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 : هفته ایمن سازی

  استفادُ از ٍاکسي جیرٍــبا ّذف ت یسازويیا یّفتِ جْاً
 يیــتوام سٌ یبرا ْایواریبقابل ــدر ههحافظت هردم  یبرا

 .شَدیه برگسار  
ُ بِ عٌَاى  َىیٌاسیـٍاکس ِ طَر گسترد  ٍ  يیتراز هَفق یکیب

ِ رسو يیترهقرٍى بِ صرفِ ِ  تیهذاخالت بْذاشت ب  شٌاخت
 َىیلیه3تا 2در ّر سال هاًع هرگ  َىیٌاسیٍاکسشذُ است. 

کساز، فلج  ،یفتریهاًٌذ د ییّایواریٍ در حال حاضر هحافظت کَدکاى در برابر ب شَدیًفر در ّر سال ه
ٍ سرخک با ٍاکس ِ با ب شَدیاًجام ه َىیٌاسیاطفال  ٍ اسْال  ِیالرهاًٌذ رات یگرید یّایواریکِ هقابل

 .ردیگیصَرت ه َىیٌاسیبا ٍاکس سیسال ً ۵ ریز اىدٍ قاتل بسرگ کَدک ،رٍتا
           ِ  2اداهِ صفح

 

 

 روز جهانی تاالسمی: 

 يیاست کِ دراثر آى ّوَگلَب یکیشًت یّایواریاز ب یسوتاال

  ذیَلـت ذُیپذ يیبٌابرا دّذ ٍ یخَد را از دست ه یعیـساختار طب
 يیّوَگلَب جِیدر ًت شَدیه جادیهَثر در بذى ا ریغ يیّوَگلَب

 . ستیهطلَب بِ اعضا بذى ً یرساً صىیقادر بِ اکس َبیهع
  ًذارد،ٍجَد  يیّوَگلَب یٍاقع کوبَد کلپس در 

 است. افتِی شیافسا یعیطب ریغ يیّوَگلَب بلکِ
 3اداهِ صفحِ 

 ۲۸مبٌ مصبدف بالب   بُشتيَشتم ارد

بُداشالت حرفالٍ    یي ريز جُبو ليآير

را فالراَم   یفرصت ،یي سلمت شغل يا

آيرد تب از تلش خبلصبوٍ زحمت کشالبن  

از  .ميیومالب  یعرصٍ سلمت کبر قالدرداو 

ي  يدرگبٌ خدايود متعب ، سعبد ، بُريز

َمالالٍ دسالالت اوالالدرکبران ي    تیالالمًفق

 يجبمعٍ بُداشت حرفالٍ ا  خدمتگساران

 .ميومب یمسئلت م ار

 

 یٍ زهـاً  1969هٌاسبت بِ سال  يیا خچِیتار  زمین پاک:

هستقل  یٌیهبلغ د کیکِ جاى هک هًَل فرزًذ  گرددیباز ه
 کیـ  یبرگـسار  ذُیـ علن ٍ صلح، ا ي،یٍ عالقوٌذ بِ عرصِ د

ــِ ًــام رٍز زهــ  یرٍز جْـاً   ًَســکَی شیپــار را در ّوــا يیب

پار  يیهطرح ٍ در ّواى سال پرچن زه ستیز طیدربارُ هح
( 1971 -1962کل سازهاى هلـل    ریدب َتاًتیکرد.  یرا طراح

 یرٍز جْـاً  کیرٍز بِ  يیهک هًَل استقبال کرد ٍ ا ذُیاز ا

 2 اداهِ صفحِ   .شذ لیتبذ ایسراسر دً یّانیدر تقَ

http://pghse.blogfa.com/
http://pghse.blogfa.com/
http://www.pghse.blogfa.com/
http://www.pghse.blogfa.com/
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    یهاا  یماار ی،ر تراتار ت  سیا تسرگعاان  ن  ندجداناا     ؼاد،   یما  خاطرنؽاا  

