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ﺏ
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ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

فرّیختِ گراًوایِ

هطالة ارائِ ضذُ در " متاب ّای سالهتی" غرفا جْت اطالع رساًی ٍ افسایص آگاّی ػوَهی تْیِ ضذُ

ٍ جایگسیي تَغیِ ّا ٍ دستَرات پسضنی فردی ًوی تاضذ ،الزم است در ّر هَرد تا پسضل هؼالج خَد هطَرت ًواییذ.

www.fardbook.blogfa.com
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دٷ ح٠ي٠ز

ٓٶاٯ ٪سٺذيذ ٣ٴٴذٷ ػالٯشي ثبٳٶاٱ
ٳـبٳٸ ٹبي خٌشٳب١
دبح اػٰيش

خبٳٮ ٹب ،اػيذ ٛٶ٫يٛ ٢شاٯٶؽ ٳـٶد
ٯؼبٛشر ٵ ثبسداسي
ؿيشٷ ي ػبٱ ،ؿيش ٯبدس

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

ديـ٨يشي اص ثيٰبسي ٹب دس ثبٳٶاٱ

safarifardas@Gmail.com

3

ﺏ

ﻛﺘﺎ

www.MYbook.ir

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

ﺎﻯ

ﻫ

ق
ح
ي
ق
ده ت

4

safarifardas@Gmail.com

ﻛﺘﺎ
ﺏ

حقیقت اٍل

ﻫ

دس ػٌح ػٺبٳي ،دس ٹش دٟي٠ٸ ي ٢ٯبدس ثٸ د٫يٓ ٪ٶاسم حبٯ٨٬ي ٵ يب دس حيٲ صايٰبٱ ػبٱ خٶد سا اص دػز ٯي دٹدذ

ﺎﻯ

٣ٸ ايٲ سٔذاد دس ًٶ ٩ػب ،٩ثب ٖ٫ثش  500000ٳٜش ٯي ٧شدد .دس ٣ـٶسٹبي دس حب ٩سٶػٔٸ ٵ ٠ٛيش ،حبٯ٨٬ي ٵ صايٰدبٱ،
دٵٯيٲ ٓبٯ ٪ٯش ٥ثبٳٶاٱ ( ثٔذ اص ثيٰبسي ايذص) دس ػٴيٲ ػٶاٳي ٵ صايبيي اػز.

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

حقیقت دٍم

دٴغ ٓ٬ز اك٬ي ،ثيؾ اص  %70ٯش ٥ٯبدساٱ سا دس ػٌح ػٺبٳي ػجت ٯي ؿٶٳذ ٣ٸ ؿبٯ ٪خٶٳشيضي ؿذيذٜٓ ،ٶٳز ٹب،
ٯـ٤الر ٛـبس خٶٱ (دس ٯؼٰٶٯيز ٹبي صايٰبٱ) ،ػ٬ٶ٧يشي اص حبٯ٨٬ي ٵ ػ٠ي ػٴيٲ ٗيش ايٰٲ ٯي ؿٶٳذ .خٶٳشيضي
دغ اص ٵهْ حٰ ٪ا٧ش ػشئب ثٸ آٱ سٶػٸ ٳـذٷ ٵ ػ٬ٶي آٱ ٧شٛشٸ ٳـٶد ٯي سٶاٳذ دس ٓدشم دٵ ػدبٓز ثبٓدض ٯدش٥
ي ٢ٯبدس ػب٫ٮ ٧شدد .ٳ٤شٸ ٟبث ٪سٶػٸ ايٲ اػز ٣ٸ ثيـشش ٯٶاسد ٯش ٥ٯبدساٱٟ ،بث ٪ديـ٨يشي اػز.

safarifardas@Gmail.com
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ﻛﺘﺎ
ﺏ

حقیقت سَم

ﻫ
ﺎﻯ

دس ًي ػب ،٩ثيؾ اص  136ٯي٬يٶٱ ٯبدسٛ ،شصٳذ خٶد سا ثٸ دٳيب ٯي آٵسٳذ .دغ اص صايٰبٱ ،دس حذٵد  20ٯي٬يٶٱ اص ايدٲ
ٯبدساٱ دچبس ثيٰبسي ٹبي ٯشسجي ثٸ حبٯ٨٬ي ٯي ؿٶٳذٛ .ٺشػز ايٲ ثيٰبسي ٹب ًٶالٳي ٵ ٯخش ٚ٬ثٶدٷ ٵ ؿدبٯ ٪سدت،
٣ٮ خٶٳيٛ ،يؼشٶ ،٩ٳبصايي ٵ اٛؼشد٧ي ٯي ؿٶد .دس اٗ٬ت ٯٶاسد ،ايٲ ٯبدساٱ ثيٰدبس دچدبس ٣دٮ ٯ ٬دي ٵ ثدي سدٶػٺي

حقیقت چْارم

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

ٹٰؼشاٱ ،خبٳٶادٷ ٵ ػبٯٔٸ خٶد ٯي ٧شدٳذ.

حذٵد  14ٯي٬يٶٱ ٯبدسي ٣ٸ ٓشم ػب ٩صايٰبٱ ٯي ٣ٴٴذ ،ثيٲ  15سب  19ػب ٩ػٲ داسٳذ ٵ سخٰيٲ صدٷ ٯي ؿٶد ٣دٸ

ايٲ سٔذاد  %10سٰب٭ صايٰبٱ ٹب دس سٰب٭ دٳيب ثبؿذ .دس ٣ـٶسٹبي دس حب ٩سٶػٔٸ دس حذٵد  %90صايٰبٱ ٹب دس ػدٴيٲ

ٳٶػٶاٳي سخ ٯي دٹذ .دس ثيـشش ٣ـٶسٹب ،احشٰب ٩خٌش ٯش ٥دس ثيٲ ٯبدساٱ ٳٶػٶاٱ ،دٵ ثشاثدش ثيـدشش اص ػدبيش صٳدبٱ
ثبسداس اػز.

safarifardas@Gmail.com
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ﻛﺘﺎ
ﺏ

حقیقت پٌجن

ﻫ
ﺎﻯ

ٵهٔيز ػالٯشي ٯبدساٱ ،آيٴٸ سٰب٭ ٳٰبي ٛبك٬ٸ ٯيبٱ ٠ٛش ٵ طشٵر اػز٠ٛ .ي  %1ٯش ٥ٯبدساٱ دس ٣ـٶسٹبي طشٵسٰٴذ
ٵ ثب دس آٯذ ثبال سخ ٯي دٹذ .ثٸ ايٲ آٯبس سٶػٸ ٣ٴيذ .ٯيضاٱ احشٰب ٩ٯش ٥ٯبدساٱ ثٸ د٫يٓ ٪ٶاسم صايٰبٱ يب حدبٯ٨٬ي،
ي ٢ٳٜش ثٸ ٹٜز ثبٳٶ دس ٣ـٶس ٳيؼش ،دس ٯ٠بيؼٸ ثب ي ٢ٳٜش ثٸ  4800ثبٳٶ دس ٣ـدٶس ايش٫ٴدذ اػدز .ٹٰنٴديٲ ٯيدضاٱ

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

ٯش ٥ٯبدساٱ دس ٯٴبً ٞسٵػشبيي ٵ دٵس اٛشبدٷ ٵ ػٰٔيز ٹبي ٰ٣شش آٯٶصؽ ديذٷ ،ثيـشش اػز.

حقیقت ضطن

ثيـشش ٯٶاسد ٯش ٥ٯ بدساٱ دس كٶسر ٵػٶد ٣بدس ٯدبٹش ٵ آٯدٶصؽ ديدذٷ دس ٹٴ٨دب٭ صايٰدبٱ ٵ دػششػدي ثدٸ اٯ٤بٳدبر

ثٺذاؿشي دسٯبٳي اٵسطاٳغ ٵ ٛٶسي صايٰبٱ ٟبث ٪ديـ٨يشي اػز .دس ٯٴبً ٞك شاي آٛشي٠ب ٣دٸ ٯيدضاٱ ٯدش ٥ٯدبدساٱ
ثبالسشيٲ حذ اػز٠ٛ ،ي  %40ثبٳٶاٱ س ز ٯشاٟجز ٹبي حبٯ٨٬ي ثدٶدٷ ٵ صايٰدبٱ آٱ ٹدب سٶػدي دضؿد٤بٱ ،ٯبٯدب ٹدب ٵ
دشػشبساٱ آٯٶصؽ ديذٷ اٳؼب٭ ٯي ؿٶد.

safarifardas@Gmail.com
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ﻛﺘﺎ
ﺏ

حقیقت ّفتن

ﻫ

دس ٣ـٶسٹبي دس حب ٩سٶػٔٸ ،دسكذ ثبٳٶاٳي ٣ٸ حذا ٪ٟچٺبس ٯٔبيٴٸ دضؿ٤ي دس ًدٶ ٩حدبٯ٨٬ي ٵ سدب ٟجد ٪اص صايٰدبٱ

ﺎﻯ

داؿشٸ اٳذ اص ٰ٣شش اص  %10سب ثيؾ اص  %90ٯشٜبٵر اػز .صٳبٱ ٠ٛيش ثٸ ٵيظٷ دس ٯٴبً ٞسٵػشبيي دػششػي ثٸ ٯٔبيٴٸ ٵ
اٟذاٯبر دسٯبٳي اهٌشاسي ٳذاسٳذ .آٱ ٹب ٯٶ ٞٛثٸ دسيبٛز ٵا٣ؼيٴبػيٶٱ ،يب دسٯبٱ ثش ٓ٬يدٸ ثيٰدبسي يدب ديـد٨يشي اص
اٳش٠ب ٩ثيٰبسي ايذص اص ًشي ٞٯبدس ثٸ ٛشصٳذ ،ٳٰي ؿٶٳذ.

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

حقیقت ّطتن

ػب٫يبٳٸ دس ٣ـٶسٹبي دس حب ٩سٶػٔٸ ،حذٵد  18ٯي٬يٶٱ ػ٠ي ػٴيٲ ٗيش ايٰٲ سخ دادٷ ٣ٸ ثبٓض ٯش 70000 ٥ٯبدس

ٯي ؿٶد .ا٧ش اًالٓبر ٵ آٯٶصؽ ٣بٛي ثٸ خبٳٶادٷ ٹب دادٷ ؿٶد ٵ ٳيض اٯ٤بٳبر ديـ٨يشي اص حبٯ٨٬ي ٯٺيب ثٶدٷ ٵ سٶػي
ٯشد٭ ٳيض ٯٶسد اػشٜبدٷ ٟشاس ٧يشد ،ثيـشش ايٲ ٯٶاسد ٯشٟ ٥بث ٪ديـ٨يشي اػز.

safarifardas@Gmail.com
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ﻛﺘﺎ
ﺏ

حقیقت ًْن

ﻫ

ﺎﻯ

ي٤ي اص اٹذا ٙديـشٛز ٹضاسٷ ػبصٯبٱ ػٺبٳي ػالٯز (٣ ،)WHOبٹؾ ٯش ٥ٯبدساٱ ثٸ ٯيضاٱ ػٸ چٺبس٭ ٵ دس ٛبك٬ٸ
ػب ٩ٹبي  1990سب  2015اػز .ا٫جشٸ ديـشٛز ثٸ ػٰز ايٲ ٹذ ٙآٹؼشٸ ٯي ثبؿدذ .سدب ػدب 2005 ٩ٯيدضاٱ ٯدش٥
ٯبدساٱ سب  ،%5اص  400سب  430ٯٶسد ٯش ٥ثٸ اصاي ٹش  100000ٯٶسد سٶ٫ذ صٳذٷ ٣بٹؾ يبٛز .ٳ٤شٸ ٯٺٮ ايٲ اػز ٣ٸ

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

دس ٯٴٌ٠ٸ ك شاي آٛشي٠ب ديـشٛشي ثذػز ٳيبٯذ ،ػبيي ٣ٸ ٯيضاٱ خٌش ٯش ٥ٯبدساٱ دس ثبالسشيٲ حذ اػز.

حقیقت دّن

ٯٺٰششيٲ ٯبٳْ ثشاي ديـشٛز ثٸ ػٰز ػالٯشي ثٺشش ٯبدساٱ٠ٛ ،ش ٣بدس آٯٶصؽ ديذٷ ثٺذاؿشي دسٯدبٳي اػدزٰ٣ .جدٶد

٣بدس ثٺذاؿشي دسٯبٳي آٯٶصؽ ديذٷ ٵ ثب ٣يٜيز دس ػٌح ػٺبٳي ٵػٶد داسد .سب ػب 2015 ٩ثٸ  330000ٯبٯبي دي٨ش
ٳيبص اػز سب ٯشاٟجز ٹبي ٯبدساٱ دس حيٲ حبٯ٨٬ي ٵ صايٰبٱ سا دٶؿؾ دٹٴذ.

www.who.int
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ﻛﺘﺎ
ﺏ
ﻫ

آيب ؿٰب دس ٯٶسد اٛضايؾ ٯٶاسد ػشًبٱ ٹبي ػيٴٸ يب سخٰذاٱ ٳ٨شاٳي ؿذيذ داسيذ؟ ا٫جشٸ ٳ٨شاٳي ؿٰب ثٸ ح ٞاػز،

ﺎﻯ

ٵ٫ي ثبيذ سٶػٸ داؿشٸ ثبؿيذ ٣ٸ ايٲ ثيٰبسي ٹب ٹش چٴذ ٣ٸ سٺذيذ ٣ٴٴذٷ صٳذ٧ي ثٶدٷ ٵ دس ٯٶاسدي ثبٓض ٯش ٥ٹٮ
ٯي ؿٶٳذ ،اٯب ؿيٶّ آٱ ٹب اص ثيٰبسي ٹبي ٬ٟجي ٓشٵٟي ثٸ ٯشاست ٰ٣شش اػز.

٤ٛش ٳ٤ٴيذ ٣ٸ ٯٴِٶس ايٲ اػز ٣ٸ ثٸ ٯٔبيٴٸ ٹبي دٵسٷ اي ٯبٳٴذ ٯٔبيٴٸ ػيٴٸ (ٯبٯٶ٧شا٭ ) سٶػٸ ٳ٤ٴيذ يب ٓالئٰي سا

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

٣ٸ ٯٰ٤ٲ اػز ثب ػشًبٱ سخٰذاٱ دس اسسجبى ثبؿٴذ ،ٯذ ٳِش ٟشاس ٳذٹيذ ،ثٸ ٵيظٷ آٱ ٣ٸ ؿٰب داساي ػبث٠ٸ خبٳٶاد٧ي

اص ايٲ ٧ٶٳٸ ثيٰبسي ٹب ثبؿيذ ،ث٤٬ٸ ايٲ ٜ٧شٸ ثذيٲ ٯٜٺٶ٭ اػز ٣ٸ ثب ؿٴبخز خٌشار ؿبيْ سٺذيذ ٣ٴٴذٷ ػالٯشي ٵ
ساٷ ٹبي ديـ٨يشيٟ ،ذ٭ ٹبي اٵ٫يٸ سا ثٸ ػٰز ٣بٹؾ ايٲ ثيٰبسي ٹب ثشداسيٮ.

دس ايٲ ػب ٛٺشػز ثيٰبسي ٹبي ؿبيْ دس ثيٲ ثبٳٶاٱ ػٺبٱ ثش حؼت سٔذاد ٯٶاسد ؿيٶّ ،آٵسدٷ ؿذٷ اٳذ .ا٫جشٸ ٹش

خبٳٮ ي ٢ؿخق ٯٴٜشد ثٶدٷ ٵ داساي ٵيظ٧ي ٹبي ٯٴ لش ثٸ خٶد ٯي ثبؿذ ٵ ثبيذ ٹش ٳٜش دس ٯٶسد خٌشار سٺذيذ
٣ٴٴذٷ ػالٯشي ،ػبث٠ٸ خبٳٶاد٧ي ٵ ثشٳبٯٸ ديـ٨يشي اص ثيٰبسي ٹب ثب دضؿ ٢خٶد ٯـٶسر ٳٰبيذ .سٶهي بسي ٣ٸ دس ايٲ
ػب اسائٸ ٯي ؿٶٳذ ،دس ٯـبٵسٷ ٵ ث ض ٹب ثٸ ٓٴٶاٱ ي ٢ٯشػْ ٟبث ٪ثشسػي ،ٯٜيذ ٹؼشٴذ.

safarifardas@Gmail.com
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تْذیذ ضوارُ یل ،تیواری قلثی

ﻛﺘﺎ
ﺏ

ثيٰبسي ٬ٟجي ،ٯٺٰششيٲ ٓبٯ ٪ٯش ٥ثبٳٶاٱ ثٶدٷ ٵ ٯٶاسد ٯش ٥ٳبؿي اص آٱ ،اص ٯؼٰٶّ اٳٶاّ ػشًبٱ ٹب ٹٮ ثيـشش اػز.
اٯشٵصٷ ثيٰبسي ٬ٟجي ،ٯٺٰششيٲ ٳ٨شاٳي ػالٯشي دس ثيٲ ثبٳٶاٱ اػز ٵ س٠شيجب ثبٓض كذٹب ٹضاس ٯٶسد ٯش ٥دس ٹش ػب٩

ﻫ

ٯي ؿٶد .آيب ثيٰبسي ٬ٟجي ثيـشش آٟبيبٱ سا ٯجشال ٯي ٣ٴذ؟ خيش ،ايٲ ي ٢ثبٵس ٗ٬ي ؿبيْ اػز .ٳ٤شٸ ٯشٔؼت ٣ٴٴذٷ ٵ

ٯي دٹٴذ.

ﺎﻯ

ح٠ي٠ز ايٲ اػز ٣ٸ دس ثشخي ٣ـٶسٹب ثبٳٶاٱ ثيـشش اص آٟبيبٱ ثٸ د٫ي ٪اثشال ثٸ ثيٰبسي ٬ٟجي ػبٱ خٶد سا اص دػز

خجش خٶ ة ايٲ اػز ٣ٸ ثب ٵػٶد ايٲ ٣ٸ ثيٰبسي ٬ٟجي ي٤ي اص ٯٺٰششيٲ سٺذيذ ٣ٴٴذٷ ٹبي ػالٯشي اػز ،ثٸ ٯ٠ذاس

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

صيبد ٟبث ٪ديـ٨يشي ٯي ثبؿذ .ايٲ سٶكيٸ ٹبي ديـ٨يشي ٣ٴٴذٷ ٯٜيذ ٹؼشٴذ.

 ػي٨بس ٳ٤ـيذ ٵ اص دٵد دػز دٵ٭ ( دٵد سٶ٫يذ ؿذٷ سٶػي اٛشاد ػي٨بسي) ٹٮ دٵسي ٣ٴيذ.
 ٳٶؿيذٳي ٹبي ا٬٤٫ي ٳٴٶؿيذ.

 س٘زيٸ ػشؿبس اص ٯيٶٷ ،ػجضيؼبر ٵ ٛشآٵسدٷ ٹبي سٺيٸ ؿذٷ اص ٗالر ٣بٯ ٪داؿشٸ ثبؿيذ.
 ثٸ ًٶس ٯٴِٮ ٵسصؽ ٣ٴيذ.

ٛ ـبس خٶٱ ثبال ،ديبثز ٵ ٬٣ؼششٵ ٩ثبال ٯٶاسدي ٹؼشٴذ ٣ٸ خٌش ثيٰبسي ٬ٟجي سا اٛضايؾ ٯي دٹذ ،آٱ ٹب سا
٣ٴشش ٩ٳٰبييذ.

ا٧ش ؿٰب دس خٌش اٛضايؾ يبثٴذٷ ثيٰبسي ٬ٟجي ٹؼشيذ ،دضؿ ٢ٯٰ٤ٲ اػز ثٸ ًٶس سٵصاٳٸ دٵصٹبي دبييٲ آػذشيٲ سا
ثشاي ؿٰب سؼٶيض ٣ٴذ.

safarifardas@Gmail.com
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تْذیذ ضوارُ دٍ ،سرطاى

ﻛﺘﺎ
ﺏ
ﻫ

دزيشؽ ايٲ ٣ٸ ػشًبٱ ي٤ي اص ٯٺٰششيٲ سٺذيذ ٣ٴٴذٷ ٹبي ػالٯشي اػز آػبٱ اػز ،اٯب داٳؼشٲ ايٲ ٣ٸ اٳٶاّ
ٯخشٜ٬ي اص ػشًبٱ ٹب ٵػٶد داسٳذ ٣ٸ ثبٓض ٯش ٥ثبٳٶاٱ ٯي ؿٶٳذ ،ٯٰ٤ٲ اػز ؿٰب سا ؿٜ٨ز صدٷ ٳٰبيذ .ثش ًجٞ

ﺎﻯ

٧ضاسؽ اٳؼٰٲ ػشًبٱ آٯشي٤ب ،ٯٺٰششيٲ ٓبٯ ٪ٯش ٥ثبٳٶاٱ آٯشي٤بيي ثٸ ٓ٬ز ػشًبٱ ،ػشًبٱ سيٸ اػز .سخٰيٲ صدٷ
ٯي ؿٶد ٣ٸ ثيؾ اص  70000ثبٳٶ ٹش ػب٫ٸ دس ايبالر ٯش ذٷ ثش اطش ػشًبٱ سيٸ ػبٱ خٶد سا اص دػز ٯي دٹٴذ ٵ

ٳبؿي اص ػشًبٱ ثب ؿيٶّ 40000ٯش ٥دس ٹش ػب ٩اػز.

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

ٯٺٰششيٲ ٓبٯ ٪ٯشسجي ثب ايٲ ثذخيٰي ٯلش ٙػي٨بس ٯي ثبؿذ .ثٔذ اص ػشًبٱ سيٸ ،ػشًبٱ ػيٴٸ دٵٯيٲ ٓبٯ ٪ٯش٥

ػٶٯيٲ ٓبٯ ٪ٯش ٥صا دس ثيٲ ثبٳٶاٱ ثٸ ٓ٬ز ػشًبٱ ،ػشًبٱ سٵدٷ ٯي ثبؿذ .ٹٰبٳٴذ رٹٴيز ٗ٬ي دس ٯٶسد ثيٰبسي
٬ٟجي ،ٯشد٭ ٤ٛش ٯي ٣ٴٴذ ٣ٸ ايٲ ثيٰبسي ٯخشق آٟبيبٱ اػز ،اٯب آٯبسٹب ح٤بيز اص ايٲ داسد ٣ٸ سٔذاد ٯٶاسد ٯش٥
ثبٳٶاٱ ثٸ ٓ٬ز ايٲ ثيٰبسي ،ٯـبثٸ آٟبيبٱ ٯي ثبؿذ.

ثيـشش ٯٶاسد ػشًبٱ ثب س٘زيٸ ػب٫ٮ ٵ سٓبيز ػبيش ٓٶاٯ ٪ديـ٨يشي ٣ٴٴذٷ ٵ دٟز دس ٯٶسد ٳ ٶٷ صٳذ٧ي ٟبث٣ ٪ٴشش٩
اػز .آيب ؿٰب ٯي سٶاٳيذ ايٲ ٹب سا سٓبيز ٣ٴيذ؟
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 ػي٨بس ٳ٤ـيذ ٵ سٴجب٣ٶ ٳؼٶيذ.
 ثٸ ًٶس ٯٴِٮ ٵسصؽ ٣ٴيذ.


س٘زيٸ ػبٰ٫ي داؿشٸ ثبؿيذ.

 ثيؾ اص حذ دس ٯٔشم آٛشبة ٳجبؿيذ.
 ٳٶؿيذٳي ٹبي ا٬٤٫ي ٳٴٶؿيذ.


ﻛﺘﺎ

ٯٔبيٴٸ ٹبي ػالٯشي دٵسٷ اي داؿشٸ ثبؿيذ.

 سبسيخنٸ ػالٯشي خبٳٶادٷ خٶد سا ثذاٳيذ ٵ دس ٯٶسد آٱ ثب دضؿ ٢خٶد ٯـٶسر ٣ٴيذ.

ﺏ
ﻫ
ﺎﻯ

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ
safarifardas@Gmail.com
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تْذیذ ضوارُ سِ ،سنتِ

ﻛﺘﺎ
ﺏ
ﻫ

ٹش ػب ٩ٳضدي ٢ثٸ  160000ٳٜش دس ايبالر ٯش ذٷ ثٸ ٓ٬ز ػ٤شٸ ػبٱ خٶد سا اص دػز ٯي دٹٴذ ٣ٸ س٠شيجب

ﺎﻯ

دٵ ػٶ٭ ايٲ اٛشاد خبٳٮ ٹؼشٴذ .ػ٤شٸ ٳٸ سٴٺب ٓبٯ ٪ؿٰبسٷ  3ٯش ٥ثبٳٶاٱ ثٶدٷ ،ٹٰنٴيٲ ي٤ي اص ٯٺٮ سشيٲ
ٓٶاٯ ٪ايؼبد ٣ٴٴذٷ ٳبسٶاٳي دس آٯشي٤ب اػزٛ .ـبس خٶٱ ثبالي ٣ٴشش ٩ٳـذٷ ٵ ػي٨بس ٣ـيذٱ ٯٺٰششيٲ
ٓٶاٯ ٪ايؼبدي ػ٤شٸ ٹؼشٴذ .ا٧ش چٸ ػ٤شٸ ثٸ ٯ٠ذاس صيبد ٟبث ٪ديـ٨يشي اػز ،ثشخي ٓٶاٯ ٪خٌش صا ٯبٳٴذ

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

ػبث٠ٸ خبٳٶاد٧ي ،ػٲ ،ػٴغ ٵ ٳظاد ٟبث٣ ٪ٴشش ٩ٳٰي ثبؿٴذ .ا٧ش ؿٰب داساي احشٰب ٩خٌش اثشال ثٸ ػ٤شٸ
ٯي ثبؿيذ ،سٓبيز ايٲ سٶكيٸ ٹب ثشاي ديـ٨يشي ٯٜيذ ٹؼشٴذ.

