
  

  

  و غیر واگیر پیشگیري از بیماري هاي واگیردار
  شایع در سنین مدرسه

  

  

  

  

  

  :پس از مطالعه این فصل انتظار می رود بتوانید

  .بیماري هاي واگیردار شایع در سنین مدرسه را نام ببرید -1

 .موزان بیمار را ذکر کنیدآمدت جدا سازي دانش  -2

 .بیماري هاي واگیردار شایع در سنین مدرسه را بیان نماییدتوصیه هاي الزم براي پیشگیري از  -3

 .توصیه هاي الزم براي پیشگیري از بیماري هاي غیرواگیر شایع در سنین مدرسه را بیان نمایید -4

 .عالیم و راه هاي انتقال بیماري هاي واگیردار شایع در مدرسه را ذکر کنید -5

ف
دا
اه

 



  مقدمه 
هاي گذشته  در قرن) مانند وبا، طاعون و آنفلوآنزا(ها  هاي بزرگ ایجاد شده توسط برخی از آن همه گیري. ترین دشمنان سالمت بشر هستند هاي عفونی واگیردار از قدیمی بیماري

هاي عفونی  هنوز هم بیماريهاي واگیردار، متاسفانه  هاي شگرف علم پزشکی در زمینه هاي پیشگیري و درمان بیماري علیرغم پیشرفت. نموده اندخسارات سنگینی بر جامعه بشري 
هـا   ها، بازگشت مجدد برخی بیماري زا و یا ناقلین آن بیماري  بروز مقاومت دارویی در عوامل. با قابلیت ایجاد اپیدمی به عنوان یک مشکل بهداشتی در سراسر جهان مطرح هستند

همه از دالیل لزوم توجه همه بخش هاي درگیر سالمت بـه    ،)هاي نوپدید بیماري(هاي جدید  بیماريو ظهور ) هاي بازپدید بیماري(ها عاري از بیماري بوده اند  به مناطقی که سال
 .صدها و بعضاً هزارهـا نفـر گردنـد    -نقش بازپدیدي و بروز عوامل موثر، تحت عنوان رخدادهاي بهداشتی می توانند به سرعت و انفجاري باعث ابتالء ده ها. ها هستند این بیماري
  .در دنیاي جدید می توانند گروه هاي مختلف، بخصوص جمعیت آسیب پذیر و دانش آموزي را تحت تاثیر قرار دهند ري ایبوال و کرونا ویروس کهمانند بیما

  تعریف
شرایط محـیط بهداشـت فـردي دانـش     همچنین ارزیابی . باشددر جهت تامین سالمتی دانش آموزان م و نشانه هاي بیماري هاي شایع در مدرسه می تواند گام مثبتی یآگاهی از عال

بهورز، مدیر و معلم بـا آگـاهی از   . نقشی نوین و اساسی هستند که الزم است به آن توجه ویژه گردد آموز، توجه به مداخالت پیشبینانه فراتر از پیشگیري، اجراي مراقبت سندرمیک
پیشـرفت   و با مداخالت پیشبینانه از بـروز و  بود با نشانه شناسی و درك مفاهیم نظام مراقبت سندرمیک قادر خواهند، با انجام اقدامات به موقع و موثر سندرم هام و یچگونگی عال

  .بیماري در فرد و همه گیر شدن آن بیماري بین دیگر دانش آموزان جلوگیري کنند
زیـاد، خسـتگی بـدون دلیـل، سـردرد،       ٔبثورات جلدي، سرفه و عطسه ،قرمز هاي متورم و هاي قرمز، آبریزش از بینی، پلک خته، چشمومی از قبیل رنگ و روي پریده یا برافریعال

در صـورت   .مراجعه نمایید) عالیم سندرمیک(ضمیمه  به .یک بیماري باشد که باید آن را مورد توجه قرار داد ٔهر عالمت غیر عادي دیگر ممکن است مقدمه .سرگیجه، تب، دل درد
   ).ارجاع داده شوددرمانی ها بیمار باید به مرکز بهداشتی  عالیم سندرمهر یک از وجود 

،  Aهـاي ویروسـی خصوصـا هپاتیـت     هاي انگلی دستگاه گوارش، بیماري هاي اسهالی، هپاتیت ترین بیماري هاي واگیردار در سنین مدرسه می توان گلودرد چرکی، بیماري از شایع
  هاي ادراري، اوریون و آبله مرغان را نام برد که در مورد هـر یـک از ایـن بیمـاري هـا در مبحـث        جه، گال، شپش، عفونتکچلی، سرماخوردگی، آنفلوانزا، ژیاردیا، سرخک و سرخ

  .مراجعه نمایید 1جهت آگاهی از مدت زمان جداسازي دانش آموزان بیمار، به جدول شماره  .توضیحات الزم داده شده است بیماري هاي واگیر



  دانش آموزان مبتال  به بیماري هاي واگیرـ جدا سازي  1جدول شماره 

یف
رد

  حضور  مدت ممنوعیت  نام بیماري  
  شگیري کنندهیاقدامات پ  و نحوه انتقال عالیم  مدرسه در

1  

  آبله مرغان
سندرم تب و (

 بثورات جلدي
  )حاد
  

 روز 10 تایک هفته 
بعد از شروع بثورات 
که معموالً با خشک 
شدن بثورات همراه 

  است

ه مدت بشروع بیماري اغلب با تب خفیف، خستگی و بی اشتهایی  :عالیم
سرخرنگ که در عرض دانه هاي خارش دار بروز سپس ، دو روز یک تا

می صورت تاول ظاهر ه این دانه ها ب. دچند ساعت پر از مایع می گرد
دانه ها ابتدا در پشت بیمار و به دنبال آن به فاصله چند ساعت روي  دنشو

  .دنظاهر می شوو بعضاً صورت شکم  و قفسه سینه 
و یا از طریق  بثورات با بوسیله تماس مستقیم انتقال :راه هاي انتقال

ز اترشحات مجراي تنفسی بیماران صورت می گیرد این بیماري می تواند 
بوسیله لوازمی که به  :غیر مستقیمصورت ه بو یا  .شودمادر به نوزاد منتقل 

  تازگی به ترشحات فرد بیمار آلوده شده

  گزارش موارد مشکوك بیماري به مرکز بهداشتی درمانی -1
آموزش به اطرافیان بیمار در مورد ضد عفونی کردن وسایل و لوازم  -2

  بیمار
  .جداسازي بیمار در طول دوره واگیري در صورت امکان -3
  ها  به بیمار و اطرافیان وي در خصوص کوتاه کردن ناخنآموزش  -4
حمـام گـرفتن    ،هـا  براي جلوگیري از اضافه شدن عفونت به تـاول  -5

