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اشی از بروز سوانح يبهای نـرسيدگی به آس ، و طرقعوارض آنهاعاليم و بيماريهای قابل درمان در خانه،  ،نماـراه چهدر اين دفتر 

داد؛ و  مانهای خانگی آنها را قدری بهبودتشريح شده اند. در شروع بروز عوارض بيماری، اغلب می توان با در  توسط خود شخص
ه مواقعی بايد از متخصصين . در اين راهنما همچنين توضيح  داده می شود که در چرا به طور کلی درمان نمود حّتی گاهی آنها

  امور خدمات درمانی کمک گرفت.

سالمتی" واقع در شبکه  کتابخانهدرمان آنها را نيز می توان از " روشهای عوارض و اطالعات جامعی از بيماريهای مختلف، ،بعالوه
با اين احوال، بيماريها و عالئم و عوارض آنها در اشخاص مختلف با يکديگر . (www.terveyskirjasto.fi)ب نمود ـاينترنت کس

ی خود مردد شديد، بهتر است با متخصصين امور بهداری؛ مثًال با دليل چنانچه در باره تشخيص گرفتار متفاوت می باشند؛ به همين 
  ريد!بگي تماس 112اری در موارد اورژانس، مستقيمًا با تلفن اضطر پرستار درمانگاه خود مشورت کنيد. 

بعالوه، کرد.  می توان از محل درمانگاه سؤالفوری را همچنين موارد اورژانس و غير اعات کار درمانگاه، و ـاطالعات مربوط به س
 می توانيد به ،ما به چه فوريتی نياز به اقدامات درمانی داردـبرای دريافت راهنمائيهای الزم از اينکه آيا بيماری و يا عوارض ش

اه خود تماس بگيريد. چنانچه به ـتلفنی با درمانگ ، سعی کنيد که. در درجه اّولمراجعه کنيدصين خدمات درمانی درمانگاه ـمتخص
اطالعات مربوط به  پيدا کنيد، و يا روزهای تعطيل احتياج به کمکهای اّوليه انحه در شب ياـهانی يا سـعّلت يک بيماری ناگ

شماره تلفن کشيک بيمارستان يد. کشيک بيمارستان مرکزی بپرس تلفن از را خواسته باشيد؛ می توانيد مراتبنزديکترين محل کشيک را 
   می باشد. 0100 84 884مرکزی 

بيماريهائی اقدام می  ند. در اورژانس کشيک فقط به درمانطراری می باشـيک به منظور رسيدگی به بيماريهای اضـدرمانگاههای کش
غيراضطراری،  ـورت بروز مواردهانی بروز کرده و نمی توان درمان آنها به روز اداری بعدی موکول نمود. در صشود که به طور ناگ

 درخواست برایئيد. يا به درمانگاه مشاغل کار خود مراجعه نما ،بهتر است که در درجه اّول از درمانگاه خود وقتی تعيين کنيد
  !سالمندان، بهتر است با فورّيت بيشتری اقدام گرددخردسال و رسيدگی و درمان بيماريهای کودکان 

برای درمانهای خانگی می توان داروهای الزم را از داروخانه ها تهيه نمود. کارکنان داروخانه ها با رغبت شما را در يافتن و انتخاب 
عالوه، دستور يهای آنها را رعايت کنيد. بات مندرج در بسته بنددستور  داروها، اين ی کنند. در استفاده ازداروی مورد لزوم راهنمائی م

  نمود.  ن از کارکنان داروخانه ها نيز سؤالاز داروها را می توا استفاده صحيح و مطمئن

، و در بخش (RAMPE, Rautaisia ammattilaisia perusterveydenhuoltoon)پروژه رامپه" "اين دفتر راهنما توسط 
قابل  بر اساس اطالعات ،محتويات اين راهنما تهيه و تنظيم گرديده است. اين پروژه، (Pohjois-Karjala)"کارياالی شمالی" اجرائی 

و "کتابخانه  (www.terveysportti.fi)"راه سالمتی"  سايتهای مندرج در آنها، که عوارض و ی مختلفاعتماد و روزآمد بيماريها
با همکاری کارکنان  بعالوه، متون اين دفترچه راهنما .تنظيم و تدوين گرديده اندند، ـمی باش (www.terveyskirjasto.fi)المتی" ـس

  ادارات بهداری "کارياالی شمالی" و اظهار نظرهای ساکنين "کارياالی شمالی" جمع آوری شده اند.
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  فهرست مندرجات:
  7        توأم با تب و زکام سرماخوردگی نزا،لوآنفا
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  8            انفلوآنزای کودکان
  9            و جراحات زخمها

  10          حشرات نيش و َگزيدن
  11          پوستی "راش" يا ضايعات
  12            انفلوآنزای فصلی

  14        کرمکها و انگلهای نوع "آنتروبيوس ورميکوالريس"
  15            گوش درد

  16        گرفتگی مجرای گوش توسط موم گوش
  17            گلو درد

  18            تب
  19        ناخن عفونت نسوج ديواره التهاب و يا

  20            ميخچه و پينه
  21      يا زگيلهای نرم و مرطوب پوست ل مانندهای خا زايده

  22            زرد زخم
  23            خون دماغ
  24            سوختگيها

  25        سينوزيت يا التهاب سينوسهای گونه ها
  26          کنه زدگی، مايت زدگی

  27            شپش سر
  28      غشای داخلی پلکها)التهاب (، يا عفونت چشم "افتالمی"

  29          بيماريهای آميزشی
  30        جرب يا گال (نوعی بيماری پوستی همراه با خارش)

  31          پوستی) زگيل (نوعی برآمدگی
  32          يبوست، خشکی مزاج

  33        "گاستروآنتريت" يا التهابهای معده و روده
  33        استفراغ حال تهوع و يا  
  34          اسهال  

  35          کشيدگی رباطهای مفصلی
  36            آبله مرغان

  37      "اورتريت" بزرگساالن، التهاب و يا عفونت مجرای ادرار
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  توأم با تب انفلوآنزا، سرماخوردگی و زکام
  عاليم و عوارض

 . گی بينیگرفت •

 . بينیريزش آب  •

 . گلو درد •

 . تب و لرز و احساس سرما •

، انفلوآنزا اير عالئمـده؛ و خيلی معمول است که پس از رفع سـرفه شروع شـس از آغاز بيماری، ت دو سه روزمدّ پس از  •
 . ادامه پيدا کند همچنان سرفه بيمار

 . به طول می انجامدانفلوآنزا معموًال بيش از يک هفته بيماری  •

  در خانه یخود درمانشيوه های 
  مايعات بنوشيد!آشاميدنی و به اندازه کافی  •

  به خاطر داشته باشيد که استراحت کنيد! •

 به ياد داشته باشيد که مرتب دستهايتان را بشوئيد! (تا بقيه را مبتال نکنيد) •

راهنتان را آستين پيدر هنگام سرفه و يا عطسه، دستمال کاغذی يکبار مصرف در جلوی صورتتان گرفته يا قسمت باالی  •
  يد!در مقابل دهانتان حايل کن

مانند  ،داروهای مسکن و تب بر يا ؛(ibuprofeeni)مانند  ،التهاب مسکن ضد با استفاده از داروهای رد کهامکان دا •
(parasetamoli) ،د.قدری بهتر شو  حال بيمار  

اين داروها را از  انواع تهيه کنيد. جزئيات بيشتر يا قطره بينی برای رفع گرفتگی بينی می توانيد از داروخانه اسپری •
  داروخانه سؤال کنيد!

سرفه اثرات چندانی ندارند. با اين وجود، اگر سرفه موجب بيخوابی بيمار شود، داروی سرفه می  عموًال داروهای تسکينم •
  داروهای معمولی نيستند.تواند مفيد واقع گردد. داروهای سرفه که فقط با نسخه پزشک تهيه می شوند، مؤثرتر از 

اين داروها را  انواع ترـپری گلو درد تهيه نمود. جزئيات بيشـقرص مکيدنی يا اسدرد، می توان از داروخانه لو ـبرای التيام گ •
  نيز از داروخانه سؤال کنيد!

پچ پچ  توجه داشته باشيد که در صورت گرفتگی صدا (التهاب حلق)، بهترين درمان آن پرهيز از صحبت کردن است. •
  صحبت کنيد. تا اينکه آهسته و آرام ،کردن بيشتر موجب آزردگی تارهای صوتی می شود

را عوارض تب و سرماخورگی  ، ممکن استدرجه 44الی  40 استنشاق مکرر و کوتاه مدت بخار آب گرم بخور، يعنی •
ادامه  به آن د، بهتر کهگـرد می بيمار بيشتر باعث اذيت و آزار اين درمان به نظر ميرسد که د. اّما اگرکمی کاهش ده

  .داده نشود

ها کمکی به درمان بيماريهای ـود. آنتی بيوتيکـک پيدا می شـپزش به ندرت ضـرورت به درمان به خاطر ابتالء به انفلوآنزا •
  .نمی شود از آنتی بيوتيک استفاده ن مناسبت در درمان انفلوآنزاويروسی نمی کنند؛ به همي

  هر يک از موارد زير با اورژانس يا درمانگاه خود تماس بگيريد: در
  د.عمومی بيمار رو به ضعف برو حال  •

  و درمانهای خودی بی تأثير باشند. خيلی طوالنی شده عوارض •

 . ده بيش از سه هفته ادامه داشته باشدسرفه آزار دهن •
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 ی کودکانانفلوآنزا

  عاليم و عوارض
  . بينیگرفتگی  •
 . ريزش آب بينی •

 . گلو درد •

 . تب و لرز و احساس سرما •

پس از مّدت دو سه روز از آغاز بيماری، سـرفه شروع شـده؛ و خيلی معمول است که پس از رفع سـاير عالئم انفلوآنزا،  •
 سرفه بيمار همچنان ادامه پيدا کند.

 . بيماری انفلوآنزا معموًال بيش از يک هفته به طول می انجامد •

 در خانه یدرمان خودشيوه های 

   د!نوشمی به اندازه کافی آشاميدنی و مايعات  کودک يد کهطمئن شو م •
کن و تب بر، مانند ـرف داروهای مسـ؛ و يا مص(ibuprofeeni)التهاب، از جمله  مسکن ضداستفاده از داروهای  •

(parasetamoli) .توجه داشته ، برای پائين آوردن تب ناشی از انفلوآنزا، و بهتر کردن حال بيمار بسيار مؤثر هستند
جزئيات بيشتر نحوه و ميزان استفاده از اين  باشيد که مقدار خوراک اين داروها بايد متناسب با سن و وزن کودک باشند!

 ندهيد! د استيل ساليسيليک)(اسي به کودکان آسپيرين داروها را از داروخانه سؤال کنيد!

 بينی دستمال است. سعی کنيد تا از دستمال کاغذی يکبار مصرف استفاده کنيد! آب بهترين دارو برای ريزش •

 کنيد. و استفاده می توانيد از داروخانه اسپری يا قطره بينی يا قطره آب نمک مقطر تهيه ،برای رفع گرفتگی و خشکی بينی •

 در زير پايه تخت، ار دادن کتابيا قر  ترـرا به طريقی، مثًال با بالش بيش مبتال به انفلوآنزا ت که سر تخت کودکـبهتر اس •
 .قدری باال برد

 موجب تسکين تا حدودی تـممکن اس ،درجه 44الی  40بخور، يعنی استنشاق مکرر و کوتاه مدت بخار آب گرم  •
د، بهتر بيشتر باعث اذيت و آزار بيمار می گرد درمانود. اّما اگر به نظر ميرسد که اين ـعوارض تب و سرماخورگی ش

  .به آن ادامه داده نشودکه 

 را از داروخانه سؤال کنيد! ی سرفهداروها معموًال داروهای التيام سرفه اثرات چندانی ندارند. جزئيات بيشتر انواع •

از آنتی  در درمان انفلوآنزا ،ين مناسبتنمی کنند؛ به هم عفونی ناشی از ويروس آنتی بيوتيکها کمکی به درمان بيماريهای •
 بيوتيک استفاده نمی شود.

