــه نیازهــای خــاص ایــن گــروه  شایســته ب
ــد در آینــده، بیشــترین ارزش  ســنی مــی توان
ــه  ــه ب ــرای جامع ــی را ب ــادی و اجتماع اقتص

ــراه داشــته باشــد. هم
بررســی هــای مختلــف در زمینــه پیشــگیری 
ــه  ــد ک ــی ده ــان    م ــوادث نش ــروز ح از ب
بخشــی از برنامــه هــای آمادگــی بــرای  مقابلــه 
ــش  ــورداری از دان ــوادث، برخ ــوانح و ح ــا س ب
کافــی دربــاره علــل وقــوع حــوادث و راه هــای 

ــا آنهــا اســت. برخــورد ب
بطــور کلــی 4محــور اساســی در پیشــگیری و 
ــی  ــرار م ــه ق ــورد توج ــوادث م ــت از ح مراقب
ــه،  ــی در جامع ــگ ایمن ــاد فرهن ــد: ایج گیرن
رعایــت اســتانداردهای فنــی، بهداشــتی و 
ــن و  ــت قوانی ــه رعای ــزام ب ــی، ال ــکات ایمن ن
ــرای  ــوزش ب ــی و آم ــررات بهداشــتی، ایمن مق

ــوادث. ــوانح و ح ــگیری از س پیش

 30 هــر  ایــران  در 
ــر در  ــک نف ــه ی دقیق
ــی  ــان م ــا ج ــاده ه ج

ســپارد.

علل حوادث و سوانح رانندگی
الف- علل فردی

1- علــل زمینــه ای: از علــل مهــم وقــوع 
تصادفــات رانندگــی در بیــن جوانــان مــی 

ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ت
ــات اجتماعــی، نقــض قوانیــن، مصــرف  انحراف
مشــروبات الکلــی، مهــارت و تجربــه ی کمتــر 
از کمربنــد  اســتفاده کمتــر  رانندگــی،  در 
ــع  ــرل وقای ــدی در کنت ــور توانمن ــی، تص ایمن

ــر. ــر کمت ــاس خط ــتن احس و داش
2- جنــس: در مــردان جــوان، میــزان مــرگ و 
ــات و حــوادث ترافیکــی  ــر ناشــی از تصادف می

2 برابــر زنــان اســت.
ــر،  ــات باالت ــا تحصی ــراد ب ــات: اف 3- تحصی
بیشــتر از کمربنــد ایمنــی اســتفاده مــی کننــد 

و بــه قوانیــن پایبنــدی بیشــتری دارنــد.
ب- علل رفتاری

 سوانح و حوادث در جوانان

چاره جویــی  و  آسیب شناســی  زمینــه ی  در 
فرهنــگ  و  ســبک  در  موجــود  مشــکات 
ــه نشــاط  ــه ب ــا توج ــد، ب ــود آی ــی به وج زندگ
و اســتعداد جوانــان، حتمــاً درخشــندگی ملــت 
ایــران در ایــن زمینــه نیــز، چشــم جهانیــان را 

متوجــه خــود خواهــد کــرد.
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1- نگــرش هــا و عادات)نگــرش هــای منفــی(: 
ــه  ــبت ب ــد نس ــور کن ــرد تص ــه ف ــی ک زمان
دارد،  باالتــری   موقعیــت  مقابــل،  طــرف 
خشــونت هــای رانندگــی بیشــتر اتفــاق مــی 
ــت  ــب اس ــی جال ــه خیل ــأله ای ک ــد. مس افت
ــط  ــن قضــاوت فق ــای ای ــه مبن ــن اســت ک ای
ــوار  ــل س ــرد مقاب ــه ف ــی ک ــاس اتومبیل براس
اســت و نــه شــخصیت او صــورت مــی گیــرد. 
ماشــین هــای بــزرگ تــر معمــوالً بــه ماشــین 
هــای کوچــک تــر قلــدری مــی کننــد و 
ماشــین هــای نوتــر بــه قدیمــی ترهــا. راننــده 
هــای ماشــین هــای گــران تــر معمــوالً نســبت 
ــی  ــورد م ــر برخ ــاده خشــن ت ــن پی ــه عابری ب

ــد. کنن
ــه  ــازه گواهینام ــه ت ــانی ک ــان و کس 2- جوان
گرفتــه انــد، خطــرات را کمتــر از حــد واقعــی 
ــور  ــور تص ــوأل اینط ــد. معم ــی زنن ــن م تخمی
ــراه  ــی هم ــتفاده از گوش ــه اس ــود ک ــی ش م
ــه  ــی ب ــت آزاد(، خلل ــق هندزفری)دس از طری
ــه  ــی ک ــد، در صورت ــی کن ــی وارد نم رانندگ
تحقیقــات نشــان مــی دهــد، صحبــت کــردن 
بــا گوشــی موبایــل حتــی از طریــق هندزفــری 
)دســت آزاد(، از تمرکــز راننــده کاســته و 
ــی  ــش م ــی را افزای ــوانح رانندگ ــال س احتم
دهــد. در واقــع چیــزی کــه باعــث ناامن شــدن 
مکالمــه تلفنــی هنــگام رانندگــی مــی شــود، 
گرفتــن موبایــل در دســت نیســت، بلکــه پــرت 
ــن  ــا در حی ــون م ــت. چ ــواس اس ــدن ح ش
ــم از  ــی توانی ــی نم ــا گوش ــردن ب ــت ک صحب
زبــان بــدن اســتفاده کنیــم، ایــن امــر، باعــث 
مــی شــود از منابــع شــناختی بیشــتری حیــن 
تمــاس اســتفاده کنیــم و در نتیجــه بیشــتر و 

ــویم. ــل ش ــان غاف بیشــتر از خیاب
توســط  ســریع  ســواری  موتــور   -3
موتورســواران، موجــب مــی شــود کــه قوانیــن 
ــرس  ــود و ت ــته ش ــا گذاش ــر پ ــی زی ترافیک
ــون،  ــن قان ــادن در دام ــه دام افت ــی از ب ناش
ــون توســط موتورســوار  ــرار از قان ــه ف منجــر ب
و تکــرار ایــن ســیکل و افزایــش تخلفــات 

رانندگــی مــی گــردد.
عادات نادرست رانندگان:

1- رانندگی با چراغ خاموش در شب
2- صحبــت و توجــه بــه همــراه در حیــن 

رانندگــی
3- خوردن و نوشیدن حین رانندگی

4- عــدم رعایــت فاصلــه ایمنــی و توجــه 
ــرعت ــه س ــردن ب نک

5- حرکات نمایشی در حین رانندگی
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نندگــی ا ر
حیــن  در  همــراه  تلفــن  بــا  7- صحبــت 

نندگــی را
8- وجــود نقــص فنــی در خــودرو و بــی 

توجهــی بــه آن
9- جر و بحث در داخل خودرو

10- خــوردن شــربت و یــا قــرص هــای 
آور. خــواب  و  مســکن 

عوامــل و مشــکات جســمی تأثیرگــذار در 
ــا: ــا آنه ــه ب ــوه ی مقابل ــی و نح رانندگ

1- خطــای دیــد: برخــورداری از میــدان دیــد 
خــوب اهمیــت ویــژه ای در هنــگام رانندگــی 
دارد. بعضــی از افــرادی کــه دارای  گواهینامــه 
بــا عینــک هســتند زمــان رانندگــی از عینــک 
ــن مســأله موجــب  ــد و ای اســتفاده نمــی کنن
ــود،  ــی ش ــادف م ــروز تص ــد و ب ــای دی خط
خــواب آلــوده بــودن و مصــرف داروهــای 
مســکن هــم باعــث خطــای دیــد راننــده 

ــد. ــد ش خواه
ــی  ــواب رفتگ ــا خ ــاط ب 2- مشــکاتی در ارتب
سیســتم  در  اختــال  از  پزشــکان  پاهــا: 
گــردش خــون بــه عنــوان یکــی از  مشــکات 
موجــود بــرای راننــدگان نــام مــی برنــد. 
حیــن رانندگــی هــای طوالنــی ممکــن اســت 
انــدام هــا دچــار درد و خســتگی بیــش از حــد 
ــه خصــوص  ــم هــا ب ــا خان شــوند. در رابطــه ب
زمــان اســتفاده از کفــش هــای نامناســب نظیر 
کفــش هــای پاشــنه دار، ایــن مشــکل حادتــر 

اســت.
ــه  ــبانه ک ــواب ش ــدم خ ــبانه: ع ــواب ش 3- خ
منجــر بــه خســتگی، ســردرد و کاهــش ســطح 
ــن  ــزرگ تری ــرد مــی شــود، از  ب هوشــیاری ف
عوامــل ایجــاد حــوادث و تصادفــات جــاده ای 

اســت.
از  بــرای پیشــگیری  رفتارهــای ثمربخــش 

پرخاشــگرانه: رانندگــی 
- همــواره یــک راننــده مــؤدب و محتــاط 

ــید باش
- همیشــه قوانیــن رانندگــی را رعایــت کنیــد 
و کمربنــد ایمنــی خــود را پیــش از رانندگــی 

ببندیــد.
- فاصلــه مناســب و ایمــن خــود را بــا خــودرو 
هــای دیگــر حفــظ کنیــد و هیــچ گاه بــا 
فاصلــه انــدک بــه تعقیــب خودروهــا نپردازیــد.

- اگــر در محــدوده ی حداکثــر ســرعت مجــاز 
رانندگــی مــی کنیــد و راننــده ای مــی خواهــد 
از شــما ســبقت بگیــرد، بــه وی اجــازه دهیــد 

تــا عبــور کنــد.
- از نشــان دادن حــرکات توهیــن آمیــز دســت 
و یــا صــورت بــه طــور جــدی خــودداری 

ــد. کنی
بــه هنــگام  و  بــوق خــودرو درســت  از   -
ــک وســیله ارتباطــی  ــوق ی ــد. ب اســتفاده کنی
ــدگان  ــرای مجــازات ســایر رانن اســت، از آن ب

ــد. ــتفاده نکنی اس
ــه  ــی مواج ــده عصبان ــک رانن ــا ی ــرگاه ب - ه
شــدید ســعی نکنیــد بــه اوضــاع بحرانــی 

دامــن بزنیــد. از برقــراری تمــاس چشــمی بــا 
ــد. ــودداری کنی ــداً خ ــمگین ج ــده خش رانن

- اگــر احســاس کردیــد کــه مقصــر هســتید، 
اشــتباه خــود را بپذیریــد و فــورا بــا بــاال آوردن 

دســت خــود عذرخواهــی کنیــد .
ــاید  ــد، ش ــری نکنی ــم گی ــتابزده تصمی - ش
راننــده مــورد نظــر شــما عجلــه داشــته باشــد، 
ــن  ــه ف ــرده، ب ــم ک ــد، راه را گ ــی باش عصبان
رانندگــی آشــنایی کامــل نــدارد و یــا بــه 
دنبــال آدرس مــی گــردد. همــواره خونســردی 

ــد. ــظ کنی ــود را حف خ
- از اســترس خــود بکاهیــد و حیــن رانندگــی 
ــش  ــش بخ ــم و آرام ــیقی مای ــک موس ــه ی ب

گــوش دهیــد.
- وقتــی خشــمگین شــدید تــا 20 بشــمرید یــا 

بــه رادیــو گــوش دهید.
- پیــش از آنکــه تصمیــم بگیریــد عمــل 
راننــده دیگــر را تافــی کنیــد یــا بــا وی 
ــا ارزش  ــید آی ــود بپرس ــوید از خ ــز ش گاوی
دارد کــه وقــت خــود را هــدر دهیــد، بــه 

دردســر بیفتیــد یــا آســیب ببینیــد؟
- قبــل از ســبقت گرفتــن یــا هرگونــه تغییــر 

مســیر، راهنمــا بزنیــد.
- هنــگام اســتفاده از نــور بــاالی خــودرو دقــت 
ــن کار ســبب  ــه ای ــب باشــید ک ــد و مراق کنی

آزردگــی راننــده مقابــل نشــود.
- از ســد معبــر جــدا خــودداری کنیــد و 
ــت  ــاده صحب ــران پی ــا عاب ــی ب ــگام رانندگ هن

ــد. نکنی
ــدان  ــورداری از می ــرای برخ ــی ب نکات

ــر ــد بهت دی
ــراغ  ــک و چ ــودرو، عین ــوی خ ــه جل - شیش

ــد. ــه داری ــز نگ ــو را تمی ــای جل ه
ــه چشــم  ــرای آزمایــش ب ــار در ســال ب - دو ب
ــاالی  ــر ب ــژه اگ ــد، بوی ــه کنی ــک مراجع پزش

ــد. ــن داری ــال س 40س
نکاتی برای عدم خواب رفتگی پاها

ــد و  ــورت ممت ــه ص ــده ب ــت رانن ــر اس - بهت
ــض  ــا را منقب ــاق پ ــت س ــات پش ارادی، عض
و منبســط کنــد تــا گــردش خــون بــه انــدازه 

ــد. ــته باش ــان داش ــدن جری ــبدر ب مناس
- اگــر قــرار اســت بــرای مــدت طوالنــی 
ــاعت  ــر 2 س ــر اســت ه ــد، بهت ــی کنی رانندگ
ــود  ــل خ ــرده، از اتومبی ــف ک ــار توق ــک ب ی
ــد  ــدم بزنی ــه ق ــد دقیق ــد و چن ــرون بیایی بی
ــدن  ــت گــردش خــون در ب ــن حال ــرا در ای زی

ــود. ــی ش ــام م ــر انج ــان ت آس
- اســتفاده از کفــش مناســب حیــن رانندگــی 
عــاوه بــر اینکــه گــردش خــون را راحــت تــر 
مــی کنــد و باعــث افزایــش تمرکــز مــی شــود.