 . توصیه می شود) ولرمبا آب ( روزانه 

و . استفاده از صابون هاي گلیسرینه بدون استفاده از لیـف و کیسـه   -6
  )ها کشیده نشود تاولروي (خشک کن  انندم حولهاستفاده از 

  آسکاریس  2
  )اسکاریازیس(

در صورت درمان 
بیمار و ضد عفونی 

سازي  ها، جدا توالت
  لزوم ندارد

 و شکم درد مانند مبهمی عالیم کوچک روده در بالغ کرم وجود :عالیم
این کرم از محتویات غذایی روده بیماران تغذیه می کند  کند می ایجاد نفخ

و کاهش رشد فصلی در کودکان  Aتغذیه، کمبود ویتامین  وءس و موجب
 بر خالف گذشته، مناطق آندمیک کشور کامالً( …و  مناطق آندمیک

ها زیاد  می گردد؛ همچنین در صورتی که تعداد کرم) محدود شده است
هاي هوایی و آپاندیسیت،  باشد انسداد مجاري مثل روده، پانکراس، راه

  . را به دنبال دارد …یرقان انسدادي، آبسه کبدي و 
از راه خوردن تخم  بوده و ـ دهـــانی یمدفوع ،انتقال :انتقالهاي  راه

       هایی که خام خورده خوراکی ، یا آب غذاهاي آلوده کننده همراه با 
     راه دیگر . شودمی شوند مانند ساالد و سبزي ها آلودگی منتقل می 

 .دنمی شو سبزیجاتی که خام مصرفو  شستشو و ضد عفونی میوه -1

عدم استفاده از کودهاي انسانی در مزارع ـ ممانعت از خاك خواري  -2
 اطفال

و آموزش  و دفع بهداشتی مدفوع یتوالت هاي بهداشتاحداث  -3
 مستراح هاي بهداشتی  بهداشت جامعه در مورد به کارگیري

ـ همگانی و دگرگونی الگوهاي  بهداشت فرديرعایت نکات  -4
  رفتاري 

آب آشامیدنی سالم، مصرف (راه اندازي سیستم هاي بهداشتی  -5
غذایی و اماکن، موادغذایی سالم، نظارت بر نحوه تهیه و توزیع مواد

  ) دفع صحیح زباله و تصفیه فاضالب



غبار  و گردو  )خاك خوري(یــا خوردن خاك آلوده  یخاک هاي دست
است که می تواند در انتشار آلودگی به آسکاریس در مناطق کویري نقش 

  .مهمی داشته باشد

  گلو درد چرکی  3

روز پس  5کودکان 
از شروع آنتی بیوتیک 
و قطع تب به مدت 

ساعت، می توانند  24
  .به مدرسه برگردند

ها، تورم غدد  لوزه تورم قرمزي و هاي این گلودرد شامل  نشانه :عالیم
عضالنی، شکم درد و گلودرد سردرد، درد  تب، جلوي گردن، لنفاوي در

  است

موجود در هوا یا تماس مستقیم،  از طریق قطرات تنفسی :هاي انتقال راه
  .شود آلوده اي منتقل می مثال دست زدن به دستگیره ي در یا هر سطح

  درمان کامل با آنتی بیوتیک ها  -1
  آموزش بهداشت فردي  -2
  استفاده از دستمال جلو دهان و بینی هنگام عطسه و سرفه  -3
  عدم استفاده از لیوان مشترك -4

4  
  حصبه
  

سه  ارایهتا زمان 
کشت متوالی منفی 

تا (مدفوع بیمار 
  )خاتمه دوران نقاهت

شروع حصبه به طور معمول، مبهم و تدریجى است، ولى گاهى ـ  :عالیم
اولین عالمت . شود بخصوص ـ در کودکان به طور ناگهانى شروع مى

لرز شدید و تکان دهنده و سردرد . باشد حصبه، ضعف و احساس سرما مى
که گاه به طور دایمى وجود دارد، همراه با احساس تهى بودن سر، که گاه 

درد شدید عضالت و همچنین شود  به سرسام تعبیر مىبه علت شدت زیاد 
استفراغ و  ،مفاصل و درد شدید شکم ـ مثل کسانى که آپاندیسیت دارند

نیز از عالیم  شدنو خون دماغ  سرفه و گلودرد و زخم سطحى در حلق
  .شود دیگر این بیمارى است اسهال کم است ولى یبوست بیشتر دیده می 

از راه ادرار نیز  هیولى گادهانی می باشد  –یانتقال مدفوع :راه انتقال
باکترى تولید کننده حصبه، در آب راکد و مخازن آب، . گیرد صورت می 

تا دو ماه و در  هدر پنیر تازه تا چند هفته، در کر. ماند هفته زنده مى 4تا  3
  . ماند بستنى تا چند ماه زنده می 

اى و مواد کنسروى نیز عامل انتقال آن هستند، ولى اگر  هاى خامه کیک
را قبل از مصرف، حرارت دهیم ) مواد غذایى کنسرو شده(کنسروها 

  بهسازي محیط ـ تامین آب آشامیدنی سالم   -1
  جدا سازي بیمار -2
  ضد عفونی توالت و اشیاء بیمار  -3
  بعد از اجابت مزاج و پیش از دست زدن به غذاها  شستشوي دست -4
غیر بهداشتى  ردى که منابع آب آشامیدنىدر موا آب جوشاندن -5 

هاى آن عامل  است همچنین جوشاندن شیر و پاستوریزه کردن فرآورده
باکترى تولید کننده (. برد می  تولید کننده حصبه را به راحتى از بین

  ). تواند تا صد روز، زنده بماند حصبه در سرما می 
کشى، وجود سیستم  استفاده از آب آشامیدنى بهداشتى و لوله -6

بهداشتى فاضالب، دفع صحیح زباله، باال بردن سطح آموزش بهداشت 
  همگانى 

با مواد و بوفه مدارس معاینه منظم افرادى که در اماکن عمومى  -7
   .شود می  سر و کار دارند، موجب کاهش بیمارى حصبهغذایى 

یري از بروز سندرم مسمومیت غذایی ضروري این اقدام براي جلوگ(
  )است



  .باکترى آن از بین خواهد رفت
اند، عامل دیگر انتقال این بیمارى  میوه و سبزیجاتى که ضدعفونى نشده

در انتقال حصبه نقش ... همچنین حیوانات خانگى مثل سگ، گربه . هستند
  تانکرها و مخازن غیر بهداشتى نگهداري شده درآب استفاده از . دارند

  )سر( کچلی  5

 تا بهبودي کامل زخم
هاي سر و از بین 

هاي زنده  رفتن قارچ
  بر روي لوازم بیمار

      هاي کوچک، کبره دار زرد رنگ که بوي موش  زخمظهور  :عالیم
موهاي مبتال خاکستري رنگ و کدر شده، شکننده نمی باشد ولی . می دهد

