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پيشگفتار
مدرسه فضاي اجتماعي خاصي است که آموزش و رشد شخصيت نوجوانان و جوانان در پناه روشهاي آموزشي
صحيح و مناسب ،فضاي فيزيكي مطلوب و محيط مساعد رواني پايه گذاري مي شود.
توجه به سالمت اين گروه بدليل اينكه بخش عظيمي از جمعيت کشور را تشكيل مي دهند و اينكه در شرايط سني هستند
که آسيب پذير بوده و در معرض ابتال به بيماريها و خطر سوانح و حوادث مي باشند ،از اهميت ويژه اي برخوردار است.
هم چنين چون اين گروه در سن فراگيري بوده و قادرند آموزشهاي بهداشتي را به خوبي بياموزند ،بكارگيرند و آن را به
خانواده ها انتقال دهند ،مي توانند به نحو مطلوبي در ارتقاء سطح سالمت جامعه موثر باشند.
موضوع ارتقاء سالمت جامعه ،امروز به عنوان يك مفهوم کليدي در راستاي توسعه جوامع به حساب مي آيد چرا
که انسان سالم محور توسعه پايدار محسوب مي شود .آموزش سالمت به نوجوانان و جوانان موجب افزايش
دانش ،نگرش و مهارتهاي حامي سالمت در ميان آنان شده تا بتوانند زندگي فردي و اجتماعي سالمي داشته باشند.
اين مجموعه که با همكاري مربيان مراکز آموزش بهورزي -واحد سالمت نوجوانان  ،جوانان و مدارس و واحد
آموزش بهورزي مرکز بهداشت استان باهدف توانمند سازي فراگيران مراکز آموزش بهورزي تدوين گرديده
تابه نحو مطلوبي در ارائه خدمات سالمت به دانش آموزان بكار برده شود.

ويدا هاشميان
كارشناس واحد آموزش بهورزي

مقدمه
کودکان ونوجوانان آينده سازان کشورهستند،بدين سبب سالمت جسمي ،رواني واجتماعي آنان تضمين کننده
سالمت حال وآينده جامعه است .توجه به بهداشت اين گروه از اهميت ويژه اي برخوردار است چرا که :
 بخش عظيمي ازجمعيت کشور را تشكيل مي دهند
 به دليل کامل نشدن مهارت ها وشرايط سني ،آسيب پذيرودرمعرض ابتال به بيماريهاي عفوني خطرناک
هستند.
 پايه گذاري رفتارهاي بهداشتي در اين سنين صورت مي گيرد.با اين کار مي توان گام بزرگي در
پيشگيري از بيماريها در سنين باالتر که هزينه هاي زيادي را بر جامعه تحميل مي کند برداشت.
 از مهمترين گروههاي در معرض خطرحوادث،سوانح ونيز خشونت هستند.
 دانش آموزان چون در سن فراگيري هستند قادرند آموزشهاي بهداشتي را به خوبي بياموزند ،بكار گيرند
وبه خانواده واجتماع انتقال دهند.
با توجه به اين نكات برنامه ي بهداشت مدارس از جايگاه واهميت ويژه اي در ارتقاي سطح سالمت دانش
آموزان ،اولياءآنان وکارکنان مدارس به اهداف خود دست يابند .
بازوان اجرايي برنامه ي بهداشت مدارس در نظام شبكه هاي بهداشتي درماني کشور در مناطق روستايي ،بهورزان
ودر مناطق شهري کاردان هاي بهداشتي مدارس هستند که فعاليتهاي مرتبط را با هماهنگي مسئولين آموزش
وپرورش به مورد اجرا مي گذارند،بنابراين ضروري است بهورزان عزيز دانش ها ومهارت هاي الزم براي اجراي
برنامه ي بهداشت و ارائه خدمات بهداشتي در مدارس را بياموزند واين مهم را مورد توجه قرار دهند.

فصـل اول :
تعريف بهـداشـت مـدارس
آموزش بهداشت
شوراي سالمت مدرسه

اهداف آموزشي :
پس از مطالعه اين فصل انتظار مي رود فراگيران بتوانند :
-1بهداشت مدارس را تعريف نمايند.
 -2هدف اصلي آموزش بهداشت در مدارس را بيان نمايند .
 -3گروه هاي هدف در آموزش بهداشت مدارس را مشخص و عناوين آموزشـي را بـراي هـر
يك ازگروه ها توضيح دهد.
-4اعضاي شوراي سالمت مدرسه را نام ببرد.
-5وظايف شوراي سالمت مدرسه رابيان نمايند.

بهداشت مدارس
طبق تعريف سازمان جهاني بهداشت ،بهداشت مدارس عبارتست ازمجموعه اقداماتي که به منظور تشخيص ،تامين و
ارتقاء سالمت جسمي ،رواني ،اجتماعي و معنوي دانش آموزان و آندسته از کارکناني که به نحوي در ارتباط با دانش
آموزان قرار دارند به اجرا در مي آيد .منظور از دانش آموز ،کليه افرادي است که در مقاطع و پايه هاي تحصيلي
مختلف از پيش دبستاني تا پيش دانشگاهي در آموزشگاههاي کشور به تحصيل اشتغال دارند.
هدف از بهداشت مدارس تامين ،حفظ وارتقاءسطح سالمت جسماني و رواني دانش آموزان و در نهايت جامعه
است .دانش آموزان بايد بدانند چگونه از خود مراقبت نمايند و چه اقداماتي براي سالم نگاهداشتن اعضاءبدن خود
انجام دهند ؟ بهداشت محيط در سالمت افراد جامعه چه نقشي دارد و تغذيه ي صحيح تا چه حد در سالمت
جسمي و پيشرفت تحصيلي آنهاموثر است ؟
فعاليتهايي که بهورزان به منظور تحقق اهداف بهداشت مدارس بايد انجام دهند شامل موارد زير است :
- 1آموزش بهداشت
- 2بهداشت محيط مدارس
- 3ارائه خدمات بهداشتي درماني به دانش آموزان
در مورد هر يك از اين فعاليتها در مباحث مختلف کتاب توضيحات الزم داده شده است .

آموزش بهداشت
يكي از فعاليت هاي مهم بهداشت مدارس «آموزش بهداشت» است وهدف آن باال بردن سطح دانـش بهداشـتي و
درنهايت ايجاد تغيير رفتار مطلوب دردانش آموزان و انتقال آن به خانواده ها است .
گروه هاي هدف در برنامه آموزش بهداشت مدارس شامل دانش آموزان  ،والدين ،معلمين و ساير کارکنان اسـت
که براي هر يك از اين گروه ها موضوعات آموزشي به شرح زير در نظر گرفته شده است :

الف -دانش آموزان دوره ابتدايي :
در اين دوره تحصيلي هر آموزش ساده اي مي تواند براي دانش آموزان تازه و جالب باشـد ولـي بايـد ايـن گـروه
سني را درزمينه هاي زير آموزش داد:
 - 1بهداشت فردي
 - 2بهداشت دهان ودندان
 - 3تغذيه و بهداشت مواد غذايي
 - 4بيماري هاي شايع سنين مدرسه

 - 5بهداشت روان
 - 6ضرورت بهداشت محيط درخانه ،مدرسه ،محله و شهر
 - 7سوانح وحوادث
 - 8مسايل مهم بهداشتي در محل زندگي
ب -دانش آموزان دوره راهنمايي ومتوسطه
در دوره راهنمايي و متوسطه موضوعات زير بايد آموزش داده شود :
 - 1بهداشت فردي
 - 2بهداشت دهان و دندان
 - 3بهداشت دوران بلوغ
 - 4اهميت تغذيه در سنين بلوغ
 - 5اهميت واکسيناسيون
 - 6بهداشت محيط و حرفه اي
 - 7مسايل جمعيتي و مشكالت ناشي از رشد بي رويه جمعيت
 - 8نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني
 - 9بيماري هاي واگيردار و غيرواگيردار مهم براي نوجوانان ماننـد (انگلهـاي روده اي ،بيماريهـاي آميزشـي،
ايدز ،بهداشت روان)
-11سوانح و حوادث
-11مسايل مهم بهداشتي درمحل زندگي

ج -والدين دانش آموزان :
اين آموزشها ضمن هماهنگي با مدير مدرسه بايد با همكاري مرکز بهداشتي درماني روسـتايي و تشـكيل جلسـات
ماهانه به والدين داده شود .موضوعات مهم آموزشي براي والدين دانش آموزان عبارتند از :
 - 1آشنايي با نيازها و مشكالت بهداشتي فرزندان در سنين مدرسه
 - 2نقش والدين در رشد و تكامل فرزندان
 - 3اهميت معاينات ساالنه دانش آموزان
 - 4بهداشت فردي
 - 5بهداشت دهان و دندان
 - 6بهداشت خانواده
 - 7بهداشت محيط
 - 8بهداشت روان
 - 9بهداشت دوران بلوغ
- 11تغذيه و بهداشت مواد غذايي
- 11بيماري هاي شايع در سنين مدرسه
- 12واکسيناسيون
- 13سوانح و حوادث
- 14مشكالت ناشي از رشد بي رويه جمعيت
- 15مسايل بهداشتي مهم در محل زندگي

د -معلمان و ساير كاركنان مدرسه
آمو زش معلمان و ساير کارکنان مدرسه خصوصاً سرايدار  ،خدمتگزار  ،متصـديان بوفـه مـدارس از طريـق مراکـز
بهداشتي و درماني توسط پزشك و کاردانهاي بهداشتي انجام مي گيرد.
اين آموزش که بايد در موقعيت ها و فرصت هاي مناسب و بصورت گروهي يـا فـردي صـورت گيـرد بـه منظـور
جلب مشارکت و کمك به پيشبرد اهداف آموزش سالمت الزم است .
برنامه هاي آموزش بهداشت
بديهي است که برنامه آموزش بهداشـت مـدارس را نمـي تـوان در چهـارچوبي از مسـايل شـماره دار و مشـخص
محدود کرد ،بلكه بايد بيشتر به نيازهاي دانش آموز و زمينه هاي اجتماعي -مذهبي فرهنگي جامعه و آنچـه کـه
در اولويت جلب رضايت منطقي وي را فراهم مي کند ،انديشيد و به خواستها و سئواالت ،حل مشكالت بهداشتي
زندگي و محيط زيست و راهنمايي براي رفع کمبودهاي بهداشتي او پاسخگو بـود .از ايـن رو بهتـر آن اسـت کـه
قسمتي از برنامه ي آموزش بهداشـت بخصـوم مـدارس راهنمـايي و دبيرسـتان بـه صـورت جلسـاتي از بحـث و
نظرخواهي برگزار شود تا توجه دانش آموز را به مسايل بهداشتي برانگيزد و نيازهاي فراموش شده الزم زندگي را
براي برخورداري از يك حيات سالم و با نشاط بهداشتي ،هر چه بيشتر در ذهن آنها نمود بخشـد و انديشـه ي او را
از تنگناي فقط بيمار نبودن يا به خود انديشيدن خارج سازد و فكرآرماني بهتر زندگي کردن را در همـه ي ابعـاد و
براي همه ي افراد جامعه در خاطرش متجلي کند.

روشهاي اجراي برنامه هاي آموزش بهداشت
متداولترين آنها عبارتند از :
 -1آموزش بهداشت با استفاده از فرصـتهاي مناسـب  Occasional Eductionارزش ايـن روش آموزشـي بـه
خاطر آن است که در جريان فرصتهاي خام ،دانش آموز يا شخص مورد آموزش ،خـود شـاهد عينـي بـوده و از
طريق بيولوژيكي و تحريك راه هاي مختلف حسي با موضوع ارتباط پيدا مي کند و سـپس ايـن تغييـرات در بـدن
کودک موجب ترشح هورمونها شده ،سيستم عصبي وي را تحريك يا تحريك پذيرتر کـرده و مسـتعد فراگيـري
بيشتري مي نمايد.
 -2آموزش از طريق برنامه هاي سازمان يافته مثل تعيين سواالت ،تمرينات ،نقاشي ها ،خالصه نويسي ها و تشـكيل
جلسات تحليلي
 -3بحث در کالس و آموزش دسته جمعي
 - 1تجربه ي مستقيم با بهره گيري از خود دانش آموزان مثل اجـرا و توضـيح مسـايلي در زمينـه پيشـگيري از
حوادث ،مقررات ايمني و يا واکسيناسيون
 - 2راهنمايي و آموزش فردي در جهت مسايلي که دانش آموز از مطرح شدن آن در جمع ناخشنود مي شود.
 -4گردش علمي که در آن مربيان و مراقبين بهداشت چند روزي به نحـوه ي پيـدا و پنهـان زنـدگي دانـش آمـوز
وقوف يافته و در جريان آن قرار مي گيرد و مشكالت بهداشتي وي را از طريـق آموزشـهاي اسـتفاده «از فرصـت»
برايش بيان کند.
 -5از راه نمايشنامه و بازي روي سن
 -6از طريق نمايش عملي کارها به وسيله آموزش دهنده ،مثالً چگونگي مسواک زدن دندانها

 -7تشكيل نمايشگاهها مثالً در زمينه هاي بهداشت دهان و دندان ،کمك هاي اوليه و مقررات ايمني
 -8استفاده از وسايل کمك آموزشي مثل تابلو ،کارت ،گرافيك ،کتاب ،عكس  ،فيلم ،ضبط صوت و فالنل برد.
 -9از طريق کنفرانس ها و بحث ها
شوراي سالمت مدرسه :
هدف كلي  :تقويت هماهنگي بين بخشي به منظور تامين ،حفظ وارتقاءسالمت دانش آموزان
هدف اختصاصي :
-1حساس سازي جامعه نسبت به اهميت سالمت مدارس و دانش آموزان به عنوان سرمايه هاي آينده جامعه
-2توجه ويژه به مسائل کودکان ،نوجوانان وجوانان دانش آموزان و برنامه ريزي بـراي سـالمت آنـان بـا توجـه بـه
اولويت ها
-3بهره مندي از کليه معلمين ،مربيان ،اولياءومتخصصين امر در جهت اجراي اهداف سالمت مدارس
نكات قابل توجه :
 -1شوراي بهداشت مدرسه از ابتداي سال تحصيلي تشكيل و اعضاي آن براي مدت يكسال انتخاب مي شوند.
 -2زمان برگزاري جلسات شورا بطور ماهيانه مي باشد.
 -3محل برگزاري جلسات شورا در مدرسه يا مرکز بهداشتي درماني شهري يا خانه بهداشت روستايي و دبير شورا
توسط اعضاي شورا به صورت ساليانه انتخاب خواهد شد.
-4دبير شورا مربي بهداشت و در صورت نبود مربي ،مدير مدرسه مي باشد.
-5جلسات شورا با حضور دبير شورا و حداکثر با تعداد دو سوم اعضاي شرکت کننـده در جلسـه برگـزار خواهـد
شد.

اعضاي شوراي سالمت مدرسه
 -1مدير مدرسه
 -2مربي بهداشت
 -3مربي امور تربيتي
 -4مربي ورزش
 -5يك نفر از اولياء دانش آموزان (عضو انجمن اولياء و مربيان) که با مسائل بهداشـتي و پزشـكي دانـش آمـوزان
آشنايي دارد به انتخاب انجمن اولياء و مربيان
-6نماينده مرکز بهداشتي درماني در مدارس شهري و بهورز در مدارس روستايي

وظايف شوراي سالمت مدرسه
 -1تعيين مشكالت بهداشتي مدرسه
 -2مصرف سرانه بهداشتي دانش آموزان بر اساس مندرجات بخشنامه مربوطه
 -3تجهيز و تامين وسايل و لوازم بهداشتي مدرسه
 -4برگزاري جلسات هماهنگي جهت اجراي کليه برنامه ها و طرح هاي ابالغي از منطقه/شهرستان و استان
 -5نظارت بر فعاليت هاي بهداشتي مدرسه و سوق دادن هر چه بيشتر اين فعاليتها در راستاي ارتقاء سـطح سـالمت
دانش آموزان

 -6ايجاد ارتباط با مراکز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت و استفاده از حضور و فعاليتهاي آنان جهت پيشبرد
برنامه هاي سالمت مدارس
 -7تشكيل کالس هاي فوق برنامه و گنجاندن مطالب بهداشتي در جلسات آموزش خانواده
 -8بررسي مسائل و مشكالت مدرسه و دانش آموزان در جلسات شورا و ارائه راهكارهاي مناسب براي حل آن
 -9ارسال گزارش فعاليتهاي انجام شده در شورا به شوراي بهداشت مدارس شهرستان /منطقه بطور ماهانه
 -11جلب همكاري انجمن اولياء و مربيان مدرسه در جهت رفع نواقص بهداشتي و ايمني دانش آموزان
-11نظارت و کنترل بر نحوه تهيه و توزيع شير مدرسه و سـاير مـواد غـذايي در آموزشـگاه و بررسـي معضـالت
فروش مواد غذايي در اطراف مدرسه

فصـل دوم :
آئين نامه بهداشت محيط مدارس
شاخصهاي تامين سالمت دانش آموزان درمدارس
بوفه مدرسه

اهداف آموزشي :
پس از مطالعه اين فصل انتظار مي رود فراگيران بتوانند :
 -1نكات اساسي و كاربردي آيين نامه بهداشت محيط مدارس را بيان نمايند.
 -2ارگونومي وتاثير كاربرد آنها را در سالمتي تعريف نمايند.
 -3موارد استاندارد ميز ونيمكت را توضيح دهند.
 -4علت توجه به انحرافات ستون فقرات راشرح دهند.
 -5شرايط استفاده ازكوله پشتي وكيف مناسب راتوضيح دهند.
 -6نقش مديران مدارس و اولياي دانش آموزان را در سالمتي آنان توضيح دهند.
 -7ويژگيهاي يك بوفه بهداشتي را بيان كند.

