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تعریف فشارخون

بهطوریکه به تدریج غذای کودک از نیمه جامد به جامد تغییر مییابد.
 در ابتدا مواد غذایی به شکل پوره یک جزئی ( یک ماده غذایی) بایدبه شیرخوار داده شود .پوره غذایی است که مادران به دلیل داشتن تنوع
زیاد ،هزینه کم ،تازه بودن و نداشتن افزودنی مایل به تهیه آن هستند؛
اما باید به ارزش غذایی آن توجه کنند تا پوره تهیه شده دارای انرژی
و مواد مغذی موردنیاز شیرخوار باشد.
 در صورت نداشتن نشانهها و عالئم آلرژی به مواد غذایی مانند کهیریا ضایعات پوستی ،تورم صورت ،اسهال ،استفراغ ،خسخس سینه،
تنفس مشکل ،ضعف یا رنگپریدگی پوست میتوان ماده غذایی
جدیدی را به غذای کودک اضافه نمود و غذای کودک را با اجزایی
بیشتر تهیه کرد.
7/1914
منبع :کتاب تغذیه کودک ،دکتر خیراندیش

مجیدرضا جهانمهین اداره انتشارات دانشگاه جهرم

کتاب رابطه خدا و انسان در اساطیر ملل با
سرفصلهایی همچون اسطوره ،آفرینش انسان

در اساطیر ملل ،خدایان و تجلی آن در اساطیر
ملل ،خیر و شر در اساطیر ملل ،سرنوشت
قضا و قدر در اساطیر ملل ،عذاب خدایان در
اساطیر ملل ،تطهیر در اساطیر ملل و مرگ
در اساطیر ملل با شمارگان  ۱۰۰۰جلد و مبلغ
 ۲۵۰۰۰تومان ازجمله کتب کمکدرسی
دانشجویان کارشناسی ،کارشناسی ارشد و
دکترای رشته زبان و ادبیات فارسی است که
توسط انتشارات دانشگاه جهرم نشر گردیده
است.
نویسندگان این کتاب ،در پژوهش خود خدا
را صرفًا وجودی مافوق بشری که انسانهای
اساطیری به آن قداست داده و در جایگاه
نیروی برتر پذیرفتهاند ،منظور داشته و تلقی
کردهاند.
گفتنی است پیشازاین نیز آثار دیگری از
دکتر جباره ناصرو منتشر شده است ازجمله
کتاب مشترک درسی فارسی عمومی توسط
انتشارات دانشگاه جهرم منتشر گردیده است.

تزریق ایمن در خانههای بهداشت
تهیهکننده :گشتاسب اژدری سرپرست بیماریهای واگیر منطقه بهداشت و درمان قائمیه
فضلاله پرون کاردان بهداشت محیط مرکز جامع سالمت انارستان
سوسن جمالی بهورز خانه بهداشت انارستان

ایمنی تزریقات با تکیهبر چهار محور بنیادی تأمین میشود:
.1کاهش رفتار پرخطر کارکنان بهداشتی درمانی بهمنظور پیشگیری از
جراحات ناشی از وسایل تیز و برنده آلوده .2 .افزایش سطح ایمنی
کارکنان در حین کار با وسایل تیز و برنده درمانی .3 .جمعآوری،
نگهداری ،انتقال و دفع مناسب و بهداشتی زبالههای آلوده و پرخطر.
 .4تغییر رفتار و نگرش افراد جامعه و پزشکان نسبت به مقوله تقاضا و
تجویز دارو به روش تزریقی.
تزریقات غیر ایمن :تزریقات غیر ایمن شامل :روش غلط تزریق،
محل نامناسب تزریق ،داروی ناصحیح ،حالل اشتباه ،دوز اشتباه دارو،
دسترسی افراد جامعه به سرنگ و سرسوزن استفاده شده است.
تزریقات ایمن :یک تزریق ایمن به گیرنده خدمت آسیب نمیرساند
و تزریق کننده را در معرض هیچ خطری قرار نمیدهد و باعث تجمع
ضایعاتی که خطر برای جامعه داشته باشد ،نمیشود .به عبارتی :استفاده
از سرنگ  ADدر تزریقات؛ استفاده از  SafetyBoxبرای جمعآوری
سرنگ و سرسوزن مصرفی ،جمعآوری SafetyBoxهای پرشده و
سوزاندن آنها در زبالهسوز ،آموزش و ارائه آگاهیهای الزم به ارائهدهنده
و گیرندگان خدمت از عوامل تأمینکننده تزریق ایمن هستند.