  .ریزش همراه است که ممکن است دیگر هرگز نرویندبا 
تماس غیرمستقیم یا و  هاي بیمار  با زخم تماس مستقیم :هاي انتقال راه
  مواد آلوده سلمانی و البسه  با 

   .هستند بیماريحساس به  ،کودکان

  مرکز بهداشتی درمانیگزارش موارد به  -1
در نقاطی که بیماري معاینه سر کلیه بچه ها با نور ماوراي بنفش  -2

   .شایع است
و  ،جداکردن بیماران و شستشوي روزانه مو در موارد خفیف -3

  روزانه  يپوشاندن سر با کاله در موارد شدید پس از شستشو
  وشاندن کاله هاي آلوده بعد از استفاده ج – 4
رعایت کامل موازین بهداشت فردي و عمومی از جمله عدم استفاده  -5

  دیگران نظیر کاله، روسري و شانه از وسایل شخصی
  هاي عمومی ها، حمام ضد عفونی وسایل آرایشگاه -6

6  

سرما   و آنفلوانزا
   خوردگی

هاي  بیماري(
تنفسی و ویروسی 

   )فوقانی

تا سه روز بعد از 
شروع بیماري و بروز 

ابتال به (نشانه ها 
  )روز 5تا  3انزا وآنفل

عالیم اصلی تب و سرفه می باشد و وجود هر یک از عالیم دیگر  :عالیم
: کمک کننده و تایید کننده تشخیص بالینی می باشد این عالیم شامل

درجه، لرز، سردرد و درد  38آبریزش از بینی، گلودرد، حرارت باالي 
  .استخوانی، اسهال، استفراغ یا تهوع، ضعف و خستگی

که راه معمول انتشار  ییبر راه هوابیماري عال وه  :هاي انتقال راه
، آلوده دفرهاي  هاي عفونی دستگاه تنفس است از طریق دست بیماري

  .شودی م نیز منتقل اشیاء و اجسام آلوده شده و محیط آلوده
  

رعایت موازین بهداشت فردي بخصوص استفاده از دستمال و گرفتن  -1
دستمال کاغذي توصیه ترجیحاً (جلو بینی و دهان هنگام عطسه و سرفه 

  )می شود
هاي آلوده داخل سطل زباله و رها  آموزش جهت انداختن دستمال -2

ترجیحاً سطل هاي زباله باید ( ها در محیط کالس و مدرسه نکردن آن
  )درب دار باشند و روزانه تخلیه شوند

سال و باالي  5از جمله افراد زیر  جدا سازي بیمار از افراد حساس -3
   ....ان باردار، افراد داراي بیماري زمینه اي مزمن و سال، زن 60
تماس با پرندگان بیمار و  پرهیز ازآموزش به کودکان درخصوص  -4

  مرده و محصوالت آنان 



ساعت  4تا 3هرترجیحاً آموزش جهت کنترل درجه حرارت کودك  -5
یا افزایش ناگهانی درجه حرارت یک بار و در صورت وجود تب 

 به پزشک مراجعه مجددبدن

  به کودك کافیخوراندن مایعات  -6

7  

  هپاتیت عفونی
  )نوع آ(

سندرم زردي (
  )حاد
  
  

تا یک هفته بعد از 
  بروز زردي

شوند  معموالً خفیف بوده و غالباًافراد متوجه آن نمی عالیم :عالیم   
تر و بالغین  در کودکان بزرگ). سال 6تر از  خصوصاً در کودکان کم(

  :باشد و عبارتند از هاي درگیرکننده معده می اولیه شبیه به بیماري عالیم
درد ناحیه فوقانی  ،سردرد ،درد عضالنی، تب ،احساس خستگی زیاد
اشتهایی و  بی ،حالت تهوع، )محل قرارگیري کبد(ها  راست شکم زیر دنده

که گاهی ) زرد شدن پوست بدن و سفیدي چشم(یرقان ، کاهش وزن
باشد و در کودکان و  رنگ شدن مدفوع می شدن ادرار و بیهمراه با تیره 
  . تر شیوع دارد نوجوانان کم

مدفوع آلوده به  معموالً از طریق خوردن آب و غذاي  :هاي انتقال راه  
از طریق خوردن میوه و سبزیجات خام  همچنین. شود بیمار منتقل می
و یا غذاهایی که کامالً پخته ضدعفونی نشده آب آلوده آبیاري شده با 

کنندگان  در صورتی که آشپز و دیگر تهیه. شود نشده باشند نیز منتقل می
مبتال باشند و پس از اجابت مزاج بدون شستن  Aغذا، به هپاتیت 

هاي خود به تهیه غذا مبادرت ورزند، کسانی که از آن غذا استفاده  دست
ها پس از  همچنین نشستن دست .را دارند Aکنند، امکان ابتال به هپاتیت 

  ها  تعویض پوشک بچه در مهدکودك
    

  رعایت کامل نکات بهداشت فردي  -1
  تزریق ایمونوگلوبین براي موارد تماس -2
هاي  در منزل قبل از طبخ غذا و بعد از هر بار اجابت مزاج دست -3

  . یدیخودرابا آب وصابون بشو
  . یدیه کامالً تمیز نماکنند محلول پاكها را با آب داغ و  ظرف -4
هاي خود  بازي  اسبابوسایل و به کودکان خود بیاموزید که  -5
  . را به دهان نبرند) خصوصاً اسباب و وسایل مشترك با کودکان دیگر(
  . اگر به پاکیزگی آب و غذایی شک دارید از مصرف آن بپرهیزید -6
  بهسازي محیط -7
نکات ذیل کارکنان باید به  ،ها مهدکودكو داري اطفال  کز نگهادر مر -8

   :توجه نمایند
بار مصرف  از دستکش پالستیکی یکان هنگام تعویض پوشک کودک  -

قبل از این که اقدام به تعویض پوشک کودك دیگري  .نمایند استفاده
بدن کودك . تعویض گردد ها  و دستکشرا شسته  ها نمایند دست

   .دردگتمیز  حتماً هنگام تعویض پوشک
باشد و  می Aمؤثرترین راه پیشگیري از هپاتیت  Aواکسن هپاتیت  -9

ه ب. ایمنی ایجاد خواهد کرد% 94-100اگر هر دو نوبت آن تزریق شود 
  . گیرد صورت نمی Aطور معمول در کشور ما واکسیناسیون علیه هپاتیت 
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  هپاتیت عفونی
  )نوع ب(

سندرم زردي (
  )حاد

  ـــ

: هپاتیت حاد. نماید صورت حاد یا مزمن بروز میه هپاتیت ب ب :عالیم
تب، دردشکم، تهوع، استفراغ، گاهی بثورات بی حالی، ، کوفتگی عالیمبا 

معموالً پس از چند روز از . جلدي و درد و التهاب مفاصل دیده می شود
رنگ شده سپس  تیره شروع بیماري، زردي بروز می کند، ابتدا ادرار

