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  پيش گفتار

معروف است اعالم گرديـد كـه در دهـه     بيانيه آلماآتاكه به  1977در بيانيه رسمي سومين مجمع جهاني بهداشت در سال 

 2000اجتماعي و اصلي دولت ها و سازمان هاي جهاني بهداشت بايد دستيابي همـه مـردم جهـان در سـال     هاي آينده هدف 

باشد كه امكان برخورداري از يك زندگي موثر و مولـد  ) سالمتي جسمي، رواني و اجتماعي(ميالدي به سطحي از سالمت 

) مركـز جمهـوري قزاقسـتان   (بهداشـتي در آلماآتـا    نيز كنفرانس مراقبت هاي اوليـه  1978در سال . را براي آنان فراهم آورد

  (Primary Health Care‐ PHC)تشكيل گرديد و روش دستيابي به بهداشت براي همه مراقبت هاي بهداشتي اوليه 

استراتژي جهاني بهداشت براي همه توسط سي و دومين اجالس سازمان جهاني بهداشـت   1979در ماه مي سال . معرفي شد

ار گرفت و نمايندگان كشورهاي عضو پذيرفتند كه استراتژي هاي كشوري بهداشت براي همه را بر اساس مورد تصويب قر

  .مراقبت هاي اوليه بهداشتي تدوين و به مرحله عمل در آوردند

اسـتراتژي جهـاني يـك    (توسط سازمان جهاني بهداشت استراتژي جهاني سالمت براي همگـان تكميـل شـد     1981در سال 

ي فراهم نموده كه اجراي آن توسط همـه كشـورهاي عضـو، مناسـب و بـراي تطـابق بـا شـرايط و نيازهـاي          چهارچوب جهان

گوناگون كشورها به اندازه كافي قابل انعطاف بوده است و به دنبـال آن كشـورهاي عضـو، هريـك اسـتراتژي دسـتيابي بـه        

شت كه بهداشت بـراي همـه يـك هـدف واحـد و      در اين راستا بايد توجه دا). سالمت براي همه را براي خود تنظيم نمودند

بهداشت براي همه به اين معني نيسـت كـه   . محدود نيست بلكه جرياني است كه به بهبود مداوم سالمت مردم منجر مي شود

در سالهاي آتي ميالدي ديگر كسي بيمار و ناتوان نخواهد بود و گروه پزشكي مراقبت هاي پزشكي را براي يكايـك مـردم   

وشي هاي آنان تامين خواهند كرد بلكه بدان معناست كه بهداشت پا مي گيرد و در هركجا كه مـردم زنـدگي و   جهان و ناخ

كار مي كنند خدمات بهداشتي در اختيار آنان خواهد بود و مردم امكانات بهتري براي رشد و رسيدن بـه كهنسـالي سـالم و    

قبول و متناسب با توان و مشـاركت خـود بـه مراقبـت هـاي اساسـي       فعال را خواهند داشت و افراد و خانواده ها به شيوه قابل 

  :اين رويكرد بيان مي كند. بهداشت دسترسي خواهند داشت

 بهداشت و تندرستي حق مسلم مردم است و تامين آن يك هدف اجتماعي در سراسر جهان است. 
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  بايد به شدت كاهش يابداختالف موجود بين وضعيت بهداشتي مردم جهان، نگراني مشترك تمام كشورهاست و .

بنابراين پايه و اساس و استراتژي بهداشت براي همه توزيع عادالنه امكانات بهداشـتي در بـين كشـورها و در درون    

 ، كشورها به ترتيبي كه به دسترسي عموم مردم بـه مراقبـت هـاي اوليـه بهداشـتي و خـدمات پشـتيبان آن بيانجامـد        

 .باشدمي

 صورت فردي و گروهي در برنامه ريزي و اجراي مراقبت هـاي بهداشـتي خودشـان     حق و وظيفه مردم است كه به

بنابراين مشاركت فعـال مـردم در شـكل دادن بـه آينـده بهداشـتي و اقتصـادي جامعـه از عوامـل          . نقش داشته باشند

 .اساسي در تحقق استراتژي هاي بهداشت براي همه است

 ا فراهم نمودن امكانات اجتمـاعي و بهداشـتي كـافي امكـان پـذير      دولت ها در برابر بهداشت و تندرستي مردم كه ب

بنابراين براي تامين بهداشت براي همه تنها و تعهد وزارت بهداشت كـافي نبـوده و تعهـد    . است مسئوليت تام دارند

 .سياسي دولت در سطح كلّي ضرورت دارد

      تـالش وزارت   هـا بنـابراين تن . اعي باشـد بهداشت و تندرستي بايد به عنوان پايـه و اسـاس توسـعه اقتصـادي و اجتمـ

بهداشت در اين زمينه كافي نبوده، هماهنگي و همكاري ساير بخش ها كه با توسعه اقتصادي كشور ارتبـاط دارنـد   

ارتباطـات، كـار و امـور اجتمـاعي و      چون بخش هاي كشاورزي، دامپروري، صنعت، مسكن، آموزش و پـرورش، 

 .ردرسانه هاي گروهي نيز ضرورت كامل دا

 همكاري فني و اقتصادي بين كشورها در توسعه و اجراي استراتژي بهداشت براي همه نقش موثري دارد. 

    اگر قرار باشد دولت ها بهداشت براي همه را فراهم كنند بايد در مسائل بهداشتي، متكي به خود بار آيند ولـي ايـن

ق آمـدن بـر   ئسعه اسـتراتژي هـاي بهداشـتي و فـا    به معناي لزوم خودكفايي در بهداشت نيست زيرا براي تامين و تو

 .مشكالت، همكاري و مسئوليت بين المللي امري ضروري است

 مراقبت هاي بهداشتي درماني نه فقط به صرفه و موثر، بلكه بايد در حد استطاعت مردم و مورد قبول آنان باشد. 
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  آيد و نه اينكه بيشترين خدمات براي هم فرامراقبت هاي بهداشتي درماني بايد به صورت عادالنه براي تمامي مردم

 .اقل مراقبت هاي بهداشتي، درماني محروم ماننديده و در مقابل گروه زيادي از حددرصد كمي از مردم تامين گرد

  افراد و جوامع بايد در برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي برنامه هاي بهداشتي درماني مشاركت داشته و بهداشت بايد به

 .شي از توسعه اقتصادي و اجتماعي تلقي گرددعنوان بخ

   واحد هاي ارائه كننده مراقبت هاي بهداشتي و درماني بايد خدمات پيشگيري، درماني، توانبخشي، و اعتاليي را بـه

 .طور ادغام يافته ارائه نمايند

س بـا همكـاري مركـز    در اين راستا اداره سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس دفتر سـالمت جمعيـت، خـانواده و مـدار    

مركـز سـالمت محـيط و كـار ادارات       توسعه شـبكه و ارتقـاء سـالمت و كارشناسـان محتـرم مركـز مـديريت بيماريهـا،        

خانواده و مدارس و معاونت بهداشتي دانشـگاه    ارتباطات و آموزش سالمت و بهبود تغذيه جامعه دفتر سالمت جمعيت،

  .ه بازنگري متن آموزش بهورزي نموده استاستان هرمزگان اقدام ب ايران و علوم پزشكي

فرهنگي و اجتمـاعي جمهـوري    به اميد پويايي و سالمت گروه سني نوجوانان در تمامي ابعاد در راستاي اعتالي سياسي،

  دكتر محمد امير اميرخاني                                              اسالمي ايران

  جمعيت خانواده و مدارس مدير كل دفتر سالمت                       
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  سخني با بهورزان عزيز

كتابي كه پيش رو داريد از مجموعه كتب آموزشي بهـورزي شـامل دانسـتنيهاي الزم دربـاره برنامـه بهداشـت مـدارس        

هدف كلي كتاب بهداشت مدارس روشن ساختن داليل اهميت ارتقاء سالمت دانش آموزان مـدارس بـراي بـاال    . است

  .فراگيري دروس و نيز انتقال آموخته هاي بهداشتي توسط آنها به خانواده ها استبردن توان آنان در 

بخش اول كتاب در مورد آموزش بهداشت و بهداشت محيط مدرسـه اسـت و بخـش دوم بـه ارائـه خـدمات بهداشـتي        

بـه   در مباحث اين دو بخش نكاتي نهفته اسـت كـه بـه شـما كمـك مـي كنـد       . درماني به دانش آموزان اختصاص دارد

اهميت مراقبت از سالمت جسمي و رواني دانش آموزان پي برده و در اين زمينه بـا معلمـين و اوليـاء مدرسـه همكـاري      

مدارس تحت پوشش خانه بهداشت يكي از گروه هاي آسـيب پـذير جامعـه را در خـود جـاي داده      : نماييد وبدانيد كه 

  .ركشي كنيداست و شما بايد طي برنامه ريزي منظمي دايماً به آنها س

بـراي انجـام   . در متن هر درس فعاليت هايي پيش بيني شده است كه شما با كمك مربي محترم آن را انجـام مـي دهيـد   

. دادن اين تمرين ها با مربي خود همكاري كنيد و توجه خود را به آنچه دقيقاً از شما خواسته شده است معطـوف كنيـد  

توجه داشته باشيد كـه  . تمرينات عملي و نظري مرتبط با آن فصل آمده استعالوه بر فعاليتهاي متن، در پايان هر فصل 

فعاليتها را به روشي كه مربي تعيين . شما پاسخ و نتيجه آنها را براي جلسه بعد آماده مي كنيد. اين تمرين ها نمونه هستند

  .انجام خواهيد داد) گروهي يا فردي(مي كند 

اين فعاليتها كاربردي هستند و بايد در فراگيـري آنهـا   .ربي در روستا انجام شودبخشي از تمرينات نظري بايد با حضور م

  .بسيار دقت نماييد

توسيه ديگر ما اين است كه وقتي به خواندن مطالب كتاب مي پردازيد و به كاربرد و موارد استفاده آن بر مـي خوريـد،   

مي توانيد اطالعات خوانده شده را در زندگي شخصـي  خيلي اهميت داردكه به راه هايي كه به راه هايي كه . بيانديشيد

  .و حرفه اي خود به كار ببريد، فكر كنيد
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تنها به اين سوال اكتفا نكنيد كه كتاب چه مي گويد؟ بلكه ببينيد كه اين اطالعات را در كجا و در چه مـواقعي بـه كـار    

  .قرار دهيدخواهيد برد و چگونه مي توانيد آنجه را كه آموخته ايد مورد استفاده 

. فرم هاي مربوط به هر فعاليت تكثير شده و در اختيار شما قرار مي گيرد تا بتوانيد ثبت فعاليت ها را در آن تمرين كنيـد 

وزارت -خيابـان جمهـوري  -در پايان از شما مي خواهيم نظرات و پيشنهادات خود را درباره اين كتاب به نشـاني تهـران  

  .كز توسعه شبكه ارتقاء سالمت ارسال نماييدبهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مر

  .قطعاً ارسال پيشنهادات شما اصلي ترين راهنماي ما در بهسازي اين رسانه آموزشي خواهد بود

  مركز توسعه شبكه و ارتقاء سالمت                                                                       
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  اي كتاب بهداشت مدارسراهنماي محتو

  

  

  

  

 

 

 

    

  

  

 

 

 بخش اول

 دومبخش 

 ر مدارسبهداشت د

 بهداشت محيط مدارس  - 2فصل   آموزش بهداشت - 1فصل 

ارائه خدمات بهداشتي 
آموزاندرماني به دانش

 آموزان در سنين مدرسه تغذيه دانش  - 2فصل   انجام معاينات غربالگري - 1فصل 

 خدمات پيشگيري

پيشگيري از سوانح و حوادث   - 4فصل 
 در سنين مدرسه

پيشگيري از بيماري هاي  - 3فصل 
 واگير دار در سنين مدرسه
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  مقدمه 