  ظارطا  د،هانار رحا        ت یا آنفادننسا  مننص  :مانند اتیکننده ح دیتهد

 .محافظت ؼدند دهیچی  پ دیجد یها کثد( تر لطف  اکعن

تار   ایا کاد،  ،ر ،ن  کیا کاد،    ۵اظت کر همچنا  از هار   ی،رحال نیا

   یتاار خاادمات تهداؼاا   یتااد،   اکعاان  داادس ،ظ رظاا  یناکاااف لیا ،ل

   یظااز  مان یا د یناظا ی،ر مادر،  اکع  قیا کمثد، اطالدات ،ق  ی،رمان

 .،هند یجا  خد، را از ،ظت م ی  مال یاظیظ یها تیددس حما

ظااردت  یرا تارا  یا ماد  تاازه   ۵۱۰۵ظاا    د یناظا ی اکع یجهاان  هف ار 

جداما    تهثاد،    یظااز  مان یا ی  تقاضا ترا یآگاه ػیتر افسا د یتخؽ

 .،ر تر خداهد ،اؼت د یناظیارائر خدمات  اکع

تاار کن اار     د یظااردت تخؽاا   یمعماادل  یهااا د یناظاا ی اکع تیااتقد

فلا  اطفاا      یکنا  ؽار یر یتاا  اکعان تارا    یریؽا  یقاتل پ یها یماریت

 یپص هػ   تدظاعر تارا   ری  مع اف ری  تهثد،  دیجد یها  اکعن یمعرف

   د یناظی اکع یاز اهداف هف ر جهان یاز  اکعن   فنا ر ینعل تعد

 .اظت یزظا منیا

کؽدر دضد مجم   ۰9۱تدظط  یظاز منی  ا د یناظیهف ر  اکع یترگسار

 ۵۱۵۱ؼاد   تاا ظاا      دییا تا ۵۱۰۵ ظا  یم یال،ی،ر ماه م یتهداؼت جهان

 اجرا خداهد ؼد.

                       

 اص ثبور نکردنی شلغمخو
 

 

 

 زمین پبک:ادامه مطلت در مورد 

 ،ر ایرا  نیس همسما  تا ،ی ر کؽدرهای 
 جها  هف ر زمین پا  از ر ز ، س ار،یثهؽت 

ؼاد،   نخعا ین ر ز ایان     تر مدت یک هف ر ،ر ظراظر کؽدر ترپا مای 
هف اار د، س ار،یثهؽاات ماااه( تاار ناااس ر ز زمااین پااا  نام ااا اری        

 اظت. ؼده
 

 پیشنهبد را نکبتی پبک زمینی داشتن ثرای جئوگرافیک نشنبل نشریه

 : است کرده

 تاد    را کارهای اا   کنید ظعی   کنید جدیی صرفر کاغ  از اظ فا،ه ،ر 

 ،هید. انجاس کاغ  از اظ فا،ه

 نها  هر کاؼت. کنید کمک ه  ؼما ها جن ل ؼد  انثده   ظاخت ،ر 

 تار  کمکای  ها     ؼما ترای خدؼی خاطره ه  ظا  های ظا  تداند می

 .تاؼد زیع  ا  محیط

 خاد،  تخػ مدیر از. کنید فکر زمین تد،  ظثس تر ه  ارتا ک محل ،ر 

   ؼاده  مصارف  کم اری  کاغا   کار  ،هد ترتیة ای ترنامر کر تخداهید

 .کنید اظ فا،ه کاغ  ر ی ،  هر از ندؼ ن ترای. نؽد، اظراف

 قارار  ا لدیات  ،ر را قطاار  تا ظفر ح ما کنید می فکر رف ن ظفر تر اگر 

 تارای  قطارهاا  کر کرتنی اکعید ی، کر ،هد می نؽا  تحقیقات. ،هید

 قطار پط. هداپیماهاظت از کم ر ،رصد ۰۵ تا ۱ کنند می تدلید زمین

 .نکنید فرامدغ را

 کنید. جدیی صرفر آب مصرف ،ر 

 ت یریاد  نظر زیر را آ  ؼماظت ظکدنت محل نس،یک ای ر ،خانر اگر 

 .کنید پیؽنها، ها همعایر تر آ  ،اؼ ن ن ر تمیس ترای هایی راه  
 

 :ک ترین شهر هبی دنیب که ثه زمین پبک می اندیشندپب

 کشور شهر ردیف کشور شهر ردیف

 تا   کیپ ۵ کانا،ا  نکد ر ۰
 آفریقای
 جندتی

 اظ رالیا آ،نید ۱ فنالند هلعینکی 3

 ،انمار  کپنهاگن 6 آمریکا ،انض ۵

 نر ش اظلد 8 آمریکا پدرتلند 7

 ظدئیط زرمات ۰۱ آلما  فرایثدرگ 9

 

 

 شعبر امسبل:

پبک حفبظت           نیزم

 آة و خبک

 ادامه مطلت 

 هفته ایمن سبزی
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 ست؟یچ یاز تاالسم یریشگیپ یراه ها

 یخَى اس ًظز ون خًَ شیاًجام آسها 
در دٍراى  یاٍل حاهلگ یدر ّفتِ ّا يیجٌ یرٍ شیاًجام آسها 

 یباردار
 

 : یماربی درمان و کنترل

        . هممذاٍم خممَى ا ممم    كیمم تشر ،یراُ درهمماى تام ممو   يیتممز  هْممن 
      كیممتشر ،یتام ممو یشممىه ّمما  یتومماه یدرهمماى بممزا  يیتممز غیشمما