، بی اشتهایی، ضعف، خستگی مفرط، شود سفیدي چشم و پوست زرد می
   .دیده می شود درد و حساسیت در قسمت باال و راست شکم

  . اکثر بیماران مبتال به نوع مزمن بدون عالمت هستند: هپاتیت مزمن
    لوازم تیز و برنده و (خون و فرآورده هاي خونی  :راه هاي انتقال

  محافظت نشده، مادر به جنین، تماس جنسی )هاي مشترك سرنگ

  واکسیناسیون  -1
  محدود کردن مصرف خون هاي نا شناخته  -2
عدم استفاده از سرنگ و وسایل تزریق یا هر وسیله تیز و برنده به  -3

  صورت مشترك با فرد دیگر

  اوریون  9

روز بعد از  9تا 
شروع ورم غدد 

بناگوشی که معموالً 
با رفع ورم غدد 
  همراه است

 عمومی کودك بد عمده، حال عالیمیک یا دو روز پیش از شروع  :عالیم
می شود، سپس غدد بزاقی در ناحیه بناگوش و زیر چانه متورم می شوند، 

تورم ممکن است نخست در . این عالمت می تواند همراه تب دیده شود
یک طرف صورت ایجاد شده و سپس طرف دیگر را درگیر سازد و یا این 

تورم غدد بزاقی سبب درد هنگام . دو طرف بروز کندکه همزمان در هر 
همچنین ممکن است به علت توقف ترشح بزاق از غدد . بلعیدن می شود

تورم بیضه ها یا تخمدان در موارد . بزاقی، خشکی دهان وجود داشته باشد
  .نادر دیده می شود

  تنفس و ترشحات بزاقی فرد مبتال :هاي انتقال راه
  

البته مصونیت واکسیناسیون صد در ).MMRواکسن ( واکسیناسیون -1
  .نمی باشد صد

  جدا کردن بیمار از سایرین -2
 يرعایت موازین بهداشت فردي بخصوص استفاده از دستمال جلو  -3

  ....)و دست ها  نشست ،خود شخصی، استفاده از وسایل بینی و دهان
  : آموزش دهید ،به اولیاء دانش آموز بیمار -4

همچنین . تشخیص هرچه زودتر با پزشک مشورت کند براي تأیید •
روز و و جود  10در صورت بدتر شدن بیماري پس از گذشت 

 .سردرد یا سفتی گردن حتماً با پزشک تماس بگیرد

نخست درجه حرارت بدن را کنترل کند و اگر حرارت باال بود با  •
 .استفاده از اسفنج مرطوب، تب را پایین بیاورد

 از مواد غذایی ترش .براي کودك استفاده کنداز غذاهاي مایع  •
  .استفاده نکند

براي برطرف کردن خشکی دهان، مایعات فراوان به کودك بدهد  •



  .و در صورت وجود مشکل در نوشیدن از نی استفاده کند
یک کیسه آب گرم را در یک حوله پیچیده و آن را روي موضع  •

  .درد قرار دهد

10  
  سل

سندرم سرفه (
  )مزمن

براي موارد صرفاً 
مبتال به سل ریوي 

حداقل  ،اسمیر مثبت
دو هفته پس از براي 

آغاز درمان با 
و  داروهاي ضد سل

مشروط به خوب 
بودن حال عمومی 
دانش آموز جهت 

  کالسحضور در 

هفته یا بیشتر می باشد  2سرفه پایدار به مدت  ،ترین عالمت شایع :عالیم
 کاهش وزن، دیگر شامل تب،  عالیم .خلط استبا که معموال همراه 

و در  .می باشد ، خستگی زودرس و تعریق شبانهکاهش اشتها، بیحالی
خلط خونی و تنگی نفس درد قفسه سینه، با صورت تاخیر در تشخیص، 

  )سل خارج ریوي بستگی به عضو درگیر دارد عالیم(. همراه است
 تنفس طریق از عمده طور به بیماري ایننوع ریوي  :راه هاي انتقال

تنفسی کوچک  ترشحات استنشاق ابتال، راه ترین اصلی .شود می منتقل
از طریق سرفه، عطسه، تف کردن و حتی  که است سل باسیل به آلوده

این  .در هوا منتشر می گردد نشده درمان مسلول بیمار باصحبت کردن 
 فرد به فردي از هوا در عفونی و معلق ریز هاي قطره وسیله به بیماري

 بیمار فرد با نزدیک ارتباط در که را افرادي اغلب و شود می منتقل دیگر

  .کند می درگیر باشند،

  ان مبتال به سلدرمان کامل بیمارتشخیص به موقع و   -1
  بدو تولدواکسیناسیون  -2
رعایت رفتارهاي سالم و بهداشتی نظیر پوشاندن دهان و بینی با  -3

از انداختن آب دهان و خلط در دستمال در هنگام سرفه و عطسه، پرهیز 
  محیط و خودداري از مصرف دخانیات و مواد اعتیاد آور

و عدم مصرف شیرهاي محلی جوشانده  پاستوریزاسیون شیر و لبنیات -4
  نشده

  تغذیه مناسب و کافی -5
  معدوم کردن گاوهاي مسلول  -6
  گندزدایی محیط و وسایل آلوده به خلط بیمار -7 

 
   

  شپش  11

زمانی که شپش تا 
هاي  زنده و تخم

 ،موجود در موي سر
بدن و لباس از بین 

و گواهی  نرفته اند
پزشک و یا مرکز 
  بهداشتی درمانی

بالینی در سر، موقعی اتفاق می افتد که شپش شروع  عالیماولین  :عالیم
به حرکت می کند که معموالً از حاشیه دو طرف سر شروع می شود و بعد 

در این هنگام بیمار احساس خارش . به طرف مرکز سر گسترش می یابد
به تدریج خارش سر افزایش یافته و در سر خراشیدگی با . می کند در سر

در موارد پیشرفته غدد لنفاوي اطراف سر در گاهی . ناخن پیش می آید
  .ناحیه گردن برجسته می شود

یا خود انگل از فردي  و) رشک(این حشره توسط تخم شپش  :راه انتقال

آلودگی به رعایت بهداشت فردي مهمترین تاثیر در پیشگیري از  -1
  .شپش است

 استحمام مرتب و منظم، شانه کردن موهاي سر به دفعات در روز -2

شانه و لباس ها، روسري و کاله  ،تمیز کردن و شستشوي منظم برس -3
 و دیگر وسایل شخصی 

خوداري از استفاده لوازم شخصی دیگران مانند کاله و شانه و برس  -4
  ..و

  در دانش آموزانجدا نمودن لوازم شخصی هنگام ورزش و بازي  -5



    منتقل  اندیگربه آلوده  فرد یا از طریق اشیاء و لوازم شخصی و فردبه 
  .می شود

  ها  بررسی روزانه موي سر و در صورت لزوم بازدید لباس آن -6
مراکز  بهداشتی درمانی براي درمان فرد  ارجاع سریع موارد آلوده به -7