آئين نامه بهداشت محيط مدارس
مقدمه :

ايمني و بهداشت محيط مدرسه از اصول اوليه بهداشت مـدارس اسـت بـدون شـك يكـي از مولفـه هـايي کـه در
آموزش و پرورش کودکان تاثير اجتناب ناپذيري دارد ،محـيط مـادي وفيزيكـي حـاکم بـر مدرسـه اسـت محـيط
مدارس بايد به گونه اي باشد تا از هر لحاظ به نيازهاي جسمي ،رواني و اجتماعي دانش آمـوزان پاسـد دهـد .در
آموزش و پرورش نوين فضاي فيزيكي يك عامل زنده و پويا در انجام فعاليتهاي آموزشي و تربيتي دانش آمـوزان
تلقي مي گردد  .چنانچه در مدرسه آب سالم  ،سرويسهاي بهداشتي ،فضاي کافي ،تجهيـزات و وسـايل مناسـب و
استاندارد ،سيستم صحيح جمع آوري زباله و فاضالب وجود نداشته باشد و به طور کلـي آسـايش محيطـي فـراهم
نشود  ،به طور قطع تالشهاي آموزشي و پرورشي معلمان و مربيان بازدهي مطلوب نخواهد داشت .در اين راستا اين
آيين نامه جهت ايجاد هماهنگي و برخورداري مدارس از استانداردهاي موجود بـه منظـور ايجـاد فضـاي فيزيكـي
مناسب براي تعليم و تربيت نسلي پويا تهيه گرديده است .
ماده  : 1محلي که براي احداث مدرسه در نظر گرفته مي شود ،بايد در فاصله و موقعيت مناسبي نسبت بـه مراکـز
جمعيتي و نواحي مسكوني و آموزشي بوده در مالكيت آموزش و پرورش و داخل محدوده شهري يا روسـتا قـرار
داشته  ،و امكان دسترسي به تاسيسات مانند آب ،برق ،تلفن وگاز داشته باشد.
براساس مطالعات اقليمي منطقه  ،در هنگام احداث ساختمان مدرسه ،رعايت نكات زير ضروري است :
با توجه به تعيين جهت وزش باد ،زمين انتخابي نبايد در مسير و مجاورت عوامل آلوده کننـده ماننـد کارخانجـات
صـنعتي ،شـيميايي  ،محلهـاي دفــن زبالـه  ،فاضـالب شــهري ،دامـداري ،مرغـداري ،دبــاغ خانـه هـا ،کشــتارگاهها
کوره هاي آجرپزي ،محل انباشت کود و ساير مراکزي که به نحوي ممكـن اسـت ايجـاد دود ،بـو و گـرد و غبـار
نمايد قرار داشـته باشـد  .بايـد دقـت شـود تـا محـل احـداث مدرسـه در جـوار بيمارسـتان  ،تيمارسـتان ،گورسـتان

زندان،خطوط راه آهن ،بزرگ راه ها قرار نداشته و خارج ازحريم کابلهـاي فشـار قـوي بـرق (هـوايي يـا زمينـي)
خطوط اصلي و فرعي گاز رساني  ،پست هاي زميني فشار قوي ،پمپ بنـزين  ،محـل عرضـه و فـروش کپسـولهاي
گاز ،انبارهاي مواد محترقه ،منفجره ،ترکيبات شيميايي مانند :کاغذ ،پارچه ،الستيك ،چوب ،الياف بافت و غيره و
نيز در مسير حوزه هاي آبريز فرعي و اصلي رودخانه واقع نشود.
تبصره : 1در صورتيكه احداث مدرسه در نزديك محيط هاي ذکر شده در ماده  1اجتناب ناپذير و اجباري باشـد،
بايد حداقل  511متر با مراکز فوق فاصله داشته باشد .
تبصره : 2در صورتي که ابتدا مدرسه احداث شده باشد سـاير مراکـز بايـد فاصـله مناسـب (حـداقل  511متـر ) تـا
مدرسه را رعايت نمايند .
ماده : 2معيار محاسبه مساحت زمين مورد نياز به منظور احداث مدرسه تعداد دانش آموزاني خواهـد بـود کـه در
آن مدرسه به تحصيل اشتغال خواهند داشت و متناسب با دوره هاي ابتدايي ،راهنمايي و متوسطه و براسـاس سـرانه
بنا ومحوطه با اخذ نظرات معاونت تربيت بدني و تندرستي به لحاظ زمين هاي ورزشـي مـورد نيـاز و نيـز فضـاهاي
بهداشــتي بــه ازاء هــر دانــش آمــوز طبــق ضــوابط و معيارهــاي طراحــي فضــاهاي آموزشــي وپرورشــي ســازمان
نوسازي،توسعه و تجهيز مدارس و استاندارد ملي  2186موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران خواهد بود .
تبصره : 1براي احداث مدارس فني ،حرفه اي ،مدارس شبانه روزي و مدارس کار و دانش بر حسب مورد عالوه
بر زمين اشاره شده در ماده  2آيين نامه بايد زمين کافي جهت احداث کارگـاه ،آزمايشـگاه اختصاصـي ،فضـاهاي
ورزشي ،خوابگاه سالن غذا خوري  ،آشپزخانه و انبار در نظر گرفته شود .
تبصره  : 2تعداد طبقات مدارس براي دوره هاي ابتدايي و راهنمايي حتي االمكان دو طبقه و درصورت ضـرورت
حداکثر سه طبقه و براي دبيرستانها و هنرستانهاي فني و حرفه اي و کاردانش حداکثر چهار طبقه مجاز است .

تبصره : 3ضوابط احداث خوابگـاه ،سـالن غـذا خـوري ،آشـپزخانه  ،انبـار ،سـردخانه ،بوفـه  ،حمـام ،سرويسـهاي
بهداشتي و  ...براساس آئين نامه ماده  13قانون مواد خوراکي ،آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي و ضوابط ومعيارهاي
طراحي فضاهاي آموزشي و پرورشي سازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس کشور رعايت گردد.
تبصره : 4آيين کار مكان يابي و ساختمان ،تجهيـزات و بهداشـت بوفـه مـدارس بايـد بـا اسـتاندارد  4172موسسـه
استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مطابقت داشته باشد .
ماده : 3الزم است نقشه ي سـاختماني مـدارس و سـاير فضـاهاي مـرتبط در مقـاطع مختلـف تحصـيلي منطبـق بـا
معيارهاي بهداشتي و براساس استانداردهاي موجود در ضوابط طراحي فضاها ( مربوط به سازمان نوسازي ،توسـعه
و تجهيز مدارس کشور و بند  7استاندارد ملي ايـران شـماره  2186موسسـه اسـتاندارد و تحقيقـات صـنعتي ايـران)
طراحي شود .
تبصره :هر گونه اصالحات ،تعويض محل و توسعه ساختمان مشمول ماده  3آيين نامه خواهد بود
ال خشك ،بدون درز ،صاف و حـداقل تـا ارتفـاع کـف پنجـره هـا از سـن
ماده  :4ديوارهاي کالسها بايد کام ً
مناسب استفاده شده و بقيه سطح ديوار مطابق با جدول رنـ

فضـاهاي آموزشـي و جـداول نـازک کـاري رنـ

آميزي گردد .و تمهيدات الزم جهت جلوگيري از انتقال صوت به کالس مجاور انجام شود.
ماده : 5کف کالسها ،راهروها و پله ها بايد مقاوم ،مسطح وقابل شستشو بوده و لغزنده نباشد .
ماده  : 6سقف کالسها بايد صاف ،بدون درز و شكاف و به رن

روشن باشد .

ماده  : 7تابلو کالس درس بايد در محل مناسب که نور کافي به آن مي رسد قرار داشته و در معرض ديد کامـل
دانش آموزان و به رن

سبز مناسب و غير براق باشد تا از ايجاد خيرگي بر اثر بازتاب نور جلوگيري گردد .فاصله

تابلو کالس درس از اولين رديف دانش آموزان نبايد از  2/21متر کمتر باشد .

ماده  : 8براي هر نفر دانش آموز در کالس حداقل بايد  1/25متر مربع سطح در نظر گرفته شود .حـداکثر ابعـاد
قابل قبول براي کالس درس  8متر طول و  7متر عرض مي باشد ارتفاع سقف کالس نبايد از  3متر کمتر باشد .
ماده  : 9ضوابط ارگونومي ( مناسبات فيزيكي بدن) براي دانش آموزان دوره هاي مختلف تحصيلي بايد براساس
معيارها و ضوابط طراحي سازمان نوسازي مدارس ومرکز سالمت محيط و کار و بند  6استاندارد ملي ايران شـماره
 2186موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ،در ساخت تجهيزات ،منطبق باشد .
ماده  :11پله هاي مشرف به پرتگاه در مدارس نبايد لغزنده باشد وبه نرده مناسب مجهز گردد .
ماده :11حداکثر ارتفاع پله در مدرسه  18سانتيمتر و حداقل عرض آن  31سانتي متر و طول آن حداقل  1/31متر
باشد.

ماده  : 12نقشه مدارس استثنايي  ،طبق ضوابط و استانداردهاي موجـود بـراي معلـولين بـوده و کالسـها در طبقـه
همكف در نظر گرفته شود .
ماده  :13در و پنجره هاي مشرف به فضاي خارج ،براي جلوگيري از ورود حشرات بايد به توري سيمي مناسـب
مجهز باشند و پنجره هاي طبقات فوقاني مشرف به پرتگاه عالوه بر مورد فوق داراي نـرده محـافظ يـا کتيبـه ثابـت
باشد  (.از جام شيشه بزرگ استفاده نشود)

ماده  :14کالس دانش آموزان خردسال بايد در طبقات پايين تر ساختمان قرار گيرد .
ماده  :15ايجاد هر گونه بالكن و تراس مرتبط با کالس ممنوع است .
ماده  :16سالن اجتماعات ،کارگاه ،آزمايشگاه ،مكانهاي ورزشي و اتاقهاي عمومي در نقشـه سـاختماني مدرسـه
طوري منظور شود ،که مزاحمتي براي کالسهاي درس بوجود نياورد .
ماده  :17در مدارس شبانه روزي مساحت اتاق خواب بايد مطابق استاندارهاي طراحي فضـاي سـازمان نوسـازي،
توسعه وتجهيز مدارس و مرکز سالمت محيط و کار ،براي هر اتاق خواب حدود  41متر مربع با  4تخـت دو طبقـه
به ظرفيت  8نفر باشد ( براي هر نفر  5متر مربع سطح در نظر گرفته شود).
تبصره :حداکثر تعداد افراد در هر اتاق عمومي نبايستي بيش از  8نفر باشد.
ماده  :18کف آزمايشگاه وسطح ميزهاي آن بايد قابل شستشو و نسبت به حرارت و مواد شيميايي و غيـره مقـاوم
باشد.
ماده  :19آب مورد مصرف بايد بـا اسـتاندارد ملـي  1153و  1111موسسـه اسـتاندارد و تحقيقـات صـنعتي ايـران
مطابقت داشته باشد .
تبصره : 1در روستاهايي که آب لوله کشي دارند ،بايد مدرسه به شبكه آب روستا متصل شود .
تبصره : 2در مدارسي که از آب لوله کشي برخوردار نيستند و يا با قطع آب شبكه مواجه مي باشند الزم اسـت بـا
استفاده از منبع آب بهداشتي ،ذخيره آب مورد نياز شرب و ساير مصارف بهداشتي با رعايـت ضـوابط و بـراي هـر
دانش آموز حداقل  15ليتر در روز تأمين گردد .ضمناً براي مدارس شبانه روزي حداقل ميزان آب مصرفي يكصد
ليتر براي هر نفر در نظر گرفته شود.
تبصره : 3آبخوري عمومي آموزشگاه بايد داراي شرايط زير باشد :

الف -کف محوطه آبخوري قابل شستشو و داراي شيب کافي و مناسب به طرف مجراي فاضالب باشد .
ب -ديوار لبه آبخوري بايستي از جنس قابل شستشو (نظيـر کاشـي) بـوده و داراي شـيب مناسـب بطـرف مجـراي
فاضالب باشد.
ج -ديوار اطراف آبخوري از جنس قابل شستشو (نظير کاشي ،سراميك ،سن

و )...باشد .

د -آبخوري عمومي دانش آموزان بايد با شيرهاي مناسب يا آب سرد کن مجهز گردد و حداقل براي هـر  45نفـر
يك شير آبخوري پيش بيني شود .ارتفاع شير آب متناسب با سن دانش آمـوزان در دروه هـاي مختلـف تحصـيلي
( 75-111سانتيمتر) از سطح زمين باشد .
هـ  -آبخوري بايد خارج از سرويسهاي بهداشتي و با رعايت شرايط بهداشتي و با فاصـله حـداقل  15متـر احـداث
گردد.

ماده  : 21تعداد توالتها در مدرسه به ازاء هر  41نفر حداقل يك چشمه توالت و هر  61نفر يك دستشويي در نظر
گرفته شود.

تبصره  : 1مشخصات بهداشتي توالتها و دستشوئيها از نظر طراحي و اجرا مطابق با موارد منـدرج در مـاده  12ايـن
آيين نامه باشد .
تبصره  : 2ارتفاع دستشوئيها متناسب با سن دانش آمـوزان در دوره هـاي مختلـف تحصـيلي ( 61 -75سـانتيمتر از
سطح زمين) باشد .
تبصره : 3استفاده از صابون مايع در دستشوئيها ضروري بوده که بهتر است توسط مخزن ثابت صابون مـايع و لولـه
کشي روي دستشوييها انجام شود.
ماده  :21نحوه دفع فاضالب بايستي براساس استاندارد هاي موجود از نظر بهداشتي ،طراحي و اجرا شود .
تبصره : 1مناطقي که سيستم دفع فاضالب (اگو) ندارند ،دفع فاضالب به چاههاي جاذب و يا سپتيك تانـك طبـق
اصول بهداشتي انجام گرفته و طرح آن بايستي طبق ضوابط و معيارهاي طراحي فضاي آموزشي و پرورشي سازمان
نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس کشور تهيه و اجرا گردد.
تبصره  : 2حجم سپتيك تانك يا چاه فاضالب براساس طراحي پروژه از نظر معماري با توجه بـه ظرفيـت مدرسـه
محاسبه و تعيين مي گردد.
ماده  :22کالسها بايد حتي االمكان طوري ساخته شوند که از نور طبيعي اسـتفاده نماينـد .ترجيحـا پنجـره هـا در
سمت چپ دانش آموزان تعبيه شود و سطح آنها حدود يك پنجم مساحت کالس باشد
تبصره  : 1در مورد کالسهاي شبانه و يا کالسهايي که اجباراً از نور مصنوعي استفاده مي نماينـد شـدت روشـنايي
بايستي برابر  311 511لوکس( 81-111شمع در سطح ميزها) بوده و نحوه تابش طوري باشد که ايجـاد خيرگـي
در دانش آموزان ننمايد.
لوكس  :مقدار روشني يك شمع برابر نوري است که از يك شمع به فاصله يك متري وسطحي عمود بر آن بتابد .