ارسطو

فشارخون عبارت از نیروی است که در
اثر برخورد خون با دیواره سرخرگها به
وجود میآید و سبب جریان خون از قلب به
قسمتهای دیگر بدن میشود.

معرفی کتاب رابطه خدا و انسان در اساطیر ملل

تزریقات یکی از شیوههای رایج در تجویز داروها و اجرای نمونهگیریها
است که در صورت رعایت نکردن استانداردهای ایمنی ،خطرات زیادی
را برای ارائهکنندگان خدمت ،مصرفکنندگان و عموم افراد جامعه به
همراه دارد .خطر تزریقات غیر ایمن یک تهدید جدی است و استفاده
نامناسب از سرنگها و سوزنها میتواند باعث انتقال عفونت و تهدید
زندگی شود.
هرسال تزریقات غیر ایمن موجب حدود  8تا  10میلیون ابتال به هپاتیت
 2 ،Bتا  5میلیون ابتال به هپاتیت  Cو  80تا  160هزار مورد HIV
میشود.
تزریقات در خانه بهداشت :جز تلقیح واکسن ،انجام تزریقات دیگر
توسط بهورزان با رعایت شرایط باید انجام شود .تزریقات زیر جلدی
و عضالنی نیز برای هر بیمار و بار اول هر دارو ،حتمًا باید با حضور
پزشک انجام شود.
تکرار تزریقات بدون حضور پزشک مشروط به این است که تزریق اول
با حضور پزشک انجام شود و دستور ادامه تزریقات به شکل کتبی در
نسخه قید شده و در اختیار بهورز قرارگرفته باشد.

شماره

2478

سال
بیست و چهارم

آسیه گشتاسبی ،کارمند شبکه بهداشت

الهام سهرابپور ،پروانه رستمی،
نوشین درستکار ،مریم خسرویان ،شهره خسروی

کتاب رابطه خدا و انسان در اساطیر ملل
نوشته مشترک دکتر عظیم جباره ناصرو،
عضو هیئتعلمی و معاون آموزشی -پژوهشی
دانشگاه جهرم و همچنین رقیه (پریچهر)
کوهنورد دانشآموخته کارشناسی ارشد زبان
و ادبیات فارسی دانشگاه جهرم از سوی اداره
انتشارات دانشگاه جهرم منتشر شده است.
کتاب رابطه خدا و انسان در اساطیر ملل با
یک پیشگفتار و  10فصل به همراه منابع
تحقیق و پژوهش و فهرست واژگان التین در
 423صفحه نگارش و منتشر شده است.
نگارندگان این اثر وزین ،با توجه بهضرورت
طرح مباحثی در علم انسانشناسی و خداشناسی
در اساطیر به روشن کردن برخی از زوایای
تاریک این مقوله پرداخته و هریک از
مؤلفهای مربوطه ارتباط خدا و انسان را در
اساطیر ملل در یکفصل بحث نموده و در
خالل مباحث از اندیشهها و نظرات بزرگان
اسطوره نیز برگرفته است.

