دانشکده بهداشت

جزوه بهداشت مدارس
ویژه دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی

تهیه کنندگان  :ژ .راستی ،م  .زادانی فرد ،س .فرهادی ،ل .مرادی
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بهداشت مدارس:
کودکان و نوجوانان آینده سازان کشور هستند ،بدین سبب سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی آنان تضمین کننده
سالمت حال و آینده جامعه است .هدف از بهداشت مدارس تأمین ،حفظ و ارتقا سطح سالمت جسمانی و روانیی
دانش آموزان و در نهایت جامعه است .دانش آموزان باید بدانند چگونه از خود مراقبت کنندو چه اقداماتی بیرا
سالم نگه داشتن اعضا بدن خود انجام دهند.
تاریخچه و آغاز به کار بهداشت مدارس در کشورهای مختلف و ایران :
دقت و توجه به ضرورت بهداشت مدارس در کشورها مختلف به طور همزمان ایجاد نشده بلکه هم از نظرزمانی
و هم از نظر کیفیت اجرا آن با هم تفاوت داشتهاند.با نگاهی به تاریخچه بهداشت در مدارس مییبینییم کشیور
فرانسه شاید اولین کشور بوده که در برنامهها علمی خود در سال  3971یی میاه را بیه بهداشیت میدارس
اختصاص داد .پس از آن در کشور هلند بهدار آموزشگاهها در سال  3181تأسیس شد .سپس در ایاالت متحده
آمریکا در سال  3187توجه نسبت به مسائل بهداشت مدارس ،ویژگییهیا سیاختمانی و محییم آموزشیگاههیا
معطوف شد و سالها بعد در همان کشور تدریس مسائل مربوط به شناخت اعضاء فیزیولوژ بعضیی از قسیمت-
ها بدن انسان به زبان ساده برا دانش آموزان ابتدایی شروع شد .در انگلستان فعالیتها بهداشت میدارس از
سال  3799و زیر نظر ادارات آموزش محلی آغاز شد.در ایران توجه به بهداشت عمومی در ایران از سال  3871و
با تأسیس تشکیالتی به نام مجلس حفظ الصحه شروع شد( )18به دنبیال آن و در سیال  3191شمسیی حیحیه
مدارس به عنوان ی واحد مشخص به وزارت معارف معرفی و وابسیته گردیید کیه دارا قسیمتهیا کحیالی،
معاینات بهداشتی دانشآموزان و آموزش بهداشت بود.در سال  3131نام آن به بهدار آموزشگاهها تغییر یافت و
در سال  3131بهدار آموزشگاهها ضمیمه اداره کیل دانشیکده پزشیکی و بیمارسیتانهیا شید ،در سیال 3119
مدارس عالی بهداشت تأسیس شد و نام آن به اداره کل بهداشت مدارس تغییر یافت .در اردیبهشیت میاه 3111
اداره کل بهداشت مدارس از وزارت آموزش و پرورش جدا و بیه وزارت بهیدار الحیاد شید و در نهاییت پیس از
چندین نوبت جابجایی باالخره در پایان سال  3187اکثر مراقبین بهداشت مدارس از مرکیز بهداشیتی بیه وزارت
آموزش و پرورش بازگردانده شده و تحت عنوان واحد بهداشت و تغذیه مدارس فعالیتها خود را ادامه دادند.
ضرورت بهداشت مدارس از دیدگاه های مختلف
ضرورت شناخت و به کارگیر بهداشت مدارس به عنوان یی حلقیه اساسیی در زنجییره حرکیت بهداشیت و
پیوسته به حلقه بنیاد و مقدمه آن ،یعنی بهداشت زیر پنج سال میتواند ادامه حیات مؤثر و پیشیرفت سیالم
کودک را تا سن بلوغ تأمین کند .به همین علت در یکی از کمیتهها یونسکو این نکته تأکیید شیده اسیت کیه
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«اولین هدف از آموزش ابتدایی ،بهبود رشد کودک ،شکوفا نمودن استعدادها و و برقیرار عیادات بهداشیتی
مناسب و درست برا او میباشد که برا دستیابی به هدفها فود ،احول زیر باید مدنظر گرفته شود
 -3تندرستی نه تنها حق مردم است و دولت باید زمینهها ایجاد آن را فراهم کند ،بلکه از پایهها مسیلم
رشد اقتصاد اجتماعی جامعه به شمار میآید.
 -8توجه به مسایل تندرستی باید توجهی همه جانبه باشد و بسیار از فعالیتها غیرپزشکی مثل تغذیه،
محیم زیست ،مسکن ،پوشاک و رفاه اقتصاد  ،اجتماعی ،فرهنگی را نیز در بر گیرد.
 -1این نکته را باید پذیرفت که آموزش و تندرستی از هم جدایی ناپذیر بوده و برنامهها آموزشی و تربیتی
هر چه خوب و پربار باشد در محیطی ناسالم و دردآلود ثمر مطلوب نخواهد داشت.
دیدگاههای مختلف این ضرورت عبارتنداز:
-3
-8
-1
-1
-1

کثرت و انبوهی جمعیت در بر گیرندهها خدمات
آسیب پذیر افراد تحت پوشش برنامه
نقش حرکت و جامعه ساز حاحل از اجرا ححیح این خدمات
واقعیتها آمار گزارش شده در این زمینه
سهولت عرضه خدمات که به حورت حاشیها میتواند در متن اساسی آموزش انجام گیرد.

محورهای کلی بهداشت مدارس شامل:
 -3آموزش بهداشت
 -8بهداشت محیم آموزشگاه
 -1خدمات بهداشت فرد
-1آموزش بهداشت :
آموزش بهداشت به معنی عام روشی است که بوسیله آن میتوان در ایجاد رفتار و عادات مطلوب و تغییر سنت-
ها نامعقول و بی منطق مسایل بهداشت فرد  ،خانواده یا جامعه نقش مؤثر ،مفید و فزایندها داشت.
اهمیت آموزش بهداشت در مدارس :
-3
-8
-1
-1
-1

توجه به آمادگی بیشتر دانش آموزان برا آموختن ،پذیرفتن و حفظ کردن
در دسترس بودن عوامل آموزشی به حد کافی
در دسترس بودن دانش آموزان به حورت ثابت برا اجرا برنامهها آموزشی
تعداد زیاد دانش آموزان ابعاد آموزشی را وسیعتر میکند.
حضور دانش آموز در بین اعضا خانواده موجب گسترش مسایل آموزشی میشود.
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 -8آگاهی دانش آموز از راهنماییها بهداشتی به حفظ و ارتقاء سالمت جسمی ،روانی و هوشی و کم
کرده و امکان یادگیر و دستیابی به هدف را برایش راحتتر میکند.
 -9تقویت باورها سازندگان آینده کشور که همین کودکان هستند جریان حرکت جامعه را سیرعت میی-
بخشد
 -1باال بردن سطح معلومات بهداشتی کارکنان و معلمین مدرسه به عنوان افراد که در تماس مستقیم بیا
دانش آموزان هستند.
 -7آموزش به والدین دانش آموزان و آشنا کردن آنان با موضوعات مهم بهداشتی و همگام شدن خانوادههیا
با دانش آموزان در ترویج اطالعات بهداشتی
با باالرفتن پایهها و مقطع تحصیلی دانش آموز و افزایش سن و نیازها آموزشیی او تغیییر مییکنید .بیالطبع
بایستی در برنامهها آموزش بهداشت هم به این تغییرات توجه شود.
رده بند
-

آموزش بهداشت در پایهها و مقاطع تحصیلی :
آموزش بهداشت در مقطع دبستان
آموزش بهداشت در مقطع راهنمایی
آموزش بهداشت در مقطع دبیرستان

آموزش بهداشت در مقطع دبستان :
در سالها اول تا سوم دبستان ،هر نوع آموزش سادها برا دانش آموز جالب است و مسائل مورد بحث میی-
تواند در بر گیرنده موضوعات زیر باشد
 رشد منظم و یا مراقبت پیگیر از رشد مناسب ،نشانها از سالمتی است. ورزش و تمرینات بهداشتی مستقیماً رو سالمتی اثر مطلوب دارد. بعضی از گیاهان مضر و سمی هستند. بعضی بیمار ها واگیردار هستند. انرژ الزم برا اعمال حیاتی و رشد و تأمین سالمت از غذاها و تغذیه مناسب گرفته میشود. بعضی غذاها بیشتر برا سالمت و رشد بدن الزم است. سرد هوا و عدم مراقبت میتواند موجب سرماخوردگی شود و از این جهیت بایید متناسیب بیا شیرایممحیم ،لباس پوشید.
برا کالسها چهارم و پنجم ،مطالب زیر در برنامهها آموزشی بهداشت مفید هستند.
 اهمیت و ضرورت کوشش برا نظافت بدن ،خانه ،مدرسه ،محله و شهر توجه به مسائل ایمنی برا پیشگیر از طریق سقوط ،غرد شدگی ،تصادفات عبور و مرور اهمیت استراحت و خواب در تجدید قوا و تأمین سالمت4

-

اهمیت عادات خوب برا گوارش و راهها پیشگیر از یبوست
اهمیت بهداشت دهان و دندان با تفصیل بیشتر و ححبت از دندانها شیر و دایمی و آسیب پیذیر
مرحله دندانی  8تا 38سالگی و تأکید بر استفاده ححیح از مسواک
اهمیت و نحوه مراقبت از سیستم عصبی و اعضاء حواس مختلف به خصوص بینائی ،شنوائی و بویائی
اهمیت دستگاه تنفس و آموزش تنفس ححیح

آموزش بهداشت در مقطع راهنمایی :
مسائلی که مراقب بهداشت میتواند برا گفتگوها آموزشی خود انتخاب کند باید متناسب با سن دانش آموز و
محل و موقعیت فرهنگی اجتماعی و بوده و بتواند نیازها زندگی سالم او و خانواده خود را مطرح کرده و او را
راهنمائی کند .همچنین با توجه به بسم و گسترش آموزش بهداشت برا دانش آموزان میتوان با ذکیر مسیائل
مختلف زندگی ،به خصوص در روستاها در عادات و رفتار خانواده نیز اثر گذاشت و دانش آموز را به عنوان پییام-
رسان مسائل بهداشتی برا دیگر افراد خانواده برگزید.
آموزش بهداشت در مقطع دبیرستان :
در این مقطع آنچه بیشتر برا دانش آموزان الزم و مورد توجه است ،مسائلی در زمینه تحیوالت دوران بلیوغ در
ارتباط با رشد جسمی ،روانی ،اجتماعی ،عاطفی و جنسی و بیان دگرگونیها فیزیولوژی مییباشید .تصیادفات
رانندگی ،بیماریها مقاربتی ،اعتیاد به مواد مخدر ،چگونگی گذراندن اوقات فراغت روزانه ،راههیا پیشیگیر از
عوارض و حوادث ناشی از ورزش ،از آن جمله هستند .در دبیرستانها دخترانه باید مسائل مختلفی در زمینیه-
ها بهداشت خانواده مورد بحث و گفتگو قرار گیرند.
فضای فیزیکی آموزشگاه :
مدرسه محیطی است که عالوه بر یاد دادن مسایل علمی و درسی به دانش آموزان مییتوانید وسیایل شیکوفایی
روانی و ذهنی آنان را فراهم کند و بتواند بتدریج با مسایل اجتمیاعی مدرسیه و خیارز از آن عاقالنیه و منطقیی
برخورد کند و از همین جا پایهها ی شخصیت باثبات و محکم در برخوردهیا اجتمیاعی پاییه رییز شیود.
بایستی محیم مناسبی برا شکوفایی روحی و روانی دانش آموز فراهم شود تا پس از پاییان ایین دوران افیراد
تربیت شده که عالوه بر بنیه علمی قو  ،روان سالمی داشته باشند و بتواند در برخورد با مسایل اجتماعی عاقالنه
و منطقی برخورد کنند .زیربنا پیشرفت هر کشور داشتن دانش آموزان سالم به معنی واقعی کلمه و با انگیزه
قو برا رسیدن به قلهها پیشرفت علمی معنو است .یکی از عواملی که نقش مهمی در رسیدن بیه اهیداف
گفته شده دارد محیم فیزیکی مناسب است .محیطی که در آن دانش آموز احساس خستگی نکیرده و ییادگیر
بهتر داشته باشد و امکانات رفاهی مناسب با توجه به ساعات حضور دانش آموز در مدرسه طراحی شده باشد.
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بهداشت محیط آموزشگاه :
-

محل احداث مدرسه
وضعیت ساختمان  ،ایمنی وحفاظت محیم مدرسه
تامین آب آشامیدنی سالم
بهبود سرویس ها بهداشتی
نحوه ححیح دفع زباله و فاضالب
بهداشت مواد غذایی ونظارت بر بوفه مدارس
مبارزه با حشرات وحیوانات موذ
فرم ارزیابی وضعیت بهداشت محیط مدارس با توجه به آئین نامه بهداشت محیط مدارس
مووواد

ردیف

آئووین

شوووووور

مکان مواد آئین نامه

استاندارد

نامه

3

ماده 3

مکان احداث در فاحله و موقعیت مناسبی باشید
(در مسیر و مجیاورت حینایع آالینیده محیطیی
مثییل کارخانجییات شیییمیایی و یییا در جییوار
گورستان ،خطوط راه آهن و  ...نباشد)

پرسییییییش از
مییییییییدیر و
مشاهده

8

تبصره
3

مدرسییه بییا مکییانهییا دارا منییابع آالینییده
محیطی حداقل  199متر فاحله دارد

پرسییییییش از
مییییییییدیر و
مشاهده

1

ماده 8

مساحت زمین مدرسه متناسب با تعیداد دانیش
آموزان است (حداقل  8-1متر مربیع بیرا هیر
دانش آموز)

نظیییییییییییر
کارشناسی

1

تبصره
1

بوفه بهداشتی مطابق با آئین نامه ماده  39میواد
خوردنی ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی باشد.

طبق بنیدها
 39-1بییرآورد
شود

1

تبصره
1

کلیه افیراد کیه بنحیو در تهییه و فیروش و
توزیع مواد غذایی در مدرسه دخالت دارند بایید
دارا گواهینامییه دوره ویییژه بهداشییت عمییومی
باشند.

کنتیییییییییرل
مستندات

6

مالحظات

8

تبصره
1

متصییدیان بوفییه دارا کییارت معاینییه پزشییکی
معتبر باشند.

کنتیییییییییرل
مستندات

9

تبصره
1

کلیه افیراد موظفنید بهداشیت فیرد و نظافیت
عمومی محل کار خود را کامالً رعاییت نمیوده و
به دسیتوراتی کیه از طیرف بازرسیین و مربییان
بهداشت داده میشود عمل نمایند.

مشاهده

1

تبصره
1

کلیه افیراد کیه بنحیو در تهییه و فیروش و
توزیع مواد غذایی در مدرسه دخالت دارند بایید
ملبس بیه لبیاس کیار و روپیوش تمییز و رنی
روشن باشند.

مشاهده

7

تبصره
1

استعمال دخانیات توسیم افیراد فیودالیذکر در
حین کار ممنوع است.

پرسییییییش از
حییییییداقل 1
دانش آموز

39

تبصره
1

ساختمان یا اطیاد بوفیه دارا کیف و سیقف از
جنس مقاوم ،بدون درز و شکاف و قابل شستشو
و به رن روشن باشد ،پوشش دییوار تیا ارتفیاع
 3/19از سن یا کاشی و به رن روشن باشید،
در و پنجره و قفسه و ویترین و میز کار بوفیه از
جینس مقییاوم ،سیالم ،بییدون تیرک خییوردگی و
شکستگی و قابل شستشو و همیشه تمیز باشد.

مشاهده

33

تبصره
1

کلیه مواد غذایی فاسد شدنی باید در یخچال ییا
سردخانه مناسب نگهدار شود و از عرضه مواد
غذایی بسته بند شیده تیاریگ گذشیته و میواد
غذایی فلها خوددار گردد.

مشاهده

38

تبصره
1

استفاده از مواد غیر استاندارد از جمله کاغذها و
کیسهها پالستیکی بازیافتی و غییر بهداشیتی
جهت پیچیدن و بسته بند مواد غذایی ممنوع
است.

مشاهده

39

تبصره
1

مکان مناسب جهت نگهیدار شییر در مدرسیه
موجود میباشد.