ميزان نور راهروها بايستي برابر  111 151لوکس و براي رختكن ،توالـت هـا و دستشـويي هـا حـداقل 51 -111
لوکس در نظر گرفته شود.
تبصره  : 2شدت روشنايي براي کارگاههـاي فنـي وحرفـه اي در مـدارس و آزمايشـگاهها و مطـابق بـا معيارهـاي
بهداشت کار موضوع ماده  85قانون کار جمهوري اسالمي ايران رعايت شود .
ماده  : 23درجه حرارت مناسب جهت کالسها بين  18-21درجه سانتي گراد و رطوبت  51-61درصد مي باشد .
تبصره  :در مورد تامين گرماي کالسها بايد ضوابط زير رعايت شود :
وسايل گرمايشي بخصوم بخاريهاي گازي مدارس بايد استاندارد بوده و گازهاي حاصل از سوخت دستگاههاي
مولد حرارت به خارج از کالس هدايت شود تا حداقل اکسيژن را براي سوخت کامل مصـرف کنـد .خطـر آتـش
سوزي وجود نداشته باشد و فضاي کالس را بطور يكنواخت گرم نمايد ( .نكات ايمني بطور کامل رعايت گردد)
ماده  : 24کليه مراکز آموزشي مشمول اين آئين نامه بايـد مجهـز بـه وسـائل اعـالم و اطفـاء حريـق بـوده از نظـر
طراحي بايستي پيش بيني هاي الزم جهت تامين راههاي ورودي و خروجي اضطراري با توجه بـه ظرفيـت مدرسـه
وتعداد طبقات به عمل آيد اين راهها بايستي با عالئم ويژه وبا رن

سبز مشخص گردد تـا محـل فـرار اضـطراري

مشخص گردد.
تبصره  : 1حداقل دو راه فرار براي مواقع اضطراري که از هر نقطه داخل ساختمان قابل رويت باشـد الزم اسـت و
بايستي امكان تخلي ه ساکنين در کوتاه ترين زمان ميسر گردد و اجزاء سازه هـاي مسـيرهاي فـرار در مقابـل حريـق
مقاوم باشند.
تبصره  : 2اصول طراحي سازه هاي ايمني مدارس طبق استاندارد ملي  4571موسسه استاندارد و تحقيقات صـنعتي
ايران رعايت گردد.

ماده  : 25کليه کالسها ،راهروها ،قسمتهاي اداري ،خوابگاه ،ناهارخوري ،آشپزخانه ،توالت و دستشوئي ،محوطه
سالن ورزشي ،کارگاه و آزمايشگاه بايد داراي زباله دان بهداشتي درب دار ،ضد زن

با ظرفيت و تعـداد مناسـب

باشند و روزانه تخليه و به موقع شستشو و تميز گردند.
ماده  :26وجود هر گونه حوض و حوضچه در محوطه مدارس ممنوع است.
مــاده  :27ديوارهــا و کـف کارگــاه و آزمايشــگاه بايســتي از جــنس مقـاوم و قابــل شستشــو (کاشــي  ،ســراميك
موزاييك و  )...باشد و کف لغزنده نبوده و داراي شيب مناسب به طرف کف شوي باشد
تبصره  : 1آزمايشگاه و کارگاه بايستي مجهز به دستشويي و صابون مايع باشد .
تبصره  : 2آزمايشگاه و کارگاه بايد داراي دستگاه تهويه متناسب با حجم سالن جهت تهويه هوا باشد.
تبصره  : 3دستور العمل ايمنـي کـار در آزمايشـگاه و کارگـاه مطـابق بـا مـاده  85و تبصـره  1مـاده  96قـانون کـار
جمهوري اسالمي ايران ودستورالعمل ايمني کار در آزمايشگاه و کارگاه حسب مورد تهيـه و در محـل مناسـب و
قابل رويت نصب گردد.
ماده  :28هر مدرسه بايستي داراي اتاق خدمات بهداشتي مجهز به تجهيزات کامل جهت انجام فعاليتهاي بهداشتي
تغذيه اي ( معاينات بهداشتي درماني دانش آموزان شامل بيماريابي ،بينايي سـنجي ،شـنوايي سـنجي و پـايش رشـد
آموزش بهداشت و تغذيه به کارکنان و دانش آموزان ،کمكهاي اوليه در مواقع بروز حادثه و  )...باشد .
ماده  :29براي هر  15مدرسه همجوار ،يك مدرسه که مرکزيت دارد بعنوان مدرسه پايگاه سالمت دانـش آمـوز
در نظر گرفته شود .در مدرسه پايگاه سالمت ،فضايي به مساحت حداقل  31متر مربع (شامل سه اتاق) جهت انجـام
معاينات تخصصي دانش آموزان با کليه لوازم و تجهيزات مورد نياز اختصام داده شود.

تبصره  :از درمانگاههاي دانش آموزي يا فرهنگيان و مراکز بهداشتي درماني نيز مـي تـوان بـه عنـوان پايگاههـاي
سالمت براي مدارس همجوار استفاده کرد .
ماده  : 31در هر مدرسه بايد به ازاء هر دانش آموزان  %5متر مربع فضاي سبز در نظر گرفته شود.
ماده  : 31به منظور جلوگيري از ايجاد گرد و غبار در محيط مدرسه ،محوطه مدرسه بايد با آسفالت يا بتون کف
و نظاير آن مفروش گردد.
ماده  : 32کليه مراکز آموزشي اعم از پيش دبستان ،دبستان ،مدرسه راهنمايي ،دبيرستان مراکز پيش دانشگاهي و
مدارس فني و حرفه اي و کار و دانش مرتبط با آموزش و پرورش و امثال آن مشمول اين آيين نامه مي باشد .
ماده  :33اخذ صالحيت بهداشتي جهت احداث و تاسيس مدرسه طبق قانون ماده  13مواد خـوردني ،آشـاميدني،
آرايشي و بهداشتي از سوي مرکز سالمت محيط و کار وزارت بهداشت ،درمـان وآمـوزش پزشـكي الزم اال جـرا
است .
آيين نامـه در  33مـاده و  25تبصـره در تـاريد  84/1/16بـه تاييـد وزراي آمـوزش و پـرورش و بهداشـت ،درمـان
وآموزش پزشكي رسيد و اجراي آن توسط واحدهاي ذيربط آموزش و پـرورش و نظـارت بـر حسـن اجـراي آن
برعهده واحدهاي بهداشتي آموزش و پرورش و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي است.

شاخص هاي تامين سالمتي دانش آموزان در مدارس
مدرسه محيطي براي شكوفايي استعداد و خالقيت دانش آموزان است .براي رسـيدن بـه ايـن هـدف بايـد عوامـل
موثر در اين زمينه که باعث تمرکز بيشتر و بهتر دانش آموزان به درس و معلم مـي شـوند مثـل روشـنايي -گرمـا-
سرما -سرو صدا -وضعيت ميز و نيمكت ها ابعاد صندليها و بسياري از فاکتورهاي ارگونـوميكي ديگـر مـورد
توجه اوليا و مديران مدرسه قرار گيرد.
ارگونومي يك واژه يوناني است که از دوکلمه « ارگو» به معناي «کار» و «نوموس» به معناي قاعده يا قانون تشكيل
شده است به عبارت ساده تر ارگونومي به معناي قاعده و قانون کارکردن و يا به بيان ساده تر « متناسب كـردن
كار با انسان» مي باشد  .دانش ارگونـومي يـا بـه عبـارت ديگـر مهندسـي فاکتورهـاي انسـاني» امـروزه در تمـام
فعاليتهاي روزمره و محيط هاي کاري انسان وارد شده است و کاربرد آن مي توانـد تـاثير بسـيار قابـل تـوجهي در
افزايش راندمان کاري ،ارتقاي بهره وري  ،کاهش خستگي ،افزايش رضايت مندي شغلي در نهايـت پيشـگيري از
بروز بيماريها وعوارض در محيط هاي کاري شود.
تطابق وسايل ،ابزار و تجهيزات مطابق بـا فاکتورهـاي اسـتاندارد ارگونـومي تـاثير بسـيار مهمـي در حفـظ سـالمت
جسماني و ارتقاي راندمان تحصيلي دانش آموزان دارد.
آنچه مسلم است اين است که بي توجهي و يا کم توجهي به تامين عوامل ارگونومي مورد نياز در محيط مدرسه و
کالسهاي درس مي تواند سـالمت دانـش آمـوزان را تحـت تـاثير قراردهـد و در صـورت ادامـه ايـن وضـعيت در
بزرگسالي ،آنها را مستعد به ابتال به بسياري از اختالالت و ناهنجاريهاي اسكلتي  ،عضالني و قامتي کند.

ميز و نيمكت
يكي از مسايل مهم در مدارس ،انتخاب و تهيه ميز و نيمكت هاي استاندارد است .با استناد به تحقيقات انجام شـده
در کشور تعداد زيادي از دانش آموزان به داليل استفاده از ميز و نيمكت هاي غير استاندارد داراي ناهنجاري هاي
قامتي و اسكلتي هستند که اين ناهنجاريها در دختران به دليل کمبود فعاليت بـدني و فقـر حرکتـي بيشـتر از پسـران
است.
بايد توجه داشت که دانش آموزان بخش مهمي از سنين رشد خود يعني  7تا  18سالگي را پشت اين ميز و نيمكت
سپري مي کنند .نيمكت هاي مدارس بطور معمول در تمام پايه هاي تحصيلي يك شـكل و يـك انـدازه هسـتند و
سطح و ارتفاع آنها تناسبي با قامت و جثه دانش آموزان ندارد .بـه همـين دليـل دانـش آمـوزان کـالس اول و دوم
دبستان که قامتي کوچك دارند هنگام نشستن پاهايشان به زمين نمي رسد .از طرف ديگر اگر فضـاي کـافي بـراي
قراردادن کيف دانش آموزان در کالس درس وجود نداشته باشد  ،آنها ناچارند کيف هاي خـود را در کنارشـان
قرار دهند که اين اقدام باعث کاهش فضا براي نشستن ديگر دانش آموزان مي شود .قراردادن کيف در پشت سر
هم در دراز مدت مي تواند باعث ايجاد دردهاي کمر  ،تغيير شكل انحناي ستون فقرات شود.
براساس استانداردهاي موجود در کشور ،ميز و نيمكت هاي مدارس عالوه بر داشـتن جـنس مناسـب بايـد طـوري
طراحي شوند که وقتي دانش آموز پشت آن مي نشيند بين ساق و ران يك زاويه قائمه تشكيل شود و گودي کمـر
توسط پشتي صندلي محافظت شود .به عبارت ديگر ارتفاع ميز و صندلي ها و يا نيمكت ها بايد متناسب با متوسـط
قد دانشآموزان طراحي شوند .
بهتر است صندلي و نيمكت به شكلي باشد که دانش آموز بتواند صندلي را به ميز نزديك کند تـا بتوانـد دسـتهاي
خود را به ميز تكيه داده و تنه او با پشتي صندلي مماس باشد ،در ضمن ارتفاع ميز بايد به اندازه اي باشد که کف پا

به راحتي با زمين مماس شود .هم چنين سطح ميزها نسبت به سطح تراز بايد داراي زاويه  15درجه بوده و به سمت
دانش آموز شيب داشته باشد .و اولياي مدرسه و معلمان بايد طرز صحيح نشستن و عوارض ناشي از غلط نشستن را
به دانش آموزان آموزش دهند.
هنگام مطالعه نيز سر وگردن نبايد بيشتر از  21درجه به طرف پايين خم شود و عالوه بر آن اعمـالي مثـل طـاق بـاز
خوابيدن يا به شكم خوابيدن درهنگام مطالعه در دراز مدت ،دردهاي ناحيه گردن و کمر را افزايش مي دهد.

كوله پشتي و كيف هاي مدرسه
در شرايط حاضر بيش از  81درصد دانش آموزان از کوله پشتي براي حمل کتـاب و ديگـر وسـايل خـود اسـتفاده
مي کنند .کوله پشتي اگر بصورت صحيح و مناسب انتخاب و مورد استفاده قرار گيرد .بهترين وسـيله بـراي حمـل
کتاب و وسايل مدرسه است و نسبت به کيف دستي ارجعيت دارد .بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد که بـيش
از  41درصد از استفاده کنندگان کولـه پشـتي از درد ناحيـه کمـر شـكايت دارنـد کـه ايـن دردهـاي مـوقتي دوره

نوجواني ،احتمال ابتال به ديسك کمر و کمردردهاي مزمن در آينده را تـا حـد زيـادي افـزايش مـي دهد،بررسـي
محققان کشور نشان مي دهد که  12درصد از دانش آمـوزان بيشـتر از  11درصـد وزن خـود را حمـل مـي کننـد .
بعنوان مثال اگر وزن دانش آموز کالس دوم  25کيلو گرم است وزن کيف او نبايد از  2/5کيلو گرم تجاوز کند .
و براي دانش آموزان راهنمايي و دبيرستان نبايد از  7تا  8کيلو گرم تجاوز کند.
شرايط كيف هاي مناسب براي مدرسه
پژوهش ها نشان مي دهد که محل کيف سنگين پرکتاب در يك دست يا آويخته بر شـانه در يـك طـرف بـدن از
علل اصلي مشكالت کودکان در طرز نشستن و ايستادن است و هم چنين در بدشكلي اندام نيـز مـوثر اسـت .زيـرا
وقتي کوله پشتي سنگين باشد ،کودک بيش از حد پشت را قوس دار مي کند يا سر و تنه را به جلو خم مي کند تا
بتواند وزن کيف را تحمل کند .ايـن فشـار روي عضـالت گـردن و پشـت سـبب خسـتگي بـيش از حـد و آسـيب
مي شود.
اگر کودک کوله را بر روي يك شانه حمل کند براي جبران وزن اضافي آن به طرف مقابل خم مـي شـود و ايـن
مسئله درد بخش فوقاني و تحتاني پشت  ،کشش عضالت شانه و گردن را به دنبال دارد .بعالوه بند باريك بعضـي
از کوله ها جريان خون و رشته هاي عصبي دستها را تحت فشار قرارداده و سبب ضعف و گـز گـز بـازو و دسـتها
مي شود.
عرض بندهاي کوله پشتي نبايد از  5سانتي متر کمتر باشد و کيف در هنگـام قـرار گـرفتن روي پشـت نبايـد روي
باسن بيفتد و بهتر است توسط بند سوم در ناحيه کمر بسته شود .دانش آموزان بايد هنگام بلند کـردن کولـه پشـتي
بجاي کمر ،زانوهاي خود را خم کنند و کتابهاي سنگين تر خود را در مرکز ثقل کيف و نزديـك بـه پشـت قـرار
بدهند .ضمن اينكه براي کاهش آسيب در هنگام بلند کردن کوله پشتي مي توان قبل از استفاده آن را روي ميز با

ارتفاع مناسب قرارداد و با کمك يك نفر ديگر آن را به دوش انداخت استفاده از کوله پشـتي هـاي جيـب دار بـه
دليل امكان توزيع وسايل و در نتيجه وزن بار ،مناسب تر هستند.

انحرافات ستون فقرات
ستون فقرات از  33مهره تشكيل شده است .اگر از پهلو به آن نگاه کنيد داراي  4خميدگي است يـك خميـدگي
به طرف جلو در ناحيه گردن ،يك خميدگي به طرف عقب در ناحيه پشت ،يك خميدگي به طرف جلو در ناحيه
کمر و يك خميدگي به طرف عقب در تاحيه لگن (استخوانهاي خاجي و دنبالچه )
چنانچه يكي از خميدگي ها تغيير کند خميدگي هاي ديگر با تغيير قوس خود آن را جبران مي کند تا تعـادل بـدن
حفظ شود.

اختالالت شايع ستون مهره ها در دانش آموزان عبارتند از :
الف – قوز(كيفوز)

خميدگي غير طبيعي و بيش از اندازه ستون مهره پشتي به طرف عقب را قوز مي گويند.در صورت شديد بودن اين
حالت ،ريه تحت فشار قرار گرفته و اختالل در تنفس بوجود مي آيد.اين افراد خيلي زود خسته و عصبي مي شوند.
ب -گودپشتي (لوردوز )

خميدگي بيش از اندازه ستون مهره ها در ناحيه کمر به طرف جلو باعث بوجـود آمـدن خميـدگي بـيش از انـدازه
ستون مهره پشتي به عقب مي گردد که به اين حالت گودپشتي مي گويند.
ج -انحراف ستون مهره ها(اسكوليوز)

انحراف ستون مهره ها به يك طرف که انحراف ممكن است به طرف راست ياچـپ باشـددر نهايـت باعـث تغييـر
دنده ها و قفسه سينه شده و فرد را دچار اختالالت گردش خون و تنفس مي کنـد و يـا باعـث دردهـاي کمـري و
عصبي مختلف باعث شد.
در صورت مشاهده هر يك از موارد قوز ،گودپشتي و انحراف ستون مهره ها دانـش آمـوز را بـه مرکـز بهداشـتي
درماني ارجاع دهيد.