  در هر يک از موارد زير با اورژانس يا درمانگاه خود تماس بگيريد:
  د.به او دست ده ضعف ی وحالکودک دچار تب شديد گردد و بی  •

   د.شديد شده و به نفس نفس بيفتکودک تنفس  •

  در تنفس کودک صدای ِخس ِخس شنيده شود. •

  ند.داشته باشکودک ادامه  هایبا وجود خوراندن داروهای مسکن، درد •

  تب او بيش از پنج شبانه روز به طول انجامد. •

   مجددًا تب کند. او بعد از چند روز پائين آمده، ولی بيمار تب •
  .نمايد چرک چشمهای کودک شروع به ترشح •

 شد. بيشتر طول بکهفته  از دو بيماری انفلوآنزا •

ه ضعف رود، بايد او را ، حال عمومی کودک می باشد. چنانچه حال کودک بيش از اندازه رو بترين عارضه اين بيماریاساسی 
 ! ه و تشخيص به نزد مسئولين درمانی و بهداری بردبرای معاين
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 زخمها و جراحات

  زخمها و جراحات سطحی را می توان در خانه درمان کرد.

  عاليم و عوارض
ايش زياد، تماس با اجسام سخت، خراش، پارگی، بريدگی يا سوراخ شدن ـعارضه ئی است که در اثر سزخم يا جراحت  •

 ند.شو می  ايجادپوست 

 درمان خودی در خانهشيوه های 

  دستهايتان را بشوئيد. •

کار، اگر مواد خارجی  د. در ضمن اينعفونی تميز کنيسـط آب روان و صـابون و يا ماده ضدمحل زخم و اطراف آنرا تو  •
 د، آنها را با دقت از محل زخم در آوريد. ناز جمله خاک يا شيشه در زخم يافت می شو 

 برای جلوگيری از خونريزی، محل زخم را با باند پاکيزه ای برای چند دقيقه فشرده نگهداريد تا خون بند آيد.  •

 نده ممکن است برای باند پيچی کافی نباشد.محل زخم را با نوار زخم يا تنظيف باند پيچی کنيد. مشمع چسب •

روزی چند بار عوض کنيد. ( باند را با ماليمت  ند پيچی را حد اقل روزی يک بار؛ و اگر خونابه از باند نشـت کرد، آنرابا •
هولت آنرا قدری خيس کنيد، تا با س اّول چنانچه باند به زخم چسبيده باشد، بهتر است که  ت از روی زخم برداريد.و دقّ 

 بيشتری از روی زخم جدا شود.) 

 در صورتی که زخم نشت داشته باشد، بهتر است که محل زخم را روزی دو سه بار زير شير آب بشوئيد.  •

  در هر يک از موارد زير با اورژانس يا درمانگاه خود تماس بگيريد:

  قطع نشود.، خونريزی تی پس از بيست دقيقه فشار روی آنخونريزی زخم زياد باشد، و ح •

 جراحت خيلی بزرگ، ريش ريش يا آلوده باشد.  •

   خيلی عميق باشد. بطور کّلیيا  ،جراحت ناشی از چنگ و دندان حيوان •
  د.نمی آيي بيرون آوردن آن براز عهده که  ،در محل زخم شيئی خارجی، مانند خرده شيشه وجود دارد •

  يد.يخودتان به تنهائی از عهده تميز کردن زخم بر نيا •

  .در محل جراحت درد شروع شود، يا داغ و ملتهب گردد •

 ترشح شود.  محل زخم چرکاز  •

 دچار تب شويد.  •

  صورت گيرد. جراحت ساعت پس از وقوع  6بخيه کردن محل جراحت، بهتر است که اين کار در ظرف مدت  در صورت لزوم برای

زاز بايد هر ده سال يک بار انجام ـياد آوری بر عليه بيماری ک. واکسيناسيون هنوز معتبر استباشيد که واکسن کزاز شما مطمئن 
 شود.
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 حشرات ِزشنيش و َگ◌َ 

آنها خود به خود بهبود می يابد. نيش  نيش و يا َگزيدنو عوارض ناشی از  فنالند بی خطر هستند؛ طبيعت اکثر حشرات موجود در
  ندارد.  سالمزرد يا زنبور عسل خطری برای انسان بالغ و يک زنبور 

  عاليم و عوارض

  نيش يا گزيدن حشرات ممکن است موجب درد، قرمز شدن، تورم و يا خارش پوست شود. •

  درمان خودی در خانهشيوه های 

  را تميز کنيد؛ ولی آنرا فشار ندهيد و نخارانيد.ش محل نيش يا َگزِ  •

رد استفاده کنيد؛ و در صورت لزوم داروی ـژالتين سپرس يخ يا بسته های مورم و درد نيش، می توانيد از ک برای تسکين •
  سرد را مستقيمًا روی پوست بدن نگذاريد! مسکن مصرف کنيد. بسته بندی ژالتين

  می توانيد پمادهای ماليم حاوی کورتيزون از داروخانه تهيه و روی محل خارش بماليد. ،خارش برای کم کردن •

  درمانگاه خود تماس بگيريد:در هر يک از موارد زير با اورژانس يا 

 نيش يا گزش واکنش آلرژيک نشان داده است.  نچه بدنتان قبًال نسبت به اين قبيلچنا •

  . درد و تورم افزايش پيدا کرده و احساس تنگی نفس کنيد •
  .به شما دست بدهد سرگيجهدچار تب شده، حالت تهوع پيدا کرده يا احساس غش و  •

عوارض  شما باشد و يکی از محل نيش در دهان، حلق يا چشم را نيش زده باشند؛ ياچندين زنبور در يک زمان شما  •
  د.و شنيز پديدار مذکور در باال 

را در خانه در دسترس اقالم داروهای زير را می توان بدون نسخه پزشک از داروخانه تهيه کرد. (بهتر است که اين داروها 
  : )داشته باشيد

 ش.ماليدن روی محل َگز ون ماليم، برای پماد کورتيز  •

. (در برای تسکين عوارض پوست ،به نام هيدروکورتيزون) (حاوی ماده مؤثری (kyypakkaus)پادزهر مار"  بندی "بسته •
  ای اولّيه نيز می توان مصرف نمود.) کمکه يکی از صورت داشتن آلرژی، اين دارو را به عنوان

  خارش. تامين" يا ضد حساسيت، برای کم کردنقرص "ضد هيس •

  .درد داروی مسکن •

 

 نمود! هعاجر مبه درمانگاه يا اورژانس  چار تنگی نفس گردد، بايد فوراً چنانچه محل نيش بسرعت متورم شده و شخص د
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 "راش" يا ضايعات پوستی

، ممکن است تغييرات دمای فصول سال (زمستان و تابستان) يا خشکی پوست در اثر کمبود رطوبت هوا، شستشوی بيش از اندازه و
تحريکات مواد شيميائی، . آلرژی، التهابات ناشی از باکتری، ويروس يا قارچ؛ همچنين باعث پيدايش ضايعاتی در پوست بدن گردد

 های"استرس" (تنش، ی، پمادهای پرچربزياد ند. تعريقنيز ممکن است موجب ضايعات پوستی شو  عوامل ارثی و مولدين ديگر
 . می شوند بيمار مبتال به "راش" پوست بدن بيشتر باعث افزايش خارش ؛و يا لباس ِزبر و خشن عصبی)

  عاليم و عوارض
 (انواع مختلف زخم)، رنگ قرمز و خارش در پوست بدن.  اولسر""بروز ِزبری، شوره،  •

 می شود.  ، داغ و آزردهرنگش قرمز محل التهاب پوست ملتهب شده؛ و •

  ند.آي ممکن است که تاولهای پرآب نيز در پوست پديد •

  درمان خودی در خانهشيوه های 

 کافی خواهد بود.  های فردیناسب با نياز تم با آب ولرم و صابون پوست بدن را تميز نگهداريد؛ معومًال شستشو •

 پاهايتان را با دّقتوند، ـش انگشتهای پا مرطوب و خيس میو چنانچه پاها زياد عرق می کنند و حد فاصل بين بندها  •
 ن قرار دهيد. ف يا پنبه مخصوص در ميان انگشتاو يا پارچه تنظي ،از پودر تالک استفاده کردهشک کنيد و شسته و خ

موجود در  باشد، می توان آنرا با پمادهای معمولی يا کرمها مرطوب کننده خشکی پوست يا خيلی جزئی ضايعه فقطاگر  •
  نيز می شود. پوست موجب کاهش خارش ،. استفاده از پمادهای مذکورداروخانه ها التيام بخشيد

ت دو هفته آنرا روی به مدو  کرده، از داروخانه تهيه را ماليم حاوی کورتيزون ت آزرده، می توانيد پمادـبرای التيام پوس •
  بماليد. محل آزرده

يا در  ،يدکوتاه نگهدار د! برای جلوگيری از خاراندن، بهتر است ناخنهايتان را خوب از خاراندن محل ضايعه پرهيز کني •
  کنيد. هايتاندستکش نخی بدست ،صورت لزوم

  ) اجتناب نمائيد.زياد از عوامل تحريک پوست (ازجمله صابون، پوشک خيس و تعريق •

  را هم خنک کند. تانرا در يخچال نگهداری کنيد، تا در موقع استفاده پوست مادهای مورد مصرفپ •

  لباسهای زير گشاد و ترجيحًا نخی بپوشيد. •

 در هر يک از موارد زير با اورژانس يا درمانگاه خود تماس بگيريد:

  يا ترشح دارد. محل ضايعه خيلی وسيع است، چرک •

 . ل تحمل بنظر می رسدخانگی، خارش غيرقاب با وجود تمام درمانهای •

   يا حالت تهوع بروز کند. ستی عوارض عمومی ديگری مانند تباز ضايعه پو  •
 . با درمانهای خانگی درمان نشود پوستی ضايعه •
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  انفلوآنزای فصلی

بروز می کند. اين  یتنفس ی عمدهناشی از ويروس انفلوآنزا، در مجار  سريع است که در اثر عفونت عفونی یانفلوآنزا نوعی بيمار 
بيماری در فصل زمستان هر سال بطور اپيدمی شيوع پيدا می کند. افراد سالم و بالغ معموًال پس از يکی دو هفته استراحت در 

ماريهای کهنه و طوالنی افراد مبتال به بعضی از بيسالمندان، کودکان خردسال و  دراّما ند. می ياب یرختخواب از اين بيماری بهبود
بستری نتيجتًا و  ،منجر به عواقب بعدی بيماری (عفونت گوش، ذات الريه)به وخامت کشيده و بيماری انفلوآنزا احتمال دارد که  مّدت؛
، از بيمار روز بعد از بروز عالئم بيماری 7الی  3ويروس انفلوآنزا ممکن است يکروز قبل و يا   گردد.در بيمارستان  بيمار شدن

 . می شوند آغاز ،پس از انتقال ويروس روز 3الی  2بعد از  معموالً عالئم بيماری رايت کند. ـس ناقل ويروس به فرد ديگری

   عاليم و عوارض

  تب ناگهانی و شديد.  •
 . گلو درد، سرفه و ريزش آب بينی •

 ند؛سرما و خستگی نيز ممکن است بروز نماياس ـديگری نيز مانند درد اعضای بدن، سردرد، لرز ناشی از احس عوارض •
 . و گاهی حّتی اسهال و استفراغ نيز به بيمار دست می دهد. کودکان ممکن است به درد دل نيز دچار شوند

  درمان خودی در خانهشيوه های 

و تشخيص پزشک  عموًا احتياجی به معاينه ،تعد نباشدـمس انفلوآنزابرای وخامت  هم ديد نباشند و بيمارـچنانچه عوارض ش •
با استراحت در خانه از انفلوآنزا بهبودی حاصل نمود. از تماس نزديک با  ؛ بلکه می توانو مداوای ويروس نخواهد بود

 ند، در خانه بمانيد. تا زمانی که عوارض مشهود هست ؛ وديگران خود داری کنيد

 . اهميت فراوان می باشند ستراحت و نوشيدن مايعات کافی حايزا •

ای الزم برای کاهش تب و التيام درد را می توانيد از داروخانه تهيه نمائيد. لطفًا رجوع شود به بخش شيوه های درمان داروه •
 "! توأم با تب خوردگی و زکامسرما انفلوآنزا، فصل "سر خودی، در 

به مجرد تشديد يا طوالنی شدن  وخامت انفلوآنزا مستعد می باشيد؛ هستيد، يا برای مبتال به بيماری کهنه و مزمنیچنانچه 
   برای درمان به مسئولين بهداری مراجعه کنيد!هر چه زودتر  ؛انفلوآنزا عوارض

  تماس بگيريد: بالفاصله با درمانگاه ،در کودک مبتال به انفلوآنزازير  صورت بروز هر يک از عوارضدر 

   .کودک بيدار نمی شود و به شما واکنش نشان نمی دهد •

   نفس شده است.دچار تنگی  •

 . می شود رنگ آبی يا خاکستریدارد رنگ پوست تن او  •

 . کودک از نوشيدن آشاميدنی الزم خودداری می کند •

 دچار استفراغ شديد يا مکرر است.  •

 کودک چنان بی تاب و بيقرار است که طاقت نمی آورد در بغل شما بماند.  •

  دو باره بروز می کنند. اند، انفلوآنزا برطرف شدهپس از اينکه عالئم و عوارض  •

  
  
  
  
  
 

  بالفاصله با درمانگاه تماس بگيريد: ،مبتال به انفلوآنزا بروز هر يک از عوارض زير در بزرگسال در صورت
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 . بروز تنگی نفس •

 . احساس درد يا فشار در ناحيه قفسه سينه •

 . احساس ناگهانی سرگيجه يا حال غش •

 . استفراغ شديد يا مکرر •

 ؛ دو باره بروز می کنند. اند انفلوآنزا برطرف شدهپس از اينکه عالئم و عوارض  •

  دهيد: احتماالت سرايت بيماری را به ديگران کاهشبا رعايت موارد زير می توانيد 

هنگام سرفه و يا عطسه کردن جلوی دهان و بينی خود را با دستمال کاغذی يکبار مصرف بگيريد. دستمال کاغذی را پس  •
ن سرفه يا باالی آستين پيراهنتا طرف يکبار مصرف به زباله دان بيندازيد. چنانچه دستمال در دسترستان نبود، به از

 عطسه کنيد، نه به دستتان. 

