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 ٣یکشنبه د۱۳۹۴ کال دمرغومې میاشتې شپمه د ۲۰۱۵ عیسوي کال دسمبراووېشتمه     (۳)      پرله پسې ه (۷۵)   لوم کال، اومه ه 

  !روغتیا ستاسو
 سره ))یمظکا((رمحمدناصر اک د
  

  

Ï æکوچنیÜو هÜوÇی   ) Pneumonia(نیمونیا یا سینه بغÜل   ÜسÏ ي

وړæیا  زکي کیدæته Çæی Alveoliک ¡ چÜې هرکÜاá   يÇلتهاÈ یا 

Ïې     ÜÜÜې نیÜÜۍ ک ÜÜÜه نÜÜول میلیونÜÜه ÇنسÜÜÜاناä پÜÜرې ÇختÜÜÜه    ٤٥٠پÜÜه 

Ïې  ینه یی نی Üه    æÇ٤کلن م Üولیزå تو í¡ په  میلیونوته Ñسی

ÜÜÜÜای   ېیÜÜÜÜفریقÇ ېÏæرÜÜÜÜمخ پæÇوÜÜÜÜلæÒه بیوÜÜÜÜه پÜÜÜÜین ÜÜÜÜي æÇم  يپی

هیوæÏÇنÜÜÜÜÜÜÜوکې ÒیاتÜÜÜÜÜÜÜه ÇÏ ¡åÏنÜÜÜÜÜÜÜاæÑغي پÜÜÜÜÜÜÜÜه     يÇæÇسÜÜÜÜÜÜÜیای 

وکلونÜوکم    ته ÇÑتلی شي خوعموماú لÜه پن ولوعمرæنوکې من

Ïې      ÜÜنی áاÜÜهرکæÇ í ÜÜه کیÜÜختÇ رېÜÜډیرپ äوماÜÜ١٧ماش  åÏÑاÜÜمیلی

یÜÜوÇلې      یÜÜوÇ á ÇقتصÜÜاÏته ÒیÜÜاÇ äړíæ نولÜÜه همÜÜدې کبلÜÜه ن ډÇلرن

ÜÜÜÜÜÜÜولنې ÏنومبرÏمیاشÜÜÜÜÜÜÜتې     ÜÜÜÜÜÜÜÜه Ï   æÑ١٢غتیÜÜÜÜÜÜÜایی  مÜÜÜÜÜÜÜه نی

  Üې پ ÑæÏاÜه نوه نیمونیÜÜنام   äاÜÜغتیاپوهæÑ ۍ ÜوÏن مÜولي åÏ تر

      æÇ åÑوÜÜ  åوÜی åÑاÜلپ íمخنیوæÇÑاÜمهÏ غæÑاÜي نÜنکæ�æ ېÏÏ

نالæ åÑمومي  .مناسبه ک

انې ې ن   :Ïنیمونیا کلینیکي ن
ولومهمÜÜÜÜه موضÜÜÜÜوÏÏ Úې نÜÜÜÜاæÑغ     پÜÜÜÜدې نÜÜÜÜاæÑغ کÜÜÜÜې تر

   í Üان تنه کوÑنیوته پÜه  ÑماسپاÒæÇ íÏ áانوپیژند ون Ïن

خÜÜÜه ÏکÜÜÜم عمÜÜÜرå ماشÜÜÜو  وکلونو ÜÜÜه Ïپن مانومیندæته åÏÇÏ تو

Üاä پÜرې     æÇ وليÜلæ åیرسر انې په  ې ن وÏÏې ناæÑغ ن تر

í چې مهمي ی   :پدې ډíÏ áæ ې پوå ک

١ Ü      انېÜ Üي ن کÜه     :په ماشÜومانوکې یÜی ن ستاسوماشÜوã بÜه چ

 ٦٠ترææÏمیاشÜÜتوکم عمرلرæنکÜÜي لÜÜه  (æÇسÜÜتونزمنه سÜÜاÇ åخلÜÜي  

له ډیرå ساÇ åخیستنه په یÜوÏ åقیقÜه کÜې¡ تریوکلنوماشÜومانو     

خÜÜه  ٤٠کلنوماشÜÜومانوپوìÑ لÜÜه  ٥لÜه پÜÜه ÏقیقÜÜه کÜÜې æÇتÜÜر  ٥٠

å    ) ډیÜÜرå سÜÜاÇ åخیسÜÜتنه پÜÜه یÜÜوÏ åقیقÜÜه کÜÜې       ÜÜی لÜÜه یÜÜن تبÜÜممک