مشاهده

7

31

تبصره
1

مدرسه دارا نمازخانه مناسب از نظر نظافیت و
محیییم نمازخانییه و نگهییدار کفییش نمییازگزار،
پوشش مناسب کف

مووواد

ردیف

آئین

مشاهده

شوووووور

مکان مواد آئین نامه

استاندارد

نامه
دیوارها کالس باید کامالً خش و بدون درز و
حاف و حداقل تا ارتفاع پنجره از سن اسیتفاده
شده است.

31

ماده 1

38

ماده 1

قسمتها دیوار مدرسه و کالس به رن
و قابل شستشو رن آمیز گردیده است.

39

ماده 1

کف کالسها ،راهروها ،پلهها باید مقاوم ،مسیطح،
قابل شستشو بوده و لغزنده نباشد.

31

ماده 8

سقف کالسها حاف و بدون درز و به رن
باشد

37

ماده 9

تابلو کیالس بایید در سیطحی مناسیب نصیب و
فاحله تابلو از اولین ردیف دانش آموزش نباید از
حداقل  8/1متر کمتر باشد.

حیییداقل در 1
کییالس انییدازه
گیر گردد

89

ماده 9

رن تابلو کالس مناسب و غییر بیراد باشید و از
ایجاد خیرگی بر اثر بازتاب نور جلیوگیر گیردد
( %91تابلو کالسها در نظر گرفته شود)

مشییییییاهده-
پرسییییییش از
دانش آموزان

83

ماده 1

ابعاد کالس برا هر دانیش آمیوز حیداقل 3/81
متر مربع سطح در نظر گرفته شود.

انییدازه گیییر
(حییییداقل در
کالس)

88

ماده 1

ابعاد کالسها مناسب باشد ( 1متر طول و  9متیر
عرض و  1متر ارتفاع تا سقف کالس)

انییدازهگیییر -
پرسییییییش از
مدیر

81

ماده 7

دانش آموزان هنگام نشستن رو حیندلی کیف
پایشان رو زمین یا تکیهگاهی مناسب باشد.

مشاهده

8

روشن

روشن

مشاده

مشاهده

مشاهده

مشاهده

مالحظات

81

ماده 7

تکیییه کمییر در هنگییام نشسییتن رو حییندلی
مناسب است.

مشاهده

81

ماده 7

وزن کیف دانش آموزان از نظیر خودشیان قابیل
قبییول میییباشیید و هنگییام حمییل آن احسییاس
خستگی نکند.

پرسییییییش از
دانش آمیوزان
آزمایش

88

میییاده
39

پلهها مشرف به پرتگاه در مدرسه نباید باشد و
به نرده مناسب مجهز باشد.

مشاهده

89

میییاده
39

در و پنجرهها مشرف به فضا خارز به تیور
سیمی مناسب مجهز باشد

مشیییییاهده و
پرسش

81

میییاده
39

در محیم مدرسه حشرات و جوندگان و ییا آثیار
آنان نبایستی دیده شود

کنتیییییییییرل
مستندات

87

میییاده
39

جهت مبارزه با حشرات و جوندگان از شرکتها
دارا مجوز از وزارت بهداشت استفاده شود

مشاهده

19

میییاده
39

پنجرهها طبقهها فوقانی دارا حفاظ باشد

مشاهده

13

میییاده
31

کالس دانش آموزان خردسال در طبقیات پیائین
تر ساختمان قرار داشته باشد

مشاهده

18

میییاده
31

وجود هر گونه بالکن و تراس میرتبم بیا کیالس
ممنوع است (حتی ی نمونیه عیدم انطبیاد بیا
آئین نامه محسوب شود)

پرسییییییش از
دانش آموزان

سالنها اجتماعات و کارگیاه طیور باشید کیه
مزاحمتی برا کالسها درس نداشته باشد.

پرسییییییش از
دانش آمیوزان
و معلم

11

میییاده
38

9

مووواد
آئین

ردیف

نامه

شوووووور

مکان مواد آئین نامه

استاندارد

11

میییاده
37

آب مورد مصرف مدرسه با استاندار ملی ایران بیه
شماره  3937و  3911مطابقیت داشیته و میورد
تأیید مقامات وزارت بهداشت میباشد

کنتیییییییییرل
مستندات

11

میییاده
37

منابع تأمین آب قید گردد

پرسییییییش از
مییییییییدیر و
مشاهده

18

تبصره
1

آبخور دارا شرایم بهداشتی باشد
(آبخور بهداشتی ،منظور قابیل شستشیو بیودن
دیوار ،کف و اطراف آبخور بوده و داشتن شیب
مناسب در کف و لبه آبخور طور که به طرف
مجرا فاضالب باشد مورد نظر است)

نظرییییییییییه
کارشناسی

19

تبصره
1

ارتفاع شیر آبخور هیا متناسیب بیا سین دانیش
آموزان بین  91-399سیانتیمتر بیاالتر از سیطح
زمین باشد

مشیییییاهده و
اندازه گیر

11

تبصره
1

شیرها آبخور سالم باشند

مشاهده

17

تبصره
1

تعداد کل شیر آبخور .......
تعداد شیر آبخور بهداشتی .............

مشیییییاهده و
نظرییییییییییه
کارشناسی

19

تبصره
1

آبخییور هییا خییارز از سرویسییها بهداشییتی و
بافاحله حداقل  39متر احداث گردیده است

نظرییییییییییه
کارشناسی

13

تبصره
1

تعداد آبخور ها متناسب با تعداد دانش آمیوزان
باشد (هر  11نفر ی شیر آبخور )

نظرییییییییییه
کارشناسی

18

میییاده
89

تعداد توالتها متناسب بیا تعیداد دانیش آمیوزان
باشد (هر  19نفر ی چشمه توالت)

نظرییییییییییه
کارشناسی

10

مالحظات

11

میییاده
89

تعداد دستشیوییهیا متناسیب بیا تعیداد دانیش
آموزان باشد (هر  89نفر ی دستشویی)

نظرییییییییییه
کارشناسی

11

تبصره
3

دستشییوییهییا دارا شییرایم بهداشییتی باشیید
(دستشیویی بهداشییتی منظیور دستشییوییهییایی
است کیه در ارتفیاع  89-99سیانتیمتر از سیطح
زمین متناسب با سن دانش آمیوز نصیب شیده و
شیر دستشوییها بلند تر از لبه کاسه دستشیویی
قرار گیرد

نظرییییییییییه
کارشناسی

11

تبصره
3

18

تبصره
3

تعداد کل دستشویی ............
تعداد دستشویی بهداشتی .............
توالتها دارا شرایم بهداشتی باشید (مسیتراح
بهداشتی ،مستراحی است که حداقل این شرایم
را داشته باشد  -3چاه فاضالب با مخیزن داشیته
باشد و یا به شبکه جمع آور عمیومی فاضیالب
متصل باشد  -8دارا دیوار و سیقف و در باشید.
 -1اتاق مستراح دارا نور و جریان هوا جهیت
تهویه باشد  -1سره سالم بدون شکستگی و قابل
شستشو داشته باشد -1 .کیف توالیت بیه سیمت
سییره دارا شیییب و قابییل شستشییو باشیید -8
دیوارها تا ارتفاع  319سیانتیمتر قابیل شستشیو
باشد  -9برا شستشو به آب و وسیله مورد نییاز
دسترسی داشته باشد)

مووواد

ردیف

آئین

طبق بند 1

نظرییییییییییه
کارشناسی

شوووور

مکان مواد آئین نامه

استاندارد

نامه
تعداد کل توالت ......

19

تبصره
3

تعداد توالت بهداشتی ...............

11

تبصره
3

فاضالب آبخور ها به روش بهداشتی دفیع میی-
گردد.

11

طبییق بنیید
 8بیییرآرود
شود
نظریییییییه
کارشناسی

مالحظات

17

تبصره
8

ارتفاع دستشویی متناسب با سن دانیش آمیوزان
باشد ( 91-89سانتیمتر از سطح زمین)

آزمییایش و
پرسش

19

تبصره
1

دستشوئی ها مجهز به سیستم لوله کشی حابون
مایع باشند.

مشاهده

13

میییاده
83

فاضالب به روش بهداشتی دفع مییگیردد( .چیاه
جاذب -سپتی تان  -سیستم دفع فاضالب)

نظریییییییه
کارشناسی

18

میییاده
88

نور کالسها طبیعی بوده و ترجیحاً از سمت چی
تابیده میشود

مشییاهده و
پرسییش از
دانش آموز

11

میییاده
81

درجه حرارت کیالسهیا باشید ( 31-83سیانتی
گراد)

پرسییش از
دانش آموز
و معلم

11

میییاده
81

سیستم تهویه کالسها مناسب و مطبوع باشد

پرسییش از
دانش آموز
و معلم

11

میییاده
81

وسایل گرمایشی دارا آرم اسیتاندارد و سیالم و
ایمن باشد

مشاهده

18

میییاده
81

فضا کالس بوسیله وسایل گرمیایش یکنواخیت
گرم میشود.

پرسییش از
دانش آموز

19

میییاده
81

وسایل اطفاء حریق دارا تاریگ معتبر شارژ می-
باشد.

مشاهده

11

میییاده
81

تابلو برد ،کلیید و پریزهیا بیرد سیالم و دارا
حفاظ مناسب میباشد

مشاهده

17

میییاده
81

حداقل در راه قرار برا مواقع اضیطرار در هیر
ساختمان وجود دارد و به راحتی دانیش آمیوزان
به آن دسترسی دارند

مشاهده

89

میییاده
81

زن خطر به منظور استفاده در شیرایم اضیطرار
وجود دارد

مشاهده

12

83

میییاده
81

محل فرار اضطرار دانش آموزان با عالئیم وییژه
مشخص گردیده است

مشاهده

88

میییاده
81

زبالییه دان بهداشییتی درب دار ،ضیید زنیی  ،بییا
ظرفیییت و تعییداد مناسییب و بییا کیسییه در کلیییه
قسمتها مدرسه وجود داشته باشد (بیه مییزان
 %91به باال)

مشاهده

81

میییاده
81

زبالییههییا روزانییه و بموقییع جمییع آور و دفییع
میگردد.

مشییاهده و
پرسییش از
دانش آموز

81

میییاده
88

هیچ گونه حوض و حوضچه در محوطیه مدرسیه
نمیباشد( .وجود پاشویه بالمانع است).

مشاهده

81

میییاده
89

دیوارهییا آزمایشییگاه از جیینس مقییاوم و قابییل
شستشو باشد

مشاهده

88

میییاده
89

کف آزمایشگاه از جنس مقاوم قابل شستشو بوده
و لغزنده نباشد و دارا شیب مناسیب بیه طیرف
کفشو باشد.

مشاهده

81

تبصره
39

آزمایشگاه و کارگاه مجهز به دستشویی و حیابون
مایع و آب سرد و گرم باشد

مشاهده

13

مواد
ردیف

آئین

مکان مواد آئین نامه

نامه

شوووور
استاندارد

88

تبصره
8

آزمایشگاه مجهز به سیستم تهویه مناسیب
با حجم سالن باشد.

مشاهده

87

مییاده
81

هر مدرسه دارا اتیاد خیدمات بهداشیتی
مجهز باشد

مشاهده

99

مییاده
19

در هر مدرسه به ازاء هیر دانیش آمیوز 9/1
متر فضا سبز در نظر گرفته شود

انییییییدازه
گیر

93

مییاده
13

محوطییه مدرسییه باییید جیینس مناسییب
(آسفالت یا کف بتون و غیر لغزنده) ساخته
شده است

مشاهده

98

مییاده
11

مدرسه دارا حیالحیت بهداشیتی جهیت
احداث و تأسیس از وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی میباشند.

مالحظات

کنتیییییرل
مستندات

بوفه مدرسه:
با توجه به اینکه دانش آموزان در سنین مدرسه ،عالوه بر سه وعده غذا احلی به میان وعده نییاز داشیته ،و در
بیشتر مواقع نیاز از طریق بوفه مدرسه تأمین میشود ،از اینرو توجه ویژه و نظارت بر نحوه تهیه و توزیع کمیت و
کیفیت مواد غذایی ،مکان عرضه و فروشندگان در حفظ سالمت دانش آموزان مؤثر خواهد بود.
ویژگی های یک بوفه بهداشتی در مدارس

 )3کلیه افراد با مواد غذایی سر وکار دارند ،بایستی کارت تندرستی معتبر داشته باشند.
 )8مسئول تهیه و توزیع مواد غذایی ملزم به استفاده از کاله ،روپوش یا مقنعه سفید و تمیز میباشد.
14

 )1مسئول دریافت وجه نباید در توزیع مواد غذایی دخالتی داشته باشد.
 )1مسئول تهیه و توزیع مواد غذایی در حورت ابتال به برخی بیمار ها واگیر مثل سرماخوردگی ،اسهال،
آنژین ،وجود زخم ،حوش و دمل رو پوست تا بهبود کامل باید از تماس با مواد غذایی اجتناب نماید.
 )1جهت برداشتن مواد غذایی استفاده از پنس (انبرک) و دستکش ی بار مصرف ضرور است.
 )8محل خاص و مناسب از نظر نور ،تهویه ،بهداشت محیم جهت اسیتقرار بوفیه مدرسیه بایسیتی در نظیر
گرفته شود.
 )9محل بوفه باید دارا ساختمانی با درب و پنجره و شیشه سیالم و مجهیز بیه تیور پیرده تیا از ورود
حشرات و جوندگان ،گرد و غبار ،و آب باران به داخل آن جلوگیر شود.
 )1زباله دان بوفه باید بهداشتی و قابل شستشو ،مجهز به کیسه زباله بوده و پس از هر بار تخلییه شستشیو
شود.
 )7بوفه بایستی مجهز به پیش خوان ومیز کار سالم با روکش قابل شستشو بوده و پیس از هیر بیار اسیتفاه
شسته و ضدعفونی گردد.
 )39بوفه بایستی مجهز به قفسه بند جهت چیدن مواد غذایی بوده و از قرار دادن میواد غیذایی در سیطح
زمین اجتناب کرد.
 )33مواد غذایی فاسد شدنی بایستی در یخچال نگهدار گردیده و مواد غذایی نظیر خشکبار در ظیروف در
بسته و یا در محفظه شیشها درب دار ،نگهدار شود.
 )38در حورت وجود انبار مواد غذایی ،رعایت شرایم بهداشتی در انبار ضیرور اسیت .محیل اسیتقرار انبیار
بایستی در جا مناسب بوده و دارا نیورگیر ،خنی  ،خشی بیدون رطوبیت و همچنیین از دسیترس
حشرات و جوندگان محفوظ باشد
 )31از بسته بند مواد خوراکی در کاغذها باطله و روزنامه بایستی خوددار شود.
 )31مواد غذایی فاسدشدنی باید تیا موقیع مصیرف در یخچیال (حیدود  1درجیه) نگهیدار شیود .ضیمناً از
مؤسساتی خریدار شود که شرایم آن مورد تأئید مراکز بهداشتی باشد.
 )31از انعقاد قرارداد با افراد یا کارخانجات فاقد حالحیت و پروانه بهداشتی خوددار شود.
 )38محصوالت بسته بند شده باید از کارخانهها معتبر تهیه و دارا پروانه بهرهبیردار  ،سیر سیاخت،
تاریگ تولید و مصرف باشد.
جدول فهرست مواد غذایی قابل عرضه در پایگاه های تغذیه سالم
ردیف مواد غذایی
3

فهرست مواد غذایی

خشییکبار ،خرمییا و انییواع شامل پسته ،بادام ،گردو ،بادام زمینی ،بادام هند  ،فندد ،نخودچی ،توت
خش  ،انجیر خش  ،کشمش ،آجیل سیویا و خرما(بسیته بنید شیده)،
مغزها
انواع میوه خش
15

8

شیر و فرآوردهها آن

انواع شیر ،انواع ماست ،کش  ،پنیر (پاسیتوریزه ،اسیتریلیزه بسیته بنید
شده)

1

نوشیدنی

آب میوهها طبیعی و دوغ بدون گاز (پاستوریزه و استریلیزه) ،ماءالشعیر،
آب معدنی

1

میوه

شامل سیب ،نارنگی ،پرتقال ،موز شسته شده و ضدعفونی شده و وکییوم
شده در بستهبند ی نفره