تهايتان را با آب و دس ؛از بيرون وارد خانه می شويد، قبل از هر وعده غذا و بخصوص بعد از سرفه يا عطسه هر موقع •
آنها را به دهان، بينی و يا د، اگر دستهايتان نشسته هستن  کنيد. ونی حاوی الکل استريليا با مواد ضد عف صابون بشوئيد،

 نزنيد. چشمتان

  !می باشد اينفلوآنزا بيماری ترين راه پيشگيری از ابتالء بهاساسی  واکسيناسيون
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 کرمکها و يا انگلهای نوع "آنتروبيوس ورميکوالريس" 

ودکان بزرگتر و يا حتی در ـسال شايع می باشند؛ ولی امکان دارد که در ک کرمکها بيشتر در کودکان سنين سه الی دهاين نوع 
کرمکها کرمهائی ِگرد، نخی شکل و سفيد رنگ و به طول حدود يک سانتی متر و ضخامت کمتر از بزرگساالن نيز پيدا شوند. 
ان سالم سرايت می ـپس از دستهای آلوده به دهان انسـبه دستها انتقال يافته و س اّول هاکاين کرمتخمهای يک ميلی متر می باشند. 

به دست،  فرد ناقل کرمک يعنی از ناحيه مقعد رد؛يگيز صورت طوح اشياء مختلف ناز طريق س سرايت کرمکها ممکن استکنند. 
 و از اين دست به دهان.  سطح اشياء به دست فرد سالماز دست به سطح اشياء، از 

   عاليم و عوارض
 . مخصوصًا هنگام شب ،در ناحيه اطراف مقعد خارشخارش  •

 کرمکها در سطح مدفوع.  نمودار شدن •

 د. ر شو هابی صبری و نا آرامی نيز در بيمار ظ ، ممکن است بی اشتهائی،بعالوه •

  در پوست ناحيه خارش بروز نمايد. نيز در نتيجه خاراندن، امکان دارد که عفونت ناشی از باکتری •

  درمان خودی در خانهشيوه های 

(داروی ضد کرمک را می  .استفاده نمودکرمکها بايد در فاصله سه هفته دو بار از داروی ضد کرمک  برای از بين بردن •
 د! طالع بيشتر به داروخانه مراجعه کنيبرای کسب ا .)توان بدون نسخه پزشک از داروخانه تهيه نمود

د. را جارو کر ، و اطاق او را شستخواب و اسباب بازيهای شبانه بيمار  هایبايد مالفه ها، لباس ،روز بعد از مصرف دارو •
تان، در ونای داغ، يا در فصل زمسـک بيمار، می توان آنها را در سـلحاف و تش ها درـبرای از بين بردن تخمهای کرمک

 د. ضد عفونی نمو  ،يخبندان شديد

 ! رعايت کنيد دقت فراوان را با بهداشت و پاکيزگی دستها و توالت •

  اخنها را کوتاه نگهداريد.ن •

عالئم و عوارض  تفاده کنند؛ هر چند کهـاس کداروی ضد کرم ه نيز ازبهتر اسـت که همزمان با فرد ناقل، بقيه افـراد خان •
  د.نباشکرمک در آنها ديده نشده 

ا مورد مداوا قرار ناقل کرمک هستند، بايد تمام آنه آن شود که حداقل يک سوم کودکان چنانچه در مهد کودکی مشهود •
 . کردغيبت از مهد کودک احتياجی نيست که ابتالء به کرمک،  به عّلتگيرند. 

  در هر يک از موارد زير با اورژانس يا درمانگاه خود تماس بگيريد:

 د. کرمک از ميان نرون پس از دو دفعه مداوا به شرح باال، عالئم و عوارضچنانچه  •

 . دد ظاهر شونضايعات پوستی در ناحيه مقع •

   به خاطر داشته باشيد که مهد کودک و مدرسه کودکان را از وجود کرمک مطلع نمائيد!
 است، بايد مراتب به اطالع بهيار مدرسه برسد!  مدرسه دانش آموز در صورتی که کودک ناقل کرمک
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 گوش درد 

. باعث بروز ن قبل از سن مدرسه بيشتری شايع استبب درد گوش می شود، که در ميان کودکاـوش سـگ و التهاب معموًال عفونت
 يا ويروس يا باکتری می باشد.  ،عفونت

 دال بر عفونت يا التهاب گوش و عوارض عاليم

  . درد و يا تير کشيدن گوش •
  ريزش آب بينی، سرفه و تب. •

 . کم شدن نيروی شنوائی •

  .ترشح چرک از گوش •

 نا آرامی شبانه.  •

 بی صبری و کم حوصلگی.  •

 بی اشتهائی.  •

 سرماخوردگی کودکان خردسال به بيش از دو هفته.  طوالنی شدن •

  .، از چشمها چرک ترشح می شوددرمانبا وجود مبادرت به  •

  درمان خودی در خانهشيوه های 

ب شروع شده و قابل تحمل باشد، بهتر است که تا صبح صبر نمود. اگر گوش درد ـدر صورتی که درد گوش در طول ش •
 د. ند، ممکن است بتوانيد تا روز باز شدن درمانگاه صبر کنيتعطيل بروز ک هایروز  يکی از در یخيلی خفيف

مثل ی مسکن و تب بر هايا دارو ، (ibuprofeeni) مانند التهاب ی مسکن و ضدهادرد می توان از دارو  برای تسکين •
(parasetamoli) توجه کنيد که ميزان خوراک دارو متناسب با سن و وزن کودک باشد! . استفاده نمود 

 می توان از قطره های بيحس کننده گوش استفاده کرد. برای تسکين درد در صورتيکه گوش ترشح نداشته باشد،  •

بهتر اسـت که سر تخت کودک مبتال به گوش درد را به طريقی، مثًال با بالش بيشتر يا قرار دادن کتاب در زير پايه تخت،  •
 قدری باال برد. 

  در هر يک از موارد زير با اورژانس يا درمانگاه خود تماس بگيريد:

 داروی مسکن، درد گوش در ظرف يک الی دو شبانه روز برطرف نشود.  با وجود استفاده از •

 الله گوش يا اطراف آن قرمز و ملتهب شود.  •

  گوش ترشحات چرکين و يا خونين داشته باشد. •

  نگردند. خانگی، عوارض و عالئم بيماری برطرف با وجود درمانهای •
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 گرفتگی مجرای گوش توسط موم گوش 

می  م خيلی زياد شده و زود خشکمو  وقتی کهائی بر روی مجرای گوش، جدار آن را محافظت می کند. ـتشکيل غشوم گوش با م
همچنين هنگام تميز کردن گوش ممکن است به موم گوش فشار وارد آمده و موجب . گرفتگی مجرای گوش پديد می آيدآنوقت ، دگرد

باعث اين هم ود. بعالوه، اگر آب به داخل گوش نفوذ کند، در موم جذب شده و در نتيجه ممکن است ـش مجرای گوش گرفتگی
 . مسدود شدن مجرای گوش گردد

  عاليم و عوارض

 کم شدن نيروی شنوائی.  •

 گوش.  در داخل ی ِوز ِوزصدا •

   .درد گوش •

   .سرگيجه •

 . احساس فشار در داخل گوش •

  درمان خودی در خانهشيوه های 

د، می توان قطره نرم کننده موم گوش را از داروخانه تهيه ـمجرای گوش باشدر اگر عّلت گرفتگی گوش جمع شدن موم  •
 کرده و مطابق دستورالعمل آن مبادرت به باز کردن گرفتگی نمود. 

در اين باره از جمله روغنهای پوست بدن نيز نرم نمود.  ،موم گوش را می توان با استفاده چند روزه از مواد ديگری •
 اطالعات بيشتر را از داروخانه بپرسيد! 

 در هر يک از موارد زير با اورژانس يا درمانگاه خود تماس بگيريد:

 ريع اتفاق افتاده و گوش درد داشته باشد. گرفتگی گوش س •

 . گرفتگی گوش با سرگيجه همراه باشد •

  داشته باشد. گوش ترشح •

  د.برطرف نگرد ا وجود درمانهای خانگی، گرفتگی گوشب •

را آن گرفتگی متخصصين درمانگاه بهداری می توانند با شستشوی گوش در صورتی که به عللی درمانهای خودی مؤثر واقع نگردند؛ 
  د.برطرف نماين
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 گلو درد 

گلو درد ممکن است بر اثر همچنين  عفونتهای حلق و يا خشکی گلو در اثر گرفتگی بينی می باشند.  عمول ترين عّلتهای گلو دردم
و  ومالتهاب و عفونت حلقط عوامل خارجی؛ مانند دود دخانيات، غبار هوا و يا بوی مواد شيميائی باشد. ـتحريکات مخاط حلق توس

 يا لوزتين نيز ممکن است منشأ باکتری يا ويروس داشته باشد. 

  عاليم و عوارض

  . درد گلو هنگام فرو دادن چيزی •
 . نجرهخشکی و زبری ح •

 . حلققرمزی و پوشش چرکين جدار  •

 د. نانتشار درد گلو به گوشها، با وجود اينکه خود گوشها ملتهب نشده باش •

  درمان خودی در خانهشيوه های 

 خود برطرف می گردد. که پس از مدتی خود ب ،است گلو درد يکی از عالئم اّوليه ناشی از انفلوآنزای ويروسی •

کن و تب بر مثل ـ، و يا داروهای مس(ibuprofeeni)برای تسکين درد می توان از داروهای مسکن و رفع التهاب مانند  •
(parasetamoli) .استفاده نمود  

 می توان از قرصهای مکيدنی و يا اسپريهای موجود برای اين منظور استفاده کرد.  ومحلق برای تسکين •

  به اندازه کافی مايعات بنوشيد! •

  در هر يک از موارد زير با اورژانس يا درمانگاه خود تماس بگيريد:

 معلومی تا يکی دو هفته بدون تب ادامه پيدا کند. درد گلو به علل نا •

 اگر همراه با گلو درد شديد تب زيادی بروز کند، الزم است که ظرف مّدت يک شبانه روز به درمانگاه مراجعه شود.  •

 شما آنژين باکتری "استرپتوکوک" تشخيص داده شده، حلق شما ملتهب است و تب داريد.اخيرًا در يکی از نزديکان  •

 برطرف نگردند. رمانهای خانگی، عالئم و عوارض گلوبا وجود د •

رود يا دهان يتان پائين نار تنگی نفس شويد، چيزی از گلو ـبر اثر گلو درد نتوانيد کلمات را بدرستی اداء کنيد، دچدر صورتی که 
  ! اندازه الزم باز نشود؛ بايد هر چه زودتر به درمانگاه مراجعه نمائيدبه 
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 تب 

ود. بسياری از بيماريها باعث تب می شوند. ـتر می شـبيش معمول نی است که درجه دمای بدن از حد نصـابتب به اين مع
وع ممکن است شديد باشد و چند و در شر  نداثر ويروسهای مختلف بروز می ک که در ،نوع تب، تب سرماخوردگی استترين معمول

ته و بی حال می کند، و ميزان مايعات بدن را ـانسان را خسچهل درجه سانتيگراد معموًال خطری ندارد؛ ولی  تا طول بکشد. تب یروز 
همچنين التهابهائی نيز باشد.  از بيماريهای عفونی از عوارض بسياریتب شديد و ناگهانی می تواند  باضافه،شديدًا تقليل می دهد. 