 آلوده به همراه خانواده و اطرافیان وي 

آموزش درمان صحیح به دانش آموزان مبتال به شپش و خانواده هاي  -8
  آنان

12  

  شیگلوز
اسهال سندرم (

  )خونی
  

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

  مزاج  اجابت بار 30  یا حتی 20حتی تا (، تب، اسهال  پیچه  دل :عالیم
در   ، یا چرك ، مخاط خون وجود ،)تواند اتفاق بیافتد در روز هم می  آبکی
عفونت شیگالیی  عالیماز   عضالنی  و دردهاي استفراغ یا  ، تهوع مدفوع

بعد  در ابتداي بیماري ممکن است، فقط اسهال آبکی باشد و. روده است
  .شود میاز چند روز تبدیل به اسهال خونی 

یا  عالیمانتقال دهانی مدفوعی مستقیم از افراد داراي  :راه هاي انتقال
  ناقلین و یا غیر مستقیم از طریق آب آلوده، غذا و یا مگس و اشیاء انتقال

  .می یابد

  مین آب آشامیدنی سالم تا -1
  دفع صحیح مدفوع و فاضالب -2
  پختن کامل غذاهایی که منشاء حیوانی دارند -3
  ستوریزه کردن شیرپا -4
  شستشو و ضد عفونی سبزي و میوه -5
  از اجابت  پسها  شستشوي دست(رعایت کامل بهداشت فردي  - 6

  و بهداشت محیط زیست )غذایی مواد  به  زدن  از دست  و قبل  مزاج
  .دنرا دار  باکتریایی  خونی  اسهال  عالیم  که  انیجداسازي کس -7

 و  و پر از آب  پوشیده  هاي را در سطل  جات ملحفهو   آلوده  هاي لباس -8
  .ها را جوشاند آن  بتوان  که  قرار دهید تا زمانی  صابون

13  

  مننزیت
سندرم تب و (

  عالیم نورولوژیک
  )عصبی(

ساعت پس از  24
بیماري  ،شروع درمان

مسري نخواهد بود 
باید یک تا دو  بیمار(

هفته در بیمارستان 
  )تحت درمان باشد

ی مثل عالیمدر تمام سنین ابتال به مننژیت ممکن است همراه با  :عالیم
در برخی کودکان مبتال به . گیجی، اختالل هوشیاري و گاه تشنج باشد

مننژیت، بثورات جلدي مشخصی به صورت نقاط مسطح صورتی یا قرمز 
  .که با فشار دست محو نمی شوند، دیده می شود

هم است و می تواند شامل بدحالی غالباً گنگ و یا مب: شیرخواران
  .گریه و بیقراري باشد  ،نخوردن غذا ،استفراغ ،تب ،عمومی
دیگر دیده  عالیمفوق به اضافه  عالیمممکن است تمام : در کودکان عالیم

 ،حساسیت و انزجار از نور شدید و صداي بلند ،سردرد شدید :شود، مثل

  جدا سازي فرد بیمار تادرمان کامل -1
  پیشگیري دارویی در موارد تماس -2



  سفتی عضالت، بخصوص عضالت گردن
گی با بیمار در یک داز طریق تنفسی می باشد مثل زن :اريراه انتقال بیم

  اتاق یا خوابگاه مشترك

  زرد زخم  14

 تا خشک شدن زخم
با درمان در که  ها

روز  7 -10عرض 
  شود خوب می

 هاي کوچک متعددهمراه با تاول  پوستی قرمز رنگ جوش یک  :عالیم
 می ترکند، کروت هاي زرد هستند و وقتی یبعضی از تاول ها چرک که

نمی کنند، اما ممکن است  تاول ها بیمار را اذیت. رنگی بر جاي می مانند
 .وجود دارد  گاهی تب خفیف. خارش داشته باشند

تماس مستقیم با زخم بیمار یا تماس غیر مستقیم با لوازم و  :راه انتقال
  ...ل شخصی بیمار از جمله حوله، وسایل ریش تراشی و وسای

  .در این شرایط به پزشک خود مراجعه نماید -1
  جدا سازي فرد بیمار و درمان کامل  -2
  رد تماساپیشگیري دارویی در مو -3
 روزانه با صابون و آب استحمام  -4

 ها  کندن تاول عدم خاراندن و و  ناخن هاداشتن  کوتاه نگاه -5

کنند، یا  کدام از اعضاي خانواده باید از حوله جداگانه استفاده هر -6
 .استفاده نمود می توان موقتاً از حوله یک بار مصرف

  .نکنید تیغ ریش تراش خود را با دیگران به طور مشترك استفاده - 7

15  

  سرخک
سندرم تب و (

بثورات جلدي 
  )حاد

از زمان ظهور بثورات 
  روز 7 -10مدت ه ب

  

  :سرخک معموالً به ترتیب زیر بروز می کند :عالیم
عطسه و آبریزش بینی، سرفه  تب معموالً شدید، خستگی، کاهش اشتها،

قرمزي چشم و حساسیت به نور، نقاط ریز سفید در دهان  خشک و خشن،
و حلق، بثورات پوستی قرمزرنگ بر روي پیشانی و اطراف گوش که به 

  .می یابند تنه گسترش
تنفس  سرفه و - طریق پخش ذرات ریز منتشر شده از عطسهاز  :ه انتقالرا

  .راه ورود ویروس دستگاه تنفسی است در هوا می باشد و

  ارجاع به پزشک جداسازي بیمار و -1
  بررسی و تکمیل واکسیناسیون افراد در معرض تماس مستقیم -2
  سبک هاي انجام فعالیت - توصیه به استراحت  -3
افزایش مصرف مایعات شامل آب، چاي، شربت آبلیمو و آب میوه  -4 

مصرف مایعات در رقیق کردن ترشحات ریه و . توصیه می گرددتازه 
  .پیشگیري از عوارض ریوي مهم است

  گزارش فوري به مرکز بهداشتی درمانی   -5

16  

  سرخچه
سندرم تب و (

بثورات جلدي 
  )حاد

از زمان شروع 
 بثورات جلدي تا حد

  روز بعد از آن 4

بیماري سرخجه معموال با بی اشتهایی، ضعف، سردرد،  :عالیم
سپس  تنفسی شروع و عالیمتب خفیف و ) ها قرمزي چشم(کنژنکتیویت 

  . بثورات جلدي و لنفادنوپاتی ظاهر می شود
  موجود در هوا از طریق قطرات تنفسی :ه انتقالرا

  گزارش به مرکز بهداشتی درمانی -1
  بهداشت فرديرعایت  -2
 ،معلمان(پیشگیري از تماس دانش آموزان مبتال با زنان باردار  -3