1

بیسکویت ،کی

8

لقمه سالم

شامل نان و پنیر و گردو ،نان و پنیر و خیار ،نان و پنیر و گوجیه فرنگیی،
نان وکره و عسل ،نان و تخم مرغ پخته (نان ترجیحاً سبوس دار)

9

غذاها پخته

شامل انواع آش و سوپ ،لوبیا ،عیدس ،حلییم ،شیله زرد ،سیمنو ،فرنیی و
شیربرنج

وکلوچه انواع بیسکویت ،کی و کلوچه ترجیحاً از انواع غنی شیده ،سیبوس دار و
تهیه شده با روغن دارا اسیدچرب با ترانس زیر  39درحد

جدول فهرست مواد غذایی که عرضه آن در پایگاه تغذیه سالم غیرمجاز است
مواد غذایی غیرمجاز
 -3انواع پف
 -8انواع یخم
 -1نوشابهها گازدار (به جز ماءالشعیر)
 -1آدامس
 -1سوسیس و کالباس
 -8ساالد الویه
 -9چیپس
 -1انواع لواش و آلو و آلوچه فاقد شرایم بهداشتی
 -7آب نباتهایی که به سطح دندان میچسبند
آب میوههایی که از آب و قند اسانس میوه تهیه شدهاند.
-39
فالفل
-33
بستنی یخی
-38
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«اتاد بهداشت» شرایم اتاد بهداشت چنانچه مدرسه ،اتاقی به طول حداقل  8متر ( بیرا معاینیه بینیایی ) و
داشتن شرایم فیزیکی مناسب (نور -رن آمیز و  )...برا این منظیور داشیته باشید ،در اولوییت تجهییز اتیاد
بهداشت قرار میگیرد.
وسایل اتاد بهداشت
این وسایل عبارتنداز تخت معاینه به انضمام پتیو -بیالش -مالفیه -قدسینج -تیرازو -قیچیی سیاده -آبسیالن -
ترمومتر -فشارسنج -کیف آب گرم و سرد -باند معمولی و کشی در انیدازه هیا مختلیف -آتیل در انیدازههیا
مختلف -ترالی -جعبه کمکها اولیه -چراغ قوه -محلولها ضدعفونی زخم -محلولها ضدعفونی کننده جهیت
سرویسها بهداشتی -پنبه -چسب زخم -گاز استریل -دستکش ی بار مصیرف -آینیه دندانپزشیکی -پینس-
دیش -تابلو دید (چارت  -)Eقدسنج -تیرازو -سیوند دنیدانپزشیکی -ادییومتر و دیاپیازون -دفتیر معاینیات و
گزارشها روزانه -رخت کن -ترمومتر دهانی -وسایل کم آموزشی بهداشتی (کتب و مجالت بهداشتی ،میوالژ
دهان و دندان و ...
خدمات بهداشتی فردی :
بهترین راه شناخت دانش آموز سالم از ناسالم بررسی هر ی از ابعاد فیزیکی ،روانی و اجتماعی است و بیا توجیه
به نتایج این بررسیها میتواند در مورد نیازها بهداشتی کودکان تصمیم گرفت معاینات بهداشتی و نحوه انجام
آنها به شرح زیر میباشد.
الف) نمودها سالمت فیزیکی وجسمی
 -3چابکی و فرز
 -8احساس از تن بیخبر
 -1داشتن انرز و نیرو کافی متناسب با سن در هنگام باز و فعالیتها بدنی و نداشیتن خسیتگی بیی
دلیل
 -1احساس نشاط و شادابی بعد از خواب نیم روز
 -1هماهنگی حرکات اندام
 -8نداشتن نقض و عارضه جزیی در بدن
ب) نمودها سالمت روحی
 -3قدر و منزلت خود را شناختن
 -8معاشرت با همساالن و احساس آرامش کردن در جمع
 -1با تحمل و خوددار بودن
 -1اعتماد به نفس و جرأت و جسارت داشتن
 -1اندرزها مربیان را شنیدن و استفاده از تجارب آنها
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 -8رعایت نظم و ترتیب را کردن
 -9بذله گو و خوش اخالد بودن
 -1مردم دوست و تصورات عشق و احساس داشتن
ز) نمودها حاالت هیجانی و اجتماعی
در سنین  8تا  31سالگی
 -3متکی بودن به خود و وابسته نبودن به والدین
 -8احساس خودشناسی و تمایل به هماهنگی با رفتارها تازه همساالن ،آموزگاران و سایر افراد که بیا
آنها برخورد دارد.
 -1داشتن تحمل نسبت به فشارها ناشی از محیم خارز که در زمینه مسایل مدرسه بر و وارد میشود.
در سنین نوجوانی و بلوغ
 -3بروز حاالت و تظاهرات هیجانی
 -8بروز حاالت تردید و دودلی و ش در تصمیم گیر
 -1عالقه به آگاهی بیشتر از رویدادها محیم و تمایل بیشتر به کسب دانش ،احسیاس شخصییت ،کسیب
تجربه و نیاز به هماهنگی با مسایل اجتماعی
مسایل مختلف معاینه و ارزیابی سالمت فیزیکی کودکان
نکات مهم در معاینه عمومی کودک:
-3
-8
-1
-1

در معاینه چهره و سیما کودک میتواند عالئمی از وجود درد ،ترس ،شاد  ،افسردگی یا احیاناً بیمار
مشاهده شود.
وضعیت ایستادن کودک میتواند بیانگر عوارضی از نظر بینیایی ییا شینوایی باشید .همچنیین محکیم و
سرافزار ایستادن کودک میتواند نشانها از اعتماد به نفس و آرامش درون و باشد.
فعال و با نشاط بودن معرف نیرومند و خواهد بود.
سر و وضع پاک و تمیز کودک میتواند نشانها از وضعیت خانوادگی کودک و میزان عالقمند والدین
به کودک باشد.

معاینات فردی دانش آموزان :
-3
-8
-1
-1
-1

اندازه گیر قد و وزن دانش آموز
معاینه ستون فقرات
تغذیه و اختالالت تغذیه ا تغذیه دانش آموزان
معاینات پوست ،مو ،ناخن
اختالالت روانی -رفتار
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 -8ارزیابی و سنجش شنوایی
 -7ارزیابی و سنجش بینائی
 -1ارزیابی وضعیت سالمت دهان ودندان
 -7بررسی وضعیت واکسیناسیون
 -39تشخیص و پیشگیر از بیماریها واگیر
 -33سنجش کودکان بدو ورود به مدرسه
 -38تشکیل پرونده بهداشتی
 -31آمادگی تحصیلی
 -31سوانح و حوادث
 -1اندازه گیری قد و وزن دانش آموز
-

بهترین روش برا پی بردن به وضعیت رشد دانش آموزان ،اندازه گیر قد و وزن آنهاست.
قد و وزن دانش آموزان در طول سال تحصیلی ی بار اندازه گیر میشود.
در دوران کودکی سرعت رشد ثابت و آرام است ،اما با شروع دوره نوجوانی آهن رشد سرعت بیشیتر
پیدا میکند.
با استفاده از اندازه گیر وزن و قد شاخصها مختلفی تعیین میشود که مهمتیرین آن شیاخص وزن
برا قد و قد برا سن است.
شاخص وزن برا قد نشان دهنده چاقی و الغر است و شاخص تغذیه فعلی کودک است.
کمبود وزن برا قد خیلی سریع ایجاد شده و در کوتاه مدت نیز جبران میشود.
کاهش تغییرات وزن برا قد نشان دهنده سوء تغذیه و عفونت و افزایش آن دال بر چاقی
شاخص قد برا سن در ارزیابی وضعیت تغذیه کودکان در ی جامعه کاربرد دارد.

نکات مهم در اندازه گیری وزن و قد :
-

کنترل ترازو با وزنه شاهد
داشتن حداقل لباس و نپوشیدن کفش هنگام توزین
دانش آموز کامالً رو ترازو قرار گرفته و عدد وزن از روبرو خوانده شود.
اندازه گیر قد بدون کفش و بایستی طور بایستند که پاشنهها ،سیاد پیا ،باسین ،کتیف و سیر او بیه
قدسنج بچسبد و سر کامالً مستقیم باشد.
اگر ترازو مجهز به قدسنج نیست ی متر را به طور عمود به دییوار چسیبانده ،نحیوه ایسیتادن ماننید
روش باالست و برا خواندن عدد قد ی خمکش یا برگ کاغذ رو سر دانش آموز گذاشیته و محیل
تقاطع آن با متر خوانده میشود.

نمودار تغییرات وزن بر حسب قد :
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محور عمود نمودار ،وزن را بر حسب کیلوگرم و محور افقی قد را بر حسب سیانتی متیر نشیان مییدهید .ایین
نمودار از سه منحنی حدک  19 ،1و  79تشکیل شد .نمودار دختران و پسران با هم متفاوت میباشد.برا رسیم
منحنی ،نقطه وزن را رو محور عمود پیدا کرده و سپس با ی خم افقی به سمت راست رسم شود ،نقطه قد
رو محور افقی را هم به سمت باال رسم کرده تا با خم قبلی برخورد کند .پس از تعیین نقطه محیل تالقیی دو
محور هر دانش آموز در محدوده یکی از حدکها گفته شده قرار میگیرد .در ارزیابی اولیه ،اگر نقطه تالقی قد
و وزن بین دو منحنی قرار گیرد وضعیت دانش آموز طبیعی است ولی در ارزیابیها بعد سییر منحنیی رشید
باید مطلوب (همواره حعود و مواز با منحنیها مرجع) باشد .در حورتی که منحنی رشد دانشآموز بیاالتر
از حدک  79قرار گیرد احتمال چاقی وجود دارد .اگر منحنی زیر حدک  1باشد یا سیر نزولی داشته بایستی بیه
مرکز بهداشتی درمانی ارجاع داده شود.

نمودار تغییرات قد بر حسب سن :
قد پسرها و دخترها در دوران بلوغ به ترتیب  89و  31سانتی متر افزایش مییابد .نمودار قد میتوانید چگیونگی
رشد قد دانش آموز را با توجه به سن او نشان داد .در این نمودار محور افقی ،سن به سال و محور عمود قد
به سانتیمتر را نشان میدهد .پس از اندازه گیر دقیق قد سن را رو محور افقی و قید را رو محیور عمیود
پیدا کرده و این دو نقطه را رو نمودار ادامه داده تا به هم برسند محل تالقی آنها وضعیت قد دانش آموز نسبت
به سن او بر رو منحنی است .در این نمودار نیز سه حدک  19 ،1و  79مشخص شده است چنانچیه موقعییت
دانش آموز رو نمودار ،پایینتر از حدک سوم یا باالتر از حدک  79قرار گیرد معموالً غیر طبیعی قلمداد می-
شود و عالوه بر مراقبت و پیگیر بایستی والدین دانش آموز نیز در جریان قرار بگیرند .اگر نقطه تالقی قد و سن
بین حدک سوم و نود هفتم قرار گیرد طبیعی است .در هر بار معاینه دانش آموز اگر وضیعیت دانیش آمیوز رو
نمودار نسبت به دفعه قبل سیر حعود نداشته باشد احتیاز به مراقبت و پیگیر دارد.
 -2معاینه ستون فقرات
ستون فقرات از  11مهره تشکیل شده است اگیر از پهلیو بیه آن نگیاه شیود دارا  1خمییدگی مییباشید .یی
خمیدگی به طرف جلو در ناحیه گردن ،ی خمیدگی به طرف عقب در ناحیه پشت ،ی خمیدگی به طرف جلو
در ناحیه کمر و ی خمیدگی به طرف عقب در ناحیه لگن (استخوانها خاجی و دنبالچه) چنانچه هیر یی از
خمیدگیها تغییر کند خمیدگیها دیگر برا جبران آن ،قوس خود را تغییر میدهید تیا تعیادل بیدن برقیرار
بماند.
اختالالت شایع در کودکان :
الف) قوز Kyphosis
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خمیدگی غیرطبیعی ستون مهره پشتی به طرف عقب را قوز گویند .در حورت شدید بودن این حالت ریه تحیت
فشار قرار گرفته و مشکل در تنفس بوجود میآید .این افراد خیلی زود خسته و عصبی میشوند.
ب) گود پشتی Lorodsis
خمیدگی بیش از اندازه ستون مهرهها کمر به طرف جلو باعث خمیدگی بیش از حد مهیرههیا پشیتی بیه
سمت عقب میشود که باعث بوجود آمدن گوژپشتی میشود.
ز) انحراف ستون مهرهها skelyosis
انحراف ستون مهرهها به سمت چ یا راست باعث تغییرات دندهها و قفسه سینه خواهد شید کیه فیرد را دچیار
اختالالت گردش خون و تنفس میکند یا باعث دردها کمر و عصبی مختلف خواهد شد .در حورت مشیاهده
هر ی از اختالالت فود دانش آموز به مرکز بهداشتی درمانی ارجاع داده می شود.