5

فشارخون باال و راههای پیشگیری آن

نحوه شروع و معرفی
غذاهای تکمیلی

 شیر مادر برحسب تقاضای شیرخوار به او داده شود .بالفاصله بعد ازتغذیه شیرخوار با شیر مادر ،غذای تکمیلی به او داده شود.
 از یک نوع ماده غذایی ساده شروع شود و کمکم به مخلوطی ازچندین ماده غذایی افزایش یابد.
 بین اضافه کردن مواد غذایی جدید بین  3-5روز فاصله گذاشته شودتا آلرژی شیرخوار به آن ماده غذایی یا نداشتن تحمل به آن مشخص
شود.
 درصورتیکه شیرخوار به خوردن غذایی بیمیلی نشان داد ،مادر یامراقب کودک پافشاری نکند .بلکه برای  2تا  3روز آن غذا را حذف
و سپس دوباره شروع کند .میتوان تا  10بار مجددًا این کار را تکرار
کرد تا شیرخوار آن را بپذیرد ( به دلیل انتقال طعمهای متنوع از طریق
رژیم غذایی مادر به شیر او ،پذیرش مواد غذایی در کودکانی که شیر
مادر میخورند بیشتر است).
 غلظت و قوام غذای تکمیلی باید متناسب با سن شیرخوار باشد.بهطوریکه غلظت اولین غذای تکمیلی مانند فرنی شبیه ماست معمولی
بوده؛ اما بهتدریج برحسب سن شیرخوار غلظت غذا افزایش مییابد؛

صفحه

کارهای تکراری ما نشان دهندهی
شخصیت ماست.

اسفند

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

موازین تزریقات ایمن .1 :محل تمیز :در هر مرکز برای واکسیناسیون
باید مکان خاصی را در نظر گرفت که محل آمادهسازی و تزریق واکسن
باشد .وسایل الزم مثل پنبه الکل و سرنگ باید روی میز مختص به این
امر قرار گیرد و میز باید تمیز و مرتب باشد .همچنین SafetyBox
باید در نزدیکترین محل تزریق جهت دفع سرنگ و سرسوزن قرار
گیرد .2 .شستوشوی دست :دستهای فرد تزریق کننده جهت
جلوگیری از انتقال عفونت قبل از تزریق باید با آب و صابون شسته
شود .3 .سرسوزن و سرنگ استریل :سالم بودن بستهبندی سرنگ و
سرسوزن باید بررسی شود .استفاده از سرنگ و سرسوزن بعد از اطمینان
از استریل بودن آن باشد .دست نزدن به هیچ قسمت از سرسوزن قبل
و بعد از تزریق واکسن ،پرهیز از سرپوشگذاری مجدد و در صورت
نیاز به سرپوشگذاری مجدد به هر علت ،استفاده از روش یکدست ،دور
انداختن سرسوزنی که با سطح غیر استریل تماس داشته و بررسی تاریخ
انقضا ازجمله دیگر موارد ایمنی است .4 .ویال و حالل مناسب  .5تمیز
کردن محل تزریق  .6جمعآوری صحیح اجسام نوکتیز  .7دفع صحیح
ضایعات.
تجهیزات قابلقبول برای تزریقات :در خدمات ایمنسازی
کشوری توصیه میشود فقط از سرنگ  ADاستفاده و بعد از تزریق
در  SafetyBoxریخته و به روش صحیح امحا شود .سرنگهای AD
خودبهخود قفل میشوند و انواع مختلف و حجمهای مختلفی دارند .بیشتر
آنها دارای سرسوزن ثابت هستند و تعدادی از آنها دارای سرسوزنهای
جداشدنی هستند که تنها به سرنگهای  ADخاص خودشان متصل
میشوند.
راهکارهای اجرای تزریقات ایمن .1 :تأمین و توزیع سرنگ
 )AD(Auto Disableیا خود ایستا برای همه مراکز واکسیناسیون
 .2تأمین و توزیع  SafetyBoxبرای همه مراکز واکسیناسیون .3
ایجاد هماهنگیهای برون بخشی جهت دفع ایمن ضایعات  .4ایجاد
هماهنگیهای درون بخشی برحسب نیاز  .5سوزاندن همه ضایعات در
مراکز شهری در زبالهسوز  .6سوزاندن همه ضایعات در مناطق روستایی
در گودالها یا کورههای محلی  .7آموزش کارکنان  .8آموزش و
اطالعرسانی به جامعه.
منبع :دستورالعمل تزریقات ایمن ،وزارت بهداشت درمان و آموزش
7/1934
پزشکی