در گذشمتِ، بمِ    ومار یومِ ب  یا م . در ومَرت   یلزهش خًَ ی لَل ّا
بْبمَد   یًىمزدُ باشمذ، مسم ا م  بمزا     ا م  یخمَى در  یاًمذاسُ وما   

 دّذ. شیخَى را ا شا كیتؼذاد د ؼات تشر ،یٍ یسًذگ  یفیو
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 زحمت کش خجسته و شاد باد نازیکارگر رب همه شما زع یروز جهان 
 

خمَد   یاسّما یر مغ ً  یآهمذ، بمزا   ذیم پذ يیبز ومزُ سهم   یوِ آده یاس ٌّگاه

گمزدد ٍ ومار، تم       یهم  اًساى بز هحَر ومار  یسًذگ. وَشش بَد اسهٌذیً

 یّز ا متؼذاد  شیگشا ذیا  . ول يیاًساى جْ  حصَل بِ ّذف هؼ

 یبخمش سًمذگ   يیتمز  ییزبٌایس ذیٍ شا يیدر درٍى وار ا  . وار بشرگتز

بمزد ٍ   یا مزاد پم   یتَاى بِ جَّز درًٍم  یاًساى ا  . چزا وِ اس وار ه

بماقمَُ بمِ    یآشمىار شمًَذ ٍ ا متؼذاد ّما     یدرًٍ یجَّزُ ّا يیا یٍلت

 بَد. ذٍاریاه ایپَ یتَاى بِ ٍجَد جاهؼِ ا یهٌصِ ظَْر بز ٌذ، ه

ٍ بخش ا  : بخش هاد یدارا یا  م،  لَن اقْ ی زٌّگ غٌ در  ید

ا  ًوماس ٍ   یا  وار ا   ٍ بخش هؼٌَ ی. بخش هادیٍ بخش هؼٌَ

 بزد. یپ یوار در جاهؼِ ا  ه  یتَاى بِ اّو یه ٌجایاس ا

 فیهحتزم ٍ ارسشوٌذ ا   . وارگزاى، شمز  اریا  م بس ذگاُیاس د وارگز

ومِ   یها بمِ ومارگز   یٌید یاجتواع ّستٌذ. در آهَسُ ّا یاًساى ّا يیتز

وٌمذ، ػٌمَاى    یٍ تم   هم   یخاًَادُ ا   مؼ  یادارُ وزدى سًذگ یبزا

 اط ق شذُ ا  . "جْاد وٌٌذُ در راُ خذا"

هلم  ، هزّمَى ومار ٍ     هیم  اتی)رُ(  زهَدًذ وِ حیٌیاهام خو حضزت

ا م :  در خصَص ومارگز  زهمَدُ    شیً یوارگز ا   ٍ همام هؼظن رّبز

وِ هشغَل  ییوٌن در ّز بخش ٍ در ّز جا یهي بِ وارگزاى  فار  ه"

ا م  ومِ    یوارگز اس ًظز لاًَى وار وس  ."ّستٌذ، وار را ػبادت بذاًٌذ

اػن اس هشد، حممَق،  مْن    یحك اقسؼ ا  یدر بهبِ ّز ػٌَاى در هما

 وٌذ. یبِ درخَا   وار زها وار ه ایهشا زی َد ٍ  ا

 
 

 

 منطقه ویژه : HSEارتباط با 

   338  داخلی           33599353منطقه ویژه :  HSEمدیریت 

 355داخلی             33535775یـژه:     آتش نشانی منطقه و

   345داخلی               33535773بهداری و فوریتهای پسشکی:  

 336داخلی               HSE : 75-33599957پرسـنل مدیریت 

 999     داخلی      : آتش نشانی سایت جنوبی

   339     داخلی                                         سایت جنوبی:     بهداری 

   999      داخلی                                نل آتش نشانی :              ـپرس

 یتاالسم
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 ماالریا
 

فاهل  ايلي تيولاری ن اًگلْلای  لک       هاالريا يک تيواری اًگلی است.
اسجٌس پالسوَديَم هيثاشد کلِ وًَلِ ّلای هدقلددی را شلاه        سلَلی

 هيشَد. 

