نكات قابل توجه
 -1به هنگام عطسه يا سرفه كردن دهان خود را باا يا
دستمال كاغذي بپوشانيد.
 -2سيگار نكشيد.
 -3مواد مخدر و محرك خانمان سوز است هرگز به سمت آن
نرويد.
 -4دست به هيچ حيواني نزنيد كه حيوانات عامال الا اي
انتقال بيماري هستند.
 -5شير را  22دقيقه با دماي  122درجه سانتيگراد بجوشانيد
بعد ميل نمائيد.
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 -6دست هاي آلوده خود را به چشم خود نزنيد.
 -7به هنگام سرما لباس گرم بپوشيد و در هناگااماگارماا
مستقيم رو به سمت كولر نخوابيد.
 –8سبزيجات مصرفي خود را ضدعفوني كنيدو سپس مصرف
نمائيد.
 -9هرگز از آب رودخانه و يا چاه براي نوشيدناستفاده نكنيد.
 - 12به هنگام رفتن به دندانپزشكي وسايل ي

بار مصارف

تهيه نمائيد.
 -11دست هاي خود را هنگام بازگشت به منزل باآب و لابون
بشوئيد.
 -12از تيغ باز و مصرف شده هرگز استفاده نكنيد
 -13از سرنگ مصرفي ديگران به هيچ وجه استفاده نكنيد.
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بيماري هاي عفوني
کد  :ب —000

هپاتيت  Bاز راه خون آلوده ،روابط جنسي و

بيماري هاي عفوني چيست؟

ايدز

استفاده از سوزن مشترك در ماعاتاادان

ايدز ي

منتقل مي شود.

و يا فرآورده هاي آن  ،روابط جنسي  ،استفاده

مواردي است كه مي تواند نقش بسزايي در

اغ ب عالمتي ندارند و هيچگونه عالمتي از

از سوزن مشترك در بيماران منتقل مي شاود

طول عمر ما داشته باشد.بيماري هاي عفوني

بيماري در چهره فرد ميتال ديده نمي شاود

هنوز راه درماني براي اين بيماري شنااخاتاه

كه اكنون در مورد آن لحبت خواهيم كارد

اين بيماري دوره درمان بسيار طوالني را

نشده است .

شامل:

دارد.

اما با رعايت الولي ساده مي توان از ابتالء به

هپاتيت  ،Aهپاتيت  ،Bهپاتيت Cو ايدز مي

براي ج وگيري از اين بيمااري از لاوازم

اين بيماري ج وگيري كرد.

باشد.

شخصي ديگران استفاده نكنيد.

داشتن تعهد اخالقي به همسر و پايبندي باه

هپاتيت Aاز غذاي آلوده منتقل مي شود و

لوازم شخصي شامل ( ليوان  ،مساواك،

خانواده از اركان مهم براي پياشاگاياري از

مهمترين عالئم آن تهوع مي باشد .تولياه

قاشق  ،تيغ الالح سر و لورت و حوله )

بيماري ايدز مي باشد.

هپاتيت Cاين نوع از هپاتيت سير آهستاه

گر چه بيماري ايدز از راه بزاق د هان منتقل

مطمئن غذا تهيه شود و تا حد امكان از افراد

اي در بدن دارد.

نمي شود اما توليه مي شود از لوازم شخصي

دوره گرد تنقالت و خوراكي خريداري نشود

از طريق روابط جنسي  ،تزريق خون آلوده

ديگران استفاده نكنيد.

زيرا كه الول بهداشت را رعايت نمي كنند.

و استفاده از سوزن مشترك منتقل ميشود

در زندگي ما نشيب و فرازهااي بسايااري
وجود دارد.سالمتي ما مارهاون رعاايات

مي شود براي تهيه غذا از ي

رساتاوران
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بيماري ويروسي مي باشد از راه خون
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