عالئم فشارخون باال
مهمترین عالمت بیماری فشارخون بدون
عالمت بودن آن است و یا ممکن است با
عالئمی مانند درد ناحیه پس سر ،بهخصوص
صبحها هنگام بیدار شدن از خواب ،سرگیجه،
خستگی ،تپش قلب همراه باشد .عالئمی مانند
تنگی نفس شبانه ،خوابآلودگی و اغما در
موارد حاد بیماری دیده میشود.
عوامل مؤثر در تشدید فشارخون باال

این عالئم عبارتاند از :بیماری قند سابقه
فامیلی ،فشارهای عصبی ،چاقی ،افزایش چربی
خون ،مصرف دخانیات ،نداشتن فعالیت بدنی
و ورزش.

راههای پیشگیری از ابتال به فشارخون
باال
 .1کم کردن وزن و رساندن آن به حد مطلوب
 .2کاهش چربی غذا
 .3حبوبات بیشتری مصرف شود
 .4مصرف نمک کاهشیافته و محدود شود
 .5مصرف مواد قندی و نشاستهای کاهش یابد
 .6ورزش و تحرک بدنی مناسب داشته باشد
 .7افراد سالم حداقل سالی یکبار فشارخون
خود را اندازهگیری کنند

 .8افراد دارای فشارخون باال زیر نظر پزشک
معالج خود هر  6ماه یکبار آزمایش چربی،
قند ،اوره ،اسید اوریک خون و آزمایش کامل
7/1933
ادرار انجام دهند.

نقشه ذهنی

روشی قدرتمند برای تحلیل محتوای آموزشی
اختر رحیمی دانشجو معلم پردیس باهنر فارس
با ویرایش دکتر سید عبدالرحمن اعتماد

نقشه ذهنی روش مؤثری است که یادداشتنویسی را بهبود بخشیده و
حل مشکالت را میسرتر میسازد .نقشه ذهنی حول کلمه کلیدی یا ایده
اصلی ترسیم میگردد .با استفاده از این نقشه ،معلم بهسرعت ساختار یک
موضوع را تشخیص میدهد و ارتباط بین اطالعات مختلف مربوط به
موضوع را درک میکند و نیز اطالعات خامی که معمو ًال حذف میگردند
ثبت میشوند .نقشه ذهنی اطالعات را در قالبی نگه میدارد که ذهن
شما آنها را بهسادگی به یاد آورده و بهسرعت مرور میکند .رسم نقشه
ذهنی ساده است و برای موضوعات مختلف قابلاستفاده است .با توجه
به اهمیت حل مشکل و ایدهیابی در طراحی آموزشی این روش میتواند
برای طراحان روش کاربردی باشد.

بهواقع نقشه ذهنی یک روش گرافیکی برای نشان دادن ایدهها و مفاهیم
در طراحی آموزشی است .بهتر این است که یک نمودار تصویری و
شبکه معنایی تلقی کنیم که ارتباطات معنادار را بین بخشهای مختلف
اطالعات نشان میدهد.
این روش یک ابزار تفکر تصویری است که در سازماندهی اطالعات،
تجزیهوتحلیل و درک بهتر مفاهیم و نیز به یادآوردن افکار و خلق
ایدههای نو به معلم کمک میکند ،البته مثل هر ایده دیگر ،قدرت نقشه
ذهنی در سادگی آن است.
در نقشه ذهنی بهعکس متون خطی ،اطالعات به روش مشابه عملکرد مغز
انسان سازماندهی میشود.

در ایام نزدیک به نوروز شهرداری کازرون چه اقداماتی را میتواند انجام دهد؟
داود معمار ،کارشناس ارشد برنامهریزی آمایش سرزمین
در این ایام باقیمانده به سال جدید و ورود
مسافرین و مهمانهای نوروزی چندین پیشنهاد
دارم که میتوان حداقل بهصورت موقت
گرهگشا بوده و خاطرهای نسبتًا خوب از
شهرستان کازرون را در یاد مسافران متصور
شود که به عرض مردم عزیز و مسئوالن گرامی
شهرداری و شورای شهر میرسانم.

