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فعالیت 1: گفت وگوی گروهی 

 بیماری های واگیر چیست و راه های انتقال و انتشار آنها کدام اند؟
 بیماری های واگیر شایع در محل زندگی شما کدام اند و چگونه می توان از ابتال به این بیماری ها 

پیشگیری کرد؟

بیماری های واگیر در طی قرن های گذشته همواره یکی از تهدیدکننده های اصلی سالمت انسان محسوب 
می شده اند. گاهی یکی از این بیماری ها به سرعت در بین تعداد زیادی از افراد شیوع پیدا می کرد و باعث 
مرگ و میر باالی افراد می شد. امروزه با استفاده از واکسیناسیون، رعایت بهداشت فردی، بهسازی 
اگرچه هنوز شاهد  بیماری های واگیر کنترل شده اند،  از  زیادی  تعداد  تغذیه و...  بهبود وضع  محیط، 

برخی از انواع این بیماری ها هستیم.

ایدز،  هپاتیت،  مانند:  واگیر  بیماری های  در 
آنفلوآنزا  یا آلودگی به شپش سر،  پدیکلوزیس 
بیماری زا  عامل  یک  طریق  از  بیماری  و... 
سالم  فرد  به  و...(  قارچ  باکتری،  )ویروس، 
از  دسته  این  خطر  و  نگرانی  می یابد.  انتقال 
باعث  می توانند  که  است  آن  در  بیماری ها 
همه گیری شوند و تعداد زیادی از افراد جامعه 

را مبتال کنند.
بیماری های واگیر را می توان بر اساس شیوه های 

انتقال و انتشار به پنج دسته طبقه بندی کرد:

1. بیماری هایی که از طریق دستگاه گوارش منتقل می شوند
بیش از نیمی از کلیٔه بیماری ها و مرگ های کودکان خردسال و نیز بسیاری از مرگ ها در افراد بزرگ سال 
در اثر میکروب هایی ایجاد می شوند که از طریق غذا، آب و دست های آلوده وارد دهان می شوند، مانند: 

بیماری اسهال خونی، انگل های روده ای، وبا و...

بیماری های واگیر درس هفتم
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برای پیشگیری از ابتال به بیماری ها و انگل های روده ای رعایت نکات زیر 
1. اگر از سالم بودن آب آشامیدنی اطمینان ندارید، حتماً قبل از مصرف آن را بجوشانید.الزم است:

2. از مصرف یخ های آماده خودداری کنید مگر مطمئن شوید که از آب سالم تهیه شده است.
اطمینان  آنها  کردن  ضدعفونی  و  شست وشو  از  که  ساالد هایی  و  خام  سبزی های  مصرف  از   .3

ندارید، خودداری کنید.
6. قبل از آماده سازی و صرف غذا حتماً دست های خود را با آب و صابون بشویید.۵ . از مصرف غذا های خیابانی که توسط دستفروشان تهیه می شود، خودداری کنید.مالت به مدت طوالنی تر جوشاند.4. شیر خام را قبل از مصرف باید حداقل یک دقیقه با هم زدن مداوم جوشاند و درصورت خطر تب 

غیربهداشتی  و  روان  آب های  در  سبزی  و  میوه  ظروف،  صورت،  و  دست  شست وشوی  از   .7
8 . غذاهایی را بخورید که کامالًً پخته شده باشند.خودداری کنید.

9. در صورت شیوع بیماری های روده ای بهتر است از خوردن کاهو و سبزی های خام خودداری کنید.

2. بیماری هایی که از طریق دستگاه تنفس منتقل می شوند
مهم ترین بیماری های ویروسی که از طریق دستگاه تنفسی انتشار می یابند عبارت اند از: سرما خوردگی 
و آنفلوآنزا. در این بیماری ها، ویروس به وسیلٔه قطرات کوچکی که به هنگام عطسه یا سرفه عفونی فرد 

بیمار در هوا پخش می شود به دیگران سرایت می کند.