ــار  ــی اســت و ناچ ــما رانندگ ــغل ش ــر ش - اگ
هســتید ســاعت هــای متمــادی رانندگــی 
کنیــد، حتمــا در هــر هفتــه 3 بــار و هــر بــار 
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ــاده روی  ــه پی ــدام ب ــه اق ــدت 30 دقیق ــه م ب
آرام و طوالنــی کنیــد و ســعی کنیــد در طــول 
ــش  ــه نرم ــروع کار روزان ــش از ش ــا پی روز ی

ــد. ــام دهی ــبک انج ــای کششــی س ه
ــی  ــواب آلودگ ــا خ ــاط ب ــم در ارتب ــکات مه ن

ــی ــن رانندگ حی
- در صــورت وجــود افســردگی و ســایر عایــم 
ــد  ــا ب ــی ی ــی خواب ــه ب ــه منجــر ب جســمی ک
ــک  ــه پزش ــود، ب ــی ش ــب م ــدن در ش خوابی
ــی  ــکل رانندگ ــع مش ــس از رف ــه و پ مراجع

ــد. کنن
ــده داری  ــب زن ــم و ش ــبانه نامنظ - از کار ش

ــد. ــی بپرهیزن ــش از رانندگ پی
ــم  ــبک و ک ــای س ــی غذاه ــل از رانندگ - قب

ــد. ــل کنی ــری می کال
نکاتی جهت رعایت ایمنی در سفر

ــتن  ــی، نبس ــن رانندگ ــت قوانی ــدم رعای - ع
کمربنــد ایمنــی، عــدم اســتفاده از کاه ایمنــی 
ــودک از  ــی ک ــتفاده از صندل ــدم اس ــز ع و نی
جملــه عواملــی اســت کــه احتمــال خطاهــای 
منجــر بــه مــرگ را در رانندگــی بــاال مــی برد. 
- گذاشــتن بچــه هــا در صندلی مخصــوص، در 
زمــان هــای مناســب و بــه کار بــردن صندلــی 
بــه شــکل درســت راهــی بــرای پیشــگیری از 

مــرگ و میــر کــودکان در تصادفــات اســت.
- بســتن کمربنــد ایمنــی میــزان مــرگ و میــر 
ناشــی از تصادفــات را بــه نصــف کاهــش مــی 
دهــد. حتــی کیســه ی هوایــی قــرار داده شــده 
ــد  ــن کمربن ــد جایگزی ــی توان ــودرو نم در خ
ایمنــی شود.بســتن کمربنــد ایمنــی حتــی در 
ــب  ــی عق ــافران صندل ــاه و مس ــفرهای کوت س

هــم مــورد تأکیداســت.
نکاتی در مورد ایمنی موتورسواران

- اســتفاده از کاه ایمنــی بــرای کلیــه افــرای 
کــه روی موتــور ســوار        مــی شــوند. بنــد 
ــه  ــد ب ــته  باش ــد بس ــا بای ــی حتم کاه ایمن
ــه  ــه منجــر ب ــه ن ــگام ضرب ــه هن ــدازه ای ک ان

ــد. ــر بیفت ــه کاه از س ــود و ن ــی ش خفگ
ــن  ــدن ای ــده ش ــت دی ــش قابلی ــرای افزای - ب
وســایل نقلیــه اســتفاده از چــراغ خطــر عقــب، 
ــا منعکــس کننــده  پــاک هــای شــبرنگ و ی
نــور، نــوار ســفید منعکــس کننــده نــور، کاه 
ــبرنگ  ــه ش ــم تن ــای نی ــاس ه ــی و لب ایمن
ــز  ــگ قرم ــه رن ــنت ب ــواد فلورس ــه دارای م ک
ــه از  ــت ک ــواردی اس ــه م ــی از جمل و نارنج
خطــرات ناشــی از دیــده نشــدن موتــور ســوار 
توســط ســایر راننــدگان پیشــگیری مــی کنــد.

چهار راه برای مقابله با استرس
زندگی در دوران کنونی مملوء از استرس و نگرانی است و می تواند در عملکرد فرد 

تاثیر منفی داشته باشد.
 روزنامه هوفینگتون پست نوشت:

 چهار راهکار وجود دارد که افراد موفق با انجام آن توانسته اند بر استرس خود غلبه 
کنند و جزء افراد موفق به حساب آیند.

 - افراد موفق این ویژگی را دارند که می توانند در مواجهه با مشکات خود را 
آرام کنند و استرس خود را کاهش دهند. همچنین افراد با این ویژگی می توانند از 

اشتباهات خود درس بگیرند.
 - بزرگ فکر کردن می تواند به فرد کمک کند تا در مقابله با استرس و سختی ها 

مقاومت داشته باشد.
 - یکی دیگر از موارد مورد توجه این است که فرد برنامه ریزی داشته باشد و تمامی 

کارهای روزمره اش را بر اساس آن انجام دهد.
 همچنین افراد موفق سعی می کنند هرازگاهی در حین فعالیت روزمره شان به مدت 

پنج الی 10 دقیقه به کارهایی بپردازند که از آن لذت می برند.

مــواد محــرک دســته ای از مــواد روان گــردان 
هســتند کــه امــروزه بــه طــور گســترده مــورد 
ــترک  ــه مش ــد. وج ــی گیرن ــرار م ــرف ق مص
ــل در  ــه الاق ــت ک ــن اس ــرک در ای ــواد مح م
افزایــش  باعــث  مصــرف،  دوره ی  ابتــدای 
ــده و  ــزی ش ــاب مرک ــتم اعص ــرد سیس کارک

ــد. ــی برن ــاال م ــه را ب ــق و روحی ــرژی، خل ان
کافئیــن، نیکوتیــن، کوکاییــن و آمفتامیــن هــا 
ــی  ــدی م ــه بن ــرک طبق ــواد مح ــره م در زم

شــوند. برخــی محــرک هــا اثــر مایمــی دارنــد 
ــوند.  ــی ش ــتگی م ــث وابس ــدرت باع ــه ن و ب
ــوده و  ــذار ب ــر گ ــدت تاثی ــه ش ــز ب ــی نی برخ
مصــرف چنــد بــار آنهــا بــا عــوارض شــدیدی 

همــراه اســت.
ــه  ــران ک ــازار ای ــود در ب ــرک موج ــواد مح م

ــه  ــت، ب ــده اس ــروف ش ــه مع ــام شیش ــه ن ب
طــور عمــده از مــت آمفتامیــن تشــکیل مــی 
شــوند. البتــه از جایــی کــه تولیــد هیــچ یــک 

مصرف مواد محرک و اثرات آنها
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از ایــن مــواد توســط آزمایشــگاه هــای معتبــر 
ــورت  ــی ص ــول نهای ــی محص ــرل کیف ــا کنت ب
نمــی گیــرد، عــاوه بــر مــت آمفتامیــن، 
ــازار  ــود در ب ــه موج ــاد شیش ــال زی ــه احتم ب
حــاوی ترکیبــات دیگــری بــه ویــژه آمفتامیــن 
ــات  ــن و ترکیب ــی آمفتامی ــن دی اکس و متیل
ــا  ــن ه ــن آمفتامی ــد. ای ــی باش ــز م مشــابه نی
ــه  ــی ک ــر زمین ــای زی ــرا در آزمایشــگاه ه اکث
ــن و  ــد از افدری ــز معروفن ــه نی ــپز خان ــه آش ب

ــوند. ــی ش ــنتز م ــودافدرین س پس
ــی  ــای تدخین ــیوه ه ــه ش ــران ب ــه در ای شیش
ــرد.  ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــی م و تزریق
صــورت  بــه  معــدودی  عــده  در  البتــه 
ــرف  ــی مص ــا خوراک ــی( ی ــاقی )دماغ استنش
ــه در دوره ی  ــر شیش ــرعت اث ــود. س ــی ش م
ــت  ــتر اس ــن بیش ــق و تدخی ــی تزری اول یعن
ــی  ــر خوش ــاالت س ــه ح ــر مجموع ــاوه ب و ع
ــذت شــدید و  ــا ل ــرژی ب ــق و ان و افزایــش خل

ــت. ــراه اس ــذرا هم گ
ــواد  ــرف م ــدت مص ــاه م ــرات کوت اث

آمفتامیــن(: محرک)مــت 
ــه  ــاد ب ــرژی و اعتم ــیاری، ان ــش هوش - افزای

ــس نف
ــئگی و  ــرحالی، نش ــامت و س ــاس س - احس

ــر ــی واف سرخوش
- احســاس کفایــت و توانمنــدی در انجــام 

ــور ام
ــذا و  ــه غ ــاز ب ــواب، نی ــه خ ــاز ب ــش نی - کاه

ــتها اش
- کاهش مهارها و افکار منفی و بازذارنده

- افزایــش میــل جنســی و لــذت فعالیــت 
ــی ــای جنس ه

ــرون  ــری و ب ــرت پذی ــس معاش ــاد ح - ایج
ــی گرای

بــه ویــژه در هفتــه هــای اول مصــرف، حــاالت 
فــوق برجســته بــوده و انگیــزه عمــده بیمــاران 
بــه اســتمرار تلقــی مــی شــوند. در ایــن دوره با 
هــر بــار مصــرف مــت آمفتامیــن ایــن حــاالت 
ــا 12 ســاعت اســتمرار  ــایند حــدود 8 ت خوش
ــرف  ــوق، مص ــه ف ــر مجموع ــاوه ب ــد. ع دارن
تدخینــی و تزریقــی مــت آمفتامیــن بــا بــروز 
حــاالت گــذرا ولــی شــدیدا لــذت بخشــی نیــز 
ــه  ــه ب ــد دقیق ــوال چن ــه معم ــت ک ــوام اس ت
ــاد  ــه عنــوان راش ی طــول انجامیــده و از آن ب
مــی گــردد. مصــرف کننــدگان ایــن حالــت را 
لذتــی شــدید،گذرا و ناگهانــی توصیــف     مــی 
کننــد کــه بــه نوعــی بــه یــک ارضــاء جنســی 
یــا ارگاســم شــدید شــبیه بــوده و در جریــان 
آن تــا چنــد لحظــه تیرگــی شــعور و احســاس 
ــد. در  ــروز نمای ــت ب ــن اس ــز ممک ــه نی خلس
ایــن حالــت معمــوال وقایــع اطــراف بــه دقــت 
ثبــت شــده و ممکــن اســت شــخص مصــرف 
کننــده، ســال هــا وقایــع و جزییــات محیــط را 

بــه یــاد مــی آورد.
در  فیزیولوژیــک  و  بدنــی  حــاالت 
محــرک: مــواد  کننــدگان  مصــرف 

- افزایــش ضربــان قلــب و تاکــی کاردی و 
ــب ــش قل ــس طپ ح
- باال رفتن فشار خون

- گشادی مردمک
ــرزش  ــان و  ل ــکی ده ــزش، خش ــرق ری - ع

ــا ــدام ه ان
ــدن، گــرم و ســرد شــدن  ــای ب - افزایــش دم

ــدام هــا انتهــای ان
- افزایش تنفس

فــوق  فیزیولوژیــک  تغییــرات  جریــان  در 
ــه  ــی و عضــوی ب ــروز آســیب هایبدن ــکان ب ام
ــاری  ــا دارای بیم ــر ی ــراد مســن ت ــژه در اف وی
هــای زمینــه ای وجــود دارد و برخــی مصــرف 
ــی،  ــی – عروق ــات قلب ــار ضایع ــدگان دچ کنن
مغــزی یــا آســیب هــای ناشــی از فشــار خــون 
بــاال یــا از دســت دادن مایعــات بــدن      مــی 
ــی  ــی و مویرگ ــاض عروق ــا انقب ــوند. ضمن ش
ــواد  ــرف م ــمپاتیکی مص ــرات س ــی از اث ناش
محــرک بــا فراینــد خــون رســانی بافتــی 
تداخــل ایجــاد کــرده و التیــام زخــم هــا را بــه 
ــدم  ــل ع ــن دلی ــه همی ــدازد. ب ــی ان ــر م تاخی
بهبــودی محــل هــای تزریقــی و زخــم هــای 
پوســتی بــه ویــژه در انتهــای انــدام هــا شــایع 
ــرف  ــد. مص ــی ده ــاران را آزار م ــوده و بیم ب
ــث  ــرک باع ــواد مح ــدت م ــنگین و دراز م س
ــی  ــاری م ــی و رفت ــده روان ــم عدی ــروز عائ ب