 ػي٨بس ٳ٤ـيذ
ٛ ـبس خٶٱ خٶد سا ٣ٴشش٣ ٩ٴيذ.
٬٣ ؼششٵ ٩خٶٱ سا ٣بٹؾ دٹيذ.
 ٯلش ٙچشثي ٹبي اؿجبّ ؿذٷ سا ٣ٮ ٣ٴيذ.
 ثٸ ًٶس ٯٴِٮ ٵ ٯشست ٵسصؽ ٣ٴيذ.
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تْذیذ ضوارُ چْار ،تیواری هسهي اًسذادی ریِ

ﻛﺘﺎ
ﺏ
ﻫ

ٵاطٷ ثيٰبسي ٯضٯٲ اٳؼذادي سيٸ ،ي ٢ٵاطٷ ٬٣ي اػز ٣ٸ ٧شٵٹي اص ثيٰبسي ٹبي ٯضٯٲ سيٸ ،ؿبٯ ٪ثشٵٳـيز ٵ آٯٜيض٭

ﺎﻯ

سا ٛشا ٯي ٧يشد٬ٓ .ز اك٬ي ايؼبد ٣ٴٴذٷ ثيٰبسي ٯضٯٲ اٳؼذادي سيٸ ،ػي٨بس ٣ـيذٱ اػز ٣ٸ آٱ ٹٮ ؿذيذا ثب
ػشًبٱ سيٸ ٣ٸ ٓبٯ ٪ؿٰبسٷ ي ٢ٯش ٥ثبٳٶاٱ دس اطش ػشًبٱ اػز ،ٯشسجي ٯي ثبؿذ .ٹش ػب ٩سٔذاد صيبدي اص ٯشد٭

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

دٳيب ثٸ ٓ٬ز اثشال ثٸ ثيٰبسي ٯضٯٲ اٳؼذادي سيٸ ،ػبٱ خٶد سا اص دػز ٯي دٹٴذ٣ .يٜيز صٳذ٧ي ٛشد ٯجشال ثب

ديـشٛز ثيٰبسي ٣بٹؾ ٯي يبثذ .ٹٴ٨بٯي ٣ٸ سٴ٨ي ٳٜغ ٵ ٯ ذٵد ؿذٱ ٔٛب٫يز ٹبي ثيٰبس سخ ٯي دٹذ ،ٯٰ٤ٲ
اػز ثٸ ا٣ؼيظٱ يب ٵػي٬ٸ ٯ٤بٳي٤ي ٣ ٢ٰ٣ٴٴذٷ ثشاي سٴٜغ ٳيبص ثبؿذ .ػئٶا ٩ٯٺٮ ايٲ اػز ٣ٸ چ٨ٶٳٸ خٌش ٯش٥
ٳبؿي اص اثشال ثٸ ايٲ ثيٰبسي سا ٣بٹؾ دٹيٮ؟ دبػخ خي٬ي ػبدٷ اػز :ػي٨بس ٳ٤ـيذ ٵ ٹٰيٲ ًٶس اص دٵد دػز دٵ٭،
ئٴي دٵد سٶ٫يذ ؿذٷ سٶػي اٛشاد ػي٨بسي دٵسي ٣ٴيذ.
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تْذیذ ضوارُ پٌج ،تیواری آلسایور

ﻛﺘﺎ
ﺏ
ﻫ

ثيٰبسي آ٫ضايٰش ي ٢ثيٰبسي ديـشٵٳذٷ ٵ س ٬ي ٪ثشٳذٷ ٯ٘ض ثٶدٷ ٵ ٛشاسش اص يٛ ٢شاٯٶؿي ديؾ ٵ دب اٛشبدٷ اػز .آٳنٸ

ﺎﻯ

٣ٸ ثٸ ػبد٧ي ثب اص دػز دادٱ ٟذسر يبدآٵسي ٵ ٧يؼي آٗبص ٯي ؿٶد ،ػش اٳؼب٭ ثٸ آػيت ٗيش ٟبث ٪ثبص٧ـز ٯ٘ض
ٯٴشٺي ٯي ٧شدد .صٳبٱ ثيـشش اص ٯشداٱ ثٸ آ٫ضايٰش ٯجشال ٯي ؿٶٳذ .دس ح٠ي٠ز ٹش ػب٫ٸ ،س٠شيجب  450000ثبٳٶ ثٸ د٫ي٪

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

اثشال ثٸ آ٫ضايٰش ػبٱ خٶد سا اص دػز ٯي دٹٴذ ٣ٸ ثيؾ اص دٵ ثشاثش سٔذاد آٟبيبٱ اػز .ي ٢د٫ي ٪ثشاي ايٲ ٣ٸ ثبٳٶاٱ

ثيـشش ثٸ ايٲ ثيٰبسي ٧شٛشبس ٯي ؿٶٳذ ايٲ اػز ٣ٸ ثبٳٶاٱ ثيـشش اص آٟبيبٱ ٰٓش ٯي ٣ٴٴذ ٵ خٌش اثشال ثٸ آ٫ضايٰش ثب ثبال
سٛشٲ ػٲ اٛضايؾ ٯي يبثذ .دسٯبٱ دس حب ٩حبهش ٯشٰش٣ض ثش سظجيز ٓالئٮ ٵ ٳـبٳٸ ٹبي ثيٰبسي ثٶدٷ ٣ٸ ايٲ اٯش
اٟذاٯبر ٯشاٟجز اص ثيٰبس سا آػبٱ سش ٣شدٷ اػز.

safarifardas@Gmail.com
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تْذیذ ضوارُ ضص ،دیاتت

ﻛﺘﺎ
ﺏ
ﻫ

ﺎﻯ

ديبثز ي٧ ٢شٵٷ اص ثيٰبسي ٹب اػز ٣ٸ ثش سٵي ٳ ٶٷ اػشٜبدٷ اص ٟٴذ خٶٱ (٬٧ٶ٣ض) سٶػي ثذٱ ؿٰب سبطيش ٯي ٧زاسد.
ايٲ ي ٢ثيٰبسي ػذي اػز ٣ٸ دس حذٵد  18ٯي٬يٶٱ ٳٜش سا دس آٯشي٤ب ٯجشال ٳٰٶدٷ ٵ ٯشبػٜبٳٸ حذٵد  5ٯي٬يٶٱ ٳٜش اص
صٳبٱ ايٲ ٣ـٶس ٳٰي داٳٴذ ٣ٸ ثٸ ايٲ ثيٰبسي ٧شٛشبس ؿذٷ اٳذ .ثيـشش ٯشد٭ ٹٴ٨بٯي ٯشٶػٸ ثيٰبسي خٶد ٯي ؿٶٳذ ٣ٸ

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

ي٤ي اص ٓٶاسم خٌشٳب ١ديبثز خٶد سا ٳـبٱ دٹذ .ديبثز ديـشٛشٸ ٯي سٶاٳذ ػجت ايؼبد ٣ٶسي ،ٳبسػبيي ٬٣يٶي ٵ
آػيت ؿذيذ ٓلجي ثـٶد .ٯجشاليبٱ ثٸ ديبثز دٵ سب چٺبس ثبس ثيـشش احشٰب ٩داسد ٣ٸ ثٸ ٓ٬ز ثيٰبسي ٬ٟجي يب ػ٤شٸ
ػبٱ خٶد سا اص دػز ثذٹٴذ.

ؿبيْ سشيٲ ٳٶّ ديبثز ،ٳٶّ دٵ اػز  .ايٲ ٳٶّ ديبثز ٯٰٔٶال ثٔذ اص  40ػب٨٫ي خٶد سا ٳـبٱ ٯي دٹذ ٵ دس اٗ٬ت
ٯٶاسدٟ ،بث ٪ديـ٨يشي ثبؿذ .ايٲ سٶكيٸ ٹب سا ثشاي ٣بٹؾ خٌش اثشال ثٸ آٱ سٓبيز ٣ٴيذ.


ٵصٱ خٶد سا ٯشٔبد ٩ٳ٨ٺذاسيذ.



س٘زيٸ ػبٰ٫ي داؿشٸ ثبؿيذ.



ثٸ ًٶس ٯشست ٵ ٯٴِٮ ٵسصؽ ٣ٴيذ.



دس ٛٶاك ٪ٯـخقٟ ،ٴذ خٶٱ ٳبؿشبي خٶد سا چ٣ ٢ٴيذ.
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تْذیذ ضوارُ ّفت ،حَادث

ﻛﺘﺎ
ﺏ

ٹش ػب ٩ثبٳٶاٱ ثؼيبسي ثٸ ٓ٬ز حٶادص (كذٯبر ٗيش ٰٓذي) ػبٱ خٶد سا اص دػز ٯي دٹٴذ .ٹش ػٴذ ٣ٸ اٳٶاّ

ﻫ

حٶادص ثٸ سٵؿٴي ٟبث ٪س٠ؼيٮ ثٴذي ٳيؼشٴذ ،اٯب ايٲ آٯبس ؿبيذ ؿٰب سا ٯشٔؼت ٣ٴذ.

ﺎﻯ

 حٶادص ساٳٴذ٧ي :حٶادص ٯشسجي ثب حٰ ٪ٵ ٳ ،٪٠ٯؼئٶ ٩ثيؾ اص ي ٢ػٶ٭ سٰب٭ ٯٶاسد ٯش ٥ثبٳٶاٱ دس اطش
حٶادص ٯخش ٚ٬دس ػب 2003 ٩ثٶد .ؿٰب ايٲ خٌش سا ثب سٓبيز ايٲ ٯٶاسد ،ٯي سٶاٳيذ ٣بٹؾ دٹيذ:



سٓبيز ػشٓز ٯٌٰئٲ



ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ



ثؼشٲ ٰ٣ش ثٴذ ايٰٴي

ٓذ٭ ساٳٴذ٧ي دس حب٫ز خٶاة آ٫ٶد٧ي يب ٯلش ٙداسٵ ٵ ٳٶؿيذٱ ا٪٤٫

 اٛشبدٱ :احشٰب ٩اٛشبدٱ ثبٳٶاٱ دس ٹش ػٴي ٵػٶد داسد ،اٯب ٹش چٸ ػٲ ثبالسش ثبؿذ ايٲ احشٰب ٩اٛضايؾ

ٯي يبثذ .ثيـشش ٯٶاسد اٛشبدٱ دس خبٳٸ سخ ٯي دٹذ ثٴب ثش ايٲ ثب سٓبيز ٯٶاسد ايٰٴي ٯبٳٴذ سٔجيٸ ٵػبي٬ي ٣ٸ
ٯي سٶاٱ ثٸ آٱ ٹب س٤يٸ داد يب ٓذ٭ ٵػٶد ٛشؽ يب ٟب٫ينٸ ٗيش طبثز ٯي سٶاٱ ايٲ ٯٶاسد سا ٣بٹؾ داد.

ٯٔبيٴٸ ٯشست چـٮ ٹب ٹٮ يبسي سػبٱ اػز .ٹٰيٲ ًٶس ٵسصؽ ٯٴِٮ ٣ٸ ػجت ٟٶي ٯبٳذٱ ٓوالر ٵ
چبال٣ي ؿذٷ ٵ ح َٜسٔبد ٩سا ثٺجٶد ٯي ثخـذ ،ٯٜيذ ٹؼشٴذ.
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تْذیذ ضوارُ ّطت ،رات الریِ ٍ آًفلَاًسا

ﻛﺘﺎ
ﺏ

اٯشٵصٷ دس ايبالر ٯش ذٷ رار ا٫شيٸ ٵ آٳ٬ٜٶاٳضا ،ثٸ ًٶس ٯـشش ١ٹـشٰيٲ ٓبٯ ٪ٯش ٥دس ثيٲ ثبٳٶاٱ ٯي ثبؿٴذ .ايٲ

ﻫ

ثيٰبسي ٹب ػبٱ  36000ثبٳٶ سا ٹش ػب٫ٸ ٯي ٧يشٳذ .ٹٴ٨ب٭ اثشال ثٸ ثيٰبسي ٹبي ٯضٯٲ ،رار ا٫شيٸ ٵ آٳ٬ٜٶاٳضا ٯي سٶاٳٴذ
سٺذيذ ٣ٴٴذٷ صٳذ٧ي ثبؿٴذ .اٛشاد ٯجشال ثٸ ثيٰبسي ٯضٯٲ اٳؼذادي سيٸ ،آػٮ ،ثيٰبسي ٬ٟجي ،ديبثز ٵ ثيٰبسي ٹبيي ٣ٸ

ﺎﻯ

ػيؼشٮ ايٰٴي سا ػش٣ٶة ٯي ٣ٴٴذ ،ٹٰ٨ي دس ٯٔشم خٌش ٹؼشٴذ .ثٸ خبًش ايٲ ٣ٸ رار ا٫شيٸ ٵ آٳ٬ٜٶاٳضا ثش سٵي
سيٸ سبطيش ٯي ٧زاسد ٵ سيٸ سا دچبس ٯـ ٪٤ٯي ٣ٴذ ،ثٴب ثشايٲ ػي٨بس ٣ـيذٱ خٌشار ٳبؿي اص ايٲ دٵ ثيٰبسي ٹب سا

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

اٛضايؾ ٯي دٹذ.

خٌش رار ا٫شيٸ ٵ آٳ٬ٜٶاٳضا ثب ٵا٣ؼيٴبػيٶٱ ٣بٹؾ ٯي يبثذ .ثٸ ًٶس ٯٰٔٶ ،٩سضسي ٞػب٫يبٳٸ ٵا٣ؼٲ آٳ٬ٜٶاٳضا ٯي سٶاٳذ
 70سب  90دسكذ دس ديـ٨يشي اص اثشال ثٸ آٱ دس اٛشاد ػب٫ٮ ٯٶطش ثبؿذ .ٵا٣غ ثش ٓ٬يٸ رار ا٫شيٸ ٯي سٶاٳذ خٌش اثشال سا
سب ثيؾ اص ٳل٣ ٚٮ ٣ٴذ .ثب سضسي ٞٵا٣ؼٲ ػب٫ٮ ثٰبٳيذ.
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ًنتِ پایاًی

ﻛﺘﺎ
ﺏ
ﻫ

س٠ؼيٮ ثٴذي اسائٸ ؿذٷٓ ،ٶاٯ ٪خٌش صا ثشاي ػالٯشي ثبٳٶاٱ ثب ٖ٫دس ٹٰٸ ػٴيٲ سا ؿبٯ ٪ؿذٷ اػز ،اٯب ثشاي ٹش ٧شٵٷ

ﺎﻯ

ػٴي خبف ،ٯٰ٤ٲ اػز ٓبٯ ٪سٺذيذ ٣ٴٴذٷ ػالٯشي ٯشٜبٵر ثبؿذ ٵ اٳ شا ٙاص ايٲ ٯٶاسد سا ٳـبٱ دٹذ .ثشاي ٯظب٩
سٺذيذ ؿٰبسٷ ي ٢ػالٯشي دس سٰب٭ ًٶٰٓ ٩ش ،ثيٰبسي ٬ٟجي اػز ،اٯب دس دٹٸ ػٶ٭ صٳذ٧ي احشٰب ٩ٯش ٥ٳبؿي اص
سلبدٛبر ٯٺٰششيٲ ٓبٯ ٪خٌش صاي ثش ٓ٬يٸ ػالٯشي ثٶدٷ ٵ ػجت ٯش ٥ٯي ؿٶد .ٹٰيٴٌٶس دس ػٴيٲ ٯب ثيٲ  35سب

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

 64ػب٨٫ي ،ثضس٧ششيٲ خٌش ػشًبٱ ٯي ثبؿذ.

دس ٯٶسد خٌشار سٺذيذ ٣ٴٴذٷ ػالٯشي سٶػٸ ٣ٴيذ ٵ ثٸ آٱ ٹب دٟز ٳٰبييذ ،اٯب دس ٯٶسد آٱ ٹب ٹشاػبٱ ٳجبؿيذ .سٰب٭
ٯٶاسدي سا ٣ٸ ٯي سٶاٳيذ ثشاي صٳذ٧ي ػب٫ٮ ث٤بس ثجشيذ ،سٓبيز ٣ٴيذ ٯبٳٴذ س٘زيٸ ػب٫ٮ ،اٳؼب٭ ٵسصؽ ٵ ٔٛب٫يز ٹبي

ثذٳي ،چ ٢آح ٯٴِٮ دضؿ٤ي ٵ سٶػٸ ثٸ ٯ يي صٳذ٧ي .چٴيٲ اٟذاٯبسي ٯي سٶاٳٴذ ٓٶاٯ ٪خٌش صا سا ٣بٹؾ دادٷ ٵ
ؿٰب سا ثٸ صٳذ٧ي ًٶالٳي ٵ ػشؿبس اص ػالٯشي سٹٴٰٶٱ ثبؿٴذ.

Women's health risks

www.mayoclinic.com
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ﻛﺘﺎ
ﺏ
ﻫ
ﺎﻯ

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ
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ﻛﺘﺎ
ﺏ
ﻫ
ﺎﻯ

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

ي ٢ثخؾ اك٬ي دس ًت ديـ٨يشي ،آصٯبيؾ ٹبي ٗشثب٧ ٩شي اػز .اٗ٬ت ايٲ آصٯبيؾ ٹب اص ًشي ٞدضؿ ٢دس ٯشا٣دض
ٯشاٟجز اٵ٫يٸ ػالٯز ،ٹٰنٴيٲ دس ٯشا٣ض دسٯبٳي ٵ ثيٰبسػشبٱ ٹب دس دػششع ٵ ٯشذاٵ ٩ٯي ثبؿدٴذ .ثشخدي آصٯدبيؾ
ٹبي سخللي ٯٰ٤ٲ اػز دس ٯشا٣ض دي٨شي اٳؼب٭ ؿٶٳذ .دس اداٯٸ ثب آصٯبيؾ ٹبي ٗشثب٧ ٩شي ػٶدٯٴذ (ٰٓٶٯب ػدبدٷ
ٵ ثي خٌش) ٣ٸ دس سـخيق ثٸ ٯٶ ْٟثيٰبسي ( اٗ٬ت ٟج ٪اص ايٴ٤ٸ ٯخبًشٷ اٳ٨يض ؿٶٳذ) ثٸ ٯب  ٢ٰ٣ٯدي ٣ٴٴدذ ،آؿدٴب
ٯي ؿٶيذ.
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پَمی استخَاى

ﻛﺘﺎ
ﺏ
ﻫ

دس ايٲ ثيٰبسي ،سشا٣ٮ اػشخٶاٱ ثٸ ًٶس ديـشٵٳذٷ اي ٣بٹؾ ديذا ٯي ٣ٴذ ٵ دس ٳٺبيز ٯٴؼش ثٸ ؿ٤ؼش٨ي اػدشخٶاٱ

ﺎﻯ

ٯي ؿٶد .ٹٶسٯٶٱ " اػششٵطٱ " دس ح َٜسشا٣ٮ اػشخٶاٱ ،ٳ٠ؾ ٯٺٰي داسد .ثٔذ اص يبئؼ٨ي ٣ٸ ػدٌح ايدٲ ٹٶسٯدٶٱ
٣بٹؾ ٯي يبثذ ،سٵٳذ س ٬ي ٪اػشخٶاٱ سؼشيْ ٯي ٧شدد .اص ايٲ سٵ ،دٶ٣ي اػشخٶاٱ دس ثبٳٶاٱ يبئؼٸ ثؼيبس ؿبيْ اػز.
دٶ٣ي اػشخٶاٱ سب ٟج ٪اص ؿ٤ؼشٸ ؿذٱ ثي د٫ي ٪اػشخٶاٱ ،ٹيچ ٳـبٳٸ اي ٳذاسد .ؿ٤ؼش٨ي ٯي سٶاٳذ ثب صٯيٲ خٶسدٱ

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

ٯٰٔٶ٫ي ،ي ٢هشثٸ ٣ٶچ ٢يب حشي ي ٢ديچ خٶسدٱ ػبدٷ ثذٱ٣ ،ٸ دس حب٫دز ٓدبدي كدذٯٸ اي ثدٸ ثدذٱ ٵاسد ٳٰدي
٣ٴٴذ ،سخ دٹذ .ديـ٨يشي ٵ دسٯبٱ دٶ٣ي اػشخٶاٱ ٯي سٶاٳذ خٌش ؿ٤ؼش٨ي اػشخٶاٱ سا ٣بٹؾ دٹذ.
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آصٯبيؾ ٹبي ٗشثب٧ ٩شي دس دٶ٣ي اػشخٶاٱ

ﻛﺘﺎ
ﺏ
ﻫ

اػ٤ٲ ثٸ سٵؽ ( DEXAػزة ػٴؼي اٳشطي دٵ٧بٳٸ اؿٔٸ اي٤غ)٣ ،ٸ ثب  ٢ٰ٣آٱ ٯٶاسد صيش ٟبث ٪دػز يبثي اػز:

ﺎﻯ

 اٳذاصٷ ٧يشي سشا٣ٮ اػشخٶاٱ

 آؿ٤بس ػبصي دٶ٣ي اػشخٶاٱٟ ،ج ٪اص ايٴ٤ٸ ثٸ ؿ٤ؼش٨ي ٯٴؼش ؿٶد
 ديؾ ثيٴي احشٰب ٩ؿ٤ؼشٸ ؿذٱ اػشخٶاٱ دس آيٴذٷ

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

 ا٧شچٸ ٹٴٶص ٯٶسد ث ض اػز ،سٔذادي اص دضؿ٤بٱ ثب ثشسػي سشا٣ٮ اػشخٶاٱ ،اطشار دسٯبٱ دٶ٣ي اػدشخٶاٱ سا
دبيؾ ٯي ٣ٴٴذ.

ثٴيبد ٯ٬ي دٶ٣ي اػشخٶاٱ ،ثشاي ٹٰٸ خبٳٮ ٹبي يبئؼٸ صيش  65ػب٣ ٩ٸ دس ٯٔشم خٌش دٶ٣ي اػشخٶاٱ ٵ يدب ؿدشايي

دضؿ٤ي ٹٰشاٷ ثب دٶ٣ي اػشخٶاٱ ٹؼشٴذ ،ٹٰنٴيٲ خبٳٮ ٹبي  65ػب ٩ٵ ثبالسش ،اٳؼدب٭ آصٯدبيؾ سدشا٣ٮ اػدشخٶاٱ سا
ا٣يذا سٶكيٸ ٯي ٣ٴذ.
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سرطاى پستاى

ﻛﺘﺎ
ﺏ
ﻫ

ػشًبٱ دؼشبٱ ،ؿبيْ سشيٲ ػشًبٱ دس ٯيبٱ ثبٳٶاٱ ايبالر ٯش ذٷ اػز .س٠شيجب اص ٹش  9خبٳٮ ٣دٸ سدب ػدٲ  65ػدب٨٫ي

ﺎﻯ

صٳذٷ ٯي ٯبٳذ ،ي ٢ٳٜش ثٸ ػشًبٱ دؼشبٱ ٯجشال خٶاٹذ ؿذ .ٹش چٴذ ثؼيبسي ٹٮ ،ثٔذ اص  65ػدب٨٫ي ثدٸ ايدٲ ثيٰدبسي
دچبس ٯي ؿٶٳذ.

٧زؿشٸ اص ٓٶاٯ ٪خٌش صا ،سـخيق صٵد ٹٴ٨ب٭ ػشًبٱ دؼشبٱ حبئض اٹٰيز اػز .صيشا ػشًبٱ ٹش چٸ صٵدسش سـخيق

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

دادٷ ؿٶد٣ ،ٶچ٤شش اػز ٵ ٯٌبٔ٫بر اٳؼب٭ ؿذٷ ثٸ ٵهٶح ٳـبٱ دادٷ اٳذ ٣ٸ ٹشچٸ اٳدذاصٷ ػدشًبٱ دؼدشبٱ دس صٯدبٱ
سـخيق ٣ٶچ٤شش ثبؿذ ،ؿبٳغ دسٯبٱ ثب ػشاحي ٵ ًٶٰٓ ٩ش ثيٰبس ثيـشش خٶاٹذ ثٶد .ٹٰنٴيٲ احشٰب ٩اٳشـبس ٟج٬ي
ػشًبٱ دس ٗذد ٫ٴٜبٵي ٵ ػبيش آوبء ثذٱ ٯبٳٴذ سيٸ٣ ،جذ ،اػشخٶاٱ ٵ ٯ٘ض دس ػشًبٱ ٹبي ٣ٶچ ٢سش دؼشبٱٰ٣ ،شدش
اػز.
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آصٯبيؾ ٹبي ٗشثب٧ ٩شي ػشًبٱ دؼشبٱ

ﻛﺘﺎ
ﺏ

 ٯٔبيٴٸ ٯبٹبٳٸ دؼشبٱ سٶػي خٶد ٛشد

ﻫ

 ٯٔبيٴٸ دؼشبٱ سٶػي دضؿ٢

ﺎﻯ

 ٯبٯٶ٧شاٛي

ا٧شچٸ ٯٶطشسشيٲ اثضاسٹب ثشاي سـخيق ػشًبٱ دؼشبٱ ،ٯبٯٶ٧شاٛي ٵ ٯٔبيٴٸ ثب٫يٴي دؼشبٱ سٶػي دضؿ٤بٱ ٵ ٯدشاٟجيٲ

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

ػالٯز ٯؼشة اػز ،ٯٔبيٴٸ دؼشبٱ سٶػي خٶد ٛشد ٹٮ ٯي سٶاٳذ اثضاس ٯٶطشي دس صٵدسش ديذا ٣شدٱ ػدشًبٱ دؼدشبٱ

ثبؿذ .سلبٵيشاؿٔٸ اي٤غ دؼشبٱ ٣ٸ "ٯبٯٶ٧شا٭" ٳبٯيذٷ ٯي ؿٶد ،ٯي سٶاٳذ سدٶدٷ ػدشًبٳي سا دس اٳدذاصٷ ٹدبي ثؼديبس
٣ٶچ ،٢ٯذر ٹب ٟج ٪اص ايٴ٤ٸ ثٶػي٬ٸ ٯٔبيٴٸ ٹبي ثب٫يٴي سـخيق دادٷ ؿٶد ،آؿ٤بس ٣ٴذ ٵ ؿدٶاٹذ ثؼديبسي دا ٩ثدش
ايٲ اػز ٣ٸ سـخيق صٵد ٹٴ٨ب٭ ثٶػي٬ٸ ٯبٯٶ٧شا٭ ٹب ،ث٠بي ثبٳٶاٱ ٯجشال ثٸ ايٲ ثيٰبسي سا ثٺجٶد ٯي ثخـذ .ثدب ايدٲ
ٵػٶد ي ٢ٯبٯٶ٧شا٭ ًجئي ،احشٰب ٩ػشًبٱ دؼشبٱ سا ثٸ ًٶس ٣بٯ ٪سد ٳٰي ٣ٴذ ٵ ٯٔبيٴٸ دؼشبٱ سٶػي خٶد ٛشد ٵ
دضؿ ،٢ٹٰنٴبٱ اص اٹٰيز ثباليي ثشخٶسداس اػز .دس ٵا ْٟخبٳٮ ٹبيي ٣ٸ ثٸ ًٶس ٯٴِٮ دؼشبٱ خدٶد سا ٯدٶسد ٯٔبيٴدٸ
ٟشاس ٯي دٹٴذ %90 ،اص سٰب٭ ٯٶاسد سٶدٷ ٹب ي دؼشبٳي سا ديذا ٯي ٣ٴٴذ.
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فطار خَى تاال ( پر فطاری )

ﻛﺘﺎ
ﺏ
ﻫ

ﺎﻯ

حذٵد ي ٢ؿـٮ اص ػٰٔيز آٯشي٤بٛ ،ـبس خٶٱ ثبال داسٳذ ٵ احشٰب ٩ثشٵص ايٲ ٯـ ٪٤ثب ثبال سٛشٲ ػٲ اٛضايؾ ٯي يبثذ.
دس ٳشيؼٸ ايٲ ٳؼجز دسٯيبٱ ثب٘٫يٲ ثبال ثٶدٷ ٵ حشي دس ػب٫خٶسد٧بٱ ثيـشش ٹٮ اػز .احشٰب ٩ٵػٶد ٛـبس خدٶٱ ثدبال
دس آٯشي٤بيي ٹبي آٛشي٠بيي سجبس ،ثيـشش اص ػبيشيٲ اػز.