سبب سالمت جسمي ، رواني و اجتماعي آنان تضمين كننده سـالمت   كودكان و نوجوانان آينده سازان كشور هستند، بدين

 توجه به بهداشت اين گروه از اهميت ويژه اي برخوردار است چرا كه ؟ . حال و آينده جامعه است 

  .ـ بخش عظيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي دهند

  . ، به بيماري هاي عفوني خطر ناك هستندـ به دليل كامل نشدن مهارت ها و شرايط سني ، آسيب پذير و در معرض ابتال

با اين كار مي تـوان گـام بزرگـي در پيشـگيري از بيمـاري      . ـ پايه گذاري رفتارهاي بهداشتي در اين سنين صورت مي گيرد

  . هايي در سنين باالتر كه هزينه هاي زيادي را بر جوامع تحميل مي كند برداشت 

  .ادث ، سوانح و نيز خشونت هستندـ از مهمتر ين گروه هاي در معرض خطر حو

ـ دانش آموزان چون در سنين فراگيري هستند قادرند آموزش هاي بهداشتي را به خوبي بياموزند، بكار بگيرند و به خانواده 

  .و اجتماع انتقال دهند

مـوزان و جوامـع   اهميت ويژه اي در ارتقاي سطح سـالمت دانـش آ  . با توجه به اي نكات برنامه بهداشتي مدارس از جايگاه 

مجريان اين برنامه تالش مي كنند از طريق جلب مشاركت دانش آموزان ، اولياء آنان و كاركنـان مـدارس   . برخوردار است

  .  به اهداف خود دست يابند

بازوان اجرايي برنامه بهداشت مدارس در نظام شبكه هاي بهداشتي درماني كشور در مناطق روستايي، بهـورزان و در منـاطق   

ري كاردان هاي بهداشتي هستند كه فعاليت هاي مرتبط را با هماهنگي مسئولين آمـوزش و پـرورش بـه مـورد اجـرا مـي       شه

گذارند، بنابراين ضروري است بهورزان غزير دانش ها و مهارت هاي الزم بـراي اجـراي برنامـه بهداشـت و ارائـه خـدمات       

  .قرار دهندبهداشتي در مدارس را بياموزند و اين مهم را مورد توجه 
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هدف از بهداشت مدارس تامين ، حفظ و ارتقاء سطح سالمت جسماني و رواني دانـش آمـوزان و در نهايـت جوامـع اسـت      

دانش آموزان بايد بدانند چگونه از خود مراقبت نمايند و چه اقداماتي را براي سالم نگاهداشتن اعضاء بدن خود انجام دهند 

ع چه نقشي دارد و تغذيه صحيح تا چه حد در سالمت جسمي و پيشـرفت تحصـيلي   ؟ بهداشت محيط در سالمت افراد جوام

  آنها موثر است؟ 

  :فعاليتهايي كه بهورزان به منظور تحقيق اهداف بهداشت مدارس بايد انجام دهد شامل موارد زير است 

  آموزش بهداشت  -1

 بهداشت محيط مدارس  -2

 ارائه خدمات بهداشتي درماني به دانش آموزان  -3

  .رد هر كدام از اين فعاليت ها در مباحث مختلف كتاب توضيحات الزم داده شده استدر مو
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  بخش اول «

  

  مدارس  بهداشت در
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  فصل اول
  

  

  آموزش بهداشت
  

  

  

  

  :پس از مطالعه اين فصل انتظار مي رود بتوانيد 
 .بهداشت را در مدارس توضيح دهيد  آموزشهدف از  -1

 .روشهاي آموزش را نام ببريد -2

 .حيطه هاي آموزش را نام ببريد -3

 .مراحل تدوين طرح درس را توضيح دهيد -4

  .هداشتي را توضيح دهيدنحوه آموزش و بيان مسايل ب -5

 .د يگروه هاي هدف در آموزش بهداشت مدارس را نام ببر - 6

. ديعناوين مهم آموزشي را براي هر يك از دوره هاي تحصيلي بيان كن -7

 .يدفرم هاي مربوط به اين فصل را تكميل نماي -8



 15

و هدف آن باال بردن سطح دانش بهداشتي و در نهايت است » آموزش بهداشت «فعاليت هاي مهم بهداشت مدارس  يكي از

گروه هـاي هـدف در برنامـه آمـوزش بهداشـت      . ير مطلوب در رفتار دانش آموزان و انتقال آن به خانواده ها استايجاد تغي

  .مدارس دانش آموزان، والدين، معلمين و ساير كاركنان مي باشند

و حفـظ   مدرسه به دليل دارا بودن شرايطي از قبيل موقعيت سني دانش آموزان و مستعد بودن آنان بـراي آموختن،پـذيرفتن   

كردن،در دسترس بودن عوامل آموزش،كثرت گروه آموزش گيرنده و در نتيجه وسيع تر شدن ابعاد آموزش ،ارتباط دانش 

آموزان با اعضاي خانواده و در نهايت بسط و تعميم مسائل آموزشي ،مناسب ترين مكان براي نيل به اهداف آمـوزش اسـت   

  . ركان مهم فعاليت سازماندار بهدشت مدارس تلقي مي گرددو از اين رو آموزش بهداشت در مدارس يكي از ا

  حيطه هاي آموزش بهداشت)الف

اطالع دادن به مـردم دربـاره آنچـه بايـد در زمينـه       بعد اول در آموزش بهداشت ، =حيطه شناختي يا آگاهي سازي  .1

ير و ارتباط دهي اطالعـاتي  تفس سازماندهي، يك زندگي سالم بدانند مي باشد آگاهي عبارت است از فرايند دريافت ،

فعاليت آموزش بهداشت از سطح آگاهي شروع مـي شـود و    .است كه حواس ما به جمع آوري آنها مبادرت مي ورزد

 .نتيجه آگاهي برخورداري از دانش و اطالعات است

ت بعد دوم در آموزش بهداشت كسب نگرش مناسب نسبت به رفتار يا عمل بهداشتي اسـ = حيطه نگرشي يا عاطفي .2

 .نگرشها مستقيماً قابل مشاهده نيستند و فقط از رفتارها به نوع نگرش پي برده مي شود

يكي از مباحث اساسي در آموزش بهداشت اين است كه ببينيم كدام رفتار ها = حركتي يا تغيير رفتار -حيطه رواني .3

به حفظ و يـا ارتقـاي سـالمت مـردم      در مردم به طور مستقيم يا غيرمستقيم باعث وقوع بيماري مي شود و كدام رفتارها

هدف نهايي در آموزش بهداشت دستيابي مردم به رفتارهاي فردي و جمعي مناسب در رابطه با امـور  . كمك مي كنند 

 .سالمت و بهداشت است
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  روشهاي آموزش بهداشت در مدارس )ب

  :روشها در اين زمينه عبارتند از  متداولترين .برنامه آموزش بهداشت مدارس را به صور مختلف مي توان اجرا كرد   

 :روش سخنراني .1

سخنراني ارائـه رسـمي اطالعـات توسـط آمـوزش       .متداولترين روش آموزشي مورد استفاده سخنراني است

ه شـده را  ئـ اصـول و روشـهاي ارا   دهنده است و فراگيران مي توانند گوش دهند ،مشـاهده كننـد و مفـاهيم ،   

آموزش تسلط داشـته و سـخنان خـود را بـه سـبكي منطقـي و مـنظم و        بفهمند سخنران بايد به موضوع مورد 

تحصيالت و سطح فرهنگي فراگيران بيان كند الزم است سخنران در طول سخنراني با تغييـر   متناسب با سن،

 لحن يا صوت يا سرعت گفتار و يا با طرح سوال از يكنواخت شدن سخنراني و خستگي فراگيران جلوگيري

ارائـه مـي   ... بصـري مناسـب نظيـر اسـاليد،اورهد و     –راني ها با استفاده از وسايل سمعي امروزه سخن.  نمايد

  .شود

 :بحث گروهي .2

   بحث گروهي يك روش آموزشي ارزشمند. بحث گروهي گفتگويي سنجيده و منظم پيرامون موضوعي مشترك است 

دلـه افكـار داده شـده و افـراد در عقايـد و      باشد زيرا به شركت كنندگان فرصت مساوي بـراي بيـان آزادانـه ايـده هـا و مبا     مي

  . نفر مي باشد 6-20تعداد افرادي كه در بحث گروهي شركت مي كنند معموالً بين .تجربيات يكديگر سهيم مي شوند 

  كاربرد روش بحث گروهي*

 هنگامي كه بخواهيم افراد را نسبت به مسائل مشترك آگاه و عالقه مند سازيم. 

 مطلوب بين افراد جهت ايجاد رابطه اجتماعي 

 به منظور تصميم گيري در زمينه انجام يا كار 
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  تغيير نگرش  

ارزش اين روش آموزشي به خـاطر آنسـتكه در جريـان فرصـتهاي     :  آموزش بهداشت با استفاده از فرصت هاي مناسب .3

كند و در  خاص دانش آموز خود شاهد عيني بوده و از طريق تحريك راههاي مختلف حسي با موضوع ارتباط پيدا مي

مثالً دانش آموزي كه خـود شـاهد عطسه،سـرفه يـا     .نتيجه اثر اين آموزش در ذهن وي ماندني تر و استوارتر خواهد بود

آبريزش از بيني همكالسي اش مي باشد بهتر معني بيماري واگير دار و اثرات سرايت آن را متوجه مي شـود و بـه ذهـن    

 .مي سپارد

 ...نقاشي و مثل تعيين سواالت،: ن يافتهآموزش از طريق برنامه هاي سازما .4

مثل اجرا و توضيح مسايلي در زمينه پيشگيري از حـوادث ،مقـررات    :تجربه مستقيم با بهره گيري از خود دانش آموزان .5

 ايمني و يا واكسيناسيون

 .در جهت مسايلي كه دانش آموز از مطرح شده آن در جمع ناخشنود مي شود راهنمايي و آموزش فردي .6

كاري است كه بيرون از كـالس ،آزمايشـگاه يـا كتابخانـه صـورت مـي گيـرد و شـامل          علمي يا فعاليت تجربي گردش .7

 مي باشد... پرسشنامه و  مطالعات مستقيم جديد درباره يك مسئله ،جمع آوري اطالعات از طريق مشاهده،

بـاط و مهارتهـاي حـل مشـكل و     استفاده از نمايش است كه دانش آموزان موقعيت خود را براي كسـب ارت  ايفاي نقش .8

 .درك موقعيتها به صورت نمايشي انجام مي دهند

 مثالً چگونگي مسواك زدن دندانها كارها به وسيله آموزش دهنده ، از طريق نمايش عملي .9

 به طور مثال در زمينه بهداشت دهان و دندان ،كمكهاي اوليه و مقررات ايمني تشكيل نمايشگاه .10

 ...عكس و مثل فيلم، زشياستفاده از وسايل كمك آمو .11

 بخصوص در مدارس راهنمايي و دبيرستان از طريق بحث و نظر خواهي .12
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  نحوه آموزش و كيفيت بيان مسائل بهداشتي-ج

  :در اجراي برنامه آموزش بهداشت در مدارس بايد به نكات زير توجه داشت

  تدوين طرح درس براي اجراي فعاليتهاي آموزشي .1

 به زبان ساده و در فرصتهاي مناسب و مكرر تكرار و توضيح مطالب آموزشي .2

 بيان مطلب آموزشي از ديدگاه مثبت مسئله و نه از بعد منفي آن .3

 آماده كردن زمينه هاي ذهني دانش آموز براي درك مطلب .4

سطح و موقعيت مدرسه و در نظر گـرفتن نيـاز هـاي دانـش آمـوز در مراحـل و        هماهنگي مسئله مورد بحث با سن، .5