لوردوز

اسكوليوز

كيفوز

نقش مديران مدارس و اولياي دانش آموزان در ايجاد اختالالت ستون مهر ها
مديريت برنامه ريزي هاي درسي دانش آموزان اهميت دارد .زيرا يك برنامه ريـزي صـحيح و درسـت مـي توانـد
وزن قابل توجهي از کيف مدارس را کم کند .بعنوان مثال يك روز در کنار درس رياضي ،درس انشاء يـا ورزش
قرار بگيرد تا دانش آموزان کتاب و دفتر کمتري را با خود حمل کنند .عـالوه بـر ايـن نگهـداري برخـي کتـب يـا
وسايل در قفسه اي در داخل کالس مي تواند در اين زمينه موثر باشد .خوراکي ،مداد پاک کن ويـا ديگـر لـوازم
که مي تواند باعث کاهش وزن بخشي از کيـف دانـش آمـوزان شـود در کيـف دسـتي جداگانـه اي قـرار گيـرد.
استفاده از کيف هاي چرخ دار توسط بعضي از دانش آموزان دبستاني مطلوب است اما مي تواند محدوديت هايي
درهنگام عبور از پله هاي مدارس ،کنار جوي ها و دست اندازهاي کنار خيابانها ،هم چنين هجوم دانش آموزان در
هنگام تعطيلي مدارس ايجاد کند .که اين موارد الزم است در هنگام خريد کيف توسط والدين مد نظر قرار گيرد.
در اينجا الزم است که به نقش مربيان ورزش در ايجاد اختالالت قامتي دانش آموزان نيز اشاره شود .زيـرا مربيـان
ورزش تنها به دادن يك سري از ورزشهاي کليشه اي به همه دانش آموزان بسنده مي کنند در حاليكه در مـدارس
پس از غربالگري بايد براي دانش آموزان ورزشهاي خام تجويز شود.
 يك نكته مهم که نبايد فراموش شود اينكه ،در بسياري از موارد اين خـود دانـش آموزاسـت کـه بخـاطر
وضعيت نادرست نشستن ،ايسـتادن ،را ه رفـتن و عـدم اسـتقبال از ورزش مبـتال بـه ناهنجاريهـاي اسـكلتي
عضالني مي شود .
آموزش به دانش آموزان در اين خصوم بسيار مهم است .زيرا اگر حتي همه استانداردها چه در مدارس و چه از
سوي خانواده رعايت شود ،ولي به دانش آموز آموزش کافي داده نشود ( از نظر نشستن  ،حرکت و  )...نبايد منتظر
کم شدن آمار مبتاليان به ناهنجاريهاي قامتي بود .

بوفه مدارس
با توجه به اينكه دانش آموزان در سنين مدرسه عالوه بر سه وعده غذايي اصلي به ميان وعده نيـز نيـاز دارنـد و در
بيشتر مواقع اين نياز را از طريق مواد غذايي موجود در تعاوني يا بوفه مدرسه تامين مي کننـد ،از ايـن رو ضـرورت
دارد عالوه بر ارائه آموزشهاي بهداشتي و تغذيه اي ،توجه ويژه اي به مواد غذايي عرضه شده ،نحوه تهيه و توزيع،
مكان عرضه و فروشنده معطوف گردد .و اين امر زماني امكان پذير مي باشد که والدين ،کارکنان مدرسه و دانش
آموزان فعاالنه مشارکت داشته باشند و مسئوليت نظارت بر روند کمي و کيفي تغذيه در مدارس را بپذيرند.
چنانچه اين امر صورت پذيرد قطعاً در حفظ سالمت دانش آموزان موثر خواهد بود.

ويژگيهاي يك بوفه بهداشتي در مدرسه
 -1در مكاني واقع شده باشد که دانش آموز به راحتي به آن دسترسي داشته باشند.
 -2در معرض ديد و کنترل مسئوالن واحد آموزشي باشد.
 -3از محل جمع آوري زباله و سرويس هاي بهداشتي فاصله داشته باشد .

 -4در و پنجره سالم داشته باشد .
 -5کف و ديوارهاي آن قابل شستشو و بدون درز و شكاف باشد .
 -6درو پنجره آن به توري مجهز باشد.
 -7سطل زباله قابل شستشو ومجهز به کيسه زباله داشته باشد .
 -8به پيشخوان و ميزکار سالم با روکش قابل شستشو مجهز باشد .
 -9قفسه بندي جهت چيدن مواد غذايي و کمد براي قراردادن ساير وسايل داشته باشند.
 -11درحد امكان يخچال داشته باشد .
 -11آب سالم و بهداشتي داشته باشد.
 -12کارکنان بوفه بايد کارت بهداشتي داشته باشند و گواهينامه بهداشت عمـومي را از آموزشـگاههاي بهداشـت
اصناف دريافت کنند و نكات بهداشت فردي را رعايت کنند.
آيا الزامي در ،بودن بوفه هاي مدارس هست؟

وجود بوفه نه تنها الزم بلكه ضروري است و در تمام مدارس دنيـا ايـن مكـان وجـود دارد ضـرورت آن بيشـتر در
مدارس ابتدايي و راهنمايي به چشم مي خورد چون اکثر کودکـان بـا صـبحانه ناکـافي راهـي کـالس هـاي درس
مي شوند ،بنابراين ذخاير قندي شان کاهش مي يابد و مغز کارآيي خود را از دست مي دهد و در يادگيري مفاهيم
درسي ،به خصوم دروسي مثل رياضي دچار اشكال مي شوند .اين موضـوع يعنـي خـوردن صـبحانه بسـيار حـايز
اهميت است و بايد در خانواده ها نهادينه شود چون کودکان ساعات مهم و اوليه روز را در مدرسه مـي گذراننـد،
تعذيه در اين ساعت ها بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد.

اقالم غذايي قابل عرضه در بوفه مدارس

انواع مواد غذايي که در بوفه عرضه مي شود ،نقش بسيار مهمي در حفـظ سـالمت دانـش آمـوزان دارد .مسـئوالن
مدارس و اولياي آنها در زمينه عرضه مواد غذايي در بوفه مدرسه بايد مشارکت داشته باشند و از عرضه اقالمي که
ارزش غذايي کمي دارند مثل :انواع پفك ،چيپس ،نوشابه ،آدامس ،شـكالت ،و  ...همچنـين محصـوالت غـذايي
بدون بسته بندي و يا محصوالتي که فاقد پروانه ساخت و کد بهداشتي و تاريد مصرف مي باشند جلوگيري کننـد
و ضمن آموزش به مسئوالن بوفه ،آنان را به عرضه موادي مانند ساندويچ نان و پنير  ،شير پاستوريزه و يا استريليزه
وفرآورده هاي آن مانند (دوغ -پنير) و بيسكويت ،کلوچه و کيك هايي که کد بهداشتي و پروانه ساخت دارنـد و
به طريقه بهداشتي تهيه و بسته بندي شده اند ،انواع تنقالت سنتي مثل نخودچي و کشمش  -خرما -انواع خشكبار
انواع ميوه مثل  :سيب گالبي نارنگي پرتقال و  ...و سبزيجاتي مانند هويج که کامالً شسـته و بسـته بنـدي شـده
است تشويق نمايند .

نحوه اداره بوفه
بوفه مدارس به چند شكل اداره مي شود:

 -1تحت نظر مدير مدرسه ،توسط يكي از معلمان ،مربي بهداشت و يا مربي پرورشي اداره مي شود.
 -2توسط سرايدار يا خدمتگزار مدرسـه اداره مـي شـود در اينصـورت چنانچـه مدرسـه مربـي بهداشـت يـا رابـط
بهداشت داشته باشد يا مدير مدرسه خود نسبت به اين موضوع عالقـه منـدبوده ونظـارت داشـته باشـد بـه صـورت
بهداشتي اداره مي گردد.
در غير اينصورت فرد فروشنده يا اداره کننده بوفه همه نوع مواد خوراکي در بوفه عرضه خواهد نمود.
 -3توسط افرادي از خارج مدرسه که تحت نظارت مدير مدرسه يا مربي بهداشت اداره شود .در ايـن صـورت آن
فرد نسبت به بهداشت و سالمت تغذيه اي دانش آموزان حساس است و سعي مي کند بوفه را به بهترين نحـو اداره
کند.

فصـل سوم :
بهبود تغذيه در مـدارس
اهداف آموزشي :
پس از مطالعه اين فصل انتظار مي رود فراگيران بتوانند :
 -1بي اشتهايي و داليل آن و راههاي ممانعت از ايجاد آن را توضيح دهند.
 -2رفتارهاي تغذيه اي نامطلوب را در مورد هر يك ازگروه هاي غذايي در كودكان دبستاني توضـيح
دهند.
 -3توصيه هاي كاربردي جهت رفع رفتارهاي تغذيه اي نامطلوب كودكان دبستاني را شرح دهند.
 -4اهميت صبحانه درسالمتي دانش آموزان را بيان كنند.
 -5اهميت تغذيه دانش آموزان در فصل امتحانـات وتوصـيه هـاي عمـومي الزم را در ايـن خصـو
توضيح دهند.
 -6هدف از اجراي طرح شير مدارس را بيان كنند.
 -7وظايف كميته شير مدرسه راتوضيح دهند.
-8شرايط نگهداري پاكت هاي شير استريل را بيان نمايند.
-9نحوه اجراي طرح آهن ياري در مدارس را توضيح دهند

مقدمه

توجه به سالمت و تغذيه کودکان و نوجوانان بسيار ارزشمند است .کودکان آينده سازان جامعـه فـردا ميباشـند و
براي داشتن جامعه سالم ،کارا و پويا بايد بر سالمت آنان تاکيد بسـيار نمـود .سـالهايي را کـه کـودک در مـدارس
ابتد ايي ميگذراند از نظر تغذيه دوره مهمي است ،زيرا رشد کودک در اين سنين ادامه دارد .اگر چه سرعت رشـد
آنها کمتر از سالهاي اول زندگي است ولي بايد توجه داشت که هر مرحله از رشد متكي بر روند مرحله قبل بـوده
و مرحله بعد را تحت تاثير قرار ميدهد.
رشد کودکان در سنين مدرسه بصورت نسبتاً يكنواختي ادامه دارد و سالهاي آخر دبستان ،مقارن بـا شـروع جهـش
رشد بويژه در دختران است .از اين رو تامين انرژي مورد نياز بسيار ضروري است.
رفتارهاي غذايي كودكان دبستاني:

در اين دوران اشتهاي کودک بهتر شده و به دليل ورود به اجتماع (مدرسه) برنامه روزانه اش منظم ميگـردد .او در
مقابل عقايد و نظرات دوستان ،مربيان و والدين قرار گرفته ،قدرت خريد و انتخاب مواد غذايي را پيدا ميكند.
در مجموع مشكالت تغذيه اي اين دوران نسبت به سنين قبل از دبسـتان کمتـر اسـت .از نظـر مصـرف گروههـاي
غذايي تمايل به خوردن شير کم ميشود و ممكن است حذف شود ولي مصرف ساير گروههاي غذايي بهتر است.
از طرف ديگر با داشتن پول توجيبي در مقابل بوفه مدارس ،مغازه ها و دست فروشها قرار گرفته ،انتخاب و خريـد
ميكند و در اين مرحله است که آموزش تغذيه به آنان نقش بسيار موثري را در انتخاب نوع و مقدار غذاي مصرفي
دارد.
کودکان براي دستيابي به سالمت تغذيه اي نياز به مصرف  3وعده غذاي اصلي و  2ميان وعده در طول روز دارنـد
.

مطالعات نشان داده است که کودکان که دفعات مصرف غذاي آنـان کمتـر از  4بـار و يـا بيشـتر از  6بـار بـوده بـا
مشكالت تغذيه اي روبرو هستند.
کودکان بايستي از کليه گروههاي غذايي شامل شير و لبنيات گوشـت وحبوبـات سـبزيجات و ميـوه جـات و
گروه نان و غالت در طول روز بصورت متعادل و متنوع استفاده نمايند.
نكته قابل توجه :عدم آگاهي دانش آموزان و والدين آنها از ارزش مواد مغذي غـذاها و اهميـت آن در رشـد و
سالمتي ميباشد .در اين رابطه فاکتورهاي متعددي که در آگاهي تغذيه اي کودکان تاثير دارد عبارتند از :والـدين،
دوستان ،معلمين و تبليغات رسانه هاي گروهي بويژه تلويزيون ،مطالعـات انجـام شـده در ايـن زمينـه حـاکي از آن
است که تلويزيون بيشترين نقش را دارد .
تماشاي تلويزيون به مدت طوالني عالوه بر تاثيرات آموزشي سوء ،اثرات بدي بر وضعيت تغذيه اي دانش آموزان
دارد .که بطور خالصه به شرح زير مي باشد:
 بدليل عدم صرف انرژي در هنگام تماشا ،ميزان متابوليسم کم ميشود.
 وقت کودک را براي انجام فعاليت هاي انرژي زا ميگيرد.
 مصرف مداد غذايي کالري زا در هنگام تماشاي تلويزيون منجر به پوسيدگي دندانها ميشـود و در نهايـت باعـث
چاقي ميگردد.

رفتـــاري هـــاي تغذيـــه اي نـــامطلوب در كودكـــان ســـنين مدرســـه و توصـــيه هـــاي
كاربردي براي اصالح آن
بسياري از خطراتي که سالمت انسان هاي امروز را تهديد مي کند ،مثل بيماري هـاي قلبـي ،ديابـت و فشـار خـون
ريشه در چاقي و رژيم بد غذايي دارد .اين خطرات که روزگاري متعلق به افـراد مسـن بـود ،روز بـه روز در حـال
حرکت بيشتر به سمت سنين پايين است تا جايي که در حال حاضر بسياري از کودکـان هـم دچـار چـاقي و حتـي
کلسترول باالي خون هستند .علت اين امر در سنين کودکي از چند جهت قابل بررسي است:
-1کودکان رژيم غذايي مناسبي ندارند
 -2نشستن پاي رايانه و تلويزيون و بازي هاي ويديويي
تمامي اين عوامل نه تنها در زمان کودکي سالمت فرزندان ما را تهديد مي کند ،بلكه حتي در آينده نيز آنهـا را بـا
مشكالتي نظير سرطان و چاقي روبرو خواهد کرد.
 -1خودداري از خوردن گوشت :برخي از کودکان سنين مدرسه از خوردن گوشت امتناع مـي ورزنـد در حـالي
که مصرف گوشت بعنوان منبع عمده پروتئين با کيفيت خوب ،آهن و روي حائز اهميت است .توصيه

مي شود

گوشت چرخ کرده در غذاهايي که مورد عالقه کـودک اسـت بـه او داده شـود مثـل ماکـاروني و گوشـت چـرخ
کرده ،کتلت ،همبرگر و کباب که در منزل تهيه مي شود و يا استفاده از گوشـت چـرخ کـرده در املـت ،سـو و
آش.
-2خودداري از مصرف شير و لبنيات :مصرف گروه شير و لبنيات در اين سنين بـراي رشـد و اسـتحكام دنـدان و
استخوانها ضروري است .اگر دانش آموز عالقه اي به خوردن شير ندارد مي توان مقدار کمي پودر کاکـائو (در
حد يك قاشق مرباخوري در يك ليوان شير) به آن اضافه کرد .مقدار زيـاد کاکـائو بـه علـت داشـتن اگـزاالت از

جذب کلسيم شير جلوگيري مي کند .اضافه کردن کمي عسل به شير نيز ممكن است دانـش آمـوز را بـه خـوردن
شير عالقمند کند .مي توان شير را به صورت غذاهايي مثل فرني و شير برنج به کودکان داد .معموالً مصـرف يـك
ليوان شير در روز براي کودکان اين سنين کافي است و با گنجاندن ساير مواد غذايي اين گروه مثل ماست ،پنيـر و
کشك در وعده ناهار و شام و يا بستني درميان وعده نياز کلسيم تأمين مي شود .افراط در خوردن شير نيـز بـه ايـن
دليل که جايگزين ساير غذاهاي اصلي مي شـود ،کـود ک را در معـرض خطـر کمبودهـاي تغذيـه اي بخصـوم
کمبود آهن قرار مي دهد.
 -3خودداري از مصرف سبزي ها :معموالً کودکان در اين سنين تمايلي به مصرف سبزي هاي تازه همراه بـا غـذا
ندارند  .بهتر است والدين سبزيجات خام مثل هويج ،گوجه فرنگي ،کاهو ،گل کلم وسبزيجات پخته مثل چغنـدر
پخته (لبو) ،نخود فرنگي ،لوبيا سبز ،کدو حلوايي را بعنوان ميان وعده مثالً در هنگام تماشاي تلويزيون به کودکـان
بدهند.
 -4افراط در مصرف شكالت و شيريني :مصرف بي رويه شكالت و شيريني به اين دليل که موجب بي اشتهايي و
سيري کاذب در کودکان مي شود و آنها را از مصرف غذاهاي اصلي باز مي دارد موجب اختالل رشد آنها خواهد
شد .به والدي ن توصيه کنيد حداقل ،در منزل از نگهداشتن شكالت و شـيريني خـودداري کننـد و بـه ايـن ترتيـب،
دسترسي دائمي آنها را به ايـن نـوع مـواد کـاهش دهنـد .از دادن شـكالت و شـيريني بعنـوان جـايزه بـه کودکـان
خودداري کنند و با تنظيم يك برنامه منظم ،تعداد شكالت و شيريني که دانش آموز در طول روز مصرف مي کند
را کنترل نمايند .براي جلوگيري از خراب شدن دندانها بايد به دانش آموزان آموزش داد که پس از خوردن مـواد
قندي و شيرين بويژه شكالتها و آب نباتهايي که به سطح دندان مـي چسـبند ،دهـان و دنـدانهاي خـود را بـا آب و
حتي االمكان مسواک شستشو دهند.