فعالیت 2: خودارزیابی

از  پیشگیری  روش های  دست ها،  شستن  صحیح  نحوهٔ  فیلم های   
آنفلوآنزا( را تماشا كنید و  بیماری های حاد تنفسی )سرماخوردگی، 

رفتارهای خود را در این زمینه مورد ارزیابی قرار دهید.
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بیشتر بدانید

تفاوت آنفلوآنزا با سرماخوردگی
عالیم بالینی

آنفلوآنزا
سرماخوردگی عالیم پیش درآمد

ندارد
یک روز یا بیشتر شروع

ناگهانی
تدریجی تب

38/3 تا 39 درجه سانتی گراد
در بالغین نادر سردرد

ممکن است شدید باشد
نادر درد عضالنی

معموالً وجود دارد و اغلب شدید
متوسط خستگی مفرط

معموالً وجود دارد
هرگز خستگی/ ضعف

ممکن است بیشتر از دو هفته باشد
متوسط ناراحتی گلو

شایع
گاهی/اغلب عطسه

گاه گاهی
معموالً وجود دارد التهاب بینی

گاه گاهی
معموالً وجود دارد سرفه

معموالً وجود دارد و خشک
متوسط و منقطع/ مزاحم

یادآوری: سرماخوردگی اغلب نیاز به درمان دارویی و به خصوص آنتی بیوتیک ندارد و با استراحت 
درمان می شود.

3. بیماری هایی که از طریق پوست و مخاط 
منتقل می شوند 

انگلی  بیماری های  از شایع ترین  یکی  پدیکلوزیس 
به دیگران سرایت  از طریق پوست و مو  است که 
که  سر  شپش  پدیکلوزیس،  بیماری  در  می کند، 
ناحیه  در  است،  انسان  بدن  پوست  انگل  نوعی 
عقب سر در قسمت گردن و در پشت گوش زندگی 
می کند و در آنجا تخم می گذارد که با خارش شدید 

شکل1. شپش سر می تواند حرکت کند و از افراد مبتال به افراد در این نواحی همراه است.
سالم برود و تخم گذاری کند و آنها را نیز آلوده سازد.

شپش سر

تخم شپش
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فعالیت 3: گفت وگوی گروهی

و  کنید  بررسی  خود  زندگی  محیط  در  را  سر(  شپش  به  )آلودگی  پدیکلوزیس  بیماری  وضعیت   
درصورت شیوع، راه های پیشگیری از ابتال به آن را ارایه دهید.

پدیکلوزیس از راه وسایل شخصی مثل شانه، برس، کاله، روسری، لباس، وسایل خواب، وسایل سلمانی 
و حمام به دیگران منتقل می شود.از این رو بهترین راه پیشگیری از ابتال به این بیماری رعایت بهداشت 

فردی و پرهیز از به کارگیری وسایل شخصی دیگران است.
4. بیماری هایی که از طریق دستگاه تناسلی منتقل می شوند

بیماری های آمیزشی آن دسته از بیماری هایی هستند که از راه آمیزش جنسی به فرد دیگر منتقل می شوند و 
متأسفانه بسیاری از افرادی که حامل این بیماری ها هستند از عفونت خود اطالع ندارند و یا به دلیل حجب 
و حیا از مراجعه به پزشک خودداری می کنند. این بیماری ها اغلب با عالیم زیر همراه هستند، بنابراین 

توصیه می شود در صورت مواجهه با آنها حتماً به پزشک مراجعه شود.
 زخم یا ضایعات جلدی )پوستی( در نواحی تناسلی.

 ترشح غیرطبیعی )ازنظر حجم، رنگ و بو( از مجرای تناسلی
 غدد متورم در ناحیه تناسلی، درد در نواحی پایین شکم 

 عفونت های غیرمعمول 
این بیماری ها در صورت درمان نشدن می توانند عوارض جدی مانند عقیمی و نازایی، زایمان زودرس، 

مرده زایی و... برای بیمار به همراه داشته باشند.
پایبندی به اصول اخالقی و خانوادگی و پرهیز از بی بندوباری های جنسی تا حد بسیار زیادی از ابتال به 

این بیماری ها جلوگیری می کند.
5. بیماری هایی که از طریق خون و ترشحات بدن منتقل می شوند