 ل:راههای انتقا

     ريللا اس عزيللش وللشا   شللايقدزيي ٍ هقوللَلی  للزيي رٍا اًدلللا  هاال  
 .هادُ است ّای آًَف ِ پش

 

 عالئم بیماری:
. شلزٍؿ  اسلت  یزيوزهسل  ی ة در کشلَرّا  ـيشا اريفاه  تس ايهاالر

ضقفن سزدردن درد تدى ٍ  لة ّولزاُ اسلت کلِ      نیتا خسدگ یواريت

 است. یهث  سزهاخَردو یهقوَل یزٍسيٍ یّا یواريت ِيشث لايدق
درجللِ  04 یهللَارد تللِ تللاال  یکللِ در تزخلل  یا ٍ دٍرُ ديشللد یّللا  للة

کلِ   ین تلِ علَر  دٍجلَد دار  ولاراى يقث  اس شلزٍؿ درهلاى در ت   رسدن یه

کِ چٌد سافت  شَد یٍ لزس ه ديدچار  ة شدتار  کيّز سِ رٍس  واريت
درجِ حزارت در  شيافشا يي. اکٌد یه دايپ یاداهِ دارد ٍ سپس تْثَد

 زايل س اسلتن يتزدى اًگل  هاالر  يياس ت یتزا یفافد سنيهکاً کيٍاقـ 

تلدى فقلا     گزيد یدفاف سني. هکاًشًَد یّا کشدِ ه اًگ  اديس یدر دها
سلز  آللَدُ اسلتن تلِ      یّلا   تِ دام اًداخدي ولثَ یشدى عحا  تزا

 ييشلَد ٍ تلا اس تل    یعحلا  تلشرم هل    انيل هاالر یواريدر ت ةي ز  ييا

 .شَد یه یخًَ کن ردچا واريسز  آلَدُن ت یّا رفدي ولثَ 
 

 :تشخیص بیماری ماالریا

راُ  شللصيق قغقللی هاالريللا آسهللايش خللَى هللی تاشللد. در خللَى فللزد    

هی  َاًد تلزای   دارهاالريا ديدُ هی شَد.ّز فزد  ة  تيواراًگ  ّای
تْداشلت ٍ يلا هزاکلش تْداشلدی      اًجام آسهلايش هاالريلا تلِ خاًلِ ّلای     

 .درهاًی )درهاًگاُ( هزاجقِ ًوايد
 

 :درمان بیماری ماالریا

« کلزٍکيي»درهاى تيواری هاالريا در اًَاؿ خَا خين تا دارٍّايی هث  
 شلَد. هداسلناًِ در حلا  حاضلز اًلَاؿ      عی يک دٍرُ چٌد رٍسُ اًجام هلی 

تدخين هاالريا تِ تسياری اس دارٍّا هلاٍم ّسدٌد؛ الثدِ دارٍّايی هثل   

تزای درهاى ايي دسدِ اس تيواراى تِ تلاسار   «هنلَکيي»ٍ « آر شًٍات»
 .آهدُ است

 با روز جهانیاردیبهشت ماه ( مصادف  2آوریل )  82

 بهذاشت حرفه ای و ایمنی 

 8102شعار سال 

                                               

 
 

ّا هجثَرًد در  الا هقاا؛ تا هشکالت وًَاوَى  در دًيای اهزٍس اًساى
ا کِ خَد ًاشی اس پيشزفت دست ٍ پٌجِ ًزم کزدُ ٍ خغزات فزاٍاًی ر

فلن ٍ  کٌَلَصی استن تِ جاى تصزًد. ايي خغزاتن  قداد فَاه   ْديد 
ّای شغلی ٍ هصاعزات  کٌٌدُ سالهدی را افشايش دادُ ٍ تز  قداد تيوار

ّای  حَادث ًاشی اس کارن ّشيٌِن اس سَی ديگزاستای افشٍدُ  حزفِ
تِ ّويي دلي  حنؼ وذارد  تسياری را تز دٍا اقدصاد هلی ّز کشَر هی

دٌّد وذشدِ  ای را  شکي  هی  زيي قشز ّز جاهقِ سالهت کاروزاى کِ فؾين
اس جٌثِ اًساًی آىن ّن اس ًؾز هصالح اجدوافی ٍ اقدصادی ٍ ّن اس ًؾز 
 أهيي سالهت ٍ فزاّن ساخدي آسايش ٍ رفاُ کاروزاى ٍ  غثيش ٍضـ کار تا 

ین يک احدياج ٍ يک شزط يک ٍؽينِ اًساً  هلدضيات جسوی ٍ رٍاًی آًاىن
کاری هْن ٍ حيا ی کِ در ّز ؛ اهکاى اًجام کار ٍ فقاليت ثوز تصش است
 .تاشد کشَری تز فْدُ هدصصصاى تْداشت کار هی

 

 هذف بهذاشت حرفه ای :

 اجدوافی ٍ رٍاًی -هيي فالی  زيي درجِ هوکي ٍضـ جسوی أار لاء ٍ 
يزی اس تيواريْا ٍ جلَو ؛ WHO  ٍILO عثش  قزيف نوِ هشاغ ّ کارکٌاى

يا کارهٌد تزای هحيظ شغلی کِ اس لحاػ  اًدصاب کاروز ٍ نحَادث شغلی
يا تغَر اخدصار  غثيش کار تا اًساى  ًزا دارد ٍآجسوی ٍ رٍاًی قدرت اًجام 

 ٍدر صَرت فدم اهکاى ايي اهز  غثيش اًساى تا کار. 