عفونتهای جلدی (مانند  بعضی ازتب هم به همراه دارند.  يروس در روده ها بروز می کنند، عالوه بر اسهال و استفراغکه در اثر و 
لتهابهای ناشی از ضع عفونت می شوند نيز تب می آورند. بغير از ااالتهاب مو  سوزش و قرمزی، و باد سرخ) که موجبُدمل 

 باکتری و يا ويروس، عوامل ديگری هم ممکن است باعث پديد آمدن تب شوند. 

  عاليم و عوارض

 . احساس سرما و لرز، درد عضالت •

  . سر درد •
 . خستگی •

 درمان خودی در خانهشيوه های 

 مايعات فراوانی بنوشيد!  •

 از انجام کارهای طاقت فرسا پرهيز کنيد.  •

 استراحت کرده و حال خود را تحت نظر داشته باشيد.  •

، از داروهای سـتورالعمل داروسازد توانيد دمای اطـاقتان را کم کنيد، لباس کـمتری بپوشيد و طبقتب می  برای پائين آوردن •
 تب بر استفاده کنيد.  مسکن ضد التهاب يا مسکنهای

 تماس بگيريد: در هر يک از موارد زير با اورژانس يا درمانگاه خود

 حال عمومی بيمار بسرعت وخيم شود و قوای جسمی او تحليل روند.  •

 د. به او دست دهدرد گرفته، حال تهوع و استفراغ  بيمار پشت گردن ،عالوه بر تب •

 د. نپيدا کن و التهاب و داغ شده قرمزيک يا چندی از مفاصل  ،اضافه بر تب •

 ند. شو  هداههمراه باشد؛ يا عوارض عفونت مجرای ادرار مش تب با درد قسمت زير شکم و يا پائين پشت •

 ی معمولی نيست. يهاگردد که تب ناشی از سرماخوردگ ، و مسلمروز ادامه داشته باشد 4الی  3تب به مّدت  •

 تب برای مدت چند روز قطع شده باشد؛ ولی مجددًا بسراغ بيمار بيايد.  •

  پوست بدن قرمز رنگ شود. •
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 ناخن  يا عفونت نسوج ديواره التهاب و

ناخن، اين نسوج ملتهب شده، ورم کرده و از ناخن فاصله می گيرند. کوتاه کردن بيش از حد ناخن ممکن  هنگام عفونت نسوج ديواره
وج دو به نسوج اطراف فرو رفته و توليد عفونت کند. عفونت ناخن ممکن است در نس تدريجاً  است سبب شود که ناخن هنگام رشد

تنگی کفش و يا هر  ببـامکان دارد به س آن هوج ديوار ـ. فرو رفتن ناخن پا در نسريشه ناخن پديد آيد ناخن و يا در نسوج طرف
 فشار ديگری به انگشتان پا باشد. 

  عاليم و عوارض

 . انگشتان دست يا پا درد و التهاب •

 . ناخن به شدت قرمز می شوند نسوج ديواره •

 . ناخن چرک ترشح می شود ديوارهاز زير  •

هائی پديد ناهمواريناخن سطح در  د.ورم کرده و از ناخن فاصله می گير ناخن  ت، ديوارهای مزمن و طوالنی مدّ در عفونته •
  دردناک است.  کمی پيوستهآمده و ديواره ناخن 

 بيماریبروز و يا پيشگيری از  درمان خودی در خانهشيوه های 

  .دست و پا صحيح و رعايت بهداشت کوتاه کردن ناخنها به شيوه •

 . کندن رشته های ريشه ناخن و ضايعات ديواره آنجتناب از ا •

 . رشته های ايجاد شده در ريشه ناخن را نبايد از ناخن جدا کرد •

 . ضد التهاب يا مسکنهای تب بر استفاده نمود کنـاز داروهای مس درد و سوزش می توان تسکينبرای ورت لزوم، ـدر ص •

 مهمترين امر حفاظت محل التهاب از پيشرفت عفونت است، به اين معنی که: ،درمان التهاب مزمن ديواره ناخنبرای  •

 استفاده کرده و در زير آنها دستکش نازک نخی دست کنيد.  ز دستکشهای طّبیدر صورت لزوم ا -

 روزی يکبار ناخنهای آسيب ديده را در آب پاکيزه بشوئيد.  -

  ناخنها را با پماد ضد عفونی چرب کنيد، تا اينکه عفونت برطرف گردد.شبها ديواره های ملتهب  -

 . نپوشيدن کفشهای تنگ استمهمترين راه برای جلوگيری از فرورفتگی تدريجی ناخنها در انگشتان پا،  •

  ی مربوط (از جمله گالش الستيکی يا کفش کتانی خيس) نگاه نداريد.هاپاهای خود را به مّدت زمان طوالنی در جا •

 يد. م نگهداشته و از سرما محافظت کندستها و پاهای خود را گر  •

 مراجعه کنيد! (ِپديکوريست) می توانيد به بهيار متخصص بهداشت پا  در صورت نياز

  در هر يک از موارد زير با اورژانس يا درمانگاه خود تماس بگيريد:
 د. نبا وجود انجام تمام درمانهای خانگی، عوارض بيماری برطرف نشو  •

 دردناک است و از زير ديواره چرک ترشح می شود.  ديواره ناخن قرمز شده، برافروخته و •
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 به سرفصل زگيل نيز مراجعه شود ميخچه و پينه،

 د. خود ايجاد می کنفشار و يا مالش زياد در  برای دفاع در مقابل پوست بدن که ،است یسخت استخوانی و بافت يا پينه ميخچه

 عوارضعاليم و 

می  "ريشه" اصطالحاً  و ميخچه به سمت داخل رشد سپس. ی بر روی پوست بنظر می رسداّول برآمدگی سخت محل ميخچه •
  دردناک می شود.  جای ميخچه به بافت اطراف فشار می آورد و کند؛ اين ريشه

 درمان خودی در خانهشيوه های 

به مّدت چند هفته  يا مشمع حاوی اسيد ساليسيليک) salisyylilaastari( ميخچه ه را می توان با استفاده از مشمعميخچ •
ع بريده و با نواری مانند باند زخم بر روی محل ميخچه مـعه ای به اندازه ميخچه از مشـبه اين ترتيب که قطاز بين برد: 

به  که ميخچهو اين کار را آنقدر ادامه می دهيم عوض می کنيم  را هر دو روز يکبارمشمع روی ميخچه می چسبانيم. 
 . هفته نتيجه می دهد 4الی  2 بعد از ،درمان ميخچه توسط مشمع ميخچهشود.  "ريشه" از جايش کندههمراه 

برای تسريع در درمان ميخچه، می توان سوهان مخصوص پا از داروخانه تهيه نمود و محل ميخچه را هر چند روز يکبار  •
آسيب  اطراف آن زده تا ميخچه نازک شود. بايد توجه داشت که در سوهان زدن ميخچه به بافت سالم پوستقدری سوهان 

 . وارد نيايد

ت کفشهای مناسبتری به پا کرد و محل ميخچه را با حلقه ای از جنس پنبه ـبهتر اسبرای پيشگيری از رشد مجدد ميخچه،  •
، و ژلی در کفش می تواند وضع قرار گرفتن پا را در کفش اصالح نمايدهمچنين قرار دادن کفيهای شکل گرفته يا پوشاند. 

 . از فشار کفش به محل ميخچه جلوگيری کند

 کمپرس يخ و يا قطره مخصوص زگيل برای درمان ميخچه مؤثر نخواهند بود.  •

ت به بهيار متخصص ـاس ود؛ بهترـچه را از بين برد، و ميخچه مزاحم راه رفتن می شـچنانچه با درمانهای خودی نتوان ميخ •
 بهداشت پا (پديکوريست) رجوع کرد. بهيار بهداشت پا می تواند با چاقوی جراحی ميخچه را بتراشد و آنرا نازک کند. 

 در هر يک از موارد زير با اورژانس يا درمانگاه خود تماس بگيريد:

 . دان ادامه داشته باشميخچه همچن با وجود درمانهای خودی و مراجعه به بهيار بهداشت پا، عوارض •

  و رنگ سرخ در ميخچه مشهود گردند. برافروختگی عالئم عفونت؛ از جمله درد،  •
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 نيز مراجعه شود ، ميخچه و پينهبه سرفصل زگيل، يا زگيلهای نرم و مرطوب پوست ل مانندی خازايده ها

االن و بندرت در بزرگس ،کودکان در ترـبيش ،رايت ويروسـکه در اثر س مرطوب اسـت، نرم و ل مانند در واقع نوعی زگـيلخا زايده
 بيشتر در کودکانی که دارای پوست خشک هستند و به عّلت عوامل ارثی حساسيت دارند زايده ها مخصوصاً  اين د.نبروز می ک

هفته الی شش ماه متغيير می از دو ممکن است  ،متداول است. مّدت زمان بين سرايت ويروس تا بروز زايده ها در پوست بدن
اثراتی بر  اينکه برطرف شدند، ال بر روی بدن باقی می مانند؛ ولی پس ازـيک س گاهی اين زايده ها معموًال چند ماه و حّتیباشد. 

رسه به مهد کودک يا مد ناقل بی خطر است، بنا بر اين برای رفتن کودک کامالً  بروی پوست باقی نمی گذارند. ويروس اين بيماری
زايده های مرطوب  د.قرر گردمبا ديگران محدوديتی  ناقل ودکـرت کـت که در معاشـهم نيس د؛ و حتی احتياجیمانعی وجود ندار هيچ 

  زمانی خودشان برطرف می شوند و احتياجی به درمان ندارند. مّدت عمومًا پس از گذشت

  عاليم و عوارض

"ناف"  ی باشند، و ممکن است که حفره بسيار کوچکمزايده ها برآمدگيهائی به اندازه دو سه ميليمتر و برنگ پوست  •
 . ديده شودبر روی آنها ی نيز مانند

 تعداد زايده ها ممکن است فقط چند تا باشد؛ ولی گاهی به دهها و حّتی چند صد تا نيز می رسد.  •

 ت؛ مانند داخل آرنج و زانو، ران و زير بغل. ـظهور می کنند که پوست نازکتر اس زايده ها بيشتر در جاهائی از بدن •

  باشد. بدرستی تشخيص داد که از نوع زگيل مرطوباگر زگيل فقط يکدانه باشد، نمی توان  •

  درمان خودی در خانهشيوه های 
 و ماليدن زايده اجتناب شود.  ناز خراشيد •

 . زگيل را نخارانيد •

 راحتی و حال او مفيد واقع گردد. برای می تواند چرب کردن پوست بيمار با پمادهای معمولی و يا حاوی هيدروکورتيزون  •

 ! هداشتن دستها حائز اهّميت استبهداشت و پاکيزه نگا •

 در هر يک از موارد زير با اورژانس يا درمانگاه خود تماس بگيريد:

 اد آنها خيلی زياد می باشد. اندازه زايده ها بسيار بزرگ است و تعد •

 مشهود گردند.  و رنگ سرخ در اطراف زايده ها برافروختگی عالئم عفونت؛ از جمله درد، •

 با وجود تمام درمانهای خودی، عوارض بيماری برطرف نشوند.  •
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 زخم رد ز 

بروز کرده، و به سهولت  "ترپتوکوکـاس"و يا  "تافيلوکوکـاس"باکتريهای  بيماريهای عفونی پوست است که در اثرزرد زخم نوعی از 
نحوه انتقال اين بيماری بيشتر از  زيادی از کودکی به کودکان ديگر سرايت می کند؛ ولی به ندرت در بزرگساالن ديده می شود.

 طريق تماس دست می باشد. 