-5مصرف بي رويه تنقالت غذايي كـم ارزش :متاسـفانه برخـي از تـنقالت تجـارتي مثـل انـواع پفـك ،چيـپس و
نوشمك و  ...بطور بي رويه توسط کودکان و دانش آموزان مصرف مي شود .مصرف اينگونه تـنقالت بخصـوم
قبل از وعده هاي غذايي بدليل ايجاد سيري کاذب کودکان را از خوردن غذاهاي اصلي که بايد مواد مغذي مورد
نياز رشد کودک را تأمين کند باز مي دارد  .از سوي ديگر نمك ذائقه کودک را به خوردن غذاهاي شور عـادت
مي دهد .مطالعات انجام شده رابطه بين مصرف نمك و افزايش فشار خون در دوران بزرگسالي را به اثبات رسانده
است  .مصرف بي رويه نوشابه نيز بويژه همراه با غذا عالوه بر سيري کـاذب جـذب مـواد مغـذي ماننـد کلسـيم را
مختل مي کند .به والدين توصيه کنيد کودکان را به مصرف تنقالت سنتي مثل نخودچي و کشمش ،گـردو ،بـادام
پسته ،گندم برشته ،برنجك ،عدس برشته شده ،توت خشك ،انجير خشك و برگـه هـا تشـويق کننـد و سـر سـفره
بجاي نوشابه براي افراد خانواده از دوغ استفاده کنند.
 -6بي اشتهايي

بي اشتهايي کودکان علل جسمي و روحي دارد .چنانچه شرايط روحي و رواني کودک و نحوه تغذيه از بدو تولد
مناسب باشد معموالً نبايد شاهد بي اشتهايي کودک باشيم .همچنين بايد توجه داشت که رابطه کـودک بـا محـيط
اطرافش با نحوه غذا خوردن و رفتار اضطراب گونه مادر ،مشاجره والدين ،جدايي و تولد خواهر و برادر کوچـك
تر همه از جمله شرايطي است که کودک به آن اعتراض مي کند.

پدر و مادر نبايد با تهديد ،تنبيه وحتي تشويق به کودک غذا بدهند؛ چرا که اين امر اثرات بدي در تغذيه کودک
دارد شرايط را بايد به گونه اي فراهم کنيم تا کودک هنگامي که گرسنه مي شود خودش به طرف غـذا بيايـد .بـه
کاربردن روشهاي نادرست مانند التماس کردن،توجه کودک به تصاوير تلويزيون ،دويدن به دنبال کودک ،دهـان
کودک را با فشار باز کردن و تجويز شربت اشتها آور هيچ يك موثر نخواهد بود.
رعاي ت نكردن نظم در غذا خوردن ،پرکردن بيش از حد ظرف غذاي کودک ،رعايت نكردن تنـوع در غـذا ،نـرم
کردن بيش از حد غذا در بي اشتهايي کودک موثر است .بنابراين تغذيه کودک همزمان با افراد خانواده و استفاده
از ظروف غذاي مخصوم کودک در تشويق کوک به غذا خوردن موثر است .بنابراين بايـد بـراي غـذا خـوردن
کودک خود طول مدت معيني تعيين کنيد ،باقي مانده غذاي کودک را بدون اينكه در مورد آن با ديگـران بحـث
کنيد از سر سفره برداريد ،کودک را با هم سن وسال خودش مقايسه نكنيد زيرا رشد و ميـزان اشـتها در کودکـان
مختلف متفاوت است .همچنين در موقع غذا خوردن کنار کودک نشسته در مورد غذا با او صـحبت کنيـد و از او
بپرسيد از چه غذاهايي براي شام يا روز بعد دوست دارد ،کودک را در انتخاب غـذا آزاد بگذاريـد و بـا شـادي و
نشاط ،ميل به غذا خوردن را در کودک ايجـاد کنيـد ،در اکثـر مـوارد غـذا نخـوردن کودکـان دوره اي گـذرا يـا
اعتصاب غذا است که بايد آرامش خود را در اين گونه موارد حفظ کنيد
اهميت صبحانه در سالمتي دانش آموزان
وعده غذايي صبحانه ،نقش بسيار موثري در سالمت جسمي و فكري دانش آموزان دارد .به دنبـال ناشـتا بـودن در
طول شب ،اگر دانش آموز صبحانه نخورد ،به دليل پايين افتادن قند خون ،توانايي وشرايط الزم را براي يادگيري
در مدرسه نخواهد داشت.
دانش آموزاني که صبحانه کافي ميل نمي کنند ،کم دقت ،خسته و بي حوصله اند.

کودکاني که به نوعي از صرف صبحانه مي گريزند ،نمي توانند کمبود انرژي ،ويتـامين هـا وامـالح معـدني را بـا
خوردن وعده هاي ديگري جبران کنند .بنابراين مادران بايد وظيفه خود بدانند که هر روز صبح  ،صبحانه کودکان
خود را قبل از اينكه به مدرسه بروند آماده کنند .
خوردن صبحانه کافي براي فعاليت مناسب و ذهني ،الزم است.
بهترين غذا براي صبحانه ،غالت کامل است .مي توانيد از شير ،يك ليوان آب ميوه ،شير عسل  ،عدسي ،تخم مرغ
آب پز ،پنير و گردو استفاده کنيد .صبحانه بايد حدود  1/4ميزان کالري نياز روزانه ما را تأمين کند :بهتـر اسـت در
صبحانه ،از تمام گروه هاي اصلي مواد غذايي استفاده نماييد .
نهار در مدرسه
بهتر است حتي االمكان نهار زودتر آماده شود و کودک نهارش را در منزل بخورد و بعد به مدرسه برود ولي اگـر
اين امكان وجود ندارد مي تواند نهارش را در ظرف مخصوم همراه خود به مدرسه ببرد .از آنجـايي کـه محـيط
گرم مي تواند موجب رشد ميكروب ها شود ،بنابراين بايد نهاري که کودک از منزل مي برد ،سرد بماند بخصوم
اگر گوشت داشته باشد .مي توانيد غذا را داخل يك ظرف عايق ،يا ظرفي که هوا نمـي توانـد بـه آن داخـل شـود
بگذاريد و يك کيسه يد در آن قرار دهيد .همچنين مي توانيد يك آبميوه پاکتي را بگذاريد تا منجمد شود و بعد
در کنار نهار کودکتان قرار دهيد تا سرد بماند .سعي کنيد ظروف غذا را حـداقل هفتـه اي يـك بـار بـا مـايع ضـد
عفوني کننده بشوئيد.
تغذيه دانش آموزان در فصل امتحانات
بسياري از دانش آموزان روزهاي پيش از امتحان را تا حد امكان به مطالعه مي پردازند و تصور مي کنند که غـذا
و استراحت مانع مطالعه مي شود ،در صورتي که با تغذيه صحيح مي توان بازده فكري را افزايش داد .توجه ويژه به

تغذيه بچه ها در دوران امتحانات بسيار مهم است .با اينكه درس خواندن ،نيـاز
کودک به انرژي را چندان افزايش نمي دهد ،امااستفاده از غذاي مناسب براي
او ضروري است .بچـه هـا (و همينطـور بزرگتـر هـا) نيـاز دارنـد کـه در طـول
امتحانات غذاهايي بخورند که مواد مغذي مورد نياز آنها را فراهم کند تا بتوانند سريع تر بينديشند و حافظه بهتـري
داشته باشند .همچنين بايد از غذاهايي که آنها را خواب آلوده مي کند بپرهيزند.
برخي از اقالم غذايي از جمله ريحان ،نعنا ،کاهو ،سيب ،عسل ،موز،کشمش ،جگر ،گوشت ،ماهي  ،تخـم مـرغ و
گردو به کاهش استرس کمك مي کنند.ضمنا برخي غذاهاي نشاسته اي مانند ماکاروني ،برنج ونان بـه دليـل تـاثير
در کيفيت خواب در شب امتحان مفيد است .
اهميت شير در مدارس
توجه جهاني به کودکان و اهميت آنان براي ساخت جامعـه اي پويـا و اينكـه همـه کودکـان حـق دارنـد از تغذيـه
خوب ،محيط من اسب و مراقبت هاي بهداشتي اساسي برخوردار باشند تا در برابر انواع بيماري ها محافظت شـده و
از رشد و تكامل جسمي و فكـري مناسـب بهـره منـد شـوند ،باعـث گرديـده اسـت کـه اکثـر کشـورها نسـبت بـه
راهكارهاي بهبود وضع تغذيه اي کودکان جامعه ،توجه خاصي داشـته باشـند .از جملـه ايـن راهكارهـاي جهـاني،
اجراي برنامه شير مدارس مي باشد که با توجه به نقش غير قابل انكار آن در بهبـود سـالمت دانـش آمـوزان مـورد
توجه همه کشور هاي جهاني قرار گرفته است.
شير پاستوريزه:

شيري است که با يكي از روش هاي معمول پاستوريزاسيون تهيه شده است بطوريكه کليه ميكروب هاي بيماري زا
و غير اسپوردار آن نابود و تعداد ميكروب هاي غيـر بيمـاري زا در آن بـه حـد اقـل رسـيده و حـداقل تغييـرات در
ترکيب آن حاصل شده باشد .عمر شير پاستوريزه محدود و کوتـاه بـوده و تـا تـاريد مصـرف بايـد در يخچـال در

 4درجه سانتيگراد و دور از نور نگهداري شود .شير پاستوريزه بايد داراي رن

و بوي طبيعي شير گاو باشـد .ايـن

شير در ليوان هاي پلي استايرن و نايلون هاي پري پك بسته بندي مي شود.
شير استرليزه( :شير ماندگار)

شير استرليزه داراي قابليت نگهداري هاي طوالني ( 6ماه) مي باشد که بـراي افـزايش مـدت نگهـداري آن توسـط
فرايند پيوسته اي در معرض حرارت زياد در زمان کوتاه قرار گرفته سپس سريعاً سرد مي شود .به منظور جلوگيري
از جدا شدن چربي از شير استريل در طول زمان نگهداري بايد هموژنيزه شده باشد .اين شير قابليـت نگهـداري در
بيرون از يخچال را داشته و در بسته هاي چند اليه عرضه مي شود.
اهداف اجراي طرح شير مدارس
 آشنايي دانش آموزان با ارزش غذايي شير ارتقاء سطح سالمت تغذيه اي دانش آموزان (با توجه به اينكه دانش آموزان بخش عظيمي از جمعيـت کشـوررا تشكيل مي دهند)
 مصرف شير سرد بعنوان ميان وعده مناسب -ترويج فرهن

مصرف شير

 -تامين بخشي از نيازهاي تغذيه اي دانش آموزان

گروه هدف برنامه
کليه دانش آموزان دختر و پسـر دوره هـاي پـيش دبسـتاني ،ابتـدايي ،راهنمـايي و متوسـطه شـبانه روزي و دولتـي
(مدارس غير انتفاعي و مهدکودک ها از شمول طرح خارج مي باشند) مراکز شبانه روزي کودکان بـي سرپرسـت
تحت پوشش بهزيستي و کارکنان شاغل در واحدهاي آموزشي ياد شده تحت پوشش برنامه هـاي ملـي شـير قـرار
خواهند گرفت.

زمان و ميزان شير تحويلي
کليه افراد تحت پوشش از ابتداي شروع طرح تا پايان اسفندماه مي بايستي هفته اي سه وعده شير دريافت نمايند.

نكات مورد توجه در اجراي طرح شير در مدارس
الزم است ضمن تكميل چك ليست ارزيابي شير مدرسه به نكات زير توجه شود:
 -1توجه داشته باشيد که شير پاستوريزه به وسيله خودرو يخچال دار حمل شده و تميز باشد در غير اين صورت از
دريافت شير خودداري نماييد.

 -2کليه بسته هاي شير بايد داراي عالمت طرح شما ،استاندارد ،تاريد مصرف و انقضـاء ،آدرس کارخانـه سـريال
پروانه ساخت و نام محصول باشد و از تحويل گرفتن شير در مكاني غير از مدرسه خودداري شود.
 -3شير پاستوريزه فاقد هرگونه ميكروب بيماريزاست و نياز به جوشاندن ندارد زيرا در اثـر جوشـاندن شـير حـدود
 %31پروتئين و  %31چربي و مقاديري امالح از جمله کلسيم به صورت رسوب چسبيده به ظـرف و يـا بـه صـورت
سرشير از مجموعه شير حذف مي گردد در صورتيكه در شير پاستوريزه و استريليزه اين امر صورت نمي گيرد.
 -4يكي از اهداف اجراي برنامه شير مدرسه فرهنـ

سـازي مصـرف شـير بـين دانـش آمـوزان توسـط همكـاران

واحدهاي آموزشي مجري طرح مي باشد .لذا جهت تشويق اين عزيـزان شايسـته اسـت معلمـين محتـرم بـه همـراه
دانشآموزان شير را در کالس ميل نمايند.
 -5نگهداري بسته هاي شـير اسـتريليزه در آموزشـگاه محيطـي خشـك ،خنـك ،تميـز ،دور از آفتـاب و عـاري از
جــانوران مــوذي انجــام شــده و بــر روي طبقــه هــاي چــوبي يــا پالســتيكي بــا فاصــله مناســب از ســطح زمــين
( 15-21سانتي متر) قرار گيرد .حد اکثر رديف هاي  4تايي و فاصله چيدن شيرها با ديوار مناسب باشد.
 -6مسئول توزيع شير در مدرسه بايد داراي کارت صحت سالمت باشد.
 -7بسته هاي شير پاستوريزه در سبدهاي مناسب و مخصـوم تحويـل گرفتـه شـود و از هرگونـه آسـيب فيزيكـي
(پرتاب بسته ها و قراردادن اجسام سنگين روي سبدها) جلوگيري گردد.
 -8بسته هاي خالي شير در سطل زباله مناسب جمع آوري شود.
 -9در جلسات انجمن اولياء و مربيان به والدين دانش آموزان توصيه گردد که فرزندان خود را به نوشيدن شـير در
مدرسه تشويق نموده وبه خوردن صبحانه در منزل و آوردن يك ماده خوراکي بـه مدرسـه جهـت مصـرف آن بـه
همراه شير ترغيب نمايند.

 -11با توجه به اينكه شـيرهاي پاسـتوريزه داراي مانـدگاري محـدود و کوتـاه مـي باشـد ( 48سـاعت) و شـيرهاي
توزيعي  24ساعت در کارخانه در قرنطينه نگهداري مي شود بنابراين در همان روز توزيع بايد مصرف شود.
 -11از آنجايي که شير پاستوريزه به تعداد دانش آموزان يك منطقه توليد و توزيع مي شود از دريافت حتي يـك
ليوان شير اضافي جداً خودداري شود .حتي اگر بعنوان جبراني تحويل گردد زيـرا سـهميه دريافـت شـير بـراي هـر
دانش آموز در يك روز يك ليوان بـوده و شـير جبرانـي در روزهـايي غيـر از روزهـاي عـادي شـير مدرسـه شـما
مي بايستي تحويل شود.
 -12در صورتي که اردو يا برنامه بازديد يا هر برنامه ديگري که منجر به عـدم حضـور دانـش آمـوزان در مدرسـه
مي شود تدارک ديده ايد مي بايستي حداقل  3روز قبل به دبيرخانه شير شهرستان /مناطق اطالع داده شود.
 -13از قراردادن شير در محيط گرم ،مجاورت با نور و بارش باران خودداري شود.
 -14مصرف شير در بعضي افراد ممكن است ايجاد نفد ،دل پيچه ،دل درد يا اسهال نمايد (بخصـوم در مصـرف
شير با معده خالي ،اين حالت بيشتر ديده مي شود) مصرف شير را با مقـدار کـم شـروع کـرده و مشـكلي نخواهنـد
داشت.
 -15بعضي از دانش آموزان طعم و مزه شير را دوست ندارند ،بهتر است شير را با خوراکي هاي ديگر ميل نمايند.
 -16شير دانش آموزان غايب را مي تواند دانش آموز داوطلب ميل نمايد.
 -17هر دانش آموز از تاريد شروع توزيع شير که از طريق دبيرخانه شير اعالم مي گردد مي بايسـتي هفتـه اي سـه
وعده تا پايان اسفندماه شير دريافت نمايد.
 -18در صورت بروز هر نوع مشكل قبل از هر اقدامي بالفاصله با دبيرخانه شير شهرستان/مناطق تماس بگيريد.
 -19از مصرف مواد خوراکي مشكوک و غير بهداشتي به همراه شير جداً خودداري شود.