برپایی بازارچههای موقت در سطح
شهر کازرون
همواره صنایعدستی و سوغاتیهای یک شهر
یکی از جذابترین مواردی است که همواره
خاطرات خوب و همواره شیرینی را برای
مسافران رقم خواهد زد و البته میتوان با دایر
کردن این بازارچهها در سطح پارکهای محل
اسکان مسافر هم بهنوعی تبلیغ خوب و مناسب
نمود و هم اینکه میتوان به اقتصاد محلی
کازرون کمک نمود.
معرفی بزرگان و فرهیختگان کازرونی
یکی از موارد حیاتی که متأسفانه شهرستان
کازرون از آن بسیار عقبمانده است معرفی
نکردن بزرگان و فرهیختگان کازرونیست؛
بهطوریکه وقتی از سرگذشت این بزرگواران
برای دیگر شهرها و حتی شهروندان خود
تعریف میکنیم به خاطر عدم تبلیغات و غفلت
ما کمتر کسی آن را باور کرده و یا به دیدگاه
شکبرانگیز به آن توجه میکنند (مث ً
ال ما از
اولین نگارنده روزنامه ایران یعنی میرزا صالح
کازرونی که بنام شیرازیها مصادره شده
است چه میدانیم؟ یا از شیخ امین الدین بلیانی
بااینهمه کتاب و قصیده و ...چه میدانیم یا از
قطبالدین کازرونی شاگرد خواجهنصیرالدین
طوسی و از نخستین کسانی که موسیقی را
نتدار کرد و یا میرزا حسن عکاسباشی اولین
عکاس جنوب ایران چه میدانیم) و الی آخر.
شهرداری میتواند با ایجاد نمایشگاههای موقت
عکس فرهیختگان به همراه بیوگرافی آنها در
پارکهای محل اسکان مسافرین ،مردم شهرهای
دیگر را نسبت به وجود این فرهیختگان آگاه
کند که البته پارکهای مردانی و بوستان رفیع
در این مورد به نظر مناسب است؛ البته میتوان
با عکسهای رنگی در ابعاد کوچک و به همراه
معرفی آثار طبیعی و تاریخی کازرون آن را
بهصورت کتابچه یا بروشور منتشر کرده و
سپس و باقیمت نازل (و یا در صورت امکان
با تأمین هزینه توسط اسپانسر تبلیغاتی) آن را
بهصورت رایگان میان مسافرین توزیع کنیم.
نکته قابلتوجه این است که من قب ً
ال در
فضاهای مجازی و رسانههای دیگر عرض
کردم ک ه ای کاش بزرگان کازرونی و یا حتی
شخصیتهای تاریخی مثل مجسمه شاهپور را
بهصورت تندیسهای کوچک درمیآوردیم و

با یک بیوگرافی یکخطی در پایین مجسمه
آن را در بازارچههای موقت و محل عبور و
مرور مسافران به فروش میرساندیم و اینگونه
میتوانستیم به نحواحسن یک فضای تبلیغاتی
مناسب را برای شهرستان کازرون فراهم آوریم
و البته افسوس که گوش شنوایی دراینباره
وجود نداشت و امیدواریم در آیندهای نزدیک
شهرداری بتواند با ایجاد پارک مشاهیر به همراه
تندیسهای آنها یک فضای مناسب فرهنگی و
تبلیغاتی را فراهم آورد.