 

 

شت مىجب کنترل خطر یمن ی تىهج هب مقررات ا  و بهدا

 شىد . یکاهش حىادث م و 
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                                       ۲۱الِ در ــتار ّرســپرس یرٍز جْاً                                                  

 از یــدرداًــَر قظـِ هٌــاُ هِ بــه                                                    

 ْاى ــًقاط ج یاراى، در اقصــپرست                                                   

 اطرـگراهی داشتِ هی شَد. بِ ایي خ                                                   

 گلـٌــیـتیس ًاــکِ زادرٍز فلَراً                                                    

حرفــِ  اًگـاار یٍ بٌ یســیپرسـتار اًگل                                                                                                         

رٍز بِ عٌَاى رٍز پرسـتار اًتاـاش شـدُ     يیهِ است، ا ۲۱هدرى در  یپرستار

از زحوات آًاى  ریرٍز پرستار ٍ تقد ٌبیرٍز تَلد حضرت ز راىیاست. در ا

 .شَدیشٌاختِ ه
 

 روز جهانی رپستار، روز جاری عاطفه اه،      

 روز ردخشیذن ایمان رد قلب اهی مهربان،روز افتخار انسان

 .هب انسانّیت گرامی باد

 
 

 

 یخَردى جعفر 
 شًَدیرهیباَرًدپ یادچایکِ ز یکساً 

 شَدیه یخَردى فلفل باعث حفظ جَاً 

 کٌدیه یریزٍدرس جلَگ یریرازپیخَردى س 
 دّدیه شیگَجِ طَل عورراافسا دّدیه شیراافسا یقارچ دٍراى جَاً 

 است. یحافظ جَاً جیش َّآ 

 :کندیکه شما را جذابتز م ییماده غذا 61
 پَست یجَاً ری. بار کتاى؛ اکس۱                     دًداى یرگی. زغال اختِ؛ ضدت۲

 دٍستدار لثِ َُیه ؛یَی. ک4            ٍ چرٍک پَست يی. کلن قرهس؛ ضدچ3

 یری. هرکبات؛ کپسَل ضدپ6               . برگِ زردآلَ، ًگْباى رًگ پَست5
ُ پَست ر؛ی. س8            سفت ٍ هحکن ی. آلَ؛ ضاهي ًاخي ّا7  جَاى کٌٌد

 یجَاً َُی. آٍٍکادٍ؛ ه۲1                 با ٍرم صَرت ی. توشک؛ خداحافظ9

ُ پ۲۲  َست. غالت کاهل؛ پاک کٌٌد
ُ استرس ؛ی. سٌبل ٌّد۲۱  هْارکٌٌد

 پَست یبرا ییّاِ یّد ج؛ی. اًبِ ٍ ۲3َّ

 بلٌد یداشتي ًاخي ّا یبرا ا؛یرسَی. ش۲4
 شکٌد یکِ ًو ییکن چرش؛ ًاخي ّا اتی. لب۲5ٌ

 ۲8درخشاى شدى پَست  یبرا ی. گَجِ فرًگ۲6

 روس جهانی پزستار

 

 

 

 

 

 

 

 

از شایع تریي بیواری ّا بیي افرادی با رشین  فشارخون باال

است. فشارخَى یک قاتـل خـاهَا اسـت ٍ     غاایی ًاهٌاسب

ِ هستقیوی با رشین غاایی ٍ هیساى فعالیت بدًی شوا دارد  رابط

دٍ فـاکتَر آى را تحـت    ٍ شوا بِ راحتی هی تَاًید با کوک ایي

 .کٌترل خَد در بیاٍرید

 دارد؟ یمیفشارخون باال چه عال

 ّوچـَى: سـردرد در   یتٌْا در برخی هَارد فشار خـَى بـا عال وـ   

ــر، ســرگی ِ، تــار   ــد یًاحیــِ پــس س ــتگی   د،ی طــپش قلــب، خس

زٍدرس، تٌگـی ًفـش شــباًِ ٍ یـا ٌّگــام فعالیـت، درد قفســِ      

 در طَل شب ّوراُ است. بار کیاز  شیادرار کردى ب ٌِ،یس
 

 :یابد خطز پیشزفت فشار خون باال با رعایت موارد سیز کاهش می

 کاّش هصرف ًوک 

 هٌظن یبدً تیفعال 
 آل دُیا ثابت ًگِ داشتي ٍزى 

 هتعادل ییغاا نیرش تیرعا 

 اتیاز استعوال دخاً سیپرّ 
 از هصرف الکل سیپرّ 

 