 عاليم و عوارض

بروز کرده، و قبل از  بينیسوراخهای  نزديک و شه های لبپوست بسيار نازک، که اکثرًا در قسمتهای گو  تاولهائی با •
 . به سرعت می ترکند ،ده شونداينکه حّتی مشاه

 یرنگ و زرد خشک های لخته يا دلمهبه صورت ک شدن ـکه پس از خش ،ج مايعی ترشح می شودـاز زير اين تاولها نس •
  ند.زرد رنگ، به مّدت دو روز به وسـعت زيادی پخش می گرد تاولها و همچنين لخته ها و دلمه های. دونـنمودار می ش

 . احتمال می رود که گره های لنفاوی متورم و آزرده شوند •

 . نيز هستکردن بيمار عالوه بر عوارض وسيع و گسترده پوستی، امکان تب  •

 درمان خودی در خانهشيوه های 

 . در بهداشت و پاکيزگی دستها دقت شود •

  .را روزی دو بار با آب و صابون شسته و خشک کنيدنواحی بروز زرد زخم  •

  و تميز نگهداريد. يزهپاک يا مواد پاک کننده ديگر پوست را با مواد ضدعفونی •

  ضد باکتری چرب کنيد.پماد  روزی دو بار با مّدت يک هفتهبه محلهای زرد زخم را  •

بينی خود بيمار يا يکی ديگر از اعضای خانواده او اگر عفونت زرد زخم مجددًا پديدار شود، منشأ باکتری بايد در داخل  •
گوش سگهائی  انات خانگی باشد؛ مخصوصًا درونأ باکتری در يکی از حيو ـد. همچنين امکان دارد که منشـباقی مانده باش

تمام  حفره بينی متوالی به مّدت پنج روز ت کهـبهتر اس ،شتری وجود دارد. در اين صورتکه گوش آويزان دارند احتمال بي
رای کسب گ خانگی را نيز پودر ضد باکتری پاشيد. بـباکتری چرب کرده؛ و داخل گوش ساعضای خانه را با پماد ضد
  مشورت شود. ها داروخانه اطالعات بيشتر با کارکنان

  در هر يک از موارد زير با اورژانس يا درمانگاه خود تماس بگيريد:

 . يک هفته درمان خانگی از بين نروند عوارض و عالئم زرد زخم طی •

 و با وجود درمان باز هم گسترش پيدا کنند.  ،ی بروز زرد زخم بسيار وسيع و گسترده باشندجاها •

 بيمار مبتال به زرد زخم کودک نوزادی باشد.  •

 تب هم بروز نمايد.  همراه با عوارض پوست بدن، •

 ه ها و يا پوست سر پديدار شوند. صورت، چانه، گون تاولهای زرد زخم در جاهائی مانند •

  بخاطر داشته باشيد که پيدايش زرد زخم را به مهد کودک و مدرسه اطالع دهيد! 
  بيمار دانش آموز مدرسه باشد، بايد مراتب را به بهيار مدرسه اطالع داد! در صورتی که 

خطر سرايت زرد زخم به ديگران، پس از دو شبانه روز مداوای پماد ضد باکتری يا يک شبانه روز مداوا با داروی خوراکی ضد 
 طرف می گردد. بر باکتری، (آنتی بيوتيک) 
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 خون دماغ 

بينی، کندن حفره دماغ با انگشت،  زا، خارج کردن شديد خلـطبب ابتال به انفلوآنـخون دماغ ممکن است خود بخود اتفاق افتد، يا به س
 . دياد باشز يا فشار خون  بر بينی آسيب وارده

  عاليم و عوارض

 باشد.  ونريزی بسيار شديدیخون دماغ ممکن است خيلی جزئی و فقط چند قطره خون از بينی جاری شود، يا خ •

  درمان خودی در خانهشيوه های 

 تمام لخته های خون را از بينی به بيرون فين کنيد.  •

 ثانيه بدون وقفه بينی را تحت فشار قرار دهيد.  30الی  15به مّدت  •

  را به سمت جلو نگهداريد. ی بدنباال قسمت د وبر جا بايستيبيحرکت  رکود به وضعيتمدتی  •

روی پوست بدن  يا کيسه يخ را مستقيم سرد مشمع(مشمع خنک يا کيسه يخی را روی بينی و پشت گردن خود قرار دهيد.  •
  ).نگذاريد، بلکه پارچه ای را حايل کنيد

 يک يا چند تکه يخ در دهانتان نگاه داريد، تا به اين وسيله قسمتهای فوقانی حلق و پشت بينی سرد شوند.  •

آشاميدنيهای داغ، دوش آب  شت کردن بينی، کارهای طاقت فرسا، غذاها وبمّدت دو سه روز بعد از خون دماغ از انگ •
  مشروبات الکلی پرهيز نمائيد. خوردن داغ، سونا و

ُکنجد، قطره بينی حاوی ويتامين آ يا اسپری  توسط روغن بينی خود را داخل مخاط برای پيش گيری از خون دماغ می توانيد •
ای کسب اطالع بيشتر در مخصوص مرطوب کردن بينی، که در داروخانه در دسترس می باشند، مرطوب نگهداريد. بر 

 اين باره به داروخانه مراجعه کنيد. 

بوسيله آن خونريزی بينی  ،ی" مخصوص بينی تهيه کنيد، تا در صورت لزومئبرای احتياط می توانيد از داروخانه "تامپونها •
 را مسدود نمائيد. 

 در هر يک از موارد زير با اورژانس يا درمانگاه خود تماس بگيريد:

 . ساعت بطول انجامد 3الی  2حدود خون دماغ  •

 . مکررًا به خون دماغ دچار شويد •

 باشد.  خونريزی بينی خيلی شديد •
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 سوختگيها 

محل  می شوند. محل سوختگی دن رنگ پوست و آزردگیـکه باعث سرخ ش ختگيهای سطحی هستند؛ سوختگيهای درجه اّول سو 
سوختگی درد و سوزش دارد، ولی تاول نمی زند. اين نوع سوختگی ممکن است در اثر تابش آفتاب يا مايعات داغ ايجاد شود. 

  سوختگی اگر جزئی باشد، در خانه درمان می شود. 
يا ر آب ت در اثر مايعات داغ، بخاـاين نوع سوختگی ممکن اس م از پوست گذشته و عميق می شوند.سوختگيهای درجه دوّ 

 روغن داغ ايجاد شود. محل سوختگی قرمز می شود، ورم می کند، سوزش و درد شديدی دارد و تاول می زند. 

  درمان خودی در خانهشيوه های 

يد، تا سوختگی وسعت نيافته و درد و سوزش نيز قدری دقيقه در آب سرد نگهدار  30 تا 15محل سوختگی را فورًا بمّدت  •
 . پيدا کند تسکين

 تدر آوريد تا بعدًا تورم سوختگی ايجاد مشکال نند انگشتر را بالفاصله از تنمحل سوختگی، ما لباسها و زيور آالت •
 بيشتری در اين کار نکند. 

 تاولها را نترکانيد.  •

 (parasetamoli, ibuprofeeni)برای تسکين درد و سوزش می توان از مسکنهای تب بر يا مسکنهای ضد التهاب  •
 . موداستفاده ن

روی  .ه باشدديدر باند پيچی محل سوختگی از باند چرب استفاده کنيد تا هنگام باز کردن باند پيچی باند به پوست نچسب •
يا هر وقت که الزم  ،ش باند پيچی کنيد؛ و باند پيچی را هر دو سه روز يکبارـباند چرب را نيز با باند خشک چندين پوش

 تعويض نمائيد.  ،شد

 از مالش و خراش محفوظ نگهداريد و تا حد مقدور حرکت ندهيد. محل سوختگی را  •

، اّول آن را قدری با آب خيس کنيد تا باشد باند پيچی را با احتياط و دّقت باز کنيد. اگر باند به محل سوختگی چسبيده •
 آسانتر از پوست جدا شود. 

بعد از بهبودی، می توانيد پوست محل   محفوظ نگهداريد. با آب آشاميدنی با دّقت شسته و از آسيبمحل سوختگی را  •
 تگی را با پماد معمولی چرب کنيد. سوخ

  در هر يک از موارد زير با اورژانس يا درمانگاه خود تماس بگيريد:

 . ديگری ديده می شود رگتر است و در آن تاول و يا آسيبهایاندازه محل سوختگی از کف دست بز  •

 . تناسلی يا يکی از مفاصل بدن رخ داده استسوختگی در صورت، آلت  •

د آن متصاعد شو  ی ازبوی بدديگر محل سوختگی خيلی دردناک و برافروخته گردد،  سوختگی عفونی شود؛ يا به عبارت •
 . مبتال به سوختگی تب کندفرد يا 

 . سوختگی در ظرف دو هفته بهبود نيابد •
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  (التهاب سينوسهای گونه ها)سينوزيت 

  عاليم و عوارض

 . حلق و گلو داخلبه به بيرون و بينی  ريزش فراوان خلط از •

رخ همه  جلو تشديد شده؛ ولی اين عارضه برای در باالی گونه ها، که معموًال هنگام َخم شدن به احساس درد و فشار زياد •
 د. نمی ده

   احساس گردد. که ممکن است در کاسه چشم نيزدرد و احساس فشار در دندانهای فک فوقانی،  •
  از عالئم بارز انفلوآنزای معمولی نيز می باشد. ،احساس درد و فشار در گونه ها •

يوه مداوای بيماری ـاحتياجی به تجويز آنتی بيوتيک نخواهد بود؛ بلکه فقط ش اـً ديد نباشند، عمومـئم و عوارض شاگر اين عال 
 ئی اکثرًا بعد از چند روز برطرف می شوند. عمولی برای درمان بيمار کافی است. عوارض جز انفلوآنزای م

  درمان خودی در خانهشيوه های 

موجب تقليل بعضی از ممکن است  ،مخاط بينی هستند غشای که موجب کاهش ،اير داروهای ضد هيستامينـاسپريها و س •
  .اين بيماری شوندعوارض 

  ).ده می شودخوان sarvikuono است، بهمين جهت کرگدن شکل به . (قوریستشوی بينی با قوری مخصوصش •

 . نوشيدن آشاميدنيهای فراوان •

استفاده   اتدستور  ، طبق(parasetamoli, ibuprofeeni)ضد التهاب  هایمسکن تب بر يا مسکن اروهایاستفاده از د •
 آنها.  از

  در هر يک از موارد زير با اورژانس يا درمانگاه خود تماس بگيريد:

 . درد خيلی شديد باشد •

 . مّدتی بيش از پنج روز ادامه پيدا کند تب به •

 . حال عمومی بيمار رو به ضعف رود •

 . با وجود درمانهای خانگی، عوارض بيماری برطرف نگردند •

عمومًا بايد حداقل يک هفته از شروع انفلوآنزا گذشته باشد تا سينوزيت احتياج به مداوای پزشک پيدا کند. درد گونه خفيفی که 
 و نبايد بيهوده سعی شود تا با آنتی بيوتيک معالجه ،از شروع آن گذشته باشد، نيازی به درمان پزشک نداردکمتر از يک هفته 

  گردد. اکثر التهابهای گونه بدون استفاده از آنتی بيوتيک بهبود پيدا می کنند. 
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  کنه زدگی، "مايت" زدگی

اق جورابهای خود را به روی ـلوار بلند به پا داشته باشيد. همچنين سـو شوقتی به علفزار و يا صحرا می رويد، بهتر است چکمه 
قبل از اينکه به داخل   وند.ـبهتر ديده ش شما پاچه شلوار بکشيد. از لباسهای رنگ روشن استفاده کنيد، تا کنه های روی لباس

خوب تکان دهيد. بدنتان را خوب بازديد کرده و کنه هائی را که به بدنتان چسبيده اند از روی پوستتان ساختمان برويد، لباسها را 
  . دننيز به بدن انسان انتقال پيدا کن خانگی ممکن است از پوست حيوانات ها برداريد. کنه

  درمان خودی در خانهشيوه های 

از نزديک پوست گرفته و از پوست بدن خارج کنيد. دّقت کنيد که برای جدا کردن کنه از پوست بدن، با سر انگشتان آنرا  •
در  ،برای جدا کردن کنه از پوست بدن یوصـمخص هایار ندهيد. موچينه يا انبر ـشکم کنه را در هنگام جدا کردن آن فش

 . ها موجود است داروخانه

 محل کاز کنه را با مواد ضدعفونی تميز کنيد.  •

مسکن داروهای از  ،و در صورت نياز ،ردـکين درد محل گاز کنه، می توانيد از کمپرس سـبرای فرونشاندن ورم و يا تس •
 . استفاده نمائيد

قرمز شدن عالئم و عوارضی که در پوست بدن بروز می کند را با دّقت زير نظر داشته باشيد.  بعد از جدا کردن کنه، •
 . روز نمودار شده، ولی زود برطرف می گردد همان ، درمحل گاز کنه واکنش معمولی بدن است، که پس از کندن

  در هر يک از موارد زير با اورژانس يا درمانگاه خود تماس بگيريد:

در اطراف محل گاز کنه و يا در جای ديگر بدن ضايعه پوستی دايره شکلی به قطر حداقل پنج سانتی متر بروز کرده و  •
 اين ضايعه ممکن است دارای رنگ يکسانی نيز باشد. . پخش شدن باشدرو به 

و بی حرکتی عصبی  يا بی حّسی مشـهود شود لـصامف ی درعوارض پديد آيد، ردردـ، حال تهوع يا ستببعد از کندن کنه؛  •
 . دعارض شو 
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   شپش سر
بهم، که  ريز فشرده بايد با شانه ای با دندانه هایشپش سر به ندرت با چشم مشاهده می شود. برای پی بردن به وجود شپش سر، 
شپشهای سياه را روی کاغذ سفيد به  به اين ترتيب، "شانه شپش" ناميده می شود، موهای سر را روی يک برگ کاغذ سفيد شانه زد.