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

ٛـبس خٶٱ ثبال ثذٵٱ ٹيچ ٳـبٳٸ ٹـذاس دٹٴذٷ اٵ٫يٸ ،ٯي سٶاٳذ ٓٶاسم ػذي ثٸ ٹٰدشاٷ داؿدشٸ ثبؿدذ .ؿدٶاٹذ خدٶثي
ٵػٶد داسد ٯجٴي ثش ايٴ٤ٸ دسٯبٱ ٛـبس خٶٱ ثبال ،خٌش ثيٰبسي ٬ٟجي ،حٰ٬ٸ ٯ٘ضي ٵ ٳبسػبيي ٬٣يٸ سا ٯي سٶاٳذ ٣دبٹؾ
دٹذ ٵ ٹٰنٴيٲ ثضس٧ؼبالٱ ثب ٹشدسػٸ اص ٛـبس خٶٱ ثبال ،ٯي سٶاٳٴذ اص سٵؽ ٹبي دبييٲ آٵسٳذٷ ٛـبس خٶٱ ثٺشٷ ٯٴدذ
ؿٶٳذ .ثٴبثشايٲ ٯـٶسر ثب دضؿ ٢دس ساثٌٸ ثب اكالح ا٨٫دٶي صٳدذ٧ي ،ٯبٳٴدذ ٯدذيشيز ٵصٱ٣ ،دبٹؾ اػدششع ٵ اٳؼدب٭
ٔٛب٫يز ٹبي ٵسصؿي ،ثؼيبس ٯٺٮ اػز.
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آصٯبيؾ ٹبي ٗشثب٧ ٩شي ٛـبس خٶٱ ثبال

ﻛﺘﺎ
ﺏ
ﻫ

ﺎﻯ

چٴذ ٵٟز ي ٢ثبس ٯي ثبيؼشي ٛـبس خٶٱ سا اٳذاصٷ ٧يشي ٣شد؟ دس ٯجشاليبٱ ثٸ دشٛـبسي خدٶٱ ،سٔدذاد دٔٛدبر اٳدذاصٷ
٧يشي ٛـبس خٶٱ ثٸ ؿذر ثبال ثٶدٱ آٱ ٵ ٹٰنٴيٲ ٵػٶد ػبيش ٓٶاٯ ٪خٌش ثشاي ثشٵص حٰ٬ٸ ٬ٟجي ٵ ٯ٘ضي ،ثؼدش٨ي
داسد .اٛشاد ثب٘٫ي ٣ٸ اخيشا ٛـبس خدٶٱ ًجئدي ثدٸ ٯيدضاٱ ٛـدبس ثيـديٴٸ ( ػيؼدشٶ٫ي 130 ) ٢ٵ ٛـدبس ٰ٣يٴدٸ (

اٳذاصٷ ٧يشي ٹبي ٛـبس خٶٱ:
 ثبالسشيٲ حذ ًجئي ٛـبس خٶٱ
 ٯشح٬ٸ اٵٛ ٩ـبس خٶٱ ثبال
 ٯشح٬ٸ دٵ٭ ٵ ػٶ٭ ٛـبس خٶٱ ثبال

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

ديبػشٶ٫ي 85 ) ٢داؿشٸ اٳذ ،ثبيذ حذا ٪ٟي ٢ػب ٩دسٯيبٱ ٛـبس خٶٱ خٶد سا ٣ٴشش٣ ٩ٴٴذ.

130-139/85-89

140-159/90-99
160/100
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سرطاى گردى رحن

ﻛﺘﺎ
ﺏ

ػشًبٱ ٧شدٱ سحٮ ( ٟؼٰشي اص سحٮ ٣ٸ ثٸ دسٵٱ حٜشٷ ٯٺج٬ي ثبص ٯي ؿٶد ) ،ػٶٯيٲ ػدشًبٱ ٯشثدٶى ثدٸ دػدش٨بٷ

ﻫ

سٴبػ٬ي ثبٳٶاٱ اػز .ػشًبٱ ٧شدٱ سحٮ دس دي اثشال ثٸ ٵيشٵع "دبدي٬ٶٯب"ي اٳؼبٳي ايؼبد ٯي ؿدٶد .ػدشًبٱ ٧دشدٱ

ﺎﻯ

سحٮ اٗ٬ت ٯذر ٹب دغ اص ُبٹش ؿذٱ ػ٬ٶ ٩ٹبي ديؾ ػشًبٳي ٗيش ًجئي ثش سٵي ػٌح ٧شدٱ سحٮُ ،دبٹش ٯدي
ؿٶد .ايٲ ػ٬ٶ ٩ٹبي ٗيش ًجئي دغ اص چٴذ ػب ٩ثٸ ػشًبٱ ٧شدٱ سحٮ س٘ييش ؿ ٪٤ٯي دٹٴذ .ػ٬ٶ ٩ٹبي ػشًبٳي

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

دغ اص ايٲ س ٶ ،٩ٯي سٶاٳٴذ ثٸ ػبيش ثخؾ ٹبي ثذٱ سٺبػٮ ٣شدٷ يب ٯٴشـش ؿٶٳذ.
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آصٯبيؾ ٹبي ٗشثب٧ ٩شي ػشًبٱ ٧شدٱ سحٮ

ﻛﺘﺎ
ﺏ
ﻫ

آصٯبيؾ دبح ( دبح اػٰيش ) ،ي ٢آصٯبيؾ ػبدٷ ٵ ػشيْ دس ٯٌت اػدز ٣دٸ دس حديٲ آٱ ،ٳٰٶٳدٸ اي اص ػد٬ٶ ٩ٹدبي

ﺎﻯ

٧شدٱ سحٮ ثب ٰٓ ٪ٯ٤ـي ( آػذيشاػيٶٱ ) ٵ يب ثشداؿز ثدب دٴجدٸ ( ػدٶ آة ) ػٰدْ آٵسي ٵ ثدش سٵي ال٭ ؿيـدٸ اي
ٯي٤شٵػ٤ٶح ٣ـيذٷ يب ٧ؼششؽ دادٷ ٯي ؿٶد .ايٲ ٳٰٶٳٸ اص ٳِش ٵػٶد ػ٬ٶ ٩ٹبي ػشًبٳي ٵ ديؾ ػدشًبٳي دس صيدش

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

ٯي٤شٵػ٤ٶح ٯٶسد ثشسػي ٟشاس ٯي ٧يشد.

خبٳٮ ٹب ثٸ ٓٴٶاٱ ثخـي اص ٯٔبيٴبر ٓبدي ٳبحيٸ ٨٫ٲ ٣ٸ اص  18ػب٨٫ي ؿشٵّ ٯي ؿٶٳذ ،ٹش ػب ٩ثبيذ آصٯبيؾ ددبح

اػٰيش ثذٹٴذ .اص آٳؼب ٣ٸ خٌش ػشًبٱ ٧شدٱ سحٮ دس اٵ٫يٲ ػب ٩ٹبي آٗبص ٔٛب٫يز ػٴؼي ثـذر اٛضايؾ ٯدي يبثدذ،
ثشخي دضؿ٤بٱ ٗشثب٧ ٩شي ثبٳٶاٱ سا ثب ؿشٵّ ٔٛب٫يز ػٴؼي آٗبص ٯي ٣ٴٴذ .ثب اٳؼدب٭ ٯدٴِٮ آصٯدبيؾ ددبح اػدٰيش،
ٯيضاٱ ٯش ٥ٳبؿي اص ػشًبٱ ٧شدٱ سحٮ  ،سب ٣ %70بٹؾ ديذا ٯي ٣ٴذ.
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ديـ٨يشي اص ػشًبٱ ٧شدٱ سحٮ

ﻛﺘﺎ
ﺏ

ػبصٯبٱ ٗزا ٵ داسٵي اٯشي٤ب ػٺز سضسي ٞٵا٣ؼٴي ثٸ ٳب٭  ،Gardasilثٸ ثبٳٶاٱ  9سب  26ػب ،٩ٯؼٶص كبدس ٣شدٷ اػدز

ﻫ

٣ٸ ٳؼجز ثٸ ٵيشٵع "دبدي٬ٶٯب"ي اٳؼبٳي اٳٶاّ  16 ،11، 6ٵ  18سٶاٯب" ايؼبد ايٰٴي ٵ ٯ بِٛز ٯي ٣ٴذ .

ﺎﻯ

سالؽ ٹبي اٵ٫يٸ اٳؼب٭ ٧شٛشٸ ثب ايٲ ٵا٣ؼٲ ،ثي خٌش ثٶدٱ آٱ ٵ ٹٰنٴيٲ ا٠٫بي حٜبُشي ثب دسػدٸ ثدباليي دس ٯ٠بثد٪
ٜٓٶٳز ثب ايٲ چٺبس ٳٶّ ٵيشٵع "دبدي٬ٶٯب"ي اٳؼبٳي ٯٶػٶد دس ٵا٣ؼٲ سا ٳـبٱ دادٷ اػز.

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

ايٲ ٵا٣ؼٲ ثٸ كٶسر ػٸ سضسي ٞدس ٯذر ؿؾ ٯبٷ سؼٶيض ٯي ؿٶد .ٯش٣ض ٣ٴشش ٩ٵديـ٨يشي ثيٰبسي آٯشي٤ب ،دسيبٛز

ايٲ ٵا٣ؼٲ سا ثٸ دخششاٱ  11ٵ  12ػب٫ٸ سٶكيٸ ٯي ٣ٴذ .ايٲ ٵا٣ؼٲ ٹٰنٴيٲ ثشاي دخششاٱ ٵ صٳبٱ  13سدب  26ػدب٫ٸ
٣ٸ سب ثٸ حب ٩ٵا٣ؼيٴٸ ٳـذٷ اٳذ ٵ يب ػشي ٣بٯ ٪ٵا٣ؼٲ سا دسيبٛز ٳ٤شدٷ اٳذ ،سٶكيٸ ؿذٷ اػز.
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ٍیرٍس ًقع سیستن ایوٌی اًساى ( ) HIV

ﻛﺘﺎ
ﺏ

 ،HIVٵيشٵػي اػز ٣ٸ ػجت ثيٰبسي ايذص ( ػٴذس٭ ٳ٠ق ايٰٴي ا٣شؼبثي) ٯي ؿٶد .كش ٙٳِش اص ثشٵص يب ٓدذ٭ ثدشٵص
ٳـبٳٸ ٹبي ثيٰبسي ،ٵيشٵع  HIVدس خٶٱ ،دػش٨بٷ سٴبػ٬ي ٵ ػبيش سشؿ بر ثذٱ سٰبٯي اٛشاد آ٫ٶدٷ ؿذٷ ٵػدٶد داسد.

ﻫ

اٳش٠ب ٩ثيٰبسي اص ي ٢ؿخق ثٸ ؿخق دي٨ش ،ثٶػي٬ٸ سٰبع ثذٱ ٛشد ػب٫ٮ ( ٯٺج ،٪ٯٔ٠ذ ،دٹبٱ ،چـدٮ ٵ ػشاحدز

ﺎﻯ

ٹبي دٶػشي ٯبٳٴذ ثشيذ٧ي ،خٶٱ ٯشد٧ي ٳبؿي اص ٣ٶٛش٨ي ،صخٮ يب ٯ ٛ ٪شٵ سٛشٲ ػٶصٱ ) ثب سشؿد بر آ٫دٶدٷ ثدذٱ
ٛشد ثيٰبس ،سخ ٯي دٹذ.

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

ثب ايٴ٤ٸ دسٯبٱ ٹبي داسٵيي ػذيذ هذ HIVثٸ ًٶس ٯـخق ثبٓض اٛضايؾ ًٶٰٓ ٩ش ٵ ثٺجدٶد ٣يٜيدز صٳدذ٧ي اٛدشاد
آ٫ٶدٷ ثٸ ايٲ ٵيشٵع ٯي ؿٶد ،اٯب ٹٴٶص دسٯبٱ ٟبًْ يب ٵا٣ؼٲ ثشاي آٱ ٵػٶد ٳذاسدٓ .بٟجز ٜٓٶٳز ثدب ايدٲ ٵيدشٵع
ثشاي ٹش ٛشدي ٣ٸ آ٫ٶدٷ ؿذٷ٣ ،ـٴذٷ اػز .ثٴبثشايٲ ػ٬ٶ٧يشي اص اٳشـدبس ٵيدشٵع ،ٯٺٰشدشيٲ ٟدذ٭ دس ديـد٨يشي اص
ثيٰبسي ٵ ٯش ٥ٳبؿي اص ايٲ ٜٓٶٳز ٯي ثبؿذ .اص  ٫بٍ ٳِشي ،ٯٰ٤ٲ اػز دسٯبٱ صٵد ٹٴ٨ب٭ ثب داسٵٹبي هذ ٵيشٵع،
ػيؼشٮ ايٰٴي ثذٱ سا ثشاي ٯجبسصٷ ثب ٵيشٵع ايذص يبسي دٹذ .اٯب ايٲ اٟذا٭ ٹٴٶص ٳٰي سٶاٳذ ٯٴؼش ثٸ ٓدالع يدب سيـدٸ
٣ٲ ؿذٱ ٵيشٵع ؿٶد .سـخيق صٵد ٹٴ٨ب٭ ٯٺٰششيٲ ٟذ٭ ثشاي ديـ٨يشي اص اٳشـبس ٵيشٵع اػز.
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آصٯبيؾ ٹبي ٗشثب٧ ٩شي

ﻛﺘﺎ
ﺏ
ﻫ

آصٯبيؾ ٗشثب٧ ٩شي خٶٱ ثشاي آٳشي ثبدي ٹبي هذ  ، HIVآصٯبيؾ  ELISAٳبٯيذٷ ٯي ؿٶد ٣ٸ دغ اص ٯظجز ؿذٱ

ﺎﻯ

 ، ELISAي ٢آصٯبيؾ سبئيذي ثٸ ٳب٭ " ٵػششٱ ثالر" اٳؼب٭ ٯي ٧شدد .اٛشاد آ٫ٶدٷ ثٸ HIVٯٰ٤ٲ اػز سب چٴذ ػب٩
ثذٵٱ ٳـبٳٸ ثبٟي ثٰبٳٴذ ٵ سٴٺب ثب اٳؼب٭ آصٯبيؾ ٹبي خٶٱ ثشاي  HIVاػز ٣ٸ ثٸ ثيٰدبسي خدٶد ددي خٶاٹٴدذ ثدشد.
ٯٶاسد صيش اٛشادي ٹؼشٴذ ٣ٸ ثبيؼشي ثٸ كٶسر ٓبدي ،ثشاي اٳؼب٭ آصٯبيؾ HIVسٶكيٸ ؿٶٳذ:

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

 خبٳٮ ٹبي ثبسداس

 اٛشادي ٣ٸ سٰبع ؿ٘٬ي ثب ٵيشٵع  HIVداسٳذ( ،ٯبٳٴذ ٣بس٣ٴبٱ ٯشا٣ض ثٺذاؿشي دسٯبٳي ٵ ٯ ٠٠بٳي ٣ٸ ثب ايٲ
ٵيشٵع ٣بس ٯي ٣ٴٴذ).

 اٛشادي ٣ٸ سٛشبس ٹبي ػٴؼي دش خٌش داسٳذ ( ٣ؼبٳي ٣ٸ ؿش٣بي ػٴؼي ٯشٔدذد داسٳدذ ٵ يدب ساثٌدٸ ػٴؼدي
ٯ بِٛز ٳـذٷ ثشٟشاس ٯي ٣ٴٴذ) ٵ يب اٛشاد ٯٔشبدي ٣ٸ ػشٳ ٦ٯـشش ١ث٤بس ٯي ثشٳذ.
 ٹش ٣ؼي ٣ٸ ٯش٠بهي اٳؼب٭ ايٲ آصٯبيؾ اػز.

 ٯجشاليبٱ ثٸ ثيٰبسي ػٔٛ ٪ب ،٩ست ثب ٓ٬ز ٳبٯـخق ،دبييٲ ثٶدٱ سٔذاد ٬٧جٶ ٩ٹبي ػٜيذ ٵ يب ٣ؼبٳي ٣ٸ
ي ٢ثيٰبسي ٯ٠بسثشي دس آٳٺب سـخيق دادٷ ؿذٷ اػز.
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ػ٬ٶ٧يشي اص اٳشـبس

ﻛﺘﺎ
ﺏ

 ٹش دٵ ؿشي ٢ػٴؼي اص ثشٟشاس ٣شدٱ ساثٌٸ ػٴؼي دشٹيض ٣ٴٴذ ،ٯ٨ش ايٴ٤ٸ اص آ٫دٶدٷ ٳجدٶدٱ خدٶد اًٰيٴدبٱ
داؿشٸ ثبؿٴذ ( .ثٔٴٶاٱ ٯظب ٩آصٯبيؾ ٹش دٵي آٱ ٹب اص ٳِش آٳشي ثبدي ثش ٓ٬يٸ  HIVثٔذ اص آخدشيٲ سٰدبع،

ﻫ

ٯٴٜي ثبؿذ) .ثب ايٴ٤ٸ آصٯبيؾ ٹبي ٓبدي ،دسا٣ظش اؿخبكي ٣ٸ ثٸ سبص٧ي آ٫دٶدٷ ؿدذٷ اٳدذ سدب دٵ ٯدبٷ ثٔدذ اص

ﺎﻯ

آ٫ٶد٧ي ٯظجز ٯي ؿٶٳذ ،سب  %5اٛشاد دبػخ آصٯبيؾ حشي سب ؿؾ ٯبٷ ثٔذ اص آ٫ٶد٧ي ٹٰنٴدبٱ ٯٴٜدي اػدز.
دسكٶسر ٓذ٭ دشٹيض اص سٰبع ػٴؼي ،اػشٜبدٷ اص سٵؽ ٹبي ديـ٨يشي ،ٯبٳٴذ ٣بٳذٵ٭ هشٵسي اػز.
 دس خبٳٮ ٹبي ثبسداس آ٫ٶدٷ ثٸ ،HIVٯـبٵسٷ ٯٴبػت ديؾ اص سٶ٫ذ ٳٶصاد ،دسٯبٱ ثب داسٵٹبي هذ ٵيشٵع ثٔدذ اص

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

ػٸ ٯبٷ اٵ ٩ثبسداسي ،ٯشاٟجز ٯٴبػت دس ٛشآيٴذ صايٰبٱ ٵ دسٯبٱ ٣ٶسبٷ ٯذر ٳٶصاد سبصٷ ٯشٶ٫ذ ؿذٷ ،ٯي سٶاٳدذ
سب حذ صيبدي ٜٓٶٳي ؿذٱ ٳٶصاد ثب  HIVسا ٣بٹؾ دٹذ.

ٓ ذ٭ اػشٜبدٷ اص ػٶصٱ ٵػشٳ ،٦سيٖ اكالح ٵ ٯؼٶا ١ٯـشش.١

٣ بس٣ٴبٱ ٯشا٣ض ثٺذاؿشي دسٯبٳي ٣ٸ ػبث٠ٸ ٛشٵ سٛشٲ ػٶصٱ آ٫ٶدٷ ثٸ دٶػز ٵ يب دس ٯٔشم ٟشاس ٧شٛشٲ چـٮ،
دٹبٱ ٵ يب دٶػز آػيت ديذٷ ثب ٯبئبر ثذٳي اؿخبف آ٫ٶدٷ سا داسٳذ ،ثشاي ٣دبٹؾ خٌدش اثدشال ثدٸ ٜٓٶٳدز،
ثبيؼشي داسٵٹبي هذ ٵيشٵع  HIVدسيبٛز ٣ٴٴذ.
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تاال تَدى ملسترٍل خَى

ﻛﺘﺎ
ﺏ
ﻫ

ٯيضاٱ ثبالي ٬٣ؼششٵ LDL ٩يب ٯيضاٱ دبييٲ ٬٣ؼششٵ ،HDL ٩خٌش سل٬ت ؿشاييٲ ( ػخز ؿذٱ ػدشخ س ٥ٹدب ) سا

ﺎﻯ

اٛضايؾ ٯي دٹذ .ػخز ؿذٱ ػشخ س ٥ٹب دس ٳٶػٶاٳي ٯي سٶاٳذ آٗبص ؿذٷ ٵ ثذٵٱ ثشٵص ٹش٧ٶٳٸ ٳـبٳٸ اي ثشاي ػدب٩
ٹب ،ديـشٛز ٣ٴذ .ايٲ ٯـ ٪٤ثٔذ ٹب دس ًٶ ٩صٳذ٧ي ٯٴؼش ثٸ حٰ٬ٸ ٬ٟجي ٵ ٯ٘ضي ٯي ؿٶد.
دسٯبٱ اٛضايؾ ٬٣ؼششٵ LDL ٩چٴذ ثٔذي اػز .ثيٰبساٱ ثبيذ دس ٯدٶسد ٯيدضاٱ ٵسٵدي ٣دب٫شي سدب٭ ثدٸ ثدذٱ ،ٵسٵدي

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

چشثي سب٭ ،چشثي اؿجبّ ؿذٷ ٵ ٬٣ؼششٵ ،٩ٹٰنٴيٲ ٣بٹؾ ٵصٱ ٵ اٳؼب٭ ٵسصؽ ٯٴِٮ ثب دضؿ ٢خٶد ٯـٶسر ٳٰبيٴدذ.
اػشٜبدٷ اص داسٵٹبي دبييٲ آٵسٳذٷ ٬٣ؼششٵ ،٩ي ٢ثخؾ ٯٺٮ اص دسٯبٱ ثشاي ثيـشش اٛشاد ٯجشال ثٸ ٯيضاٱ اٛدضايؾ يبٛشدٸ
چشثي خٶٱ اػز.
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آصٯبيؾ ٹبي ٗشثب٧ ٩شي ثشاي ثبال ثٶدٱ ٬٣ؼششٵ٩

ﻛﺘﺎ
ﺏ
ﺎﻯ

٬٣ ؼششٵ ٩سب٭

ﻫ

دبٳ ٪چشثي خٶٱ ؿبٯ:٪

٬٣ ؼششٵ٬٣( LDL ٩ؼششٵ ٩ثذ)

٬٣ ؼششٵ٬٣( HDL٩ؼششٵ ٩خٶة)

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

 سشي ٬٧يؼشيذ

 ، LDLثخـي اص دبٳ٬٣ ٪ؼششٵ ٩سا سـ٤ي ٪ٯي دٹذ ٣ٸ دس سلٰيٮ ػبصي ثشاي دسٯبٱ اص ٹٰٸ ؿبخق سش اػز ٵ ايٲ
٣ٸ ٹش چٴذ ٵٟز ي ٢ثبس ،ثبيذ دبٳ ٪ٹبي چشثي آصٯبيؾ ؿٶٳذ سا ٳيض ٯـخق ٯي ٳٰبيذ .سٰب٭ اٛدشاد ثدبالي  20ػدب،٩
ثبيؼشي ٹش دٴغ ػب ٩ي ٢دبٳ ٪چشثي داؿشٸ ثبؿٴذ ٵ دس ٯٶاسد خبف دضؿ٤ي ،دٔٛبر اٳؼب٭ آٱ ثيـشش ٯي ؿٶد.
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تیواری قٌذ ًَع  ( 2دیاتت ضیریي )

ﻛﺘﺎ
ﺏ
ﻫ

ديبثز ؿيشيٲ ،ثيٰبسيي اػز ٣ٸ ثب ثبالثٶدٱ ٯيضاٱ ٟٴذ خٶٱ ( ٹيذش٬٧يؼٰي ) ثدٸ د٫يد٤٬ٰٓ ٪دشد ٯٔيدٶة اٳؼدٶ٫يٲ،

ﺎﻯ

٣بٹؾ سٶ٫يذ اٳؼٶ٫يٲ ٵ يب ٹش دٵي ايٲ ٯٶاسد ،ٯـخق ٯي ٧شدد .ديبثز ٹٜشٰديٲ ٓبٯد ٪ٯدش ٥دس ايدبالر ٯش دذٷ
آٯشي٤ب اػز .سخٰيٲ صدٷ ٯي ؿٶد ٣ٸ  %18اٛشاد آٯشي٤بيي ثبالي  65ػب ٩ٯجشال ثٸ ديبثز ٹؼشٴذ.
ديبثز ؿيشيٲ ثٸ ًٶس ؿبيْ ،ٯٶػت آػيت ٓوٶي ؿذٷ ٵ سب ايٲ ٣ٸ سجذي ٪ثٸ ي ٢آػيت ٧ؼدششدٷ ٳـدٶد ،ٳـدبٳٸ اي

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

ٳذاسد .ؿٶاٹذي ٵػٶد داسد ٣ٸ دسيبٛز ٣ب٫شي سب٭ ٰ٣شش ( ثٸ ٵيظٷ دسيبٛز ٰ٣شش ٳـبػشٸ ٛشآٵسي ؿدذٷ ،ؿد٤ش ٵ اٳدٶاّ

ؿيشيٴي) ،ٵسصؽ ٯٴِٮ ٵ اص دػز دادٱ اهبٛٸ ٵصٱ ،ثٸ خٶثي ٯي سٶاٳذ اص ديـشٛز ثيٰدبسي ػ٬دٶ٧يشي ٣ٴدذ٣ .ٴشدش٩
اهبٛٸ ٵصٱ ،ٯٰٔٶال ثبٓض ثٺجٶدي دس ٯشبثٶ٫يؼٮ ٟٴذ ٯي ؿٶد ٵ اٗ٬ت دس اٛشاد ٯجشال ثٸ س ٰ٬٧ ٪ٶ٣ض ٯٔيدٶة ،ٯٴؼدش
ثٸ ًجئي ؿذٱ آٱ ٯي ٧شدد.
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آصٯبيؾ ٹبي ٗشثب٧ ٩شي دس ديبثز ؿيشيٲ ٳٶّ 2

ﻛﺘﺎ
ﺏ
ﻫ

ٟ ٴذ خٶٱ ٳبؿشب ( آصٯبيؾ ٟٴذ خٶٱ ٳبؿشب حذا ٪ٟٹـز ػبٓز ثذٵٱ ٹش٧ٶٳٸ دسيبٛز ٣ب٫شي) ،ػٌح ًجئي

ﺎﻯ

آٱ ٰ٣شش اص  100ٯي٬ي ٧ش٭ دس دػي ٫يشش اػز.

 ٯٶاسد ديؾ ديبثشي ،ثب ٟٴذ خٶٱ ٳبؿشبي  100سب  125ٯي٬ي ٧ش٭ دس دػي ٫يشش ،ٯـخق ٯي ؿٶد.
 ديبثز ،ثب ٟٴذ خٶٱ ٳبؿشبي ثيؾ اص  126ٯي٬ي ٧ش٭ دسدػي ٫يشش ٯـخق ٯي ٧شدد.

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

 آصٯبيؾ ٟٴذ خٶٱ دٵ ػبٓز ثٔذ اص ٗزا ( ٣ٸ ٟٴذ خٶٱ دٵ ػبٓز دغ اص كش ٙيد ٢ٵٓدذٷ ٗدزايي ٯخشلدش،
اٳذاصٷ ٧يشي ٯي ؿٶد ) .ػٌح ًجئي آٱ ٰ٣شش اص  140ٯي٬ي ٧ش٭ دس دػي ٫يشش اػز.