مواد غذایی سیز می توانند کمک شایانی در کنتزل 

 .به شما کنندفشارخون 
 

 – تلخ شکالت - پرتقال – یبدٍى چرب ریش - ٌّدٍاًِ – هَز

 یلیچ فلفل -ایسَ یّا داًِ -سبس یچا - سالوَى یهاّ -ریس

ــَر- آفتــابگرداى تاوــِ -اســفٌا  – ــغ یاًگَرّــا - جــَ بلغ  ری

 چغٌدر -ترا

 راس جوان ماندن
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 خًدتان قضايت کىید

 

 

 

پیشىُادات ي اوتقادات سازودٌ َمکاران گرامی لطفاً 

 خًد را بٍ ایه مدیریت ارسال فرمائید.
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تِ خاًَادُ تهِ نٌهَاى    یجَاهع جْاً تیرٍس، اّو يیا ذاضتیّذف اس گزاه

اههزٍس   یایه اسهت کهِ در دً   یرکي جاهعِ ٍ تزطزف کزدى هَارد يیتز یاغل

 .کٌذ یه ذیرا تْذ یکاًَى گزم سًذگ يیا

سهح    یارتقها  یست تزاا یخاًَادُ فزغت هٌاسث یتز آى، رٍس جْاً نالٍُ

ُ ٍ تسط آى در جَاهع هختلف.  ینوَه یآگاّ ِ خاًَاد در هَرد هسائل هزتَط ت

جْهاى، دٍتههت ٍ ههزدم تهها    یکطهَرّا  گههزیّوچهَى د  شیههً یاسهاله  زاىیه در ا

خهاظ خهَد را اس کهاًَى گهزم خهاًَادُ انهالم        تیه رٍس حوا يیه ا ذاضتیگزاه

 دارًذ. یه

 
 

 تزای سًذگی خَد هحلِ هٌاسثی اًتخاب کٌیذ 

 تا فزسًذاى خَد غحثت کٌیذ 

 ذافکار ٍ خاطزات رٍساًِ خَد را تٌَیسی 

 کارّای هٌشل را تاّوذیگز اًجام دّیذ 

 ذتا خاًَادُ ی ّوسزتاى هْزتاى تاضی 

 درتارُ تاریخ خاًَادُ خَد غحثت کٌیذ 

 تِ خَد انتقاد داضتِ تاضیذ 

 فزسًذاًتاى را ًاسپزٍردُ ًکٌیذ 

 تا ّوسز ٍ فزسًذاًتاى هاًٌذ دٍستاى خَد رفتار کٌیذ 

 انػاب خَد را کٌتزل کٌیذ 

 هزاسن ٍ آداب خاًَادگی خاغی تزتیة دّیذ 

 یذٍقت ضٌاس تاض 

 تا تشرگتزّا هعاضزت کٌیذ 

 تِ آًْا تگَییذ کِ دٍستطاى داریذ 

 

  و سلن رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله حذیث

     ّزگاُ خذاًٍذ تزاى خاًَادُ اى خیز تخَاّذ آًاى را در دیي داًا هى کٌذ،
ذ، هذارا در سًذگى ٍ هیاًِ کَچك تزّا تشرگ تزّایطاى را احتزام هى ًوایٌ

 رٍى در خزج رٍسیطاى هى ًوایذ ٍ تِ نیَتطاى آگاّطاى هى ساسد تا آًْا را 
 تزطزف کٌٌذ.

 

 

 بيواری پاركينسوى  

 

تزای اٍتیي تار تَسط داًطوٌذ تزیتاًیایی دکتز  رکیٌسَىپاتیواری 

هههیالدی  ۸۱۸۱( در سههال James Parkinsonجیوهش پارکیٌسههَى   

 تَغیف ضذ ٍ تٌاتزایي ًام ایي تیواری تِ اٍ تعلق یافت.

است کِ ضهیَ    ّواى تزسش در ٍضعیت استزاحتایي تیواری 

ضهَد   آى تیطتز در سٌیي پیزی است اها در جَاًاى ّهن دیهذُ ههی   

ضیَ  آى در توام هٌهاطق دًیها یکسهاى اسهت یعٌهی درغهذ ضهیَ         

کٌهذ تحهَر کلهی ایهي      تیواری تها تیییهز در هٌحقهِ خیلهی فهز  ًوهی      

ای تِ ًام  ّای تزض  کٌٌذُ هادُ تیواری تز اثز اس تیي رفتي سلَل

دّههذ.  دٍپههاهیي  کههِ یههك اًتقههال دٌّههذُ نػههثی( اسههت ر  هههی   

در نقهذُ ّهای قانهذُ     افشایص ًسثت استیل کَتیي تِ دٍپهاهیي 

ای هیش هَجهة نالئهن تزههَر، سهعتی نوهالت ٍ کٌهذی حزکهات        

 هیطَد.
 