   )خانواده



  )کرمک (اکسیور   17

  در صورت درمان 
بیمار و ضد عفونی 

ها، جداسازي  توالت
  لزوم ندارد

در اختالل خواب که موجب ها  در شب خارش ناحیه مقعد و پرینه :عالیم
تواند موجب  مسئله خود میشده و این ) خصوصا کودکان( شخص

دیگري همچون خارش بینی،  عالیم. بی قراري و عصبانیت شود  خستگی،
در موارد آلودگی شدید ممکن است  وهاي شبانه  دندان قروچه و کابوس

  .دل درد، رنگ پریدگی و اسهال نیز دیده شود
هاي آلوده صورت می گیرد زیرا  انتقال از طریق دست :راه هاي انتقال 

بیماریزایی کرمک بجز موارد استثنایی و نادر تقریبا مربوط به مهاجرت 
  .کرمک ماده به اطراف مقعد و در نتیجه خارش مقعد و پرینه است

  اجتماع هاي انسانی رعایت اصول بهداشت در خانواده و -1
براي استفاده از حرارت خشک  و ضد عفونی کردن لباس هاي زیر -2

اشعه خورشید (لوازم و اسباب بازي  ،ها لباسنابود کردن تخم در درون 
  )واشعه ماوراي بنفش در کشتن تخم موثرند

  از تماس دست با ناحیه مقعد بخصوص در کود کان  جلوگیري -3
   .درمان تمامی افراد خانواده حتی اگر یکی از افراد مبتال باشد  -4
  توالت  ها با صابون بعد از شستن دست -5

18  

  )التور(وبا 
اسهال سندرم (

  )خونیحاد غیر
  

در تمام طول مدتی 
  که اسهال وجود دارد

بیمار ناگهان دچار اسهال آبکی پرفشار و بدون درد می شود و  :میعال
در موارد شدید ممکن است حجم . اندکی بعد استفراغ روي می دهد

ساعت بیشتر  24سی سی به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن در  250مدفوع از 
مدفوع در این بیمار . بار در روز مدفوع داشته باشد 40تا  شود و بیمار

    و داراي بوي) نماي آب برنجی(فاقد صفرا و خون و خاکستري رنگ 
  . غیر زننده می باشد
زا از طریق مدفوع و فاضالب قابل انتقال  عامل بیماري :راه هاي انتقال

  . است
ی بویژه سبزیجات و مواد غذای ه از طریق آبدونوبا یک بیماري منتقل ش

  . یبریوکلرائه ایجاد می شودواست که توسط باکتري  آلوده
و سبزیجات و میوه جات آلوده ضد  این باکتري با نوشیدن آب آلوده

 ...و  صدف ،نپخته بویژه ماهی محصوالت دریایییا خوردن  عفونی نشده،
  .وارد بدن می شود

  کاملسازي بیمار و لوازم شخصی وي تا درمان  جدا -1
  دفع بهداشتی مدفوع و زباله  -2
ها با آب و صابون بعد از اجابت  آموزش در مورد شستشوي دست -3

  مزاج و قبل از تهیه و مصرف غذا 
  استفاده از توري و حشره کش براي کنترل حشرات در بوفه مدرسه  -4
چون بیماري بیشتر از طریق آب آلوده شیوع می یابد سعی کنیم براي  -5

سبزیجات از آب لوله کشی  و میوه ها وشستشوي ظروف  ،نوشیدن
صورت آب را بجوشانیم و پس از سرد  در غیراین. کلردار استفاده کنیم
  . شدن مصرف کنیم

سبزیجات و میوه ها را قبل از مصرف با محلول پرکلرین گندزدایی  -6
  . و پس از شستن با آب سالم مصرف کنیم

که از آب آلوده گرفته شده اجتناب  از خوردن ماهی خام یا کم پخته -7
  . کنیم

از شنا کردن در استخرهاي عمومی و از خوردن آبمیوه و ساندویچ  - 8
  . خودداري کنند یا هر غذایی که احتمال داده می شود آلوده باشد جداً



  گال  19
 عالیماز زمان شروع 

  تا درمان کامل

در محیط گرم از  ترین یافته بالینی است که در شب هنگام  و خارش مهم
چند شکلی بودن ضایعات، ویژگی خاص . شدت بیشتري برخوردار است

      بیماري است و ضایعات اولیه در مدت کوتاهی به علت خاراندن تخریب
عالمت که به صورت خط مستقیم و یا مورب مانند هستند و  به  .می شوند

ب در انتهاي اغل. رنگ صورتی، سفید یا تیره و مختصري برآمده می باشد
کانال، وزیکول به صورت یک نقطه تیره رنگ به چشم می خورد که محل 

ها و پاها،  روي مچ،کناره دست معموالً ضایعات. زندگی انگل ماده است
  .نددرگیر می ک را ها پستان سرین، زیر بغل و بین انگشتان،فواصل 

مشاهده می شود گاه وزیکول هاي  پا کف دست وضایعات در کودکان در
  . بسیار کوچکی به طور منفرد در فواصل بین انگشتان مشاهده می شود

                                                            
  :گال به صورت مستقیم و غیر مستقیم مانند  :راه هاي انتقال
 الغوش کشیدن فرد آلوده به گآ دست دادن و در

 هاي اجتماعی شلوغ در محیطزندگی   •

، رو تختی لباس خواب و لباس هاي زیر، خصوصاً انتقال از راه لباس •
 و رو بالشت

استفاده از لوازم شخصی فردآلوده مانند حوله و کیسه حمام، صابون  •
 حمام

و  ها مهدکودك مدارس و در بازي کودکان با یکدیگر مخصوصاً •
 وسایل اسباب بازي

  پرستاري از اشخاص آلوده •

 رعایت اصول بهداشت فردي و محیط مهمترین راه پیشگیري از گال  -1
  .است

گزارش به مراکز بهداشتی و درمانی به منظور درمان به موقع و  -2
  کنترل گال

ها، بررسی و  جدا سازي دانش آموزان، درمان صحیح و کامل آن -3
     یا زندگی و هستند درمان افرادي که با افراد مبتال به گال در تماس

  .می کنند
داري از تماس پوستی مانند دست دادن، در آغوش گرفتن، دخو -4

  افراد مبتال به بیماري گال    باماساژ 
استفاده نکردن از وسایل شخصی دیگران مانند کیسه و لیف حمام،  -5

ماشین و  ،لیاس زیر، روسري، شال گردن صابون، حوله، لباس خصوصاً
  ه خوابد بدن، کیساز بین بردن موهاي زای لوازم

          ها، لوازم خواب مانند پتوها، ملحفه ها،  شستشوي مرتب لباس -6
  ها در آفتاب پس از شستشو بالشتی ها، رو تختی و پهن کردن آن رو
زیر و روي فرش ها، گوشه  جارو و تمیز کردن مرتب کامل اتاق ها، -7
کنار و زیر تخت خواب، آشپزخانه و راه پله، راهروها و حیاط در  و