 مناطق مختلف

 جاد روابط عاطفي و صميمانه با دانش آموز براي تاثير بيشتر آموزش در ذهن وياي .6

ايجاد تغييرات مطلوب در تحريك فكر دانش آموز به پويش و فهم بيشتر به درك حس مسئوليت در برابر خـود و   .7

 محيط زندگيش و به تشويق او جهت مشـاركت در فعاليتهـاي اجتمـاعي در حـد سـن و تـوانش بـراي حـل مسـائل         

 بهداشتي

ويژگي تهيه مطلب و بيان آن بايد به نحوي باشد كه بتواند به كودك يك ايده عملي و صحيح اطالعاتي منطبق بـا   .8

 .مطلب بايد گيرا و پذيراي ذهن كودك ارائه گردد. واقعيت را عرضه كند
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  طرح درس-د

ت ديگر طرح درس شامل پيش بيني به عبار. براي هدايت فعاليتهاي آموزشي است طرح درس يك نقشه كلي و راهنما

. و تنظيم مجموعه فعاليتهايي است كه مربي از پيش براي رسيدن به يك يا چند هدف آموزشي ويژه تـدارك مـي بينـد   

 طرح درس موجب مي شود كه مربي فعاليتهاي ضروري آموزشـي را بـه ترتيـب و يكـي پـس از ديگـري در مراحـل و       

  .ببرد زمانهاي مشخص و به شيوه اي منطقي پيش

  :نحوه تدوين طرح درس 

 بهداشت فردي: عنوان موضوع آموزشي به طور كامل مشخص شود مثال= موضوع آموزش 

 دانش آموزان پايه سوم ابتدايي: گروه هدف مورد آموزش مشخص گرددمثال=گروه هدف 

 زمان برگزاري برنامه آموزشي تعيين گردد= تاريخ برگزاري. 

  بايد .كلي و اهداف اختصاصي اجراي برنامه آموزشي مشخص گرددهدف = هدف كلي و اهداف اختصاصي

توجه داشت با توجه به حيطه هاي آموزش بايد براي تعيين هدف كلي و اهداف اختصاصـي از افعـال مناسـب    

 )1جدول شماره . (استفاده گردد

 ش روش مورد استفاده در آموزش مشخص گردد بايد توجه داشت متناسـب بـا اهـداف آمـوز    =روش آموزش

بايد از روش مناسب استفاده شود مثالً اگر هدف ما از آموزش كسب يك مهارت جديد توسط فراگيـر اسـت   

روش سخنراني شيوه صحيحي جهت آموزش نيست و بايد  از روشي استفاده كنيم كه منجر به ايجاد رفتـار در  

 فراگير شود روشي مانند ايفاي نقش

 شي استفاده ميشود نوع آن مشخص گردداگر از وسيله كمك آموز =وسايل كمك آموزشي 

 دقيقه 90: زمان مورد نياز جهت ارائه برنامه آموزشي مشخص شودمثال =زمان 
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 متناسب با موضوع مورد آمـوزش سـواالتي طـرح مـي گـردد و ايـن سـواالت بـه          =پيش آزمون و پس آزمون

اسـخگويي در اختيـار   صورت آزمون  يك بار قبل از ارائـه آمـوزش و يكبـار پـس از ارائـه آمـوزش جهـت پ       

 فراگيران گذاشته مي شود و نتايج آن پس از برنامه آموزشي مورد ارزيابي قرار مي گيرد تـا ازميـزان اثـربخش   

 .بودن برنامه آموزشي مورد ارزشيابي قرار گيرد

  درجه بندي آموزش بهداشت در سالها و مقاطع مختلف تحصيلي-ه

  :دوره ابتدايي-1

بـراي ايـن   .دبستان هر نوع سوال و يا آموزش ساده اي براي دانش آموز تازه و جالب اسـت  در سالهاي اول تا سوم      

  .مبحث بهداشت، ايمني و غذاي سالم بيشترين اهميت را دارند 3دانش آموزان 

يش كودكان  در اين گروه سني غالباً از كارهاي پر تحرك نظير بازي لذت مي برند ،بسيار خيال پرداز بوده و داستان و نمـا 

 از كمك كردن به ديگران و پيروي از قانون خرسند شده و قادر به درك مفاهيمي نظير بهداشت ،آلودگي. را دوست دارند

يا حفاظت نيستند و اين مفاهيم بايد از طريق فعاليتها به آنان معرفي شوند، لذا بايد به منظور آمـوزش مطلـوب ايـن گـروه از     

  .استفاده نمود... اجراي نمايش ،كشيدن نقاشي و  استان،دانش آموزان از روشهايي مثل تعريف د

همانطور كه دانش آموزان به كالس هاي باالتر مي روند موضوعات و مباحث ديگري مي توانند به ازاي هر سـال تحصـيلي   

  .گردد بايد مراقب بود كه برنامه ها با يكديگر تداخل پيدا نكنند و زمان كافي براي درك اولويتها صرف. اضافه شوند

  :كودكان در دوره ابتدايي بايد در زمينه هاي زير آموزش ببينند

  بهداشت فردي .1

 12تـا   6بهداشت دهان و دندان ، آموزش در مورد دندانهاي شيري و دائمي و آسيب پذيري مرحله دنـداني   .2

  )همراه با آموزش عملي(سالگي و تاكيد بر استفاده صحيح از مسواك 
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  ...اهميت عادات غذايي خوب و  ، تغذيه و بهداشت مواد غذايي .3

 بيماري هاي شايع سنين مدرسه و آموزش در خصوص بيماريهاي واگير و روشهاي پيشگيري از اين بيماريها .4

 بهداشت روان .5

 ضرورت بهداشت محيط در خانه، مدرسه، محله و شهر .6

 ...و تصادفات  غرق شدگي، سوانح و حوادث ،توجه به مسائل ايمني براي پيشگيري از سقوط ، .7

 مسايل مهم بهداشتي در محل زندگي .8

 اهميت استراحت و خواب در تجديد قوا و تامين سلمت .9

 اهميت دستگاه تنفس و آموزش تنفس صحيح .10

 

  دوره راهنمايي و متوسطه -ب

در اين مقطع بايد مسائلي براي گفتگو هاي آموزشي انتخاب شوند كه متناسب با سن دانش آموز ، محل زندگي و موقعيـت  

همچنين با ذكر مسايل مختلف زندگي مي توان دانش آموز را به عنـوان پيـام رسـان مسـائل      .گي و اجتماعي وي باشد فرهن

در اين مقطع آنچه بيشتر براي دانش آموز الزم و مورد توجـه اسـت مسـائلي در زمينـه     . بهداشتي براي افراد خانواده برگزيد

 همچنين  بايـد آگـاهي الزم بـا   . عاطفي و جنسي مي باشد اجتماعي، ني،روا  تحوالت دوران بلوغ در ارتباط با رشد جسمي،

تصادفات راننـدگي   حوادث،: ذكر مثال در مورد مسايلي كه ممكن است سالمت آنان را تهديد كند ارائه شود مسايلي مانند

  ...اعتياد و  ،
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  :در دوره راهنمايي و متوسطه موضوعات زير بايد آموزش داده شود

 بهداشت فردي -1

 بهداشت دهان و دندان -2

 بهداشت دوران بلوغ -3

 اهميت تغذيه در سنين بلوغ -4

 اهميت واكسيناسيون -5

 ..رزه با انگلها و حشرات موذي و چگونگي مبا بهداشت محيط و حرفه اي و اهميت آن در تامين سالمت انسان ، -6

 مسايل جمعيتي و مشكالت ناشي از رشد بي رويه جمعيت -7

 انينظام ارائه خدمات بهداشتي درم -8

 انگل هاي روده اي، بيماريهاي آميزشي، ايدز،(بيماريهاي واگيردار و غير واگيردار مهم براي نوجوانان مانند  -9

 )بهداشت روان

 سوانح و حوادث  -10

 مسايل مهم بهداشتي در محل زندگي  -11

  :گيرد از قبيل  در  دبيرستانهاي دخترانه نيز بايد مسايل مختلفي در زمينه بهداشت خانواده مورد بحث و گفتگو قرار

 اهميت تغذيه و بهداشت در دوران بارداري .1

 اثرات سوء مصرف خودسرانه داروها خصوصاً در جريان بارداري .2

 اثرات سوء ابتال به بيماريهاي عفوني در جريان بارداري .3
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 نحوه مراقبت از نوزاد .4

 شناخت مزاياي شير مادر و تغذيه تكميلي .5

  سال اول زندگي  2مراقبتهاي كوك در  .6

  :نكات آموزشي ضروري براي والدين دانش آموزان -ج

اين آموزش ها ضمن هماهنگي با مدير مدرسه بايد با همكاري مركز بهداشتي درماني روستايي و تشكيل جلسات ماهانه به  

  :موضوعات مهم آموزشي براي والدين دانش آموزان عبارتند از. والدين داده شود

 فرزندان در سنين مدرسه آشنايي با نياز ها و مشكالت بهداشتي -1

 نقش والدين در رشد و تكامل فرزندان -2

 اهميت معاينات ساالنه دانش آموزان -3

 بهداشت فردي -4

 بهداشت دهان و دندان -5

 بهداشت خانواده -6

 بهداشت محيط -7

 بهداشت روان -8

 بهداشت دوران بلوغ -9

 تغذيه و بهداشت مواد غذايي -10

 بيماري هاي شايع در سنين مدرسه -11
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 واكسيناسيون -12

 وادثسوانح و ح -13

 مشكالت ناشي از رشد بي رويه جمعيت -14

 مسايل بهداشتي مهم در محل زندگي -15

  :آموزش معلمان و ساير كاركنان مدرسه-د

آموزش معلمان و ساير كاركنان مدرسه خصوصاً سرايدار، خدمتگذار، متصديان بوفه مدارس از طريق مراكز بهداشتي 

  .رددرماني توسط پزشك و كاردان هاي بهداشتي انجام مي گي

اين آموزش ها كه مي بايست در موقعيت ها و فرصت هاي مناسب و به صورت گروهي يا فردي صورت گيرد، به 

  .منظور جلب مشاركت و كمك به پيشبرد برنامه هاي آموزش بهداشت الزم است

ده است كه در نظر گرفته ش براي انجام خدمات برنامه بهداشت مدارس، پرونده بهداشتي مدرسه و فرم هاي مختلفي ،

  .ه تكميل آنها آموزش داده شده استنحو 1در پيوست 
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  )1جدول شماره (آموزشي افعال هدفهاي  فهرست و طبقه بندي

 

 

  طبقه  حيطه

  

  افعال مورد استفاده

  هدف رفتاري هدف كلي

مهارتهاي
  شناختي

 توانايي يادآوري حقايق-

  توانايي تفسير اطالعات  - 

  توانايي حل يك مسئله جديد - 

–مي فهمد –مي داند–شناخت دارد

 –ي برد بكار م–درك مي كند 
 –تجزيه ميكند  –استفاده مي كند 
تجزيه وتحليل مي –تحليل مي كند 

ارزشيابي مي –ابداع مي كند –كند 
  تركيب مي كند –كند 

مشخص –توصيف مي كند  –تعريف مي كند 
بيان –نام مي برد –فهرست مي كند –مي كند 
 –حل مي كند  –مثال مي زند  –مي كند 