 اٛشاد ػب٫ٮ ثبالي  45ػب ،٩ثبيذ ٹش ػٸ ػب ٩ي ٢ثبس ٬٧ٶ٣ض خٶٱ ٳبؿشبي خٶد سا اٳذاصٷ ٧يشي ٳٰبيٴدذ ٵ اٛدشاد
ثب٘٫ي ٣ٸ ثيـششاص اٛشاد ًجئي دس ٯٔشم خٌشاثشال ثٸ ديبثز ٹؼشٴذ ،ثبيؼشي ثؼيبس ثيـشش اص ٹدش ػدٸ ػدب٩
ي ٢ثبس ،آصٯبيؾ دٹٴذ.
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سرطاى رٍدُ تسره

ﻛﺘﺎ
ﺏ
ﻫ

ػشًبٱ سٵدٷ ثضس ،٥دس ٯؼٰٶّ دٵٯيٲ ٓبٯ ٪ؿبيْ ٯش ٥ٳبؿي اص ػشًبٱ اػز .ايٲ ػدشًبٱ دس سسجدٸ ػدٶ٭ ،چدٸ دس

ﺎﻯ

ثبٳٶاٱ (ثٔذ اص ػشًبٱ سيٸ ٵ ػشًبٱ ػيٴٸ) ٵچٸ دس آٟبيدبٱ( ثٔدذ اص ػدشًبٱ سيدٸ ٵ ػدشًبٱ دشٵػدشبر ) ٟدشاس داسد.
داٳـٰٴذاٱ ٯٔش٠ذٳذ ٣ٸ ا٣ظشيز ٯٶاسد ػشًبٱ سٵدٷ ثضس ،٥اص " دٶ٫يخ ٹبي" سٵدٷ ثضس ٥ٳبؿي ٯي ؿدٶد ( .ثدٸ سؿدذ
ديؾ ػشًبٳي دس ػٌح داخ٬ي سٵدٷ ثضس ،٥دٶ٫يخ اًال ٝٯي ٧شدد) .ثٔذ اص ػشًبٳي ؿذٱ ،ايٲ ػ٬ٶ ٩ٹب ٯدي سٶاٳٴدذ

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

ثٸ ػبيش ثخؾ ٹبي ثذٱ حٰ٬ٸ ٣ٴٴذ ٵ يب ٯٴشـش ؿٶٳذ ٣ٸ ثٸ ايٲ حب٫ز " ٯشبػشبص" ٯي ٧ٶيٴذ .ػدشًبٱ سٵدٷ ثدضس،٥
ثب خبسع ٣شدٱ دٶ٫يخ ٹبي سٵدٷ ثضسٟ ٥ج ٪اص ػشًبٳي ؿذٱ آٱٟ ،بث ٪ديـ٨يشي اػز.
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آصٯبيؾ ٹبي ٗشثب٧ ٩شي دس ػشًبٱ سٵدٷ ثضس٥

ﻛﺘﺎ
ﺏ

سٰب٭ اٛشاد ػب٫ٮ دس ػٲ دٴؼبٷ ػب٨٫ي ٯي ثبيؼز آصٯبيؾ سـخيق خٶٱ ٯخٜي دس ٯذٛٶّ ٵ " ػيٰ٨ٶئيذٵػد٤ٶدي "

ﻫ

سا اٳؼب٭ دٹٴذ٣ ،ٸ اٵ٫ي ػب٫ي ي ٢ثبس ٵ دٵٯي دٴغ ػب ٩ي ٢ثبس س٤شاس ٯي ؿٶد .ثٸ ػبي " ػيٰ٨ٶئيذٵػ٤ٶدي " ،سٰب٭

ﺎﻯ

اٛشاد ػب٫ٮ دس ػٲ دٴؼبٷ ػب٨٫ي ٯي سٶاٳٴذ" ٣ٶ٫ٶٳٶػ٤ٶدي" اٳؼب٭ دٹٴذ ٵ دس كٶسر ًجئدي ثدٶدٱ ٯدٶاسد ٯدز٣ٶس ٵ
ٳذاؿشٲ ػبث٠ٸ ٟج٬ي دٶ٫يخ ٹبي سٵدٷ يب ػشًبٱ سٵدٷ ،ٹش 10ػب ٩ي ٢ثبس ،آٱ سا س٤شاس ٳٰبيٴذ.
 آصٯبيؾ خٶٱ ٯخٜي دس ٯذٛٶّ :ي ٢آصٯبيؾ ؿيٰيبيي ٯي ثبؿذ ٣ٸ ٯ٠دبديش ٳدبچيضخٶٱ دس ٯدذٛٶّ سا آؿد٤بسٯي

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

ػبصد .ايٲ آصٯبيؾ ٣ٸ ٣ٮ ٹضيٴٸ ٵ آػبٱ اػز ،ا٫جشٸ ٹٰيـٸ ٳشيؼٸ ك ي ي ٳٰي دٹذ .ثشخي ػشًبٱ ٹب ثب ايدٲ
آصٯبيؾ سـخيق دادٷ ٳٰي ؿٶٳذ ٵ ثؼيبسي اص ٯٶاسد ٯظجز آٱ٬ٓ ،شي ٗيش اص ػشًبٱ داسٳذ.

 ػيٰ٨ٶئيذٵػ٤ٶدي اٳٌٔب ٙدزيش :ي ٢سٵؽ ٳؼجشب ػشيْ ٵ آػبٱ اػز ٣ٸ دس ٯٌدت اٳؼدب٭ ٯدي ؿدٶد ٵ ٯـدبٹذٷ
ٯؼش٠يٮ ٵ ٳٰٶٳٸ ثشداسي اصػشاحبر ٯـ٤ٶ ١ثخؾ ٹبي اٳشٺبيي سٵدٷ ثضس ٥سا ثشاي دضؿ ٢اٯ٤بٱ دزيش ٯي ػبصد.
اٯب ٯ٠ذاسي ٳبساحز ٣ٴٴذٷ اػز ٵ ثٸ اٳذاصٷ "٣ٶ٫ٶٳٶػ٤ٶدي" ٣بٯ ٪ٵ دٟي ٞٳيؼز.

٣ ٶ٫ٶٳٶػ٤ٶدي :ٯـبٹذٷ سٰبٯي سٵدٷ ثضس ٥سا اٯ٤بٱ دزيش ٯي ػبصد ٵ ٣بٯ ٪سشيٲ ٵ دٟي ٞسشيٲ آصٯبيؾ اػز ،اٯدب
اٗ٬ت ٳيبصٯٴذ اػشٜبدٷ اص داسٵٹبي آسا٭ ثخؾ ٵسيذي اػز ،ثؼيبس ٧شاٳشش ثٶدٷ ٵ ثشخي اص ثيٰدٸ ٳبٯدٸ ٹدب آٱ سا ثدٸ
ٓٴٶاٱ ي ٢اثضاس ٗشثب٧ ٩شي دٶؿؾ ٳٰي دٹٴذ.
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سرطاى هثاًِ

ﻛﺘﺎ
ﺏ
ﻫ

ػبالٳٸ ثيؾ اص  61000آٯشي٤بيي ثٸ ػشًبٱ ٯظبٳٸ ٯجشال ٯي ؿٶٳذ ٣ٸ ٯٴؼش ثٸ ثيؾ اص 13000ٯٶسد ٯش ٥ٯي ٧دشدد.

ﺎﻯ

احشٰب ٩اثشال ٯشداٱ ػٸ ثشاثش ثيؾ اص صٳبٱ اػز ،ٹٰنٴيٲ ٳضدي ٢ثٸ  %90ٯجشاليبٱ ثٸ ايٲ ػشًبٱ ،ثدبالي  55ػدب٩
ػٲ داسٳذ .ايٲ ؿ ٪٤ػشًبٱ ،اص اليٸ دٶؿبٳٴذٷ ػٌح داخ٬ي ٯظبٳٸ ثٸ كٶسر يد ٢سٶٯدٶس ػدٌ ي (ػدشًبٱ دس ػدب )
ؿشٵّ ٯي ؿٶد ٵ ؿبيْ سشيٲ ٓالٯز ٹـذاسدٹٴذٷ آٱ ،ٵػٶد خٶٱ دس ادساس اػز .ا٧ش ثٸ اٳذاصٷ ٣بٛي خٶٱ ثشاي س٘ييش

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

سٳ ٦ادساس دس آٱ ثبؿذ ،سٳ ٦ادساس ٯٰ٤ٲ اػز اص ٯؼي سٵؿٲ سب ٟشٯض سيشٷ ،س٘ييش ٣ٴذ .ػبيش ٳـدبٳٸ ٹدب ٯٰ٤دٲ اػدز
ؿبٯ ٪ثشٵص دسد ٹٴ٨ب٭ د ْٛادساس ،س٤شس ادساس ٵ احؼبع ٳيبص ٗيش ٵأٟي ثٸ د ْٛادساس ثبؿذٛ .شدي ٣دٸ داساي ٓالئدٮ ٵ
ٳـبٳٸ ٹبي ػشًبٱ ٯظبٳٸ اػز ،ثبيذ صيش ٳِش ي ٢دضؿ ٢ٯشخلق ٬٣يٸ ٵ ٯؼبسي ادساسي ( اسٵ٫ٶطيؼز ) ٯٶسد ٯٔبيٴٸ
ٟشاس ٧يشد سب آصٯبيؾ ٹبي سـخيلي ػشًبٱ ٯظبٳٸ دس اٵ٫يٲ ٯشاح ٪ثيٰبسي اٳؼب٭ ؿٶد.
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آصٯبيؾ ٹبي ٗشثب٧ ٩شي ػشًبٱ ٯظبٳٸ

ﻛﺘﺎ
ﺏ
ﻫ

ٗشثب٧ ٩شي ،ؿبٯ ٪آصٯبيؾ ادساس اص ٳِش ٵػٶد ٬٧جٶ ٩ٹبي ٟشٯض اػز ( آصٯدبيؾ ٣بٯد ٪ادساس) .ايدٲ آصٯدبيؾ ٯٰ٤دٲ

ﺎﻯ

اػز اص اثشذا ثب ٳٶاسٹبي سـخيلي اٳؼب٭ ؿٶد ٵ ثب ثشسػي ٯي٤شٵػ٤ٶدي ادساس ٯٶسد سبييذ ٟشاس ٧يشد ،يدب اص اثشدذا سٴٺدب
ثشسػي ٯي٤شٵػ٤ٶدي كٶسر دزيشد .ٯشاح ٪اٵ٫يٸ ػشًبٱ ٯظبٳٸ ٯٰ٤ٲ اػز ثذٵٱ ٳـدبٳٸ ٵ ثدذٵٱ خدٶٱ سيدضي ٟبثد٪
ٯـبٹذٷ دس ادساس ثبؿذ .ٵػٶد خٶٱ دس ادساس ا٣ظشا ثب سٵؽ ٯي٤شٵػ٤ٶدي ٟبث ٪ٯـبٹذٷ ثٶدٷ ٵ ثب چـٮ ٗيش ٯؼ٬ح ديذٷ

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

ٳٰي ؿٶد.

سٰب٭ اٛشادي ٣ٸ ٟجال ٵ يب دس حب ٩حبهش ػي٨بسي ٹؼشٴذ ٵ يب ػبث٠ٸ سٰبع ؿ٘٬ي ثب ثشخي ٯٶاد ؿديٰيبيي ٯٔديٲ ٣دٸ

اٗ٬ت دس كٴبيْ سٳ ٦ػبصي ،چش٭ ،الػشي ٢چشخ ٵ ٣بئٶچٶ ٯٶسد اػشٜبدٷ ٟشاس ٯي ٧يشٳدذ ،داسٳدذ ددغ اص  60ػدب٨٫ي
ثبيذ ثٸ كٶسر دٵسٷ اي اص ٳِش ٵػٶد خٶٱ دس ادساس ٯٶسد ثشسػي ٟشاس ٧يشٳذ.
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آب سیاُ (گلَمَم)

ﻛﺘﺎ
ﺏ
ﻫ

آة ػيبٷ ،ٵهٔيشي ٹٰشاٷ ثب اٛضايؾ ٗيش ًجئي ٛـبس داخ ٪چـٮ ٯي ثبؿذ .آة ػديبٷ ،اكدٌالحي ثدشاي ٧شٵٹدي اص

ﺎﻯ

ثيٰبسي ٹبي چـٮ اػز ٣ٸ ثٸ سذسيغ ثب آػيت دائٰي ٓلت ثيٴبيي ٣ٸ سلبٵيش ثيٴبيي سا ثدٸ ٯ٘دض ٯٴش٠د ٪ٯدي ٣ٴدذ،
ٯٴؼش ثٸ ٣بٹؾ ٟذسر ثيٴبيي ٯي ؿٶد٬ٓ .ز ايٲ ٣ٸ چشا ايٲ ثيٰبسي ٯٴؼش ثٸ ٳبثيٴبيي ٗيش ٟبث ٪ثبص٧ـز ٯدي ٧دشدد
ايٲ اػز ٣ٸ آة ػيبٷ اٗ٬ت ثذٵٱ ٳـبٳٸ ٯي ثبؿذ ،ٯ٨ش صٯبٳي ٣ٸ خي٬ي ديش ؿذٷ ٵ اص دػز دادٱ ثيٴبيي ؿشٵّ ؿدذٷ

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

اػز .ؿٶاٹذ خٶثي ٵػٶد داسد ٯجٴي ثش ايٲ ٣ٸ ثب دسٯبٱ ٛـبس اٛضايؾ يبٛشٸ چـٮ دس آة ػيبٷ ،ٯي سدٶاٱ اص ٳبثيٴدبيي
ػ٬ٶ٧يشي ٣شد.
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آصٯبيؾ ٹبي ٗشثب٧ ٩شي آة ػيبٷ

ﻛﺘﺎ
ﺏ
آ٣بدٯي چـٮ دضؿ٤ي اٯشي٤ب ٛبك٬ٸ ٯٔبيٴٸ ٹبي چـٮ ٣ٸ ؿبٯٗ ٪شثب٧ ٩شي آة ػيبٷ ٳيض ٯي ؿٶٳذ ،سا ثٸ ؿشح ريد٪

ﻫ

سٶكيٸ ٳٰٶدٷ اػز:

ﺎﻯ

 ػٲ  20سب  29ػب٨٫ي :اٛشادي ٣ٸ ػبث٠ٸ اثشال ثٸ آة ػيبٷ دس خبٳٶادٷ خٶد داسٳذ ،ثبيذ ٹش ػٸ سدب ددٴغ ػدب٩
ي ٢ثبس ٯٔبيٴٸ چـٮ ؿٶٳذ .ػبيش اٛشاد دس ايٲ دٵسٷ ػٴي ثبيذ حذا ٪ٟي ٢ثبس ٯٶسد ٯٔبيٴٸ چـٮ ٟشاس ٧يشٳذ.

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

 ػٲ  30سب  39ػب٨٫ي :اٛشادي ٣ٸ ػبث٠ٸ اثشال ثٸ آة ػيبٷ دس خبٳٶادٷ خٶد داسٳذ ،ثبيذ ٹش دٵ سدب چٺدبس ػدب٩
ي ٢ثبس ٯٔبيٴٸ چـٮ ؿٶٳذ .ػبيش اٛشاد دس ايٲ دٵسٷ ػٴي ثبيذ حذا ٪ٟدٵ ثبس ٯٶسد ٯٔبيٴٸ چـٮ ٟشاس ٧يشٳذ.
 ػٲ 64-40ػب٨٫ي :ٹش دٵ سب چٺبس ػب.٩
 ػٲ  65ػب٨٫ي يب ثيـشش :ٹش ي ٢سب دٵ ػب.٩

ٹش چٴذ ي ٢سٶكيٸ ٗشثب٧ ٩شي سػٰي ثشاي ٯٶاسد ػبٰ٫ي ٣ٸ احشٰب ٩خٌش اثشال ًجئي داسٳذ ٵػٶد ٳذاسد ،ثبيؼدشي
سٰب٭ اٛشاد ثبالي  60ػب ، ٩ثٸ ًٶس دٵسٷ اي (ؿبيذ ػب٫يبٳٸ) ٛـبس داخ ٪چـٮ سا اٳذاصٷ ٧يشي ٳٰبيٴذ.
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هالًَم

ﻛﺘﺎ
ﺏ
ﻫ

خٌشٳب ١سشيٲ ؿ ٪٤ػشًبٱ دٶػز ،ٯالٳٶ٭ ٯي ثبؿذ .ٯالٳٶ٭ ثذخيٰي" ٯالٳٶػيز " ٹب اػز ٣ٸ ايدٲ ػد٬ٶ ٩ٹدب دس

ﺎﻯ

دٶػز ،سٳ٨ذاٳٸ سٶ٫يذ ٯي ٣ٴٴذ .اػشٔذاد اثشال ثٸ ٯالٳٶ٭ ٯٰ٤ٲ اػز اسطي ثبؿذ ٵ صيبد ٟشاس٧شٛشٲ دس ٯٔشم آٛشدبة ٵ
آٛشبة ػٶخش٨ي ٹٮ ،خٌش اثشال سا اٛضايؾ ٯي دٹذ.

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

ػشًبٱ دٶػز ،ؿبيْ سشيٲ ػشًبٱ ٯي ثبؿذ .ٹشچٴذ ٣ٸ ٛٶايذ ٗشثب٧ ٩شي ػشًبٱ دٶػز ٳبٯـخق اػز ،اٯب دسٯبٱ
دس ٯشاح ٪اٵ٫يٸ ٯي سٶاٳذ ٯٶطش ثبؿذ .ٯالٳٶ٭ ٹب ٯٰ٤ٲ اػز دس ٯشح٬ٸ ٳبص ١سش ثب ٯٔبيٴدبر ٯدٴِٮ دٶػدز سـدخيق
دادٷ ؿٶٳذ .دسٯبٱ ٯالٳٶ٭ ٹب دس ٯشح٬ٸ ٳبص ١سش ٳؼت ثٸ ٯشح٬ٸ هخيٮ ٣ٸ سؿذ سٵ ثٸ دبييٲ داؿدشٸ ٵ ثدٸ اليدٸ ٹدبي
ٰٓي ٞسش دٶػز ٳٜٶر ٣شدٷ ،اص ٯٶ٠ٛيز ثيـششي ثشخٶسداس اػز.
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آصٯبيؾ ٹبي ٗشثب٧ ٩شي ٯالٳٶ٭

ﻛﺘﺎ
ﺏ
ﻫ

ٯٔبيٴٸ سٰب٭ ٳٶاحي دٶػز ثذٱ .اٳؼٰٲ ػشًبٱ آٯشي٤ب ديـٴٺبد ٯي ٣ٴذ ٣ٸ دٶػز ثذٱ دس ػٴيٲ  20سب  40ػدب٨٫ي،

ﺎﻯ

ٹش ػٸ ػب ٩ي ٢ثبس ٵ ثٔذ اص  40ػب٨٫ي ٹش ػب ٩ي ٢ثبس ،ٯٶسد ٯٔبيٴٸ دضؿ٤ي ٟشاس ٧يشد.
ا٧ش ٯشٶػٸ ي ٢خب ٩ػيبٷ ثب ٯـخلبر صيش ؿذيذ ،ثٸ دضؿ ٢ٳـبٱ دٹيذ:
ٌٟ ش ثيـشش اص  6ٯي٬ي ٯشش

 داساي حبؿيٸ ٳبٯٴِٮ

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

 ٳبٯش٠بسٱ ،ثٸ ٯٜٺٶ٭ ؿ ٪٤ٳبٹٰٶاس

 داساي ا٨٫ٶي سٳ٨ي ٯش٘يش ،ئٴي چٴذ سٳ٨ي يب سٳ ٦ٹبي ٗيش ٯٰٔٶ ٩ٯبٳٴذ آثي يب ػيبٷ.
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اٹٰيز ٗشثب٧ ٩شي ػالٯز

ﻛﺘﺎ
ﺏ

دس ػالٯز خٶد ٳ٠ؾ ٔٛب ٩داؿشٸ ثبؿيذ ،سٔ ٪٬ٳ٤ٴيذ ٵ ٹش چدٸ صٵدسدش دس خلدٶف آصٯدبيؾ ٹدبي ٗشثدب٧ ٩دشي ثدب

ﻫ

دضؿ ٢خٶد ٯـٶسر ٣ٴيذ .آصٯبيؾ ٹب ٵ س ٠ي٠بر ػذيذ ٹٰٶاسٷ دس حب ٩سٶػٔٸ ٵ ديـشٛز ٹؼشٴذ .ا٧ش دس ثبسٷ ايدٲ

ﺎﻯ

٣ٸ دٟي٠ب ٣ذاٯي ٢اص آصٯبيؾ ٹب ثشاي ؿٰب ٯٴبػت ٵ دسػز اػز ،دشػؾ داسيذٌٜ٫ ،ب ايٲ ٳ٨شاٳدي ٹدب سا ثدب دضؿد٢
خٶد دس ٯيبٱ ث٨زاسيذ .داٳؼشٲ ايٲ ٯٌ٬ت ٯٺٮ اػز چٶٱ ٣ٸ دضؿ٤بٱ سٴٺب ٯي سٶاٳٴذ اٛضايؾ احشٰب ٩اثدشال ٛدشد ثدٸ
ي ٢ثيٰبسي سا ٯـخق ٣ٴٴذ ٵ ايٲ ثيٰبسي ا٫ضاٯب ٯٰ٤ٲ اػز ٟبث ٪دديؾ ٧يدشي ٳجبؿدذ .ثدٸ ًدٶس ػدبدٷ سدش ،ثدشاي

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

اًٰيٴبٱ اص ايٲ ٣ٸ دضؿ ٢ؿٰب ،ثيٰبسي سا سب آٳؼب ٣ٸ ٯٰ٤ٲ اػز صٵدسش سـخيق دادٷ ٵ ثٸ ًٶس ٯٴبػت دسٯبٱ ٣ٴذ،
ؿٰب ٳيبص خٶاٹيذ داؿز ٣ٸ ثب اٵ ثٸ ٧ٶٳٸ اي ٹٰ٤بسي ٳٰبييذ سب ثشٶاٳذ اص ٳضدي ٢ػالٯشي ؿٰب سا دبيؾ ٳٰبيذ.

Women's health risks

www.mayoclinic.com

Women's health 10 facts
www.who.int

Disease prevention in women
www.emedicinehealth.com
safarifardas@Gmail.com
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ط
خ
نشاهن اهي رانک
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ﻛﺘﺎ
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٧بٹي اٵٟبر س٘ييشاسي دس ػالٯشي ٛشد ديؾ ٯي آيذ ٣ٸ سٶػٸ ثٸ آٱ ٹب ثؼيبس ٯٺٮ اػز .ايٲ ٓالئٮ ٯٰ٤ٲ اػز ٳـبٳٸ

ﺎﻯ

ٹبي خبكي اص ثيٰبسي ػشًبٱ ثبؿٴذ .ثب ٯـبٹذٷ ٳٰٶدٱ ايٲ ٓالئٮ ثبيذ ٛٶساً ثٸ دضؿ ٢ٯشاػٔٸ ٣شد.
ا٫جشٸ ٯٰ٤ٲ اػز ايٲ ٳـبٳٸ ٹب د٫ي ٪ثش ٵػٶد ػشًبٱ ٳجبؿذ .دالي ٪ٯشٔذدي ثشاي ٹش دسدي ٵػٶد داسد ٣ٸ ثؼيبسي
اص ٟؼٰزٹبي ثذٱ سا س زسأطيش ٟشاس ٯيدٹذ .اٯب ايٲ ٵهٔيز ثٸ ٯٔٴي آٱ ٳيؼز ٣ٸ ثذٵٱ ٯشاػٔٸ ثٸ دضؿ ٢ٯيسٶاٱ

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

احشٰب ٩ٵػٶد ثيٰبسي ثذخيٮ سا سد ٣شد .حشٰب دس كٶسر ٯـبٹذٷ ٓالئٮ ٗيش ٯٴشِشٷ ثٸ دضؿ ٢ٯشاػٔٸ ٳٰبييذ ٵ
ٯٔبيٴبر ٣بٯ ٪دضؿ٤ي سا ثٸًٶس ٯٴِٮ اٳؼب٭ دٹيذ .ٯشأػٜبٳٸ ،ثؼيبسي اص اٛشاد ايٲ ٳـبٳٸ ٹب سا ٳبديذٷ ٯي٧يشٳذ ٵ دس
ٳشيؼٸ ٹٴ٨بٯي ٯشٶػٸ حوٶس ثيٰبسي ثذخيٰي ٯيؿٶٳذ ٣ٸ ٰ٣ي ديش ؿذٷ اػز .ا٧ش ثيٰبسي ثذخيٮ دس ٯشح٬ٸ
صٵدسشي اص سؿذ خٶد ،سـخيق دادٷ ؿٶد ،اٯ٤بٱ دسٯبٱ ثٺششي داسد.

ٯٰٔٶالً ثبٳٶاٱ ثيـشش اص آٟبيبٱ ٳؼجز ثٸ اٳؼب٭ ٯٔبيٴبر سٶكيٸ ؿذٷ دضؿ٤ي ٵ ٗشثب٨٫شي ثيٰبسي ٹب سٶػٸ ٳـبٱ
ٯيدٹٴذ .ا٫جشٸ ٹٰيـٸ ايٲ ٧ٶٳٸ ٳيؼز .ثٸٓٴٶاٱ ٯظب ،٩ثبٳٶاٱ ػٶاٱسش ٯٰٔٶالً ٳـبٳٸ ٹبيي سا ٳبديذٷ ٯي٧يشٳذ ٣ٸ
اٯ٤بٱ داسد ثٸ ٵػٶد ػشًبٱ اؿبسٷ داؿشٸ ثبؿذ.
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تغییرات در غذد لٌفاٍی
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سٶس٭ ،ٵػٶد دسد٧ ،ش٭ ؿذٱ ٵ يب ثٸ سٳ ٦ٯبي ٪ثٸ ٟشٯض دسآٯذٱ ،ٳـبٳٸ ٹبي ٵػٶد ثيٰبسي دس ٗذد ٫ٴٜبٵي اػز .ديذا
ؿذٱ ثشآٯذ٧ي يب سٶدٷاي دس ٗذد ٫ٴٜبٵي صيش ث٘٧ ،٪شدٱ٣ ،ـب٫ٸ ساٱ يب دس ٹش ػبي دي٨شي اص ثذٱ ،ؿبيذ د٫ي٪
ٳ٨شاٱ٣ٴٴذٷاي داؿشٸ ثبؿذ .ا٧ش ٗذٷ اي ٫ٴٜبٵي ثشذسيغ ثضس ٥ٯيؿٶد ٵ ايٲ ٵهٔيز ثيؾ اص ي ٢ٯبٷ اداٯٸ داؿشٸ

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

اػز ،ثبيذ ثٸ دضؿ ٢ٯشاػٔٸ ٳٰٶد.

دضؿ ٢ٯٔبيٴبر سا اٳؼب٭ ٯيدٹذ .اٯ٤بٱ داسد ثضس ٥ؿذٱ ٗذٷ ٫ٴٜبٵي د٫ي٬ي ٯبٳٴذ ٵػٶد ٜٓٶٳز دس ثذٱ داؿشٸ ثبؿذ.

ا٧ش دس ثذٱ ثيٰبس ٜٓٶٳشي ٵػٶد ٳذاؿشٸ ثبؿذ ،دضؿ ٢ٯٰٔٶالً دػشٶس ثيٶدؼي يب ٳٰٶٳٸثشداسي اص ٗذٷ ٫ٴٜبٵي يب اٳؼب٭
آصٯبيؾ ٹبي ٯخش ٚ٬خٶٳي سا ٯي دٹذ.
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ست ؿذيذ ثبالي 39/4دسػٸ ػبٳشي٧شاد يب ست ٯضٯٲ٣ ،ٸ ٯٰٔٶالً ثيؾ اص ي ٢ٹٜشٸ اداٯٸ داسد ،ٳـبٳٸ ٹبي ٯٺٰي
ٹؼشٴذ .اٯ٤بٱ داسد سجي ٣ٸ ٳشٶاٱ د٫ي٬ي ثشاي آٱ ديذا ٣شد ،ٳـبٳٸاي اص ٵػٶد ػشًبٱ ثبؿذ ٵ ؿبيذ ٹٮ ٳـبٳٸاي اص

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

ثيٰبسي آٳٜٶالٳضا يب ثيٰبسي دي٨شي اػز ٣ٸ ثبيذ دسٯبٱ ؿٶد.

