برنامه پیشگیري از پدیكلوزیس

هماهنگی با مدیر مدرسه
در خصوص معاینه
پدیکلوزیس دانش آموزان
بصورت فصلی

معاونت بهداشت
مراجعه به مدرسه و
معاینه دانش آموزان

آیا دانش آموزان آلوده است؟

ب له
ارجاع کلیه افراد خانواده
دانش آموزان الوده به
مراکز بهاشتی درمانی که
تحت پوشش آن هستند.

بررسی کلیه افراد خانواده
و تحویل شامپو به کلیه
افراد آلوه و آموزش نحوه
پیشگیری و درمان

خیر

آموزش کلیه دانش آموزان
و اولیاء و مربیان

ثبت در فرم مربوطه

پیگیری یکماه پس از
درمان از طریق خانوار

پیگیری دانش آموز آلوده از
طریق مدرسه یکماه پس از
مصرف دارو

ارسال آمار فصلی به
پایگاه سالمت

تکمیل چک لیست ممیز خارجی مدارس

هماهنگی با مدیر
مدرسه جهت
بازدید از مدرسه

معاونت بهداشت
مراجعه به مدرسه و
بررسی ممیز داخلی تکمیل
شده توسط کادر مدرسه

بررسی مستندات و تکمیل
چک لیست ممیز خارجی
توسط اعضاء تیم

امتیاز مدارس مروج سالمت به
حد نصاب  55رسیده است؟

بل ی

خیر
شناسایی نواقص و دادن
مهلت به مدرسه جهت رفع
نواقص و مراجعه مجدد
یکماه بعد

بررسی مشکالت و تکمیل
چک لیست ممیز خارجی
دوم توسط اعضاء تیم
ارسال چک لیست به
مرکز جامع سالمت

سوانح و حوادث در مدارس
هماهنگی با مدیر
مدرسه جهت
گزارش سوانح
حوادث مدارس

معاونت بهداشت

مراجعه به مدرسه و
بررسی مناطق حادثه خیز
مدرسه

ثبت موارد در فرم
مربوطه پرونده سالمت

انجام مداخله الزم با توجه
به نوع حادثه

برگزاری جلسات آموزشی
جهت گروه هدف با توجه
به نوع حادثه و اولویتهای
آموزشی

ثبت در فرم آموزشی
پرونده و دفتر مبتنی
بر شواهد

پیگیری فرد دچار حادثه
و ثبت در فرم مربوطه

ثبت در فرم
پیگیری

پیگیری رفع نواقص
ساختمانی مدرسه توسط
مدیریت مدرسه در
صورت امکان

ثبت در فرم
پیگیری

آموزش بلوغ دختر پایه ششم و پسر پایه هشتم

برنامه ریزی با مدیر
ممدارس متوسطه اول

معاونت بهداشت

برگزاری جلسات آموزش
بلوغ دخترششم و پسر
هشتم

خیر

ثبت در فرم
مربوطه

آیا دانش آموزان نیاز
به مشاوره دارند؟

بل ی

ارجاع دانش آموزان به
مشاوره