شرايط نگهداري پاكت هاي شير استريل
 - 1براي حمل و نقل و نگهداري محصوالت استريل سه گوش حتمـاً از کـارتن و سـبدهاي مخصـوم اسـتفاده
گردد.
 - 2از انبار کردن پاکت هاي استريليزه بر روي هم با هر عنواني خارج از سبدهاي مربوطه جداً خودداري گردد.
 - 3از تا کردن و له کردن پاکت ها (به خصوم سه گوش) به منظور حذف قسـمت هـاي برنـده پاکـت هـا جـداً
خودداري گردد.
 - 4دانستن اين نكته ضروري است که هر آسيبي که به پاکت هاي استريليزه وارد شود مي تواند باعث شكسـتگي
اليه آلومينيومي پاکت ها شده و منجر به نفوذ هوا به داخل پاکت ها گردد و نهايتاً سالمت محصول به خطر افتد.
 - 5محصوالت پاکتي استريليزه را هرگـز در دمـاي خيلـي گـرم (بـاالي  35درجـه) و خيلـي سـرد (زيـر صـفر) و
همچنين در معرض تابش نور مستقيم خورشيد قرار ندهيد.
 - 6انبار نگهداري شير استريليزه بايد تميز بوده و درز بندي مناسب داشـته باشـد بـه طـوري کـه از ورود حشـرات
موزي و جوندگان کامالً جلوگيري شود.
 - 7در فصل گرما يا به هنگام بارندگي از حمل شير استريل بـا ماشـين روبـاز خـودداري نمـوده و حتمـاً انتقـال بـا
ماشين هاي داراي اتاقك و يا روکش شده صورت گيرد.
 - 8انبار نگهداري بايد کامالً بهداشتي و داراي تهويه هوا باشد.
 - 9انبار نگهداري شير استريل در صورت دارا بودن پنجره نبايد داراي شيشه شكسته باشد.
 -11محيط انبار نگهداري حتي االمكان خشك و قابل شستشو و هميشه بايد تميز باشد.

 -11در صورت احتمال مواردي از پاکت ها که باد کـرده بايـد جداسـازي و در گوشـه اي از انبـار و بـه صـورت
بهداشتي و کامالً جدا از ساير محصوالت سالم نگهداري شود.
 -12انبار محل نگهداري شير استريل بايد داراي سطل زباله درب دار باشد و زباله ها بايد به سرعت از محـل انبـار
تخليه گردد.
 -13از ورود حيوانات از قبيل گربه ،موش و ساير حيوانات و پرندگان به انبـار محـل نگهـداري پاکـت هـاي شـير
جلوگيري شود.
 -14از چيدن کارتن هاي شير استريل بر روي هم بيش از پنج کارتن خودداري گردد.
برنامه آهن ياري در مدارس
آهن از جمله ريز مغذي هايي است که کمبود آن در سـطح وسـيعي از جهـان بخصـوم در کشـورهاي در حـال
توسعه مشاهده مي شود .اين کمبود زندگي ميليونها نفر به ويژه زنان کودکان  ،نوجوانان وسالمندان را تحت تـاثير
قرار مي دهد .کم خوني فقر آهن در کودکان  6-24ماهه  ،زنان و دختران در سنين باروري باالترين شيوع را دارد
ولي اغلب در کودکان بزرگتر و نوجوانان هم ديده مي شـود .دالئـل فقـر آهـن گونـاکون اسـت کـه از آن جملـه
مي توان به دريافت ناکافي  ،جذب نا کافي  ،افزايش نياز به آهن ( دوران نوجواني  ،بارداري ،شير دهي )خونريزي
زياد درقاعدگي وبعضي از بيماريها اشاره کرد.کم خوني فقر آهن تهديدي براي سالمت مـادران اسـت ودر تولـد
نوزاد کم وزن  ،کاهش مقاومت در برابر غفونت  ،ضعف تكامل شناختي و کاهش ظرفيت کاري موثر است.
در دوران بلوغ به دليل افزايش سرعت رشد نياز به بعضي از مواد مغذي افزايش مي يابد.در دختران نوجوان عالوه
بر افزايش نياز  ،دفع آهن در دوران قاعدگي نيز باعث شيوع بيشتر کمبود در اين گروه مي شـود.کمبـود آهـن در
اين دوران باعث کاهش توان ذهني وقدرت ياد گيري ،خستگي زود رس  ،ضـعف وبيحـالي و افـزايش ابـتالء بـه

بيماريها مي شود .با توجه به اينكه دختران امروز مادران فردا هستنداطمينان از دريافت کافي اين ريز مغذي در ايـن
دوران عالوه بر بهبودتكامـل تواناييهـاي شـناختي  ،ذخـاير کـافي آهـن را بـراي دوران بـارداري در اينـده فـراهم
مي کند.برنامه مكمل ياري آهن در دختران نوجوان با هدف ارتقاء سطح سالمت اين گروه سـني گـام مـوثري در
پيشگيري از اين کمبود ،پرورش مادران توانمند و نسلي سالم برخواهد داشت.

دستورالعمل اجرايي برنامه آهن ياري:
 قرم آهن بايد به صورت فروس سولفات داراي  61ميلي گرم آهن المنتال باشد به صورت هفته اي يك عدد به مدت  16هفته متوالي ،ترجيحا" بعد از صرف ميان وعده به دانش آموزان دادهشود وبراي هر کالس بهتراست يك روز خام جهت توزيع قرم در نظر گرفته شود
 در ايام ماه مبارک رمضان قرم ها به ضورت هفتگي به دانش آموزان تحويل داده خواهد شد تادر منزل بعد ازافطار خورده شود
چنانچه دانش آموزي در زمان توزيع قرم غايب باشد مي تواند در روز يا روز هاي بعد قرم را دريافت نمايد.حضور بهورز در جلسات توجيهي که توسط اولياء مدارس براي والدين دانش آموزان برگزار مي شود . -آموزش دانش آموزان در زمينه اهميت مصرف قرم آهن .

دستورالعمل نحوه تكميل شناسنامه سالمت وراهنماي باليني و برنامه
اجرايي تيم سالمت ضميمه جزوه مي باشد

فصـل چهارم :
بيماريهاي شايع در مـدارس

اهداف آموزشي :
پس از مطالعه اين فصل انتظار مي رود فراگيران بتوانند :
 -1بيماريهاي شايع در مدرسه را نام ببرند.
 -2مدت زمان ممنوعيت از مدرسه جهت بهبودي كامل را براي هر بيماري بيان نمايند.
 -3راههاي پيشگيري و كنترل هر بيماري را توضيح دهند.

مقدمه
آگاهي از عالئم ونشانه هاي بيماريهاي شايع در مدرسه مي تواند گام مثبتي براي پيشبرد بهداشت مدرسه باشد.
بهورز ،مدير ومعلم با آگاهي از چگونگي عالئم وسير بيماري ،با انجام اقدام به موقع وموثر مي تواننـد از پيشـرفت
بيماري در فرد وهمه گير شدن آن بيماري بين ديگر دانش آموزان جلوگيري کنند.
عالئمي ازقبيل رن

و روي پريده يا بر افروخته ،چشـمهاي قرمـز ،آب ريـزش از بينـي  ،پلكهـاي متـورم وقرمـز ،

بثورات جلدي  ،سرفه و عطسه زياد ،خستگي بدون دليل  ،سـردرد،تب  ،دل درد وهـر عالمـت غيـر عـادي ديگـر
ممكن است مقدمه ي يك بيماري باشد که بايد آن را مورد توجه قرار داد.
به منظور آگاهي از مدت زمان جداسازي دانش آموزان بيمـار واقـدامات پيشـگيري بـه جـدول جداسـازي دانـش
آموزان مبتال به بيماريهاي واگير مراجعه نماييد.

جدول جداسازي دانش آموزان مبتال به بيماريهاي واگير
رديف

بيماري

مدت ممنوعيت از

روش هاي پيشگيري و كنترل بيماري

مدرسه

 -1جداسازي بيمار تا کبره بستن تمام ضايعات از ديگر افراد و کودکان

1

مستعد براي جلوگيري از انتقال هوايي ويروس.
 -2توصيه به استراحت و تميز نگه داشتن پوست بدن به منظور
1تا 2روز قبل وحداکثر
آبله مرغان

تا  5روز بعد از ظهور
اولين عالئم

جلوگيري از بروز عفونت هاي ثانويه و بروز عوارض بيماري که گاه به
صورت ورم مغزي آبله مرغاني -ذات الريه -گوش درد چرکي -زخم
قرنيه و ...
 -3تسكين خارش با استفاده از دارو که پزشك تجويز کرده
 -4تميز نگهداشتن پوست وکوتاه کردن ناخن هاي کودک

 - 1رعايت موازين بهداشت فردي

2
آنفوالنزا و
سرماخوردگي

تا زمان بهبود بيماري

3

 - 2جداسازي افراد حساس از برخورد با بيماران
 - 3استراحت در منزل و نوشيدن مايعات فراوان
 - 1دادن غذاهاي مايع ،مايعات فراوان مانند شير( -نه مايعاتي که
طعم ترش داشته باشند مثل آب پرتقال)

 2روز قبل از ابتالي
اوريون

غدد بزاقي تا  4روز پس
از التهاب غدد بزاقي

 - 2گذاشتن حوله گرم در محل تورم براي تخفيف درد يا
کمپرس آب گرم روي غدد بزاقي
 - 3استراحت کافي و پرهيز از تحرک بويژه براي مبتاليان به
اورکيت
 - 4استفاده از استامينوفن براي کاهش درد و تب

جدول جداسازي دانش آموزان مبتال به بيماريهاي واگير
رديف

بيماري

مدت ممنوعيت از

روش هاي پيشگيري و كنترل بيماري

مدرسه
 - 1شناسايي و درمان افراد مبتال به سل ريوي

4

 - 2واکسيناسيون به موقع کودکان
 2هفته پس از شروع درمان
سل

در سل ريوي( سل خارج
ريوي مسري نيست)

 - 3از بين بردن و گند زدايي محيط و وسايل آلوده به خلط
 - 4بيماريابي از طريق آزمايش خلط و تست توبرکولين
 - 5تغذيه صحيح و استراحت کافي در دوران کودکي ،بلوغ و در سن
کهولت براي پيشگيري از فعال شدن بيماري سل
 - 6آموزش بيماران در مورد استفاده از دستمال به هنگام سرفه ،عطسه و
مصرف صحيح و مرتب دارو به روش نظارت مستقيم
 - 1واکسيناسيون به موقع کودکان

5

 - 2استفاده از دارو(تب بر-ويتامين ) A
قبل از شروع تب تا  4-5روز
سرخك

پس از ظهور راش هاي
جلدي

 - 3ايجاد بخار آب در اتاق براي کاهش سرفه هاي خشك
 - 4تاريك کردن اتاق از زماني که کودک دچار قرمزي و ورم چشم
است( نور زياد او را اذيت مي کند)
 - 5تشويق به خوردن مايعات
 - 1واکسيناسيون به موقع کودکان

6

 - 2رعايت بهداشت فردي ،استفاده از دستمال در جلوي دهان هنگام
سرخچه

يك هفته قبل از بثورات تا 4
روز بعد از آن

سرفه و عطسه
 - 3آموزش در مورد عدم تماس بيمار با مادر باردار بخصوم در سه
ماهه اول بارداري
 - 4استفاده از داروهاي ضد خارش با تجويز پزشك

جدول جداسازي دانش آموزان مبتال به بيماريهاي واگير
رديف

بيماري

روش هاي پيشگيري و كنترل بيماري

مدت ممنوعيت از
مدرسه
1
2

7

هپاتيت نوع B

3
4
5

8

 واکسيناسيون به موقع کودکان وافراد در معرض خطر استفاده از سرن هاي يك بار مصرف و دورانداختن آن در ظرف هايمخصوم
 رعايت اصول بهداشتي در آرايشگاه ها جلوگيري از فعاليت افراد غير مسئول براي تزريقات -خونگيري و ... دريافت سرم و واکسن هپاتيت  Bبراي نوزاداني که از مادران مبتال بدنيامي آيند

 -1آموزش بهداشت فردي
گلودرد
استريتوکوکي

بدون درمان 11-12
روز و 48ساعت پس
از تزريق پني سيلين

 -2استفاده از دستمال به هنگام سرفه و عطسه
 -3عدم استفاده از ليوان مشترک
 -4درمان کامل بيمار
 -5تهويه خوب و رطوبت کافي در اتاق بيمار براي جلوگيري از خشكي مخاط
دستگاه تنفسي فوقاني

9

هپاتيت نوع A

11

حصبه

 - 1استفاده از آب آشاميدني سالم و بهداشتي
 - 2رعايت بهداشت فردي
 - 3کنترل حشرات
يك هفته پس از بروز -4دفع بهداشتي فضوالت و زباله ها
زردي
-5مصرف گاماگلوبولين براي افراد سالم در تماس با بيمار
-6پرهيز از بكارگيري مبتاليان در امر تهيه و توليد و توزيع مواد غذايي تا زمان
بهبودي
-7رعايت بهداشت عمومي در مهد کودک ها
 -1شستشوي مرتب دست ها با آب و صابون بخصوم بعد از هر اجابت مزاج
-2دفع بهداشتي فضوالت و زباله ها
-3استفاده از آب آشاميدني سالم
تا زمان ارايه سه کشت
-4ضدعفوني توالت و اشياي مورد استفاده بيمار
متوالي منفي مدفوع
-5معالجه کامل و قطعي بيماران به منظور کم کردن افراد حامل
بيمار
-6کنترل حشرات به خصوم مگس با استفاده از حشره کش و توري
-7جلوگيري از اشتغال حاملين بيماري در تهيه و توزيع مواد غذايي
-8رعايت بهداشت مواد غذايي ،شستشو و ضدعفوني کردن سبزيجات و ميوه ها

جدول جداسازي دانش آموزان مبتال به بيماريهاي واگير

رديف

بيماري

مدت ممنوعيت از

روش هاي پيشگيري و كنترل بيماري

مدرسه
11

وبا (التور)

تا زماني که آزمايش
مدفوع مثبت است

-1شستشوي مرتب دست ها با آب و صابون بخصوم بعد از هر اجابت مزاج
-2دفع بهداشتي فضوالت و زباله ها
-3استفاده از آب آشاميدني سالم
-4ضدعفوني توالت و اشياي مورد استفاده بيمار
-5معالجه کامل و قطعي بيماران به منظور کم کردن افراد حامل
-6کنترل حشرات به خصوم مگس با استفاده از حشره کش و توري
-7جلوگيري از اشتغال حاملين بيماري در تهيه و توزيع مواد غذايي
-8رعايت بهداشت مواد غذايي ،شستشو و ضدعفوني کردن سبزيجات و ميوه ها
-9جداسازي بيمار ،درصورتيكه بيمار قادر به رعايت فردي نيست بايد از هرگونه
مالقات او با ديگران جلوگيري شود
-11برقرار کردن هرچه سريعتر تعادل آب از طريق دادن مايعات خوراکي يا وريدي

12

اسهال
شيگاليي

در تمام مدتي که
شيگال در مدفوع
وجود دارد که از
چند روز تا چند
هفته تغيير است
(تا زمان منفي شدن
کشت مدفوع )

-1شستشوي مرتب دست ها با آب و صابون بخصوم بعد از هر اجابت مزاج
-2دفع بهداشتي فضوالت و زباله ها
-3استفاده از آب آشاميدني سالم
-4ضدعفوني توالت و اشياي مورد استفاده بيمار
-5معالجه کامل و قطعي بيماران به منظور کم کردن افراد حامل
-6کنترل حشرات به خصوم مگس با استفاده از حشره کش و توري
-7جلوگيري از اشتغال حاملين بيماري در تهيه و توزيع مواد غذايي
-8رعايت بهداشت مواد غذايي ،شستشو و ضدعفوني کردن سبزيجات و ميوه ها
-9پاستوريزه کردن شير

جدول جداسازي دانش آموزان مبتال به بيماريهاي واگير
رديف

بيماري

روش هاي پيشگيري و كنترل بيماري

مدت ممنوعيت از
مدرسه

13

وبا (التور)