  مدرسه و خانه
که قابل را لباس ها و وسایل شخصی افراد مبتال به بیماري گال  -8

شستشو نیستند بایستی به مدت حداقل پنج روز در داخل نایلکس قرار 
پوشیدن دستکش در هنگام تماس با وسایل . داد و سپس استفاده شود

.                                                                                               فرد بیمار مبتال به گال ضروري است

   



  شایع در سنین مدرسه الزم براي پیشگیري از بیماري هاي واگیردار هاي توصیه

 .بشویید صابون و آب با را خود هاي دست رفتن توالت از پس و خوردن غذا از قبل - 1

 .نمالید را خود چشمان کثیف دستمال یا آلوده دست با هرگز - 2

 .نبرید دهان به را آلوده وسایل و کن پاك مداد، هرگز - 3

 .هرگز اجسام گرد و کشیده را به داخل سوراخ هاي گوش و بینی نکنید - 4

 .بمانید سالمت تا کنید کوتاه را خود هاي ناخن هفته هر - 5

 .بروید مدرسه به نشاط با و سرحال صبح تا بخوابید زود ها شب است بهتر - 6

 .شوید می بیمار چون نخرید خوراکی گردها دروه و ها دستفروش از - 7

 .اید خریده مدرسه بوفه از یا اید آورده خانه از که بخورید هایی خوراکی از تفریح زنگ در - 8

 .دارید نگه تمیز را آن شماست، دوم خانه مدرسه  - 9

 .بشویید خوب را خود هاي جوراب و پاها صورت، ها، دست ،مدرسه از آمدن از پس  - 10

 .بیندازید زباله سطل در را آن بعد و بگیرید کاغذي دستمال با را خود بینی و دهان جلوي سرفه یا عطسه هنگام همیشه  - 11

 .نریزید زمین روي را خود دهان آب  - 12

 .بپرهیزید زیاد شیرینی و شکالت خوردن از - 13

 .ببرید همراه به خودتان مخصوص مسواك و صابون دستمال، یا حوله لیوان، ،مدرس در - 14

 از ها آن جاي به است بهتر و شوند می شما کندذهنی و الغري ضعف، باعث نبات آب و یخمک لواشک، چیپس، پفک، - 15

 .کنید استفاده توت و انجیر کشمش، خرما،: مثل خشک یا تازه هاي میوه گردو، مرغ، تخم پنیر، و نان

 .نشکنید بادام و فندق پسته، ها آن با و باشید خود هاي دندان مواظب  - 16

 .بزنید مسواك و بشویید آب با را خود دهان ،خوراکیخوردن  هربار از پس است بهتر - 17

 .بخورید کافی صبحانه روز هر باید کنید بازي بتوانید بیشتر و بگیرید یاد بهتر کنید، رشد بهتر خواهید می اگر - 18

 .دارند نیاز خوراکی وعده میان دو به شام و ناهار صبحانه، بر عالوه اي مدرسه کودکان - 19

 .باشید داشته خود جیب در کوچکی شانه است بهتر و کنید شانه را خود موهاي مدرسه به رفتن موقع  - 20

 .بشویید خوب را خود و بروید حمام به ورزش از بعد خصوص به بار 2-3 اي هفته - 21

 .کنند استفاده نخی زیر هاي لباس از است بهتر ورزشکار آموزان دانش - 22

 .شوید می بیمار چون نجوید را خود هاي ناخن - 23

 .است الزم شما سالمت براي روز طول در سبزي و میوه خوردن - 24

 .نشوید بیمار تا کنید خودداري مدرسه محیط در زباله ریختن از - 25



 .از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی استفاده شود - 26

بویژه در مناطقی که مشکل آب ( .آموزان آموزش داده شود والدین و دانشاستفاده آن را به ه کلر مادر و نحو تهیهطرز   - 27
 )آشامیدنی وجود دارد

 .هاي راکد خود داري شود از شنا کردن در استخرهاي آلوده و آب - 28

 .ها از آب تمیز استفاده شود براي شستشوي دست و صورت و بخصوص چشم  - 29

یک اصل مهم در جلوگیري از انتقال بیماري هاي منتقله  این .سبزیجات و میوه جات، قبل از مصرف ضد عفونی شود  - 30
 .از آب است

شیر را به  ،د و در صورت عدم دسترسی به شیر پاستوریزهیاز شیر پاستوریزه استفاده کنافراد خانواده، براي سالمت   - 31
 .دقیقه بجوشانید 20مدت 

 .تمیز بشوئید ،ظرف غذا را پس از استفاده  - 32

هاي زیر را در صورت آلودگی به شپش با  زمستان و سه بار در تابستان حمام کنند و لباسحداقل هفته اي دو بار در  - 33
 .آب جوش شسته و اتو کنند

مدرسه اطمینان حاصل شود و در صورت بیماري، تا درمان کامل از  ٔبا انجام آزمایشات الزم، از سالمتی مسئول بوفه  - 34
و بهداشت بهداشت محیط کار و آداب تنفسی، رعایت اصول عالوه بر سالمت جسمی،  .ادامه کار وي جلوگیري شود

 .مهم استنیز فردي 

 .ل دیگران مانند حوله، لیوان، شانه و مسواك استفاده نکنندیل شخصی استفاده نموده و هرگز از وسایاز وسا - 35

 .موز، از حضور او در مدرسه جلوگیري شودآتا بهبود کامل و تأیید پزشک مبنی بر سالمت دانش  - 36

 .مدفوع به طریق بهداشتی انجام گیرددفع  - 37

 .دستشویی ها و توالت ها به طور مرتب ضد عفونی شود - 38

عالیم  .اطالع داده شود موارد مشاهده شده به مرکز بهداشتی درمانی ،به محض مشاهده بیماري هاي مسري خطر ناك - 39
  .را آموزش دهید) بخش ضمیمه(سندرم هاي پانزده گانه 

  شایع در سنین مدرسه پیشگیري از بیماري هاي غیرواگیرالزم براي هاي توصیه 

 .کنید رعایت را خود هاي چشم با صفحه مناسب فاصله نوشتن و مطالعه براي - 1

 .کنید خودداري هایتان گوش در تیز نوك چیزهاي سایر و خودکار مداد، فروکردن از - 2

  .نگذارید خود کیف در اضافی دفترهاي و کتاب ،ندارید نیاز که روزهایی در
 .کنید پرهیز تنگ کفش پوشیدن از - 3

 .بشویید آب شیر زیر را آن بلکه نمالید را خود چشمان رفت شما چشم در چیزي بازي هنگام اگر - 4