محاسبه –خالصه مي كند  –توضيح مي دهد 
مجزا مي –به اجزاء تقسيم مي كند –مي كند 

 –مدون مي كند  –طبقه بندي مي كند –كند 
تفسير –ارزيابي مي كند –گروه بندي مي كند 

  تفكيك مي كند  –مقايسه مي كند –مي كند 

مهارتهاي 
نگرشي 

 )عاطفي(

  توانايي پذيرفتن ديگران - 

توانايي واكنش در مقابل نيازهاي - 
 عاطفي ديگران 

  توانايي غريزي كردن احساس - 

حساسيت نشان مي  –توجه ميكند 
داوطلب –اهميت مي دهد - دهد

واكنش –لذت مي برد –مي شود 
ارزش گذاري مي –نشان مي دهد 

عالقه نشان مي –ارج مي نهد –كند 
سازمان بندي –متعهد مي شود –دهد 

اعتماد –تدوين مي كند –مي كند 
همكاري مي –بنفس نشان مي دهد 

  جذب مي كند  – كند

–قرار مي دهد –انتخاب مي كند –مي پرسد 

–توصيف مي كند –اشاره ميكند –نام مي برد 

ارائه مي –سوال مي كند –مشخص مي كند 
اجراء –بحث مي كند –كمك مي كند –دهد 

–پيشنهاد مي كند –گزارش مي دهد –ميكند 

منظم مي كند –اصالح مي كند –تغيير مي دهد 
قضاوت –وري مي كند دا–سازمان مي دهد –

  مي كند 

مهارتهاي
عملي 

 )عملكرد(

 توانايي تقليد حركات يك نمونه-

توانايي اعمال كنترل موثر در - 
 مهارتهاي عملي 

توانايي انجام يك كار عملي به - 
  صورت خودكار 

كاري –آمادگي دارد-تقليد مي كند
–را باكمك ديگري انجام مي دهد 

ي به طور مستقل كاري را انجام م
با –با دقت انجام مي دهد –دهد 

هماهنگي حركات بدني كاري را 
با مهارت –بدون نقص انجام مي دهد 

  وخودكار كاري را انجام مي دهد

–تمرين مي كند –اشتباه خود را رفع مي كند 

رسم مي كند –واكسن مي زند –وزن مي كند 
به كار مي اندازد –تعمير مي كند –مي سازد –
درست مي –ه مي كند تهي–معاينه مي كند –

  .كند 
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 تمرين نظري-الف                               

  آموزش بهداشت در مدارس شامل چه مواردي است؟ -1

 .گروه هاي هدف در مدارس را نام ببريد -2

 در مدارس و كيفيت بيان مسائل بهداشتي را بيان كنيد؟ نحوه آموزش -3

 روشهاي آموزش بهداشت را نام ببريد؟ -4

 حيطه هاي آموزش بهداشت را نام ببريد؟ -5

  روش تدوين طرح درس را شرح دهيد؟ -6

  .آموزش دوره ابتدايي شامل چه موضوعاتي است؟ آنها را نام ببريد -7

چه  موضوعاتي آموزش بهداشت در دوره راهنمايي و متوسطه شامل  -8
  .است؟ آنها را نام ببريد

را نام  آموزش والدين دانش آموزان شامل چه موضوعاتي است؟ آنها - 9
  .ببريد

براي آموزش معلمان و ساير كاركنان مدرسه چه هماهنگي هايي  - 10
  بايدصورت گيرد؟

نكات مشترك آموزش بهداشت در دوره هاي مختلف تحصيلي را نام  - 11
  ببريد؟

                                     

  تمرين عملي - ب

نحوه برقراري . وشش خانه بهداشت برويدهمراه مربي به مدارس تحت پ -1
 .ارتباط با مدير، معلمان و دانش آموزان را مشاهده كنيد

از مربي بخواهيد براي دانش آموزان در مورد يكي از عناوين آموزشي  -2
 .صحبت كند به روش آموزش و ارتباط او با شاگردان توجه كنيد

ي در مدارس با هدايت مربي يك طرح درس  براي اجراي برنامه آموزش -3
 .تحت پوشش خانه بهداشت بنويسيد

با كمك مربي پرونده بهداشتي مدرسه و فرم فعاليت آموزشي در مدرسه  -4
 .را تنظيم كنيد
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  1شماره  پيوست

 

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  

  

 ...........................دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي/معاونت بهداشتي دانشگاه

  ........................................داشت شهرستانمركز به

  .................پايگاه بهداشت            .............../ روستايي /مركز بهداشتي درماني شهري

  .................................روستا                                           .....................خانه بهداشت  

  

  ........................ناحيه/   منطقه                               ....................اداره آموزش و پرورش  

  ..........................................مختلط/پسرانه/نام مدرسه دخترانه

  ....................نوبت                                                   ................................مقطع تحصيلي

  ....................تلفن                                                        .............................نشاني مدرسه

  .................سال             ..............ماه             ...................روز  : تاريخ تشكيل پرونده

سه
در

ي م
اشت

هد
ه ب
وند

پر
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  وجهت

بهورز پس از هر بار آموزش نتايج را در فرم فعاليت هاي آموزشي مدرسه بايد ثبت نموده و در پرونده بهداشتي مدرسه 
  .نگهداري نمايد

  پرونده بهداشتي مدرسه

آموزش (بهداشتي شامل  از يك پوشه و تعدادي فرم تشكيل شده است كه نتايج فعاليتهاي» پرونده بهداشتي مدرسه«
در ابتداي سال . در اين فرم ها ثبت و پيگيري نگهداري مي شود) بهداشت، بهداشت محيط، مراقبت هاي بهداشتي درماني

اين پرونده در . براي مدارس ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان توسط بهورز تنظيم مي گردد» پرونده بهداشتي مدرسه«تحصيلي 
پرونده بهداشتي «. مي شود و بهورز هنگام بازديد از مدرسه آن را براي ثبت فعاليتها همراه مي بردخانه بهداشت نگهداري 

  .در ابتداي هر سال تحصيلي مجدداً بازنگري مي شود» مدرسه

  :بايد مورد توجه قرار گيرد عبارتند از 1نكاتي كه در تكميل فرم شماره 

 كي و خدمات بهداشتي درماني ثبت شوددر قسمت باال نام دانشگاه يا دانشكده علوم پزش. 

  در قسمت هاي بعدي به ترتيب نام مركز شهرستان، نام مركز بهداشتي درماني بر حسب شهري و روستايي، نام
 .پايگاه بهداشت در مناطق شهري و نام خانه بهداشت و نام روستايي كه مدرسه در آن قرار دارد نوشته شود

 پس منطقه و اگر در منطقه اي تقسيمات ناحيه اي وجود دارد نام ناحيه نيز اداره آموزش و پرورش درج شود وس
 .نوشته شود

 دخترانه، پسرانه يا مختلط نوشته شود:نام مدرسه. 

  تعيين و نوبت مدرسه نيز به تفكيك صبح يا عصر و يا ... مقطع تحصيلي به صورت ابتدايي، راهنمايي، هنرستان و
 .مشخص گردد... اول، دوم و

 باشد، دو مدرسه محسوب مي ) صبح و عصر يا نوبت اول، دوم(مدرسه اي كه با يك نام داراي دو نوبت  :تذكر
 .شود

 نشاني مدرسه و تلفن آن نيز ثبت شده و تاريخ تشكيل پرونده بر حسب روز ماه سال نوشته شود. 
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  :2نحوه تكميل فرم شماره 

 مشخص (+) اعي بودن در مربعهاي مربوطه با عالمت مشخصات مدرسه از نظر دولتي ، نمونه مردمي يا غير انتف
 .گذاشته شود توضيح آن ذكر گردد(+) اگر در قسمتهاي ساير عالمت . شود

  اگر در . مشخص شود(+) نوع مالكيت مدرسه از نظر استيجاري و يا دولتي بودن در مربعهاي مربوطه با عالمت
 .ددگذاشته شود توضيح آن ذكر گر(+) قسمتهاي ساير عالمت 

 نام و نام خانوادگي مدير مدرسه نوشته شود. 

  مشخص شده و نام و نام خانوادگي مربي (+) وجود و يا عدم وجود مربي بهداشت در مدرسه با عالمت
 .بهداشت ثبت گردد

  مشخص شده و نام و نام خانوادگي رابط (+) وجود و يا عدم وجود رابط بهداشت در مدرسه با عالمت
 .بهداشت ثبت گردد

 مانند طرح جامعه نگر، كودك به (رگونه برنامه يا فعاليتي كه با مشاركت دانش آموزان صورت مي گيرد ه
.                                          ثبت شود...) كودك، مدرسه سالم، بهداشتياران مدرسه و تشكيل تعاوني دانش آموزان و

تشكل هاي بهداشتي دانش آموزان كه بعد از بازديد اول فعاليتهاي خود را آغاز مي كنند، در بازديد : تذكر
  .هاي بعدي ثبت گردد

  در جدول تعداد دانش آموزان به تفكيك پايه تحصيلي و جنس، اطالعات مربوط به سال تحصيلي جاري ثبت
ر ستون تعداد دانش آموزان حاضر در هر پايه كه در سال گذشته مردود شده در مربع هاي موجود در ه. گردد

در مدارس دخترانه فقط رديف دختر و در مدارس :ذكرت                             .                     اند نوشته شود
  .پسرانه فقط رديف پسر و در مدارس مختلط هر دو رديف تكميل مي گردد

 نه پايين صفحه تعداد كل دانش آموزان به تفكيك جنس در سال تحصيلي گذشته در جهت سال بعد در گردو
 .گردش عقربه هاي ساعت ثبت مي شود

مثل انتقال دانش آموزان يك (هرگونه تغييرات پيش بيني نشده در كاهش يا افزايش تعداد دانش آموزان :تذكر
ن هاي مربوط در پرونده ثبت و در پايين پرونده در ستو) كالس به مدرسه اي ديگر و يا ادغام مدارس با هم

   .توضيحات الزم به اختصار نوشته مي شود
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  )3فرم شماره (نحوه تكميل فرم فعاليتهاي آموزشي بهداشت در مدرسه 

  

 نوشته شود... و2و1در اين ستون به ترتيب  -رديف. 

 تاريخ مراجعه به مدرسه جهت آموزش ثبت گردد-تاريخ آموزش . 

 در اين ستون ثبت شود... موضوعاتي كه آموزش داده شده، مثالً آموزش دهان و دندان و -زشيموضوع آمو. 

 عنوان فرد آموزش دهنده در اين ستون ثبت گردد-آموزش دهنده. 