ش" را می توان اين تشخيص دال بر وجود رشک (تخم شپش به رنگ روشن) نيز می باشد. "شانه شپ آسانی می توان تشخيص داد.
 تهيه نمود.  ها از داروخانه

   عاليم و عوارض

 . گاز گرفته و در نتيجه خارش ايجاد می شوددر پوست شپش سر محل ريشه مو را  •

  . و زرد زخم عارض می شود ناشی از باکتری به سهولت عفونت پوستی ،بر اثر خاراندن پوست سر •

  درمان خودی در خانهشيوه های 

  شامپوی شپش •

o  .در موقع شستن سر با شامپوی شپش، بايد شامپو حدود ده دقيقه روی سر باقی بماند و بعد آن را آب کشيد 

o  .شستشو با شامپوی شپش بايد مجددًا بعد از يک هفته تکرار گردد 

o  "استفاده از شامپوی "ِپرِمترينی(permetriini)  .برای کودکان بيش از شش ماه مناسب می باشد 

o  "استفاده از شامپوی "ماالتيونی(malationi)  .برای کودکان بيش از دو سال مناسب است 

o را به موهای سر  در اين روش درمان می توان از محلول "ماالتيونی" نيز استفاده نمود؛ به اين صورت که محلول
ستفاده از محلول "ماالتيونی" ا سّنی ست. محدوديتهایـساعت موها را با شامپوی معمولی ش ماليده و بعد از دوازده

 همانند محدوديتهای شامپوی اين ماده می باشند. 

 محلولها •

o مّدت زمانی صبر کرده تا محلول تأثير کند؛  ،تور مصرف آنـمحلول را به موها و پوست سر ماليده، و بنا به دس
 سپس سر را با شامپوی معمولی شست. 

o  روز مجددًا تکرار شود 10الی  7در صورت لزوم، اين درمان را بعد از . 

o سيليکونهای مختلف موجود در محلول، راه تنفس شپشها و  اتشيوه کاربرد محلولها به اين ترتيب است که ترکيب
 رشکها را مسدود کرده، و نتيجتًا آنها را خفه می کند. 

o شود.نيز تجويز می  يا شيرده برای مادران باردار ی برای هر سّنی مناسب است؛سيليکون اتترکيب  

 . کرداستفاده می توان از شانه های دندانه ريز يعنی "شانه شپش"  رای بيرون آوردن رشکها از موی سر نيزبهمچنين  •

 درجه شسته شوند.  60کاله و مالفه های بيمار بايد با پودر لباسشوئی در آب  •

يسه های نايلون دو هفته در ک را برایشستشو، می توان آنها در لباسها و وسايل غيرقابل  و رشک برای از بين بردن شپش •
شپشها می ميرند. راه ديگر اين است که اين وسايل و لباسها را برای مّدت يک شبانه  در طول اين مّدت گذاشت. بی منفذ

  نگهداشت. درجه زير صفر) 18(دمای  روز در "فريزر"

ل بهتر است که سگ خانگی بيمار مبتال به با وجود اينکه شپش انسان به ندرت در حيوانات يافت می شود، با اين حا •
 شپش را نيز با شامپوی ضد شپش مخصوص سگها شست. 

  در هر يک از موارد زير با اورژانس يا درمانگاه خود تماس بگيريد:

 . ضايعات پوستی در سر بيمار پديد آيند •

 . دشپش و رشک از ميان نرو با وجود درمانهای خانگی،  •

   اطالع دهيد!به خاطر داشته باشيد که مراتب را به مهد کودک و مدرسه 
  در صورتی که بيمار دانش آموز مدرسه باشد، بايد مراتب را به بهيار مدرسه اطالع داد!

  
  



OMAHOITO-OPAS / PERSIA 

 

28 

 

  غشای داخلی پلکها)التهاب (، يا عفونت چشم "افتالمی"

، که در رابطه با ترشح و سوزش چشم)عفونت چشم ممکن است به چندين دليل مختلف باشد. التهاب غشای داخلی پلکها (قرمزی، 
؛ و در اکثر اين خود بخود برطرف می گرددآن هم سرماخوردگی بروز می کند، پس از چند روز که سرماخوردگی بهبود يافت، 

 . شدد احتياجی به مراجعه به پزشک نمی باموار 

  عاليم و عوارض

 سرخ شدن و يا سوزش چشم.  •

   .از چشم و چرکين کشی ،ترشحات چسبنده •

 . آنها کردنباز  و مشکل چسبيدن پلکها به يکديگر •

 نمناک شدن چشم.  •

   درمان خودی در خانهشيوه های 
 التهاب جزئی غشای داخلی پلکها، بعد از چند روز خودش برطرف شده و احتياجی به تجويز آنتی بيوتيک نيست.  •

 در صورتی که چشم ترشحات چرکين دارد، آنها را پاک کنيد.  •

o  .برای پاک کردن چرک چشم از آب جوشيده و سرد شده (آب مقطر) و پنبه و يا گاز باند پيچی استفاده کنيد 

o کشيده سته و سپس پنبه يا گاز مرطوب را از گوشه خارجی چشم به سمت بينی ـکار دستها را با دّقت ش برای اين
 تميز نمائيد. هر دفعه که اين کار را انجام می دهيد، از پنبه و يا گاز جديدی استفاده کنيد. و پلک را 

  تکرار کنيد. بيشتر و در صورت نياز، چندين بار ؛عمل تميز کردن چشم را بهتر است که با دّقت و روز سه بار •

 پاک کردن ترشحات چرکين چشم رشد باکتريها را کم کرده و از پخش شدن آنها جلوگيری می نمايد.  •

  در هر يک از موارد زير با اورژانس يا درمانگاه خود تماس بگيريد:

 چشم دردناک شده باشد و نور باعث آزردگی آن می شود.  •

 اطراف چشم متورم شود.  •

 ميزان ديد چشم کم شود.  •

 التهاب در ظرف چند روز برطرف نگردد.  •
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 بيماريهای آميزشی 

  تقريبًا کلّيه بيماريهای آميزشی از طريق عمل آميزش به ديگری سرايت می کنند. بيماريها آميزشی عبارتند از: 
o  "کالميديا"(klamydia) 

o  "کنديلوم"(kondylooma) 

o  سيفيليس(syfilis) 

o  "سوزاک يا "گونوره(gonorrea) 

o  تبخال تناسلی(genitaaliherpes) 

o  (سندروم نقص ايمنی اکتسابی) ويروس نقص ايمنی انسان، ِايدز(HIV-infektio, AIDS)   
  قلمداد می کنند.  التهاب قارچی مهبل، جرب يا گال و هپاتيت ِب را نيز جزو بيماريهای آميزشیهمچنين گاهی اوقات 

  عاليم و عوارض

ی باشد. اين دوره بدون عارضه امکان دارد متعال و عارضه مکن است در آغاز بدون هيچهر يک از بيماريهای آميزی م •
  چندين سال به طول انجامد.حّتی 

 . سوزش در هنگام ادرار و يا درد زير شکم •

 ترشح چرک از مجرای ادرار.  •

 زخم و ضايعات در غشای مخاطی آلت تناسلی. پديد آمدن  •

   درمان خودی در خانهشيوه های 
"کالميديا"،  مانند یئبيماريها از درمان گرفته خواهد شـد. هر چه زودتر به وجود بيماری پی برده شود، نتيجه بهتری  •

درمان اساسی  (HIV)ويروس نقص ايمنی انسان ابتال به وند. ـبا تجويز آنتی بيوتيک درمان می ش سوزاکو  سيفيليس
و به اين  ؛ندارد؛ ولی با استفاده از داروهای امروزه می توان سرعت پيشرفت اين ويروس را در بدن مهار و کند کرد

 نمود.  ن عارضه بيمار ناقل ويروس را طوالنيتردوران بدو  ،ترتيب

  تماس بگيريد:در هر يک از موارد زير با اورژانس يا درمانگاه خود 

چنانچه هنگام ادرار سوزش داريد، از مجرای ادرار چرک ترشح می شود يا زخم و ضايعاتی در غشای مخاطی آلت  •
 بايستی در ظرف مّدت دو سه روز مورد معاينه و آزمايش قرار گيرند.  فوق، تناسلی پديدار شده است. عالئم مذکور

نزديکی کرده ايد، و حدس می زنيد که شايد مبتال به بيماری آميزشی شده با شخصی بدون استفاده از وسائل پيشگيری اگر  •
 باشيد. در اين مورد کافی است که در ظرف چند هفته برای معاينه به درمانگاه مراجعه کنيد. 

برای جلوگيری از امکان پخش   يد،ی آميزشی شده ابيمار مبتال به  از طريق نزديکی با ديگران ترديد داريد کهدر صورتی که 
تفاده نمائيد. در هر صورت، در مواقع روابط جنسی موقت، هميشه از ـکاندوم (حفاظ الستيکی) اسبيماری، هنگام آميزش از 

می روش مطمئنی برای پيشگيری از پخش بيماريهای آميزشی از راه آلت تناسلی  ،کاندوم استفاده کنيد! استفاده صحيح از کاندوم
  ند! نکسرايت  ز راه دهان و يا مقعد هم به ديگرانی آميزشی می توانند ابيماريهاباشد. 
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د و "کنه جرب" نام دارد. جرب ـت، که گونه ای از عنکبوتيان می باشـميلی متر اس 0,5الی  0,3 عامل ايجاد جرب کنه ای به طول
 از بيماری به انسان ديگر سرايت می کند. برای ابتال به جرب فقط يک کنه ماده کافی است.  ،واگير است و از طريق تماس نزديک

ست ، از فردی به ديگری انتقال پيدا کند. اّما امکان اين هفشردن دستکنه جرب نمی تواند صرفًا از طريق تماسهای کوتاهی مانند 
سرايت کند؛ چون کنه جرب می تواند يکی دو شبانه روز در خارج از به فرد سالمی  ،فه و يا لباسهای بيمار مبتالاز مال که جرب

قابل سرايت به حيوانات نيست؛ و همينطور کنه جرب حيوانات هم به انسان انتقال پيدا  یپوست انسان زنده بماند. کنه جرب انسان
جا حدود سخت پوست کنده و در آندهليزی در اليه و در اين مّدت  زندگی می کند؛ نمی کند. کنه ماده يک ماه در زير پوست

دستگاه بدن بر عليه کنه و ترشحات آن واکنش نشان  ،جربسه الی شش هفته بعد از سرايت کنه  تخم می گذارد. نود الیشست 
 در نتيجه "خارش جرب" در بدن شروع می گردد.  ، ومی سازد (آنتی بادی) داده و پادتن

   عاليم و عوارض
 . خارشهای شبانه •

ت بيمار، مخصوصًا در بين انگشتان، کف دست و ساعد؛ و ـدن و خراشهای وارده از آن، در سطح پوسخاراندر اثر  •
و متر پديدار می شوند؛ سانتي يک الی نيم به طول همچنين در پاهای کودکان خردسال، دهليزهای کنده شده توسط کنه ماده

 است.  قابل رؤيتخاکستری رنگی کوچک و  نقطهخود کنه بصورت  ،در يک سر دهليز

  درمان خودی در خانهشيوه های 

توسط پزشکی تشخيص داده شده، و عالئم  ،ه بچه هاـچنانچه بيماری جرب در يکی از افراد خانواده، مهد کودک يا مدرس •
  شروع کنيد. کرا بدون مراجعه به پزش می توانيد کنه زدايیموجود در خانواده با عالئم جرب مطابقت دارند؛ 

برای بزرگساالن يک لوله را بدون نسخه پزشک تهيه نمود.  (permetriini)از داروخانه پماد حاوی "ِپرِمترينی" می توان  •
 سال، نصفی از لوله کفايت می کند.  10کافی است. برای کودکان کمتر از  برای يک بار مصرف گرمی 30

o ،دست و  الی انگشتان حّتی از گردن به پائين و ،بدنپوست پماد را به سرتاسر  پس از استحمام،و  هنگام شب
 پا و ناحيه آلت تناسلی بماليد. 

o  نماليد.  بدن مخاطی اغشيهپماد را به 

  را عوض کنيد. و مالفه ها لباسهای زير و تمام بدن را با دّقت شسته سطح صبح روز بعد •

  را يک هفته بعد در مورد آن افرادی از خانواده که دارای عارضه خارش هستند تکرار کنيد. عمل کنه زدايی •

 يکبار کنه زدايی کافی است. ند، می باشبرای آن افراد خانواده که فاقد عارضه  •

گردد، کن سکونت دارند و همزمان باهم اجرا ـافرادی که در يک مس ی در مورد کليهت که عمل کنه زدايـحايز اهميت اس •
از مشکلی که بنام "جرب پينگ  ورتـبه اين صته يا نداشته باشند. ـخارش داش از آنها يا چندی صرف نظر از اينکه يک

که شخصی که فاقد عارضه بوده و  است " خوانده می شود پيش گيری می شود: "جرب پينگ پونگی" به اين معنیپونگی
خانه انتقال همان خص به افراد بهبود يافته ـهفته بعد کنه دو باره از اين ش ده، در واقع ناقل کنه بوده؛ و چندـکنه زدائی نش
  پيدا می کند.