ــردد. گ
ــدت  ــی م ــرف طوالن ــایع مص ــم ش عالئ
مــت  مــاه(  ســه  بــاالی  )معمــوال 

آمفتامیــن:
- تحمــل بــه اثــرات خوشــایند و احســاس ســر 

شی خو
- احساس اجبار به مصرف

- وسوسه شدید و آزار دهنده
- بروز حاالت و رویه ای تکانه ای
- رفتار های اجبار گونه و تکراری

ــط و  ــه محی ــی ب ــی تفاوت ــرد وب ــت کارک - اف
ــان اطرافی

- افسردگی
- مشکات شناختی

- پرخاشگری، خشونت، سوء ظن و بدبینی
- پسیکوز)جنون (

- خاطره و یاد مصرف های اول
ــوارض  ــی از ع ــوق، بخش ــم ف ــه عائ مجموع
ــواد محــرک  مصــرف دراز مــدت و ســنگین م
ــواده  ــرای بیمــار و خان اســت. عوارضــی کــه ب
ــت  ــده و او را در جس ــن ش ــئله آفری وی مس
ــی مــی  ــان راهــی مراکــز درمان و جــوی  درم

ــد. کن

 اهمیت بیماری
هــاری یــک بیمــاری عفونی حــاد )آنســفالیت( 
ــه دو شــکل  و کشــنده ویروســی اســت کــه ب
تحریکی)هــاری خشــمگین( یــا فلجــی )هــاری 
ســاکت( ظاهــر مــی شــود. ایــن بیمــاری 
مخصــوص گوشــتخواران اهلــی و وحشــی 
بــوده، انســان و ســایر حیــوان هــای خونگــرم 
اغلــب  و  بــه طــور تصادفــی  پســتان دار، 
از طریــق حیــوان گزیدگــی بــه آن مبتــا     

ــوند. میش
اهمیــت بیمــاری هــاری بــه دالیــل زیــر 

: ست ا
ــه  ــد(، ب ــاال )صددرص ــندگی ب ــزان کش 1- می
طــوری کــه پــس از ظهــور عائــم بالینــی چــه 
ــان  ــل درم ــوان، قاب ــه در حی ــان و چ در انس

ــوده و نب
بیمار محکوم به مرگ خواهد بود.

ــی  ــوان گزیدگ ــوارد حی ــد م ــش رون 2- افزای
در انســان، بــه طــوری کــه بــه ناچــار ســاالنه 
مبالــغ زیــادی صــرف خریــد ســرم و واکســن 
ضــد هــاری جهــت درمــان پیشــگیری آســیب 

دیــدگان مــی شــود.
3- تلفــات دام و خســارت هــای اقتصــادی 
ناشــی از ایــن بیمــاری کــه در دام هــا ایجــاد 

مــی شــود.
در  آمــاری  هــای  بررســی  اســاس  بــر 
 85 از   بیــش  مختلــف،  هــای  اســتان 
درصدازمواردحیوانگزیدگیتوســط ســگ اتفــاق 
ــه ســگ  مــی افتــد کــه بیشــتر ایــن مــوارد ب
ــاص دارد  ــه اختص ــگ گل ــی و س ــای خانگ ه
و متأســفانه علــت اصلــی آن، عــدم قــاده 
گــذاری اســت. منظــور از قــاده گــذاری 
مهــار  جهــت  قــاده  وســیله  از  اســتفاده 
از قبیــل  حیــوان و مراقبتهــای بهداشــتی 
آمــوزش  واکسیناســیون هــاری و غیــره و 

صاحــب ســگ اســت.
افزایــش میــزان حیــوان گزیدگــی در انســان، 
ــه  ــوان ب ــی ت ــر را م ــای اخی ــال ه ــی س ط
ــه،  ــت از جمل ــوط دانس ــی مرب ــل مختلف دالی
اجــرای برنامــه هــای آموزشــی در جهــت 
باالبــردن ســطح آگاهــی مــردم در زمینــه 
خطرهــای ناشــی از گازگرفتــن توســط حیــوان 
ــع در  ــه موق ــگیری ب ــان پیش ــت درم و اهمی
ــک  ــان از ی ــاری در انس ــم ه ــروز عائ ــدم ب ع
طــرف و کاهــش فعالیــت کمیتــه هــای اتــاف 

ــت. ــر اس ــرف دیگ ــرد از ط ــای ولگ ــگ ه س

بیماری هاری
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راههای سرایت بیماری به حیوان و انسان
ســرایت  راه  تریــن  اصلــی  گازگرفتــن:   -1
بیمــاری، گازگرفتــن بــه وســیله حیــوان هــار 
اســت. البتــه از طریــق کشــیده شــدن پنجــه 
ــه  ــروس هاری)ب ــاوی وی ــزاق ح ــه ب آغشــته ب
ــه ســانان( نیــز بیمــاری  ــه و گرب ویــژه در گرب

ــی شــود. ــل م منتق
ــاری  ــالم، ه ــت س ــق پوس ــت: از طری 2- پوس
ــک  ــی از راه کوچ ــت، ول ــر نیس ــرایت پذی س

تریــن خــراش یــا زخــم در پوســت، ایــن 
بیمــاری منتقــل مــی شــود.

ــاری از  ــروس ه 3- نســوج مخاطــی: وی
ــان  ــه انس ــز ب ــوده نی ــاط آل ــق مخ طری
و حیــوان هــای دیگــر منتقــل مــی 
شــود. بنابرایــن، ســگ هــا و گربــه 
ــر  ــه در اواخ ــالم ک ــر س ــه ظاه ــای ب ه
دوره نهفتگــی بیمــاری هــاری هســتند 
ــا  ــی هــاری در آنه ــم بالین ــوز عائ و هن
ظاهــر نشــده اســت، از طریــق لیســیدن 
ــا  ــی کــه ب ــب، چشــم و بینــی کودکان ل
آنهــا بــازی     میکننــد بیمــاری هــاری 

ــد. ــال میدهن را انتق
4- تنفــس: ســرایت هــاری از طریــق تنفــس، 
بــه ویــژه در غارهــای محــل زندگی خفاشــهای 

ــت. آلوده، امکانپذیراس
راه  ایــن  از  انتقــال  گــوارش:  دســتگاه   -5
بعیــد اســت، ولــی حیــوان گوشــتخوار ممکــن 
ــه      ــوردن الش ــق خ ــدرت از طری ــه ن ــت ب اس
حیوانهــای مــرده در اثــر ابتــا بــه هــاری بــه 
ــال  ــر ح ــه ه ــوند. ب ــا ش ــاری مبت ــن بیم ای
بایــد از خــوردن گوشــت و فــرآورده هــای دام 

ــرد. ــودداری ک ــاری خ ــه ه ــا ب ــای مبت ه
6- جفــت: از آنجــا کــه در یــک بررســی، 
ویــروس هــاری را از جنیــن، رحــم و تخمــدان 
ــد،  ــرده ان ــدا ک ــاده ج ــوان م ــک حی ــای ی ه
ــد  ــز بعی ــت نی ــق جف ــاری از طری ــال ه انتق

ــت. نیس
7- وســایل آلــوده: ویــروس هــاری بســیار 
ــکی  ــور و خش ــل ن ــت و در مقاب ــاس اس حس
بــه ســرعت از بیــن مــی رود، بنابرایــن هــاری 
از طریــق وســایل آلــوده فقــط در مــوارد 

ــود. ــی ش ــل م ــتثنایی منتق اس
ــوارد  ــال، م ــه ح ــا ب ــان: ت ــه انس ــان ب 8- انس
معــدودی انتقــال هــاری از انســان بــه انســان 
از طریــق پیونــد اعضــا در دنیــا گــزارش شــده 
اســت )دو مــورد نیــز از ایــران در پیونــد قرنیــه 
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ــی و وحشــی  ــرم اهل ــتانداران خونگ ــام پس تم
و  هســتند  حســاس  هــاری  بیمــاری  بــه 
ــترش  ــب گس ــی موج ــای مختلف ــان ه میزب
ــی  ــی بررس ــد. ط ــی گردن ــاری م ــیع ه وس
ــف کارشناســان انســتیتو پاســتور  هــای مختل

ایــران روی خفــاش هــای نقــاط مختلــف 
ایــران، تاکنــون مــورد مثبتــی مشــاهده نشــده 

ــت. اس
دوره نهفتگــی در ســگ و گربــه معمــوالً 2 تا 3 
هفتــه و گاهــی چنــد مــاه اســت. در خصــوص 
بــروز عائــم هــاری در حیــوان بایــد بــه ایــن 
ــی  ــه در برخ ــت ک ــه داش ــم توج ــه مه نکت
مــوارد، 3 تــا 10 روز قبــل از بــروز عائــم 
بالینــی در ســگ و گربــه، ویــروس موجــود در 

ــل  ــد بیمــاری را منتق ــی توان ــوان م ــزاق حی ب
ــگ و  ــزاق س ــر ب ــر اگ ــارت دیگ ــه عب ــد. ب کن
گربــه در زمــان گازگرفتــن بــه ویــروس هــاری 
ــا 10  ــم بالینــی حداکثــر ت ــوده باشــد، عائ آل
روز بعــد در حیــوان ظاهرشــده و خواهــد مــرد. 
ــن  ــر گازگرفت ــس از ه ــل، پ ــن دلی ــه همی ب
ــا 10  ــد آنهــا را ت توســط ایــن دو حیــوان، بای
ــی  ــس از ط ــت. پ ــه داش ــه نگ روز در قرنطین
دورة نهفتگــی، اولیــن عامــت بیمــاری، تغییــر 
ــه  ــت، ب ــوان اس ــای حی ــادت ه ــار و ع در رفت
ــب  ــه صاح ــدازه ب ــش از ان ــا بی ــه ی ــوی ک نح
ــل  ــد و مث ــی کن ــت پیدام ــس و الف ــود ان خ
ــی  ــا عصبان ــد ی ــی طلب ــک م ــه از او کم اینک
ــل  ــه دلی ــود را ب ــذای خ ــده، غ ــو ش و بدخ

ــی نمیخــورد. ــه خوب ــع ب ــال در بل اخت
بــه  مــوارد  برخــی  بیمــاری در  پیشــرفت 
ــوده، حیــوان  صــورت فلجی)هــاری ســاکت( ب
ــرد و ابتــدا دســت  ــه گوشــه ای پنــاه مــی ب ب
هــا، ســپس پاهــا و بعــد ســایر انــدام هــا فلــج 
ــتگاه  ــج دس ــت فل ــه عل ــت ب ــده و در نهای ش
ــوارد،  ــی در بیشــتر م ــرد، ول ــی می تنفســی م
پــس از دوره تغییــر رفتــار، حیــوان پریشــان و 
مضطــرب و کــم کــم وحشــی و درنــده )هــاری 
خشــمگین( مــی شــود و بــه گازگرفتن ســنگ 
و چــوب و اشــیای مختلــف پرداختــه و محــل 
ــدون  ــد و ب ــی کن ــرک م ــود را ت ــی خ زندگ
هــدف بــه هــر جایــی مــی رود و بــه هرکــس 
و هــر حیــوان ســر راه خــود حملــه مــی بــرد. 
ــی  ــر دوندگ ــی در اث ــس از مدت ــت، پ در نهای
ــدم  ــت ع ــه عل ــاد و گرســنگی و تشــنگی ب زی
قــدرت بلــع، کــف از دهانــش ســرازیر شــده و 
پــی درپــی زمیــن مــی خــورد. صــدای پــارس 

ــوده و  ــوزون و بریــده ب حیــوان خشــن، نام
درندگــی در چهــره اش هویــدا اســت. در 
اغلــب مــوارد، مــردم ســگها را میکشــند و اگــر 
ــج دســتگاه  ــر فل ــه زودی در اث ــد، ب ــرار کنن ف