 -3تغذیه و اختالالت تغذیه ای تغذیه دانش آموزان :
تغذیه سالم یکی از عوامل مهم در سالمتی است و نقش مهمی ،در یادگیر و تمرکز دارد .برا اینکه بدن سالم
بماند ،باید تمام مواد غذایی مورد نیاز آن تأمین شود .هرم غذایی ،ی راهنما غذایی روزانه برا افراد است که
تعادل ،تنوع و میزان سهم مورد نیاز از گروهها مختلف مواد غذایی را نشان مییدهید .گروههیا میواد غیذایی
عبارتنداز
گروه نان و غالت دارا کربوهیدرات و انرژ بدن را تأمین میکنند.
-3
گروه میوهها فیبر ،پتاسیم و ویتامین ها را تأمین میکنند.
-8
گروه سبزیجات امالح ،کلسیم ،منیزیم ،ویتامینها (بخصوص  Cو  )Aو فیبر را تأمین میکنند.
-1
فراوردهها گوشتی و حبوبات پروتئین ،فسفر ،ویتامینها گروه  Bو آهن را تأمین مینمایند.
-1
فراوردهها لبنی پروتئین و کلسیم را تأمین مینمایند.
-1
چربیها -روغن انرژ زا هستند و به مقدار محدود توحیه میشوند.
-8
با استفاده ححیح و عاقالنه و داشتن آگاهی در مورد میزان انرژ مواد مغذ در غذاها میتوان بیه اهیداف کلیی
ی برنامه غذایی که دارا تعادل -تنوع -میانه رو و کنترل کالر است دست پیدا کرد.
اهمیت مصرف صبحانه در دانش آموزان
حبحانه یکی از مهمترین وعدهها غذایی روزانه است .زیرا نیازها تغذیها فرد را در طول مدت حیبح تیأمین
میکند و میزان تمرکز و یادگیر را در این زمان افزایش میدهد .نخوردن حبحانه از دالیل مهم افت تحصییلی
در کودکان سنین مدرسه و اختالل در رشد کودکان پیش دبستانی میباشد.کودکانی که حیبحانه مصیرف میی-
کنند ،سیستم ایمنی قو تر داشته و کمتر بیمار میشوند .این کودکان میزان کلسترول خون پایینتر داشته
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و وزن مطلوب خود را حفظ میکنند .به دانش آموزان توحیه کنید در دوره حبحانه از نان (به عنوان منبع تأمین
انرژ ) پنیز یا تخم مرغ (به عنوان منبع تأمین کننده پروتئین) و شیر (برا تأمین پروتئین و کلسییم) اسیتفاده
نماید .کره همراه با مربا ،عسل یا خرما ،بخشی از انرژ مورد نیاز روزانه را تأمین میکند .عالوه بر آن کره منبیع
قو از ویتامینها محلول در چربی مانند  Aو  Dاست .مصرف گردو -گوجه فرنگی -خیار -بیه همیراه پنییر و
استفاده از انواع غذاها سنتی مانند عدس -خوراک لوبیا -آشها محلی و حلیم بسیار مفید است.
اهمیت میان وعدهها:
کودکان و دانش آموزان در طول روز ،عالوه بر سه وعده احلی به حداقل  8میان وعده نیز نیاز دارند .بیه همیین
منظور ،استفاده از مواد غذایی و یا خوراکیهایی که بخشی از انرژ  ،پروتئین و سایر مواد مغیذ الزم را تیأمین
کند ،ضرور میباشد .بهترین مواد غذایی برا میان وعدهها شامل مییوههیا تیازه ،مییوههیا خشی ماننید
کشمش -برگهها -توت خش  -انجیر -خرما انواع مغزها مانند پسته ،بادام -فندد -گردو ،کی و بیسکوئیتها
ساده -شیر و ساندویجهایی که از غذاها پخته مانند کباب ،کتلت ،کوکو و الویه تهییه شیده مییباشید .مصیرف
میان وعدهها مناسب با فاحله حداقل  8ساعت از وعده غذایی احلی سبب پیشیگیر از چیاقی و پرخیور در
وعده ناهار میشود .خوراکیهایی مانند شکالت -آب نبات -شیرینیها -چیپس -پف  -نوشابههیا گیازدار -آب
میوهها حنعتی -ساندویجها سوسیس و کالباس و  ...حاو انرژ زیاد و مواد مغذ ناچیز هستند و مصرف
زیاد آنها سبب چاقی ،پوسیدگی دندان ،کم خونی ،اختالل در رشد قد و کاهش مقاومت بدن ،در برابر عفونتها
مختلف میشود.شایعترین کمبودها تغذیها در سنین مدرسه کم خونی و گواتر است.
نحوه معاینه برای تشخیص کم خونی وگواتر:
الف) برا پی بردن به حالت کم خونی به قسمت داخلی لبها و پایین پل هیا توجیه کنیید در حالیت طبیعیی
بایستی به رن قرمز باشند و در حورت وجود کم خونی حورتی یا مایل به سفید دیده میشوند.
ب) برا پی بردن به بیمار گواتر بایستی غده تیروئید را معاینه کرد .برا معاینه تیروئید روبرو دانیش آمیوز
بایستید و از او بخواهید تا آب دهانش را قورت دهد در حالت طبیعی غده تیروئید در جلو گردن نباید مشاهده
شود .در روش دیگر معاینه پشت سر دانش آموز بایستید و با دست ها خود از دو طرف غده تیروئید او را لمس
کنید بایستی به حورت دو زائده خیلی کوچ در زیر دست لمس شود اگر بزرگتر از این حید بیود غیرطبیعیی
است بایستی به مرکز بهداشتی درمانی ارجاع داده شود.
-4معاینات پوست ،مو ،ناخن :
«برا انجام معاینات بایستی مکان مناسبی با نور و دما کافی در نظر گرفته شود».
 بثورات جلد از قبیل جوش ،کهیر ،تاول یا عالئمی مانند خارش ،خشکی پوست و پوسیته رییز باییدمورد بررسی قرار گیرد.
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 مو سر پرپشت ،شفاف بدون رش و شپش باشد. ناخنها بایستی به رن حورتی و در عین سفتی ،حالت انعطاف پذیر باشد ،ناخن چماقی با قاعده متورممیتواند نشانها از ناهنجاریها قلبی و تنفسی و ناخن مقعر و گود نشانه کم خونی پیشرفته کودکیان
است.
-5اختالالت روانی -رفتاری :
شایعترین اختالالت روانی -رفتار دوران مدرسه عبارتنداز
 ترس از مدرسه:یکی از ترس ها خاص کودکان ،ترس از مدرسه می باشد .پافشار و احرار والدین می تواند سبب پدید آمیدن
عالیم عدم تعادل روانی و اختالل ها جسمانی در کودکان شود .علت این اختالل ممکن است مربوط به ایجیاد
اشکال در تطابق کودک با مدرسه ،معلمان یا هم شاگرد ها و یا ناشی از اختالل ها جسمانی مانند لکنیت ییا
ضعف شنوایی و مانند آن باشد .همچنین ممکن است علت احلی خوددار کودک از جدا شدن از مادر ،وابستگی
شدید به مادر یا نگرانی برا مادر و غیره باشد .فرستادن مادر به همراه کودک ممکن است در مراحل ابتدایی به
کاهش مشکل کم کند ،مشروط بر اینکه کم کم از توقف مادر در مدرسه کاسته شیود تیا کیودک خیود را بیا
مدرسه سازش دهد.ترس از مدرسه با پدیده فرار از مدرسه متفاوت است .فرار از مدرسه بیشتر در کودکان مبیتال
به اختالالت روانی دیده می شود.
 دروغ گویی:در این زمینه الگوها ارایه شده توسم والدین بسیار اهمیت دارد ،اگر آن هیا بیرا فرییب دادن دروغ بگوینید،
منطقی است که نباید از کودک انتظار راستگویی و درستکار داشته باشند .باید توجه داشت دروغگویی کودک
بدون دلیل نیست و ریشه آن راباید عمدتا در خانه و بعد در مدرسه جستجو کرد .با این حال این کودک بی گناه
است که در نقش معلول ،تنبیه ها مختلف را دریافت می کند .باید علت را یافت و به رفع علت پرداخیت .بایید
با بزرگ شدن کودک به او کم کرد تا خود از عواقب نامطبوع دروغگیویی ناراحیت شیود و کنتیرل بیه وسییله
مجازات و تنبیه جا خود را به کنترل به وسیله وجدان فرد بدهد.
 کم رویی و انزوا طلبییکی از مشکالت جد کودکان کم رویی و انزوا طلبی است کیه موجیب جیدایی از همسیاالن ،کنیاره گییر از
فعالیت دسته جمعی و ناسازگار ها بعد می شود ،لذا الزم است به این کودکان توجه خاحی مبذول گیردد.
این کودکان عمدتا" مشکلی برا والدین و معلمان ایجاد نمی کنند و دائما به دنیا درونی خود پناه میی برنید.
باید دانست این کودکان توانایی ها ویژه ا دارند که باید با تشویق خود را نشان دهند لذا کشف این توانایی ها
نیز ،راهی برا پیوستن به گروه و اجتماعی شدن کودک است .مهمترین تالش ها در این زمینه کوشش معلمان
است تا با درگیر کردن این دانش آموزان هر چه بیشتر در مدرسه ،در اجتماعی کردن آنان توفیق یابند.
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ناخن جویدن )(Nailing
این عارضه بعنوان ی واکنش روانی در کودکان معموالً از سن  8-1سالگی آغاز میشود .که به تدریج به حورت
عادت درآمده و نشاندهنده وجود ترس و اضطراب در کودک میباشد .برا رفع این مشکل ،آموزش بیه والیدین
در زمینه حمایت هر چه بیشتر از کودک و ایجاد محیم خانوادگی امن تر برا و کم کننده می باشد.
 لکنت زبان )(stutteringنوعی نقص در گفتار ،که معموالً با مکث و تکرار غیراراد کلمات که به میدت طیوالنی ادامیه داشیته باشید
همراه است .راه تشخیص این عارضه این است که دانش آموز تند ححبت کرده و یا متنی را بخواند .هر چند
راه ها مختلفی برا رفع این مشکل توحیه می شود(مانندگفتار درمانی )ولی شاید راه حل مؤثرتر و ساده
تر بی توجهی والدین به نوع گفتار کودک و آموزش چند ماهه و به آرام ححبت کردن است.

 بی اختیاری ادرار(Inconectinency) :دفع غیراراد ادرار در روز یا شب ،حداقل به مدت  1ماه و در هفته  8بار تکرار شود .این عارضه در پسیران
شیوع بیشتر نسبت به دختران داشته و با افزایش سن  ،شیوع آن کاهش مییابد .علل مطیرح شیده بیرا
این عارضه ،تولد نوزاد جدید ،مهاجرت ،نقل مکان ،اختالف بین والدین ،طالد و سایر اختالالت روان پزشکی
مانند تأخیر تکاملی ،اختالل کم توجهی ،بیش فعالی ،بیمار ها جسمی مانند دیابت و کم کیار تیروئیید
میباشدکه بر رو عملکرد اجتماعی دانش آموز اثر خواهد گذاشت.
 افسردگی و گوشه گیری )(Depretionحالتی که دانش آموز در هنگام تحت فشار بودن و ناامید نشان میدهد .عالئم آن باال بودن میزان تحری
پذیر کاهش اعتماد به نفس بی تفاوتی سطح پائین انرژ آشفتگیها خوردن و خوابیدن ،خستگی  ،افت
تحصیلی  ،سردرد ،گوشه گیر  ،شرکت نکردن در فعالیتها دسته جمعی و گرایش بیه کنیاره گییر و در
خلوت نشستن میباشد.
 پرخاشگری )(aggressionرفتار که هدف آن حدمه زدن به خود یا دیگر میباشد .نداشیتن وضیع روحیی مطلیوب بیه دلییل ابیتال بیه
بیمار ها روحی -روانی بحرانها ناشی از بلوغ ،اضطراب و هیجان ،احساس حقارت ،غیرور و  ...موجیب بیروز
پرخاشگر میشود .رفتارها پرخاشگرانه در مدرسه ممکن است به حورت برخورد بدنی با همساالن و در منزل
با افزاد خانواده بروز کند.
 تیک یا جهش عضالنی :24

تی که به آن اسپاسم عادتی نیز می گویند،عبارت است از حرکات ناگهانی ،سریع ،غیر اراد  ،متناوب و تکرار
که شبیه تکان خوردن ی عضله است .این عادت در  9سالگی به اوز خود می رسد ،شامل بر هم زدن پل هیا،
انقباض و کشش حورت ،کشیدن حورت ،تکان دادن شانه ها ،با حدا بینی را باال کشیدن ،سیرفه کیردن ،غدغید
کردن با زبان یا حرکات پیچیده دیگر است .اغلب والدین نسبت به تی کودکشان حساسیت نشان میی دهنید و
بر سر کودک داد می زنند و او را سرزنش می کنند و یا مورد تمسخر قیرار میی دهنید .ایین کودکیان اغلیب در
خانواده هایی زندگی می کنند که درگیر و هیجان روانی زیاد است .اکثر این کودکان نشانه ها عصبی دیگر
نیز دارند ،مانند ت بی قرا  ،عصبانیت،ترس ،ناخن جویدن ،اختالل در خواب و غییره .نکتیه مهیم در حیل ایین
مشکل درمان کودک است نه درمان تی  .به همین منظور توجه به بهبود بخشییدن وضیع کیودک در خانیه ییا
مدرسه که در آن جا تی به وجود آمده است .رفع مشکالت درسی و تطبیق با مدرسه ،مخصوحا اگیر تیی در
دبستان و به علت مسائل درسی پیش آمده باشد ،یا برخورد معلم ،همکالسی مزاحم و تکالیف سنگین از اهمیت
برخوردار است .حل این مشکل باید بر اساس آموزش والدین نسبت به رفیع مشیکالت محیطیی ،تصیحیح رفتیار
خود ،بی توجهی به رفتار عادتی کودک و ابراز نگرانی نکردن از این حرکات ،میانع شیدن از انجیام آن و مالمیت
نکردن کودک از انجام این حرکات حورت می گیرد.
 مشکالت تغذیه ای:مشکالت تغذیه ا اغلب به حورت بی اشتهایی و کم اشتهایی بروز می کند .بی اشتهایی در حورت عیدم وجیود
بیمار ها عفون ی ،به علت احرار بیش از حد والدین در مورد غذا خیوردن کیودک ،دوگیانگی عیاطفی کیودک
نسبت به مادر ،ضایعات هیپوتاالموس ،وسواس ،افسردگی و انضباط سیخت در میوردن غیذا خیوردن میی باشید.
بنابراین توحیه می شود از تغذیه اجبار کودک خوددار و با ایجاد محیم شاد وتنوع در غذا ،در رفیع عیوارض
عصبی و سالم ساز شخصیت کودک کوشش شود .اگر مادر ،معیار سالمت کودک را به حورت منطقی بشناسد
به هیچ وجه کودک خود را با دیگر مقایسه نمی کند.و کودک خود را کم اشتها نمی داند .لذا همکار والیدین
در برطرف کردن این مشکل سهم بسزایی دارد.
 اشکال در تمرکز حواسیکی از علل اشکال در تمرکز حواس هوش پایین است ولی هیچ گاه تنها علت آن نیست کمی تمرکز ممکن است
به علت احساس نا امنی ،بی حوحلگی و نداشتن انگیزه ارتباط داشته باشد .ممکن اسیت دانیش آمیوز بیه یی
موضوع درسی عالقه نداشته باشد و برا درس دیگر که توانایی و انگیزه ها الزم را دارد عالقیه نشیان دهید.
اشکاالت فیزیولوژیکی در اندام ها حسی نیز توان فعالیت این اندام ها را کاهش داده و باعیث خسیتگی و عیدم
تمرکز می شود آگاهی از علت می تواند مربیان و معلمان را در کاهش مشکل یار دهد.
 مشکالت یادگیری در کودکان:هر چند هوش عامل یادگیر است ،اما به تنهایی همه مسایل را حل نمی کند .انتظارات غیر منطقی والیدین در
کسب موفقیت کودک موجب آسیب دیدن حس اعتماد به نفس کودک و کاهش قیدرت درک و خواهید شید.
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دانش آموزان ناتوان در یادگیر  ،در ی یا چند یادگیر در ارتباط با فهمیدن یا کاربرد زبان شیفاهی و کتبیی
ناتوانی نشان می دهند و عمدتا عملکرد تحصیلی پایین تر نسبت به سطح هوشی خود دارند .چنانچه هر ی از
اختالالت فود در دانش آموز دیده شود بایستی به پزش یا کارشناسان مربوطه ارجاع غیرفور شود.
-6ارزیابی و سنجش شنوایی
حس شنوایی از جمله حواسی است که بالفاحله پس از تولد شروع به فعالیت میکند .این حس باعث میی شیود
تا ارتباط انسان با دنیا پیرامون برقرار شده و فرد از وجود عوامیل خطیر آگیاه شیود .تیأثیر ایین حیس در امیر
یادگیر و ایجاد تعادل در بدن ثابت شده است .توجه به سالمت شنوایی چیه قبیل از دوران تحصییل و چیه در
جریان یادگیر درس از اهمیت بسیار برخودار است بسیار از کودکان که در مدرسه ،دچیار بیی عالقگیی ،بیه
درس و کالس هستند و به عنوان دانش آموزان کم استعداد یا تنبل معرفی میشوند ،دچار افت شنوایی هستند.
وجود بیمار در هر ی از قسمتها گوش ،سبب افت شنوایی خفیف تا کامل مشکالت تکلمی و آشفتگیها
یادگیر میگردد.
عواملی که باعث ناراحتی گوش میشود عبارتنداز:
-3
-8
-1
-1

قرار گرفتن در معرض سروحدا شدید در مدت طوالنی که بتدریج باعث از بین رفتن قیدرت شینوایی
شده و کر دائمی ایجاد میکند.
ابتالء به برخی از بیمار ها عفونی ،مانند گلودرد استرپتوکوکی و سرخ کیه موجیب عفونیت گیوش
میانی گردیده و در حورت عدم درمان ،ایجاد ضایعه در گوش میانی مینماید.
عدم استفاده از گوشیها محافظ در محیم کیار پرسروحیدا ،در وقیت شیناکردن و شییرجه رفیتن در
استخر
پاک کردن مجرا گوش توسم اشیاء نوک تیز چون کبریت ،سنجاد سر و نظیر آن.