ÜÜÜÜي      سÜÜÜÜي æÇ پرÒÇی کÜÜÜÜه پÜÜÜÜه ÇæیرسÜÜÜÜي¡ فن  íæ åدیدÜÜÜÜیاشæÇ

یریÜÜای  Üانوکې تبÜÜه کمÜÜه خوپÜÜه بک ÜÜانوکې تبÜÜه  ينمونیا نمونیا

شÜÜدیدíæ å خوبایدپÜÜه یÜÜاÏموíæ چÜÜې لÜÜه ææÏمیاشÜÜتوکوچني      

      ãوÜماشÏ هÜب áاÜتوپه مهÜخیسÇ åاÜسÏ ¡íتبه نلر úعموما äماشوما

ي چÜÜÜي ÏسÜÜÜین   ÏننÜÜه ننوتÜÜÜل بÜÜÜه پÜÜÜاã   ېسÜÜینه ÏننÜÜÜې خوÇتÜÜÜه ننÜÜو

    íوÜکÇړ� áاÜتوپه مهÜخیسÇ åساÏبه مو ãماشو ¡íæ ونکي ر ÇÑ

Üای íیعني ÏسÜیني ÏÑÏبÜه لÜر    Ï خÜولې Ï شÜا æخوÇشÜینوÇلی     ي¡ 

íرÜÜÜÜلæ  يÜÜÜÜنش åاÜÜÜÜس ãوÜÜÜÜه ستاسوماشÜÜÜÜوکې بÜÜÜÜ ¡ پÜÜÜÜه سختوپی

وخی به æلرí کیدÆÇ شي بلغÜم لرæنکÜی æÇیÜا Ç ¡ì     �æخیستال

      Üه یÜب í æچÜÜې  ېÜوخی íæ¡ ماشÜوã بÜÜه موناÇÑÂمÜه خولÜه æÇشÜÜون

¡ پÜÜÜه پÜÜÜر مختللÜÜÜو   íæì ¡ ستاسوماشÜÜÜوã بÜÜÜه تÜÜÜی نشÜÜÜي ÏæÑال  

ÜÜوکې بÜÜه Ï ماشÜÜوã شÜÜعوíÑ حالÜÜت خÜÜرíæ ÈÇ ¡ ماشÜÜوã بÜÜه      پی

æ åÒلرæÇ íپÜه ډی  Üوکې بÜه موماشÜوã نÜس ناسÜتی      مول æپی رæل

ې  ې æلرæÇ íپه ډیرæ کموماشومانوکې ÇÏختالÌ پی æÇیاکان

ینÜÜه        ã چÜÜې ÏÏې نÜÜاæÑغ م ÜÜکæ هÜÜنæÏبایدیاæÇ íویدÜÜش áدÜÜلی

   áدÜÜÜرې لیÜÜÜومانوکې ډیÜÜکوماشÇو ÑÇه خوÜÜÜي پÜÜÜ ææÇخیمÜÜې پی

وÇکي ماشÜوماæ äلÜرí بایÜد Ïې     ÑÇنوهغه میندې چې خو í کی

و í ته ن   .ډیرپاæ ãک

٢    Üانې پ ي ن انوکې یی ن ستاسوناÛæÑ بÜه æÇ �æیÜابلغم   : ه غ

   íæ åرÜسÑæ هÜه بÜتب íلر å æÇ åÒیاس وخی æلرí ¡ ل لÜه   ¡ لرæنکی 

    íوÜÜحساسÇ هÜÜي بÜÜ ÜÜوخي سÜÜرå بÜÜه ÏسÜÜینې æ ÏÑÏلÜÜرí¡ نفÜÜس تن