ــرد. ــد م تنفســی خواهن
ــه محــل  ــس از طــی دوره نهفتگــی ب ــه پ گرب
تاریکــی مــی رود و از طریــق پنجــه کشــیدن، 
مشــابه گازگرفتــن ســگ یــا گــرگ، هــاری را 
ــه از  ــا ک ــع، از آنج ــد. در واق ــی ده ــال م انتق
ــای  ــه ه ــم، پنج ــیدن دائ ــق لیس طری
ــی  ــته م ــود آغش ــزاق خ ــه ب ــود را ب خ
ــر دســت و  ــا پنجــه کشــیدن ب ــد، ب کن
پــا یــا صــورت انســان یــا حیــوان دیگــر 
هــم مــی توانــد بــا ایجــاد خــراش، 

ــد. ــل کن ــاری را منتق ــروس ه وی
عائم بالینی در انسان

دوره بیمــاری هــاری بــه چهــار مرحلــه 
تقســیم مــی شــود:

ــه  ــه ب ــن مرحل ــی: ای ــه نهفتگ 1- مرحل
طــور معمــول در انســان 15 روز تــا 
3 مــاه و بــه طــور متوســط 1 تــا 2 
ــه  ــاه( ب ــر از 3 م ــوارد کمت ــاه)75 درصــد م م
ــا بیــش  طــول میانجامــد. ولــی از چنــد روز ت
از 3 مــاه، حتــی تــا چنــد ســال هــم مشــاهده 
ــه شــدت  شــده اســت. طــول دوره نهفتگــی ب
زخــم، تعــداد جراحــت و محــل آنهــا بســتگی 
دارد، بــه نحــوی کــه گازگرفتــن صــورت زودتر 
ــود،  ــی ش ــاری م ــم بیم ــروز عائ ــب ب موج
ســوش ویــروس آلــوده کننــده، همچنیــن 
ــایل  ــا وس ــاس ی ــن از روی لب ســن و گازگرفت
حفاظتــی نیــز در طــول دوره نهفتگــی تأثیــر 
ــی  ــت در برخ ــر داش ــد در نظ ــه بای دارد. البت
ــاری  ــودن دوره نهفتگــی ه ــی ب ــوارد، طوالن م
ممکــن اســت ســبب فراموشــی و گــزارش غلط 
از تاریــخ دقیــق گازگرفتــن شــود. همچنیــن به 
دلیــل تعــدد و شــدت زخــم هــای ایجادشــده 
بــه بزرگســاالن و در  در کــودکان نســبت 
نتیجــه، ورود ویــروس هــای بیشــتر بــه بــدن 
آنــان، طــول دوره نهفتگــی ممکــن اســت 

ــر باشــد. ــاه ت کوت
اولیــه  عائــم  بــروز  مرحلــه   -2
طــور  بــه  مرحلــه  ایــن  )غیراختصاصــی(: 
ــه طــول  ــر10روز( ب معمــول 4-1 روز )حداکث
نهفتگــی،  دوره  پایــان  در  و  انجامــد  مــی 
ــب و  ــال عص ــل اتص ــه مح ــاری ب ــروس ه وی
ــا انتهــای اعصــاب حرکتــی ســطحی  عضلــه ی
ــتم  ــاع و سیس ــرف نخ ــه ط ــرده و ب ــوذ ک نف
در  کنــد.  مــی  مرکــزی حرکــت  اعصــاب 
ــاری  ــروس ه ــم، وی ــدن عائ ــان آشکارش زم
مرکــزی  میتوانباعیارباالدرسیســتماعصاب  را 
ــاری  ــی ه ــه غیراختصاص ــم اولی ــت. عائ یاف
ــردرد،  ــتگی، س ــرز، خس ــب، ل ــد از  ت عبارتن
ضعــف و درد عضانــی، بــی اشــهایی، اشــکال 
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ــت تهــوع و اســتفراغ، ســرگیجه،  در بلــع، حال
ــودرد، تنگــی  ــای شــکمی و اســهال، گل درده
نفــس، ســرفه خشــک، نگرانــی و تــرس، 

تحریــک پذیــری و عصبــی بــودن.
عائــم بســیار اختصاصــی ایــن مرحلــه عبارتند 
گازگرفتــن  محــل  در  موضعــی  عائــم  از 
ــا  ــور)در 50 ت ــز و مورم ــوزش، گزگ ــامل س ش
ــم در مســیر  ــن عائ ــاران(، ای 80 درصــد بیم
عصــب حســی عضــو گازگرفتــه شــده نیــز بــه 

علــت تکثیــر 
در  ویــروس 
ــی  ــه خلف ریش
عصــب حســی 
بروزمــی کنــد.

مرحلــه   -3
ــی:  ــاد عصب ح
مرحلــه  ایــن 
احتمــاالً بســته 
ســوش  بــه 
بــه  ویــروس 
شــکل  دو 

شــود: ظاهرمــی 
ــم  ــا خشــمگین: عائ ــی ی ــف( شــکل هیجان ال
ــدن و  ــامل دوی ــدید ش ــی ش ــت حرکت فعالی
ــدم   ــری و ع ــک پذی ــا زدن، تحری ــت و پ دس
آرامــش، توهــم، نگرانــی و هیجــان، مشــخصه 
ایــن شــکل بیمــاری اســت. تــرس از آب 
ــده  ــوارد دی ــتر م ــه در بیش ــت ک ــی اس عامت
مــی شــود و موجــب انقبــاض هــای دیافراگــم 
و عضلــه هــای تنفســی مــی شــود. همچنیــن 
ــد و  ــدای بلن ــدید، ص ــور ش ــم، ن ــیم مای نس
لمــس کــردن ممکــن اســت موجــب تحریــک 
ــره و  ــای حنج ــه ه ــاض عضل ــری و انقب پذی
ــود.  ــی ش ــای تنفس ــه ه ــایر عضل ــق و س حل
افزایــش ترشــح بــزاق و اختــال در بلــع 
موجــب شــکل مشــخص بیمــاری هــاری مــی 
شــود. خــواب آلودگــی، توهــم، حالــت تهاجــم، 
انقبــاض هــای عضانــی، عائــم مننژیــت، 
تشــنج و فلــج موضعــی بــه ســرعت ظاهرمــی 
ــاد  ــی دوره ای ایج ــای ُخلق ــال ه ــود. اخت ش
مــی شــود و بــا پیشــرفت بیمــاری، تــا زمانــی 
کــه بیمــار وارد کمــا شــود دوره هــای ســامت 
کوتــاه مــی شــود. در معاینــه، درجــه حــرارت 
ــدن ممکــن اســت بیــش از  C6°/40 باشــد،  ب
اختــال سیســتم عصبــی اتونــوم شــامل 
گشــاد شــدن نامنظــم مردمــک، افزایــش 
ترشــح اشــک، بــزاق، تعریــق و کاهــش فشــار 

ــت. ــی اس ــون وضعیت خ
همچنیــن شــواهد فلــج اعصــاب حرکتــی 
فوقانــی شــامل ضعــف، افزایــش واکنــش 
ــی  ــف پای ــش ک ــی و واکن ــای عمق ــدون ه تان
ــته،  ــود داش ــه وج ــت همیش ــکی( مثب )بابنس
فلــج تارهــای صوتــی نیــز شــایع اســت، 

دوبینــی، فلــج عضــات صــورت و نوریــت 
عصــب اپتیــک نیــز مشــاهده مــی شــود. 
افزایــش تعــداد تنفــس و حتــی آپنــه دیده می 
شــود. اختــال ریتــم قلــب شــایع بــوده و بــه 
خصــوص تاکــی کاردی فــوق بطنــی و بــرادی 
کاردی بــه دلیــل اختــال فعالیــت پایــه هــای 
مغــز یــا میوکاردیــت اتفــاق مــی افتــد. در اکثر 
مــوارد، بیمــاران طــی یــک تــا دو هفتــه دچــار 
کمــا شــده و بــا وجــود مراقبــت هــای شــدید 
دلیــل  بــه 
یی  ســا ر نا
یــا  تنفســی 
کاپــس قلبــی 
ــوت  ــی ف عروق

ــد. ــی کنن م
شــکل  ب( 
یــا  فلجــی 
دوره  ســاکت: 
در  بیمــاری 
شــکل  ایــن 
طــور  بــه 
ــمگین  ــاری خش ــر از ه ــی ت ــول، طوالن معم
اســت. شــکل فلجــی کمتــر شــایع اســت 
ــه در  ــن ک ــر ای ــم ت ــوارد( مه ــد م )200درص
اغلــب مــوارد تشــخیص داده نمــی شــود و بــر 
عکــس فــرم هیجانــی تــرس از آب و نســیم و 
ــول  ــه طورمعم ــا تشــنج ب ــت ی ــش فعالی افزای

نــدارد. وجــود 
عائــم ایــن شــکل عبارتنــد از ضعــف در انــدام 
گازگرفتــه شــده و بــه تدریــج در ســایر اعضــا 
و عضلــه هــای صــورت در اوایــل ایــن مرحلــه، 
کاهــش هوشــیاری و اختــال در حــس، فلــج 
پاییــن رونــده مشــابه پلــی نوروپاتــی التهابــی 
ــار  ــج چه ــا فل ــاره( ی ــن ب ــندرم گیل ــاد )س ح
ــژه  ــای منن ــانه ه ــه، نش ــور قرین ــه ط ــو ب عض
)ســردرد و ســفتی گردن(ممکــن اســت اتفــاق 
بیمــار دچــار خــواب  نهایــت،  و در  افتــد 
ــاری  ــی بیم ــود. گاه ــی ش ــا م ــی و کم آلودگ

ــد. ــی تغییــر مــی یاب ــه شــکل هیجان ب
ــا  ــت، ابت ــرگ: در نهای ــا و م ــه کم 4- مرحل
ــی  ــا م ــه کم ــه مرحل ــاری ب ــاری ه ــه بیم ب
ــا  رســد و بیمــار بــه علــت نارســایی و آپنــه ی
کاپــس قلبــی عروقــی مــی میــرد. از شــروع 
عائــم بالینــی تــا مــرگ بــه طــور متوســط 4 
ــادر  ــوارد  ن ــی کشــد. در م ــا 7 روز طــول م ت
بــا مراقبتهــای شــدید از بیمــاران، طــول عمــر 
بیشــتر میشــود، ولــی عــوارض دیــررس شــامل 
ــک،  ــی دیورتی ــون آنت ــی هورم ــح ناکاف ترش
ــی،  ــم قلب ــال در ریت ــزه، اخت ــی م ــت ب دیاب
ــایی  ــندرم نارس ــی، س ــتحکام، عروق ــدم اس ع
تنفســی بالغیــن  )ARDS(خونریــزی گوارشــی، 
ــک  ــوس پارالیتی ــا و ایلئ ــت ه ــش پاک کاه

ایجــاد مــی شــود.

یکــی از مســائل پیچیــده ی عصــر حاضــر 
ــب  ــان و صاح ــیاری از محقق ــه بس ــه توج ک
ــت،  ــته اس ــوف داش ــود معط ــه خ ــران را ب نظ
نوجوانــان  و  کــودکان  بزهــکاری  موضــوع 
ــژه در  ــه وی ــده، ب ــن پدی ــفانه ای ــت. متأس اس
کشــورهای دارای ســطح اقتصــادی پاییــن، 
روز بــه روز در حــال گســترش اســت. آمارهــا 
نشــان مــی دهنــد کــه بــه رغــم بهبــود وضــع 
اجتماعــی،  خدمــات  گســترش  و  زندگــی 
و  بــا ســرعت  نوجوانــان  ارتکابــی  جرایــم 

ــد. ــی یاب ــش م ــتری افزای ــگ بیش آهن
انــواع نابســامانی هــای اجتماعــی و اقتصــادی 
از قبیــل فقــر، تــورم، بیــکاری، فقــدان، امنیــت 
ــه  ــی و ســایر عوامــل محرومیــت زا   زمین مال
ی مســاعدی را بــرای ارتــکاب جــرم و جنایــت 
ــت  ــر ماهی ــرف دیگ ــد. از ط ــم     میکنن فراه
ارزشــها و ضوابــط فرهنگــی حاکــم بــر جامعــه 
انگیــزه هــای الزم را بــرای زیســتن در حریــم 
فراهــم  مجرمانــه  درگیریهــای  یــا  قانــون 

ــد. میکنن
ــاه را،  ــه گن ــان ب ــکاب جوان ــت ارت ــی عل برخ
ــدن  ــرفته و متم ــع پیش ــات جوام از اختصاص
امــروزی دانســته انــد و اعتقــاد دارنــد که بشــر 
ــه ســوی پیشــرفت  ــا همــان ســرعتی کــه ب ب
ــی رود،  ــش م ــادی پی ــی و م ــل صنعت و تکام
بــه ســوی  از معنویــات فاصلــه گرفتــه و 