 عالئن پاركينسوى

پارکیٌسَى تز اساس دٍ نالهت یا تیطتز اس چْهار نالههت اغهلی    

ضَد. ارتعاش ٍ تزسش دست ٍ پها در حاتهت    تیواری هطخع هی

ذى استزاحت، کٌذی حزکات، سختی ٍ خطك ضذى دست ٍ پا ٍ ته 

 .دٌّذ ٍ ًذاضتي تعادل ایي چْار نالهت اغلی را تطکیل هی
 

 درهاى

 تٍَدٍپههاایههي تیوههاری درهههاى قحعههی ًههذارد اههها دارٍّههایی ههه ال     

 levodopa )در درهاى آى تجَیش  سلژیلیيٍ  پزیذى تی، آهاًتادیي

کاردرهاًی ٍ ضَد. اتثتِ ًقص  ضَد. گاُ اس جزاحی ًیش استعادُ هی هی

در ایي سهیٌِ تسیار سیاد اسهت سیهزا ههاًع پیطهزفت      فیشیَتزاپی

 ضَد.  تیواری ٍ هحذٍدیت نولکزد هی

           ًظهههز تهههِ ایٌکهههِ نهههَارؼ هػهههزف دارٍ در پارکیٌسهههَى ضهههاهل    

اى تَیهایی، یثَسهت ٍ خطهکی دّه     تی اضتْایی، تَْ ، کاّص حه  

است پ  تزای کاّص نَارؼ گَارضی تْتز است دارٍ ّوزاُ 

 .تا غذا هػزف ضَد

روز جهانی  

خانواده

 خوشبخت یاهساده خانواده  یرازها

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%BE%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%DA%98%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js


 منطقه ویژه پیک ایمنی ، بهداشت و محیط زیست                                  62 شماره                                                          
 

 اردیبهشت

4931 

4 

 

  
                       

  
 

  

8 

    

 

 

 

 
وک ّبی ػوَهی هٌظَر کِ ثیي الوللی است کِ ث سسِهًَبم  صلیت سزخ .

در هَاقغ السم ثِ کطَرّب ٍ ًوَایی کوِ دروبر رسوبرل هوبلی ٍ  لاوبل  وبًی        
 .هیطًَذ ثَ َد آهذُ است

 سبسهبى صلیت سزخ  ْبًیّبیی است کِ  ًطبى صلیت سزخ ًطبى یب ًطبى
ثزای ضٌبسبیی ٍسبیل ًقلیِ، اهبکي،  جْیشال ٍ لجبس کبرکٌبى ٍ پزسوابراى  

 .کٌذ ٍاثساِ ثِ رَد اس آًْب اساابدُ هی
 

ِ یزف است. آًْوب ثوب ثو    ی، ػول ثِ  بّالل ایوز یاسبس یاس ضؼبرّب یکی
اس  یًجوبل اًسووبى در ّوز ًقطووِ ا   یروَد، ثووزا  یرطزاًوذاراي  وبى ٍ ّسووا  

ُ ٍ ًسجت ثِ ثْجَد اٍضبع  سوبً یبی غزاف  تیآس یٍ رٍی یػبلن  الش کزد
 ٍرسًذ. یاّاوبم ه یاس ّز طجقِ ٍ گزٍّ ذگبىید

 
 

 

 :آلرژی ٍ آسن

 

 

  ٌگوی  ٍ ضَد یه هطکل  ٌاس گبّی آى در کِ است ارااللی آسن
 در ثیووبری  ضذل ٍ ػالئن. دّذ هی رخ هاٌبٍة صَرل ثِ ًاس
 ٍ سیٌِ رس رس سزفِ، افزاد ثزری. است هاابٍل هخالف افزاد
 .دارًذ رٍس ّز  قزیجبً را ًاس  ٌگی
 هسوبػذکٌٌذُ  ػَاهول  اس سزهب ٍ ٍرسش کِ است ضبیغ ثیوبری ایي
 آسن ثِ هجاالیبى افشایص ضبّذ قبػذ ب رٍسّب ایي لذا ٍ ّساٌذ آى

 .ّساین ٍرسضی
 

  :آسن بِ ابتال علل از ٍیتاهیي، كوبَد

ِ  اثاال رطز سی، ٍ آ ّبی ٍیابهیي یبٍی هٌبثغ کن هصزف  را آسون  ثو
 .دّذ هی افشایص
 اس سوی،  ٍیاوبهیي  یوبٍی  غوذایی  هٌبثغ اس کبفی هقذار ثِ کِ افزادی