هپاتیت و ایدز از جمله این بیماری ها هستند.
ــ هپاتیت: گاهی به علل مختلف، از جمله آلودگی ناشی از ویروس، کبد التهاب پیدا می کند که این امر 
موجب وارد آمدن آسیب به کبد و مختل کردن فعالیت آن می شود. به این وضعیت بیماری هپاتیت گفته 
می شود. با توجه به نوع ویروس آلوده کنندٔه کبد، بیماری هپاتیت را به انواع B ،A و C نام گذاری می کنند 

که نوع هپاتیت B جدی ترین آنهاست.
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فعالیت 4: گفت وگوی گروهی

بدون عالمت  می تواند  سو  یک  از   »B« هپاتیت  بیماری 
باشد و از سوی دیگر می تواند عالیم بسیار شدید همراه 
بعد  معمول  به طور  نماید.  ایجاد  کبدی  درگیری شدید  با 
بدون  دورهٔ  یک  از  پس  و  فرد  بدن  به  ویروس  ورود  از 
عالمت، عالیمی مانند سرماخوردگی مثل ضعف، کسالت، 
بی اشتهایی، تب، خستگی، درد عضالت، التهاب مفاصل 

و عوارض پوستی در فرد ایجاد می شود.
اکثر افراد مبتال به هپاتیت B بعد از طی مراحل درمان 
این  افراد  از  بعضی  در  ولی  می کنند  پیدا  بهبود  کامالً 
بیماری مزمن شده و باعث مشکالت کبدی، سرطان کبد 

و یا سیروز کبدی می شود.
 B هپاتیت  بیماری  به  ابتال  از  پیشگیری  برای  امروزه 
می توان از واکسن های آن استفاده کرد ولی در صورت 

ابتال، از طریق مشاهدٔه عالیم آن، باید در اسرع وقت به پزشک مراجعه کرده و با اتخاذ اقدامات احتیاطی 
از پخش شدن ویروس و آلوده شدن دیگران جلوگیری نمود.

در صورت ابتالی یکی از اعضای خانواده یا نزدیکان به بیماری هپاتیت B، برای جلوگیری از انتقال 
بیماری به دیگر اعضا، رعایت نکات زیر ضروری است:

 آزمایش خون اعضا یا نزدیکان و اطمینان از عدم ابتالی آنها به بیماری
 تزریق واکسن 

 استفاده نکردن از وسایل مشترک با بیمار 
 عدم تماس با مایعات و خون بیمار

 عدم تماس با پوست بریده یا زخم شدٔه بیمار
 استفاده نکردن از وسایل تیز و برنده مثل تیغ و ناخن گیر و... متعلق به شخص بیمار

 شکل2. بیماری هپاتیت با عالیمی به صورت بروز زردی 
بروز می کند.

 آیا شما در محیط زندگی خود با بیمار مبتال به هپاتیت B برخورد داشته اید؟ مشاهدات شما از عالیم 
و عوارض این بیماری چیست؟

 برای جلوگیری از انتقال این بیماری چه راهکار هایی را پیشنهاد می کنید؟ 
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فعالیت 5:  گفت وگوی كالسی

فیلم مربوط به  »ویروس اچ آی وی  با بدن چه کار می کند؟« را ببینید و راجع 
به موضوعات زیر گفت وگو کنید.

 عالیم و نشانه های این بیماری کدام اند و چگونه می توان از خود در 
برابر ویروس اچ آی وی محافظت کرد؟

اچ آی وی/ ایدز
بیش از سه دهه از شناخت اچ آی وی  و بیماری ایدز می گذرد. همه گیری جهانی این بیماری موجب 
ایجاد یکی از بزرگ ترین چالش ها در زندگی فردی و اجتماعی انسان به خصوص نوجوانان و جوانان 
شده است. اچ آی وی یا همان »ویروس نقص ایمنی انسانی«، ویروسی است که با ورود به بدن و ماندگار 
شدن در آن، در نهایت باعث ایجاد بیماری ایدز در انسان می شود. بنابراین اچ آی وی یک بیماری عفونی 
از  انتهایی  مرحلٔه  تنها  ایدز  که  ایدز می شناسند، درحالی  نام  با  را  آن  مردم  اغلب  که  کنترل است  قابل 
بیماری اچ آی وی است و درصورتی که فرد آلوده به اچ آی وی به موقع و به طور صحیح تحت مراقبت و 