تر از هميشه نظافت و گندزدايی شود. لباسهائی که به آسانی شسته بيشبخاطر وجود جرب احتياجی نيست که تمام خانه  •
کافی است که از لباسهای آنها شست. دستور  می توان طبق معمول بنا بهلباسهای بيرون بچه ها را  ، از جملهمی شوند

با  ،ابق دستور موجود در بسته بندی داروهای کنه زدايیـود؛ يا آنها را مطـمورد استفاده روزمره چند روزی اصًال استفاده نش
  آب داغ شست. 

  در هر يک از موارد زير با اورژانس يا درمانگاه خود تماس بگيريد:

  ، يا عوارض خارش جرب مجددًا بعد از چند هفته بروز نمايد. سه هفته نتيجه ای ندهد کنه زدايی بعد از دوچنانچه  •
 به خاطر داشته باشيد که مراتب را به مهد کودک و مدرسه اطالع دهيد! 

  در صورتی که بيمار دانش آموز مدرسه باشد، بايد مراتب را به بهيار مدرسه اطالع داد!
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 مرطوب، و ميخچه و پينه نيز مراجعه شودبه سرفصلهای زگيل نرم و زگيل، 

پا اغشيه مخاطی بدن بروز می کند. زگيل معموًال بر روی دست يا کف  زگيل برآمدگی خوش خيمی است که بر روی پوست و يا
 از سطح پوست باال می آيد.  کوچک هپديد آمده و مانند يک نيمکر 

  عاليم و عوارض

ت که بعدًا رشد کرده و زبر می شود. زگيلهای کهنه و بزرگ شکاف بر می ـی به رنگ پوست اسزگيل اول برآمدگی کوچک •
  . دارند و ممکن است بسيار دردناک گردند

 که به سمت یگيلهای ريز ديگری مجموعه ز  و ؛تکی برآمده زگيلهایيکی   م عمده می باشند:ـزگيلهای کف پا شامل دو قس •
 . ن سانتی متر از کف پا را در بر بگيرندداخل پوست رشد کرده و ممکن است سطحی در حدود چندي

 می شوند.  ثرًا در بافتهای اطراف ناخنها پراکندهزگيلهای دست اک •

 کندن بافت ديواره آنها باعث تسريع در رشد و ازدياد زگيلهای اطراف ناخنها می گردد. جويدن ناخنها و  •

 ب بشکل نخ (نخينه) می باشند. زگيلهای گوشه های لب، روی پلکهای چشم و اطراف حفره های بينی اغل •

  درمان خودی در خانهشيوه های 

 اکثر زگيلها در ظرف مّدت دو سال خود بخود از بين می روند.  •

می باشند. اين ز اسيد الکتيک ني و اکثرًا حاوی (آسپرين) يليکـاسيد ساليسحاوی  همه فرآورده های داروئی درمان زگيل •
 ، قطره، ژل و پماد در داروخانه ها عرضه می شوند. ساليسيليک يا ميخچه)(مشمع های مشمع لفرآورده ها بشک

مع بريده و با نواری مانند باند زخم بر روی محل ـقطعه ای به اندازه زگيل از مش ؛که کاربرد مشمع به اين ترتيب اسـت •
استفاده  مشروح از دستور اتالعـکرد. ( برای اطروز يکبار عوض  سه هر دوبايد را  می چسبانيم. مشمع روی زگيل زگيل

 ) .رجوع شود مربوطه از مشمع، به شرح مندرج در بسته بندی فرآورده

 . بايد هر روز استفاده نمود هستند، بشکل قطره، ژل و پمادکه ی ئاز فرآورده ها •

 شود؛ ولیآئروسل (هوا افشان) سرد کننده موجود در داروخانه ها، ممکن است موجب تسريعی در بهبودی زگيلهای دست  •
 . در مورد زگيلهای کف پا بی اثر می باشد اين درمان

نيز  یيجاب دستگاه تهويه گذاشته شده (به همان طريق استفاده از مشمع)، و نتـبعضی اوقات هم بر روی زگيل نوار چس •
 شده است.  هگرفت

  در هر يک از موارد زير با اورژانس يا درمانگاه خود تماس بگيريد:
  شوند.  دردناکد، يا زگيلهای دست بسيار نزگيلهای پا به حّدی برسد که در راه رفتن مشکل ايجاد کن آزردگی چنانچه •
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 يبوست، خشکی مزاج 

داروهای مصـرف عّلت يبوست ممکن است از جمله کمبود مايعات بدن،  ،ی است. در بزرگساالنگرفتاری همگانيبوست يک 
 . باشد کافی فعاليت بدنی سلولز و نداشتن، غذاهای کم ختلفم

  عاليم و عوارض

 ت جديدیيا کمتر شده و يا با مشکال از پيش معموًال با مقايسه با سابقه کارکرد شکم هر فردی بطور يکتا، کار شکم او •
 . مواجه گرديده است

  درمان خودی در خانهشيوه های 

بنوشيد. آشاميدن مايعات کافی؛ يعنی حداقل دو  ی دو ليوان آبيک با شکم خالیغذا،  و قبل از هر وعده هر روز صبح •
 ليتر آب در روز، باعث نرم شدن محتويات روده ها می شود. 

 ؛ و غذا را خوب بجويد. کنيد وعده های غذای خود را منظم و با ترتيب •

در غذايتان مصرف کنيد.  یبيشتر  سبزيهای خوراکی مانند فرآورده های غالت سبوس دار و ،از مواد غذائی سلولزدار •
(انواع دمپخت غالت بدون گوشت) به رفع يبوست کمک  (puurot)و "حليم غالت"  آلو، انجيرخوردن عالوه بر اينها، 

 می کنند. 

 . فعاليت بدنی و ورزش موجب تسريع در کار روده ها می شود •

 . ی به توالت برويدو منظم در اوقات معين •

دانه، دانه  ،کلهای پودرـبش داروهائی که لينت مزاج می بخشند؛ داروئی مختلفی از جملهبرای رفع يبوست، فرآورده های  •
همچنين دستورات استفاده صحيح و . دانه ها بدون نسخه پزشک تهيه کر داروخ از محلول يا تنقيه های کوچک را می توان

  مطمئن اين داروها را داروخانه در اختيار مراجعين قرار می دهد.

  از موارد زير با اورژانس يا درمانگاه خود تماس بگيريد:در هر يک 

 شود.  می يبوست ناگهانی پديد آمده و دفع مدفوع با درد نسبتًا شديد صورت می گيرد، يا در مدفوع خون ديدهچنانچه  •

اسهال همراه  با ، درد دل بيسابقه، حال تهوع، استفراغ، تب و تناوباً از جمله خستگی پيوسته بوست با عوارض ديگریي •
  باشد.

 عوارض ادامه پيدا کند و درمانهای خودی بی اثر باقی بماند.  •
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 روده  و "گاسترو آنتريت" يا التهابهای معده

  حال تهوع و يا استفراغ

تقريبًا  که هر کسی در طول زندگانی گاهی دچار آن می شود. ،ايعی استـش ، از جمله بيماريهایت تهوع و استفراغ ناشی از آنالح
 . تمام بيماريهای اسهال و استفراغ که ناگهانی شروع شده باشند، بعد از يک الی سه روز خود بخود بهبود پيدا می کنند

   عاليم و عوارض
 تشدّ با استفراغهائی که ناگهانی شروع می شوند اغلب . التهاب ناگهانی روده ها است ،معمولترين عامل ايجاد استفراغ •

همزمان با  يسه صفرا می باشد.به سبز ک مخلوطی از مايع زردآب متمايلبا يا  ،امل محتويات درون معدهـبوده؛ و قی ش
  د. اکثرًا تب نيز بروز می کنو  ،اسهالی رقيق و آبکی، دل پيچه ها، معموالً استفراغاين نوع 

ت بدن، ضعف عمومی بدن يا گود ـکم شدن ميزان ادرار، خشکی زبان و پوس عبارت از که ؛ مايعات بدنعالئم کم شدن  •
 افتادن چشمها می باشند. 

  درمان خودی در خانهشيوه های 

دفعات  در و کمتر)،ميلی ليتر يا  100(مثًال هر دفعه مقدار بسيار کم ب آبميوه رقيق شده)، کافی (مانند نوشيدن مايعات •
 . بهتر است که نوشيدنی سرد باشد. هر ده دقيقه يک قاشق از جمله ،یپياپ

 اگر نوشيدن باعث تشديد استفراغ می شود، بهتر است چند ساعتی صبر کرد و سپس مجددًا آشاميدن را از سر گرفت.  •

 آب بدن کليه از دست رفتن در بزرگساالن خطر روز استفراغ متوالی دو سه ده نماند؛ ولیـات در معيعکه ما هر چند •
 د. دار نرا  (دهيدراسيون)

  "آالسکا" آبميوه يخ زده.مکيدن قطعات يخ يا  •

 . ل مايعات بدن به دقت تحت نظر قرار گيردحايز اهّميت فراوانی است که در طول مّدت استفراغ تعاد •

ند، جبران نمود. اين آب از دست رفته را می توان توسط پودر امالح قابل حل در آب، که در داروخانه ها عرضه می شو  •
ت که موجب حفظ تعادل مايعات بدن شده و شّدت کار روده ها را کمتر می کند. برای ـلفی اسپودرها حاوی امالح مخت

 کسب اطالعات بيشتر به داروخانه مراجعه شود. 

   در هر يک از موارد زير با اورژانس يا درمانگاه خود تماس بگيريد:
 . جسمی باشد استفراغ بدنبال آسيب يا صدمه •

 در نتيجه استفراغ ضعف عمومی به بيمار دست دهد.  •

د پيوسته استفراغ می کند؛ و عالئم و عوارض از دست رفتن ـيا هر چه می نوش بيمار نتواند به اندازه الزم مايعات بنوشد •
 آب بدن در او مشاهده می شوند. 

 دارد.  هم درد شديدی بيمار عالوه بر استفراغ •

  د.پائين نمی آي به حد نصاب ؛ و ميزان قند خون اوديگری مانند ديابت (مرض قند) استبيمار دچار بيماری اساسی  •

 و درمانهای خانگی مؤثر واقع نمی شوند.  عوارض همچنان ادامه دارند •

  کودک يا فرد سالمندی باشد، بهتر است که با فوريت بيشتری برای درمان او اقدام نمود! در صورتی که بيمار 
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ت در طول زمان يک خوراک ـهال ممکن اسـاساسهال خود بخود برطرف می شود.  نوع اين معمولترين عّلت اسهال ويروس است و
مفيد موجود  نظام و تعادل باکتريهای پايه ای مصرف آنتی بيوتيک که ليل است(دوز) داروی آنتی بيوتيک بروز کند؛ و آن به اين د

يه می شود، که در طول خوراک آنتی بيوتيک، از فرآورده های داروئی حاوی ـين جهت توصهمد؛ به ها بهم می زنروده  را در
 باکتريهای اسيد الکتيک استفاده گردد. 