ــی آورد. ــرم روی م ــکاب ج ــکاری و ارت تبه
بزهکاری در کودکان و نوجوانان

بزهــکاری در اجتمــاع ابتــدا دامــن گیــر گــروه 
ــه  ــا ب ــود. بن ــی ش ــوان م ــوان و ج ــنی نوج س
یافتــه توســط  انتشــار  آمارهــای  گــزارش 
ــران،  ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــروی انتظام نی
ــر در  ــاً 51/322 نف ــا در ســال1362 جمع تنه
ســطح کشــور در گــروه ســنی 16 تــا 30 ســال 
در ارتبــاط بــا جرایــم گوناگــون بازداشــت 

ــد. شــده ان
ــات  ــی و خدم ــع زندگ ــود وض ــود بهب ــا وج ب
بهداشــتی در جهــان، میــزان جرایــم ارتکابــی 
ــه افزایــش  ــا ســرعت بیشــتری رو ب ــان ب جوان
اســت و در هــر جامعــه ای نیــز نــوع آن هــا بــا 
جامعــه دیگــر فــرق دارد. در کشــور مــا حــدود 
30 نــوع بــزه در میــان نوجوانــان رایــج اســت 

کــه برخــی از آنهــا عبارتنــد از:
دزدی، نافرمانــی، گریــز از مدرســه، ولگــردی، 

جوانی و 
بزهکاری
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ــرح،  ــرب و ج ــاب، ض ــراد ناب ــا اف ــرت ب معاش
ــب ــت و تخری مزاحم

ــان در کشــور مــا،  ــان و جوان بزهــکاری نوجوان
ــا فعالیــت هــای  ــزی گرفتــه ت از مدرســه گری
ــای  ــی ه ــاً دارای ویژگ ــری، غالب ــان گ عصی
ــازمان  ــاط س ــن ارتب ــتند. در ای ــی هس عموم
ــای  ــکل ه ــوان ش ــت عن ــی تح ــل گزارش مل
جدیــد بزهــکاری نوجوانــان انتشــار داده اســت 
ــن طــور اســتنباط مــی  کــه از آن گــزارش ای
ــات  ــی از موضوع ــی« یک ــه »سرکش ــود ک ش
ــه  ــود ک ــی ش ــوب م ــی محس ــی جوانان اساس
هــم  از  دچــار  هایشــان  خانــواده  عمدتــاً 
پاشــیدگی القیــدی نســبت بــه مذهــب و 

ــتند. ــاط هس ــم و انضب ــدان نظ فق
علل و عوامل بزهکاری

نظریــه هــای  بزهــکاری  دربــاره ی علــل 
مــی  ای  نظریــه  دارد.  وجــود  گوناگونــی 
ــا  ــرارت ه ــواع ش ــد ان ــکاری مانن ــد بزه گوی
ــودک  ــدید ک ــای ش ــت ه ــه ی محدودی نتیج
اســت. نظریــه ی دیگــری اظهــار میــدارد کــه 
ــن  ــت و ای ــان اس ــی از عصی ــکاری حالت بزه
ــه  ــت، بلک ــزی نیس ــب چی ــرای طل ــان ب عصی
ــی  ــال نوجوان ــرای مث ــت. ب ــه ی آن اس تخلی
کــه فقــدان مهــر و محبــت را از جانــب اولیــای 
ــی  ــی روی م ــه سرکش ــد، ب ــس کن ــود ح خ

آورد.
آمــدن  پدیــد  بزهــکاری،  اصلــی  عامــل   
ــه ی  ــرا در نتیج ــت. زی ــب اس ــرایط نامناس ش
ــرس و  ــواده، ت ــط خان ــودن محی ــب ب نامناس
ــود  ــود و وج ــدید میش ــودکان ش ــدی ک ناامی
تــرس و ناامیــدی، محبــت و ســازش را از 
بیــن میبــرد و ناســازگاری را تشــدید میکنــد. 
ــل  ــی از عل ــم یک ــم بگویی ــی توانی ــن م بنابرای
ــرس  ــان، ت ــن نوجوان ــازگاری ای ــی ناس اساس
ــرایط         ــد و ش ــی باش ــده م ــدی از آین ــا امی و ن
نامناســب خانــواده نیــز یکــی از عواملــی اســت 
کــه تعــادل روانــی اطفــال و جوانــان را مختــل 
کــرده، مانــع تفاهــم و ســازش اجتماعــی آنهــا 
ــس  ــدکه عک ــر میرس ــه نظ ــس ب ــردد. پ میگ
العمــل هــای روانــی در حقیقــت ناشــی از 
تأثیــر محیــط غیــر عــادی و نامناســب زندگــی 

باشــد.
برخــی از دانشــمندان عقیــده بــه فطــری 
ــد.  ــته ان ــکاری داش ــودن بزه ــادرزادی ب و م
ــاره ای از بیمــاری هــا ماننــد صــرع را  آنهــا پ
ــی  ــکاری م ــه ی بزه ــل و زمین ــف عل در ردی
داننــد. هــر چنــد امــروزه ایــن گونــه نظریــات 
ــه  ــی آنچ ــند ول ــی باش ــردود م ــی م ــه کل ب
مســلم ایــن اســت کــه بررســی هــای آنهــا، راه 
ــوار  ــکاوی را هم ــکی و روان ــات روانپزش مطالع
ســاخت و توجــه بســیاری از دانشــمندان را بــه 
مســئله ی بزهــکاران و حــدود مســئولیت آنان 
ــورد  ــه درم ــد ک ــث ش ــز باع ــت و نی برانگیخ

تبهــکاری مطالعــات علمــی، فنــی، پزشــکی و 
ــرد. ــام گی ــری انج ــی دقیقت اجتماع

علل مهم بزهکاری درنوجوانان
1- عوامــل طبیعــی و جغرافیایــی: برخــی 
فــردی  رفتارهــای  معتقدنــد  دانشــمندان 
و اجتماعــی انســان تابــع محیــط طبیعــی 
اســت و عامــل جغرافیایــی از قبیــل آب و 
هــوا در ایجــاد تعــادل روحــی و فکــری افــراد 
ــق  ــه در مناط ــانی ک ــا کس ــت. مث ــر اس مؤث
ــی  ــد، آمادگ ــی کنن ــی م ــدل  زندگ غیرمعت
بیشــتری بــرای گرایــش بــه انحــراف از خــود 

ــد. ــی دهن ــان م نش
2- عوامــل اجتماعــی: مطالعــات اجتماعــی 
ــع  ــد بســیاری بزهــکاران در واق نشــان میدهن
ــا  ــک جامعــه ی ن ــدگان بهنجــار ی آســیب دی
بهنجارنــد، یعنــی افــرادی از نظــر روانــی، 

طبیعــی و بهنجارنــد ولــی چــون جامعــه 
ــکاری  ــه بزه ــت ب ــار دارد، دس ــع نابهنج وض

ــد. ــی زنن م
3- عوامــل اقتصــادی: فقــر مالــی و اقتصــادی 
مــی توانــد از عوامــل مهــم ارتــکاب افــراد بــه 
انــواع انحرافــات از قبیــل دزدی، انحرافــات 
ــان  ــان و جوان ــژه در نواجوان ــه وی ــی، ب جنس

باشــد.
بــه  فرزنــدان  مهاجــرت  مهاجــرت:   -4
توانــد  مــی  والدیــن  از  دوری  و  تنهایــی 
ــان باشــد  عامــل بزهــکاری کــودکان و نوجوان
ــدا و  ــن مب ــی بی ــارض فرهنگ ــود تع ــرا وج زی
مقصــد، بیــکاری یــا اشــتغال کاذب سرپرســت 
ــی در  ــین، زندگ ــر نش ــکونت فقی ــواده، س خان
ــیاری از  ــأ بس ــود منش ــه خ ــی ک ــکان های م
بــزه هــا بــه شــمار مــی آینــد، از نتایــج منفــی 

ــتند. ــرت هس مهاج
تبعیــض،  ماننــد  خانوادگــی:  عوامــل   -5
خشــونت، لــوس کــردن و توجــه بیــش از 
حــد والدیــن، عقــب ماندگــی خانــواده، از 
ــن  ــور والدی ــدم حض ــن، ع ــت دادن والدی دس
ــودن  ــاد ب ــن، زی ــراف والدی ــواده، انح در خان
یــا  نامــادری  وجــود  خانــواده،  جمعیــت 
در  موثــر  عوامــل  از  و...  طــاق  ناپــدری، 
هســتند. نوجوانــان  و  کــودکان  بزهــکاری 

ویژگی های کودکان و نوجوانان بزهکار:
و  عضانــی  هیکلــی  بدنــی،  لحــاظ  از   -1

دارنــد. ســخت 
2- از نظــر مــزاج، فعــال و پرجــوش و خــروش 
و از خــود بیخــود و درون گــرا، ســتیزه جــو و 

مخربنــد.
نامهربــان،  رفتــاری،  وضــع  لحــاظ  از   -3
و  انتقامجــو، ظنیــن، سرســخت  بدگمــان، 
ــد و  ــه طلبکارن ــتند، از جامع ــو هس ــه ج حادث
از قراردادهــا و قــدرت قانونــی ســرپیچی مــی 

ــد. کنن
4- از لحــاظ روانــی، هرچــه در دل دارنــد، بــی 
پــروا و بــی پــرده مــی گوینــد. یعنــی بیانشــان 
تعقلــی نیســت و کمتــر بــه طریــق منظــم در 

مســائل تعمــق و تفکــر مــی کننــد.
5- از لحــاظ فرهنگــی، اغلب در خانــواده هایی 
تربیــت شــده انــد کــه فاقــد تفاهــم، محبــت، 
ثبــات و احساســات اخاقــی بــوده انــد. پــدران 
ــا،  ــت آنه ــی و حمای ــز از راهنمای ــادران نی و م

آن چنــان کــه بایدوشــاید،عاجزبودهاند. 
ــکاری  ــرای پیشــگیری از بزه پیشــنهادهایی ب

ــان ــودکان و نوجوان ک
تــاش بــرای دور نگــه داشــتن نوجوانــان 
از ارتــکاب جــرم در شــرایطی کــه رفتــار 
همســاالن نوجــوان، رفتــار بزهکارانــه ی او 
ــت  ــوده اس ــد، کاری بیه ــی کنن ــویق م را تش
زیــرا در چنیــن شــرایطی برنامــه هــای درمانی 
نیــز اثــر داراز مــدت ندارنــد. بنابرایــن بــه جای 
تشــویق بزهــکار بــرای دوری گزیــدن از رفتــار 
ــوزش  ــه وی آم ــی ب ــد رفتارهای ــه، بای بزهکاران
ــدا  ــروع پی ــد کار مش ــه او بتوان ــود ک داده ش
ــه  ــاخت ک ــم س ــرایطی فراه ــد ش ــد، بای کن
ــد،  ــان کن ــاس اطمین ــرایط احس ــت آن ش تح
تجــارب خــود را بــا دیگــران در میــان بگــذارد، 
ــته و راه  ــراز داش ــه اب ــود را صمیمان ــد خ عقای

ــفکند. ــی را کش ــد زندگ ــای جدی ه
ــان در اثــر  ــه نوجوان از آنجاکــه رفتــار بزهکاران
تجــارب ناکامــی یادگیــری صــورت مــی گیــرد 
یعنــی محیطگذشــتهیایننوجوانان، آمــوزش ها، 
ــرای  ــای الزم ب ــورد ه ــا و بازخ ــق ه ــر مش س
یادگیــری رفتارهــای مناســب را فراهــم نکــرده 
اســت، ایــن کمبــود رفتارهــای مناســب، 
ــراد  ــه اف ــا ب ــازد ت ــی س ــور م نوجــوان را مجب
منحــرف همســال خــود متکــی شــود. در 
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نتیجــه ایــن وابســتگی شــرایطی را پدیــد 
ــوان،  ــاری نوج ــکات رفت ــه مش ــی آورد ک م
توســعه یابــد. بنابرایــن الزم اســت نقــص هــای 
رفتــاری نوجــوان برطــرف شــود و بــرای ایــن 
کار بایــد برنامــه ای تدویــن شــود کــه هــدف 
آن ایجــاد مهــارت هــای اجتماعــی چــون آداب 
معاشــرت، طــرز برخــورد مناســب بــا دیگــران، 
مهــارت هــای تحصیلــی و... باشــد. در مرحلــه 
ــوب  ــدا رفتارهــای مطل ــوان ابت ی بعــد مــی ت
را بــه مقــدار زیــادی تقویــت کــرد و بعــد کــه 
ــه  ــت ب ــاد گرف ــوب را ی ــار مطل ــوان رفت نوج

ــده کاســت. ــت کنن ــدار تقوی ــج از مق تدری
ــا  ــورد ب ــه در برخ ــب ک ــیوه ی مناس ــک ش ی
بزهــکاران مــی تــوان بــکار بــرد ایــن اســت که 
نوجــوان بزهــکار را از دســتگاه قضایــی و زندان 
دور ســازیم و آن را بــه ســوی مراکــز درمانــی 

هدایــت کنیــم.
ــه  ــد ک ــی کنن ــاس م ــکار احس ــودکان بزه ک
ــی  ــدارد و خــود را ب ــا را دوســت ن کســی آنه
ــت  ــدن و محب ــد، عشــق ورزی ــی دانن ارزش م
کــردن بــه ایــن کــودکان از نیازهــای ضــروری 

ایشــان اســت.
بایــد علــت را  از بزهــکاری  در پیشــگیری 
ــه کــودک در  ــد ب ــرد. بای شــناخت و از بیــن ب
ــاس  ــا احس ــرد ت ــک ک ــت کم ــب موفقی کس

ــد. ــمندی بکن ارزش
یکــی از عوامــل بــاز دارنــده ی بزهــکاری 
اخــاق اســت، اگــر کــودک ارزش هــا و بایــد و 
نبایــد هــای اخاقــی را خــوب درک کنــد، بــه 
بزهــکاری روی نخواهــد آورد. پــس الزم اســت 
کــه والدیــن بــه مســائل اخاقــی اهمیــت داده 
و بــه آن ارج نهنــد. والدیــن بایــد بــه کــودکان 

ــا را  ــورد رفتاره ــی در م ــاوت اخاق ــود قض خ
ــل  ــه آن عم ــز ب ــود نی ــد و خ ــوزش دهن آم

کننــد.