حراست از محیطزیست و معرفی
جنگل و دشتهای کازرون
همانطور که دیدار مسافرین از جنگلهای
دشت برم و دیگر منابع طبیعی امری پسندیده
است؛ اما مدیریت ضعیف گاهی باعث آسیب
رساندن جدی به محیطزیست میشود و الزم
است حتمًا قبل از جنگلهای دشت برم بنرهایی
برای آگاهی مسافرین بنا کنیم و بهطور مثال
گوشزد کنیم که عمر هریک از درختان به
بیش از پنجاه یا صدسال میرسد و از شکستن و
آسیب رساندن درختان خودداری کنید؛ البته من
مصرانه از عوامل منتسب به اداره راه کازرون
خواهشمندم با توجه به بزرگترین جنگل بلوط
در ایران که مرتبط به دشت برم است (با نوشتن
تابلوهایی با مضمون «بهطرف بزرگترین
جنگلهای بلوط ایران» و یا مضامین دیگر)
مسافرین را نسبت به این جنگل باارزش آگاه
کند.
بهارهای نارنج کازرون و معضل
همیشگی این شهر در رؤیایی با چیدن
آن
بهارهای نارنج کازرون که متأسفانه سالیان
سال است بنام شیراز مصادره شده است چندی
است مورد بیتوجهی مسافرین و یا مردم بومی
قرارگرفته؛ بهطوریکه در چند روز اول همه
بهارهای نارنج غارت شده و دیگر اثری از آن
نیست و امیدوارم باز هم با آگاهسازی بهوسیله
بنرها یا تراکتهای تبلیغاتی در اوایل شهر
مسافران را نسبت به نچیدن آن آگاه کنیم.
البته چقدر میتواند مناسب باشد که شهرداری
جلسهای با ریاست راهنمایی رانندگی گرفته
تا پلیسهای محترم به هنگام مواجه شدن با
مسافرینی که اقدام به چیدن بهارنارنج میکنند
تذکر الزم را ارائه دهد.
هاللاحمر و فوریتهای پزشکی
یکی از مواردی که بههرحال الزمه سالمت
مسافرین است وجود عزیزان هاللاحمر یا
تکنسین درمان در محل اسکان مسافرین است
که با اتفاقات و حوادثی همچون شکستگی
یا مارگزیدگی و حوادث ناگوار دیگر بتوانند
فوری وارد عمل شده و از برجا ماندن خاطره

تلخ برای مسافرین جلوگیری به عملآورند
که میتواند در کنار جایگاههای پلیس برای
امنیت مردم اسکانیافته و از خطرات احتمالی
پیشگیری نمایند.

ایجاد ُجنگ شادی و فضایی فرحبخش
برای مسافرین
همیشه به یاد داشته باشیم اگر بتوانیم مسافر را
اسکان داده آنوقت در جذب توریسم موفق
عمل کردهایم؛ وگرنه عبور و مرور مسافرین
صرفًا نمیتواند باعث موفقیت ما در این امر
شود؛ بنابراین یکی از راههای جذب مسافر در
این مورد برگزاری ُجنگهای شادی و برپایی
سفرههای هفتسین و اجرای برنامههای هنری
در قالب اجرای نمایش ،برنامههای طنز و اجرای
موسیقی محلی و پخش مستندهای گردشگری
در صداوسیما اشاره نمود.
پاکیزگی و بهداشت مسافران در
اولویت باشد
در این ایام شهرداری محترم باید با حذف
زشتیهای بصری در شهر و حفظ پاکیزگی در
پارکها کوشا بوده و نسبت به سرویسهای
بهداشتی دقت الزم را به عمل آورد و در
پارکهایی که امکان ورود مسافر است با
سرویس بهداشتیها موقت و پاکیزه نیاز
مسافران را برطرف نماید که البته مناسب است
شهردار محترم با برنامهریزی از ورود مسافر
به پارکهای غیرقابل اسکان جلوگیری کند
و چندین پارک را برای اسکان و مدیریت
مسافران در نظر بگیرد.
در آخر چه خوب است که انجمنهای دلسوز
در شهرستان اعالم آمادگی نمایند و قبل از
نوروز در اقدامی هماهنگ نسبت به پاکیزگی و
جمعآوری زبالهها در پارکها و مرکز شهر و
مکانهای مهم گردهم آیند تا هم باعث زیبایی
شهر شود و هم اینکه باری از دوش پاکبانهای
عزیز برداشته شود.
برای همه شهروندان کازرون و کشور عزیزم
ایران ،امسال را سالی مملو از شکوفههای
بهاری و سرنوشتی به زیبایی گلهای نرگس
آرزومندم.