 تعداد و نوع رسانه كمك آموزشي توزيـع شـده در ايـن سـتون ثبـت      -تعداد رسانه هاي كمك آموزشي توزيع شده
 ...برگ و 200گردد مثالً پمفلت ايدز 

 كـه در موقـع   ... نوع وسيله كمك آموزشي مانند اورهد، ويدئو پروژكتورو-نوع وسيله كمك آموزشي استفاده شده
 .ارائه برنامه آموزشي از آن استفاده شده است در اين ستون ثبت شود

 الدين و اولياي عنوان گروه هدف افراد آموزش گيرنده مي توانند دانش آموزان مقطع ذكر شده و يا و -گروه هدف
 .باشند كه بايد قيد گردد... مدرسه و

 تعداد شركت كنندگان و مدت زمان برنامه آموزشي در اين ستون ثبت گردد-شركت كنندگان. 
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  3فرم شماره                                      در مدرسه بهداشت فعاليت آموزشي                                 

 رديف
تاريخ 
  شآموز

موضوع 
  آموزش

آموزش 
  دهنده

تعداد رسانه هاي كمك 
آموزشي توزيع شده 

  ...)پمفلت،پوستر و(

نوع وسيله كمك 
آموزشي استفاده 

  شده

گروه 
  هدف

كل شركت 
  كنندگان

  ساعت  تعداد

              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 رف مدير باشد و گواهي هاي صادر شده ، در مركز آموزشهاي ارائه شده در مدرسه بايد داراي گواهي آموزشي از ط
  .بهداشتي درماني نگهداري شود
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  )4فرم شماره (فرم فعاليتهاي آموزشي و ارتباطي در مدرسه

  

آشنا شديد، در اينجا به نحوه تكميل فرم فعاليتهاي آموزشي و ارتباطي در  "پرونده بهداشتي مدرسه"حال كه با دستور العمل تكميل 
  .پرداخته مي شود) 4شماره  فرم(مدرسه 

  :به شرح زير است 4دستور العمل تكميل فرم شماره 

 .ماه گزارش قيد گردد. در قسمت باالي فرم قسمت چپ سال تحصيلي جاري ثبت شود 

 .در قسمت باالي فرم سمت راست نام مقطع تحصيلي ثبت گردد 

 .نوشته شود... و2و1در اين ستون به ترتيب  -رديف 

 .در اين ستون ثبت شود... موضوعاتي كه آموزش داده شده، مثالً آموزش دهان و دندان و -موضوع آموزشي 

باشند كه بايد ... عنوان گروه هدف افراد آموزش گيرنده مي توانند دانش آموزان مقطع ذكر شده و يا والدين و اولياي مدرسه و 
 .قيد گردد

ه يا گروهي در ستون مربوطه با ثبت تعداد نفرات آموزش گيرنده نوع فعاليت آموزشي بر اساس چهره به چهر -فعاليت آموزشي 
 .در ستون چهره به چهره و گروهي مشخص گردد

در ستون فعاليتهاي ارتباطي در بخش تهيه مواد آموزشي كليه فعاليتهاي تهيه پوستر، پمفلت و روزنامه ديواري و ساير با ثبت عدد  
ثبت گردد و ساير ستون هاي فعاليتهاي  200عدد پوستر در مدرسه عدد  200براي تهيه به طور مثال . مربوط به تيراژ آن قيد گردد

 .ارتباطي نيز با ذكر عدد فعاليت قيد شود

برپايي  -برپايي غرفه -تهيه و درج مقاالت سالمت در نشريات -نمايش فيلم -تهيه پالكارد(در ستون ساير فعاليت : توجه
  .عداد آن ثبت گرددت) تهيه پروژه هاي سالمت -نمايشگاه

 .توضيحات اضافي در اين ستون نوشته شود-توضيحات 
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 5فرم شماره (پايگاه بهداشت/خانه/واحد بهداشت مدارس مركزفعاليتهاي آموزشي  گزارش فرم(  

داخته مي پر) 5فرم شماره ( پايگاه بهداشت/خانه/مركز فرم گزارش فعاليتهاي آموزشي واحد بهداشت مدارس در اينجا به نحوه تكميل 
  .شود

  :به شرح زير است 5دستور العمل تكميل فرم شماره 

 .در قسمت باالي فرم سال و ماه گزارش قيد گردد 

عنوان گروه هدف در فرم ذكر شده است و بايد جزئيات فعاليتهاي آموزشي انجام شده در رابطه با هر گروه در -گروه هدف 
 .رديف مربوط به همان گروه ثبت شود

در رديف مربوط به هر گروه هدف مجموع جلسات آموزشي تشكيل شـده در طـي مـاهي    -آموزشي تشكيل شدهتعداد جلسات  
 .ثبت گردد) ماهي كه گزارش فعاليتهاي آن در حال ارائه است(كه در قسمت باالي فرم درج شده است 

گيرنـده در محـل مربوطـه    بر حسب موضوع آموزشي ارائه شده و گروه هدف مربوطه تعداد افراد آموزش -موضوعات آموزشي 
الزم به توضيح است اگر موضوع آموزشي ارائه شده جزء موضوعات مندرج در فرم نبود عنوان موضوع با ذكر تعـداد  .قيد گردد

 . افراد آموزش گيرنده در ستون ساير موارد ثبت مي گردد

نفر از دانش آموزان  12هداشت محيط و به جلسه آموزشي در خصوص ب 3نفراز دانش آموزان مقطع راهنمايي طي  25اگر به : مثال
جلسه آموزشي در خصوص سوانح و حوادث آموزش داده شده است آمار آن به شكل زير در جدول وارد مي  1مقطع دبيرستان طي 

  :شود
  .......................سال..............................ماه......................................پايگاه بهداشت/خانه/فرم گزارش فعاليتهاي آموزشي واحد بهداشت مدارس مركز

تعداد   گروه هدف
جلسات 
آموزشي 
تشكيل 
  شده

  )تعداد افراد ثبت شود(موضوعات آموزشي

وان
ت ر

داش
به

دي  
ت فر

داش
به

يط  
مح

ت 
داش

به
ن و   

دها
ت 

داش
به

دان
دن

 از   
ري

شگي
پي

هال
اس

وغ
ت بل

داش
به

واد   
ت م

داش
به

ذيه 
و تغ

يي 
غذا

سب
متنا

ش و   
ورز

 از 
شي

ت نا
الال

اخت
 يد
بود

كم
  

دز
اي

مي  
الس

تا
يت  

هپات
لوز  

كو
پدي

شير  
ف 

صر
م

 نام  
كر
با ذ

اير 
س

  

                           دانش آموزان مقطع ابتدايي

                     25    3  راهنمايي دانش آموزان مقطع

سوانح و                        1  دانش آموزان مقطع دبيرستان
حوادث 

  نفر12

خانوادگي تكميل كننده فرم ثبت شده و فرم مهر و امضا گردد نام و نام 
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  4فرم شماره 

  .*در ستون ساير عنوان فعاليت همراه با تعداد آن ثبت گردد. در ستون هاي بعدي اقدامات را با عدد ثبت نماييد. در ستون دوم نام گروه هدف را بنويسيد

  فرم فعاليت آموزشي و ارتباطي در مدرسه  :نام مقطع تحصيلي
  :سال تحصيلي

  :سال گزارش

  موضوع آموزش  رديف
عنوان گروه 

  *هدف 

  فعاليت آموزشي
  فعاليت ارتباطي

 تهيه مواد آموزشي
تهيه 
  پالكارد

نمايش 
  فيلم

هيه و درج ت
مقاله سالمت 
  در نشريات

برپايي 
  غرفه

برپايي 
  نمايشگاه

تهيه پروژه 
هاي 
  سالمت

فردي چهره  توضيحات
به 
  مشاور/چهره

روزنامه   پمفلت  پوستر  گروهي
  *ساير  ديواري
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  5شماره  فرم

  .......................سال..............................ماه......................................پايگاه بهداشت/خانه/فرم گزارش فعاليتهاي آموزشي واحد بهداشت مدارس مركز

تعداد جلسات گروه هدف
آموزشي 
  تشكيل شده

  )تعداد افراد ثبت شود(موضوعات آموزشي

هد
ب

وان
ت ر

اش
دي  

ت فر
داش

به
يط  

مح
ت 

داش
به

دان  
و دن

ان 
 ده

شت
هدا

ب
  

هال
ز اس

ي ا
گير

پيش
  

وغ
ت بل

داش
به

  

ذيه 
و تغ

يي 
غذا

واد 
ت م

داش
به

سب
متنا

  

تي
درس

و تن
ش 

ورز
  

 يد
بود

كم
 از 

شي
ت نا

الال
اخت

  

دز
اي

مي  
الس

تا
يت  

هپات
لوز  

كو
پدي

شير  
ف 

صر
م

 نام  
كر
با ذ

اير 
س

  

                          دانش آموزان مقطع ابتدايي

                          ش آموزان مقطع راهنماييدان

                                  دانش آموزان مقطع دبيرستان

                          اولياي دانش آموزان

                          مربيان و اولياي مدارس

                                  دانش آموزان مدارس استثنايي

                          سواد آموزان نهضت سواد آموزي

                                  جمع

  نام و نام خانوادگي تكميل كننده فرم

 مهر و امضا
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  فصل دوم
  

  

  بهداشت محيط مدرسه
  

  

  

  

  

  

  

  

  :پس از مطالعه اين فصل انتظار مي رود بتوانيد 

  .بهداشت محيط مدرسه بايد مورد توجه قرار گيرد را ذكر كنيد ه درنكاتي ك-1                               

 .فهرستي از مواد كنترل در بهداشت محيط مدرسه را تهيه نماييد  -2                               

                                                                                                                                                           
 انجـام   )3پيوسـت شـماره  (هداشت محيط مدرسـه طبـق فـرم مقـررات بهداشـت محـيط مدرسـه       بازديد ب -3

بـه واحـد    نگرفته و در دو نسخه تكميل ، يك نسخه آن در پرونده بهداشتي مدرسه و يك نسخه ديگـر آ 
 .بهداشت محيط مراكز بهداشتي درماني روستايي ارسال گردد

ف
دا
اه
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. بهداشت محيط مدارس شامل فعاليتهايي است كه در جهت اجراي ضوابط و مقررات بهداشتي مدرسه انجـام مـي گيـرد   
  :مهمترين نكاتي كه در بهداشت محيط مورد توجه هستند عبارتند از 

  مكان احداث مدرسه  -4

بوفــه ، دستشــوئي ، توالــت، آبخــوري ، سيســتم دفــع فاضــالب و زبالــه و ( ر وضـعيت ســاختماني مدرســه از نظــ  -5
 )كالسهاي درس

 آب آشاميدني سالم -6

  .درباره هر يك از نكات فوق به اجمال توضيحاتي ارائه مي شود

  :ث مدرسه اـ مكان احد1

در جـوار گورسـتان ،   مدرسه نبايد در مسير و مجاورت منابع آالينده هـاي محـيط از جملـه كارخانجـات شـيميايي و يـا       
محوطـه مدرسـه بايـد داراي وسـعت كـافي بـوده و       . واقـع شـده باشـد    ... خطوط راه آهن ، سر و صداهاي نا خوشايند و 

متر مربع براي هر دانش آموز در نظر گرفته شـده باشـد و بـراي جلـوگيري از ايجـاد گـرد و غبـار و امكـان          6-8حداقل 
و يا مصالح و غير لغزنده و مشابه پوشيده شده باشدو اخذ صـالحيت بهداشـتي   شستشو ، كف حياط از آسفالت و يا بتون 

  .جهت احداث و تاسيس از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي الزم اال جرا مي باشد

  :ـ ساختمان مدرسه  2

  :عبارتند از  در ساختمان مدرسه رعايت تمام شرايط و ضوابط بهداشت محيطي را مي بايست در نظر داشت ، اين شرايط

بايد كامال خشك و بدون درز ، صاف و حداقل تا ارتفاع پنجـره از سـنگ اسـتفاده شـود، سـريع       كالس هايديوار*
  .قابل شستشو باشد 

بايد مسطح و مقاوم ، قابل شستشو و صاف و بـدون درز و شـكاف باشـد و از لغزنـدگي و مرطـوب      كف كالس ها * 
  . بدون آن جلوگيري شود

متـر مربـع    25/1اف و بدون درز و شكاف و به رنگ روشن باشد و فضاي كالس براي هر دانش آمـوز  بايد صسقف  *
  .در نظر گرفته شود

. كالس ها بايد به طور طبيعي تامين شود، بهتر است نور از سـمت چـپ  دانـش آمـوز بتابـد و نـه از روبـرو        روشنايي *

5



 40

سانتيمتري بـاالتر از كـف كـالس قـرار      120تا  100ه حداقل مساحت كل كالس باشد و به فاصل 1بزرگي پنجره ها بايد 
  .گرفته باشدند

