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بنام خدا 

مقدمه کتاب کلیات بهداشت
ترین خالصه کتاب های رفرنس درس"کليات  مجموعه یپش روکامل 
بهداشت" ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی می باشد. اگر به سواالت 
تمرکز  که  رسيم  نتيجه می  این  به  نمایيم  مراجعه  اخير  6 سال  در  کنکور 
طراحان سوال درس بهداشت از سال 88 تا 90 بر کتاب کليات بهداشت 
درس  این  در  سوال  طراحان  نگاه   91 سال  از  ولی  است.  بوده  ک.پارک  
نگاه متعادلتری بوده به طوری که به دو کتاب تقریبا توجه برابری داشتند. 
این مجموعه شامل خالصه نکات مهم و کنکوری 7 فصل کتاب ک.پارک، 
همچين خالصه نکات کنکوری کتاب های ویرایش قدیم و جدید اصول 
کنند  توجه  آن  به  بایدداوطلبان  که  ای  نکته  باشد.  می  بهداشتی   خدمات 
این است که کتاب جدید اصول خدمات بهداشتی بخش زیادی از مطالب 
کتاب قدیم اصول خدمات بهداشتی را پوشش داده است و فقط چند فصل، 
مطالبی متفاوت از کتاب جدید را شامل می شود لذا مولفين، قسمت انتهای 
این بخش از کتاب را به فصولی که در ویرایش جدید کتاب اصول خدمات 
داوطلبان  وقت  که  جا  آن  از  همچنين  اند.  پرداخته  ندارد  وجود  بهداشتی 
محدود و به منظورجلوگيری از افزایش حجم کتاب فصل 18 کتاب اصول 
خدمات بهداشتی ویرایش جدید تقریبا با فصل 4 کتاب مدیریت بهداشت 
و درمان دکتر آصف زاده مشترک است که از آوردن خالصه نکات آن در 
مجموعه کليات بهداشت خودداری شده و نکات  مهم آن در بخش مدیریت 
بهداشت ودرمان قرار گرفته است. در انتها باید  به داوطلبان توصيه نمایم 
که به تمامی نکات این کتاب توجه کافی و وافری داشته باشند چرا که می 
نوشتاری  باشد همچين سعی شده ساختار  نظر طراحان کنکور  مورد  تواند 
در هنگام مطالعه کمتر دچار  داوطلب  تا  باشد  روان  و  بسيار سليس  کتاب 
ایميل  طریق  از  مشکل،  گونه  هر  صورت  در  وجود  این  با  شود.  خستگی 

Bestmodir30@gmail.com  گروه را در جریان بگذارید.

با تشکر فراوان – مولفین
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10 انسان و پزشکی: به سوی بهداشت برای همه

1-پزشکی در عهد باستان
در زمان های قدیم ، سالمت و بيماری با دیدگاه کيهان شناختی و مردم شناختی تفسير می شد .

پزشکی زائيده نياز و الزام می باشد که اولين پزشک مرد و اولين پرستار زن بوده است . 
مقوله بيماری که انسان نخستين برآن باور داشت » تئوری مافوق طبيعی بيماری « شناخته شده 

است . 

پزشکی هندی :  
 ،vata  ( یعنی ) باد Tridosha ( مهمترین مطلب موجود در علم آیورودا تئوری بيماری سه طبع
صفرا Pitta و بلغم Kapha ( است و بيماری به عنوان اختالل تعادل این سه طبع تعریف شده است.

نظام های پزشکی هند Ayurveda   ) درتمام هند ( و Siddha  ) در جنوب هند ( می باشد .
هندی ها نخستين شکستگی ها را درمان کردند ، قطع عضو انجام دادند ، تومورها را خارج نمودند، 

فتق را درمان کردند و درجراحی پالستيک و آب مروارید پيشرفت هایی داشتند .
جراحی هند به علت آیين آهيمسا ) ضد وحشيگری ( عقب ماند . 

قوانين  Manu  نمونه های بهداشت فردی بود .
دوران طالیی علم پزشکی هند به علت عدم حمایت دولت عقب ماند .

هومیوپاتی ، نظام دارو – محرک است که اساس آن معالجه بيماری توسط استعمال مقدار کمی 
از دارویی است که مصرف آن در افراد سالم   نشانه های بيماری در حال درمان را به وجود آورد . 