ا٣ظش ػشًبٱٹب دس ٯشح٬ٸاي اص س٤بٯ ٪خٶد ثبٓض ايؼبد ست ٯيؿٶٳذ .دس اٗ٬ت ٯٶاسد ،دغ اص آٳ٤ٸ ػشًبٱ اص ٯ٤بٱ

اٵ٫يٸ خٶد ٧ؼششؽ ٯييبثذ ٵ ثٸ ٟؼٰز دي٨شي اص ثذٱ حٰ٬ٸ ٯي٣ٴذ ،ست ثشٵص ٯيٳٰبيذ .اٯب اٯ٤بٱ داسد ػشًبٱٹبي
خٶٱ ٯبٳٴذ ٫ٴٜٶ٭ يب ٫ٶٰ٣ي ٹٮ ثبٓض ايؼبد ست ؿٶٳذ .سجي ٣ٸ ٳشٶاٱ سٶػيٺي ثشاي ٵػٶد آٱ ديذا ٣شد ٳجبيذ ٳبديذٷ

٧شٛشٸ ؿٶد .ثبيذ ثب دضؿ ٢ٯـٶسر ٳٰٶد .دضؿ ٢ثشاي يبٛشٲ ٓ٬ز ست ،ثشسػي ٹبي ٯخشٜ٬ي سا اٳؼب٭ دادٷ ،آصٯبيؾ
ٹبيي سـخيلي سا دسخٶاػز ٯي ٣ٴذ.
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من ضذى ًاخَاستِ ٍزى

ﻛﺘﺎ
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٣ٮ ؿذٱ ٗيشٯٴشِشٷ ٵصٱ ،ثذٵٱ ٧شٛشٲ سطيٮٗزايي ثبٓض ٳ٨شاٳي ٯيؿٶد ،صيشا ٵصٱ ا٣ظش اٛشاد ثٸساحشي ٣بٹؾ

ﺎﻯ

ٳٰييبثذ .ا٧ش دس ي ٢دٵسٷ صٯبٳي ٣ٶسبٷ ،ثٸٓٴٶاٱ ٯظبُ ٩ش ٙٯذر چٴذ ٹٜشٸ ،ثيؾ اص  %10اص ٵصٱ ثذٱ ٣ٮ ؿٶد،
ثذٵٱ آٳ٤ٸ ؿخق ثٸ ًٶس ٔٛب ٩سالؽ ٣شدٷ يب ٯ٠ذاس ٗزاي ٯلشٛي اؽ ٰ٣شش ؿذٷ ثبؿذ ،ثبيذ ثٸ دضؿ ٢ٯشاػٔٸ
ٳٰبيذ.

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

دضؿ ٢ٯٔبيٴٸاي ٬٣ي اٳؼب٭ ٯيدٹذ ٵ دسثبسٷ سطيٮ ٗزايي ٵ ٵسصؽ ٹبي ثذٳي دشػؾ ٯي٣ٴذ .اٵ ٹٰنٴيٲ ٳـبٳٸ ٹبي
دي٨ش سا ٹٮ ثشسػي ٯي ٣ٴذ ٵ ٯٰ٤ٲ اػز آصٯبيؾ ٹبيي سا دسخٶاػز ٳٰبيذ .ا٫جشٸ ٯٰ٤ٲ اػز دغ اص اٳؼب٭
ثشسػيٹبيي الص٭ ٯـخق ؿٶد ٣ٸ ايٲ ٣بٹؾ ٵصٱ ٓ٬ز دي٨شي ،ثٸٓٴٶاٱ ٯظب ٩ٳبؿي اص دش٣بسيي ٗذٷ سيشٵئيذ داسد.
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درد آزاردٌّذُ ضنن ٍ افسردگی
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ٹش ٛشدي ٣ٸ ؿ٤ٮ دسد داسد ٵ احؼبع اٛؼشد٧ي ٯي٣ٴذ ،ثٸ ٯٔبيٴٸ ٣بٯ ٪دضؿ٤ي احشيبع داسد٧ .شچٸ اٯ٤بٱ داسد ايٲ
ٓالئٮ ٓ٬شي ٗيش اص ػشًبٱ داؿشٸ ثبؿٴذ .ثشخي اص ٯ ٠٠بٱ ٯشٶػٸ ؿذٷاٳذ ثيٲ اٛؼشد٧ي ٵ ػشًبٱ ٫ٶصأٰ٫ذٷ ساثٌٸاي
ٵػٶد داسد ،اٯب ايٲ ساثٌٸ ٹٴٶص ٣بٯالً سٵؿٲ ٳـذٷ اػزٓ .الئٮ دي٨شي ٣ٸ اٯ٤بٱ داسد ٹٰشاٷ ثب ؿ٤ٮ دسد ٵ اٛؼشد٧ي

خب٣ؼششي دس ٯيآيذ.

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

اسٜب ٝاٛشذ ؿبٯ ٪صسد ؿذٱ دٶػز ٵ ٳبحيٸ ػٜيذ چـٮ يب س٘ييش سٳ ٦ٯذٛٶّ اػز ٣ٸ دس اٗ٬ت ٯٶاسد ،ٯذٛٶّ ثٸ سٳ٦

دضؿ ٢ٯٔبيٴٸ دٟي ٞثذٳي سا ثٸ ٰٓ ٪ٯيآٵسد ٵ ػبث٠ٸ ثٺذاؿشي ثيٰبس سا ثٸ دٟز يبدداؿز ٯي٣ٴذ .ػذغ ٯٰ٤ٲ

اػز دضؿ ٢دػشٶس دٹذ ثشسػي ٹبيي ٯبٳٴذ ٓ٤غ ثشداسي اص ٜٟؼٸ ػيٴٸ ،ػي.سي.اػ٤ٲ ،ا٭.آس.آي ٵ احشٰبالً
اػ٤ٲٹب ٵ سؼزٹبي دي٨شي اٳؼب٭ ؿٶد.
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خستگی تذًی یا رٍحی
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ﺎﻯ

خؼش٨ي ي٤ي دي٨ش اص ٳـبٳٸ ٹبي ٗيش ٵاه ي اػز ٣ٸ اٯ٤بٱ داسد ثٸ ٵػٶد ػشًبٱ اؿبسٷ دال٫ز ٣ٴذ .اٯب ٯٰ٤ٲ
اػز سٔذاد صيبدي اص ٯـ٤الر دي٨ش ٹٮ ايٲ ٓالٯز سا ثٸٵػٶدآٵسٳذ .خؼش٨ي ٹٮ ٯبٳٴذ ست ،ٯٰ٤ٲ اػز دغ اص
سـ٤ي ٪ٵ ٧ؼششؽ ػشًبٱ اسٜب ٝاٛشذ .ا٫جشٸ ٯٰ٤ٲ اػز خؼش٨ي دس ٯشاح ٪اٵ٫يٸ ٫ٶٰ٣ي يب دس ثشخي اص ٯٶاسد

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

ػشًبٱٹبي سٵدٷ ثضس ٥يب ٯٔذٷ ٹٮ ثشٵص ٣ٴذ.

ا٧ش ؿخلي ٗب٫جب احؼبع ٯي ٳٰبيذ ٣ٸ ثؼيبس خؼشٸ اػز ٵ ايٲ خؼش٨ي ثب اػششاحز ٳٰٶدٱ ٣بٹؾ ٳٰي يبثذ ،ثبيذ
ثٸ دضؿ ٢ٯشاػٔٸ ٣ٴذ .دضؿٓ ٢الئٮ خؼش٨ي ٵ ٹٰنٴيٲ ٹشٓالئٮ دي٨شي ٣ٸ ٯٶػٶد ثبؿذ سا اسصيبثي ٯي٣ٴذ سب ٓ٬ز
اك٬ي يب صٯيٴٸاي خؼش٨ي سا سٔييٲ ٳٰبيذ .دسٯبٱ خؼش٨ي ثٸ ٓ٬ز اك٬ي يب صٯيٴٸاي ايؼبد آٱ ثؼش٨ي داسد.
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ػشٛٸ ٣شدٱ ؿخلي ٣ٸ ػشٯب خٶسدٷ ،آٳ٬ٜٶآٳضا داسد يب دچبس اٳٶاّ ٯخش ٚ٬آ٫شطي ٯيثبؿذٗ ،يشٯٴشِشٷ ٳيؼز٧ .بٹي
اٵٟبر ػشٛٸ ٣شدٱ ي٤ي اص ٓٶاسم ػبٳجي ٯلش ٙداسٵ ٯيثبؿذ .اٯب ػشٛٸ ًٶالٳيٯذر ،ٯخلٶكبً ا٧ش ثيؾ اص حذٵد

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

ػٸ ٹٜشٸ اداٯٸ يبثذ ،ٳجبيذ ٳبديذٷ ٧شٛشٸ ؿٶد .ايٲ ٳٶّ ػشٛٸ ٣شدٱ ؿبيذ ي٤ي اص ٓالئٮ ػشًبٱ ثبؿذ ،يب ٯٰ٤ٲ اػز
ٳـبٳ٨ش ٯـ٤الر دي٨شي ٯبٳٴذ ثشٵٳـيز ٯضٯٲ يب ثبص٧ـز اػيذ ٯٔذٷ ثبؿذ.

دضؿ ،٢ػبث٠ٸ دضؿ٤ي ثيٰبس سا يبدداؿز ٯي٣ٴذ٬٧ ،ٶي اٵ سا ٯٔبيٴٸ ٯيٳٰبيذ ،ٳ ٶٷ ٰٓ٤٬شد سيٸ اٵ سا ثشػي ٯي٣ٴذ ٵ
ؿبيذ دػشٶس دٹذ ساديٶ٧شاٛي ٜٟؼٸ ػيٴٸ اٳؼب٭ ؿٶد ،ثٸ ٵيظٷ ايٴ٤ٸ ا٧ش ثيٰبس ػي٨بسي ثبؿذ .دغ اص ؿٴبػبيي ٓ٬ز
اك٬ي يب صٯيٴٸاي ػشٛٸ ٣شدٱ ،دضؿ ٢دػشٶس دسٯبٱ ٯي دٹذ.
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ٯٰ٤ٲ اػز ثشخي اٛشاد دچبس اخشال ٩ثٗ ْ٬زا ،ٯبئبر يب ٹش دٵ ثبؿٴذ ،ٵ٫ي يبد ٧شٛشٸ اٳذ چ٨ٶٳٸ ثب ايٲ ٵهٔيز
ثؼبصٳذ ٵ ثٸ صٳذ٧ي خٶد اداٯٸ دٹٴذ ٵ ثٸ ٯشٵس صٯبٱ سطيٮٕ رايي خٶد سا ثٸ سطيٰي آث٤ي سش ٯبٳٴذ ػٶح س٘ييش دٹٴذ.

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

اٯب اٯ٤بٱ داسد دؿٶاسي ٰٓ ٪ث ْ٬ٳـبٳٸاي اص ػشًبٱٹبي دػش٨بٷ ٧ٶاسؿي ٯبٳٴذ ػشًبٱ ٯشي ثبؿذ.

دضؿ ،٢ػبث٠ٸ ثٺذاؿشي ثيٰبس سا ثٸ دٟز يبدداؿز ٯي٣ٴذ ٵ احشٰبالً دػشٶس اٳؼب٭ ساديٶ٧شاٛي ٜٟؼٸ ػيٴٸ سا ٯي دٹذ.
ٹٰنٴيٲ اٯ٤بٱ داسد دضؿ ٢ٯشخلق ٧ٶاسؽ ،آٳذٵػ٤ٶدي ٟؼٰز ثباليي دػش٨بٷ ٧ٶاسؽ سا اٳؼب٭ دٹذ ٵ ٯشي ثيٰبس

سا ٯٔبيٴٸ ٣ٴذ .ؿبيذ ثشسػي ٹبي دي٨شي ٯبٳٴذ سؼز ث ْ٬ٯبدٷ حبػت ثبسيٶ٭ ٵ ػي.سي.اػ٤ٲ يب ا٭.آس.آي ٯشي ٹٮ
اٳؼب٭ ؿٶد.

safarifardas@Gmail.com

57

تغییرات پَستی

ﻛﺘﺎ
ﺏ
ﻫ
ﺎﻯ

س٘ييش سٳ ،٦س٘ييش هخبٯز ٵ ثٸ ساحشي خٶٳشيضي ٣شدٱ دٶػز اص ٯٶاسد س٘ييشار دٶػشي ٹؼشٴذ .ٳجبيذ سٴٺب ٯشاٟت
س٘ييشار دس خب٩ٹبي دٶػشي خٶد ثبؿيذ ،ٹش چٴذ ٣ٸ آٱ ٹب ٯٰ٤ٲ اػز اص ٳـبٳٸٹبي ٯـخق ػشًبٱ دٶػز ثبؿٴذ.

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

ثبيذ ٯشاٟت س٘ييشار دس سٳ٨ذاٳٸداس ؿذٱ دٶػز خٶد ٹٮ ثٶد.

دس كٶسر خٶٳشيضي ٳب٧ٺبٳي دٶػز يب دٶػشٸداس ؿذٱ ٯٜشى آٱ ثبيذ ثٸ دضؿ ٢ٯشاػٔٸ ٳٰٶد .ٯشاػٔٸ ثٸ دضؿ ٢ٳجبيذ
اص چٴذ ٹٜشٸ سؼبٵص ٳٰبيذ.

دضؿ ،٢ثشاي دي ثشدٱ ثٸ د٫ي ٪ثشٵص س٘ييشار دس دٶػز ،ػبث٠ٸ ثٺذاؿشي ثيٰبس سا ثٸ دٟز يبدداؿز ٯي٣ٴذ ٵ ٯٔبيٴٸ
ثذٳي دٟي٠ي اٳؼب٭ ٯيدٹذ .ٯٰ٤ٲ اػز دضؿ ٢دػشٶس دٹذ ٳٰٶٳٸثشداسي اص دٶػز ٹٮ كٶسر ٧يشد سب ثشٶاٳذ اٯ٤بٱ
ٵػٶد ػشًبٱ سا سد ٣ٴذ.
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خًَریسی ًا تجا

ﻛﺘﺎ
ﺏ
ﻫ

ﺎﻯ

ا٧ش ٛشدي ثجيٴذ ٟؼٰشي اص ثذٳؾ ثذٵٱ د٫ي ٪خٶٳشيضي ٯي٣ٴذ ،ا٧ش خٶٱ ثبال ثيبٵسد ،خٶٱ س٣ ٚٴذ يب دس ٯذٛٶّ يب
ادساسؽ خٶٱ ٵػٶد داسد ،ثبيذ ثٸ دضؿ ٢ٯشاػٔٸ ٳٰبيذ.

ا٫جشٸ ٵػٶد خٶٱ دس ٯذٛٶّ ٯٰ٤ٲ اػز ٳبؿي اص ثٶاػيش يب ٹٰٶسٵييذ ثبؿذ ٵ٫ي اٯ٤بٱ داسد ٣ٸ ٳـبٳٸ ٵػٶد ػشًبٱ

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

سٵدٷ ثضس ٥يب ساػز سٵدٷ ٹٮ ثبؿذ.

ا٧ش دس ٯذٛٶّ خٶٱ ٵػٶد داسد ،ٯٰ٤ٲ اػز دضؿ ٢دػشٶس دٹذ ثشػي ٹبيي ٯبٳٴذ آٳذٵػ٤ٶدي سٵدٷ ثضس ٥اٳؼب٭
ؿٶد .دس آٳذٵػ٤ٶدي ثب اػشٜبدٷ اص ٫ٶ٫ٸاي ث٬ٴذ ٵ اٳٌٔبٙدزيش ٣ٸ دس ي ٢اٳشٺبي آٱ دٵسثيٴي ٳلت ؿذٷ اػز سٵدٷ
ثضس ٥سا ٯٔبيٴٸ ٯي٣ٴٴذ .ا٧ش دس ادساس خٶٱ ٵػٶد داؿشٸ ثبؿذ ،اٯ٤بٱ داسد سؼزٹبي دي٨شي ٯبٳٴذ آٳذٵػ٤ٶدي ٯظبٳٸ

ٵ ٳٰٶٳٸثشداسي اص ثبٛز كٶسر ٧يشد .ٵػٶد خٶٱ دس خ٬ي ٯٰ٤ٲ اػز ثٸ دالي ٪ٯشٔذدي اسٜب ٝاٛشذ ٣ٸ سثٌي ثٸ

ػشًبٱ ٳذاسٳذ؛ اٯب چٴذ ٳٶّ ػشًبٱ (ثٸٓٴٶاٱ ٯظب ،٩ػشًبٱ سيٸ ،ٯشي ،دٹبٱ ) ٳيض اٯ٤بٱ داسد ثبٓض ٵػٶد خٶٱ دس
خ٬ي ؿٶٳذ.
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ثبٳٶاٳي ٣ٸ ٹٴٶص يبئؼٸ ٳـذٷاٳذ ٯٰٔٶالً ثٸ خٶٳشيضي ثيٲ دٵسٷٹبي ٟبٓذ٧ي سٶػٸ ٳٰي٣ٴٴذ ٵ ٹٰنٴيٲ سٰبي ٪داسٳذ
خٶٳشيضي دػش٨بٷ ٧ٶاسؽ سا ٳبديذٷ ث٨يشٳذ ،صيشا دچبس ايٲ اؿشجبٷ ٯيؿٶٳذ ٣ٸ ايٲ خٶٳشيضي ٯشثٶى ثٸ دٵسٷ ٟبٓذ٧ي
آٱ ٹب اػز .ا٧ش خبٳٰي دس دٵسٷ ٟبٓذ٧ي ثٸ ػش ٳٰيثشد ،ٵ٫ي دچبس خٶٳشيضي سٴبػ٬ي اػز ،ثبيذ ثٸ دضؿ ٢ٯشاػٔٸ
ٳٰبيذ سب اٵ ثب اٳؼب٭ ثشسػيٹبي الص٭ ثشٶاٳذ احشٰب ٩ٵػٶد ػشًبٱ ٯظبٳٸ يب ٬٣يٸ سا سد ٣ٴذ .خٶٳشيضي دغ اص يبئؼ٨ي
ٹٮ ٹٰيٲ ٵهٔيز سا داسد ،صيشا ٯٰ٤ٲ اػز ٓالٯز ػشًبٱ اليٸ داخ٬ي سحٮ يب خٶٳشيضي دػش٨بٷ ٧ٶاسؽ ي٤ي اص

ﻛﺘﺎ

ٓالئٮ ػشًبٱ سٵدٷ ثضس ٥ٵ ساػز سٵدٷ ثبؿذ.
دضؿ ٢ػبث٠ٸ ثٺذاؿشي خبٳٮ ثيٰبس سا ثٸ دٟز يبدداؿز ٯيٳٰبيذ ٵ ثؼشٸ ثٸ صٯبٱ كٶسر ٧شٛشٲ خٶٳشيضي ٵ ٓالئٮ
دي٨ش ،احشٰبالً دػشٶسٯيدٹذ ػٶٳٶ٧شاٛي يب ٳٰٶٳٸثشداسي اٳؼب٭ ؿٶد.

ﺏ
ﻫ
ﺎﻯ

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ
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تغییرات در دّاى

ﻛﺘﺎ

ﺏ

ا٧ش ٛشدي ػي٨بس ٯي٣ـذ يب سٶسٶٱ ٯيػٶد ،ثبيذ ٯشاٟت هبئبر ٯضٯٲ دٹبٳي ٣ٸ ا٫شيب٭ ٳٰييبثٴذ ،ثبؿذ .ٹٰنٴيٲ
ثبيذ ٯشاٟت ٵػٶد ٤٫ٸٹبي ػٜيذ دس داخ ٪دٹبٱ يب ثشٵص ٳ٠بى ػٜيذ ثشسٵي صثبٱ خٶد ثبؿذ .اٯ٤بٱ داسد ايٲ س٘ييشار،

ﻫ

ٳـبٳٸ ٹبي ديؾ ػشًبٳي ثبؿذ ٣ٸ ثشذسيغ ديـشٛز ٣ٴذ ٵ ثٸ ػشًبٱ دٹبٱ سجذي ٪ؿٶد.
دٳذاٳذضؿ ٢يب دضؿ ،٢ػبث٠ٸ ثٺذاؿشي ثيٰبس سا ثب دٟز يبدداؿز ٯي٣ٴذ ،س٘ييشار ايؼبد ؿذٷ سا ٯٔبيٴٸ ٯيٳٰبيذ ٵ

ﺎﻯ

ػذغ سلٰيٮ ٯي٧يشد ٣ٸ چٸ سؼزٹبي دي٨شي ،ٯبٳٴذ ٳٰٶٳٸثشداسي اص ثبٛز الص٭ اػز اٳؼب٭ ؿٶٳذ.

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ
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سَء ّضن پی در پی ٍ ّویطگی

ﻛﺘﺎ
ﺏ
ﻫ

ثؼيبسي اص اٛشاد ،ٯخلٶكبً ٹٴ٨بٯي٣ٸ ديشسش ؿذٷاٳذ ،ا٧ش دچبس ػٶء ٹوٮ ؿذيذ ؿٶٳذ ٤ٛش ٯي٣ٴٴذ دچبس حٰ٬ٸ ٬ٟجي

ﺎﻯ

ؿذٷاٳذ .اٯب ٯٰ٤ٲ اػز ػٶء ٹوٮ ديٶػشٸ يب ًٶالٳي ٳـبٳ٨ش ػشًبٱٹبي ٯشي٬٧ ،ٶ ،يب ٯٔذٷ ثبؿذ .ثبيذ آٱ سا ثٸ
دضؿ ٢اًالّ داد .دضؿ ،٢ػبث٠ٸ ثٺذاؿشي ثيٰبس سا ثٸ دٟز يبدداؿز ٯيٳٰبيذ ٵ دسثبسٷ ٯٶاسد ثشٵص ػٶء ٹوٮ ،دشػؾ
ٯي٣ٴذ .ثشاػبع ايٲ ػبث٠ٸ ثٺذاؿشي ٵ دبػخٹبيي ٣ٸ ثيٰبس ثٸ دشػؾٹبي دضؿ ٢ٯيدٹذ ،دضؿ ٢سلٰيٮ ٯي٧يشد

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

٣ٸ چٸ سؼزٹبيي ثبيذ اٳؼب٭ ؿٶد ٵ ايٴ٤ٸ آيب ثبيذ ثيٰبس سا ثٸ ٯشخلق ثيٰبسيٹبي ٬ٟت ،ٯشخلق ٧ٶاسؽ يب
ٯشخلق ٧ٶؽ ٵ ح ٞ٬ٵ ثيٴي اسػبّ دٹذ.

ثبٳٶاٳي ٣ٸ ثبسداس ؿذٷاٳذ ؿبيذ ثٸ خبًش داؿشٸ ثبؿٴذ ٣ٸ ثٸ ٹٴ٨ب٭ اٛضايؾ ٵصٱ ،دچبس ػٶء ٹوٮ ؿذٷ ثٶدٳذ .اٯب
ػٶءٹوٰي ٣ٸ د٫ي ٪آؿ٤بسي ٳذاسد ؿبيذ ٓالٯشي ٹـذاسدٹٴذٷ ثبؿذ.
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ٍجَد تَدُ در پستاى

ﻛﺘﺎ
ﺏ

ا٣ظش ثبٳٶاٱ ٣بٯالً اص ٵهٔيز دؼشبٱٹبي خٶد آ٧بٷ ٹؼشٴذ ،حشي ا٧ش ثٸ ًٶس ٯٴِٮ خٶدؿبٱ آٳٺب سا ٯٔبيٴٸ ٳ٤ٴٴذ،
ٯيداٳٴذ ٣ٸ ثبيذ ٯشاٟت ُٺٶس سٶدٷ دس آٱ ٹب ثبؿٴذ .اٯب ايٲ سٴٺب ٓالٯشي ٳيؼز ٣ٸ دس دؼشبٱ ُبٹش ٯيؿٶد ٣ٸ

ﻫ

احشٰبالً ثٸٵػٶد ػشًبٱ اؿبسٷ داسد .ثبيذ ٟشٯض ٵ هخيٮ ؿذٱ دٶػز دؼشبٱ ٹٮ ثشسػي ؿٶد ،صيشا ٯٰ٤ٲ اػز ٳـبٳ٨ش

ﺎﻯ

ؿ ٪٤ٳبدس اٯب ٯٺبػٰي اص ػشًبٱ ثٸ ٳب٭ ػشًبٱ ا٫شٺبثي دؼشبٱ ثبؿذ .ا٧ش دؼشبٱ ػٶؽ ثضٳذ ٵ ايٲ ػٶؽ سب چٴذ
ٹٜشٸ ثبٟي ثٰبٳذ ،ثبيذ ثٸ دضؿ ٢ٯشاػٔٸ ؿٶد سب اٵ ايٲ ػٶؽ سا اسصيبثي ٣ٴذ .ٹٰنٴيٲ ا٧ش ُبٹش ٳٶ ١دؼشبٱ ٹٮ
س٘ييش ٣ٴذ يب ا٧ش خبٳٰي ٯشٶػٸ سشؿح ٣شدٱ آٱ ؿٶد (ٹٴ٨بٯي ٣ٸ ثب دؼشبٱ ثٸ ٣ٶد ١خٶد ؿيش ٳٰيدٹذ) ٯشاػٔٸ ثٸ

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

دضؿ ٢الص٭ خٶاٹذ ثٶد .ا٧ش ٳٶ ١دؼشبٱ دس حب٫ز ًجئي ثٸ ًش ٙثيشٵٱ ٯشٰبي ٪اػز ٵ ػذغ ثٸ ًش ٙداخ٪

٣ـيذٷ ؿٶد ،ايٲ ٳـبٳٸ خٶثي ٳخٶاٹذ ثٶد .ا٧ش ٳٶ ١دؼشبٱ ٹٰٶاسٷ ثٸ ًش ٙداخ ٪ٯشٰبي ٪ثبؿذ ٯـ٬٤ي ٵػٶد ٳذاسد،
صيشا س٘ييش دس ُبٹش ٳٶ ١دؼشبٱ اػز ٣ٸ اٯ٤بٱ داسد ٓالٯز ٳ٨شاٱ ٣ٴٴذٷاي ثبؿذ.

ثٸ ٹٴ٨ب٭ ٜ٧ش٨ٶ ثب دضؿ ٢دسثبسٷ ايٲ ٳـبٳٸٹب ،اٵ ثٸ دٟز ػبث٠ٸايٲ ٳـبٳٸٹب سا يبدداؿز ٣ٴذ ٵ ٯٔبيٴٸ ثذٳي سا اٳؼب٭
دٹذ .دغ اص آٱ ،ؿبيذ دػشٶس دٹذ سؼزٹبيي ٯبٳٴذ ٯبٯٶ٧شاٛي ،ػٶٳٶ٧شاٛي ،ا٭.آس.آي ،ٵ حشي ٳٰٶٳٸثشداسي يب ثيٶدؼي
اٳؼب٭ ؿٶد.
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درد یا ًاراحتی پیَستِ یا طَالًی در ًاحیِای از تذى

ﻛﺘﺎ
ﺏ
ﻫ
ﺎﻯ

ثٸ ٹٴ٨ب٭ ديشي ،ٯشد٭ اٗ٬ت اص ٵػٶد ٳبساحشيٹب ٵ دسدٹبي ثيـششي آٷ ٵ ٳب٫ٸ ٯي٣ٴٴذ .اٯب دسد ،ٹش اٳذاصٷ ٹٮ ٣ٸ ٗيش
ٵاهح يب ٯجٺٮ اػز ،اٯ٤بٱ داسد ٓالٯز صٵد ٹٴ٨ب٭ ثشخي اص ػشًبٱٹب ثبؿذ٧ ،شچٸ ا٣ظش ؿ٤بيزٹبي ٯشثٶى ثٸ دسد

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

ٳبؿي اص ٵػٶد ػشًبٱ ٳيؼز.