  عاليم و عوارض

  شبانه روز است.  طول چندين نوبت در نرم و آبکی به ، دفع مدفوععارضه اسهالمعمولترين  •
 های موقت، حالت تهوع و استفراغ نيز از عوارض ديگر اسهال بشمار می روند. دل درد •

کی زبان و پوست بدن، ضعف عمومی بدن يا گود ـعالئم کم شدن مايعات بدن، که عبارت از: کم شدن ميزان ادرار، خش •
 افتادن چشمها می باشند. 

  درمان خودی در خانههای شيوه 

 رعايت بهداشت و پاکيزگی دستها.  •

بيماريهای التهاب شکم،  ر زمان ابتالیدن پرهيز کنيد. يابه های شير ـيدن نوشـسعی کنيد مايعات کافی بنوشيد؛ ولی از نوش •
 نياز يک فرد بزرگسال به مايعات، سه ليتر در شبانه روز است. 

صاف شده گوشت يا  وپ رقيق توتهای جنگلی يا سوپـآب معدنی، چای، س شده، آب،به عنوان مايعات؛ آبميوه رقيق  •
 سبزی بنوشيد. 

 ک بنوشيد. نهيچ مايعی در معده نمی ماند، هر پنج الی ده دقيقه يکبار يک قاشق آب خاگر  •

آب از دست رفته را می توان توسط پودر امالح قابل حل در آب، که در داروخانه ها عرضه می شوند، جبران نمود. اين  •
 پودرها حاوی امالح مختلفی است که موجب حفظ تعادل مايعات بدن شده و شّدت کار روده ها را کمتر می کند. 

اسيد الکتيک، که در داروخانه ها عرضه می شوند نيز فرآورده های داروئی حاوی باکتريهای توصيه می شود که از  •
 . استفاده کنيد

 ساالد، مرغ يا ماهی، آرد سوخاری و نان خشک بخوريد.  کنيد غذاهای سبک و زود هضم؛ مانندسعی  •

  در هر يک از موارد زير با اورژانس يا درمانگاه خود تماس بگيريد:

بيمار  باعث از دست رفتن آب بدن بسرعت هال ممکن استـباشد. اسهال شديد شده ـکودک يا فرد سالمندی دچار اس •
زير نظر  پيوسته را ها خطر جانی داشته باشد. حال اين بيمارهامی تواند برای آنشود؛ و اين عارضه  کودک يا سالمند

  داشته باشيد! 
 ضعف عمومی به بيمار دست دهد.  •

  .مدفوع بيمار آلوده به خون باشد •

 د. می باش نيز درد شديدی دچار يمار، بعالوه بر اسهال •

 ؛ و ميزان قند خون او به حد متعادل پائين نمی آيد. استبيمار دچار بيماری اساسی ديگری مانند ديابت (مرض قند)  •

 بيمار به اندازه الزم مايعات نمی نوشد، و عوارض از دست رفتن مايعات بدن در او پديدار می شود.  •

 بازگشته است.  از کشور بيمار تازگی از سفر خارج •

 اسهال به مّدت بيش از يک هفته ادامه پيدا کند.  •

بيمار اخيرًا تحت مداوای خوراک آنتی بيوتيک بوده، و همزمان يا بالفاصله پس از مصرف آنتی بيوتيک تب و اسهال  •
 . باهم بروز کرده اند

 در صورتی که بيمار کودک يا فرد سالمندی باشد، بهتر است که با فوريت بيشتری برای درمان او اقدام نمود! 
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  کشيدگی رباطهای مفصلی 
ی کشيده هارباطممکن است با پارگی نسبی بعضی از  بسختی کشيده می شوند؛ و اين لـهای اطراف مفصـيعنی اينکه رباط کشيدگی

 زيادی اّول شايد درد محل کشيدگی احتمًال ورم می کند و انجام کمکهای اّوليه است.  ،باشد. مهمترين درمان کشيدگی همراه نيز شده
 . دهم داشته باش

  اّوليه و اساسی:  سه کمک

کمپرس را مستقيمًا  محل آسيب ديده، گيری از سرمازدگیو ولی برای جل( رس يخ را روی محل کشيدگی بگذاريد.کمپ -سرما  •
  ).روی پوست نگذاريد، بلکه پارچه ای را حايل کنيد

  عضو کشيده شده را در جای بلندتری از بدن قرار دهيد تا ورم آن کم شود.  –بلندی  •
محل کشيدگی را برای چند روز با باند پيچی مستحکم نگهداريد. توجه داشته باشيد که باند خيلی  –(باند پيچی) فشردن  •

 . محکم بسته نشود

 درمان ادامه 

 استفاده کرد.  ،مطابق دستور آنها ،برای تسکين درد می توان از داروهای مسکن يا مسکنهای ضد التهاب •

يعنی وقتی که استفاده از عضو آسيب ديده  حّتی المقدور هر چه زودتر،دگی را نرمشهای الزم برای تسريع در بهبودی کشي •
  . (حدود يک الی سه هفته بعد از آسيب ديدگی)کرد بايد شروع بدون درد باشد،

  در هر يک از موارد زير با اورژانس يا درمانگاه خود تماس بگيريد:

 درد بسيار شديد است و به هيچ وجه تسکين پيدا نمی کند.  •

  . به هيچ عنوان به عضو آسيب ديده تکيه کرد يا از آن استفاده نمود نتوان •
 . در محل آسيب ديده تورم و برآمدگی بزرگی مشهود است •

 عوارض آسيب ديدگی ادامه پيدا کند و درمانهای خودی مؤثر واقع نگردند.  •
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  آبله مرغان

يکی از انواع مختلف  ل آن ويروس آبله مرغان؛که عام ،همراه با تب است ری وـبسيار مس آبله مرغان يک بيماری ويروسی
اين ويروس شديدًا قابليت واگيری دارد، و می تواند از يک شبانه روز قبل از می باشد.  (herpesvirukset)ويروسهای تبخال 

رايت کند. از سرايت ويروس تا ـبه ديگران س سناقل ويرو  ط بينیـبزاق دهان و يا خل آن، از از بانه روز بعدـظهور آبله ها و پنج ش
شبانه روز طول می کشد. بيماری معموًال با ضايعات پوستی آغاز می گردد؛ به اين صورت که  21الی  14ظهور عالئم بيماری 

ه، رنگشان بخشی از اين برآمدگيها بسرعت بشکل تاول در آمد. ت بدن پديد می آيندـيهای قرمز و خارش داری بر روی پوسـبرآمدگ
سه الی چهار روز دوباره  زدو سه روز لخته می شوند. معموًال پس اتيره شده، بيشتر می ترکند يا از وسط فرو می روند، و بعد از 

ودکان دچار عوارض معمول ديگری از قبيل تب، سرفه، بی ـ، بيشتر کهاوند. (عالوه بر اينـبرآمدگيهای جديدی نيز پيدا می ش
با اين  .)پوستی بروز کنند، يا روز قبل آن پديد آمدن ضايعاتاز  و اين عوارض ممکن است بعد يز می شوند؛اشتهائی و خستگی ن

وجود، بعضی اوقات عوارض آبله مرغان بسيار خفيف می باشند و بيماری فقط به صورت چند تاول پوستی نمودار می شود. پس 
  . برای پيشگيری از اين بيماری، واکسن بسيار مؤثری در دسترس است از لخته شدن تاولها، ديگر بيماری قابليت سرايت ندارد.

  عاليم و عوارض

  تب، در مراحل اّوليه بروز ضايعات پوستی.  •
 تاولهای آبکی خارش دار.  •

 . دهان نيز پديد آيند داخل تاولها ممکن است بر روی مخاط •

 سردرد.  •

 سرفه.  •

 بی اشتهائی.  •

  آن. از روز قبل  پوستی، يا حّتی يکيد آمدن ضايعات خستگی بعد از پد •

  درمان خودی در خانهشيوه های 

 آبله مرغان معموًال پس از يکی دو هفته خود بخود بهبود پيدا می کند.  •

 از کودک مبتال به آبله مرغان بايد حدود پنج شش شبانه روز در خانه مراقبت نمود، تا آبله ها همه خشک شوند.  •

بيمار استفاده نمود، لباس کمتری به تن  بکنهای ضد التهاـتوان از داروهای مسکن تب بر و مسبرای پائين آوردن تب می  •
 . کرد و يا دمای اطاق بيمار را پائين آورد

  د.انيدستکش بدست بخواباو را تاولها را نبايد خاراند؛ در صورت لزوم ناخنهای بيمار را کوتاه کنيد و شبها  •

 رش، می توانيد داروهای خوراکی ضدهيستامين (ضد آلرژی) مصرف کنيد. در صورت نياز، برای کم کردن خا •

برای وص آبله مرغان را بدون نسخه پزشک از داروخانه ها تهيه کنيد. ـبعالوه، برای کاهش خارش، می توانيد پماد مخص •
 نبايد از پماد حاوی کورتيزون استفاده کرد.  ،تسکين خارش تاولهای آبله مرغان

  :بگيريد موارد زير با اورژانس يا درمانگاه خود تماسدر هر يک از 

  در کودکی مبتال به آبله مرغان نشده ايد و تازگی با بيمار مبتال به آبله مرغان در تماس بوده ايد.  ،باردار هستيد •
 نوزادتان پيدا شده است.  در تازگی وضع حمل کرده ايد؛ و عالئم و عوارض آبله مرغان در خودتان و يا •

ک می تواند ـپزش ود.  در صورت نيازوص آبله مرغان مؤثر واقع نمی شـپماد مخصديد است، و ـه خارش بسيار شعارض •
 تجويز نمايد.  ديگری داروی ضد خارش

 دارند.  يا ترشح و يعنی خيلی قرمز و برافروخته شده اندتاولها و يا لهخته های روی پوست عفونی بنظر می رسند؛  •

 او دوباره تب باال بياورد.  بريده،پس از اينکه تب بيمار  •

 نمی شوند. بيماری برطرف عوارض با وجود درمانهای خانگی،  •
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 "اورتريت " بزرگساالن، التهاب و يا عفونت مجرای ادرار 

"اورتريت" يا عفونت مجرای ادرار از عفونتهای معمول و رايج است. عفونتهای مجاری ادرار بيشتر بين زنها و سالمندان شايع می 
 باشند. 

  عاليم و عوارض

  لزوم تکرر در ادرار کردن.  •
 احساس سوزش در هنگام ادرار کردن.  •

 تب.  •

 . ين پشت و زير شکمپائ احساس درد در ناحيه های •

 حالت تهوع و استفراغ.  •

  شدن خون در ادرار.  پديدار •

  درمان خودی در خانهشيوه های 

 . بنوشيد آب يا مايعات فراوانی از قبيل آب زرشک، آب تمشکهای ترش و •

 در صورت احتياج مسکن مصرف کنيد.  •

 . تخليه مثانه (پيشابدان). (هر سه چهار ساعت يک مرتبه و بعد از هر نزديکی جنسی) •

 رعايت کنيد.  و نظافت را با دّقت فراوان بهداشت •

  در هر يک از موارد زير با اورژانس يا درمانگاه خود تماس بگيريد:

  . و حالت ضعف عمومی بشما دست داده است، دچار تب و درد در قسمت پائين کمر شده، اضافه بر عوارض معمول •
 حال تهوع و استفراغ به عوارض شما اضافه شود.  •

 اگر در حال گذراندن دوره درمان پرتو افکنی يا شيمی درمانی هستيد.  •

 بچه شير می دهيد.  يا از پستان مبتال به ديابت (بيماری قند) هستيد، باردار می باشيد •

 اختالل حواس می شود. دچار  فرد سالمندی است و ناگهان بيمار •

 در ادرار خون ديده می شود.  •

 . ، کودک يا مرد باشدرای ادراراگر بيمار مبتال به عفونت مج •

 با وجود مصرف يک خوراک از داروی آنتی بيوتيک، عوارض ادامه دارد.  •

 و درمانهای خانگی مؤثر واقع نمی شوند.  عفونت مجرای ادرار همچنان باقی است،عوارض  •

  مادران و کودکان تماس بگيريد!  اردار هستيد، در ساعات کار اداری با دفتر مشاورتدر صورتی که ب
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