درمان قرار گیرد، ممکن است تا آخر عمر مبتال به بیماری ایدز نشود.
ویروس اچ آی وی  خود به خود تولید نمی شود، بلکه می تواند از طریق انسان از فردی به فرد دیگر منتقل 
شود. برای اینکه بتوانیم اچ آی وی را کنترل کنیم ابتدا الزم است تا با عملکرد ویروس در بدن و سیستم 

دفاعی بدن آشنا شویم.

شکل 3.  در حال حاضر در سطح جهان بالغ بر 36 میلیون نفر از جمله 2 میلیون کودک با  اچ آی وی زندگی می کنند.



عالیم اچ آی وی/ ایدز
مدتی بعد از ورود اچ آی وی به بدن، گلبول های سفید به نشانه حضور این ویروس، ماده ای را در خون 
ترشح می کنند که آنتی بادی نامیده می شود. آنتی بادی هیچ عارضه یا عالمتی در بدن ایجاد نمی کند؛ ولی 
تا زمانی که گلبول های سفید   به بدن  با آزمایش قابل تشخیص است. از زمان ورود ویروس  وجود آن 
آنتی بادی ترشح کنند و سطح آنتی بادی به حد قابل تشخیص برسد، مدتی بین دو هفته و گاهی تا سه ماه 
طول می کشد. به این مدت زمان، »دوران پنجره« می گویند.در دوران پنجره علی رغم اینکه ویروس در 

بدن فرد هست ولی نتیجٔه آزمایش منفی  است. 

شکل 4. اچ آی وی آزمایش تشخیصی اختصاصی دارد و در 
آزمایش های متداول و معمول انجام شده مشخص نمی شود.

توجه به این نکته  بسیار مهم است که درصورت مشکوک بودن فردی به بیماری، هیچ گاه وجود یک 
آزمایش منفی در او به معنی عدم ابتالی وی نیست و  الزم است تا فرد مجددًا مورد مشاوره و آزمایش 
قرار گیرد. امکان انجام مشاوره و آزمایش محرمانه و رایگان اچ آی وی و نیز دسترسی به داروهای 
ضدویروس ) اچ آی وی( به صورت  رایگان برای تمام بیماران در مراکز مشاوره بیماری های رفتاری 

در سراسر کشورفراهم  است.

کم  و  مبتال  فرد  بدن  در  ویروس  تعداد  زیاد شدن  با 
شدن سلول های دفاعی در بدن وی، به تدریج عالیم 
متنوع  عالیم  این  شود.  می  ظاهر  بیماری  اصلی  
برفک  مثل  عفونت ها  انواع  شامل  می تواند  و  بوده 
دهانی، سل، عفونت های ریوی و… شود. گفتیم که 
مرحلٔه پیشرفته اچ آی وی را ایدز می نامند که همراه با 
بیماری های مختلف و عالیم شدید است و به دلیل 
سرکوب سیستم ایمنی، عفونت های دیگری، از جمله  

بعضی بدخیمی ها و سرطان در فرد بروز پیدا می کند.
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دریافت خون و 
فرآورده های خونی آلوده

اشتغال در محیط های 
آلوده

بارداری و شیردهی مادر تزریق با وسایل مشترک
مبتال به بیماری

چگونه می توانیم از خود در برابر آلوده شدن به اچ آی وی محافظت کنیم؟
بیماری اچ آی وی مخصوص طبقه، قشر و یا گروه خاصی نیست. این بیماری یک بیماری عفونی است که 
اگر عامل آن وارد بدن هر کسی شود، فرد را به بیماری مبتال می کند. بنابراین اصلی ترین روش پیشگیری 

در همٔه بیماری های عفونی از جمله اچ آی وی آن است که مانع ورود میکروارگانیسم به بدن شویم. 