مراقبت از گوشها
-3
-8
-1
-1
-1

محافظت از گوش ها در برابر تغییرات جو  ،که گوش ها دچار آفتاب سوختگی و یا سرمازدگی نشوند.
تمیز نکردن گوش ها با چوب کبریت ،خالف دندان ،سنجاد سر و ...
درمان به موقع بیمار سرماخوردگی و خوددار از شنا کردن هنگام سرماخوردگی
استفاده کردن از گوشیها محافظ ،در هنگام شناکردن یا شیرجه رفتن در آب
استفاده کمتر از وسایلی چون واکمن ،هندزفیر  ،تلفن همراه ،به دلیل داشتن امواز و شدت حوت باال

بیماری های گوش خارجی :
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-3
-8
-1

سرمازدگی
وارد کردن اجسام خارجی به داخل مجرا گوش
افزایش بیش از حد سرومن در مجرا گوش خارجی

بیماری های گوش میانی :
 -3عفونت ها اوتیت
 -8پاره شدن پرده حماخ (T.M)3
بیمارهای گوش داخلی :
-3
-8
-1
-1

افت شنوایی در اثر سر و حدا
سرخجه مادرزاد
اوریون
پیر گوشی

معاینه گوش :
برا شناخت مشکالت گوش در حد مراقبت ها اولیه از راه می توان اقدام کرد
 -3مشاهده
 -8لمس
 -1معاینه با چراغ
در مشاهده ،ناهنجار ها گوش مانند کم و کیف چین خوردگی الله و وجود ناهنجیار هیا میادر زاد
گوش خارجی قابل شناسایی است .درلمس ،برخی از عوارض عفونی مانند کورک مجرا خارجی گوش که با
درد نیز همراه است قابل تشخیص خواهد بود .در معاینه با چراغ ،باید الله گوش را بیه سیمت بیاال و خیارز
کشید و اتوسکوپ را وارد گوش کرد.
روش های اندازهگیری میزان شنوایی
تست نجوا:
معاینه دانش آموز باید در ی اتاد  8-1متر و در شرایطی آرام ،هر گوش جداگانه مورد آزمیایش قیرار گییرد.
دانش آموزان باید بطور جداگانه مورد معاینه قرار گیرند دانش آموز بایید در فاحیله  89سیانتی متیر در کنیار
آزمایش کننده قرار گرفته و گوش دیگر را با دست بپوشاند .دانش آموز نباید ناظر بر حرکات لب معاینیه کننیده
Tempanic Membraine:T.M

1
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باشد فرد معاینه کننده ،کلمات یا اعداد چند سیالبی مانند دییوار ،چهیل و یی و  ...را نزدیی گیوش معاینیده
شونده و بصورت نجوا میگوید و از و می خواهد تا کلمات شنیده شیده را تکیرار کنید بیه ایین ترتییب ،میوارد
مشکوک ،بخصوص دانش آموزانی که در طی سال تحصیلی به عنوان دانش آموز بی عالقه شناخته شده و یا نمره
دیکته آنها کم بوده است جداگانه معاینه میشوند.
تست دیاپازون) : (Turning Forkدیاپازون وسیله فلز معوال از جنس استیل به شکل  Uکیه دسیته ا در
قسمت پایینی آن قرار گرفته است .با کم دیا پازون تست ها زیر را می توان انجام داد
 -3تست رینه دو شاخه دیاپازون را با فشار دو انگشت به ارتعاش در آورده ابتدا مقابل گوش خود قرار میی
دهیم تا ببینیم حدایی از آن به گوش می رسد سپس جلو مجرا خارجی گوش راست و چ معاینه
شونده قرار داده می دهیم سپس در همان حال که مرتعش است پشت گیوش رو اسیخوان ماسیتوئید
قرار داده می شود و پرسیده می شود در کدام وضعیت حدا را بهتر می شنود.در حقیقیت بیا ایین روش
انتقال حدا از راه هوا و از طریق استخوان را چ می کنیم .در حالتی که گوش سالم است و گوشی کیه
اختالل داخلی عصبی دارد زمانی حدا بهتر شنیده می شود که دیاپازون مقابل الله گوش باشد پس رینه
مثبت است .اگر مشکل در گوش خارجی باشدو میانی باشد زمانی بیمار حدا را بهتر می شنود کیه رو
استخوان ماستویید باشد پس رینه منفی است.
 -8تست وبر دیاپازون را مرتعش می کنیم از قسمت دسته آن را وسم پیشانی می گذاریم در گوش سیالم
هر دو گوش حدا را یکسان دریافت می کندو تست وبر مثبت است .و اگر گوش خارجی و میانی مشکل
داشته باشد با گوش بیمار حدا را بهتر دریافت می کند پس تست وبر منفی است .اگر در گوش داخلی و
عصبی مشل داشته باشد با گوش سالم حدا را می شنود و تست وبر مثبت است.
 -1تست شواباخ در این تست معاینه کننده که خود باید شنوایی سالمی داشته باشد میزان شنوایی کودک
را با خود مقایسه می کند .به این ترتیب که پاییه دیاپیازون میرتعش شیده را رو زائیده پشیت گیوش
استخوان گیجگاه کودک گذاشته و پس از آن که کودک حدا دیاپازون را دیگیر احسیاس نکیرد آن را
رو زائده ماستوئید خود می گذارد و در حورتی که قادر به درک حدا باشد می تواند بگوید که شنوایی
کودک کمتر از طبیعی است و همین کار را برا اندازه گیر شنوایی از راه هوا می تواند انجیام داده و
اظهار نظر کند
شنوائی سنجی ) (Audiometeriشنوائی سنج دستگاهی است که میتواند حداها خالص میورد دلخیواه
آزمایش کننده را تولید کند .حداها خالص ،به وسیله گوشیها بسیار حساس و با کیفیت عیالی از راه گیوش
بیرونی و میانی ،به ساز و کار ادراکی منتقل میشود (انتقیال هیوایی  .)Air Conditionوسییله دیگیر بیر رو
شنوایی سنج نصب شده که ارتعاشها حدا را مستقیماً از راه جمجمیه بیه گیوش درونیی مییفرسیتد (انتقیال
استخوانی )Bon Conditionبرا انجام ادیومتر اول باید گوش سالم را معاینه کرد چون اگر ترشح یا عفونت
داشته باشد باعث افت شنوایی می شود .برا انجام این کار در اتاقی آرام گوشیی را رو گیوش معاینیه شیونده
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گذا شته و در مقابل او می نشینند .فرد معاینه شونده زنگی در دست دارد که به محض شنیدن حدا زنی را بیه
حدا در می آوردو بر اساس آن نمودار رسم می شود .گوش انسان فرکانس حدود  89الی  89999هرتز را میی
شنود .آستانه شنوایی انسان  9تا 389دسی بل است .شنوایی گوش نرمال  9تیا  81دسیی بیل اسیت اگیر افیت
شنوایی  81تا  19دسی بل باشد ،شنوایی ضعیف است و  19تا  19دسی بل ،نیمه شنوا و 19تا  99دسیی بیل،
ناشنوا شدید .قابل ذکر است که در حال حاضر دقیقترین تست سنجی شنوایی ،استفاده از دستگاه ادییومتر
میباشد.
 -6بهداشت چشم و دستگاه بینایی
اشیاء مورد استفاده قرار

چشم یکی از اعضا مهم بدن است که برا درک و تشخیص شکل ،فاحله ،بعد و رن
می گیرد .دستگاه بینایی شامل قسمت ها زیر است
 -3کره چشم که قسمت احلی بینایی را تشکیل می دهد.
 -8ضمایم چشم مثل پل ها ،مژه ها ،ملتحمه ،غدد اشکی و مجار و کیسه اش که حفاظت ،سالمت
و سهولت اعمال فیزیولوژیکی چشم را تأمین می کند.
 -1عضالت گراننده چشم که در باال ،پایین ،خارز و داخل چشم قرار گرفته و عهیده دار حرکیات چشیم در
جهات مختلف است
معاینه چشم
چشم باید از لحاظ شکل ،اندازه ،رن  ،حرکت و تقارن در وضعیت ثابت و متحرک بررسی شود
انواع مختلف عیوب انکسار
 -3دور بینی در این حالت تصویر در عقب شبکیه کانونی می شود و نتیجیه آن محیو و نامشیخص بیودن
تصویر است .علت آن مربوط به کوچکی کره چشم یا ضعف قدرت انکسار قرنیه یا عدسیی میی باشید.
میزان دور بینی افراد از  8تا  81سالگی به تدریج کاهش می یابد.عالئم این عارضیه سیردرد و خسیتگی
چشم در مواقع مطالعه است .احالح آن عین ها با عدسی محدب می باشد.
 -8میوپی یا نزدی بینی در این حالت تصویر در جلو شبکیه کیانونی میی شیود(.به علیت بزرگیی کیره
چشم) .این حالت در سنین بلوغ  89-38سالگی افزایش می یابد و پس از آن به تدریج کاهش می یابد.
عالمت مشخص آن ناتوانی دید اشیاء دور مثل نوشته ها رو تخته سیه یا عالئم رانندگی در جاده هاست.
غالبا کودکان نزدی بین در موقع مطالعه پل ها را به هم نزدی کرده که موجب سردرد و تحری و آزار پلکی
آن ها می شود.
 -1آستیگماتیسم این حالت نوعی اختالل دید است که به علت اختالف قیدرت انکسیار نصیف النهیار
مختلف چشم یا انحنا ناهماهن قرنیه ایجاد می شود.
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در موارد خفیف احساس خاحی کودک را متوجه این مشکل نمی کند .در اشکال شدید کودک کتاب را به چشم
خود نزدی و زاویه پل هایش را نیز تنگتر می کند به همین علت موقع مطالعه زود خسته شده یا دچار سردرد
می شود.
 -1پیر چشمی عدسی چشم از بدو تولد نرم و قابل انعطاف بوده که بتدریج در حال سفت شدن می باشید
و نسبت به انجام عمل تطابق یعنی تغییر انحنا آن بوسیله انقباض عضیالت مژگیانی آرام آرام تنبیل و
کندتر می شود به نحو که در اواسم دهه چهارم عمر شخص با دید طبیعی نمی تواند خطیوط رییز را
بخواند یا اشیا نزدی را به خوبی ببیند عالمت بروز آن تار دیدن اشیاء نزدی یا خطیوط رییز در وقیت
مطالعه است.
بیماری های چشمی  :لوچی( استرابیسم)  ،اگر عضالت چشمی توازن خود را از دست دهند کره چشم به ی
سمت(داخل یا خارز) کشیده می شود .گل مژه ،وقتی پیاز مو مژه دچار تورم شود توده متیورم چرکیی شیبیه
جوش ایجاد می شود یکی از علل آن رعایت نکردن بهداشت فرد است.
تراخم به علت باکتر کالمیدیا بوده وتار قرنیه را ایجاد می کند.
شب کور به علت کمبود ویتامین  Aاتفاد می افتد.
قرمز چشم به علت حساسیت یا عفونت باید سریع درمان شودتا از زخم قرنیه جلوگیر شود.
زرد چشم می تواند نشانه مشکل کبد و یرقان بوده باید سریعا درمان شود.
ورم ملتحمه یا congactivityاز بیمار ها قابل انتقال در دوران مدرسه اسیت و گیاهی میی توانید عالمیت
سرخ  ،سرماخوردگی ،و آبله باشد.
نیستاگموس ،حرکات پرشی ،سریع و مداوم به شکل عمود و افقی در چشم هاسیت کیه ییا ناشیی از سیسیتم
عصبی یا دستگاه بینایی و یا نتیجه اختالالت قسمت حلزونی گوش است
سنجش بینایی  :اختالالت بینایی در سالمت دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی او اثر منفی دارد .آموزگاران بیه
علت تماس دائمی با شاگردان بهتر از هر شخص دیگر میتوانند کسانی را که مشکوک بیه اخیتالل قیوه بینیایی
هستند شناسایی کنند و آنها را به خانه بهداشت ارجاع دهند.
عالئم اختالل بینایی عبارتنداز
 -3خیلی نزدی یا خیلی دور نگهداشتن کتاب در هنگام مطالعه
 -8ناتوانی در تشخیص اشیاء یا نوشتهها در فاحله  1تا  8متر
 -1نارسایی دید در هنگام غروب آفتاب
 -1سردرد
تمامی دانش آموزان هر سال ی بار باید به روش زیر مورد معاینات بینایی قرار گیرند
بینایی سنجی :
وسیله ساده ا که در مدارس استفاده می شود ی

حفحه یا اشل معاینه دید دکتر اسنلن ( )Snellenاست
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-

-

تابلو دید ) (Eرا درجا مناسبی متناسب با قد دانش آموز(حدود  3تا  3/1متر از سیطح زمیین) نصیب
کرده به نحو که نور کافی بر آن بتابد .بهتر است تابلو روبرو پنجره باشد و دانش آموز مورد معاینیه،
پشت به پنجره قرار گیرد.
دانش آموز در فاحله  8متر از تابلو دید ،روبرو آن قرار گیرد.
با چشم پوش یا کف دست یکی از چشمهایش را به طور که فشار بر آن وارد نشود بپوشاند.
حروفی را از باال به پایین انتخاب کرده و جهت قرار گرفتن دندانه  Eسؤال شود.
به همین ترتیب چشم دیگر و بعد هر دو چشم معاینه شود.

نکات مهم در معاینه چشم :
 ابتدا چشم راست( )OD= ocular Dexterبعد چشم چ ( )OS= Occular Sinsterسیپس هیردو چشم با هم ()Occular Uterque = OUمعاینه شود.
 برا بچه هایی که عین دارند دو مرتبه معاینه الزم است.معاینه با عین Cum correction= CC ،
معاینه بدون عین Sim correction = SC ،
 در هنگام آزمایش چشم ،مراقب حرکات دانش آموز مانند جلو آوردن سیر ،تنی کیردن چشیم ،رییزشاش یا پل زدنها پی در پی باشید.
 اگر دانش آموز با دست ،چشمش را فشار دهد یا پل را بمالد ،تعیین دید چشم تقریباً تا یی دقیقیه وکمی بیشتر از آن ححیح نیست و باید حبر کرد تا چشم به وضع عاد برگردد.
 اکثر دانش آموزانی که ی چشمشان ضعیف تر از چشم دیگر است ،نمیدانند که دید رضایت بخش آنهامربوط به چشم سالم است و تصور میکنند هر دو چشم آنها خوب میبیند .دقیت بیرا کشیف چنیین
موارد ضرور است.
 حورت دانش آموز در هنگام معاینه باید کامالً مقابل تابلو قرار گییرد و مسیتقیماً بیه روبیرو نگیاه کنید.گرداندن سر یا چشم به یکطرف ممکن است دلیل اختاللی در دید و یا در ساختمان درونی چشم باشید
که باید در نظر گرفته شود.
 تابلو دید دارا  39ردیف (از دو دهم تا یازده دهم) است و بایسیتی در معاینیه ،از حیروف در جهیاتمختلف استفاده شود.
 برا نشان دادن حروف  Eنباید نشانگر( مداد یا هر وسیله دیگر که برا نشان دادن حروف اسیتفادهمی شود) را زیر حرف مورد نظر قرار داد.
 -تعداد حروفی که در هر ردیف پرسیده می شود از فرمول+3

به دست می آید ( به عنوان مثال اگر در

ردیفی  39حرف وجود داشته باشد با استفاده از این فرمول باید  8حرف این ردیف پرسیده شود).
موارد ارجاع به مرکز بهداشتی درمانی
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 -3دید هر ی
 -8دید ی

9
از چشمها کمتر از نه دهم (
10

چشم بیش از ی

1
دهم (
10

) باشد.

) با چشم دیگر تفاوت داشته باشد.

10
 -1دید هر دو چشم با هم کمتر از ده دهم (
10

) باشد.