       íرÜه لÜب ÓاÜحسÇ یتÜس ن æÇ Ü Ñ�Ñ�æÇبه ساÇ åخلÜي¡ Ïبیهو

وæÇیا      ر ÜÜسÏ هÜÜغانوبæÑې ناÏÏ ìرÜÜډی æÇ íæ هÜÜ  æÇیÜÜا بÜÜه بیهو

  íرÜÜÜÜلæ هÜÜÜÜیخچÑن تاÇوÜÜÜÜا پخÜÜÜÜیæÇ نÜÜÜÜسæÇ نېæÑاÜÜÜÜکÏلکولوÇ

æÇیاکیÜÜÜÜدìÇ شÜÜÜÜي چÜÜÜÜې ÏمعÜÜÜÜدíæ تیزÇبوضÜÜÜÜد ÑÏمÜÜÜÜل لکÜÜÜÜه       

  íرÜډیÏ ملÑÏÑپونونوæر یدین æÇیا ÏÏې  æÇمیپرæÇ áæÒÇفیمو

 íæÑکا åÑې لپاÏمو.  

 ìمخنیو:  
رمې جÜامې خÜول æÇجÜوÇÑبې     -١ په �مي کې بایدماشومانوته 

ه کې یی æساتئ  رمه کو مقÜوæÇæÇ íبلÜن خÜوÇړÇæ    åغوندÆ¡ په 

وÇکي ماشوماä مخکې لدې چي پدې نÜاæÑغ   ÑÇخو ¡Æ Ñæک

کÜه ÇÏنÜاæÑغي ډیÜرæ�æ åنکÜي       Æ Çخته شي بایدÑÏملنه یی æک

 åÏ.  

کÜÜÜÜÜÜÜÜه     -٢ وÇæÇلکولوله کÜÜÜÜÜÜÜاæÑنې الÇæ ÓخلÜÜÜÜÜÜÜئ¡  ر ÜÜÜÜÜÜÜسÏ

ی پÜÜه منفعÜÜل ډáæ ستاسوماشÜÜوماÏ äنیمونیÜÜا لÜÜه     ولو ر ÜÜسÏ

 íمخ کو åښ سرÇو  íجد.  

Æ چاپیریا -٣ ه æک Üا ه کثافÜاÊ مÜه    áì موپاæ ßساتئ æÇهر

ÜÜاí بلغÜÜم مÜÜه      وخی æلÜÜرÆ هر ÜÜوæÇ ÆکÜÜه تاسÜÜوÒکاæÇ ãیÜÜا Ñغو

Üه     í تو Üان انونه لرې æساتئ پÜه  توکوæÇ Æله æÑغوکسانو

خه  æسپین ږیرæÇ و   .له ماشومانو¡ حامله 

Ïې      -٤ Üنی åرÜه ستاسوسÜک  ¡Æ Üکسین کÇæ مومنظم äماشوما

انÜه سÜرå    په کلینیک کې شته Çæکسین Ïنیمونیا ض دÑÏمل لÜه 

 íلر.  

ÇÒختÜÜÜه      -٥ ÜÜÜوÇک ÇæÇی ÑÇکر¡ خوÜÜÜه شÜÜÜې پÜÜÜئ چÜÜÜش åدپوÜÜÜبای

   ãاÜپ ì Üان í¡ نو ل کی ه کاندید  åÑنیمونیا لپاÏ äغاæÑنا

Æ¡ له خپلسرæÇæغیر مسÜلکي ÑÏملنÜوالÇæ ÓخلÜئ¡     ېپرې æک

      ÛæÑاÜمون å Üن که پوÑته یاÏې شوí ستونزí موæلیÜدې بÜې لÜه 

 ÆسوÑæ رته   .ډÇک

 