 آسن ثِ دیگزاى اس ثیص کٌٌذ، ًوی اساابدُ  بسُ سجشی ٍ هیَُ  ولِ
 سی، ٍیابهیي دریبفت کبّص ّب، ارسیبثی اسبس ثز.ضًَذ هی هجاال
 ّوب  ارسیوبثی .هیذّوذ  افوشایص  درصوذ  23 دساکن را آسن ثِ اثاال رطز

 اس آ، ٍیاوبهیي  یوبٍی  هوَاد  هصوزف  کبّص: دّذ هی ًطبى ّوچٌیي
 .هیطَد آسن ثِ اثاال رطز افشایص ثبػث ًیش هبّی ٍ لجٌیبل  ولِ

 

 پیشگیری:

 .کٌیذ  دٍری َّا  ّبی آالیٌذُ ٍ  ضذُ  ضٌبراِ  سای یآلزص هَاد اس
ًَذ هی  جَیش  آسن  یوالل ثزٍس اس  پیطگیزی هٌظَر  ثِ  کِ  دارٍّبیی  ض

  ایسبس اگز  یای  کِ ثبضیذ  داضاِ   َ ِ کٌیذ؛  هصزف  هٌظن طَر  ثِ را
 .ًکٌیذ  قطغ را دارٍّب  هصزف ًذاریذ،  هطکلی کٌیذ هی

 ذ.کٌی ریرَدا آسپیزیي اسهصزف
  .کٌیذ  دٍری آًْب اس ٍ ثگزدیذ  آسن  یولِ  آغبسکٌٌذُ  ػَاهل  دًجبل  ثِ

  یزکووبل ًیووش ٍ ، ػضوالل   کٌٌووذُ ضوول ٍ  سوبسی  آسووَدُ  ّووبی ًوزهص 
 .دّیذ  اًجبم را   ٌاسی   زضحبل   خلیِ  ثِ  کٌٌذُ کوک

 

 :شَد هی اًجام دارٍ گرٍُ دٍ ٍسیلِ بِ آسن(  كٌترل)  درهاى

 ّوبی  کٌٌذُ گطبد) یهَضؼ دارٍّبی  ِ  هبًٌوذ (  ٌاسوی  ّوبی  لَلو
 سبلجَ بهَل

 ّب کَر َى هبًٌذ ٍرم ضذ دارٍّبی 
 

 صلیب سرخ

الل احور  ٍّ 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

سًبى ثلکِ  یدر هطبٍرُ ٍ آهَسش ثْذاضت، ًِ  ٌْب ثزا یهْو اِیهبهب ٍظ
هبهب  آهَسش  یاصل ی اِیٍظ يیا ربًَادُ ٍ  بهؼِ دارد. ػالٍُ ثز یثزا

ٍ  یپذر فیٍظب زشیپذ یثزا يیٍ آهوبدُ کوزدى ٍالذ یدٍراى ثوبردار
ّوچَى   یطازیث یاْبیٍ هسئَل فی َاًذ ثِ ٍظب یاست کِ ه یهبدر
، ثِ هطبٍرُ در اس هَارد یکَدک ٍ در ثؼض یّبٍ هزاقجت  ًَادُرب نی ٌظ

 . بثذی گسازش شیسًبى ً یْبیوبریهَرد ث
 ییضَر ٍ ًقص هبهب ار جبط  ٌگب ٌگ زاىیا ییهبهب تی وؼ سیطجق ًظز رئ

ثز  ذی أک یًبهگذار يیا تیهبدر دارد، لذا اّو یثب هبدر ٍ دٍرُ ثبردار
هبهب  یبریاست کِ ثِ کوک ٍ  سادٍ اهز ٍالدل ًَ یًقص هْن هبدر

 یّب تیهبدر ثب یوب ،ی. در ٍاقغ  وبم ًِ هبُ ثبردارزدیگ یاًجبم ه
اس هبهب  زیٍ  قذ نیرسذ. لذا  کز یه هبهب ثِ اًجبم یٍ  سو یرٍاً ،یػبطا

 ثبضذ. یاس هبدراى ه زیثِ هٌشلِ  قذ
 

 

 21پووٌجن هووبُ هووی هصووبدف ثووب     
اردیجْطوووت، رٍس  ْوووبًی هبهوووب  
ًبهگووذاری ضووذُ اسووت. ثووزای    

ایووي  2891اٍلوویي ثووبر در سووبل  
رٍس ثوِ ػٌووَاى رٍس  ْوبًی هبهووب   

 2883پیطٌْبد ٍ سوپس اس سوبل   
 ثِ صَرل رسوی اػالم ضذ.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B5%D9%84%DB%8C%D8%A8_%D8%B3%D8%B1%D8%AE_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C