تا زماني که آزمايش
مدفوع مثبت است

-1شستشوي مرتب دست ها با آب و صابون بخصوم بعد از هر اجابت
مزاج
 - 2دفع بهداشتي فضوالت و زباله ها
 - 3استفاده از آب آشاميدني سالم
 -4ضدعفوني توالت و اشياي مورد استفاده بيمار
-5معالجه کامل و قطعي بيماران به منظور کم کردن افراد حامل
-6کنترل حشرات به خصوم مگس با استفاده از حشره کش و توري
-7جلوگيري از اشتغال حاملين بيماري در تهيه و توزيع مواد غذايي
-8رعايت بهداشت مواد غذايي ،شستشو و ضدعفوني کردن سبزيجات و
ميوه ها
-9جداسازي بيمار ،درصورتيكه بيمار قادر به رعايت فردي نيست بايد از
هرگونه مالقات او با ديگران جلوگيري شود
-11برقرار کردن هرچه سريعتر تعادل آب از طريق دادن مايعات خوراکي
يا وريدي
1
2

14

آلودگي به انگل
آسكاريس

درصورت درمان
بيمار و ضدعفوني
توالت ها ،جداسازي
لزومي ندارد

3
4
5
6

 شستشو و ضدعفوني ميوه ها و سبزيجات عدم استفاده از کودهاي انساني در مزارع -ممانعت از خاک خوارياطفال
 نظارت دقيق بر اماکن تهيه و توزيع مواد غذايي وجلوگيري ازآلودگي مواد غذايي با خاک و مگس
 درمان کامل بيماران رعايت بهداشت فردي -آموزش جهت جلوگيري از آلودگي مواد غذايي با خاک و مگس

جدول جداسازي دانش آموزان مبتال به بيماريهاي واگير
رديف

بيماري

روش هاي پيشگيري و كنترل بيماري

مدت ممنوعيت از
مدرسه

 -1رعايت بهداشت فردي بخصوم در شير خوارگاهها و مهد کودک ها

15

 -2شستشو و ضدعفوني کردن ميوه ها و سبزيجات
آلودگي به
انگل ژيارديا

 -3درمان کامل بيماران و حاملين بدون عالمت
-

 -4پختن کامل مواد غذايي
 -5نظارت دقيق بر اماکن تهيه و توزيع مواد غذايي وکارت معاينه بهداشتي
-6آموزش به اطرافيان بيمار در مورد ضدعفوني کردن وسايل و اشياء بيمار
 -7استفاده از آب آشاميدني سالم
 -1رعايت بهداشت فردي ( کوتاه کردن ناخن هاي دست )

16

 -3شستن مقعد ،صبحگاه با آب و صابون
 -4استفاده از حرارت خشك وجوشاندن براي از بين بردن تخم کرم درون
آلودگي به
کرمك

لباس هاو ملحفه ها (اتو کردن لباسهاي زير واستفاده از نور خورشيد )
-

 -5درمان تمام افراد خانواده
 -6ضدعفوني کردن کف اتاق ها و کالس هاي درس در کودکستان ها و
پرورشگاه ها
 -7نظارت دقيق ،بر کار اماکن تهيه و توزيع مواد غذايي و کارت معاينه
بهداشتي
 - 1اجتناب از روبوسي ودست زدن ونترکاندن تاول

17
چند روز تا يك
تبخال

هفته
از شروع بيماري

 - 2شستشوي مرتب دستها براي جلوگيري از انتقال ويروس
 - 3به هيچ وجه چشم دچار عفونت را نخارانيد
 - 4افراد مبتال به عفونت چشمي را نزد پزشك ارجاع دهد

جدول جداسازي دانش آموزان مبتال به بيماريهاي واگير
رديف

بيماري

روش هاي پيشگيري و كنترل بيماري

مدت ممنوعيت از
مدرسه

چون اين بيماري مستقيماً به عدم رعايت بهداشت فردي و گروهي و
نداشتن آگاهي هاي بهداشتي مربوط مي شود پس دادن آموزش بهداشت
به دانش آموزان -مسئوالن و ساير کارکنان مدرسه ،اولياي دانش آموزان
در زمينه هاي زير الزامي است:

18

تا  24ساعت پس از درمان
گال

(از بين رفتن کامل انگل و
تخم ها)

 -1رعايت بهداشت فردي و پاکيزه نگهداشتن لباس و اجتناب از پوشيدن
لباس هاي زير ديگران
 -2مراجعه به پزشك به محض بروز نشانه هاي خارش در دست مچ
دست ،چين هاي بدن و  ...و پرهيز از درمان خودسرانه
-3جوشاندن لباس ها و ملحفه و حوله هايي که در  48ساعت گذشته
استفاده شده وخشك کردن آنها در آفتاب وعدم استفاده از آنها در مدت
 4روز
-4قرار دادن لوازم شخصي غير قابل شستشو به مدت  11روز در يك
نايلون پالستيكي درب بسته
-5اتو کردن درز لباس ها جهت از بين بردن انگل هاي احتمالي
 -6درمان همزمان تمام افراد خانواده
 -7جداسازي بيماران و خودداري از فرستادن آنها به مدرسه،حمام هاي
عمومي ،سينما ،استخرتا  24ساعت پس از درمان.
 -1جداسازي بيمار و مراقبت از او با رعايت اصول استاندارد نظير

19

پوشيدن گان -شستشوي دست ها و ...
مننژيت

 24ساعت پس از شروع

مننگوکوکي

درمان

 -2درمان کامل بيمار( بيمار يك تا دو هفته در بيمارستان بايد تحت
درمان باشد)
 -3پيشگيري دارويي در موارد تماس
 -4واکسيناسيون گروههاي در معرض خطر

جدول جداسازي دانش آموزان مبتال به بيماريهاي واگير
رديف

بيماري

مدت ممنوعيت

روش هاي پيشگيري و كنترل بيماري

از مدرسه
21

-1رعايت بهداشت فردي و اجتناب از تراکم جمعيت در

تا زماني که از
زرد زخم

اماکن مسكوني

زخمها چرک

-2کنترل حشرات

خارج مي شود

-3درمان دارويي
 - 1استفاده از آب آشاميدني سالم

21
تا بهبودي کامل
زخم ها روي
تراخم

ملتحمه و مخاط
مجاور چشم و از
بين رفتن ترشحات
زخم ها

22

 - 2رعايت بهداشت فردي (شستشوي مكرر دستها با
صابون -عدم استفاده از حوله يا دستمال ديگران)
 - 3کنترل حشرات بخصوم مگس با استفاده از توري
و حشره کش
 - 4درمان کامل بيمار
 - 5گند زدايي اشيا آلوده به ترشحات چشم و بيني بيمار
 - 6پيشگيري از ورود افراد آلوده به استخرهاي شنا

- 1

 -1نداشتن تماس مستقيم با افراد مبتال

- 2

 -2عدم استفاده از اشياي آلوده مانند شانه -حوله -کاله
و وسايل سلماني

تا بهبودي کامل- 3
زخم هاي سر و از- 4
کچلي (سر)

هاي -
بين رفتن قارچ 5
زنده بر روي لوازم

 -3پرهيز از تماس با حيوانات آلوده
 -4پيشگيري از ورود افراد آلوده به استخرهاي شنا
 -5کوتا ه کردن موي سرو پوشاندن سر با کاله يا
روسري جهت ممانعت از انتشار قارچ در محيط اطراف

بيمار
- 6

 -6جوشاندن ملحفه و لباس ها جهت ممانعت از برگشت
بيماري

- 7

 -7درمان کامل بيمار

جدول جداسازي دانش آموزان مبتال به بيماريهاي واگير
رديف

بيماري

مدت ممنوعيت

روش هاي پيشگيري و كنترل بيماري

از مدرسه
 - 1شستشوي لباس و ملحفه در آب گرم  550cبه مدت
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 21دقيقه و يا خشك شويي آنها براي از بين بردن
شپش و رشك
تا زماني که شپش
آلودگي به شپش
(پديكلوز )

زنده و تخم هاي
موجود در موي سر

 - 2معاينه دقيق موي سر و در صورت لزوم بدن و لباس
افراد آلوده
 - 3گند زدايي گروهي البسه و رختخواب و ساير وسايل

و بدن و لباس ها از

مورد استفاده مثل شانه و برس

بين نرفته اند

 - 4درمان کامل بيماران وتمام افراد خانواده
 - 5کوتاه کردن موي سر

فصـل پنجم :
پيشگيري از سوانح وحوادث در سنين مدرسه

اهداف آموزشي :
پس از مطالعه اين فصل انتظار مي رود فراگيران بتوانند :
- 1اهميت پيشگيري از سوانح و حوادث را توضيح دهند.
- 2راه هاي پيشگيري از هر يك از حوادث در داخل مدرسه را توضيح دهند
 - 3راه هاي پيشگيري از هر يك از حوادث در بين راه مدرسه تا منزل را توضيح دهند
- 4نكات ايمني در خصو

سرويس مدارس را بيان نمايند

- 5شرايط اتاق ارائه خدمات بهداشتي در مدارس را بيان نمايند
- 6وسايل الزم در جعبه كمك هاي اوليه را نام ببرند.

اهميت پيشگيري از سوانح و حوادث مدارس
يكي از مهمترين علل مرگ و مير و معلوليت هاي کودکان در سنين مدرسه ،سوانح و حوادثي اسـت کـه
در منزل ،مدرسه و مسير بين خانه تا مدرسه رخ مي دهد.
با توجه به اينكه علل بسياري از اين حوادث شناخته شده است و معموال" بـا اقـدامات احتيـاتي و رعايـت
اصول پيشگيري مي توان درصد قابل مالحظه ايي از ميزان آن را کاهش داد،به نظر مي رسد نقش آموزش
در جلوگيري از سوانح و حوادث بسيار موثر باشد.
از طرف ديگر بايد به ايمن ساختن محيط مدرسه نيز توجه شود.
توصيه هاي الزم براي پيشگيري ازسوانح وحوادث در مدارس
الف -در آموزش پيشگيري از حوادث در مدرسه توجه به موارد زير ضرورت دارد .
 ميز ونيمكتهاي شكسته را تعمير کند ميد هاي ميز ونيمكت وچوبهاي تيزي که ممكن است موجب بروز حوادث شوند را تعمير کنند وسايل وتجهيزات از قبيل وسايل آزمايشگاهي وورزشي که در دسترس دانش آموزان قرار مي گيـردنبايدخطرناک باشد
 زمين بازي را از وجود اشياء تيز و خطرناک پاک کنند دانش آموزان را نسبت به خطر رفتارهايي مانند تنه زدن و هل دادن ديگران در هنگـام بـازي ،پرتـاباشياء به سوي ديگران و...که ممكن است موجب بروز حوادث شوند آگاه نمايند
بخاري سالم و بدون نقص و داراي دودکش باشد. -بخاري نزديك پرده و مواد قابل اشتغال نباشد.

جهت گرم کردن کالس درس از وسايل گرما زاي با ايمني و استاندارد مناسب استفاده گردد. -سيستم زن

خطر حريق در مدرسه وجود داشته باشد.

 سرايدار و معلمان نحوه استفاده از کپسول را آموزش ديده باشند. کپسول ها به موقع شارژ شوند. کف حياط ،راهرو ها و کالس ها نبايد لغزنده باشد. فضاي راهروها و پله هاي مدرسه بايد از روشنايي کافي برخوردار باشند. راننده سرويس مدارس بايد از نظر سالمت جسمي ،رواني و عدم وجـود اعتيـاد مـورد گـزينش قـرارگيرد.
 خودروهايي که جهت سرويس مدارس در نظر گرفته شدند بايد از نظر وجود نقص فني ،سالم بـودندرها و  ...توسط افراد ذيصالح بررسي شوند.
 تعداد دانش آموزان متناسب با تعداد صندلي خودرو ها باشد. محل پارک سرويس نبايد طوري باشد که دانش آموز مجبور شود از عرض خيابان رد شود.ب -در آموزش پيشگيري از حوادث در مسير خانه ومدرسه به نكات زير تاکيد شود.
نحوه صحيح عبور از عرض خيابان يا جاده را به دانش آموز آموزش دهيد به دانش اموزان بگوييد که در نزديكي پيچ يا در سر بااليي خطرناک از عرض خيابـان يـا جـاده عبـورنكنند ودر هنگام عبور از جاده يا خيابان در شب حتما" لباسهاي روشن به تن داشته باشند.
-از والدين و کارکنان مدرسه خواسته شود تا از کودکان در هنگام عبور از جاده يا خيابان مواظبت کنند .

 درکنار پرتگاهها  ،جاده ها و خيابانهاي پـر رفـت وامـد ،مسـير طـار و ريـل راه آهـن ،باتالقهـا چاههـا وساختمانهاي مخروبه بازي نكنند .
 در برنامه هاي گردشي هرگز از جمع خارج نشوندو به تنهايي به مكانهاي خطرنـاک مثـل کـوه ،اسـتخردرياچه و غارها نروند .
 در صورتي که در مسير راه مدرسه تا منزل خطر حمله حيوانات وجود دارد احتياط کنند(.همراه دوستانووالدين باشند )
آنها را به يادگرفتن فن شنا تشويق کرده و بگوييد که از شنا کردن در محلهاي نا شناخته ،جريانهاي تنـدآب و ...خودداري نمايند .
 هرگز حيوانات را اذيت نكنند. به سيم هاي لخت برق دست نزده و از تير هاي چراغ برق باال نروند . هرگز چيزي را وارد چشم ،بيني يا گوش خود نكنند درفصول سرد در مناطقي که امكان ليز خوردن و لغزش روي برف و يد وجود دارد احتياط کنند . -هرگز با اشياي خطرناک مثل تفن

،مواد منفجره (ترقه ،فشن

و )...بازي نكنند .

 کليه حوادثي که براي دانش آموزان در داخل مدرسه و بالعكس اتفاق افتاده و منجر به غيبت بيش از دوهفته يا نقص عضو ومرگ شود بايد در فرم حوادث پرونده بهداشتي مدرسه ثبت شود .

اتاق ارائه خدمات بهداشتي:
 در هر مدرسه بايد يك اتاق مجزا جهت ارائه خدمات بهداشتي وجود داشته باشد. تلفن هاي ضروري (اورژانس و آتش نشاني ،بيمارستان ها و  )...در اتاق نصب باشد. به ازاء هر  751دانش آموز يك مربي بهداشت باشد. شماره تلفن منزل و محل کار والدين در دسترس باشد. جعبه کمك هاي اوليه عالوه بر اتاق بهداشت در زمين ورزشي ،کارگاه ها و آزمايشگاه ها در دسـترسباشد.

جعبه كمك هاي اوليه شامل وسايل زير مي باشد:
 گاز استريل بـه انـدازه هـاي مختلـف ،بانـد نـواري و بانـد سـه گـوش ،بانـد کشـي ،چسـب زخـم ،پنبـهقيچي،محلول هاي ضد عفوني مانند بتادين ،سنجاق قفلي ،پـنس ،صـابون ،تختـه در انـدازه هـاي مختلـف
جهت آتل بندي ،کيسه آب سرد و گرم ،قرم مسكن ،پماد سوختگي ،دماسنج ،فشار سنج.

فصـل ششم:
تحرك فيزيكي و فعاليت بدني در مـدارس

اهداف آموزشي :
پس از مطالعه اين فصل انتظار مي رود فراگيران بتوانند :
 -1تاثير ورزش بر سالمتي را توضيح دهند.
 -2بيماريهاي ناشي از كم تحركي را نام ببرند.
 -3تاثير فعاليت جسماني منظم را بر هر يك از بيماريها توضيح دهند.

مقدمه:

در سال هاي اخير مفهوم سالمت ،دچار تحولي عظيم شده و تنها به معني نبود بيماري و توانايي نمي باشد.
سالمتي امروز بعنوان يك مفهوم پويا و چند بعدي مورد توجه قـرار مـي گيـرد کـه داراي ابعـاد جسـمي،
روحي ،معنوي ،عاطفي ،ذهني ،ارتباطي و اجتماعي مي باشد.
جنبه مثبت سالمتي ،تندرستي ناميده مي شـود .تندرسـتي مجموعـه اي متعـادل از ابعـاد اجتمـاعي روحـي،
عاطفي ،ذهني ،ارتباطي و جسمي است که توانايي هاي بالقوه را براي زندگي با کيفيت و کار مولد تحقق
مي بخشد و مشارکت او را در اجتماع افزايش مي دهد .از سوي ديگر امروزه طول عمر با کيفيت زندگي
مردم جهان عليرغم پيشرفت هايي که در کنتـرل بيمـاري هـاي واگيـردار و عفـوني در  111سـال گذشـته
حاصل شده است ،مجدداً رو به کاهش نهاده است .علت ا ين کاهش ،افزايش ابتال به بيماري هاي مزمن و
غير واگير نظير سكته هاي قلبي و مغزي ،ديابت و  ...است .عوامل خطـر متعـددي ،شـانس ابـتالي بـه ايـن
بيماري ها را افزايش مي دهند و اصالح شيوه هاي زندگي مرتبط با اين عوامل خطر را بـيش از هـر روش
ديگري در پيشگيري از بيماري و مرگ زودرس موثر شناخته شده اند.
در بين شيوه هاي زندگي که بايد براي ارتقاي سالمت و تندرستي و پيشگيري از بيماري ها اصالح شـود،
سه اولويت اصلي فعاليت جسماني مـنظم ،تغذيـه مناسـب و كنتـرل اسـترس هسـتند .يكـي از
مهمترين علل و اولويت داشتن اين سه موضوع اين است که شما با يـك مقـدار تغييـر مـي توانيـد اثـرات
بزرگي در سالمت فردي و اجتماعي ايجاد نمائيد .ديگر اينكـه ايـن سـه شـيوه روي جنبـه مثبـت سـالمتي
تغييرات قابل توجهي ايجاد مي نمايند و تنها معطوف به حفظ سالمتي و پيشگيري از بيماري ها نيستند.