تر انجـام  ـــــــ اگر پنجره ها در ديوارهاي روبروي يكديگركارگذاشته شده باشند تهويـه كـالس به   تهويه كالس ها *
  .مي گيرد

در طبقات فوقاني هستند مشرف به فضاي خارج بايد توري فلزي داشته باشند و چنانچه كالس ها  در و پنجره هاي *
  .دارا بودن حفاظ ايمني ضروري است

كـالس بسـيار گـرم موجـب كسـالت و      . درجه سانتيگراد است 21تا  18براي كالس درس  درجه حرارت مناسب *
  .خواب آلودگي و كالس سرد باعث سردي بدن دانش آموز شده و او را مستعد ابتالء به عفونتهاي ريوي مي نمايد

بايد فضاي كالس را به طور يكنواخت گرم كند مانند شوفاژ و يا بخاري ديواري كه داراي دودكـش   اوسيله گرماز *
  .باشد تا گازهاي حاصل از مواد سوختني به فضاي كالس وارد نشود و خطر آتش سوزي نداشته باشد

و در ارتفـاع   شـد الزم است هر مدرسه به تعداد كالس ها كپسول ضد حريق در اختيار داشـته با كپسول ضد حريق *
  شده باشد مدرسه آموزش داده ءمتري سطح زمين نصب شده و مهارت استفاده از آن به دانش آموزان و اوليا 5/1

  .و كليد و پريز هاي برق سالم و داراي حفاظ مناسب باشند تابلوي برق*

رب و پنجـره  كـالس بـا    حداقل شش بار در روز بـا بـاز كـردن د   . در كالس بايد به خوبي صورت بگيرد تهويه هوا *
  .استفاده از تهويه، بايد هواي اتاق را تعويض كرد

متـر و   3/1سـانتيمتر و طـول    30سانتيمتر و عرض آن  18اگر ساختمان مدرسه داراي پله است، بايد ارتفاع پله  پله ها *
  .بدون لغزندگي و داراي نرده محافظ باشد

. به آن بتابد و در معرض ديد كامل دانش آمـوزان باشـد قـرار گيـرد    بايد در محل مناسبي كه نور كافي تابلو كالس  *
متـر كمتـر    2/2تابلو نبايد شفاف باشد كه موجب انعكاس نور گردد و نيز فاصله آن تـا اولـين رديـف دانـش آمـوزان از      

  .نباشد

هايي باشد كه وقتـي   هارتفاع صندلي بايد به انداز. بهتر است براي هر دانش آموز جداگانه فراهم شود ميز و صندلي * 
دانش آموز روي آن مي نشيند ران او با صندلي تماس داشته باشد و نيز فاصله بين آخرين صندلي با ديوار انتهاي كـالس  
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براي دانش آموزان دوره هاي مختلـف تحصـيلي   ) مناسبات فيزيكي بدن ( سانتيمتر باشد و ضوابط ارگونوميكي  50بايد 
  .رعايت گردد

دانش آموز يك دستشوئي الزم است تا دانش آموزان بتوانند در مواقع لـزوم در طـول روز    60زاي هر به ا دستشوئي* 
 60ارتفاع آن از سطح زمين . دستشويي بايد خارج از توالت ولي در مجاورت آن قرار داشته باشد. دست خود را بشويند

  سانتيمتر و متناسب با قد دانش آموزان باشد 75تا 

حداقل دو راه فرار براي مواقع اضطراري در هر ساختمان وجود داشـته و عالئـم ويـژه راهنمـا و     ي راه فرار اضطرار*
  .زنگ خطرتعبيه شده و دانش آموزان به راحتي به آن دسترسي داشته باشند 

و داراي شـيب   از جنس مقاوم و قابل شستشو ،كف از جنس مقاوم و قابل شستشـو و لغزنـده نباشـد   ديوارآزمايشگاه *
آزمايشـگاه بايـد مجهـز بـه     . ب به طرف كف شور باشدو مجهز به دستشويي و صابون مايع و آب سرد و گرم باشـد مناس

  .تهويه مناسب بوده و دستورالعمل ايمني مواد مورد استفاده در آزمايشگاه تهيه و در محل مناسب نصب گردد

دسـتكش  ( بـه معاينـات غربـالگري     بايدمجهز به جعبه كمك هاي اوليـه و تخـت وتجهيـزات مربـوط    اتاق بهداشت *
   .باشد )قد سنج و دفتر ثبت حوادث و معاينات و ترازو ،آبسالنگ ، چراغ قوه ، دستگاه فشار سنج ،

بايد از صابون مـايع اسـتفاده شـود ، يـا اينكـه هـر دانـش آمـوز         . در دستشوئي ها ضروري است  استفاده از صابون* 
  .وئي ها بايد بطور مرتب با پودر هاي شوينده مجاز شسته شوندصابون مخصوص به خود داشته باشد ، دستش

  

  

  

  

  

  

  

 

 .براي پيشگيري از انتقال ميكروب ها بهتر است در مدارس از صابون مايع استفاده شود

  4شكل 

حتي االمكـان روشـنائي كـالس    
. بايد به طور طبيعـي تـأمين شـود   

فاصله تابلو تا اولـين رديفـدانش   
 . متر كمتر نباشد 2/2آموزان از 
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دانش آموز حداقل يك توالت در نظر گرفته مي شود ، كاسـه توالـت بايـد سـالم و از      40در مدرسه به ازاي هر  توالت
ه سمت كاسه داري سانتيمتر قابل شستشو و كف توالت ب 150ديوار ها تا ارتفاع . جنس سراميك و به رنگ روشن باشد 

  .و پودر هاي شوينده ، شسته و ضد عفوني شود % 20شيب باشد و هر روز با موادي مانند كرئولين ، آب آهك 

براي پيشگيري از بيماري هاي گوناگون بايد دفع بهداشـتي فاضـالب از طريـق هـدايت بـه       دفع بهداشتي فاضالب* 
  .شبكه فاضالب رو عمومي و يا چاه فاضالب انجام شود

  . مدرسه بايد داراي شرايط زير باشد آبخوري* 

كف محوطه آبخوري ، ديواره ، كف و لبه آبخوري از جنس قابل شستشو و داراي شيب كافي و بـه طـرف مجـراي     -1
  .فاضالب باشد و بطوري كه آب در داخل آبخوري و يا محوطه كف آن جمع نشود

وز يك عدد تامين گردد و ارتفاع شير آبخوري از سـطح زمـين   نفر دانش آم 45 آبخوري عمومي بايد به اعضاي هر  -2
  .سانتيمتر باشد 100تا  75بين 

  .متر احداث گردد 15آبخوريها خارج از سرويس هاي بهداشتي و با فاصله حداقل  -3

 سـطل . قـرار داد ) حياط، كالسها و راهروها ( بايد سطل هاي متعددي در نقاط مختلف مدرسه  دفع بهداشتي زباله* 
ها بايد داراي پدال با ظرفيت مناسب ، ضد زنگ و داراي كيسـه زبالـه و درب دار بـوده و هـر روز زبالـه هـاي درون آن       

 اين كار باعث كنترل حشرات و جوندگان و جلوگيري از انتشار بيماري هاي گونـاگون . جمع آوري و سپس تميز شوند
  .شتي زباله در روستا منتقل شودزباله هاي جمع آوري شده بايد به محل دفع بهدا. مي شود

تاكنون نكاتي كه در ساختمان مدرسه از نظر رعايت نكات بهداشتي بايد مورد توجه قـرار گيـرد ذكـر     بوفه مدرسه *
ي بـراي رعايـت   يعالوه بر ساختمان و وضعيت كالس ها ، بوفة مدرسـه نيـز بايـد داراي خصوصـيات و ويژگـي هـا      . شد

  :ن پرداخته مي شودبهداشت باشد كه در اينجا به آ

فردي كه متصدي بوفه است چـون بـا مـواد غـذايي سـركار دارد بايـد از نظـر         : ـ رعايت بهداشت فردي متصديان بوفه1
باشد و مسايل بهداشـت   مورد آزمايش قرار گرفته و داراي كارت تندرستي معتبر...) انگلي، قارچي و (بيماري واگيردار 

  . كردن ناخون ها و نيز پوشيدن لباس كار به رنگ روشن را كامال رعايت نمايد فردي مانند شستشوي دستها و كوتاه

ـ ساختمان يا اتاق بوفه  داراي كف ، ديوار ، سقف از جـنس مقـاوم ، بـدون درز و شـكاف و قابـل شستشـو بـه رنـگ           2
كـار نيـز سـالم باشـد و      سانتي متر از سنگ يا كاشـي در و پنجـره و ويتـرين و ميـز     1/ 30روشن ، پوشش ديوار تا ارتفاع 
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  .داراي نور كافي و مجهز و هواكش بوده و نيز داراي وسايل گرمازا و سرمازا باشد

سطل زباله در داخل و بيرون بوفه و تعدادي كافي وجود داشته باشد تا دانش آموزان پس مانده هـاي مـواد غـذايي را در    
  .آن بيندازند

  .جره ها با توري فلزي پوشانده شودبراي جلوگيري از ورود مگس و حشرات درب و پن

ـ بوفه بايد حتما مجهز به يخچال و دماسنج بوده و مواد غذايي فاسد شدني در داخل يخچـال و سـاير مـواد غـذايي در       3
  .محل خشك و بدون رطوبت نگهداري شود

  .مكان مناسب جهت نگهداري شير در مدرسه موجود باشد -4

جمله كاغذها و كيسه هاي پالستيكي باز يـافتي و غيـر بهداشـتي جهـت پيچيـدن و بسـته       استفاده از مواد غير استاندارد از 
كيفيت مواد غذايي عرضه و توزيع شده بايد مطـابق بـه دسـتوالعمل اعـالم شـده وزارت      . بندي مواد غذايي ممنوع است 

  )1طبق جدول شماره (اشت درمان و آموزش پزشكي باشدبهد

  ـ آب آشاميدني مدرسه  3

بهتر است در مدرسـه از  . آب آشاميدني سالم و بهداشتي در مدرسه يكي از موضوعات بسيار مهم و اساسي است تأمين  
و در محلهايي كـه آب سـالم در دسـترس نباشـد آب پـس از      . شبكه آب لوله كشي و يا منابع بهسازي شده استفاده شود

  .ضد عفوني كردن مصرف نمايند

ي بنام فلورايد وجود دارد كه مقدار مناسب آن باعـث افـزايش مقاومـت دنـدانها     در آب آشاميدني مناطق مختلف ماده ا
  .مي شود

چنانچـه مقـدار   . اندازه گيري مقدار فلورايد آب آشاميدني با همكاري مركز بهداشتي درماني روستايي انجام مـي گيـرد  
انها ديـده مـي شـود و يـا اينكـه      فلورايد آب در يك منطقه بيشتر از حد معمول باشد نقاط سفيد رنگ و مـاتي روي دنـد  

مي گوينـد و در حالتهـاي شـديد آن مينـاي     » فلوئوروزيس «دندانها به رنگ زرد يا قهوه اي در مي آيد كه به اين حالت 
دندان ، نرم و مانند سنگ پا سوراخ سوراخ مي شود و در اين مناطق بايد آب آشاميدني را با اتصـال بـه منـابع ديگـر كـه      

  .تري است رقيق نموده و سپس مصرف نمايندداراي فلورايد كم

  .در صورت مشاهده عالئم فلوئوروزيس روي دندانها، دانش آموزان بايد به مراكز بهداشتي درماني ارجاع داده شود
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اگر ميزان فلورايد آب كمتر از مقدار طبيعي باشد مقاومت داندانها كم مي شود در ايـن شـرايط بـراي مبـارزه بـا كمبـود       
ههاي مختلفي وجود دارد كه يكي از اين راهها دهان شـويه بـا سـديم فلورايـد اسـت كـه بـا همكـاري مراكـز          فلورايد را