 -8ارزیابی وضعیت سالمت دهان ودندان:
دهان در اعمال زیاد چون ححبت کردن ،خندیدن ،چشیدن ،گازگرفتن ،جویدن و بلعیدن غذا نقش احلی را به
عهده دارد .دندانها هر کدام با شکل ویژه خود به اعمال بریدن (دندان ها پییش) ،پیاره کیردن (دنیدان هیا
نیش) ،نرم و له کردن (دندانها آسیا) و نهایتاً به عمل جویدن غذا کم میکنند.
الیه و سطو مختلف دندانی:
الیهها
-

مختلف دندانی به ترتیب از سطح به عمق عبارتنداز
مینا خارجی ترین الیه پوشاننده تاز که سخت ترین بافت بدن میباشد.
عاز الیه زیرین مینا یا الیه میانی دندان
مغز دندان داخلی ترین قسمت دندان که حاو اعصاب و رگها خونی است.
لثه بافت نرم پوشاننده استخوان ف ها از بافتها نگهدارنده دندان است.
سمان الیه بیرونی ریشه که سطح آن را میپوشاند.
استخوان ف بافت سخت نگهدارنده دندان

سطوح مختلف دندانی
هر دندان دارا  1سطح است .سطح خارجی ،سطح داخلی ،سطح جونده ،سطح بین دندانی ییا سیطوح کنیار .
(هر دندان دو سطح کنار دارد)
دورهها دندانی:
هر فرد در طول زندگی خود حاحب دو نوع دندان میشود شیر و دائمی و سه دوره دندانی را پشت سر میی-
گذارد .دوره دندان شیر دوره دندانی مختلم (دورها که دندان ها شیر به تدریج جا خیود را بیه دنیدان
ها دائمی میدهند و در دهان فرد مخلوطی از دندان ها شیر و دائمی دیده میشود) و نهایتیاً دوره دنیدان
دائمی.
الف) دندانها شیر
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تعداد کل دندان ها شیر  89عدد میباشد (در هر ربع ف  1دندان) .زمان رویش اولین دندان شیر حیدود
 8ماهگی بوده که این دندان ها در سن  8تا  8/1سالگی تکمیل میگردند .اگر زمان رویش هر دندان نسیبت بیه
زمان احلی آن با توجه به جدول حدوداً  7ماه به تأخیر بیفتد ،فرد باید ارجاع داده شود.
جدول  - 3زمان رویش دندانها شیر
دندانها

()13

پیش میانی

پیش طرفی

آسیای اول

نیش

آسیای دوم

فک
ف

باال

 1-38ماهگی

 7-31ماهگی

 38-88ماهگی

 31-37ماهگی

 81-11ماهگی

ف

پائین

 8-39ماهگی

 39-38ماهگی

 39-81ماهگی

 31-31ماهگی

 81-13ماهگی

ب) دندانهای دائمی:
تعداد کل دندان های دائمی (با در نظر گرفتن دندانهای عقل)  32عدد میباشد (هر ربع فک  8دندان).
زمان رویش دندان دائمی ،حدود  6سالگی بوده که این دندان ها در سن  6-11سالگی (به جز دندان عقل) تکمیل موی-
گردند .حدوداً از سن  5/5تا  12سالگی به تدریج دندانهای شیری لق شده و میافتند .معموالً  2تا  6ماه پس از افتوادن
هر دندان شیری ،دندان دائمی جانشین رویش مییابد و تا پایان عمر در دهان باقی میماند.
جدول- 2زمان رویش دندانهای دائمی ()13
دندانها

پیشمیانی

پیشطرفی

نیش

اولین

دوموووین اولووووین دومووووین سوووومین آسووویای

آسوووویای آسووویای آسووویای آسوووویای بزرگ (دندان عقل)
کوچک

کوچک

بزرگ

بزرگ

فک
فک باال

 9-1سالگی

1-7سالگی

33-38
سالگی

39-33
سالگی

39-38
سالگی

8-9
سالگی

38-31
سالگی

 39-83سالگی

فک پائین

 8-9سالگی

 9-1سالگی

7-39
سالگی

39-38
سالگی

33-38
سالگی

8-9
سالگی

33-31
سالگی

 39-83سالگی

تفاوت دندانهای شیری و دائمی
جدول 3-1تفاوت میان دندانها شیر و دائمی ()13
معیار

دندان شیری

دندان دائمی

اندازه

کوچ تر

بزرگتر

رن

روشن

کدر

تاز

کوتاهتر (پیاز شکل)

بلندتر
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طود

تن تر

گشادتر

سطح جونده

کوچ تر

بزرگتر

ریشه

باری تر

پهنتر

ضخامت مینا

نازکتر

ضخیمتر

ضخامت عاز

نازکتر

ضخیمتر

مغز دندان

وسیع

کوچ تر

اهمیت دندانهای شیری و دندان  6سالگی :
خیلی از افراد هنوز تصور میکنند که دندانها شیر اهمیتی ندارند چرا که به زود جایشان را به دندان ها
دائمی خواهند داد .در حورتیکه این دندان ها وظایف اساسی و مهمی را بر عهده دارند و عبارتنداز
 -3حفظ فضا الزم برا رویش دندان ها دائمی
 -8کم به رشد و تکامل حورت
 -1اهمیت در جویدن و هضم غذا
 -1اهمیت در تکلم و بیان ححیح حروف
 -1اهمیت در رویش ححیح دندان ها دائمی( .پوسیدگی دندان شیر میتواند موجب آسییب بیه جوانیه
دندان ها دائمی زیرین خود بزند .دندان  8سالگی اولین دندان آسیا بزرگ دائمیی مییباشید ،زمیان
رویش آن در  8سالگی است .این دندان اگر در جا ححیح و زمان مناسب رویش پیدا کنید ،مییتیوان
انتظار داشت سایر دندانها دائمی هم ححیح و مرتب رویش یابند محل رویش پشیت آخیرین دنیدان
شیر یعنی آسیا دوم شیر است .این دندان اولین دندان دائمی است که بدون افتادن دندان شیر
میروید .لذا اکثر والدین تصور میکنند دندان شیر است تالشی برا مراقبت و تمیز نگیه داشیتن آن
نمیکنند .به همین علت زودتر پوسیده شده و از بین میرود و مشکالت دندانی بعد را ایجاد میکند.

روش انجام معاینه :
 -3دانش آموز را رو حندلی بنشانید .مقابل او ایستاده و از بخواهید که دهان خود را کامالً باز کیرده و بیا
چراغ قوه فضا دهان را روشن کنید.
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-8

-1
-1
-1
-8
-9
-1

ابتدا سطح جوندة دندان ها ،بعد سطح لبی و در آخر سطح زبانی دندان ها و لثهها را نگیاه کنیید .بیرا
معاینه هر ی از این سطحها باید از ی طرف شروع کنید و به طور منظم به طرف دیگر فی حرکیت
کنید.
برا اینکه لثه و دندان ها ف پائین ی طرف به خوبی دیده شود ،از بیمار بخواهید زبان را به طرف
دیگر برده و با استفاده از چوب زبان آن را نگه دارید.
برا اینکه لثه و سطح لبی دندان ها ف باال و پائین را به خوبی معاینه کنید باید با چوب زبان ،لبها
و گونهها را از سطح لثه دور کنید.
تمام سطوح را در ت ت دندان ها معاینه کنید .وجود پالک دندانی ،جرم و پوسیدگی دنیدان (از یی
لکه کوچ قهوها کم رن یا بسیار پررن تا سوراخ شدگی دندان ها) را بررسی کنید.
در حورتی که ال دندان ها خردهها غذا دیده شود نشانه آن است که شخص از دندان هیایش خیوب
مراقبت نمیکند.
به تمام قسمت ها لثه نگاه کنید تا در حورت تورم متوجه آن شوید.
نوک زبان را با گاز تمیز بگیرید و کمی به سمت خارز بکشید و سپس کف دهان ،زیر زبان ،کیام داخیل
گونهها و لبها را به خوبی نگاه کنید تا در حورت زخم ،غده یا هر چیز غیرطبیعیی دیگیر متوجیه آن
بشوید.

خصوصیات لثه سالم :
لثه سالم دار قدام محکمی بوده و کامالً بر رو استخوان چسبیده است .همچنین در محیل تمیاس بیا دنیدان
کامالً حاف و دارا لبه تیز میباشد .رن لثه سالم حورتی است ولی در برخی افراد که رن چهره تییره دارنید،
رو لثه آنها هم لکهها قهوها رن دیده میشود .اگر سایر عالیم لثه سالم مشاهده میگردد و فقم رنی آن
قهوها است این لثه هم سالم میباشد.
علت ایجاد بیماری لثه:
وقتی پالک میکروبی در کنار لثه باقی بماند با ترشح مواد سمی به لثه آسیب میرساند .به تدریج با رسوب میواد
معدنی در پالک ،جنس پالک سخت تر شده و به حورت الیه آهکی سختی به دندان مییچسیبد .بیه ایین الییه
آهکی که به رن سفید ،زرد یا قهوها رن میباشد جرم میگویند.
نشانههای بیماری لثه :در آغاز بیمار  ،لثه قرمز رن

و پرخون شده و همچنین لبهها تیز لثیه حالیت تیورم

پیدا کرده و برجسته میشوند .قوام لثه نیز شل میگیردد و در هنگیام خیوردن مییوههیا سیفت و ییا مسیواک
خونریز میکند .در این حالت به بیمار لثه ،التهاب لثه یا ژنژویت میگویند .ادامه یافتن این بیمار سیبب
تحلیل رفتن لثه میشود .یعنی به تدریج بیمار به نواحی زیرین یعنی اسیتخوان هیا دنیدان سیرایت کیرده و
باعث تحلیل رفتن استخوان میشود.
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پیشگیری و درمان بیماری لثه :مسواک کردن مرتب و به روش ححیح همان گونه که باعث سالمت دندان ها
میشود ،سالمت لثهها را نیز تأمین میکند .معموالً در خیلی از میوارد مسیواک کیردن حیحیح باعیث بهبیود
بیمار لثه میشود .استفاده از نگ دندان ،دهان شویه آب نم (نصف قاشق چا خور نم در ی لیوان آب
جوشیده سرد شده) همراه با ماساژ لثهها نیز مؤثر است.
بوی بد دهان :عبارت است از بو نامطبوعی که در هنگام ححبت کیردن و ییا نفیس کشییدن بعضیی از افیراد
احساس میشود که میتواند نشانه و عالمتی از ا ختالالت دهان و دندان و یا بعضیی بیمیار هیا سیسیتمی
باشد و از لحاظ اجتماعی برا شخص ایجاد مشکل نماید .به طور کلی می توان به علیل داخیل دهیانی وخیارز
دهانی اشاره کرد.
عوامل داخل دهانی
-

عدم رعایت بهداشت دهان و دندان
اشکال در ترشح بزاد یا قطع ترشح آن
دندان ها پوسیده عفونی
ناهنجار ها دندانی و ردیف نبودن دندان ها در فکین و گیرکردن مواد غذایی
بیمار ها لثها
زبان (به علت وجود شیارها بر رو زبان و تمیز نشدن آن)
پروتزها دندانی نامناسب
جراحیها دهان ،کشیدن دندان و عدم توجه به توحیهها دندانپزش
ضایعات بدخیم دهانی

عوامل خارج دهانی
-

بیمار ها بینی
سینوزیت
بیمار ها دستگاه تنفسی فوقانی
بیمار ها ریو
بیمار ها دستگاه گوارش
دیابت
اختالالت و تغییرات هورمونی زمان بلوغ یا حاملگی
مصرف الکل و انواع دخانیات

 -سایر بیمار ها سیستمی
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موارد ارجاع در معاینه دهان و دندان :
-

درد شدید
تورم رو حورت یا داخل دهان (با درد یا بدون درد)
بد بودن حال عمومی بیمار (تب -لرز -رن پریدگی و ضعف)
درد زمان خوردن یا نوشیدن غذاها سرد ،گرم ،ترش ،شیرین یا هنگام فشار دندانها رو هم
وجود جرم دندانی
خونریز
پوسیدگی در دندان ها دائمی و شیر
وجود تورم لثه (که با عالمت پرخونی ،تورم ،درد و وجود ترشحات مشخص میشود)
باقی ماندن دندان ها شیر با تأخیر بیش از  8سال از رویش دندان ها دائمی
وجود ضایعه مشکوک در لبها ،گونهها یا دهان

پوسیدگی دندان :
چنانچه پس از مصرف مواد غذایی ،سطوح دندانها تمیز نگردد ،میکروبها داخل دهان به همراه خیردههیا
مواد غذایی و مواد قند الیها را رو دندانها تشکیل میدهند که پالک میکروبی نامیده میشود .بیا گذشیت
زمان میکروبها موجود در این الیه مواد قند را به اسید تبدیل میکنند .این اسید مینا دندان را بیه میرور
حل کرده و پوسیدگی ایجاد میشود.
عوامل ایجاد پوسیدگی :

 عدم رعایت ححیح و به موقع بهداشت دهان ودندان پیس از خیوردن غیذا و رسییدن میواد قنید بیه
میکروب ها پالک میکروبی ،حدوداً  8تا  1دقیقه بعد ،اسید تولید میشود که در طی  39دقیقه میزان
این اسید به حداکثر مقدار رسیده و تا حدود ی ساعت محیم دهان در حالت اسید باقی میمانید تیا
به حالت عاد برگردد .بنابراین بسیار تأکید میشود در حورت نداشتن مسیواک ،پیس از مصیرف میواد
غذایی حداقل دهان خود را با آب شستشو دهید.
 مصرف نامناسب مواد قند

 مقاومت شخص و دندان کمبود مقاومت شخص و دندان میتواند به یکی از سه علل ارثی ،مادرزاد و یا
اکتسابی باشد.
محلهای شایع پوسیدگی:

 شیارها سطح جونده در سنین اولیه رویش دندانها آسیا دائمی که دارا شیارها عمییق میی-
باشد ،به دلیل تجمع مواد غذایی در بین شیارها ،احتمال ایجاد پوسیدگی خیلی بیشتر است.

* بیمار ها سیستمی

،بیمار هایی هستند که دستگاه ها مختلف بدن را درگیر می کنند.مانند دیابت،فشار خون
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 سطوح بین دندانی به علت عدم دسترسی موها مسواک به این منطقه و عدم اسیتفاده از نیگ دنیدان،
میزان تجمع مواد غذایی و در نهایت احتمال پوسیدگی در این سطوح باالست.
 طود دندان یا ناحیه اتصال لثه با دندان معموالً میکروبها در ناحیه طود دندان تجمع مییابند .اگر در
هنگام مسواک کردن ،دقت کافی برا تمیز کردن این ناحیه حورت نگیرد پوسیدگی طود دندان ایجاد
میگردد .تجمع میکروب ها در این ناحیه باعث بروز بیمار ها لثه میشود.
عالیم پوسیدگی دندان :

 تغییر رن

مینا دندان به قهوها یا سیاه

 سوراخ شدن دندان
 بو بد دهان

 حساس بودن یا درد گرفتن دندان هنگام خوردن غذاها سرد ،ترش یا شیرین

 حساس بودن یا درد گرفتن دندان هنگام فشاردادن دندان ها رو هم یا هنگام خوردن غذا
 گیر کردن مواد غذایی بین دندان ها یا پاره شدن نگ دندان هنگام استفاده
مراحل پیشرفت پوسیدگی :
 شروع پوسیدگی از مینا دندان میباشد که معموالً با ی تغییر رن همراه است (قهوها یا سیاه رن با ادامه پوسیدگی به الیه زیرین (داخل عاز) دندان حساس به سرما ،گرما و شیرینی مییشیود و حتییگاهی در دندان دردها مداوم و شدید ایجاد میشود.
 در نهایت پوسیدگی به مغز دندان میرسد .این حالت معموالً با دردها شیدید شیبانه میداوم و خودبیهخود همراه میباشد و در حورت عدم درمان در انتها ریشه دندان عفونت ایجاد میشود که میتواند
باعث تورم در لثه یا حورت شود .گاه ممکن است به دنبال درد شدید دندانی ،به طور ناگهیانی ایین درد
ساکت شود که نشانه مرگ کامل مغز دندان است .چنین دندانی بیه عنیوان کیانون عفیونی بیرا بیدن
محسوب میشود و هر لحظه ممکن است باعث بروز مجدد عفونت شدید ،تورم و آبسه حاد گردد.
عوامل مؤثر در ایجاد پوسیدگی :
علل مختلفی برا ایجاد پوسیدگی مطرح شده است .ا ما به طور کلی میتوان گفت چهار عامل احیلی در ایجیاد
پوسیدگی دندان نقش دارند.
میکروب ها مواد قندیمقاومت شخص زمان
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پیشگیری از پوسیدگی :
با شکستن حلقه ها چهار گانه عوامل ایجاد پوسیگی می توان از ایجاد و پیشرفت پوسیدگی جلو گیر کرد.
شرایط یک مسواک خوب  :هدف احلی از مسواک کردن ،پاک کردن پالک میکروبی از رو دندان ها و لثیه
میباشد .کیفیت مسواک کردن (مسواک زدن ححیح) بیشتر از تعداد دفعات آن اهمیت دارد.
 جنس موها مسواک از جنس نایلون نرم و سرموها آن گرد باشد.

 کیفیت موها مسواک مرتب و منظم بوده و بیش از  1الی  1ماه از ی
نمود.

مسیواک نمییتیوان اسیتفاده

 اندازه مسواک مسواک کودکان کوچ تر از بزرگساالن است .همچنین اندازه دسته آن بیرا کودکیان
باید به گونها باشد که در دست ها کوچ کودکان قرار گرفته و در هنگام استفاده دست آنها نلغزد.
 شکل مسواک ترجیحاً دسته مسواک مستقیم باشد و خمیدگی بیش از حد نداشته باشد .مسواک هایی
که با دسته مستقیم هستند ،قدرت پاک کنندگی باالتر دارند.
خمیر دندان :امروزه اکثر خمیر دندان ها حاو فلوراید هستند که سبب مقاوم تیر شیدن دنیدان در برابیر
پوسیدگی میشوند .خمیر دندان ها دارا مواد هستند که به از بین بردن پالک ،رنگدانه و کنترل رسیوب
کم میکنند و نیز دارا خاحیت ضد پوسیدگی ،ضد حساسیت ،خوشبو و طعم کننده دهان میباشند.
نکات مهم :

 حداقل زمان برا مسواک زدن  1دقیقه میباشد.