  نیمونیا یا سینه æبغل

رکې       ...پرÇخیتایي پر�æې ٩٤لو

  :Ïیوبل خبرله مخې

رÇæلي    ÏکلیوæÇپرÇختیÜÜÜا ÒæیرÇنجنیرنصÜÜÜÜیرÇحمد ÇÑÏنÜÜÜي ÏæÇلÜÜÜÜو

محمÜÜÜدحلیم فÜÜÜدÇیي لÜÜÜه لÜÜÜوÑېÏ ºمحمÜÜÜدÂغې æلسÜÜÜوÇل  ÏکتÜÜÜب    

 Ï ېÜÜیمه کÜÜه سÜÜ١٦٢٢خیلوپ    áÇوÜÜیÏ íافظوÜÜمحÏ ېÜÜلÇæÏږæÇ هÜÜپæر م

انیو ÏسÜÜیمې      اÏÑم ÏبنسÜÜ  ډبÜÜرÏ æÇ åمرکزپÜÜل علÜÜم  ÇړæنÜÜدÏکلن

Ï) ي    )پلÜې  یÜلÇæÏږæÇ ېÜچ ¡åشو áÏو Üرå   Ï٤٠بنس ډبرå هم کی م

   Ï ÊÑÇÒæ اÜختیÇپرæÇکلیوÏ  áæي ډÜساسÇæÇ په پاخه¡ìÏNRAP)  (

  Ï ÇوÜÜÜÜÜلخ  ãÇرÜÜÜÜ æي  ١٢٦٦٦٣٨٠پرÜÜÜÜÜت جوړشÜÜÜÜÜ . ÇفغÜÜÜÜÜانیو پÜÜÜÜه ل

       Ï ېÜÜÜÜیمه کÜÜÜÜه سÜÜÜÜانې پÜÜÜÜش ÈÇاخوÜÜÜÜپÏ دÜÜÜÜنæړÇمرکزÏ هÜÜÜÜ همدÑÇن

WATSAN) ( Ï ãÇرÜ æته    ٣٠پرÜنیسÇانوپر ا ÏبوæÇ لوÜ Ïحلقو

åشو åهم ترسر. 

  

  

  

 áÇرÜÜÜÜÜÜÜمن áوÜÜÜÜÜÜÜفرم ìÇÑÇÏ تÜÜÜÜÜÜÜمایæکر 
(Fecr2o4)  ìÇÑÇÏ ÑذکوÜÜÜÜم áÇرÜÜÜÜد منÜÜÜمیباش

     åÏبزنمابوÜس ìÑÇوÜنص äÂ رخطÜثÇ åیاÜنگ سÑ

     äÂ ختیÜه سÜجÑÏ تهÜشÇند ÞÑوÜت ìفلز äÂ جال

   Ç4.8لی  äÒæ æ4.5 مخصوÇ6.5  äÂ Õلی  5.5

  
   ìÇرÜÜÜÜÜب ìالو�ÜÜÜÜمیتÑÏ äÂ تÜÜÜÜÜهمیÇ دÜÜÜÜمیباش

    äÂ ÒÇÏوالÜÜÜÜÜختی فÜÜÜÜسæ تÜÜÜÜکیفی äÏدبرÜÜÜÜبلن

   äهمچناæÏوÜÜÜÜÜÜی شÜÜÜÜÜÜم åÏتفاÜÜÜÜÜÜسÇ ثÜÜÜÜÜÜبحی

  ìæاÜÜÜنایع کیمیÜÜÜصÑÏæ ÊÑÇرÜÜÜح ãæاÜÜÜمقÏÇمو

  ÏÑوÜÜا مÜÜگ هÜÜنÑ هÜÜتهیÑÏ ãæرÜÜک ìاÜÜک هÜÜنمÒÇ

ÏمیگیرÑÇقر åÏستفاÇ.  

  جیولوجیست) ناصرì(محمدناصر

  منرÇلهاÑ ìیاست معاäÏ لوگر

  کرæمیت

 ÑموÇÑیاست کاÑ طالعیهÇ

 Çجتماعی¡ شهدÇ

 æمعلولین æالیت لوگر

  ÇهدÜÜÜاعی¡ شÜÜÜجتمÇÑموÇÑت کاÜÜÜیاسÑ 
 ¡ÏÑÇÏنظرÑÏوگرÜÜÜت لÜÜÜالیæ ولینÜÜÜمعلæ

تÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜاحقوÞ متقاعÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜدین ثبÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜت   

ÇÑæجسترشدÑ åیاست مربوطه خویش 

ÇÑ ممبعÜÜدÒÇطریق باختربانÜÜک توÒیÜÜع  

بنÜÜÜÜÜاñ بÜÜÜÜÜه ÂنعÜÜÜÜÜدæ . åحوÇلÜÜÜÜÜه مینمایÜÜÜÜÜد

 یاسÜت Ñ متقاعدین که ثبت ÇÑæجست 

کاÇÑموÇÑجتمÜÜاعی¡ شÜÜهدæÇمعلولین  

لوگرباشÜÜÜد بخاطرÇخÜÜÜذکاÊÑ بÜÜÜانکی 

خویش بÜه ÑیاسÜت کاÇÑموÇÑجتمÜاعی    

    äÂ رÜÜغیÑÏæ رÜÜولین حاضÜÜمعلæ ÇهدÜÜش

شÜÜÜاÇ äیدÔæ خوÏعÜÜÜدì بÜÜÜمسÜÜÜؤلیت ب

Ïهند بوÇخو. 
 