تاکنون داروی مؤثری که بتواند ویروس را به طور کامل از بین ببرد شناخته نشده، اما داروهای مناسبی 
وجود دارند که می توانند تعداد ویروس را در خون به شدت کم کرده و مانع پدید آمدن عالیم »مرحله ایدز« 
شوند. مراقبت مستمر از مبتالیان به همراه درمان به موقع، می تواند در به تعویق انداختن مرحله بیماری 

بسیار مؤثر باشد و فرد را به یک زندگی عادی برگرداند. 

فعالیت 6 :  گفت وگوی گروهی

فعالیت 7 :  گفت وگوی گروهی

فیلم مکالمه اچ آی وی  را ببینید. 
به  به اچ آی وی چه راهنمایی هایی  با فردی مشکوک   در صورت مواجهه 

او می کنید.

 راه های انتقال ویروس اچ آی وی کدام اند؟  
 برای پیشگیری از ابتال به ویروس اچ آی وی چه روش هایی را پیشنهاد می کنید؟

تصاویر زیرراه های انتقال ویروس اچ آی وی  را نشان می دهد.

شکل 5
عدم استفاده از سرنگ و سوزن مصرف شده و پرهیز از رفتارهای جنسی پرخطر دو راه اصلی پیشگیری 
از انتقال اچ آی وی است، یکی دیگر از راه های مهم پیشگیری نیز، اقدام برای درمان افراد مبتالست، زیرا 
مصرف دارو به کاهش ویروس اچ آی وی در خون و ترشحات جنسی منجر می شود، که دراین صورت، 
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تماس اتفاقی با خون و ترشحات فرد مبتال، منجر به انتقال ویروس به دیگری نخواهد شد.
از آنجا که ویروس  اچ آی وی تنها در گلبول های سفید قادر به ادامه حیات است و گلبول سفید هم فقط در 
خون و ترشحات جنسی وجود دارد لذا ویروس اچ آی وی از طریق تماس های عادی ذیل منتقل نمی شود:
 کار کردن با یکدیگر و زندگی دسته جمعی، هم صحبت شدن و معاشرت های اجتماعی یا تماس روزمره 

با مبتال؛ شامل هم سفر شدن، هم کالس بودن و نشستن در کنار یکدیگر
 از روابط عادی اجتماعی مثل سوار شدن در اتوبوس و تاکسی و استفاده از تلفن های عمومی

 غذا خوردن، آشامیدن و یا استفاده از قاشق و چنگال، لیوان و وسایل و ظروف غذاخوری
 اشک و بزاق واز راه هوا )عطسه و سرفه(

 استفاده از سرویس های بهداشتی مشترک مثل حمام، توالت و استخرهای مشترک
 توسط حیوانات، حشرات )پشه( و یا نیش آنها

بنابراین نیازی به جدا سازی  افراد مبتال به ویروس اچ آی وی نیست و زندگی در کنار این افراد و یا اشتغال 
و تحصیل در کنار آنها خطری برای دیگران محسوب نمی شود. 

1. پرهیز از مصرف مواد مخدر به خصوص مواد مخدر تزریقیبرای پیشگیری از  بیماری ایدز رعایت موارد زیر توصیه می شود:
3. رعایت احتیاط های الزم در مواجهه با افراد مبتال2. پایبندی به شئونات اخالقی

8. تقویت مهارت های برخورد قاطعانه و نه گفتن هنگام مواجهه با درخواست های نابجا٧. پرهیز از حضور در موقعیت های خطر آفرین ٦. اطمینان از انجام استریل خدمات دندان پزشکی5. پرهیز از استفاده از وسایل نوک تیز و برنده به طور مشترک4. پرهیز از اقداماتی که منجر به سوراخ شدن پوست می شود مانند حجامت غیر استریل، خالکوبی و ...
9. کنار گذاشتن افرادی که ما را در معرض رفتارهای پرخطر قرار می دهند و تقویت  بیشتر روابط 

خانوادگی
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فعالیت 8 :  گفت وگوی گروهی

 فیلم »من سارا هستم« را ببینید. 
 تصور کنید شما با چنین فردی روبه رو شده اید، با او  

چه برخوردی  می کنید ؟چرا؟