عوامل بازدارنده بزهکاری
ــن:  ــن والدی ــم بی ــراری دوســتی وتفاه 1- برق
موجــب  مــادر  و  پــدر  تفاهــم  و  دوســتی 
و  کــودک  اطمینــان  و  خاطــر  آســایش 
ــی  ــود. ازهنگام ــی ش ــواده م ــان درخان نوجوان
ــاید  ــی گش ــان م ــه جه ــم ب ــوزاد چش ــه ن ک
ــداری  ــت و نگه ــد، مواظب ــت، لبخن ــه محب ب
ــواردی  ــر در م ــن رو اگ ــت. از ای ــد اس نیازمن
ــادر  ــدر و م ــط پ مشــکات و مســائلی در رواب
وجــود داشــته باشــد، الزمســت ایــن مســائل را 
نــزد فرزنــدان آشــکار نکننــد یــا احیانــاً یکــی 
ــی از  ــاد و بدگوی ــه انتق ــری ب ــاب دیگ در غی

ــردازد. ــل نپ ــرف مقاب ط
ــت  ــا گذش ــود ب ــعی ش ــواده س ــط خان در رواب
و ســازش روابــط صمیمانــه را روز بــه روز 
مســتحکم تــر ســاخته و بــا انتظــارات نامعقول 
و ســختگیری، صمیمیــت را بــه ســردی و 
ــن  ــه در ای ــرا ک ــم چ ــل نکنی ــری تبدی درگی
ــد  ــه خواه ــه ضرب ــی ک ــن کس ــورت اولی ص

ــت. ــاه اس ــوم و بیگن ــد معص ــورد، فرزن خ
ــوان:  ــودک و نوج ــا ک ــدن ب ــازی  ش 2- همب
ــکان ســرگرمی، اســتراحت و  ــد ام ــن بای والدی
تفریحــات ســالم را بــرای فرزندانشــان فراهــم 
کننــد. شــرکت در مســابقات ورزشــی، رفتــن 
بــه پــارک و ترتیــب دادن مســافرتهای دســته 
ــی و  ــگاههای ورزش ــه باش ــن ب ــی، رفت جمع
تفریحــی، فرهنگــی و مجامــع دینــی میتوانــد 
ــح و  ــروز بزهــکاری جلوگیــری کنــد. تفری از ب

ورزش بــا کــودکان و نوجوانــان همیشــه لــذت 
ــن اســت.   بخــش و شــادی آفری

3- دوری از رقابــت درجلــب محبــت فرزنــدان: 
ــا  ــدان آنه ــه فرزن ــد ک ــن بخواهن ــر والدی اگ
ــاده  ــائل س ــد و مس ــی بمانن ــان  باق در کنارش
باعــث قطــع ارتبــاط روحــی آنــان نشــود، بایــد 
بتواننــد رابطــه ای صمیمانــه بــا فرزنــدان خود 
ــن، وجــود رابطــه  ــاوه برای ــته باشــند. ع داش
ــط  ــدان محی ــن و فرزن ــان والدی ــه می صمیمان
خانــه را بــه پناهگاهــی عاطفــی و امــن بــرای 
ــد در  ــا  میتوانن ــد. آنه ــل میکن ــدان تبدی فرزن
آن آرام گیرنــد و احســاس امنیــت کننــد. 
ــک  ــای آن ی ــرای اعض ــواده ب ــط خان اگرمحی
ــد در  ــر بتوان ــد و دخت ــتانه باش ــط دوس محی
ــا یــک بحــران روحــی  مواقــع حســاس کــه ب
ــا  ــدر و ی ــا پ ــوع را ب ــود، موض ــی ش ــرو م روب
مــادر خــود مطــرح کنــد، قطعــاً از بســیاری از 
انحرافــات کــه در ســر راهــش قــرار میگیــرد، 

ــد.   ــد ش ــری خواه جلوگی
4- عــدم ایجــاد ناســازگاری درمحیــط خانواده: 
و  کــودکان  خانــواده،  محیــط  ناســازگاری 
نوجوانــان را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد. اگــر 
اختافــات والدیــن بــه طــاق و جدایــی منتــج 
شــود و طفــل از محبــت و توجــه والدیــن یــا 
یکــی از آنهــا محــروم شــود، از محیــط زندگــی 
ــد  ــرده خواه ــرد و افس ــوالً دلس ــزان و اص گری
ــه انحــراف، لغــزش و  ــن وضــع او را ب شــد، ای

بزهــکاری خواهــد کشــانید.  
5- عــدم پرخاشــگری والدیــن نســبت بــه 
خــود و یــا نســبت بــه فرزنــدان: پرخاشــگری 
والدیــن نســبت بــه یکدیگــر و یــا نســبت بــه 
فرزنــدان خــود، کــودک را از محیــط خانــواده 
ــت  ــن اس ــازد و ممک ــی میس ــراری و ناراض ف
ایــن عــدم  رضایــت او را بــه ســمت بزهــکاری 

ســوق دهــد. 
6- والدیــن بایــد امــکان ســرگرمی، اســتراحت 
ــان  ــدان ش ــرای فرزن ــالم را ب ــات س و تفریح
فراهــم کننــد. شــرکت در مســابقات ورزشــی، 
ــای  ــارک و تشــکیل مســافرت ه ــه پ ــن ب رفت
دســته جمعــی، رفتــن بــه کلــوپ هــای 
ورزشــی، تفریحــی و مجامــع فرهنگــی و دینی      
ــد. ــری کن ــکاری جلوگی ــروز بزه ــد از ب میتوان

ــا کــودک ارتباطــی  در نهایــت والدیــن بایــد ب
گــرم و عاطفــی برقــرار کننــد. بایــد بــه 
ــر  ــردن ب ــه کار ب ــد و از ب ــودک ارزش بدهن ک
چســب هــا و صفاتــی کــه بــی ارزشــی را القــاء 

ــد. ــد، بپرهیزن ــی کن م
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  غذای سالم دانشجویی
روش تهیه ی رولـت املـت قـارچ با اسفـناج

مـواد الزم
تخم مرغ                       دو عدد

شیر                          یک فنجان
آرد                           یک قاشق غذاخوری
پودر سیر                 یک قاشق چای خوری

اسفناج                     30 شاخه
قارچ حلقه شده          یک بسته کوچک

پنیر پارمزان )هر نوع پنیری که بتوانید رنده کنید(    به میزان الزم
 طرز تهیه

ــک  ــه را در ی ــن مای ــپس ای ــم، س ــم می زنی ــوب ه ــیر خ ــودر س ــیر، آرد و پ ــا ش ــا را ب ــدا تخم مرغ ه * ابت
ــگ شــود. ــز رن ــا دو طرفــش قرم ــدر  ســرخ می کنیــم ت ــا کمــی روغــن آن ق ــون ب ــه تفل تاب

* ورقــه ســرخ شــده را در بشــقابی گذاشــته و در همــان تابــه قــارچ و اســفناج را تفــت داده و ســپس وســط 
ــیم. ــر می پاش ــم  و پنی ــده می ریزی ــرخ ش ــه س ورق

* املت را رول )لوله( کرده و بار دیگر روی آن پنیر رنده شده می ریزیم.

آجیل بخورید تا دیرتر بمیرید !
ــی  ــادام زمین ــا ب ــل ی ــه 10g آجی ــوردن روزان ــات، خ ــاس مطالع براس
احتمــال مــرگ و میــر را 23% کمتــر و ابتــا بــه بیماری هــای 

ــد... ــش میده ــدت کاه ــه ش ــت را ب ــرطان و دیاب س

ــا  ــی ی ــی چای ــده خال ــا مع ــا ب ــح ه صب
دارو نخوریــد !

خــوردن چایــی باعــث افزایــش اســید معده،یبوســت و حالــت تهــوع 
میشــود...

خوردن دارو)مگر با تجویز پزشک( 
باعث تحریک جداره روده و زخم معده میشود.
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once enjoyed, like food or social 
activities.
Long-term use also causes changes 
in other brain chemical systems 
and circuits as well, affecting 
functions that include:
•learning
•judgment
•decision-making
•stress
•memory
•behavior
Despite being aware of these 
harmful outcomes, many people 
who use drugs continue to take 
them, which is the nature of 
addiction.
Why do some people become 
addicted to drugs while others 
don›t?
No one factor can predict if a 
person will become addicted to 
drugs. A combination of factors 
influences risk for addiction. The 
more risk factors a person has, 
the greater the chance that taking 
drugs can lead to addiction. For 
example:
  
•Biology. The genes that people are 
born with account for about half 
of a person›s risk for addiction. 
Gender, ethnicity, and the presence 
of other mental disorders may also 
influence risk for drug use and 
addiction.
•Environment. A person’s 
environment includes many 
different influences, from family 
and friends to economic status 
and general quality of life. Factors 
such as peer pressure, physical 
and sexual abuse, early exposure 
to drugs, stress, and parental 
guidance can greatly affect a 
person’s likelihood of drug use 
and addiction.
•Development. Genetic and 
environmental factors interact 
with critical developmental stages 
in a person’s life to affect addiction 
risk. Although taking drugs at 
any age can lead to addiction, 

the earlier that drug use begins, 
the more likely it will progress 
to addiction. This is particularly 
problematic for teens. Because 
areas in their brains that control 
decision-making, judgment, and 
self-control are still developing, 
teens may be especially prone to 
risky behaviors, including trying 
drugs.
Can drug addiction be cured or 
prevented?
As with most other chronic 
diseases, such as diabetes, asthma, 
or heart disease, treatment for drug 
addiction generally isn’t a cure. 
However, addiction is treatable 
and can be successfully managed. 
People who are recovering from an 
addiction will be at risk for relapse 
for years and possibly for their 
whole lives. Research shows that 
combining addiction treatment 
medicines with behavioral therapy 
ensures the best chance of success 
for most patients. Treatment 
approaches tailored to each 
patient’s drug use patterns and 
any co-occurring medical, mental, 
and social problems can lead to 
continued recovery.
  
More good news is that drug use 
and addiction are preventable. 
Results from NIDA-funded 
research have shown that 
prevention programs involving 
families, schools, communities, 
and the media are effective for 
preventing or reducing drug use 
and addiction. Although personal 
events and cultural factors affect 
drug use trends, when young 
people view drug use as harmful, 
they tend to decrease their drug 
taking. Therefore, education and 
outreach are key in helping people 
understand the possible risks of 
drug use. Teachers, parents, and 
health care providers have crucial 
roles in educating young people 
and preventing drug use and 
addiction.