     ې پاتېÏسرلیکن  
ÜÜÜو چÜÜÜاæÑ مسÜÜÜؤلین¡ هÜÜÜم �ÏمÜÜÜې پÜÜÜه    ول Ï

      ¡íرÜلæ ېÜک ãاÜه پÜي پÜ  åÏماÂ خپل æسیدÑÇÑ

Üې ÇخیسÜÜتنې تÜÜه    Ï ایلÜÜسæ يÜÜل تخنیکÜخپ

í¡ کومه سÜیمه æÇکÜومې الÑې  چÜې     چمتوک

 æÑæÇæÏ  مÜس ¡í ل کی Çو ت  سرÒ åیاتې  ÑæÏ

مجهزæÑæÇæÏپÜÜÜÜÜÜاکولوæÇتوږلو  لÜÜÜÜÜه åÑÇæ هلتÜÜÜÜÜه  

í اì ک اì پر Üو سÜرæ.    åسایل  Ïطبیعي پی

ÒÑمباÏ کيÇÑکي¡ غیرخوÇÑخوÏ ¡ې  مسؤلین

    äالÜÜپ  áæي ډÜساسÇ هÜÜایل پÜسæ نÜÜړیÇ æÑوÜنæÇ

  ìاÜ  ãپه کو ¡í í¡  که چیرته خدìÇ نه ک ک

Üاکلې     ته شÜي¡ پÜه  ې ÇÑمن کې طبیعي پی

پÜÜه  .æخÜÜت  ÇÏړتیÜÜا æړ تÜÜوکې ÑæÑæسÜÜوá شÜÜي 

یÜو ¡   �مې کې Ïسوä توکې لکه ÐÏغالو¡ لر

ÜÜÜاæÒ¡ نرخونÜÜÜه بایÜÜÜد     æÇ وÜÜÜتیلÏ  لÇæÑاÜÜÜ

یÜÜو ÏلوړæمخÜÜه æنیسÜÜي æ æÇخÜÜت مسÜÜؤلین Ïب

    ÎرÜاکلې نÜ  ¡í Üک áæر اÑنه æÇکن Ï ختæپر

و ÏلوړæبیوæÇ غیرقانوني  وí¡ تر Ñæته æل

رæالیÜت  لÜرې     .بیومخه æنیوá شي ÇÏچÜې لو

æÇ åیخن  پرتې سیمې په �مې کې  ډیرې س

هوÇ لرÏ ¡íپوÑتنیÜو ÇړæنÜدå سÜکتوæÑنه  Ïې    

خÜه ÏیÜو     که ÂÏفÜاتو   ¡í Òیاته پاملرنه æک

 äاÜÜÜنسÇ   ºìÏ  ÈÇوÜÜÜÜتر ثÜÜÜÜس ºáÑوÜÜÜد �غÜÜÜÜنæ�

نوشتمنو کسÜانو تÜه هÜم بایÜد یاæÏنÜه æشÜي¡       

Üاä شÜامل¡ ÏبیوÒلÜو        چې پÜه Ïې ثÜوÈÇ کÜې 

í   . سرå مرسته ÏæÇهغوì السنوæ ìک

åÑÇÏÇ  

  

  

  

  

 Ç571پریÜÜل سÜÜاÑÏ20   áبامÜÜدæÏ ÒæÑ ÏÇشÜÜنبه ÏÒÇæÏهÜÜم ÑبیÜÜع Çالáæ مصÜÜاÝÏ بÜÜا   

 Òحمله حبشه به حجا ãهنگا ìÏلفیل(میالÇ ãعا (   äاÜه جهÜب åیدÏ مکه معظمهÑÏ
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