 زمان ها مناسب برا مسواک زدن حبحها (بعد از حبحانه) ،ظهرها (بعد از ناهار)  ،شب هیا (قبیل از
خواب)
 الزم است مسواک کردن حتماً با خمیر دندان انجام شود .ولی در حوت عدم دسترسی به خمیر دندان با
آب خالی هم میتوان مسواک نمود .استفاده از نم خش  ،جوش شییرین و ییا سیایر پودرهیا جهیت
مسواک کردن درست نیست .زیرا سبب سائیدگی مینا دندان و خراشیدن شدن لثه میگردد.
روش صحیح مسواک کردن :
ابتدا دهان را با آب بشوئید .سپس به اندازه ی نخود خمیر دندان رو مسواک قرار دهیید .دنیدان هیا بیاال و
پائین باید جداگانه مسواک شوند .مسواک کردن از قسمت عقب ی سمت دهان شروع میشود و به ترتیب کلیه
سطوح خارجی ،داخلی و جونده کلیه دندان ها مسواک زده میشود .هنگام مسواک کردن باید موها مسیواک
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با زاویه  11درجه نسبت به محور طولی دندان در محل اتصال لثه و دندان قرار گیرد .بعد از قرار گرفتن مسواک
رو دندان و لثه ،ابتدا حرکات لرزشی (حرکات سریع و کوتاه) در محل باید حورت گیرد و پس بیا حرکیت میچ
دست ،موها مسواک رو سطح دندان از سمت لثه به طرف سطح جونده چرخانده شود .این حرکت  31تا 89
بار برا هر دندان باید انجام گیرد .تمیز کردن سطوح داخلی دندان ها هم مانند مسواک کردن سطوح خیارجی
آن حورت میگیرد ولی برا سطوح داخلی دندانها جلو ،مسواک را باید به حیورت عمیود بیر رو سیطوح
داخلی دندان ها قرار داد و با حرکات باال و پائین این سطوح را تمیز کرد .برا تمیز کردن سطح جونده ،موهیا
مسواک را در تماس با سطوح جونده قرار داده و کمی فشار دهید تا موها مسواک به خوبی به داخل شییارها
سطح جونده وارد شود .بدلیل تجمع خردهها مواد غذایی و میکروب ها رو سطح زبان ،بهتر است هر چند روز
ی بار ،رو زبان را با مسواک تمیز کرده ،پس از اتمام مسواک کردن ،مسواک را خوب بشوئید و در جیایی دور
از آلودگی نگهدار کنید .هیچ گاه مسواک خیس را در جعبه سرپوشیده نگذرایید .چیون رطوبیت هیوا داخیل
جعبه ،رشد میکروبها را تسریع میکند.

استفاده از نخ دندان :
سطوح بین دندانی به هیچ وجه با استفاده از مسواک تمیز نمیشوند و تنها با استفاده از نگ دندان میتیوان ایین
سطوح را تمیز کرد .نگ دندان ،نگ ابریشمی مخصوص است که باید از داروخانه تهیه شود.
روش استفاده از نخ دندان :
قبل از استفاده دست ها را با آب و حابون بشوئید .حدود  19تا  11سانتی متر از نگ دندان را برییده و دو طیرف
نگ را به دور انگشت بپیچید .سرانگشت آخر را ببندید و دو دست را از هم دور کنید تا نگ محکم کشیده شود .به
این ترتیب انگشت نشانه و شست هر دست آزاد باشد .قطعها از نگ به طول  8تا  8/1سانتی متر را بین انگشتان
شست و اشاره دستها نگه دارید .برا وارد کردن نگ بین دندان ها ف پائین از دو انگشت اشاره و بین دنیدان
ها ف باال از دو انگشت شست یا ی شست و ی انگشت اشاره استفاده کنیید .نیگ را بیا حرکتیی شیبیه اره
کشیدن به آرامی به فضا بین دندان ها وارد کنید .مراقب باشید فشار نگ ،لثه را زخمی نکند .پس از اینکه نگ را
وارد فضا بین دندانی کردید ابتدا نگ را به سطح کنار دندان جلویی تکیه داده و با مالیمت به زیر لبه لثه برده
و آن را به دیوار دندان چسبانده و چند بار به طرف باال و پایین حرکت دهید .سپس قسمت تمیز نگ را در همان
محل به سطح کنار دندان پشتی بچسبانید و همین کار را تکرار کنید .بعد از آن نگ را از ال دندان هیا خیارز
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کنید .آن قسمت از نگ را که برا این دندان ها استفاده کردهاید جابه جا کنید و نیگ کشییدن دنیدان بعید را
شروع کنید.

فلوراید چیست :
فلوراید ی ماده طبیعی است که باعث افزایش مقاومت دندان ها در برابر پوسیدگی میشود .این ماده معموالً از
راه آب آشامیدنی و کمتر از آن با غذاها دریایی مانند ماهی ،میگو ،چا و بعضی میوهها به بدن انسان میرسد.
میزان مناسب فلوراید آب آشامیدنی  9/9-3/8ppmمیباشد .اگر فلورایید آب آشیامیدنی یی منطقیه بییش از
اندازه باشد ( 8ppmیا بیشتر) نقاط رنگی رو دندان ها دیده شده و یا دندان ها زرد و قهوها میشوند که بیه
این حالت فلوروزیس میگویند.
روش های مختلف استفاده از فلوراید :
 دهان شویه سدیم فلوراید خمیردندان حاو فلوراید ژل و وارنیش فلورایدنکات الزم در استفاده از دهان شویه سدیم فلوراید  1/2درصد در مدارس :
-

هر بطر  819سی سی دهان شویه برا مصرف ی سال هر دانش آموز کافی است.
هفتها ی بار حدود  1سی سی (به اندازه ی درب بطر ) در هر بار مصرف میشود.
هر دانش آموز باید ی بطر مجزا داشته باشد و نام و نام خانوادگی او بر رو آن درز گردد.
پس از هر بار استفاده از دهان شویه درب بطر محکم بسته شود.
دانش آموزان اول ابتدایی بهتر است مراحل استفاده را چند بار با آب خالی تمرین کنند تا مطمئن شوید
دهان شویه را قورت نمیدهند.
محل نگهدار دهان شویه مناسب و باید دور از نور شدید و حرارت باشد.
برا جذب بهتر و بیشتر فلوراید بهتر است دانش آموزان قبل از دهان شویه دندانها خود را مسیواک
کنند و تا نیم ساعت چیز نخورند و نیاشامند و حتی دهان خود را با آب نشویند.
در جلسات اولیاء و مربیان جهت آگاهی والدین در رابطه با نقش فلوراید در تقوییت دنیدان هیا و نحیوه
استفاده از دهان شویه ححبت شود.
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 دهان شویه در طی سال تحصیلی حتماً در مدرسه استفاده شود و پس از آموزش الزم به والدین در طیتعطیال ت تابستانی به ایشان تحویل گردد تا دانش آموز به طور مرتب در منزل با نظارت والدین از دهان
شویه استفاده کند.
 ترجیحاً روز معینی در هفته جهت استفاده دانش آموزان تعیین گیردد و اگیر دانیش آمیوز در آن روزغائب بود حتماً روز بعد از دهان شویه استفاده کند.
نحوه استفاده از دهان شویه سدیم فلوراید :
 حدود  1سی سی از دهان شویه را برا هر دانش آموز در درب بطر بریزید . برا پیشگیر از قورت دادن دهان شویه از دانش آموز بخواهید که دهان شویه را به داخل دهان بریزدو سرش را کمی به طرف جلو خم کند.
 سپس به مدت  3دقیقه دهان شویه را داخل دهان به گونها بچرخاند که تمام سطوح دندان ها بیه آنتماس پیدا کرده و پس از آن بیرون بریزد و پس از مدت نیم ساعت چیز نخورد و نیاشامد .
اگر مقدار کمی از دهان شویه قورت داده شود نگران نباشید چون فلوراید آن ناچیز است .اما اگر مقدار زییاد از
آن قورت داده شو د باید ابتدا مقدار شیر یا دارو ضد اسید معده (مثل شیر منیزیم یا آلومینیوم ام جی اس) که
از جذب فلوراید جلوگیر میکند به او بخورانید ،سپس دانش آموز را به مرکز بهداشتی درمانی ارجاع دهید.
شیارپوش (فیشور سیالنت) :
مسدود کردن شیارها دندانی توسم شیارپوش (فیشورسیالنت) شیارها و فرورفتگیها عمییق سیطح جونیده
دندانها جزء مناطق مستعد آغاز پوسیدگیها دندانی بوده و با موها مسواک بیه راحتیی قابیل تمییز کیردن
نیستند .به منظور جلوگیر از تجمع مواد غیذایی در ایین نیواحی دور از دسیترس و متعاقیب آن جلیوگیر از
پوسیدگی ،دندان پزش بامواد مخصوص شیارپوش (فیشورسیالنت) این شیارها را پر کرده و مسدود میکند.
نکات تغذیهای قابل توجه در پیشگیری از پوسیدگی دندان :
-

بین غذاها روزانه بهتر است به جا شیرینی از میوهها تازه وسبزیجات استفاده کنید.
مصرف مواد قند را به وعدهها احلی غذایی (حبحانه ،نهار ،شیام) کیه پیس از آن شستشیو دهیان
انجام میگیرد محدود کنید.
در فاحله بین دو وعده غذا احلی ،از خوردن مواد قند پرهیز کنید .زیرا مصیرف زییاد میواد قنید ،
خطر پوسیدگی را بیشتر میکند .
پس از مصرف هر نوع ماده قند  ،بالفاحله دندانها را مسواک کنید و در حورت عدم دسترسیی حتمیاً
چند مرتبه دهان را با آب شستشو دهید.

ناهنجاری های فک :
 جلو بودن ف -جلو بودن ف

باال
پایین
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-9بررسی وضعیت واکسیناسیون :
تکمیل واکسیناسیون دانش آموزان ورود به مدرسه و همچنین انجام واکسیناسیون توأم دانش آموزان
 31-38ساله و پیگیر دانش آموزانی که نقص واکسیناسیون دارند طبق برنامه واکسیناسیون کشور
 -11تشخیص و پیشگیری از بیماری های واگیر و غیر واگیر:
از بیمار ها مهم واگیر در سنین مدرسه میتوان گلودرد چرکی ،انگیل هیا دسیتگاه گیوارش ،بیمیار هیا
اسهالی ،هپاتیت ،کچلی ،سرماخوردگی ،آنفوالنزا ،ژیاردیا ،سرخجه ،گال ،شپش و آبله مرغان را نام برد.
جدول مربوط به جدا ساز دانش آموزان مبتال به بیمار ها واگیر دار در پایان همین مبحث آمده است
از بیمار ها مهم غیرواگیر میتوان به بیمار ها قلبی ،دیابت ،آسم ،حرع ،همیوفیلی و  ...اشیاره کیرد .ایین
کودکان باید در مدر سه به حورت ویژه مراقبت شده و مورد توجیه خیاص باشیند.در زمینیه بیمیار هیا فیود
اقداماتی از قبیل آموزش راهها پیشگیر  ،شناسائی ،درمان و درموارد لزوم ارجاع به مراکز تخصصی انجام می-
گیرد.
 -11سنجش کودکان بدو ورود به مدرسه:
سنجش کودکان ورود دوره ابتدائی طبق شناسنامه سالمت در پایگاهها سنجش مستقر در شهر انجیام میی-
گیرد که این فعالیت در روستاها که امکان استقرار پایگاه سنجش سالمت کودکان نیست توسم خانه بهداشت و
بهورز حورت میگیرد .معاینات سایر پایهها در مدارسی که دارا مربی بهداشت هستند توسم مربی بهداشیت و
در مدارس فاقد مربی بهداشت توسم پرسنل درمانگاهها و بهورزان خانه بهداشیت حیورت مییگییرد .در حیورت
مشاهده اختالل باید توسم والدین پیگیر و در برطرف شدن اختالل اقدام نمایند.
-12تشکیل پرونده بهداشتی برای مدارس :
پرونده بهداشتی مدرسه از ی پوشه و تعداد فرم تشکیل شده که نتایج فعالیت ها بهداشتی شیامل آمیوزش
بهداشت ،بهداشت محیم و مراقبت ها بهداشتی ثبت و برا پیگیر نگهدار می شود.
-13آمادگی تحصیلی  :یکی از ضرور ترین و مهمترین موارد است که توجیه بیه آن پیشیرفت تحصییلی و
رضایت از حضور در مدرسه را موجب میشود .بررسی استعداد تحصیلی توسم کارشناسیان روان شناسیی انجیام
میشود.
-14سوانح و حوادث
حادثه ،واقعه ا است برنامه ریز نشده که در اثر خطا انسان یا وجود شرایم غیرایمن در محیم به وجود می
آید.
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اهمیت حوادث در دانش آموزان :
حوادث از سه بعد انسانی ،اجتماعی و اقتصاد دارا اهمیت است .بروز حادثه از جنبه انسانی بیه دلییل ایجیاد
درد و رنج و فرد به وجود آورنده حادثه به لحاظ احساس گناه و تقصیر آرامش روحی و آسایش جسمی خیود را
از دست می دهند و از لحاظ اقتصاد ضرر و زیان مالی برا درمان و جبران توان از دسیت داده متحمیل میی
شود .در حورت شدت حادثه و مرگ یا معلولیت خانواده فرد و جامعه آزردگی ها روحی و زیان ها اقتصاد
قابل مالحظه را باید تحمل کند .همچنین تحقیقات نشان می دهد که در سنین  1تا  31سالگی بعد از عفونیت
ها تنفسی بیشترین علت بستر شدن در بیمارستان ها را حوادث دارد.
حوادث شایع در دانش آموزان از نظر محل وقوع می توان به سه دسته تقسیم کرد:
 -1حوادث محیط مدرسه :
طبق آمارها منتشره بیشترین حوادث اتفاد افتاده نزد کودکیان دانیش آمیوز آمریکیایی در ارتبیاط بیا محییم
مدرسه بوده است که معموال زمین باز  ،ححنه بیشترین حوادث آموزشیگاهی اسیت .مییزان بیروز حیوادث در
محیم مدرسه به عواملی ازجمله وجود ایمنی در مدارس و چگونگی نظارت مسئولین مدرسیه بیه بیاز دانیش
آموزان و آموزش محافظت از سالمت خود و اجتناب از کارها خطرآفرین و ورزیدگی و آمیادگی بیدن بسیتگی
دارد.
 -2حوادث بین راه مدرسه :
یکی از علل شایع حوادث برا دانش آموزان مربوط به وسایل نقلیه موتور و ناشی از رفیت و آمید در جیاده و
خیابان به ویژه راه مدرسه است .این حوادث گاهی به علت بی توجهی رانندگان و در برخی موارد نیز به علت بی
توجهی دانش آموزان است و در بعضی مواقع نیز دانش آموز نوجوان سالمت سایرین را به خطر می اندازنید .بیه
نحو که مخاطرات و حوادث ناشی از موتورسیکلت و دوچرخه در میان دانش آموزان نسبتا زییاد اسیت .آشینا
ساختن کودکان و نوجوانان با نحوه ححیح عبور از خیابان ،عالئم و رعایت مقررات از این گونه حوادث پیشگیر
می کند .آموزش مهارت جلوگیر از حوادث خیابیان و جیاده ا و پیشیگیر از حیوادث ناشیی از راننیدگی و
وسایم نقلیه و استفاده از کمربند ایمنی و کاله ایمنی از وظایف مدرسه می باشد والدین و مدرسیه بایید ایمین
ترین مسیر رفت و آمد دانش آموز به مدرسه را بیاموزد و خطرات احتمالی در این مسیر را آموزش دهد .الزم به
ذکر است که این خطرها دانش آموزان روستایی را نیز تهدید می نماید .آگاهی دادن و نظارت بر انتخاب و تردد
اتومبیل ها ویژه مدارس و اردوها دانش آموز بروز حوادث را کاهش می دهد.
 -3حوادث در محیط خانه
44

طبق گزارش آمار دانشگاه ها علوم پزشکی سراسر کشور و براساس تجزیه و تحلیل ایین اطالعیات در سیال
3119می توان گفت میزان مرگ و میر حوادث خانگی  8در ی