  .بهداشتي درماني در مدارس اجرا مي شود

  

  

بهورز بايد در طول سال تحصيلي مدارس در ارديبهشت و آبان ماه مدرسه را از نظر وضعيت بهداشـت محـيط ،    :توجه 
مورد بازديـد قـرار داده و نتـايج را ثبـت     ) طبق فرم مقررات بهداشت محيط مدرسه (محيط با همكاري كاردان بهداشت 

  .نموده و نواقص بهداشتي درماني روستايي به واحد بهداشت محيط منعكس نمايد

مدرسـه  : مثـال . تعـداد شـيفت قيـد گـردد    . طبق كد هايي كه آموزش و پرورش مشخص نموده قيد گردد : ـ كد مدرسه 
   2و مدرسه داراي دو شيفت عدد  1فت عدد داراي يك شي

  .ـ تعداد كل كالسهاي درسي ثبت شود

  ـ تعداد كل دانش آموزان مدرسه 

ـ تعداد دانش آموزان در صورتي كه مدرسه داراي شيفت هاي مختلف است شيفتهايي كه بيشترين حالـت را دارد ثبـت   
  . گردد

سال است نو ساز و در صورتي كه بـاالتر از   15قريبي پائين تر از در صورتي كه عمر ساختمان به طور ت: ـ نوع ساختمان 
  .در صورتي كه چادر ، كپر ، خشت و گل است عالمت مربوطه زده شود. سال است قديمي عالمت زده شود 15

  .ـ مساحت تقريبي كل مدرسه بر حسب متر مربع نوشته شود

  .ـ آدرس و شماره تلفن مدرسه قيد گردد

  .د از مدرسه ثبت گرددـ تاريخ بازديد خو

در قسمت بازرسي اول ثبت شود در غير ) √(ـ در صورتي كه مدرسه با متن مواد آئين نامه مطابقت دارد با عالمت تيك 
  .مشخص گردد) ×(اين صورت با عالمت 

 

 د توصيه مي شودبراي مبارزه با كمبود فلورايد دهان شويه با سديم فلوراي
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  :به صورت زير است) 2،پيوست شماره  5شماره  (دستورالعمل تكميل فرم 

 .مشخص گردد(+) ر شده با عالمت بر حسب مواردي كه ذك: نوع ساختمان -1

 .مساحت تقريبي زمين بر حسب متر مربع نوشته شود -2

 .تعداد طبقات ساختمان مشخص شود -3

(+) اگر محل مدرسه مناسب است در قسمت بلي و اگر مناسب نيست در قسمت خير عالمت  -4
مشـخص  (+) گذاشته و علت نا مناسب بودن محل مدرسه در قسمت هاي مربوطه بـا عالمـت   

 .ددگر

مشـخص  (+) بهداشتي يا غير بهداشتي بودن حياط مدرسه در قسمت هاي مربوطه بـا عالمـت    -5
 .گردد

در قسـمت  ... ايمني و حفاظت مدرسه از نظر داشتن ديوار و يا نرده حياط و محافظ پلـه هـا و    -6
مشخص شـود و در صـورت نـا مناسـب بـودن مـوارد نقـص        (+) مناسب يا نامناسب با عالمت 

 .نوشته شود(+) اي مربوطه عالمت ايمني در قسمته

 .تعداد كل كالسها ثبت شود -7

      تعداد كالسهايي كه نور كافي دارند يا ندارند و نيز وضعيت كف كالسها به تفكيـك كـف مناسـب و نامناسـب
 .مشخص گردد

         تعداد كالسهايي كه وضعيت ديوارها و سقف آنها بهداشتي و يـا غيـر بهداشـتي اسـت در قسـمت هـاي مربوطـه
 .شود نوشته

تعداد آبخوري هاي بهداشتي و غيـر بهداشـتي ثبـت  شـود و در صـورت نداشـتن در قسـمت         -8
 .نوشته شود(+) ندارد عالمت 

تعداد توالتهاي بهداشتي و غير بهداشتي نوشته شـود و در صـورت نداشـتن در قسـمت نـدارد       -9
 .نوشته شود(+) عالمت 

و در صـورت نداشـتن در قسـمت    تعداد دستشويي هاي بهداشتي و غير بهداشتي نوشته شـود    -10
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 .نوشته شود(+) ندارد عالمت 

ــا عالمــت     -11 ــه ب ــر بهداشــتي در قســمتهاي مربوط ــاميدني بهداشــتي و غي مشــخص (+) آب آش
 .گذاشته شود(+) اگر آب آشاميدني ندارد در اين قسمت عالمت .گردد

قسـمتهاي  وضعيت بوفه را بايد از نظر بهداشتي بودن و غير بهداشتي بودن بررسـي كـرد و در    -12
 .نداشتن بوفه در قسمت ندارد ثبت شود. مربوطه عالمت گذاشته شود

سيستم دفع فاضالب  به تفكيك بهداشـتي يـا غيـر بهداشـتي بـودن، در قسـمت هـاي مربوطـه          -13
 .گذاشته شود(+) عالمت 

گذاشـته  (+) اگر دفـع زبالـه بهداشـتي و يـا غيـر بهداشـتي اسـت در قسـمت مربوطـه عالمـت            -14
ا و پيگيريهايي كه در زمينه بهداشت محيط مدرسـه انجـام مـي شـود در فـرم      كليه فعاليته.شود

  .پيگيري نواقص فعاليت بهداشت محيط مدرسه ثبت مي گردد

  )1،پيوست شماره   6فرم شماره  ( دستورالعمل تنظيم

  :در نظر گرفته شده است عبارتند از 6مواردي كه در فرم شماره

 ز محيط مدرسه بازديد شده استتاريخ روز و ماهي كه ا -تاريخ بازديد. 

 نواقص بهداشت محيط نوشته شود-نواقص مشاهده شده. 

 اقداماتي كه جهت رفع نواقص بهداشت محيط در مدرسه انجام گرفته در بازديد بعدي  -اقدامات انجام شده
 .ثبت شود

 ز مدرسه بازديد مي در اين ستون نام و نام خانوادگي و سمت فردي كه ا -نام و نام خانوادگي بازديد كننده
  .كند نوشته مي شود
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  )1جدول شماره(مدرسه)بوفه (فهرست مواد غذايي غير قابل عرضه در پايگاه تغذيه سالم 

  توضيحات  مواد غذايي رديف

فالفل-ساالد الويه 1 به علت احتمال رشد عوامل ميكروبي ،آلودگي سريع و  
  .بسيار بااليي دارد

ود مواد نگهدارنده در آنها ،مصرف بيش از به دليل وج سوسيس و كالباس 2
  . حدو مداوم آن سرطان زا مي باشند

  به علت عدم اطمينان از تهيه و توزيع بهداشتي آنها پيراشكي ،همبرگر و چيپس 3

خوراكي هاي رنگي مثل انواع بستني هاي يخي 4
،يخمك،شكالتها ،پاستيل،آب نباتهاي رنگي 

  ،اسمارتيز

نگ هاي شيميايي بيش از حد مجاز، به علت استفاده از ر
مصرف آنها در دراز مدت باعث بيماريهاي كبدي 

  . ميشوند

انواع آب نبات و كاكائو ،آدامس و شكالتهاي   5
  چسبنده

موجب پوسيدگي دندان ميشوند و به علت اينكه از انواع 
  .غذاهاي كم ارزش هستند ايجاد سيري كاذب ميكنند

انواع)ماءالشعيربه جزء(نوشابه هاي گازدار 6
پفك و آب ميوه هايي كه از آب وقند اسانس 

  .ميوه تهيه شده اند

از انواع غذاهاي كم ارزش هستند و زمينه ابتال به چاقي 
،ديابت،بيماريهاي قلبي و عروقي ،فشارخون را در 

بزرگسالي فراهم ميكنند و موجب پوسيدگي دندان نيز 
  .ميشوند

دم اطمينان از تهيه و توزيع بهداشتي و احتمال به دليل ع لواشك و تمر هندي 7
  آلودگي آنها
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  مدرسه) بوفه(ز در پايگاههاي تغذيه سالمل فهرست مواد غذايي مجاجدو

  فهرست مواد غذايي  مواد غذايي  رديف

1   

خشكبار،خرماوانواع 
  مغزها

  

پســـته،بادام،گردو،بادام زميني،بـــادام هندي،فنـــدق،نخودچي،توت :شـــامل
،انواع ميوه )بسته بندي شده(خشك،كشمش،آجيل سوياوخرماخشك،انجير

  خشك در بسته بنديهاي كوچك

2                                    
  شيروفرآورده هاي آن

  )پاستوريزه،استريليزه بسته بندي شده(انواع شير،انواع ماست،كشك،پنير

،ماء الشعير،آب )يزهپاستوريزه واستريل(آب ميوه هاي طبيعي ودوغ بدون گاز  نوشيدني 3
  معدني

سيب،نارنگي،پرتقال،موز شسته شده وضدعفوني شده ووكيوم شده :شامل  ميوه 4
  دربسته بندي يك نفره

انواع بيسكوييت،كيك وكلوچه ترجيحا ازانواع غني شده سبوس داروتهيه  بيسكوييت،كيك وكلوچه  5
  درصد10شده باروغن داراي اسيدچرب باترانس زير

نان وپنيروگردو،نان وپنيروخيار،نان وپنيروگوجه فرنگي،نان وكره :شامل  لقمه سالم 6
به شرط داشتن بسته بندي )نان ترجيحاسبوس دار(وعسل،نان وتخم مرغ پخته

  و مشخصات بهداشتي

  غذاهاي پخته 7

  

  

انواع آش وسوپ،لوبيا،عدس،حليم،شله زرد،سمنو،فرني وشيربرنج در :شامل
  صورت داشتن آشپز خانه بهداشتي
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 تمرين نظري-الف                               

مواردي كه در بهداشت محيط مدرسه بايد به آن توجه  -1
 شود را نام ببريدو مواد مجاز در بوفه مدارس چيست؟

مكان احداث ساختمان مدرسه چه مشخصاتي بايد داشته  -2
 باشد؟

 .مشخصات دستشويي بهداشتي را بنويسيد -3

والت داراي شرايط بهداشتي را در مدرسه مشخصات ت -4
 .بنويسيد

 .شرايط آبخوري بهداشتي مدرسه را بنويسيد -5

بوفه مدرسه چه مشخصاتي بايد داشته باشد؟درباره هريك   -6
 .از اين مشخصات توضيح دهيد

چگونگي تامين آب آشاميدني سالم در مدرسه را بيان  -7
.كنيد

 تمرين عملي-ب                                   

  همراه مربي به يكي از مدارس تحت پوشش خانه 

  .كنيد بهداشت برويد و وضعيت بهداشتي مدرسه را مشخص

  ،نواقص بهداشتي محيط مدرسه را مشخص كنيد و ضمن تكميل فرم مربوطه
 .در پرونده بهداشتي مدرسه منعكس نماييد

  صحبت كنيد و از در مورد حفظ بهداشت محيط مدرسه براي دانش آموزان
 .مربي بخواهيد اشكاالت شما را برطرف نمايد

  براي تعيين ميزان فلورايد آب آشاميدني مدرسه با مركز بهداشتي درماني
 .روستايي مكاتبه نماييد

  از دانش آموزان مدرسه بخواهيد در مورد بهداشت محيط مدرسه روزنامه ي
 . ديواري تهيه نمايند
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  بخش دوم
  

  