Points to Remember
•Drug addiction is a chronic 
disease characterized by drug 
seeking and use that is compulsive, 
or difficult to control, despite 
harmful consequences.
•Brain changes that occur over 
time with drug use challenge an 
addicted person’s self-control and 
interfere with their ability to resist 
intense urges to take drugs. This 
is why drug addiction is also a 
relapsing disease.
•Relapse is the return to drug use 
after an attempt to stop. Relapse 
indicates the need for more or 
different treatment.
•Most drugs affect the brain›s 
reward circuit by flooding it 
with the chemical messenger 
dopamine. This overstimulation 
of the reward circuit causes the 
intensely pleasurable «high» that 
leads people to take a drug again 
and again.
•Over time, the brain adjusts 
to the excess dopamine, which 
reduces the high that the person 
feels compared to the high they 
felt when first taking the drug—an 
effect known as tolerance. They 
might take more of the drug, trying 
to achieve the same dopamine 
high.
•No single factor can predict 
whether a person will become 
addicted to drugs. A combination 
of genetic, environmental, and 
developmental factors influences 
risk for addiction. The more risk 
factors a person has, the greater 
the chance that taking drugs can 
lead to addiction.
•Drug addiction is treatable and 
can be successfully managed.
•More good news is that drug use 
and addiction are preventable. 
Teachers, parents, and health 
care providers have crucial roles 
in educating young people and 
preventing drug use and addiction.
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Many people don›t understand 
why or how other people become 
addicted to drugs. They may 
mistakenly think that those who 
use drugs lack moral principles or 
willpower and that they could stop 
their drug use simply by choosing 
to. In reality, drug addiction is 
a complex disease, 
and quitting usually 
takes more than good 
intentions or a strong 
will. Drugs change 
the brain in ways that 
make quitting hard, 
even for those who 
want to. Fortunately, 
researchers know 
more than ever about 
how drugs affect the 
brain and have found 
treatments that can 
help people recover 
from drug addiction 
and lead productive 
lives.
What Is drug 
a d d i c t i o n ?
Addiction is a 
chronic disease characterized 
by drug seeking and use that is 
compulsive, or difficult to control, 
despite harmful consequences. 
The initial decision to take drugs 
is voluntary for most people, but 
repeated drug use can lead to brain 
changes that challenge an addicted 
person’s self-control and interfere 

with their ability to resist intense 
urges to take drugs. These brain 
changes can be persistent, which is 
why drug addiction is considered 
a «relapsing» disease—people in 
recovery from drug use disorders 
are at increased risk for returning 
to drug use even after years of not 

taking the drug.
It›s common for a person to relapse, 
but relapse doesn›t mean that 
treatment doesn’t work. As with 
other chronic health conditions, 
treatment should be ongoing and 
should be adjusted based on how 
the patient responds. Treatment 
plans need to be reviewed often 

and modified to fit the patient’s 
changing needs.
 
What happens to the brain when a 
person takes drugs?
Most drugs affect the brain›s 
«reward circuit» by flooding it with 
the chemical messenger dopamine. 

This reward system 
controls the body›s 
ability to feel pleasure 
and motivates a person 
to repeat behaviors 
needed to thrive, such 
as eating and spending 
time with loved ones. 
This overstimulation 
of the reward circuit 
causes the intensely 
pleasurable «high» that 
can lead people to take 
a drug again and again.
As a person continues 
to use drugs, the brain 
adjusts to the excess 
dopamine by making 
less of it and/or reducing 
the ability of cells in 
the reward circuit to 

respond to it. This reduces the high 
that the person feels compared 
to the high they felt when first 
taking the drug—an effect 
known as tolerance. They might 
take more of the drug, trying to 
achieve the same dopamine high. 
It can also cause them to get less 
pleasure from other things they 

Understanding
 Drug Use and
 Addiction
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contributing to the under-reporting 
of the disease.
Diagnosis
Current diagnostic tools are 
not suitable for detecting rabies 
infection before the onset of clinical 
disease, and unless the rabies-
specific signs of hydrophobia or 
aerophobia are present, clinical 
diagnosis may be difficult. Human 
rabies can be confirmed intra-
vitam and post mortem by various 
diagnostic techniques that detect 
whole viruses, viral antigens, or 
nucleic acids in infected tissues 
(brain, skin, urine, or saliva).
Transmission
People are usually infected 
following a deep bite or scratch 
from an animal with rabies, and 
transmission to humans by rabid 
dogs accounts for 99% of cases. 
Africa and Asia have the highest 
rabies burden in humans and 
account for 95% of rabies deaths, 
worldwide.
In the Americas, bats are now 
the major source of human 
rabies deaths as dog-mediated 
transmission has mostly been 
broken in this region. Bat rabies 
is also an emerging public health 
threat in Australia and Western 
Europe. Human deaths following 
exposure to foxes, raccoons, 
skunks, jackals, mongooses and 
other wild carnivore host species 
are very rare, and bites from 
rodents are not known to transmit 
rabies.
Transmission can also occur when 
infectious material – usually 
saliva – comes into direct contact 
with human mucosa or fresh 
skin wounds. Human-to-human 
transmission through bites is 
theoretically possible but has 
never been confirmed.
Contraction of rabies 
through inhalation of virus-
containing aerosols or through 
transplantation of infected organs 
is rare. Contracting rabies through 

consumption of raw meat or 
animal-derived tissue has never 
been confirmed in humans.
Post-exposure prophylaxis (PEP)
Post-exposure prophylaxis (PEP) 
is the immediate treatment of a 
bite victim after rabies exposure. 
This prevents virus entry into the 
central nervous system, which 
results in imminent death. PEP 
consists of:
• extensive washing and 
local treatment of the wound as 
soon as possible after exposure;
• a course of potent and 
effective rabies vaccine that meets 
WHO standards; and
• the administration of 
rabies immunoglobulin (RIG), if 
i n d i c a t e d .
Effective treatment soon after 
exposure to rabies can prevent the 
onset of symptoms and death.
Extensive wound washing
This involves first-aid of the 
wound that includes immediate 
and thorough flushing and washing 
of the wound for a minimum of 
15 minutes with soap and water, 
detergent, povidone iodine or 
other substances that kill the rabies 
virus.
Recommended PEP
Depending on the severity of the 
contact with the suspected rabid 
animal, administration of PEP 
is recommended as follows (see 
table):

Table: Categories of contact and 
recommended post-exposure 
prophylaxis (PEP)  
 
Categories of contact with suspect 
rabid animal P o s t - e x p o s u r e 
prophylaxis measures   
 
Category I – touching or feeding 
animals, licks on intact skin 
None    
Category II – nibbling of 
uncovered skin, minor scratches 
or abrasions without bleeding 

Immediate vaccination and local 
treatment of the wound  
  
Category III – single or 
multiple transdermal bites 
or scratches, licks on broken 
skin; contamination of mucous 
membrane with saliva from licks, 
contacts with bats. Immediate 
vaccination and administration 
of rabies immunoglobulin; local 
treatment of the wound  
  
All category II and III exposures 
assessed as carrying a risk of 
developing rabies require PEP. 
This risk is increased if:
•the biting mammal is a known 
rabies reservoir or vector species
•the exposure occurs in a 
geographical area where rabies is 
still present
•the animal looks sick or displays 
abnormal behaviour
•a wound or mucous membrane 
was contaminated by the animal’s 
saliva
•the bite was unprovoked
•the animal has not been 
v a c c i n a t e d .
The vaccination status of the 
suspect animal should not be the 
deciding factor when considering 
to initiate PEP or not when the 
vaccination status of the animal is 
questionable. This can be the case 
if dog vaccination programmes are 
not being sufficiently regulated or 
followed out of lack of resources 
or low priority.
WHO continues to promote 
human rabies prevention through 
the elimination of rabies in dogs, 
dog bite prevention strategies, 
and more widespread use of the 
intradermal route for PEP which 
reduces volume and therefore the 
cost of cell-cultured vaccine by 
60% to 80%
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reported and children between 
the ages of 5–14 years are 
frequent victims. Treating a rabies 
exposure, where the average 
cost of rabies post-exposure 
prophylaxis (PEP) is US$ 40 in 
Africa, and US$ 49 in Asia, can be 
a catastrophic financial burden on 
affected families whose average 
daily income is around US$ 1–2 
per person.
Every year, more than 15 million 
people worldwide receive a post-
bite vaccination. This is estimated 
to prevent hundreds of thousands 
of rabies deaths 
annually.
Prevention
Eliminating rabies in 
dogs
Rabies is a vaccine-
preventable disease. 
Vaccinating dogs 
is the most cost-
effective strategy for 
preventing rabies 
in people. Dog 
vaccination reduces 
deaths attributable to 
rabies and the need 
for PEP as a part of 
dog bite patient care.
Awareness on rabies 
and preventing dog 
bites
Education on dog 
behaviour and bite 
prevention for both 
children and adults 
is an essential 
extension of a 
rabies vaccination programme 
and can decrease both the 
incidence of human rabies and 
the financial burden of treating 
dog bites. Increasing awareness 
of rabies prevention and control in 
communities includes education 
and information on responsible 
pet ownership, how to prevent 
dog bites, and immediate care 
measures after a bite. Engagement 
and ownership of the programme 

at the community level increases 
reach and uptake of key messages.
Preventive immunization in people
Human rabies vaccines exist for 
pre-exposure immunization. These 
are recommended for people in 
certain high-risk occupations such 
as laboratory workers handling 
live rabies and rabies-related 
(lyssavirus) viruses; and people 
(such as animal disease control 
staff and wildlife rangers) whose 
professional or personal activities 
might bring them into direct 
contact with bats, carnivores, 

or other mammals that may be 
infected.
Pre-exposure immunization is 
also recommended for travellers 
to rabies-affected, remote areas 
who plan to spend a lot of time 
outdoors involved in activities 
such as caving or mountain-
climbing. Expatriates and long-
term travellers to areas with a 
high rabies exposure risk should 
be immunized if local access to 

rabies biologics is limited. Finally, 
immunization should also be 
considered for children living in, 
or visiting, remote, high-risk areas. 
As they play with animals, they 
may receive more severe bites, or 
may not report bites.
Symptoms
The incubation period for rabies is 
typically 1–3 months but may vary 
from 1 week to 1 year, dependent 
upon factors such as the location 
of virus entry and viral load. 
Initial symptoms of rabies include 
a fever with pain and unusual 

or unexplained 
tingling, pricking, 
or burning sensation 
(paraesthesia) at 
the wound site. As 
the virus spreads 
to the central 
nervous system, 
progressive and fatal 
inflammation of the 
brain and spinal cord 
develops.
There are two forms 
of the disease:
1. P e o p l e 
with furious rabies 
exhibit signs of 
h y p e r a c t i v i t y , 
excitable behaviour, 
hydrophobia (fear of 
water) and sometimes 
aerophobia (fear of 
drafts or of fresh 
air). Death occurs 
after a few days due 
to cardio-respiratory 

a r res t .
2. Paralytic rabies accounts 
for about 30% of the total number 
of human cases. This form of 
rabies runs a less dramatic and 
usually longer course than the 
furious form. Muscles gradually 
become paralyzed, starting at the 
site of the bite or scratch. A coma 
slowly develops, and eventually 
death occurs. The paralytic form 
of rabies is often misdiagnosed, 
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impact of laughter on health. After 
evaluating participants before 
and after a humorous event (i.e., 
a comedy video), studies have 
revealed that episodes of laughter 
helped to reduce pain, decrease 
stress-related hormones and boost 
the immune system in participants.
Today more than ever before, 
people are turning to humor for 
therapy and healing. Medical 
journals have acknowledged that 
laughter therapy can help improve 
quality of life for patients with 
chronic illnesses. Many hospitals 
now offer laughter therapy 
programs as a complementary 
treatment to illness.
The healing power of laughter
For people living with cancer, it 
may seem strange to find humor 
when facing such serious issues. 
Yet, laughter may be helpful in 
ways you may not have realized or 
imagined.
Laughter may help you feel better 
about yourself and the world 
around you. Laughter may be 
a natural diversion. When you 
laugh, no other thought comes to 
mind. Laughing may also induce 
physical changes in the body. After 
laughing for only a few minutes, 
you may feel better for hours.
When used in addition to 
conventional cancer treatments, 
laughter therapy may help in the 
overall healing process.
According to some studies, 
laughter therapy may provide 
physical benefits, such as helping 
to:

Rabies is an infectious viral 
disease that is almost always fatal 
following the onset of clinical 
symptoms. In up to 99% of cases, 
domestic dogs are responsible 
for rabies virus transmission to 
humans. Yet, rabies can affect both 
domestic and wild animals. It is 

predominantly affects poor and 
vulnerable populations who live in 
remote rural locations. Although 
effective human vaccines and 
immunoglobulins exist for rabies, 
they are not readily available 
or accessible to those in need. 
Globally, rabies deaths are rarely 