تاثير ورزش بر سالمت :
به طور خالصه فعاليت جسماني منظم و آمادگي جسماني خوب مي تواند باعث ارتقاي سالمت شـود ،بـه
پيشگيري از بيماري ها کمك نمايد يا بخشي از درمان بيماري ها باشد .اين سه جنبه ،راه هاي اصلي تـاثير
ورزش و فعاليت جسماني منظم روي سالمت و عافيت هستند.
پيشگيري از بيماري ها و ناتوانايي ها :امروزه از هر چهار مرگي که در افراد  18سال بـه بـاال اتفـاق
مي افتد ،سه تاي آن مربوط به بيماري هاي مزمن اسـت .بيمـاري هـاي مـزمن ،بيمـاري هـايي هسـتند کـه
نمي توان آنها را به يك عامل ميكروبي يا ويروسي خاصي نسبت داد و مرتبط بـا عوامـل محيطـي و روش
زندگي فرد مي باشند .تقريباً تمامي بيماري هاي مزمن ،بيماري هاي ناشي از کـم تحرکـي در نظـر گرفتـه
مي شوند .متخصصان بر اين باورند که فعاليت جسماني خطر بسياري از اين بيماري ها را کاهش مي دهد.
فعاليت جسماني ،تغييرات مثبتي در ساير عوامل خطر اين بيماري ها نيز به وجود مي آورد و از ايـن راه
نيز به پيشگيري از اين بيماري ها کمك مي نمايد.
آمادگي جسمي مناسب مي تواند به فرد کمك کند که کار موثر تر و با کيفيت بهتر انجام دهد .فردي که
مقاومت با اليي در مقابل خستگي ،درد عضالني و مشكل کمر دارد ،توان بيشماري براي انجام کـار مولـد
دارد و در پايان يك روز پرکار ،هنوز هم انرژي براي ادامه زندگي ،روابـط خـانوادگي و اجتمـاعي دارد.
برنامه هاي ورزش در ادارات و موسسات تاثير بسيار زيادي بر عالقه منـدي کارکنـان و کـاهش غيبـت از
کار دارد.
 آمادگي جسماني خوب مي تواند شما را در عملكرد ايمن و برخورد با موارد اضـطراري و غيـر منتظـرهياري کند .ما معموالً انتظار موارد غير منتظره را نمي کشيم اما در صورت وقوع ،برخورد باچنين مـواردي

آمادگي جسماني قابل توجهي را مي طلبد ،به عنوان مثال براي مقابله با سيل شـايد الزم باشـد کـه سـاعت
هاي متوالي بدون استراحت گوني هاي شن را پر کرده و چيد.
از جنبه کنترل و درمان بيماري ها و ناتوانايي ها بديهي است که حتي با بهترين روش هـاي پيشـگيري ،بـه
هر حال عده اي بيمار مي شوند .فعاليت جسماني منظم و آمـادگي جسـماني خـوب در تخفيـف عاليـم و
کمك به بازتواني پس از بيماري براي وضعيت هايي مثل ديابت ،حمله قلبي و کمردرد بسيار موثر اسـت.
ورزش دوره بيماري ها را کوتاه و استعداد ابتالي به بيماريها را کاهش مي دهد .افراد فعال و بـا تحـرک،
کمتر بيمار شده و زودتر بهبود مي يابند .
ورزش و بيماري هاي ناشي از كم تحركي
پيشرفت هاي تكنولوژيكي باعث شده که انجام بسياري از فعاليت ها که قبالً با انرژي بدن انجام مي شد به
وسيله ماشين صورت گيرد؛ استفاده از ماشين رختشويي ،ظرفشويي ،اتومبيل و آسانسور مثال هايي از ايـن
موارد هستند .افزايش ساعات کار و استرس هـا ي ناشـي از آن کـه باعـث کمبـود وقـت و حوصـله بـراي
پرداختن به فعاليت هاي جسماني مي باشد  ،دليل ديگري براي کمتر شدن تحرک افراد است.
از طرف ديگر توسعه شهر نشيني و زندگي در شهرها بعلت دور شدن از طبيعت باعث کاهش فعاليت هاي
جسماني که در اثر زندگي در طبيعت انجام مي گيرد شده است.
امروزه اوقات فراغت اغلب کودکان و نوجوانان بجاي فعاليت هاي جسماني و بازي هايي کـه قـبالً رايـج
بوده با تماشاي تلويزيون ،فيلم ويديويي و بازي با رايانه ،پر مي شود و در مجموع بايد گفت که بسياري از
کودکان ،نوجوانان و جوانان به داليل فوق و ساير علل از تحرک و آمادگي جسماني مطلـوب برخـوردار

نيستند .با توجه به آنكه زندگي امروزه نياز به صرف انرژي بسيار کمي دارد و اغلب افراد اوقـات فراغـت
خود را به صورت غير فعال مي گذرانند ،در معرض خطر بيماري هاي ناشي از کم تحرکي هستند.

جدول بيماري هاي ناشي از كم تحركي
بيماري هاي ناشي از کم تحرکي
 .1بيماري هاي قلبي ،عروقي و سكته هاي قلبي و مغزي( :اين دسته از بيماري ها اولين علـت مـرگ
در تمام کشـورهاي جهـان هسـتند و کـم تحرکـي از عوامـل خطـر اصـلي بـراي آنـان محسـوب
مي شوند).
 .2افزايش چربي خون
 .3افزايش فشار خون
 .4بيماري قند (ديابت)
 .5اضافه وزن و چاقي و بيماري هاي ناشي از آن
 .6پوکي استخوان زودرس
 .7کمردرد ها ،دردهاي زانو و گردن درد ها
 .8انواع آرتروز ها
 .9پيري زودرس
 .11برخي از انواع سرطان ها
 البته بايد در نظر داشت که بيماري هاي ناشي از کم تحرکـي ،علـل و عوامـل خطـر متعـددي دارنـد.عواملي مثل وراثت ،جنس وسن که قابل تغيير نيستند وعوامل چاقي ،رژيم غذايي ،فعاليت جسـماني،
مصرف سيگار ،استرس ها وساير بيماريها قابل تغيير مي باشند

بيماريها وتاثير فعاليت جسماني منظم
ورزش و بيماري هاي قلبي

بيماري هاي قلبي (شامل بيماري هاي عروق قلب که انسداد آنها سبب سكته و دردهـاي قلبـي مـي شـود،
تصلب شرائين ،سكته هاي قلبي و مغزي ،فشار خون باال و نارسايي قلبي) مهمترين عامل مـرگ زودرس و
ناتواني در تمام جهان از جمله در کشور ما هستند .عدم تحرک کافي يكي از عوامل خطر اصلي و عمـده
براي بيماري هاي عروقي قلب است و اين در حالي است که تعـداد بسـيار زيـادي از افـراد کـم تحـرک،
مستعد اين خطرات هستند.
فعاليت جسماني منظم باعث مي شود که توانايي عضله قلب براي پمـپ کـردن خـون و اکسـيژن افـزايش
يابد .در نتيجه در مواقعي که الزم است قلب فشار بيشتري را تحمل کند ،به آساني خود را بـا آن سـازگار
مي کند .شايد ديده باشيد که يك فرد ورزشكار قادر است مسيري بسيار طوالني را با حالت دو و بدون از
پا افتادگي طي کند اما يك فرد غير ورزشكار ممكن است با طي مسـافت کوتـاهي بـا سـرعت عـادي ،از
نفس بيفتد و قلب او توان ادامه فعاليت را نداشته باشد.
در داخل قلب شاخه هاي بسيار ريز فراواني وجود دارند که از سرخرگ هـاي اصـلي تغديـه کننـده قلـب
مي باشند .اين شاخه هاي ريز ،مسئول تغذيه و خون سازي عضله قلب هستند .افراد ورزشكار داراي تعداد
بيشتري از اين رگ ها هستند و رگ هاي آن ها ظرفيت خونسازي باالتري دارد .ضمناً شـبكه عـروق ريـز
داخل قلبي افراد ورزشكار ،گسترده تر مي شود.
برخي مطالعات حاکي از آن است که فعاليت جسماني ممكن است سبب ايجاد عروق ريز اضافي يا جديد
شوند .اين عروق جديد در مواقعي که خونسازي از يك مسير به عضالت قلب کاهش مـي يابـد (مـثالً در

حمله قلبي) باز مي شوند و خون و اکسيژن را بـراي عضـله قلـب تـامين کـرده و از مـرگ آن جلـوگيري
مي کنند.
قلب يك فرد غير ورزشكار ،کمتر قادر است که در مقابل استرس ها و فشارهاي زندگي مقاومـت کنـد و
در برابر هيجانات شديد که ممكن است منجر به حمله قلبي شود ،حساستر اسـت .بـه عـالوه ورزش مـنظم
خطر افزايش فشار خون شرياني را کاهش مي دهد .فشار خون باال عامـل زمينـه سـاز بسـيار مهـم و رايـج
نارسايي قلبي و سكته هاي قلبي و مغزي مي باشد.
ورزش و سرطان ها
امروزه تاثير متعادل نگهداشتن چربي بدن در پيشگيري از سرطان به خوبي شناخته شده و نقـش ورزش در
اين ارتباط نيز مي تواند به پيشگيري از سرطان کمك کند.
ورزش در مبتاليان به سرطان نيز در بهبود کيفيت زندگي ،عملكرد جسماني ،اعتماد به نفس و کمـك بـه
بهبودي آنها نقش دارد .
جدول نقش ورزش در پيشگيري از بروز برخي از انواع سرطان
نوع سرطان

نقش ورزش در پيشگيري

سرطان روده بزرگ

فعاليت حرکت غذا و مواد سرطان زا را از روده تسريع مي بخشد

سرطان پستان

فعاليت مقدار استروژني که در خون به سينه ها مي رسد کاهش مـي دهـد،
چربي بدن را کاهش مي دهد.

سرطان راست روده

نظير سرطان روده بزرگ

ســرطان پروســتات ،بيضــه و احتمال داده مي شود که فعاليت بدني باعـث کـاهش آن شـود ولـي هنـوز
پانكراس

شواهد کافي وجود ندارد

ورزش و ديابت (بيماري قند)
ديابت نيز يكي از مهمترين بيماري هاي ناشي از کم تحرکي است .در کشور ما حدود  %3جمعيـت مبـتال
به اين بيماري هستند .افرا داراي فعاليت جسماني منظم ،کمتر احتمال دارد که بـه ديابـت نـوع بزرگسـالي
مبتال شوند و در صورت ابتال نيز ديابت اين افراد با انجام ورزش منظم بهتر کنترل مي شود.
ورزش و پوكي استخوان (استئوپروز)
استخوان سالم ،متراکم و قوي است .وقتي استخوان هـا کلسـيم خـود را از دسـت مـي دهنـد تـراکم آنهـا
کاهش مي يابد ،پوک مي شوند و در خطر شكستگي قرار مي گيرند .تراکم در هنگام بلوغ حداکثر است
و در اوايل جواني شروع به کاهش مي کند .اما اين کاهش در سنين باال به حـد خطرنـاکي مـي رسـد .در
نتيجه بسياري از افراد مسن از پـوکي اسـتخوان رنـج مـي برنـد .در بعضـي از آنهـا ايـن پـوکي بـه آسـتانه
شكستگي مي رسد و با کوچكترين ضربه اي و گاهي حتي بدون هيچ ضـربه اي ،شكسـتگي اسـتخوان در
استخوان ران و مهره ها ايجاد مي شود.
افراد فعال ،تراکم استخواني باالتري داشته و از افراد کم تحرک در مقابـل پـوکي اسـتخوان مقـاوم ترنـد.
زنان به ويژه بعد از يائسگي در معرض خطر بيشتري براي پوکي استخوان هستند و در سـن پـايين تـري از
مردان به آستانه شكستگي مي رسند .تمرينات منظم که توام بـا فشـار وزن روي اسـتخوان هـا باشـد (نظيـر
پياده روي تند ،نرم دويدن) و تمرينات مقاومت کـه اسـتخوان هـا را تحـت کشـش قـرار مـي دهـد (مثـل
تمرينات با وزنه) به خصوم موثر هستند (شنا تاثير چنداني از اين بابت ندارد).

ورزش و دردهاي عضالني اسكلتي
يكي از شايع ترين مشكالت و علل مراجعه به پزشك کمردرد ها هستند .چيزي حدود  %81افراد بالغ ،در
طول زندگي کمر درد را تجربه خواهند کرد که توانايي عملكرد طبيعي آنها را مختل مي کند.
امروزه ثابت شده که بيشتر کمردرد ها نتيجه ضعف قدرت و استقامت عضالت و انعطاف پذيري ضـعيف
هستند .افراد فعال که از استقامت عضالني خوبي برخوردارند ،کمتر از افـراد غيـر فعـال احتمـال دارد کـه
دچار مشكالت عصبي و عضالني کمر شوند .
ورزش و چاقي
افراد چاق در معرض خطر باالتري از لحاظ ابتال به بيماري هاي قلبي عروقي ،ديابت ،سرطان سـينه ،فشـار
خون باال و آسم هستند.
اگر چه وقتي چاقي با عدم آمادگي قلبي و عروقي و اشكاالت متابوليكي نظير فشار خـون و چربـي خـون
باال توام مي شود ،احتمال خطر مرگ زودرس و کوتاه شدن زندگي باال مي رود ولي تحقيقات نشان داده
است که افراد چاق که از آمادگي جسماني برخوردارند در معرض خطر ويژه اي از لحاظ ابتال به مرگ و
مير زودرس نيستند.
ورزش و اختالالت رواني و ذهني
يك چهارم افراد در هر جامعه از اختالالت خفيف رواني رنج مي برند ،اضطراب و افسردگي نمونه اي از
اين مشكالت است .مشكالت اخير نشان داده است که اختالالت رواني زيادي وجود دارد که بـا زنـدگي
بي تحرک مرتبط است.
در افسردگي هاي خفيف تا متوسط تحرک همراه با ساير درمان ها مي تواند موثر باشد.

اضطراب وضعيت عاطفي است که با نگراني ،شك به خود و دلهره مشخص مـي شـود .مطالعـات زيـادي
نشان داده اند که عالئم اضطرابي مي تواند با فعاليت منظم کـاهش داده شـود .بسـياري از افـراد فعـال کـه
ورزش منظم انجام مي دهند احساس مي کنند که فعاليت بدني به آنهـا بـراي مقابلـه بـا فشـارهاي زنـدگي
کمك مي نمايد.
فعاليت جسماني همچنين باعث مي شود کيفيت خواب بهتر و توام با استراحت بيشتر باشد .فعاليت ورزشي
منظم همراه با کاهش فعاليت مغزي است که منجر به رهاسازي و آرامش و آمادگي بيشتر براي به خـواب
رفتن است.
يك فايده دراز مدت فعاليت جسماني و منظم ،افزايش اعتماد به نفس است .بهتر شدن وضعيت بدن و
ظاهر مي تواند اعتماد به نفس و عزت نفس را افزايش دهد .احساس توانايي براي تغيير رفتار (پرداختن بـه
ورزش منظم) و انجام وظايف جديد نيز مي تواند اعتماد به نفس را افزايش دهد.
ورزش و ساير بيماري ها
التهاب و ورم مفاصل ،آسم ،برخي اخـتالالت سيسـتم ايمنـي ،عالئـم قبـل از قاعـدگي (مجموعـه عالئـم
رواني -رفتاري که در چند روز قبل از قاعدگي ايجاد مي شود) و دردهاي مزمن نمونـه هـايي از بيمـاري
هستند.البته بايد توجه داشت که ورزش در اين وضعيت ها حتما بايد بـا شـرايط خـام و بـا نظـر پزشـك
انجام شود.

دستورالعمل تكميل پرونده سالمت و دستورالعمل فرمهاي آماري ضميمه اين جزوه مي باشد .
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