دس كٶسر ٵػٶد دسد ديٶػشٸ يب ًٶالٳي ثبيذ ثٸ دضؿ ٢ٯشاػٔٸ ؿٶد .دضؿ ٢ػبث٠ٸ ٵػٶد دسد سا ثٸ دٟز يبدداؿز
ٯي٣ٴذ ،ػضئيبر ثيـششي دسثبسٷ دسد ثٸدػز ٯيآٵسد ٵ ػذغ سلٰيٮ ٯي٧يشد ٣ٸ آيب الص٭ اػز ثشسػي ٹبي

ثيـششي اٳؼب٭ ؿٶد .ا٧ش ػشًبٱ٬ٓ ،ز ٵػٶد دسد ٳجبؿذ ،ثبص ٹٮ ايٲ ٯشاػٔٸ ثٸ دضؿ ٢ثٸ ٳ ْٜٯشاػٔٸ٣ٴٴذٷ خٶاٹذ

ثٶد ،صيشا دضؿ ٢ٯيسٶاٳذ ثب ٹٰ٤بسي ثيٰبس دي ثجشد چٸ چيضي ثبٓض ايؼبد دسد ؿذٷ اػز ٵ ٯيسٶاٳذ ثٸ ثيٰبس ٢ٰ٣
٣ٴذ ٯشٶػٸ ؿٶد چٸ اٟذاٯبسي سا ٯيسٶاٱ ثشاي ثشًش ٙٳٰٶدٱ ٓ٬ز ثشٵص دسد اٳؼب٭ داد.

Cancer Symptoms Women Ignore
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ﻼﻣ
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ﻛﺘﺎ
ﺏ

اػيذ ٛٶ٫ي ٢اص ٵيشبٯيٲ ٹبي ٧شٵٷ خبٳٶادٷ ٵيشبٯيٲ  Bٵ ي٤ي اص ٯٺٮ سشيٲ ٵيشبٯيٲ ٹبي ٯٶػٶد دس ثذٱ اػز .اص

ﻫ

٣بسٹبي ٯٺٮ اػيذ ٛٶ٫ي ٢ٯي سٶاٱ ثٸ  ٢ٰ٣دس سـ٤ي٬٧ ٪جٶ ٩ٹبي ٟشٯض ٢ٰ٣ ،ثٸ ٔٛب٫يز ًجئي دػش٨بٷ ٧ٶاسؽ ٵ

ﺎﻯ

ػٶخز ٵ ػبص دشٵسئيٲ ٹب اؿبسٷ ٣شد .ٹٰنٴيٲ ايٲ ٵيشبٯيٲ ثشاي ػبخز  DNAٯٶسد ٳيبص ثذٱ ٯي ثبؿذ DNA .ٳيض
ثشاي س٠ؼيٮ ػ٬ٶ٫ي ٵ ػبخز ثبٛز ٹبي ثذٱ هشٵسي اػز.

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

ًي س ٠ي٠بسي ٣ٸ دس ػب 1945 ٩ثشسٵي ٣ٮ خٶٳي اٳؼب٭ ؿذ دسيبٛشٴذٰ٣جٶد اػيذ ٛٶ٫ي ٢ي٤ي اص ٓٶاٯ ٪ايؼبد ٣ٴٴذٷ
ٳٶّ خبكي اص ٣ٮ خٶٳي اػز ٣ٸ ٣ٮ خٶٳي ٯب٣شٵػشي ٢ٳب٭ داسدٰ٣ .جٶد اػيذ ٛٶ٫ي ٢ٯٶػت ٣بٹؾ سٶ٫يذ ٬٧جٶ٩
ٹبي ٟشٯض ؿذٷ ٵ ٬٧جٶ ٩ٹبي سٶ٫يذ ؿذٷ ثضس٧شش ٵ ٣ٮ سٳ ٦سش اص حذ ًجئي ٯي ؿٶٳذ.

خب٣ؼششي ؿذٱ ٯٶٹب٣ ،ٮ خٶٳي ،هٔ ،ٚآؿٜش٨ي دس خٶاة ،صٵد سٳؼيٛ ،شاٯٶؿيٰ٣ ،جٶد اؿشٺب ،سٳ ٦دشيذ٧ي،
ػشخي ٵ ثبد٣شد٧ي ٵ صخٮ ٹبي صثبٳيٰ٣ ،جٶد ٵصٱ ،صخٮ ٯٔذٷ ٵ اػٺب ٩اص ٳـبٳٸ ٹبي اثشال ثٸ ٰ٣جٶد اػيذ ٛٶ٫ي٢
ٹؼشٴذ..

ٰ٣جٶد اػيذ ٛٶ٫ي ٢ٵٟشي ديذا ٯي ؿٶد ٣ٸ ٯلش ٙٯٴبثْ ٗزايي ايٲ ٵيشبٯيٲ ػٶاث٨ٶي ٳيبص ثذٱ ٳجٶدٷ ٵ يب ٯ٠ذاس دْٛ
ؿذٷ آٱ اص ثذٱ صيبد ثبؿذٰ٣ .جٶد ٛٶالر دس خبٳٮ ٹبي ثبسداس ،ٯٴؼش ثٸ ٣بٹؾ ٵصٱ ٳٶصادٱ دس ٹٴ٨ب٭ سٶ٫ذ ،ٳٶصاداٱ
ٳبسع ٵ ٳيض اثشال ثٸ ٳ٠ق ٫ٶ٫ٸ ي ٓلجي ػٴيٲ ٯي ٧شدد.
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ﻛﺘﺎ
ﺏ

اخشال٫ ٩ٶ٫ٸ ٓلجي ٣ٸ ثٸ " اػذيٴب ثيٜيذا" ٯـٺٶس اػز ،ي ٢ٳبٹٴؼبسي ٯبدسصادي ثٶدٷ ٵ دس ٳٶصاداٳي ٣ٸ اص ٯبدساٱ
ٯجشال ثٸ ٠ٛش اػيذ ٛٶ٫ي ٢ثذٳيب آٯذٷ اٳذ ،ثيـشش ديذٷ ٯي ؿٶد .دس ايٲ ٳبٹٴؼبسيً ،ٴبة ٳخبٓي خبسع اص ٯ٤بٱ

ﻫ

ًجئي خٶد ٟشاس ٧شٛشٸ ٵ اص ٰ٣ش ثيشٵٱ صدٷ اػز .ٯجشاليبٱ ثٸ آٱ دچبس ٬ٛغ حش٣شي ٯي ؿٶٳذ .ا٧ش ٯبدساٳي ٣ٸ ٟلذ

ﺎﻯ

ثبسداسي داسٳذ ،حذا ٪ٟي ٢ٯبٷ ٟج ٪اص اٟذا٭ ثٸ ثبسداسي ٵ دس ًي اٵ٫يٲ ػٸ ٯبٹٸ ثبسداسي سٵصاٳٸ  0/4ٯي٬ي ٧ش٭ ايؼيذ
ٛٶ٫ي ٢ٯلش٣ ٙٴٴذ ،ثيؾ اص  %70ٯٶاسد اػذيٴب ثيٜيذا ٟبث ٪ديـ٨يشي اػز.

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ
ٟبث ٪سٶػٸ ٛشاٵاٱ ايٴ٤ٸ ثشاي ديـ٨يشي اص اثشال ٳٶصاداٱ ثٸ اػذيٴب ثيٜيذا ،حشٰب ثبيذ اػشٜبدٷ اص ٯ ٪ٰ٤اػيذ ٛٶ٫ي ٢دس
ًي اٵ٫يٲ ٹٜشٸ ثبسداسي كٶسر ٧يشد .س٤بٯ٫ ٪ٶ٫ٸ ٓلجي اص ٹٜشٸ ٹبي اٵ ٩دغ اص ٠٫بح آٗبص ٯي ؿٶد .ايٲ ٯٶٟٔي
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اػز ٣ٸ دس حبٯ٨٬ي ٹبي ديؾ ثيٴي ٳـذٷ ،خٶد ٯبدس اص حبٯ٬ٸ ثٶدٱ خٶد خجش ٳذاسد .دس ح٠ي٠ز  %50ثبسداسي ٹب
ثذٵٱ ثشٳبٯٸ سيضي ٟج٬ي اػز .ثٴبثشايٲ سٰب٭ خبٳٮ ٹب دس ػٲ ػٶاٳي ٵ ٛشصٳذ آٵسي ثبيذ ٹش سٵص اػيذ ٛٶ٫ي ٢ٯلشٙ
٣ٴٴذ.
خبٳٰي ٣ٸ ػبث٠ٸ ثٸ دٳيب آٵسدٱ ٳٶصاد ٯجشال ثٸ ٳبٹٴؼبسي اػذيٴب ثيٜيذا سا داؿشٸ ،دس ٯٔشم خٌش داؿشٲ ٳٶصاد دي٨شي
ثب ايٲ ٳبٹٴؼبسي ػخز اػز .اٵ ثبيذ ٟج ٪اص اٟذا٭ ثٸ حبٯ٨٬ي ،ثب دضؿ ٢خٶد ٯـٶسر ٳٰبيذ .دضؿ ٢دس كٶسر

ﻛﺘﺎ

كالحذيذ دٵص ثباليي اص اػيذ ٛٶ٫ي 4 ( ٢ٯي٬ي ٧ش٭٣ ،ٸ ٯٔبد ٩دٷ ثشاثش ٯيضاٱ سٶكيٸ ؿذٷ ثٸ خبٳٮ ٹبي ٓبدي اػز)
سا ثٸ اٵ سؼٶيض خٶاٹذ ٣شد .ايٲ دٵص سؼٶيض ؿذٷ ي ٢ٯبٷ ٟج ٪اص اٟذا٭ ثٸ حبٯ٨٬ي ؿشٵّ ؿذٷ ٵ دس ػٸ ٯبٹٸ اٵ٩

حبٯ٨٬ي اداٯٸ خٶاٹذ يبٛز.

ﺏ
ﻫ
ﺎﻯ

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

٧ضاسؽ اص ٯؼٰٶٯيز ثب اػيذ ٛٶ٫ي ٢دس ٯٶا ْٟاػشٜبدٷ دٵصٹبي ثبال اص اٱ ديذٷ ٳـذٷ اػز .دٵصٹبي ثيـشش اص حذ
ٯؼبص اػيذ ٛٶ٫ي ٢ٯٶػٶد دس ٯ ٪ٰ٤ٹب ٹٮ ثشاي خٶد ٯبدس ٵ ٹٮ ثشاي ػٴيٲ ٵي ٯوش اػز .دٵصٹبي ثبالي اػيذ
ٛٶ٫ي ٢ٯٰ٤ٲ اػز ٯٶاسد ٠ٛش ٵيشبٯيٲ  B 12سا دٶؿبٳذٷ ٵ ػجت ٓذ٭ سـخيق دسػز ٓ٬ز ٣ٮ خٶٳي ؿٶد .ٹٰبٳٴذ
ٯلش ٙثيؾ اص حذ ٵيشبٯيٲ  Aٯٰ٤ٲ اػز ثب اخشالالر ٯبدسصادي ٹٰشاٷ ثبؿذ.

safarifardas@Gmail.com

68

ثبٳٶاٳي ٣ٸ ٳٰي سٶاٳٴذ ٟشف ٹبي اػيذ ٛٶ٫ي ٢سا ثخٶسٳذ ،ٯي سٶاٳٴذ اص ٯٶاد ٗزايي ٗٴي ؿذٷ ثب اػيذ ٛٶ٫ي ٢اػشٜبدٷ
٣ٴٴذ ٵ ٳيبص سٵصاٳٸ خٶد ثٸ  0/4ٯي٬ي ٧ش٭ اػيذ ٛٶ٫ي ٢سا ثشًش ٙٳٰبيٴذ .ا٫جشٸ خبٳٮ ٹبيي ٣ٸ س٘زيٸ ٯشٴبػت ٵ
ٯخش ٚ٬داسٳذ ثبص ٳيبص داسٳذ ٣ٸ ثشاي ديـ٨يشي اص اػذذيٴب ثيٜيذا ،ديؾ اص اٟذا٭ ثٸ ثبسداسي ٵ دس ًي ػٸ ٯبٹٸ اٵ٩
حبٯ٨٬ي ٯ ٪ٰ٤ٹبي اػيذ سا ٯي٣ ٪ٴٴذ.
اػيذ ٛٶ٫ي ٢ٯٰ٤ٲ اػز ثٸ ٯ بِٛز اص ثذٱ دس ثشاثش ػشًبٱ ٹبي سيٸ ،سٵدٷ ثضس ٥ٵ ٧شدٱ سحٮ ٳيض ٣ ٢ٰ٣ٴذ.

ﻛﺘﺎ

داٳـٰٴذاٱ دسيبٛشٸ اٳذ ثبٳٶاٳي ٣ٸ ػ٬ٶ ٩ٹبي ٧شدٱ سحٮ آٳٺب اٳجبؿشٸ اص اػيذ ٛٶ٫ي ٢اػز ،ٳؼجز ثٸ صٳبٳي ٣ٸ ٯ٠بديش
اٳذ٣ي داؿشٴذ ،ٵٟشي ٣ٸ دس ٯٔشم ٓٶاٯ ٪خٌش ػبص ٯشٔذد ٹٰنٶٱ دٵد ػي٨بس ،ٵيشٵع دبدي٬ٶٯبي اٳؼبٳيٟ ،شف
ٹبي هذ ثبسداسي ٵ ثٸ دٳيب آٵسدٱ ٛشصٳذ ٟشاس ٯي ٧يشٳذ ،دٵ سب دٴغ ٯشسجٸ ٰ٣شش دچبس اخشالالر ػ٬ٶ٫ي ٧شدٱ سحٮ ٯي

ﺏ

ؿٶٳذ.

اػيذ ٛٶ٫ي ٢دس ػ٨ش٬ٟ ،ٶٷ ٵ ٧ٶؿز ثذٵٱ چشثي٫ ،ٶثيب ٟشٯض٫ ،ٶثيب ػٜيذٓ ،ذع ،ٳخٶد ،ػٶيب ،ػجٶع ٧ٴذ٭ ٵ ثشٳغ،

ﻫ

ػجضيؼبر ػجض ،اػٜٴبع٬٣ ،ٮ ،چ٘ٴذس ،رسر٣ ،بٹٶ ،ٯبسچٶثٸ ،آة دشس٠ب ٩سبصٷ ،آة ٧ٶػٸ ٛشٳ٨ي ،ٯٶصً ،ب٫جي ،سٰـ،٢

ﺎﻯ

سٶر ٛشٳ٨ي٧ ،شيخ ٛشٵر٣ ،شٷ ثبدا٭ صٯيٴي ،داٳٸ آٛشبة ٧شداٱ ،ٳبٱ ٵ ٯب٣بسٵٳي سٺيٸ ؿذٷ اص ٗالر ٣بٯ ٪ٵ ثٸ ٯيضاٱ
ٰ٣ي دس صسدٷ سخٮ ٯشٕ ٵ ؿيش ٯٶػٶد اػز.

دضؿ٤بٱ ثشاي ثشخي اٛشاد ،اص ػٰ٬ٸ صٳبٱ ثبسداس ٵ ؿيشدٷ ،ثيٰبساٱ ػٶء ٹوٰي ،ثيٰبساٱ ديب٫يضي ،ثيٰبساٱ ٣جذي ٵ

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

ثيٰبساٱ ٯجشال ثٸ ٣ٮ خٶٳي ،سؼٶيض ٯ ٪ٰ٤ايٲ ٵيشبٯيٲ سا هشٵسي ٯي داٳٴذ .ٹٰنٴيٲ كبحت ٳِشاٱ ثٺذاؿز ٰٓٶٯي
ٯٔش٠ذٳذ ٣ٸ ٬٣يٸ ثبٳٶاٱ دس ػٴيٲ ثبسٵسي (  15ػب ٩سب  44ػب ) ٩ثٺشش اػز سٵصاٳٸ  0/4ٯي٬ي ٧ش٭ اػيذ ٛٶ٫ي٢
ٯلش٣ ٙٴٴذ.

safarifardas@Gmail.com

69

ﻛﺘﺎ
ﺏ

اص آٳؼب ٣ٸ اػيذ ٛٶ٫ي ٢ي ٢ٵيشبٯيٲ ٯ ٬ٶ ٩دس آة اػز ،ثذٱ ٯ٠بديش ثيـشش اص ٳيبص آٱ سا اص ًشي ٞادساس د ْٛٯي

ﻫ

٣ٴذ .ثٸ ٹٰيٲ د٫ي ٪ايٲ ٵيشبٯيٲ ثشاي ٯذر صيبدي دس ثذٱ رخيشٷ ٳٰي ؿٶد ٵ ثبيذ ٹش سٵص آٱ سا ػبي٨ضيٲ ٣شد .اػيذ

ﺎﻯ

ٛٶ٫ي ٢ٯٶػٶد دس ٯ ٪ٰ٤ٹب ٵ ٟشف ٹبي سؼٶيض ؿذٷ سٶػي دضؿ ،٢دٵ ثشاثش اػيذ ٛٶ٫ي ٢ٯٶػٶد دس ٯٶاد ٗزايي
ػزة ثذٱ ٯي ؿٶد .ٹٰنٴيٲ اػيذ ٛٶ٫ي ٢دس اطش ٳ٨ٸ داسي ٯٶاد ٗزايي دس دٯبي اسب ٝٵ دخشٲ ثٸ ٯيضاٱ صيبدي اص
ثيٲ ٯي سٵد.

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

اػيذ ٛٶ٫ي ٢اص ًشي٣ ٞبٹؾ ٯ٠بديش ٹٶٯٶػيؼشئيٲ دس ثذٱ  ،ٯبدٷ ؿيٰيبيي ٯخشة ػشخ س ٥ٹب ٣ٸ دس خٶٱ اٛشادي
٣ٸ ٧ٶؿز ٯي خٶسٳذ سؼْٰ ٯي يبثذ  ،ٯبٳْ اص ثشٵص ثيٰبسي ٹبي ٬ٟجي ٵ ػ٤شٸ ٯ٘ضي ٯي ؿٶد .ايٲ ٵيشبٯيٲ ي٤ي اص
ثٺششيٲ ديـ٨يشٳذٷ ٹبي ػ٤شٸ اػز .دسػٌح ٣ٮ ،ػشيبٱ خٶٱ ثذٱ سا سٵاٱ ٳ٨ٸ ٯي داسد ٵ اػبصٷ ي سٶ ٟٚثٸ آٱ ٳٰي
دٹذ .اٯب چٌٶس؟ ٛٶ٫ي ٢اػيذ ،ٹٶٯٶ ػيؼشئيٲ ٣ٸ سش٣يجي ٯشسجي ثب ثيٰبسي ٹبي ٬ٟجي ٵ آ٫ضايٰش اػز سا ح ٪ٯي
٣ٴذ .س ٠ي٠بر ٳـبٱ ٯي دٹذ ٣ٸ ٯشداٳي ٣ٸ اص دٵص ثبالي اػيذ ٛٶ٫ي ٢اػشٜبدٷ ٯي ٣ٴٴذ ،ٳؼجز ثٸ ٣ؼبٳي ٣ٸ ٠ٛي
ٯ٠ذاس ٰ٣ي اص ايٲ ٯبدٷ سا ٯلش ٙٯي٤ٴٴذ ،سب ٰ٣ 30%شش ثٸ ػ٤شٸ ٯجشال ٯي ؿٶٳذ .ٯلش ٙسٵصاٳٸ  0/4ٯي٬ي ٧ش٭
اػيذ ٛٶ٫ي ،٢ػجت ٣بٹؾ خٌش ثيٰبسي ٹبي ٬ٟجي ،ػ٤شٸ ٵ ثشخي اص اٳٶاّ ػشًبٱ ٯي ٧شدد.
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ﻛﺘﺎ
ﺏ
ﻫ
ﺎﻯ

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

سم
پاپ ا ري
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ﻛﺘﺎ
ﺏ

دس سبسيخ دضؿ٤ي ٹيچ سؼز سـخيلي ثشاي سـخيق صٵد ٹٴ٨ب٭ ػشًبٱ ثٸ اٳذاصٷ سؼز دبح اػٰيش ٯٶطش ٳجٶدٷ اػز.

ﻫ

ٹش چٴذ ثؼيبسي اص خبٳٮٹب اص اٳؼب٭ آصٯبيؾ دبحاػٰيش ٳ٨شاٱ ٵ ٯوٌشة ٹؼشٴذ ٵ ٯٰ٤ٲ اػز اٳؼب٭ ايٲ آصٯبيؾ

ﺎﻯ

ثشايـبٱ ٰ٣ي ٳبساحز ٣ٴٴذٷ ثبؿذ ،اٯب ساٷ ثؼيبس ٯٺٰي ثشاي سـخيق صٵدٹٴ٨ب٭ ػشًبٱ ٧شدٱ سحٮ اػز.
حذٵد  50ػب ٩ديؾ ،ػشًبٱ ٧شدٱ سحٮ يب ػشٵي٤غ اٵ٫يٲ ٓ٬ز ٯش ٥ٵ ٯيش ٳبؿي اص ػشًبٱ دس ٣ـٶسٹبي
ديـشٛشٸ ثٶد .اٯب دس حب ٩حبهش ٯيضاٱ ٯش ٥ٵ ٯيش ٳبؿي اص آٱ سب ٣ 70%بٹؾ ديذا ٣شدٷ اػز .ا٣ٴٶٱ ػشًبٱ ٧شدٱ

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

سحٮ ٹـشٰيٲ ٓ٬ز ٯش ٥ٵ ٯيش ٳبؿي اص ػشًبٱ ٯيثبؿذ٬ٓ .ز چٴيٲ ٣بٹـي ،سـخيق صٵدسع ٵ ثٰٶ ْٟثيٰبسي
اػز ٣ٸ ثؼيبسي آٱ سا ٯذيٶٱ آصٯبيؾ ػ٬ٶ٩ؿٴبػي ٣ٸ ثٸ دبح اػٰيش ٯٔشٵ ٙاػز ٵ دس ػب 1950 ٩ٯيالدي (دغ
اص ػٴ ٦ػٺبٳي دٵ٭) ٯٔشٛي ؿذ ،ٯيداٳٴذ .آصٯبيؾ ٣ٸ سٶػي دضؿ٤ي ثٸ ٳب٭ «ػشع دبدب ٳي٤ٶال» دس دٹٸ 1930

ٯيالدي ٯٔشٛي ٧شديذ ٵ ثٸ اٛشخبس اٵ ثٸ ٳب٭ سؼز «دبح» ٳب٭ ٧زاسي ؿذ .ٹش چٴذ ٣ٸ ثب ديـشٛز ثٺذاؿز ٵ ػالٯشي
دس ػٌح ػٺبٳي ،ؿيٶّ ثيٰبسيٹب ٣ٮ ؿذٷ اػز اٯب ٹٴٶص ػشًبٱ ٧شدٱ سحٮ دس ٣ـٶسٹبي دس حب ٩سٶػٔٸ ؿيٶّ
صيبدي داسد.

آصٯبيؾ دبحاػٰيش س٘ييشار ديؾ ػشًبٳي احشٰب٫ي سا دس ػ٬ٶ٩ٹبي ٧شدٱ سحٮ ٳـبٱ ٯيدٹذ .ا٧ش س٘ييشار
ديؾػشًبٳي دس ٯشاح ٪اثشذايي ٣ـ ٚٵ دسٯبٱ ٳـٶٳذ ،ٯٰ٤ٲ اػز ثٸ س٘ييشار ػشًبٳي سجذي ٪ؿٶٳذ .اٳؼب٭ آصٯبيؾ
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ثٺششيٲ سٵؽ ٯؤطشي ثشاي ديـ٨يشي اص ػشًبٱ ٧شدٱ سحٮ اػز .دسٯبٱ ثٸٯٶ ْٟٵ ٯٴبػت ايٲ س٘ييشار ديؾػشًبٳي
اص ثشٵص ػشًبٱ دس ػ٬ٶ٩ٹبي ٧شدٱ سحٮ دس آيٴذٷ ػ٬ٶ٧يشي خٶاٹذ ٣شد.

ﻛﺘﺎ
ﺏ
ﻫ
ﺎﻯ

سرطاى دّاًِ رحن

ايٲ ػشًبٱ ي٤ي اص ػشًبٱٹبيي اػز ٣ٸ ٓ٬ز آٱ ٳؼجشبً ؿٴبخشٸ ؿذٷ اػز .ٵيشٵع دبدي٬ٶٯبي اٳؼبٳي (٬ٓ ) HPVز

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

اك٬ي آٱ اػزٜٓ .ٶٳز ثب ايٲ ٵيشٵع ؿبيْسشيٲ ثيٰبسي ٯٴش٬٠ٸ اص ساٷ ػٴؼي دس ايبالر ٯش ذٷ ثٶدٷ ٵ ٹش ػب٫ٸ حذٵد
 6ٯي٬يٶٱ ٯٶسد آٱ سخ ٯيدٹذ .ٵيشٵع دبدي٬ٶٯبي اٳؼبٳي اٳٶاّ ٣ٮ خٌش ٵ دشخٌش داسد .ٳٶّ ٣ٮ خٌش آٱ اٗ٬ت ثبٓض
ص٧ي ٪سٴبػ٬ي ٯيؿٶد ٵ ٳٶّ دشخٌش سجذي ٪ثٸ ػشًبٱ ٯي٧شدد .ٹش خبٳٰي دس ًٶ ٩صٳذ٧ي خٶد  ٪79احشٰب ٩اثشال
ثٸ ايٲ ٵيشٵع سا داسد ٵ٫ي حذٵد  ٪90ايٲ ٜٓٶٳزٹب خٶد ثٸ خٶد ثٺجٶد ٯييبثٴذ.