حد هزار نفر و میزان کشندگی آن  9/8درحید

است.
سه علت عمده حوادث خانگی به ترتیب اولویت عبارتند از
سوختگی به علت تماس با مایعات داغ  ،بریدگی بر اثر تماس با اجسام تیز و شکستگی به علیت زمیین خیوردن.
وقوع مرگ و میر ناشی از حوادث خانگی در سنین کودکی و جوانی موجب می شود که شیاخص سیال هیا از
دست رفته زندگی رقم باالیی را به خود اختصاص دهد .با آموزش دانش آموزان توسیم والیدین و برنامیه هیا
مدرسه جهت پیشگیر از بروز حوادث و سوانح سوختگی تعداد موارد این قبیل از حوادث را به نحیو بیارز میی
توان کاهش داد.
نقش و وظایف مدرسه در پیشگیری از حوادث :
به طور کلی برا حفاظت ا ز کودکان و نوجوانان در برابر حوادث مختلف ،عوامل زیر باید مورد توجه و عمل قرار
گیرد:
 -1آموزش برای پیشگیری و حفاظت کودکان و نوجوانان :
مدارس با بهره گیر از مشارکت سازمان ها ،نهادها و مردم در زمینه تامین سالمت کودکان ،پیشگیر و کنترل
حوادث یکی از نهادها موثر به شمار می آیند .با توجه به راه ها پیشگیر از حوادث بیرا ارتقیاء بهداشیت،
سالمت مدارس و دانش آموزان مدارس با همکار آموزش و پرورش باید وارد عمل شوند .آموزش احول ایمنی و
ارائه کم

ها اولیه هنگام وقوع حادثه به دانش آموزان و والدین با روش ها مناسیب و بیا اسیتفاده از ابیزار

گوناگون از وظایف اساسی مدرسه می باشد.
 -2ایجاد فرهنگ ایمنی :
آموزش برا ایجاد نگرش مطلوب و باور به انجام رفتارها مناسب برا پیشگیر از حوادث و انجام رفتارهیا از
امور مهم در مدارس تلقی می شود .ایجاد فرهن

ایمنی در خانه ،مدرسه و جامعه باید به وسیله آمیوزش هیا

الزم پشتیبانی شود.
 -3رعایت قوانین و مقررات ایمنی :
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رعایت مقررات بهداشتی و ایمنی در طراحی و احداث ساختمان ها ،تهیه وسایل و تجهیزات ایمن و ایجاد محیم
سالم همچنین گزینش افراد شایسته برا احراز تصید مشیاغلی( مثیل راننیدگی) کیه بیا سیالمت کودکیان و
نوجوانان مربوط است .رعایت استانداردها و نظارت بر استفاده و نگهدار تاسیسات و تجهییزات و فیراهم آوردن
ها اولیه امداد در هنگام بروز حادثه از احول اساسی پیشگیر حوادث و کاهش زیان هیا احتمیالی

کم
است.

امکاناتی که نیاز است در مدرسه وجود داشته باشد :
سیستم اطفای حریق:
 سیستم زن

خطر حریق در مدرسه وجود داشته باشد

 سرایدار و معلمان نحوه استفاده از کپسول را آموزش دیده باشند
 کپسول ها به موقع شارژ شوند

 درهرکالس درس ،پاگرد پله ها ،به فاحله هر 19تا  11متردر راهروها ،ی
 در کنار در دفتر مدرسه  8خاموش کننده پودر و گاز نصب شود
 در کنار اتاد کامپیوتر و تاسیسات برد ی

خاموش کننده نصب شود

خاموش کننده CO2نصب شود

مداس مروج سالمت :
امروزه سرمایه گذار بر رو سالمت نوجوانان و جوانان در محیمها آموزشیی بیه عنیوان یکیی از مهیمتیرین
مداخالت نظامها سالمت مطرح است ،به گونها که این مهم در قابل ی برنامه فراگیر به نام «مدارس میروز
سالمت  »HPSدر حوزه ارتقا سالمت نوجوانان و جوانان توسم سازمان جهانی بهداشت توحیه گردیده اسیت.
در تعریف ارائه شده توسم  stewart- Burgherدر سال  3777هدف مدارس مروز سالمت دستیابی به سب
زندگی سالم برا تمامی افراد مدرسه به وسیله توسعه محیمها حمایتی که به ارتقا سالمت منجر میگردند
عنوان گردیده است.در این میان توجه به محیم اجتماعی مدارس در کنار سایر اجزاء از اهمیت زیاد برخیوردار
میباشد .محیم اجتماعی در واقع ترکیبی از کیفیت ارتباط بین کارکنان ،بین دانشآموزان و نیز بین کارکنیان و
دانش آموزان است و تقریباً تحت تأثیر ارتباط بین والدین و مدرسه و کارکنان آموزشی و بهداشتی بازدید کننیده
از مدرسه واقع میگردد ،چرا که این افراد به عنوان الگویی برا کارکنان و دانشآموزان مدرسه محسیوب میی-
شوند .لذا برقرار آداب و مقررات حامی بهداشت روانی و نیازهیا اجتمیاعی دانیشآمیوزان و کارکنیان ،ایجیاد
محیطی توأم با اعتماد و دوستی ،عدالت و توجه به نقش والدین در پیشرفت دانیش آمیوزان بیرا دسیتیابی بیه
اهداف فود از اهمیت به سزایی برخوردارند .برا نیل به این هدف ،مدرسه مروز سیالمت ،مسیئولین بهداشیت،
آموزش ،معلمین ،دانش آموزان و والدین و رهبران جامعه را در تالش برا ارتقا سالمت درگیر میکند .سالمت
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و یادگیر را در بطن تمامی اقداماتی که در اختیار دارد شکل میدهد و برا فراهم کردن محیمهیا حماییت
کننده سالمت و برنامهها و خدمات ارتقایی تالش مینماید .اما این حقیقت را نباید از نظر دور داشت که مدارس
مروز سالمت باید به گونها عمل نمایند که تغییرات ایجاد شده توسم آنان ،پایدار و بادوام باشند .آینده ایین
مدارس نباید به تعهد و حمایت معدود از اعضا آن یا مدیران مدارس وابسته باشد .لیذا بیه ایین منظیور ادغیام
سیاست ،عملکرد و ساختار این با فعالیتها احولی و بنیادین از اهمیت زیاد برخوردار میباشد
اجزای برنامه بهداشت مدارس مروج سالمت  :آموزش بهداشت ،تربیت بدنی و ورزشی ،مشیارکت خیانواده و
جامعه ،خدمات بهداشتی و درمانی ،ارتقاء بهداشت کارکنان ،خدمات غذایی و تغذیه ،بهداشیت محییم مدرسیه،
خدمات روان شناسی ،اجتماعی و مشاوره از جمله اجزا مدارس مروز سالمت هستند.
رسالت مدارس مروج سالمت :
رسالت مدارس مروز سالمت مدیریت سالمت محور در زمینه ارایه خیدمت بیه نوجوانیان و جوانیان در راسیتا
ارتقا کیفیت زندگی این گروه سنی و با تأکید بر موارد ذیل است
 اقدامات پیشگیرانه منطبق با فرهن جامعه متناسب با جنسیت مورد نظر مشارکت همه جانبه ایشانمعیارهای انتخاب مدارس مروج سالمت :
مدارسی که به عنوان مدارس مروز سالمت انتخاب میشوند ،باید حداقل دارا شرایم زیر باشند
 مدارس منتخب شهر دارا مراقب ،رابم بهداشت و مدارس روستایی ،تحت پوشش بهورز فعال باشند. مدارسی که مدیر و کارکنان عالقه مند و دلسوز در فعالیتها بهداشتی داشته و برخوردار از نمایندگانانجمن اولیاء و مربیان فعال ،در اولویت میباشند.
 در حورت امکان ،مدارس دارا پایگاه تغذیه سالم و اتاد بهداشت باشند. تشکلها بهداشتی دانش آموز  ،بهداشتیاران و پیش گامان در مدرسه فعال ییا قابیل سیازماندهی وفعال ساز باشد.
 مدرسه از لحاظ ایمنی و وضعیت بهداشت محیم به ویژه سرویسها بهداشتی و آبخور ها مناسب واستاندارد بوده و کپسول اطفا حریق و جعبه کم ها اولیه در مدرسه موجود باشد.
 در حورت امکان مدارس منتخب دارا خدمت گزار یا سرایدار موظف باشند. مدارس مجر از مشاور تمام وقت یا نیمه وقت برخوردار باشندجدول جدا سازی دانش آموزان مبتال به بیماری های واگیر دار ()31
ردیف

نام بیماری

3

آبله مرغان

مدت ممنوعیت از مدرسه
تا ی

هفته بعد از شروع بثورات

اقدامات پیشگیری کننده


جداساز فرد بیمار
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که معموالً با خش

شدن بثورات
همراه است.

8

آسکاریس
(آسکاریازیس)

در حورت درمان بیمار و ضد
عفونی توالت ها ،جداساز لزومی
ندارد

1

تراخم

تا بهبود کامل زخم هایی که
رو ملتحمه و مخاط مجاور
چشم وجود دارد و از بین رفتن
ترشحات زخم ها

1

حصبه

تا زمان ارائه سه کشت متوالی
منفی مدفوع بیمار (تا خاتمه
دوران نقاهت)

1

کچلی( سر)

تا بهبود کامل زخم ها سر و از
بین رفتن قارچ ها زنده بر رو
لوازم بیمار

8

آنفلوانزا و
سرماخوردگی

تا سه روز بعد از شروع بیمار و
بروز نشانه ها (ابتال به آنفلوانزا 1
تا  1روز)

ردیف

نام بیماری

مدت ممنوعیت از مدرسه

9

آلودگی به
کرم

-



ضد عفونی وسایل و لباس ها بیمار



ساختن توالت ها بهداشتی و دفع ححیح مدفوع





آموزش افراد جهت استفاده از توالت
رعایت موازین بهداشت فرد
شستشو و ضد عفونی میوه و سبزیجاتی که خام مصرف می شود



عدم استفاده از کودها انسانی در مزارع ،ممانعت از خاک خوار اطفال



تأمین آب بهداشتی مورد نیاز








بیماریابی و درمان افراد مبتال
آموزش به مردم جهت رعایت بهداشت فرد
در دسترس گذاردن لوازم اولیه بهداشتی نظیر حابون
عدم استفاده از حوله ها مشترک
از بین بردن حشرات ،بخصوص مکس
بهساز محیم



شناسایی و درمان بیماران مبتال



بهساز محیم -تأمین آب آشامیدنی سالم






دفع بهداشتی مدفوع و فاضالب و ...
جداساز بیمار
ضد عفونی توالت و اشیا مورد استفاده بیمار
رعایت بهداشت فرد و بهداشت مواد غذایی



جلوگیر از اشتغال حاملین بیمار در تهیه وتوزیع مواد غذایی



در نقاطی که بیمار شایع است باید سر کلیه بچه ها با نور ماورا بنفش
معاینه شود و بیماران جدا شوند شستشو روزانه مو در موارد شدید پس
از شستشو روزانه باید سر را با کاله پوشاند





کاله ها آلوده را بعد از استفاده باید جوشاند
رعایت کامل موازین بهداشت فرد و عمومی از جمله عدم استفاده از
وسایل شخصی دیگران نظیر کاله ،روسر و شانه
ضد عفونی وسایل آرایشگاهها ،حمامها عمومی



رعایت بهداشت در اماکن عمومی مانند سربازخانهها ،ورزشگاهها و هتلها



رعایت موازین بهداشت فرد بخصوص استفاده از دستمال و گرفتن جلو
بینی و دهان هنگام عطسه و سرف



جداساز افراد حساس از برخورد با بیماران
اقدامات پیشگیری کننده




شستن دستها با حابون بعد از توالت
ضد عفونی کردن لباس ها زیر
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درمان تمامی افراد خانواده چنانچه یکی از افراد مبتال باشد

 رعایت بهداشت فرد

 شستشو و ضد عفونی سبز ها و میوه ها

1

آلودگی به انگل
ژیاردیا

-

7

هپاتیت عفونی
(نوع ب)

-

 درمان موارد مبتال و استفاده از آب بهداشتی

 شستشو دستها قبل از خوردن غذا و بعد از توالت
 درمان تمام مبتالیان از جمله حاملین بدون عالمت


هپاتیت عفونی
(نوع آ)

واکسیناسیون



محدود کردن مصرف خونها ناشناخته



عدم استفاده از سرن
مشترک با فرد دیگر



بهساز محیم

و وسایل تزریق یا هر وسیلة تیز و برنده به حورت

هفته بعد از بروز یرقان




رعایت کامل نکات بهداشت فرد
تزریق ایمونوگلوبین برا موارد تماس

33

سرخ

از آغاز تب تا  1تا  1روز بعد از
بروز بثورات



واکسیناسیون

8

اوریون

تا  7روز بعد از شروع ورم غدد
بناگوشی که معموالً با رفع ورم
غدد همراه است

39

سل

تا زمان منفی شدن خلم پس از
شروع درمان حداقل دو هفته پس
از آغاز درمان با داروها ضد سل

31

شپش

تا زمانی که شپش زنده و تخم
ها موجود در مو سر و بدن و
لباس از بین نرفته اند

39

تا ی



جداساز بیماران  1تا  1روز بعد از ظهور بثورات جلد



واکسیناسیون



جدا کردن بیمار از سایرین



واکسیناسیون مصونیت حددرحد ایجاد نخواهد کرد



درمان کامل بیمار



از بین بردن وگند زدایی محیم و وسایل آلوده به خلم بیمار



واکسیناسیون



بیماریابی از طریق آزمایش خلم و تست توبر کولین



تغذیه مناسب وکافی



معدوم کردن گاوها مسلول



پاستوریزاسیون شیر و لبنیات



آموزش به مردم در مورد شستشو لباس و ملحفه در آب گرم  11درجه
سانتی گراد به مدت بیس ت دقیقه و یا خشکشویی آنها برا از بین بردن
شپش و رش



بازرسی مستقیم مو سر و در حورت لزوم بدن و لباس افراد آلوده و البسه
و متعلقات انها



ضد عفونی گروهی البسه و رختخواب و سایر وسایل مورد استفاده مثل
شانه و برس


ردیف

نام بیماری

مدت ممنوعیت از مدرسه

31

اسهال
(شیگالیی)

در تمام دوره عفونت که از چند
روز تا چند هفته متغیر است

استفاده از دارو ضد شپش در افراد آلوده
اقدامات پیشگیری کننده
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تأمین آب آشامیدنی سالم
دفع ححیح مدفوع و فاضالب







38

گلودرد چرکی

بدون درمان بین  39تا  38روز در
حورت درمان  11ساعت پس از
تزریق پنی سیلین واگیر متوقف
می شود.

39

مننژیت

 81ساعت پس از شروع درمان
بیمار مسر نخواهد بود (بیمار
ی تا دو هفته در بیمارستان
تحت درمان باید باشد)

31

زرد زخم

شدن زخم ها

37

سرخجه

از زمان شروع بثورات جلد تا
حداقل  1روز بعد از آن

89

وبا (التور)

در تمام طول مدتی که اسهال
وجود دارد

83

تبخال

تاخش

پنج روز تا ی

هفته







پخش کامل غذاهایی که منشاء حیوانی دارند
پاستوریزه کردن شیر
شستشو و ضد عفونی سبز و میوه
رعایت کامل بهداشت فرد و بهداشت محیم زیست
درمان کامل گلودرد چرکی با آنتی بیوتی
آموزش بهداشت فرد
استفاده از دستمال جلو دهان و بینی هنگام عطسه وسرفه
عدم استفاده از لیوان مشترک

جداساز فرد بیمار ودرمان کامل



پیشگیر دارویی در موارد تماس



جداساز فرد بیمار و درمان کامل



پیشگیر دارویی در موارد تماس



رعایت بهداشت فرد



پیشگیر
خانواده)



دفع بهداشتی مدفوع و زباله




ها

از تماس دانش آموز مبتال با زنان باردار (معلمان ،

آموزش در مورد اهمیت شستشو

دستها با آب و حابون بعد از

اجابت مزاز و قبل از تهیه و مصرف غذا
کلرینه کردن آب آشامیدنی



استفاده از طور وحشره کش برا کنترل حشرات در بوفه مدرسه



رعایت بهداشت فرد




اجتناب از روبوسی ودست زدن و ترکاندن تاولها
ارجاع در حورت درد زیاد
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