پزشکی چینی : 
اولين پيشگامان ایمنی سازی بودند که از آبله کوبی برای جلوگيری آبله استفاده نمودند .

آغاز طب سوزنی و پزشکی پا برهنه مربوط به این مکتب در پزشکی است .
پزشکی چينی ادعا دارد اولين دانش پزشکی سازمان یافته جهان است .

بر دو اصل یانگ ) Yang ( ) اصل نرینه جهان ( و یين ) Yin ( ) اصل مادینه جهان ( استوار 
است. ) یانگ اصل مذکر فعال و یين اصل منفی مونث می باشد که توازن بين این دو نيروی مخالف 

به معنی سالمتی بوده است . (
بهداشت رژیم غذایی ، آب درمانی ، ماساژ و داروها ، همگی توسط پزشکان چينی مورد استفاده 

قرار می گرفتند .
 توجه : بهترین پزشک کسی است که افرادی که هنوز بيمار نشده اند را درمان کند .

پزشکی مصر : 
 پزشکان مصری هم شأن راهبان بوده اند .

قوانين سختی برای حفاظت از جسم داشتند درنتيجه کارهای عملی تشریح وجود نداشت .
آن ها عقيده داشتند بيماری نتيجه جذب مواد مضر از روده است که باعث گندیدگی خون و ایجاد 

چرک می شود .
بيماری ها توسط مسهل ، تنقيه ، حجامت و استفاده از داروهای متعدد درمان می شدند .
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در زمينه بهداشت عمومی ) شهرهای طراحی شده ، حمام های عمومی و فاضالب های زیر زمينی 
( پيشرفت کردند. 

پاپيروس  و  ادوین اسميت   پاپيروس  به  نوشته های پزشکی در زمان مصری ها متعلق  بهترین 
ابرس هستند . 

 توجه : پاپيروس ادوین اسميت  قدیمی ترین رساله جراحی می باشد و پاپيروس ابرس نوشته 
ای منحصر به فرد از 800 تجویز بر اساس 700 نوع دارو است .

پزشکی بين النهرین
مفاهيم اوليه پزشکی اساسا مذهبی بودند .

مهد جادو و جادوگری بود .
خصوصيات دانش پزشکی آن ها تعبير خواب ، درک مفهوم خواب ، غيب گویی و هپاتوسلپيک ) 

کبد محل استقرار زندگی شناخته می شد ( بود .
قدیمی ترین نسخه پزشکی مربوط به بين النهرین می باشد .

قوانين حمورابی ناظر بر پزشکان و اعمال آن ها در زمينه فعاليت های بهداشتی بود .
 نکته : قوانين حمورابی اولين طرح تدوینی پزشکی است .

پزشکی یونانی : 
هایجيا به عنوان خدای سالمتی و پاناسيا به عنوان خدای پزشکی عبادت می شدند . ) هایجيا ) 

پيشگيری ( بين معنویون رایج است اما پاناسيا ) درمان ( به پول درآوردن می پردازد . (
سوگند نامه بقراط سنگ بنای اخالق پزشکی قرارگرفته است . 

بقراط به مبارزه با سنت جادو در علوم پزشکی برخاست .
قوانين بقراطی ، اولين مراقبت های بالينی علمی را شامل می شود .

پدر علم پزشکی بقراط است . ) وی سرور هنر پزشکی می باشد که همواره دنبال علت بيماری ها 
بود .(

یونانی ها نظریه مافوق طبيعی بيماری ها را رد کردند و بيماری را روند طبيعی تلقی نمودند نه 
بالی آسمانی

بقراط اولين متخصص اپيدميولوژی بود که بين مفهوم همه گيری )اپيدميک( وبومی ) آندميک( 
فرق قائل شد . 

مفهوم بقراطی بهداشت و بيماری به رابطه انسان و محيطش تاکيد می ورزد .
چهار طبع یونانی ) Humor ( ، خلط ، صفرای زرد ، خون و صفرای سياه می باشد . یونانی ها 
 ، انتقال سردی  قابليت  ، آتش و آب تشکيل شده است که  باد   ، از چهار عنصر خاک  معتقدند ماده 

خشکی ، گرمی و تر بودن را دارند .
پزشکی روم :

در فلسفه سياسی روميان دولت برتر از فرد بود .
مشهورترین پزشک رومی جالينوس نام داشت که تحقيقات وی در زمينه کالبدشناسی مقایسه ای 

و فيزیولوژی تجربی بودند .