ػشًبٱ دٹبٳٸ سحٮ دس ًج٠بر دبئيٲ اػشٰبٓي ٵ اٟشلبدي ثيـشش ديذٷ ٯيؿٶد .اثشال ثٸ ص٧ي٪ٹبي سٴبػ٬ي ،دبئيٲ
ثٶدٱ ػٲ اٵ٫يٲ آٯيضؽ ػٴؼي ،سٔذد ؿشي ٢ػٴؼي (ايٲ ػشًبٱ ثذٵٱ ٯ٠بسثز ػٴؼي ديذٷ ٳٰيؿٶد) ،داؿشٲ

سٛشبسٹبي دشخٌش ،ػي٨بس ٣ـيذٱ ،سٔذد ثبسداسي ،ػبث٠ٸ ٛبٯي٬يٜٓ ،ٶٳزٹب ٵ ٓذ٭ خشٴٸ ؿذٱ ؿشي ٢ػٴؼي اص ٓ٪٬

ثشٵص دٹٴذٷ ايٲ ثيٰبسي ٯ ؼٶة ٯيؿٶٳذ .خبٳٮٹبيي ٣ٸ ٹٰؼشؿبٱ ػي٨بسي اػز ٳيض دس ٯٔشم خٌش ٹؼشٴذ.
يبدسبٱ ثبؿذ ا٧ش ٹٰؼش ؿٰب ػي٨بسي اػز ثٸ ٹٰبٱ ٯيضاٱ دس خٌش ٹؼشيذ ٣ٸ خٶدسبٱ ػي٨بس ث٤ـيذ .اٛشادي ٣ٸ
س٘زيٸ ٯٴبػت ٳذاسٳذ ئٴي ٰ٣جٶد ٵيشبٯيٲ داسٳذ ثبيذ ثٸ اٳؼب٭ دبح اػٰيش ثيـشش سٶػٸ داؿشٸ ثبؿٴذ.
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ػشًبٱ ٧شدٱ سحٮ اص ٯشح٬ٸ ديؾػشًبٳي سب سجذي ٪ثٸ سٶٯٶس ٯٺبػٮ ثٸًٶس ٯشٶػي  10ػبً ٩ٶ ٩ٯي٣ـذ .هبئبر
ديؾػشًبٱ ٧شدٱ سحٮ ٯٰٔٶال ٓالٯشي ٳذاسٳذ ٵ ٯٔبيٴٸ ٨٫ٴي ٵ اٳؼب٭ آصٯبيؾ دبح ثشاي ٣ـ ٚآٱٹب الص٭ اػز .ا٧ش
ػشًبٱ دس ٧شدٱ سحٮ ٵػٶد داؿشٸ ثبؿذ ،ؿبيْسشيٲ ٓالٯز خٶٱسيضيٹبي ٗيشًجئي اػز .خٶٱسيضي ٯٰ٤ٲ اػز
دس ٛٶاكٟ ٪بٓذ٧يٹبي ٯٴِٮ ؿشٵّ ؿٶد ٵ دبيبٱ يبثذ ،يب ٯٰ٤ٲ اػز دغ اص آٯيضؽ ػٴؼي سخ دٹذ .يٓ ٢الٯز
دي٨ش سشؿح ٗيشًجئي ٵاطٱ اػز .ثبيذ سٶػٸ داؿز ٣ٸ دسد ٓالٯز ٹـذاس دٹٴذٷ اٵ٫يٸ ػشًبٱ ٧شدٱ سحٮ ٳيؼز.

ﻛﺘﺎ

ا٫جشٸ ايٲ ٓاليٮ ٹٮ ٹيچ ٣ذا٭ ثشاي ػشًبٱ اخشلبكي ٳيؼشٴذ ،اٯب ثبيذ ٹٴ٨ب٭ ثشٵص آٱٹب ثٸ دضؿ ٢اًالّ داد سب آٱٹب

سا ثشسػي ٣ٴذ.

ﺏ

چِ مساًی تایذ ایي آزهایص را اًجام دٌّذ؟

٣ب٫غ دبسٶ٫ٶطيؼزٹبي آٯشي٤ب ،اٳؼب٭ ػب٫يبٳٸ دبحاػٰيش ثشاي سٰبٯي صٳبٳي ٣ٸ اص  ٫بٍ ػٴؼي ٔٛب ٩ٹؼشٴذ ٵ ثيـشش اص

ﻫ

 18ػب ٩ػٲ داسٳذ ،سٶكيٸ ٯي٣ٴذ .اٳؼب٭ آصٯبيؾ دبح سا ٯيسٶاٱ اص ػٸ ػب ٩دغ اص اٵ٫يٲ ساثٌٸ ػٴؼي يب اص ػٲ

ﺎﻯ

 21ػب٨٫ي -ٹش ٣ذا٭ صٵدسش ثبؿذ -اٳؼب٭ داد .ثشاي صٳبٱ صيش  30ػبٗ ،٩شثب٧٩شي ػبالٳٸ ثب اٳؼب٭ آصٯبيؾ دبح سٶكيٸ
ٯيؿٶد ٵ ثشاي صٳبٱ ثبالي  30ػب ٩دس كٶسسي ٣ٸ دس ػٸ ثبس ٯشٶا٫ي ٳشيؼٸ آصٯبيــبٱ ٯٴٜي ثبؿذ ،اٳؼب٭ ٹش  2سب 3
ػب ٩ي ٢ثبس ٣بٛي اػز .صٳبٳي ٣ٸ داساي ثشخي اص ٓٶاٯ ٪خٌشػبص ٹؼشٴذ ،اص ػٰ٬ٸ حبٯالٱ ٵيشٵع ايذص ،صٳبٱ دچبس

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

هٔ ٚدػش٨بٷ ايٰٴي ثٸ خبًش ؿيٰيدسٯبٳي يب ديٶٳذ آوب ٵ اػشٜبدٷ ٣ٴٴذ٧بٱ ٯذاٵ٭ اص داسٵٹبي ٣ٶسسٶٳي ثبيذ ثب
ٛٶاكٰ٣ ٪ششي ٯٶسد آصٯبيؾ دبح ٟشاس ٧يشٳذ ،چشا ٣ٸ ثيـشش دس ٯٔشم خٌش ػشًبٱ ٧شدٱ سحٮ ٹؼشٴذ .دس اٛشادي

٣ٸ سحٮ ثب ػشاحي اص ثذٱ خبسع ؿذٷ اػز (ٰٓ ٪ٹيؼشش٣شٶٯي) ،ثؼشٸ ثٸ ٳٶّ ٰٓ ٪ػشاحي ٵ ٓ٬ز آٱ ،دضؿ٢
دسثبسٷ ٫ضٵ٭ اٳؼب٭ دبحاػٰيش سلٰيٮ ٯي٧يشد .دس حذٵد 20%ثبٳٶاٳي ٣ٸ دس آٱٹب ػشًبٱ ٧شدٱ سحٮ سـخيق دادٷ
ؿذٷ اػز ،ػٲ ثبالي  65ػب ٩داؿشٸاٳذ .دغ اٳؼبٱ دبح اػٰيش ثشاي خبٳٮٹبي ػبٰ٫ٴذ ٳيض سٶكيٸ ٯي٧شدد.
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ﻛﺘﺎ
پاج اسویر چگًَِ اًجام هیضَد؟

ﺏ

اٯشٵصٷ خبٳٮٹب ثب ٯشاػٔٸ ثٸ دضؿ٤بٱ ٯشخلق صٳبٱ ٯيسٶاٳٴذ ثٸ آػبٳي آصٯبيؾ دبح اػٰيش ثذٹٴذ .ٳٰٶٳٸ ثشداسي
خي٬ي ساحز ٵ ثذٵٱ دسد ٵ ثذٵٱ ثيٺٶؿي دس ٯٌت كٶسر ٯي٧يشد .دس آصٯبيؾ دبح اػٰيش ،ثشداؿز ٳٰٶٳٸ اص ٧شدٱ

ﻫ

سحٮ دس ٹٴ٨ب٭ اٳؼب٭ ٯٔبيٴٸ ٨٫ٴي كٶسر ٯي٧يشد .دضؿ ٢ٯشخلق صٳبٱ ثب اػشٜبدٷ اص ٵػي٬ٸاي دٹبٳٸ دػش٨بٷ

ﺎﻯ

سٴبػ٬ي سا ثبص ٯي٣ٴذ .ثٔذ ثب ي ٢ٳٰٶٳٸ٧يش ٵ ي ٢ثشع ٣ٶچ ٢ػ٬ٶ٩ٹبي ٧شدٱ سحٮ سا ػْٰآٵسي ٵ ثش سٵي ال٭
آصٯبيـ٨بٹي ٣ٸ ؿيـٸ ٣ٶچ٤ي اػز ٧ؼششؽ سٺيٸ ٯي٣ٴذ .ايٲ ٳٰٶٳٸ ثشاي ثشسػي ثٸ آصٯبيـ٨بٷ ٛشػشبدٷ ٯيؿٶد.
دس ايٲ ثشسػي آصٯبيـ٨بٹي س٘ييشار ٟج ٪اص ثذخيٰيٓ ،الئٮ ٜٓٶٳز ثب ٵيشٵع دبدي٬ٶٯب ٵ س٘ييشار ثذخيٰي ٵاهح ٵ

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

ديؾ سٛشٸ دٹبٳٸ سحٮ ديذٷ ٯيؿٶدٓ .الٵٷ ثش آٱ ٜٓٶٳزٹبي دٹبٳٸ سحٮ ٵ ٵاطٱ (ٯٺج )٪ٯظ٣ ٪بٳذيذا ،سشي٤ٶٯٶٳب،

٣ٶ٣ٶثبػي ٪ٵ ٯبٳٴذ ايٲٹب ٳيض خٶد سا ٳـبٱ ٯيدٹٴذ .ثبيذ سٶػٸ داؿز ٣ٸ ايٲ آصٯبيؾ دسدٳب ١ٳيؼز اٯب ٯٔبيٴٸ
٨٫ٴي ٯٰ٤ٲ اػز اٳذ٣ي ٳبساحز٣ٴٴذٷ ثبؿذ.

ًتایج پاج اسویر

ٯٰٔٶال چٴذ ٹٜشٸ ًٶ ٩ٯي٣ـذ سب ٳشبيغ آصٯبيؾ آٯبدٷ ؿٶد .دبح اػٰيش ًجئي ثٸ آٱ ٯٔٴبػز ٣ٸ ٧شدٱ سحٮ
ًجئي ثٸ ٳِش ٯيسػذ .دبح اػٰيش ٗيشًجئي ثٸ ٯٔٴبي آٱ اػز ٣ٸ ػ٬ٶ٩ٹبي ثشسػي ؿذٷ ُبٹش ًجئي
ٳذاؿشٸاٳذ .دس ايٲ حب٫ز ٧بٹي الص٭ اػز آصٯبيؾ سا س٤شاس ٣شد .ا٧ش دبح اػٰيش ٯظجز ثبؿذ ،دضؿ ٢ٯٰ٤ٲ اػز
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آصٯبيؾٹبي ٯشٜبٵسي سا ثشاي اداٯٸ ثشسػي دسخٶاػز ٣ٴذ .ثب سـخيق صٵد ٹٴ٨ب٭ ػشًبٱ ٧شدٱ سحٮ ،ثيٰبسي ثب
احشٰب ٩ثؼيبس ثباليي ٟبث ٪دسٯبٱ اػز.

ًنات هْن پیص از آزهایص
ديؾ اص اٳؼب٭ آصٯبيؾ دبح ،ثب اٳؼب٭ ٣بسٹبيي اص ػٰ٬ٸ دشٹيض اص ساثٌٸ ػٴؼيٓ ،ذ٭ ؿؼشـٶي ٵاطٱ ٵ دٵؽ ٯٺج٬ي،

ﻛﺘﺎ

ٓذ٭ اػشٜبدٷ اص اػذش٭ ٣ؾ ٵ اػشٜبدٷ اص ٣ش٭ٹبي ٵاطيٴب 48 ٩ػبٓز ديؾ اص اٳؼب٭ آصٯبيؾ ٯيسٶاٳيذ ثٸ اٛضايؾ دٟز

ٳشبيغ ٣ ٢ٰ٣ٴيذ .خبٳٮٹبيي ٣ٸ خٶٱ سيضي ٟبٓذ٧ي دس آٱٹب ثيـشش اص حذ ًجئي اػز ،ثبيذ ثشٳبٯٸ سيضي ك يح

داؿشٸ ثبؿٴذ ٵ ثب ٯـٶسر دضؿ ٢صٯبٱ ٯٴبػت ثشاي سؼز سا ٯـخق ٳٰبيٴذ .اص آٳؼبيي ٣ٸ ٣بٹؾ ٹٶسٯٶٱ صٳبٳٸ

ﺏ

اػششٵطٱ ٳيض ٯيسٶاٳذ ثش ٳشبيغ آصٯبيؾ دبح اطش ث٨زاسد ،صٳبٱ يبئؼٸ ٯٰ٤ٲ اػز ٳيبص ثٸ ٯلش ٙاػششٵطٱ ديؾ اص س٤شاس
آصٯبيؾ داؿشٸ ثبؿٴذ .ثٺشش اػز ٳٰٶٳٸ ٧يشي دس صٯبٱ ٟبٓذ٧ي يب صٯبٳي ٣ٸ سشؿ بر خي٬ي صيبد ٹؼشٴذ ٵ ٜٓٶٳز

ﻫ

خي٬ي ٵاه ي ٵػٶد داسد كٶسر ٳ٨يشد .دٵ ٹٜشٸ دغ اص دبيبٱ دٵسٷ ٯبٹيبٳٸ صٯبٱ خٶثي ثشاي اٳؼب٭ سؼز اػز.

ﺎﻯ

تَغیِّای آخر

دبح اػٰيش سٵؿي ثؼيبس ٯٺٮ ثشاي سـخيق ػشًبٱ دٹبٳٸ سحٮ دس ٯشاح ٪اٵ٫يٸ اػز .ايٲ سٵؽ ثؼيبس آػبٱ ،ثذٵٱ

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

دسد ٵ ٟبث ٪دػششع ثٶدٷ ٵ اٳؼب٭ ٯٴِٮ آٱ ػالٯشي ٵ صٳذ٧ي ؿٰب سا ح َٜٯي٣ٴذٓ .الٵٷ ثش اٳؼب٭ دبح اػٰيش ،ٹٰٸ

خبٳٮٹب ثبيذ ثٸ خٶٱسيضيٹبي خٶد سٶػٸ ٣ٴٴذ .ٹش خٶٱسيضي ٣ٸ خبسع اص ػيٟ ٪٤بٓذ٧ي ثبؿذ ٹـذاسي ػٺز
ٯشاػٔٸ ثٸ دضؿ ٢ٵ ثشسػي ٣بٯ ٪ٵ ٯٔبيٴٸ اػز٤٫ .ٸ ثيٴي ؿذيذ ثٔذ اص اسسجبى ػٴؼي سا ثبيذ ػذي ٧شٛز .ؿبيذ
ثٔوي اص صٳبٱ اص ٳِش ٯب٫ي سٶاٳبيي دشداخز ٹضيٴٸ ايٲ آصٯبيؾ سا ٳذاؿشٸ ثبؿٴذ ،ٯشا٣ض ثٺذاؿشي دسٯبٳي ٵاثؼشٸ ثٸ
داٳـ٨بٹٺبي ٓ٬ٶ٭ دضؿ٤ي ايٲ آصٯبيؾ سا ثذٵٱ ٹضيٴٸ اٳؼب٭ ٯيدٹٴذ .اٳؼب٭ ٯٴِٮ ػب٫يبٳٸ دبح اػٰيش سا ٛشاٯٶؽ
ٳ٤ٴيذ .ايٲ ٣بس ٟيٰشي ٳذاسد ٵ٫ي ػالٯشي ؿٰب سا سوٰيٲ ٯي٣ٴذ.
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ﻛﺘﺎ
ﺏ
ﻫ
ﺎﻯ

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

م
ف
ا
سا رت و بارد ري
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ﻛﺘﺎ
ﺏ
ﻫ

ﺎﻯ

دٵساٱ ثبسداسي ي٤ي اص دٵساٱٹبي ٓبدي صٳذ٧ي اػز ٵ ثيٰبسي يب ٳبسٶاٳي ٯ ؼٶة ٳٰيؿٶد .ثٴبثشايٲ سٰب٭ ثبٳٶاٱ ٯي
سٶاٳٴذ ثب سٓبيز چٴذ سٶكيٸ ٵ اًٰيٴبٱ اص ٵػٶد ثيٰبسػشبٱ ٵ ٯشا٣ض دسٯبٳي ٯٴبػت دس ٯٴٌ٠ٸ اي ٣ٸ ٓبص٭ ٹؼشٴذ ،ثٸ
ساحشي ٵ ثب ٰ٣ب ٩خبًش ثٸ ٯؼبٛشر ثشٵٳذ .ا٫جشٸ خبٳٮ ٹبي حبٯ٬ٸ ٣ٸ دس اٳشِبس چٴذ ٬ٟٶصايي ٹؼشٴذ ٵ يب داساي ػبث٠ٸ

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

صايٰبٱ صٵدسع ٯيثبؿٴذ ،دس ٯٔشم خٌش ثيـششي ثٶدٷ ٵ ثبيذ ٯشاٟجز ثٺششي اص خٶد ثٰٔ ٪آٵسٳذ .ٯؼبٛشر دس ًي

ػٸ ٯبٹٸ دٵ٭ حبٯ٨٬ي ٯٌٰئٲ سشيٲ صٯبٱ اػز .دبيبٱ ػٸ ٯبٹٸ دٵ٭ ثبسداسي( ٹٜشٸٹبي  )12-24ايٰٲسشيٲ ٯٶْٟ
ثشاي ٯؼبٛشر ي ٢خبٳٮ ثبسداس ٯي ثبؿذ .خٌش ػ٠ي ػٴيٲ ثٸ ٯ٠ذاس صيبد ٣بٹؾ يبٛشٸ ٵ ثشٵص ٓٶاسم ؿبيْ دس اٵاخش
حبٯ٨٬ي ٯبٳٴذ ثبال سٛشٲ ٛـبسخٶٱ يب صايٰبٱ صٵدسع ٹٴٶص احشٰبٰ٣ ٩ي داسٳذ .ثيـشش خبٳٮ ٹبي ثبسداس ،ايٲ دٵساٱ سا
ثٺششيٲ دٵساٱ ثبسداسي خٶد ثٸ حؼبة ٯيآٵسٳذ.

آهادگی پیص از هسافرت

 ٟج ٪اص ٯؼبٛشر ثب ٯبٯب يب دضؿ ٢خٶد ٯـٶسر ٣ٴيذ سب آٱ ٹب ؿٰب سا ٯٔبيٴٸ ٣شدٷ ٵ اػبصٷ ٯؼبٛشر ثذٹٴذ. -اص ثش٧ٸ ٹبي دضؿ٤ي ٯشثٶى ثٸ دٵساٱ حبٯ٨٬ي خٶد ٣ذي سٺيٸ ٣شدٷ ٵ ٹٰشاٷ داؿشٸ ثبؿيذ.
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 ٣بسر ٧شٵٷ خٶٳي سا ديؾ خٶد ٳ٨ٸ داسيذ. ثب ؿش٣ز ٯؼبٛشسي خٶد سٰبع ث٨يشيذ ٵ ٯٌٰئٲ ؿٶيذ ٣ٸ آٳٺب اػبصٷ دشٵاص سا ثٸ ؿٰب خٶاٹٴذ داد .ثشخي اص ؿش٣زٹبي ٹٶائي ثٸ خبٳٮ ٹب ثٔذ اص ٹٜشٸ  32حبٯ٨٬ي اػبصٷ دشٵاص ٳٰيدٹٴذ.
 سٰب٭ داسٵٹبي ٯٶسد ٳيبص سا ٣ٸ ثشاي س ْٛٯـ٤الر ًجئي دٵساٱ حبٯ٨٬ي ٯبٳٴذ ػٶصؽ ٯٔذٷ يب يجٶػز ٯلشٙٯي٣ٴيذ ،ٹٰشاٷ خٶد ثجشيذ .دس ايٲ ٯٶسد حشي داسٵٹبي ػٴشي ٵ خبٳ٨ي ٳيض ٛشاٯٶؽ ٳـٶد.

ﻛﺘﺎ

 ا٧ش ثٸ ٯؼبٛشر خبسع اص ٣ـٶس ٯي سٵيذ ،ٯٌٰئٲ ؿٶيذ ٣ٸ ثيٰٸ دسٯبٳي ؿٰب دس ايٲ ٯذر ،داساي آشجبساػز ٵحشي ثٔذ اص صايٰبٱ ٳٶصاد ؿٰب سا س ز دٶؿؾ ٯي دٹذ ،صيشا ٯٰ٤ٲ اػز صايٰبٱ صٵدسع سخ ثذٹذ ٵ ٳٶصاد ثٸ ٯشاٟجز

ٹبي ٵيظٷ ٣ٸ ٧شاٳ٠يٰز ٹٮ ٹؼشٴذ ،ٳيبص ديذا ٣ٴذ.

ﺏ

 ٟجالً دس ٯٶسد ٯشا٣ض دسٯبٳي ٯ٠لذ ٯؼبٛشسي خٶد  ،اًالٓبر ٣بٛي ٣ؼت ٣ٴيذ ،يب حذا ٪ٟثذاٳيذ ٣ٸ ا٧ش ٯـ٬٤يثشاي ؿٰب ديؾ آٯذ٣ ،ؼب ثبيذ ثشٵيذ.

ﻫ
ﺎﻯ

اقذاهات ایوٌی در هقػذ

 دسٯٶسد ٯٴبثْ ايؼبد ٣ٴٴذٷ ٜٓٶٳزٹبي ٧ٶاسؿي ،ؿذيذاً ٯشاٟجز ثٸ ٰٓ ٪آٵسيذ .ٯٴٌ٠ٸ سٜشي ي ٵ ييالٟي ؿٰباحشٰبالً آة ػب٫ٮ ٵ خٶثي داسد ،ٵ٫ي ثشاي ايٴ٤ٸ اًٰيٴبٱ ثيـششي حبك٣ ٪ٴيذ ،اصثٌشي ٹبي آة ثٺذاؿشي ثٴٶؿيذ ٵ

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

حشي دس ٹٴ٨ب٭ ٯؼٶا ١صدٱ اص آة ثٌشي اػشٜبدٷ ٣ٴيذ .دٟز ٣ٴيذ ٣ٸ ٗزاٹب ٣بٯالً دخشٸ ؿذٷاٳذ ٵ ؿيش ٵ دٴيش ٹٮ
دبػشٶسيضٷ ٹؼشٴذ.

 -دسٹٴ٨ب٭ اػشٜبدٷ اص خٶدسٵ ،حشٰب ٰ٣شثٴذ ايٰٴي خٶد سا ثجٴذيذ .ا٫جشٸ ثٺشش اػز اص ٰ٣شثٴذٹبيي اػشٜبدٷ ٣ٴيذ ٣ٸ

ؿبٳٸ ٹب ٵ دبٹبي ؿٰب سا ٹٮ ٯ ٤ٮ ٳ٨ٸ داسد .ا٧ش دچبس حبدطٸ اي دس ٹٴ٨ب٭ ساٳٴذ٧ي ؿذيذ ،ثٸ دضؿ ٢سػٶّ ٣ٴيذ سب
آػيت ٹبي احشٰب٫ي ٵاسدٷ سا ثشسػي ٣ٴذ .ٳٶصاد دس داخ ٪سحٮ ،ٯٰٔٶالً اص صخٮٹبي خٜي ٚايؼبد ؿذٷ سٶػي ٰ٣شثٴذ
ايٰٴي ،ػشئب ثٺجٶدي ٯييبثذ ،اٯب ثشاي اًٰيٴبٱ حشٰبً ديؾ دضؿ ٢ثشٵيذ.
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ﻛﺘﺎ
ﺏ

هقػذ ّای خطرًاك

ثٔوي ٯٴبً ٞثشاي خبٳٮ ٹبي ثبسداس ثب٠٫ٶٷ خٌشٳب ١ثٶدٷ ٵ ٳجبيذ ثٔٴٶاٱ ٯ٠لذ ػيبحشي ثشاي آٱ ٹب ٯ ؼٶة ؿٶٳذ.

ﻫ

اسسٜبٓبر ث٬ٴذ ،ٯٴبً٠ي ٣ٸ ٗزاٹب آ٫ٶدٷ ثٶدٷ يب ٜٓٶٳز ٹبي ٯٴش٬٠ٸ سٶػي حـشار ؿيٶّ داسٳذ ،ػبٹبئي ٣ٸ ثيٰبسي

ﺎﻯ

ٯبالسيبي ٛب٫ؼيذبسٵ٭ ٯ٠بٵ٭ ثٸ ٬٣شٵ٣يٲ ،ثٶٯي آٱ ٯٴبً ٞاػز ٵٯٴبً٠ي ٣ٸ دسآٳؼب ثبيذ ثشاي ديـ٨يشي اص ثيٰبسي ٹب،
اص ٵا٣ؼٲٹبي حبٵي ٵيشٵعٹبي صٳذٷ اػشٜبدٷ ٣شد ،ػضء ايٲ ٯٴبً ٞٹؼشٴذ.

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ
safarifardas@Gmail.com
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ﻛﺘﺎ
ﺏ
ﻫ
ﺎﻯ

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

شي
شي
ره ي جان ،ر مارد
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ﻛﺘﺎ
ﺏ
ﻫ

ػشيْ سشيٲ ٯشح٬ٸ سؿذ ثٔذ اص سٶ٫ذ ،دٵساٱ ؿيشخٶاسي اػز .ٳيبصٹبي ٗزايي ٣ٶد٣بٱ دس ػٴيٲ ٯخش ،ٚ٬ٯشٜبٵر ٯي

ﺎﻯ

ثبؿذ .ٳٶّ ٗزاٹبيي ٣ٸ سبٯيٲ ٣ٴٴذٷ ايٲ ٳيبصٹب ٹؼشٴذ ثبيذ ٹٰبٹٴ ٦ثب سؿذ ٵ س٤بٯً ٪جئي ػؼٰبٳي ٵ ٧شٵٷ ػٴي
آٱ ٹب ثبؿذ .سش٣يت ؿيش ٯبدس ٣بٯالً ٯٴٌج ٞثب ٳيبصٹبي ؿيشخٶاس ثٶدٷ ٵ ثذيٲ  ٫بٍ ٯٴبػت سشيٲ سؿذ سا دس ٣ٶد١
سبٯيٲ ٯي٣ٴذ.

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

دس ػٶسٷ ث٠شٷ آيٸ  133ٯذر ؿيش دادٱ سا دٵ ػب ٩سٰب٭ ر٣ش ؿذٷ اػز .ا٣ٴٶٱ ثٔذ اص  1400ػب ،٩ػبصٯبٱ ثٺذاؿز
ػٺبٳي ثش ٯذر دٵ ػب ٩س٘زيٸ ٳٶصاداٱ اص ؿيش ٯبدس سب٣يذ داسد .ؿيش ٯبدس دس ؿؾ ٯبٷ اٵ ٩سٶ٫ذ ،ثشاي ؿيشخٶاس ٣بٛي
اػز ٵ دس ؿؾ ٯبٷ دٵ٭ ،اٳشطي الص٭ دٴؼبٷ دسكذ اص ؿيش ٯبدس ٵ دٴؼبٷ دسكذ اص س٘زيٸ سٰ٤ي٬ي سبٯيٲ ٯي ؿٶد .آٯبسٹب

ٳـبٱ ٯي دٹذ ٳٸ سٴٺب دس ايشاٱ ،ث٤٬ٸ دس ػشسبػش دٳيب سٵٳذ ػٶء س٘زيٸ سٵ ثٸ ٣بٹؾ ثٶدٷ ٵ ٯٺٮ سشيٲ د٫ي ٪آٱ س٘زيٸ
ثب ؿيش ٯبدس اػز ٣ٸ ٹٰيٲ اٯش اٵ٫يٲ ٟذ٭ ثشاي سوٰيٲ ػالٯشي ٣ٶد٣بٱ ثٸ ؿٰبس ٯيسٵد .ثب س٘زيٸ اٳ لبسي اص ؿيش
ٯبدس ،ػبالٳٸ ٯي سٶاٱ اص ٯش ٥ي ٢ٯي٬يٶٱ ٣ٶد ١ػ٬ٶ٧يشي ٣شد.