  ارائه خدمات بهداشتي درماني
به دانش آموزان
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  مقدمه
  .يكي از عوامل موثر در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در هر دوره تحصيلي سالمت جسماني و رواني آنان است

و پيشـگيري از بيمـاري هـا و بـروز      بنابراين چه از نظر آموزشي و كنترلـي عـوال افـت تحصـيلي و چـه از نظـر بهداشـتي       
كه اين امر در قالب برنامه . معلوليت ها الزم است سالمت جسمي و رواني تمامي دانش آموزان مورد ارزيابي قرار گيرد 

  .هاي مراقبت ساالنه دانش آموزان در مدارس ميسر مي گردد

  :اين مراقبت ها عبارتند از 

 انجام معاينات غربالگري  

 تغذيه دانش اموزان  نظارت بر وضعيت 

  پيشگيري از بيماري هاي واگيردار شايع در سنين مدرسه 

 پيشگيري از حوادث و سوانح 
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  فصل اول
  

  انجام معاينات غربالگري  
  

  

  

  
  :پس از مطالعه اين فصل انتظار مي رود بتوانيد

  .معاينات غربالگري دانش آموزان را نام ببريد -1

 .معاينات غربالگري دانش آموزان را انجام دهيد و فرم ها را تكميل كنيد -2

 .بهداشتي مدرسه ثبت كنيد ◌ٔ نتايج معاينات را در پروند -3 ف
دا
اه
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  معاينات غربالگري

اي آزمون هاي عملي و سريع ، معاينه و يا روش ه ◌ٔ منظور از معاينات غربالگري جستجوي بيماري يا اختالل به وسيله
  .ديگر در افرادي است كه ظاهراً سالم به نظر مي رسند

در مراقبت هاي بهداشتي درماني دانش آموزان ، برخي از بيماري و نقايصي مانند اختالالت رشد مشكالت بينايي و 
ن شنوايي ، بيماري هاي لثه و پوسيدگي دندان، گواتر و كم خوني ، اختالالت رفتاري، انحراف ستون فقرات توسط اي

  .روش به صورت ساالنه دنبال مي شود

معاينات غربالگري دانش آموزان پايه اول ابتدايي و اول راهنمايي ، در بدو ورود به مدرسه و نيز دانش آموزان ساير پايه 
نتيجه معاينات در فرم . انجام مي گيرد» مراقبت هاي بهداشتي درماني دانش آموزان« ها در طول سال تحصيلي طبق فرم 

  .شده و سپس پيگيري مي شوند ثبت

  :معاينات غربالگري شامل موارد زير است

  ارزيابي قد به سن -1

 تعيين نمايه توده بدني -2

 بينايي سنجي  -3

 شنوايي سنجي  -4

 )رشك و شپش سر و كچلي سر( پوست و مو  -5

 دهان و دندان  -6

 اختالالت رفتاري -7

  بيماري هاي مزمن نيازمند مراقبت ويژه -8

  

  

  

  9كل ش

  معاينات ساالنه

  غربالگري دانش آموزان براي جستجو

  موارد بيماري 

 و نقص بسيار الزم است 
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  و وزن دانش آموزان ـ اندازه گيري قد  1

بدن با  ر ناگهاني افزايش مي يابد، يعنيدر دوران كودكي سرعت رشد بدن ثابت است اما با شروع دوره نوجواني به طو
  .سرعت زيادتري رشد مي كند

. سالگي به حداكثر ميزان مي رسد 12سالگي كم كم بيشتر مي شود و در سن  11تا  10سرعت رشد بدن دختران از سن 
  .سالگي به حداكثر خود مي رسد 14سالگي بيشتر شده و در سن  13تا  12شد بدني پسران از سن سرعت ر

  بهترين روش براي پي بردن به وضعيت رشد دانش آموزان ، اندازه گيري قد و وزن آنها و مقايسه آن با استانداردها 
  .مي باشد 

مترين آنها شاخص نمايه توده ردد كه مه مي گ با استفاده از اندازه گيري وزن و قد شاخص هاي مختلفي تعيين 
  .است 1(BMI)بدني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

1 BMT = Body Mass Index  
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مقايسه شاخص نمايه توده بدني دانش آموز با استاندارد نمايه توده بدني كودكان هم سن او نشان خواهد داد كه دانش 
  .آموز الغر، طبيعي ،داراي اضافه وزن و يا چاق مي باشد

سوء تغذيه و بيماري حساس بوده به طوري كه كمبود وزن براي قد مي تواند خيلي  اين شاخص در برابر عواملي مانند
  .سريع ايجاد شود و در كوتاه مدت نيز قابل جبران است

بررسي تغييرات نمايه توده بدني بسيار ساده است و كاهش آن نشانه سوء تغذيه يا سوء تغذيه همراه با عفونت بوده و 
  .افزايش آن به دليل چاقي است

فرد است و بيشتر به منظور ارزيابي وضعيت تغذيه كودكان در يك  ◌ٔ تغذيه ◌ٔ زمينه ◌ٔ شاخص قد براي سن نشان دهنده 
  .جامعه مورد استفاده قرار مي گيرد

قد و وزن دانش آموزان در پايه هاي اول ابتدايي ، اول راهنمايي و اول متوسطه اندازه گيري مي شود و روند رشد در 
  .راي قد و قد براي سن در دختران و پسران جداگانه رسم ميگرددنمودارهاي وزن ب

   

  

  :براي اندازه گيري قد و وزن با دقت كامل اين نكات را مورد توجه قرار دهيد 

  .ترازو را قبل از شروع به اندازه گيري و يا وقتي كه جا به جا مي شود ، با وزنه شاهد كنترل كنيد -1

  .انجام شود با حداقل لباس و بدون كفش توزين -2

  ).10شكل (دانش آموزان كامالً روي ترازو قرار گرفته و شما با ايستادن در مقابل ترازو وزن دقيق را بخوانيد   -3

  

  

  

  

  

  

  

 .بهترين روش براي تعيين رشد طبيعي دانش آموزان اندازه گيري قد و زن آنها است
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براي اندازه گيري قد ، دانش آموزان بايد بدون كفش باشد و طوري بايستد كه پاشنه ها ، ساق پا ، باسن، كتف  -4
  .الً مستقيم نگه داشته شودو سر او به قدسنج بچسبد و سر كام

اگر ترازو مجهز به قد سنج نيست يك متر اندازه گيري را روي ديوار طوري ثابت كنيد كه كامالً بر سطح  -5
 ◌ٔ از دانش آموز بخواهيد كه مقابل ديوار بايستد در شرايط كه پشت سر، سينه، باسن و پاشنه. زمين عمود باشد 

اندازه گيري قد، خط كش يا يك برگ كاغذ را روي سرش بگذاريد و براي . پاي وي در تماس با ديوار باشد 
در اين حالت ، مطابق شكل بايد به وضعيت سر ، پاها و مو دانش آموز و نيز . محل تقاطع آن را با متر بخوانيد

 .طرز قرار گرفتن خط كش توجه داشت 
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  :  نمودار تغييرات قد بر حسب سن)الف

افزايش سرعت رشد در دوران بلوغ موجب افزايش قد در نوجوانان مي گردد، به طوري كه قد پسرها و دخترها به 
  .سانتيمتر افزايش مي يابد 15و  20ترتيب 

  .بنابراين نمودار قد مي تواند چگونگي رشد قدي دانش آموز را با توجه به سن او نشان دهد

تنظيم شده است كه براي دانش ) 20-5(ب سن تمامي دانش آموزان اين نمودار جهت رسم تغييرات قد بر حس
  .آموزان دختر و پسر در فرم هاي جداگانه رسم مي گردد

پس از اندازه گيري دقيق قد . در اين نمودار محور افقي ، سن به سال و محور عمودي قد به سانتيمتر نشان مي دهد
س خط عمودي كه از آن به سمت باال مي رود دنبال كنيد تا دانش آموز، سن او را روي محور افقي پيدا كرده سپ

  ).4و3نمودار .(به ستون افقي قد دانش آموز برسد سپس محل تالقي اندازه هاي سن و قد را با نقطه مشخص كنيد
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چنانچه موضع دانش آموزي ) 97،  3،50 صدك ( در نمودار قد بر حسب سن نيز سه منحني مشخص شده است
قرار گيرد ، معموالً غير طبيعي است و نشان  97يين تر از منحني صدك سوم و يا باالتر از صدك روي نمودار ، پا

به منظور رفع مشكل، والدين را جهت بهبود تغذيه راهنمايي كنيد و يا . مي دهد كه به مراقبت و پيگيري نياز داريد
دانش آموز بين صدك سوم و نود و هفتم  اگر نقطه تالقي قد. براي درمان به مراكز بهداشتي درماني ارجاع دهيد

  .قرار گيرد طبيعي است و نشان مي دهد كه مشكل خاصي ندارد

الزم به يادآوري است چنانچه در هر بار اندازه گيري وضعيت دانش آموز روي نمودار نسب به بار قبل سير 
  .صعودي را طي ننمايد نياز به مراقبت و پيگيري دارد

  )BMI(ه بدنينمودار استاندارد تود)ب

همانگونه كه گفته شد شاخص توده بدني براي ارزيابي دانش آموزان از نظر وضعيت جسماني با مقايسه با استاندارد 
  :است كه بر اساس اين شاخص دانش آموزان را به چهار گروه

 الغر .1

 وزن در محدوده طبيعي  .2

 داراي اضافه وزن .3

  .طبقه بندي مي شوند چاق .4

بدني متناسب با سن دانش آموز تععين مي گردد و براي محاسبه آن ابتدا بايد وضعيت بدني و شاخص توده 
از دو روش زير  )BMI(سپس براي محاسبه شاخص توده بدني. وزن ، قد و سن دقيق دانش آموز تعيين گردد

  .مي توان استفاده كرد

  محاسبه از طريق فرمول) 1

ست صورت كسر و مجذور قد  بر حسب متر در در اين روش وزن بر حسب كيلوگرم كه اندازه گيري شده ا
  .مخرج نوشته مي شود 

  )BMI(شاخص توده بدني =   )kg (وزن
  قد *قد

 برحسب متر
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  BMIاستفاده از نموگرام ) 2

اين  نموگرام از سه خط مدرج عمودي تشكيل شده است خط اول از سمت راست مربوط به وزن بر حسب كيلوگرم ، 
و BMIو تعيين كننده شاخص توده بدني )داراي اضافه وزن و چاقالغر، طبيعي ،(خط وسط مربوط به وضعيت بدني 

  .خط سوم مربوط به قد بر حسب سانتي متر مي باشد

پس از اندازه گيري وزن ،رقم مربوطه روي ستون وزن برحسب كيلوگرم عالمت زده مي شود، قد برحسب سانتي متر 
خط كش به هم وصل مي گردد نقطه اي  روي ستون قد مشخص مي شود وسپس دونقطه عالمت زده شده توسط يك

توسط خط اتصال دهنده قد به وزن قطع مي شود تعيين كننده شاخص توده بدني دانش )وسط( BMIكه روي ستون 
  .آموز است

ابتدا تاريخ مراجعه دانش آموز را نوشته وسپس در زير آن تاريخ تولد وي را نيز :  نحوه محاسبه سن دانش آموز
  .يق را انجام مي دهيم حاصل آن به صورت سال و ماه سن دانش آموز را نشان مي دهدمي نويسيم وعمل تفر

  

  

  (BMI)*جدول راهنماي نمايه توده بدني 

   

  

  

  

  

 

 

 

 

*  BMI= Body  Mass  Index

  الغر=  5زير صدك 

در محدوده وزن =  85تا  5بين صدك 
  اضافه وزن =  95تا  85طبيعي بين صدك 

  چاقي= و بيشتر  95صدك 
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