Enhance oxygen intake
Stimulate the heart and lungs
Relax muscles throughout the 
body
Trigger the release of endorphins 
(the body’s natural painkillers)
Ease digestion/soothe stomach 
aches
Relieve pain
Balance blood pressure
Improve mental functions (i.e., 
alertness, memory, creativity)
Laughter therapy may also help to:
Improve overall attitude
Reduce stress/tension
Promote relaxation
Improve sleep
Enhance quality of life
Strengthen social bonds and 
relat ionships
Produce a general sense of well-
being
Laughter therapy at CTCA
At Cancer Treatment Centers 
of America® (CTCA), we fight 
cancer using an integrative 
approach. Our Mind-Body 
Medicine Department offers 
supportive options, including 
laughter therapy, to help you cope 
as you receive conventional cancer 
treatments.
Laughter therapy strives to help 
you use and enjoy laughter as a 
tool for healing. Dr. Katherine 
Puckett, Chief of the Division of 
Mind-Body Medicine at CTCA®, 
first introduced laughter therapy 
at our Illinois hospital upon a 
patient›s request.
CTCA offers humor therapy 
sessions, also known as Laughter 

spread to people through bites or 
scratches, usually via saliva.
Rabies is present on all continents, 
except Antarctica, with over 95% 
of human deaths occurring in the 
Asia and Africa regions.
Rabies is one of the neglected 
tropical diseases that 

Rabies

Clubs or humor groups, to help 
cancer patients and their families 
use and enjoy laughter as a tool for 
healing. These leader-led groups 
take patients through a number of 
laugh-related exercises, including 
fake laughter and laughter 
greetings.
Laughter Club is based not on 
humor or jokes, but rather on 
laughter as a physical exercise. 
One group laughter exercise 
involves patients standing in 
a circle, with the leader in the 
middle. Patients put their fingertips 
on their cheekbones, chest or 
lower abdomen and make “ha ha” 
or “hee hee” sounds until they feel 
vibrations through their bodies. 
Dr. Puckett says that, during these 
exercises, it is hard for people not 
to join in because laughter is so 
contagious.
According to Dr. Puckett, at the 
end of a laughter therapy session, 
patients have said things like «I 
didn›t even think about cancer 
during Laughter Club» and «That 
felt great! Things have been so 
hard that we hadn›t laughed in 
months.» Dr. Puckett adds that the 
-8year-old daughter of a CTCA 
patient who attended Laughter 
Club said afterwards: «I never 
thought about laughing every day, 
but now I realize I can. Like even 
when I don›t feel happy, I can still 
laugh and feel better.»
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Norman Cousins. After years of 
prolonged pain from a serious 
illness, Cousins claims to have 
cured himself with a self-invented 
regimen of laughter and vitamins. 
In his 1979 book Anatomy of an 
Illness, Cousins describes how 
watching comedic movies helped 
him recover.
Over the years, researchers have 
conducted studies to explore the 

develop a measurable antibody response and 

so diagnosis in these individuals is achieved 

by virus or RNA detection in blood or tissue 

samples.

Tests on patient samples present an extreme 

biohazard risk and should only be conducted 

under maximum biological containment 

conditions. However, if samples have been 

inactivated (e.g. with virucides, gamma 

rays, formaldehyde, heat, etc.), they can be 

manipulated in a basic biosafety environment.

Treatment
General supportive care with treatment of 

symptoms is the main approach to managing 

CCHF in people.

The antiviral drug ribavirin has been used to 

treat CCHF infection with apparent benefit. 

Both oral and intravenous formulations seem 

to be effective.

Prevention and control

Controlling CCHF in animals and ticks
 Ticks of the genus Hyalomma are the principal 

vector of Crimean-Congo haemorrhagic fever 

Laughter 
therapy

What is laughter therapy?
We were born with the gift of 
laughter. Laughter is a natural 
medicine. It lifts our spirits and 
makes us feel happy. Laughter is 
a contagious emotion. It can bring 
people together. It can help us feel 
more alive and empowered.
Laughter therapy, also called 
humor therapy, is the use of 
humor to promote overall health 
and wellness. It aims to use the 
natural physiological process of 
laughter to help relieve physical or 
emotional stresses or discomfort.
Research supporting laughter 
therapy

A growing body of research 
supports the theory that laughter 
may have therapeutic value.
For years, the use of humor has 
been used in medicine. Surgeons 
used humor to distract patients 
from pain as early as the 13th 
century. Later, in the 20th century, 
came the scientific study of the 
effect of humor on physical 
wellness. Many credit this to 

(Female is on top and male is below)

It is difficult to prevent or control CCHF 

infection in animals and ticks as the tick-

animal-tick cycle usually goes unnoticed and 

the infection in domestic animals is usually 

not apparent. Furthermore, the tick vectors are 

numerous and widespread, so tick control with 

acaricides (chemicals intended to kill ticks) 

is only a realistic option for well-managed 

livestock production facilities.

For example, following an outbreak at an 

ostrich abattoir in South Africa (noted above), 

measures were taken to ensure that ostriches 

remained tick free for 14 days in a quarantine 

station before slaughter. This decreased the 

risk for the animal to be infected during its 

slaughtering and prevented human infection 

for those in contact with the livestock.

There are no vaccines available for use in 

animals.

Reducing the risk of infection in people

Although an inactivated, mouse brain-derived 

vaccine against CCHF has been developed 

and used on a small scale in eastern Europe, 

there is currently no safe and effective vaccine 

widely available for human use.

In the absence of a vaccine, the only way 

to reduce infection in people is by raising 

awareness of the risk factors and educating 

people about the measures they can take to 

reduce exposure to the virus.

Public health advice should focus on several 

aspects.

•Reducing the risk of tick-to-human 

t r ansmis s ion :

owear protective clothing (long sleeves, long 

trousers);

owear light coloured clothing to allow easy 

detection of ticks on the clothes;

use approved acaricides (chemicals intended 

to kill ticks) on clothing
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Key facts
•The Crimean-Congo haemorrhagic fever 

(CCHF) virus causes severe viral haemorrhagic 

fever outbreaks.

•CCHF outbreaks have a case fatality rate of 

up to 40%.
•The virus is primarily transmitted to people 

from ticks and livestock animals. Human-to-

human transmission can occur resulting from 

close contact with the blood, secretions, organs 

or other bodily fluids of infected persons.

•CCHF is endemic in Africa, the Balkans, the 

Middle East and Asia, in countries south of the 

50th parallel north.

•There is no vaccine available for either people 

or animal.

Crimean-Congo haemorrhagic fever (CCHF) 

is a widespread disease caused by a tick-

borne virus (Nairovirus) of the Bunyaviridae 

family. The CCHF virus causes severe viral 

haemorrhagic fever outbreaks, with a case 

fatality rate of 10–40%.

CCHF is endemic in Africa, the Balkans, the 

Middle East and Asian countries south of the 

50th parallel north – the geographical limit of 

the principal tick vector.

TheCrimean-Congo haemorrhagic fever 

virus in animals and ticks
The hosts of the CCHF virus include a wide 

range of wild and domestic animals such as 

cattle, sheep and goats. Many birds are resistant 

to infection, but ostriches are susceptible and 

may show a high prevalence of infection in 

endemic areas, where they have been at the 

origin of human cases. For example, a former 

outbreak occurred at an ostrich abattoir in 

South Africa. There is no apparent disease in 

these animals.

Animals become infected by the bite of 

infected ticks and the virus remains in 

their bloodstream for about one week after 

infection, allowing the tick-animal-tick cycle to 

continue when another tick bites. Although a 

number of tick genera are capable of becoming 

infected with CCHF virus, ticks of the genus 

Hyalomma are the principal vector.

Transmission
The CCHF virus is transmitted to people 

either by tick bites or through contact with 

infected animal blood or tissues during and 

immediately after slaughter. The majority of 

cases have occurred in people involved in the 

livestock industry, such as agricultural workers, 

slaughterhouse workers and veterinarians.

Human-to-human transmission can occur 

resulting from close contact with the blood, 

secretions, organs or other bodily fluids of 

infected persons. Hospital-acquired infections 

can also occur due to improper sterilization 

of medical equipment, reuse of needles and 

contamination of medical supplies.

Signs and symptoms
The length of the incubation period depends on 

the mode of acquisition of the virus. Following 

infection by a tick bite, the incubation period 

is usually one to three days, with a maximum 

of nine days. The incubation period following 

contact with infected blood or tissues is usually 

five to six days, with a documented maximum 

of 13 days.

Onset of symptoms is sudden, with fever, 

myalgia, (muscle ache), dizziness, neck pain 

and stiffness, backache, headache, sore eyes and 

photophobia (sensitivity to light). There may 

be nausea, vomiting, diarrhoea, abdominal 

pain and sore throat early on, followed by 

sharp mood swings and confusion. After two 

to four days, the agitation may be replaced 

by sleepiness, depression and lassitude, and 

the abdominal pain may localize to the upper 

right quadrant, with detectable hepatomegaly 

(liver enlargement).

Other clinical signs include tachycardia (fast 

heart rate), lymphadenopathy (enlarged lymph 

nodes), and a petechial rash (a rash caused by 

bleeding into the skin) on internal mucosal 

surfaces, such as in the mouth and throat, 

and on the skin. The petechiae may give way 

to larger rashes called ecchymoses, and other 

haemorrhagic phenomena. There is usually 

evidence of hepatitis, and severely ill patients 

may experience rapid kidney deterioration, 

sudden liver failure or pulmonary failure after 

the fifth day of illness.

The mortality rate from CCHF is 

approximately 30%, with death occurring in 

the second week of illness. In patients who 

recover, improvement generally begins on the 

ninth or tenth day after the onset of illness.

Diagnosis
CCHF virus infection can be diagnosed by 

several different laboratory tests:

•enzyme-linked immunosorbent assay 

(ELISA) ;

•antigen detection;

•serum neutralization;

•reverse transcriptase polymerase chain 

reaction (RT-PCR) assay; and

•virus isolation by cell culture.

Patients with fatal disease, as well as in patients 

in the first few days of illness, do not usually 

Crimean-Congo haemorrhagic fever



Editorspeech

Mortezaa Rahimi

In the name of goodness and beauty creator
There are two blessings that do not know the value of them 
except those who have lost them: youth and well-being. 
The press has long been playing an important and highlighted 
role in raising the awareness of the people and creating a 
platform for expressing their social and cultural demands, 
and today, along with the spreading information and news in 
these areas have more impact than the past.  Although their 
appearance form have evolved with the advancement of 
technology and many of them are no longer just publishing 
their electronic version today, their impact and performance 
has not changed, and perhaps even has become more 
important than the past. Unfortunately, the per capita reading 
is low in our country, which this is reflected in the circulation 
of our publications. But nonetheless, in most universities 
of our country, high-quality publications are issued. In this 
regard, we tried to respect what we believe for dignity of 
audience in «Seebe Salaamat», and we tried it from the first 
issue. Although we admit we have weaknesses and we accept 
the criticisms, we hope that dear fellows and audiences will 
help us to reach the desired level by overlooking them and 
their guidelines. We hope we can increase this publication 
with the support of your loved ones on a day to day basis.
God bless



The responsible directors speech

Narges Baastaan
With infinite gratitude and admiration of the unique traits of the God and the aid of its 
boundless doorway and the assistance and efforts of a group of students, the Scientific-
Student Journal of Seebe Salaamat (Apple Health), which is the promise of learning and 
more acquiring academic experience in the direction of health promotion and development, 
compiled and started to work in the Mehr of 1396.
The important factors that can play a prominent role in promoting community health 
and well-being are the intention, motivation and the will of authorities and community 
members about it. If this culture which tells the physical and mental health is the key to 
all life›s affairs and there is nothing higher than this develops in our society, at that point, 
hospitals, health centers and all our health systems will be ideal and desirable. We will 
have problems in many aspects unless the importance of health in our community culture 
would not be clear. We must admit that lifetime and honorable life depend on the health of 
the soul and body. Peace and tranquility in the form of a physical health helps the human 
beings having a blessing lifetime. The attention on priorities of health care is the other 
causes that assists us achieving public health.
Hope that the Islamic society of Iran would be free from suffering and illness and all our 
fellowman would be physically, mentally and spiritually health.
In the end, it is necessary to thank the dear Chief of Cultural and Social Affairs of the 
University of Sistan and Baluchestan, Mr. Dr. Balaqat and effort of other colleagues, and 
also thanks and gratitude Mr. Raftaari and editorial staff for their contribution to setting 
up this publication. I wish God Almighty the great health and success for all of them in 

all the arenas.
Write with gold «Health is the best blessing»

The issue of health and health provision should be given 
special attention in various executive planning and in 
different structures. According to the Holy Quran:” The 
ways of health, ways of peace and ways of mental security 
are taught to human being in the Quran”. This is the way 
to bring humanity to psychological comfort; That is, the 
world today is inflammation in the absence of it. There 
are material progress, technological advancement, and 
scientific wealth; huge wealth is in the hands of societies; 
but it is not comforting, it is not peace. This is due to the 
lack of a basic element of faith in human life, should be 
paid attention to. The basic factor in the Islamic system 
is faith, which should provide it, not only in the heart, 
but in practice, in planning and in all actions.
Prophet Ayatollah Khamenei
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