س٘زيٸ ثب ؿيش ٯبدس ثٺششيٲ ؿشٵّ صٳذ٧ي سا ثشاي ٳٶصاداٱ دس سٰب٭ ٯٴبً ٞٯخش ٚ٬اص ٳِش سٶػٔٸ يبٛش٨ي ٛشاٹٮ ٯي
٣ٴذ .حشي دس ٣ـٶسٹبي سٶػٔٸ يبٛشٸ ٵ طشٵسٰٴذٓ ،ذ٭ س٘زيٸ ثب ؿيش ٯبدس ثب اٛضايؾ اٳٶاّ خٌشار دس ساثٌٸ ثب ػالٯز
٣ٶد٣بٱ ٹٰشاٷ اػز .ٹٰنٴيٲ س٘زيٸ ٯلٴٶٓي ثب ٯيضاٱ ثبالسش ٯش ٥ٳٶصاداٱ ٯشسجي ٯي ثبؿذ٣ .ٶد٣بٳي ٣ٸ س٘زيٸ
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ٯلٴٶٓي ؿذٷ اٳذ ،دس ٯ٠بيؼٸ ثب ٣ٶد٣بٳي ٣ٸ ثٌٶس اٳ لبسي ثب ؿيش ٯبدس س٘زيٸ ؿذٷ اٳذ ،اص س٤بٯً ٪جئي ثشخٶسداس
ٳٰي ؿٶٳذ ،اص ػالٯز ٰ٣ششي ثٺشٷ ٯٴذ ٯي ؿٶٳذ ،ٯيضاٱ ٹبي ٯش ٥ٵ ٯيش دس آٳٺب ثبالسش ٵ هشيت ٹٶؿي آٱ ٹب دبييٲ
سش اػز.

ﻛﺘﺎ
ﺏ
ﻫ
ﺎﻯ

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

ضص هاِّ اٍل ،فقط ضیر هادر

ؿيش ٯبدس اص  ٫بٍ س٘زيٸ اي ثشاي ؿيش خٶاس ٣بٯ ٪اػز ٵ سٰب٭ ٯٶاد ٯ٘زي ٯٶسد ٳيبص ٵي سا ثٸ ٯ٠ذاس ٯٴبػت ثشايؾ
ٛشاٹٮ ٯي ٣ٴذ .ؿيش خٶاس دس  6ٯبٹٸ اٵ ٩صٳذ٧ي يٸ ٹيچ چيض ػض ؿيش ٯبدس ٳيبصي ٳذاسد .ئٴي ؿيش ٯبدس ،ٳيبص ؿيش

خٶاس ثٸ آةٟ ،ٴذ ٵ ٯٶاد ٯ٘زي ثشاي سؿذ سا سبٯيٲ ٯي ٣ٴذ .ؿيشي ٣ٸ دس اثشذاي سٶ٫ذ سٶ٫يذ ٯي ؿٶد ( 24 -48

ػبٓز اٵ ٩سٶ٫ذ) آٗٶص يب ٯب ١ٳب٭ داسد .ايٲ ؿيش صسد سٳ ٦ٵ ٗ٬يَ اػز ٵ ؿجبٹشي ثٸ ؿيش ٯٰٔٶ٫ي ٳذاسد .آٗٶص دس
ٯ٠بيؼٸ ثب ؿيشي ٣ٸ دغ اص آٱ سٶ٫يذ ٯيؿٶد ،داساي ٯ٠ذاس ثيـششي دشٵسئيٲ ،چشثي ٰ٣شش ،ٵيشبٯيٲ ٹبي ٯ ٬ٶ ٩دس
چشثي ٵ ثشخي ٯٶاد ٯٔذٳي ٯظ ٪ػذيٮ ،سٵي ،ال٣شٶص ٵ ٵيشبٯيٲ ٹبي ٯ ٬ٶ ٩دس آة اػز .ٹٰنٴيٲ ثٸ د٫ي ٪داؿشٲ

ٯٶاد ٯ٘زي ٵ ٯٜيذ ،اص اثشال ؿيش خٶاس ثٸ ثيٰبسي ٹبي ٜٓٶٳي ٵ ٗيش ٜٓٶٳي ،ا٧ضٯب ٵ ثيٰبسي ٹبي حؼبػيشي ػ٬ٶ٧يشي
ٯي ٣ٴذ .ثٸ ٹٰيٲ د٫ي ٪ثٸ آٗٶص ،اٵ٫يٲ ٵا٣ؼٲ ٳيض ٯي ٧ٶيٴذ .ٯ٠ذاس ؿيش دس سٵصٹبي اٵ٣ ٩ٮ اػز اٯب ٹٰيٲ ٯ٠ذاس
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٣ٮ ثشاي ٳٶصاد ٣بٛي ٵ هشٵسي ٯي ثبؿذ .ثٺشش اػز س٘زيٸ ثب ؿيش ٯبدس ثالٛبك٬ٸ ثٔذ اص ثبص٧ـز ٹٶؿيبسي ٯبدس دغ اص
صايٰبٱ اٳؼب٭ ؿٶد .ٳٶصاداٱُ ،ش ٙٳيٮ سب ي ٢ػبٓز اٵ ٩ثٔذ اص سٶ٫ذ ،ثؼيبس ٹٶؿيبس ٵ حؼبع ثٶدٷ ٵ ا٣ظشاً سٰبي ٪ثٸ
س٘زيٸ داسٳذ .ٯبدساٳي ٣ٸ ػضاسيٲ ؿذٷ اٳذ ٯٰٔٶالً  4-6ػبٓز ثٔذ اص ػضاسيٲ يب ثٸ ٯ ن آٳ٤ٸ ٯبدس ثٸ ٹٶؽ آٯذ
ٯيسٶاٳٴذ ٳٶصاد خٶد سا ؿيش دٹٴذ.

هفیذ ترای ًَزاداى

ﻛﺘﺎ

دشٵسئيٲ ٵ چشثي ؿيش ٯبدس دس سٴبػت ثب ٳيبصٹبي ٳٶصاد ٯي ثبؿذ .ال٣شٶص ؿيش ٯبدس ثيـشش اص ػبيش ؿيش ٹب اػز ٵ ٯٴجْ
ٯٺٮ اٳشطي اػز .ٵيشبٯيٲ ،آٹٲ٬٣ ،ؼيٮ ٵ ٛؼٜبر ؿيش ٯبدس ٣بٛي اػز ٫زا ٳٶصاد ٳيبص ثٸ ٯٶاد اهبٛي ٳذاسد .ٹٰنٴيٲ

ﺏ

داساي آٳضيٮ ٫يذبص اػز ٣ٸ ثبٓض ٹوٮ چشثي ٯي ؿٶد .ؿيشٹبي حيٶاٳي دشٵسئيٲ ثيـششي ٳؼجز ثٸ ؿيش ٯبدس داسٳذ.
ا٧ش ٳٶصاد ثيؾ اص ٯ٠ذاس ٯٶسد ٳيبصؽ دشٵسئيٲ دسيبٛز ٣ٴذ د ْٛآٱ ثشاي ٬٣يٸ ٹبي ٳبسع اٵ ٯـ ٪٤خٶاٹذ ثٶد.

ﻫ

ثذ٫ي ٪ٵػٶد آٳشي ثبدي ٹب ٵ ٬٧جٶ ٩ٹبي ػٜيذ دس ؿيش ٯبدس ،ؿيش خٶاس دس ثشاثش اثشال ثٸ ثيٰبسي ٹبي ٯخش ٚ٬ٯبٳٴذ
اػٺب ،٩اػشٜشإٜٓ ،ٶٳز ٹبي سٴٜؼي ٯبٳٴذ رار ا٫شيٸ ،آػٮ ٵ آ٫شطيٜٓ ،ٶٳز ٹبي ٧ٶؽ ٵ ٯؼبسي ادساسي ح َٜٯي

ﺎﻯ

ؿٶد .اػٺب ٩ٵ رار ا٫شيٸ ٪٬ٓ ،اك٬ي ٯش ٥ٵ ٯيش ٣ٶد٣بٱ دس ػشاػش ػٺبٱ ٹؼشٴذ .ا٧ش ٯبدساٱ٣ ،ٶد٣بٱ سا ثب ؿيش خٶد
س٘زيٸ ٣ٴٴذ ،ٯيضاٱ چبٟي ٹبي ثضس٧ؼب٫ي ٵ اثشال ثٸ ديبثز دس ٳؼ ٪ٹبي آيٴذٷ ثيٲ دٷ سب دبٳضدٷ دسكذ ٣بٹؾ خٶاٹذ

ٳذاؿشٸ ثبؿذ.

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

يبٛز .ؿيش ٯبدس ثٸ آػبٳي دس دػششع ٣ٶد ١ثٶدٷ ٵ ٹيچ ٧بٷ ٛبػذ ٹٮ ٳٰي ؿٶد ،حشي ا٧ش ٯبدس چٴذ سٵص ؿيش دٹي

ٓالٵٷ ثش اسصؽ ٗزايي ،ٯٺٰششيٲ ٯضيز ؿيش ٯبدس اسسجبى ثيٲ ٣ٶد ١ٵ ٯبدس اػز ،ثٸ ًٶسي ٣ٸ ؿيش دٹي دس آٗٶؽ
ٯبدس ،دس س٤ٶيٲ ؿخليز ٣ٶد ١سبطيش ثٸ ػضايي داسد .آٗٶؽ ٧شٛشٲ ٳٶصاد دس ٹٴ٨ب٭ ؿيش دٹي ٵ سٰبع دٶػز ثب

دٶػز ،دسػٸ حشاسر ثذٱ ٵ هشثبٱ ٬ٟت ٯبدس ،دس سٵصٹبي ٳخؼشيٲ سٶ٫ذ ،دس آساٯؾ ٣ٶد٣بٱ ثؼيبس ٯٶطش ٯي ثبؿذ.
٣ٶد٣بٳي ٣ٸ اص ؿيش ٯبدس س٘زيٸ ٯي ٣ٴٴذ ،اص طجبر سٵحي ٵ ٹٶؽ ثيـششي ثشخٶسداس ٹؼشٴذ ٵ دس آصٯٶٱ ٹبي ٹٶؽ
ٯٶ ٞٛسشٳذ.

هفیذ ترای هادراى
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ؿيش ٯبدس داساي ٯضايبيي ثشاي خٶد ٯبدس ٹٮ اػز .س٘زيٸ اٳ لبسي ٵ ٯ٤شس ؿيشخٶاس ثب ؿيش ٯبدس دس ؿت ٵ سٵص ٓبدر
ٯبٹيبٳٸ ٯبدس ٵ اٯ٤بٱ سخٰ٧ ٢زاسي ٵي سا ثٸ سٔٶي ٞٯياٳذاصد .دس ٳشيؼٸ ،حبٯ٨٬ي ٹبي صٵدسع ٰ٣شش اسٜب ٝٯياٛشذ.
س٠ٶيز ساثٌٸ ٓبًٜي ثيٲ ٯبدس ٵ ٳٶصاد ،سوٰيٲ ػالٯز ٯبدس ٢ٰ٣ ،ثٸ اٟشلبد خبٳٶادٷ٣ ،بٹؾ ٵصٱ ٵ ػْٰ ؿذٱ
ػشيْ ٓوالر سحٮ دغ اص صايٰبٱ٣ ،بٹؾ خٌش خٶٳشيضي ٹبي ثٔذ اص صايٰبٱ٣ ،بٹؾ اثشال ثٸ اٳٶاّ ثيٰبسي ٹبي
ٜٓٶٳي ،ػشًبٱ ٹبي دؼشبٱ ،سحٮ ٵ سخٰذاٱ ٵ حشي ٯش ،٥اص ػٰ٬ٸ ٛٶايذ ؿيش دٹي ثشاي ػالٯشي ٯبدساٱ اػز .ٳ٤شٸ

ﻛﺘﺎ

دي٨ش ايٴ٤ٸ ثش٧ـز ػشيْ سحٮ ثٸ حب٫ز ًجئي ٵ ديشسش ؿشٵّ ؿذٱ ٓبدر ٯبٹيبٳٸ ثٸ د٫ي ٪ؿيش دٹي ،ثبٓض

ػ٬ٶ٧يشي اص ٣ٮ خٶٳي ٯبدس ٯيؿٶد.

ﺏ

ضیر خطلًِ ،

ؿيش ٹبي خـ ٢ٳٶصاداٱ داساي آٳشي ثبدي ٯٶػٶد دس ؿيش ٯبدس ٳيؼشٴذ ٵ ثب ثشخي اص خٌشار ٳيض ٹٰشاٷ ٯي ثبؿٴذ .اص

ﻫ

ايٲ خٌشار ٯي سٶاٱ ثٸ ثيٰبسي ٹبي ٯٴش ٪٠ؿٶٳذٷ اص آة اؿبسٷ ٣شد ٣ٸ ثٸ د٫ي ٪ٯخ٬ٶى ٳٰٶدٱ دٶدس ؿيش خـ ٢ثب

ﺎﻯ

آة ٳب ػب٫ٮ ٵ ٗيش ٯٌٰئٲ ايؼبد ٯي ؿٶد ( .سٶػٸ داؿشٸ ثبؿيٮ ٣ٸ ثؼيبسي اص خبٳٶادٷ ٹب دس ػشسبػش دٳيب ،دػششػي
ثٸ آة سٰيض ٳذاسٳذ) .ٹ ٰنٴيٲ دس دي ثيؾ اص حذ سٟي٣ ٞشدٱ ؿيش خـ ٢ثشاي اٛضايؾ حؼٮ آٱ ،ٳٶصاد دچبس ػٶء
س٘زيٸ ٯي ٧شدد .اص ًش ٙدي٨ش اػشٜبدٷ اص ؿيش خـ، ٢ثشذسيغ سٶ٫يذ ؿيش سا دس ػيٴٸ ٹب ٯشٶ ٟٚٯي ٳٰبيذ .ا٧ش ثٸ ٹش

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

د٫ي ٪ؿيش خـ ٢دس اخشيبس ٳجبؿذ ،ثٸ د٫ي ٪خـ ٢ؿذٱ ػيٴٸ ٹب ٵ ٓذ٭ ٵػٶد ؿيش ،ٳٶصاد دچبس ػٶء س٘زيٸ ٯي ؿٶد

ٵ ثبص٧ـز ثٸ ػٰز ؿيش ٯبدس ٯٰ٤ٲ ٳيؼز .خٶساٳذٱ ٗزاي ٤ٰ٣ي ٵ ؿيش خـٟ ٢ج ٪اص 6ٯبٹ٨ي ،حشي ي ٢ػي
ػي آة ،آة ٯيٶٷ ،ٳٶؿبثٸ يب ػٶح ،ثشاي ٣ٶد ١ٯوش ثٶدٷ ٵ ػبي٨ضيٲ ٯٴبػجي ثشاي ؿيش ٯبدس ٳيؼز .ٹوٮ ٵ ػزة
ثشخي ٯٶاد ٗزايي دس ػٴيٲ  6ٯبٹ٨ي ٳِيش دشٵسئيٲ ؿيش ٧بٵ ٵ ٧ٴذ٭ ثشاي ٣ٶد ١ٯـ ٪٤ثٶدٷ ٵ ٣ٶد ١سا دچبس
اػٺب ٩ٯي ٣ٴذ .اٛضايؾ احشٰب ٩آ٫ٶد٧يٜٓ ،ٶٳز ٳٶصاداٱ ثٸ ٓ٬ز ٠ٛذاٱ آٳشي ثبدي ٵ ٬٧جٶ ٩ٹبي ػٜيذ ،اػٺب٩

ٯضٯٲٰ٣ ،جٶد ٵيشبٯيٲ٠ٛ ،ش آٹٲ ،ػزة ٳٰ٬٣ ،٢ؼيٮ ٵ ٛؼٜبر صيبد ،چشثي ٳبٯٴبػت ،دشٵسئيٲ ٳبٯٴبػت ،ثذي ٹوٮ
ٵ ػزة ،احشٰب ٩ثشٵص حؼبػيز ٯظ ٪آػٮ ٵ ا٧ضٯب اص ٯوشار اػشٜبدٷ اص ؿيش خـ ٢ٹؼشٴذ.

هادراى ضاغل تخَاًٌذ!
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ٯٌبٔ٫بر ٳـبٱ ٯيدٹذ ٣ٸ ي٤ي اص ٓ ٪٬ٯٶ ٞٛٳجٶدٱ ٯبدساٱ دس ؿيش دٹي ،اؿش٘ب ٩آٳبٱ ثٸ ٣بس اػز .سشٵيغ س٘زيٸ ثب
ؿيش ٯبدس دس ثيٲ ٣بسٛشٯبيبٱ ٵ دس ٯ يي ٹبي ٣بس هشٵسر داسد ،صيشا خبٳٮ ٹب ثخؾ ٯٺٰي اص ٳيشٵي ٣بس ػبٯٔٸ سا
سـ٤ي ٪ٯيدٹٴذ ٵ ثؼيبسي اص آٳبٱ ،اؿش٘ب ٩ثٸ ٣بس ٵ ٔٛب٫يزٹبي اػشٰبٓي سا ثب ٵُيٜٸ ٯبدسي خٶد ادٗب٭ ٯي٣ٴٴذ.
ػبصٯبٱ ػٺبٳي ثٺذاؿز سٶكيٸ ٯي ٣ٴذ ٣ٸ ٯبدساٱ حذا 16 ٪ٟٹٜشٸ اص دغ اص صايٰبٱ ػذيذ ثٸ ػش ٣بس ٳشٵٳذ .ايٲ
اٟذا٭ هٰٲ اػششاحز دادٱ ثٸ ٯبدساٱ ،ػجت ٯي ؿٶد ٣ٸ آٱ ٹب ثشٶاٳٴذ س٘زيٸ ٳٶصاد خٶد سا ثب ؿيش خٶد آٗبص ٣ٴٴذ.

ﻛﺘﺎ

ثؼيبسي اص ٯبدساٱ دغ اص ثبص٧ـز ثٸ ٯ ٣ ٪بس خٶد ،س٘زيٸ اٳ لبسي ثب ؿيش خٶد سا ٛشاٯٶؽ ٯي ٣ٴٴذٓ .ذ٭ ٵٟز
٣بٛي ،ٳجٶدٱ ٯ  ٪ٯٴبػت ؿيش دٹي دس ٯٶػؼٸ ٹبي ٣بسي ٵ ٓذ٭ اٯ٤بٱ رخيشٷ ػبصي ؿيش ،اص دالي ٪اُٺبس ؿذٷ

سٶػي ٯبدساٱ ؿبٗ ٪اػز.

ﺏ

حٰبيز اص س٘زيٸ ثب ؿيش ٯبدس ثشاي ٣بسٛشٯبيبٱ ٯضايبيي داسد ٣ٸ اص ػٰ٬ٸ ٯيسٶاٱ ثٸ ٣بٹؾ س٘ييش ٵ سٔٶين ٣بس٣ٴبٱ،
٣بٹؾ اػشخذا٭ ٵ ٹضيٴٸ ثبصآٯٶصي ٣بس٣ٴبٱ ،ثٺشش ؿذٱ ؿشايي ٣بس ،ايؼبد احؼبع ٵ سلٶس حشٛٸاي ٯظجز ٵ ٣بٹؾ

ﻫ

ٗيجز ٣بس٣ٴبٱ اؿبسٷ ٣شد٣ .بسٛشٯبيبٱ ٯيسٶاٳٴذ ثٸ سٵؽٹبيي ٯبٳٴذ سٶػٸ ثٸ ػبٓبر ٣بس ٟبث ٪س٘ييش ٵ ٯٴبػت ثب

ﺎﻯ

ؿشايي ٯبدساٱ ٯظ ٪اٳؼب٭ ٣بس دس ٯٴض ٩ٵ ؿشي ٢ؿذٱ دس ٣بس ثب دي٨شي ،آٌبي ٯشخلي ػبٓشي ثشاي ؿيش دادٱ ثٸ
ً ٪ٜٵ يب دٵؿيذٱ ؿيشٛ ،شاٹٮ ٣شدٱ اسبٟي سٰيض ٵ خلٶكي ثشاي دٵؿيذٱ ؿيش ٵ يب س٘زيٸ ثب ؿيش ٯبدس ،سٓبيز
ٟبٳٶٱ سشٵيغ س٘زيٸ ثب ؿيش ٯبدس اص ؿيشدٹي ٯبدساٱ ؿبٗ ٪حٰبيز ٣ٴٴذ .ٯبدساٱ ثشاي ؿيش دٹي ٣ٶد٣بٱ خٶد ،ثٸ ي٢

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

ػبي اٯٲ ،دب٣يضٷ ٵ اخشلبكي دس ٯ ٣ ٪بس ٵ يب دس ٳضدي٤ي آٱ ٳيبص داسٳذ.
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چٌذ ًنتِ هْن
س٘زيٸ ثب ؿيش ٯبدس ثبيذ ٹش چٸ صٵدسش دغ اص سٶ٫ذ ٳٶصاد ؿشٵّ ؿٶد ،ثٴبثشايٲ اٵ٫يٲ س٘زيٸ ثبيذ اص سٵي سخز صايٰبٱ
ؿشٵّ ٧شدد ،حشٰب ؿيش آٗٶص ثٸ ٣ٶد ١دادٷ ؿٶد ،دس اثشذاي سٶ٫ذ ؿيش ٯبدس ٣ٮ اػز ٵ٫ي ٯ٤يذٱ دؼشبٱ ٯبدس سٶػي
ٳٶصاد ثبٓض صيبد ؿذٱ آٱ ٯي ؿٶد .س٘زيٸ ثب ؿيش ٯبدس دس ٹش ػبٓز اص ؿت يب سٵص ٣ٸ ؿيش خٶاس احؼبع ٧شػٴ٨ي يب
ٳيبص ٣ٴذ ثبيذ اٳؼب٭ ؿٶد ٵ ٳجبيذ صٯبٱ ثٴذي ثشاي ؿيش دادٱ ثٸ ٣ٶد ١دس ٳِش ٧شٛز .دس صٯبٱ ؿيش دادٱ ،ٯبدس ثبيذ اص

ﻛﺘﺎ

ٟشف ٹبي هذ ثبس داسي ٯخلٶف ايٲ دٵساٱ اػشٜبدٷ ٣ٴذ ٵ ثٺشش اػز ٯبدس سب دبيبٱ دٵسٷ ؿيش دٹي حبٯ٬ٸ ٳـٶد،
ٳٶصاد دس سٵصٹبي اٵ ٩سٶ٫ذ ثٌٶس ًجئي ٰ٣ي ٵصٱ اص دػز ٯي دٹذ ٣ٸ ٳجبيذ آٱ سا ثٸ ٰ٣جٶد ؿيش ٯبدس ٳؼجز داد،

ٯذٛٶّ ؿيش خٶاساٳي ٣ٸ اص ؿيش ٯبدس س٘زيٸ ٯي ٣ٴٴذ ؿ ٪سش ٵ دٔٛبر آٱ ثيـشش اص ٣ٶد٣بٳي اػز ٣ٸ ؿيشي ٗيش اص

ﺏ

ؿيش ٯبدس ٯي خٶسٳذ ٵ ايٲ ٳٶّ د ْٛٯذٛٶّ سا ٳجبيذ ثب اػٺب ٩اؿشجبٷ ٣شد ،ٯ٤يذٱ دؼشبٱ ٯٰٔٶال دس سٵصٹبي اٵ ٩ثيٲ
 5سب  10دٟي٠ٸ اػز ٵ٫ي ٹش چٸ ٳٶصاد ثضس٧شش ٯي ؿٶد ،ايٲ صٯبٱ ثيـشش ٯي ٧شدد ،ثٸ ؿيش خٶاس اػبصٷ دٹيذ ٹش ٯٶْٟ

ﻫ

ٵ ٹش چ٠ذس ٣ٸ ٯي خٶاٹذ اص دؼشبٱ ٯبدس ؿيش ثخٶسد ،الصٯؼز ٯبدس اص ٹش دٵ دؼشبٱ خٶد ثٸ ؿيشخٶاسؽ ؿيش ثذٹذ،

ﺎﻯ

ٳٶصاداٳي ٣ٸ ؿيش ٯبدس ٯي خٶسٳذ حشي دس آة ٵ ٹٶاي ٧ش٭  ،ثٸ آة اهبٛي ٳيبص ٳذاسٳذ،

ثي ٹٶؿي ٹٴ٨ب٭ صايٰبٱ ،ٯلش ٙداسٵ ٵ ٰٓ ٪ػضاسيٲ ٹيچ ٣ذا٭ ٯبٳْ ؿيش دٹي ٳيؼشٴذ .دس ٯٶسد ٳيبص ٳٶصاداٱ ثٸ
ٵيشبٯيٲ  Dثب دضؿ ٢خٶد ٯـٶسر ٣ٴيذ .ا٧ش ؿٰب ٯبي٬يذ ٣ٸ ثٸ ٛشصٳذسبٱ ؿيش ثذٹيذ ٵ٫ي ثٸ ٓ٬٬ي ٟبدس ثٸ ايٲ ٣بس

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

ٳيؼشيذ ،ٯي سٶاٳيذ يب ثب دػز ٵ يب ثب دػش٨بٷ ؿيش دٵؽ ،ؿيش سا دٵؿيذٷ ٵ رخيشٷ ٣ٴيذ .ؿيش دٵؿيذٷ ؿذٷ سا ٯيسٶاٱ
سب  48ػبٓز دس يخنب ٩ٳ٨ٺذاسي ٣شد ٵ يب  30دٟي٠ٸ دس يخنب٧ ٩زاؿشٸ ٵ ػذغ آٱ سا ٛشيض ٣شد .ؿيشي ٣ٸ دس

ٟؼٰز ػبيخي يخنب ٩ٳ٨ٺذاسي ؿٶد سب  2ٹٜشٸ ،دس ٛشيضٹبي ٯٰٔٶ٫ي ( -18دسػٸ) سب ػٸ ٯبٷ دس ٛشيضٹبي كٴٔشي

( -32دسػٸ) سب  6ٯبٷ ٟبث ٪اػشٜبدٷ اػز .ثشاي رٵة ٣شدٱ ؿيش ٛشيض ؿذٷُ ،ش ٙؿيش سا صيش آة ٵ٫ش٭ ثٸ آساٯي
حش٣ز دٹيذ سب يخ آٱ ثبص ؿٶد ٵ حذا٣ظش سب  30دٟي٠ٸ ثٔذ اص رٵة ؿذٱ ٯلش٣ ٙٴيذ .ٹش٧ض ٳجبيذ ؿيش رٵة ؿذٷ سا
دٵثبسٷ ٛشيض ٣شد ٵ ٳجبيذ ؿيش يخصدٷ سا سٵي چشإ يب دس حشاسر اسب ٝرٵة ٣شد .ٳ٤شٸ ًاليي ايٲ اػز ٣ٸ ٳ٠ؾ ٹٰؼش
ٵ ٳضدي٤بٱ ٯبدس دس ٯلٰٮ ٣شدٱ اٵ ثشاي ؿيش دادٱ ٵ اداٯٸ آٱ ثؼيبس ٯٺٮ اػز.
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ﻫ
ﺎﻯ

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

علی اصغر صفری فرد

نویسنده ،مترجم ،روزنامه نگار و مدرس حوزه سالمت
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ﻛﺘﺎ

www.fardbook.blogfa.com

ﻫ

ﺏ

www.safarifardas.blogfa.com

ﺘﻰ
ﻼﻣ
ﺳ

ﺎﻯ

www.shokofanews.blogfa.com

www.clean-room.blogfa.com
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کتاب های سالمتی
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