 .نخوانید کتاب حرکت درحال خودرو در - 5

  .بگذارید درمیان ها آن با را خود مشکالت و فکرها همه و کنید صحبت خود مربیان و والدین با - 6
 .داشت نخواهید را امتحان اضطراب دیگر ،باشد هدف ها درس یادگرفتن بلکه نباشد هدف شما براي امتحان اگر - 7

 و وقت کمبود دچار تا کنید فکر تر مشکل هاي الوس روي بعد و دهید جواب را تر راحت هاي الوس ابتدا امتحان موقع - 8
 .نشوید اضطراب

 جسمی مناسب وضعیت با و کافی نور در و باشد خالی کند می پرت را حواستان که چیزي هر از باید شما مطالعه میز - 9

 .کنید مطالعه

 .است کودك استعداد و شخصیت رشد موجب موقع به تشویق و احترام - 10

 . است کودك يفراگیر و شخصیت رشد مانع بدنی تنبیه و توهین  - 11

 .شوید خسته تر کم تا ننشینید قوزکرده و کج کالس در نشستن هنگام  - 12

 .است زیانبار بسیار خواندن درس و نوشتن مشق خوابیده یا قوزکرده  - 13

 .کنید عبور شده کشی خط هاي قسمت یا پیاده عابر هاي پل از شلوغ هاي خیابان از عبور هنگام  - 14

 .کنید پرهیز ها خیابان در کردن بازي و دویدن از - 15

 .کنید استفاده آزاد هواي از و بروید مدرسه حیاط به همیشه این بنابر شماست استراحت براي تفریح زنگ - 16

 .ندهید هل را دیگران هرگز مدرسه محیط در کردن بازي یا رفتن راه هنگام  - 17

 .نبرید بیرون پنجره از را خود سر یا دست حرکت درحال خودرو در - 18

 .کنید استفاده مناسب ورزشی هاي کفش از بازي و ورزش هنگام  - 19

.باشد سنگین یا تیز نوك اگر بخصوص نکنید پرتاب دیگران طرف به را چیزي هرگز  - 20



         

  الف ـ تمرین نظري

  مدرسه را نام ببرید چند بیماري واگیر دار شایع در -1
بیماري هاي واگیر دار شایع در مدرسه را در جدولی نوشته و در مقابل  -2

 .هر بیماري مدت جداسازي دانش آموزان را بنویسید

فهرستی از توصیه هاي الزم براي پیشگیري از بیماري هاي واگیر دار  -3
 .شایع در مدرسه را تهیه کنید

ا در جدولی نوشته و در مقابل بیماري هاي واگیر دار شایع در مدرسه ر -4
 . هر بیماري عالیم و راه هاي انتقال آن را بنویسید

فهرستی از توصیه هاي الزم براي پیشگیري از بیماري هاي غیر واگیر  -5
 .شایع در مدرسه را تهیه کنید

 

  

  ب ـ تمرین عملی

ایفاي نقش، اجراي نمایشنامه، قصه گویی و بیان خاطرات فردي توسط   -1
بهورزان در کالس از شیوه هاي مناسب آموزش است ضمن اینکه با انجام هر 

یک از این شیوه ها، آموخته هاي خود را از مطالب این فصل مرور می کنید، به 
  .تمرین ارایه مطالب با استفاده از آن ها بپردازید

اجراي مسابقات مختلف با موضوع بهداشت مانند انشاء نویسی، مقاله  -2
براي بهورزان و نیز دانش آموزان در مدرسه می ... خطاطی و غیره نویسی، 

  .تواند بسیار جالب و موثر باشد درباره آن ها گفتگو کنید
ـ تهیه دفترچه خاطرات بهداشتی جهت ثبت موارد مختلفی، از جمله بیماري  3

ها و سایر فعالیت هایی که در مدارس قابل اجرا هستند را به سایرین نیز توصیه 
  .نیدک



  ضمیمه

  سندرم تب و خونریزي: 1سندرم شماره 
خونریزي از لثه یا  -در پوست یا خونریزي نقطه نقطه کبودي و :وجود تب بعالوه خونریزي، از دو محل از مناطق ذیل

  خونریزي غیر طبیعی زنانه -ادرار خونی - استفراغ خونی یا مدفوع سیاه -خلط خونی -بینی

  سندرم شبه آنفلوانزا: 2سندرم شماره 
  بروز تب و سرفه درطول یک هفته اخیر

  سندرم عفونت شدید تنفسی: 3سندرم شماره 
دلیل یکی از عالئم دال بر وخامت ه معموال ب( بستري شدن در بیمارستانوجود تب بعالوه  سرفه در یک هفته اخیر ونیاز به 

یا فرو رفتگی عضالت بین دنده اي ) تنفس تند( تاکی پنه ):عملکرد سیستم تنفسی یا سیستم قلبی عروقی یا سیستم عصبی
-در ریتم ضربان قلب یا اختاللافت شدید فشارخون   درد قفسه سینه یا -ر یا خلط خونیدادر حین تنفس یا  تنفس صدا

  کاهش هوشیاري یا تشنج

  )غیر خونی( سندرم اسهال حاد: 4سندرم شماره 
  )دل پیچه(استفراغ و شکم درد/ ساعت به همراه تهوع 24بار مدفوع شل در  3دفع حداقل ): غیر خونی(اسهال حاد

  سندرم اسهال خونی:  5سندرم شماره 
  )دل پیچه(شکم درد  -استفراغ/اسهالی با یا بدون عالیم تهوعوجود خون روشن در مدفوع : اسهال خونی

  سندرم مسمومیت غذایی: 6سندرم شماره 
 )دل پیچه( شکم درد -تهوع و استفراغ   ):food intoxication(بروز عالئم زیر بعد از مصرف مواد غذایی

  سندرم زردي حاد: 7سندرم شماره 
  شکمزردي خط وسط  )+بزرگساالن(زردي زیر زبان  :حداقل یکی از عالیم زیرعالوه بروز ه سفیدي چشم ب بروز زردي در

  



  م نورولوژیکیسندرم تب و عال:  8سندرم شماره 
سفتی گردن یا تشنج یا کاهش  :درجه دهانی به همراه حداقل یک عالمت از بین عالئم زیر 38بروز تب ناگهانی باالي 

  سردرد شدید یا استفراغ مکرر: عالئم کمکی: هوشیاري یا تحریک پذیري

  سندرم فلج شل حاد: 9سندرم شماره 
  واضح جسمانی) ضربه(هر مورد فلج شل ناگهانی یعنی عدم حرکت پا و یا دست بدون سابقه تروما

  )غیر ماکولوپاپولر( حاد سندرم تب و بثورات جلدي: 10سندرم شماره 
                 -)وزیکول(دانه هاي کوچک و آبدار در پوست / دانه) الف :ايبه عالوه حداقل یکی از عالمت هبروز تب 

هاي پوستی بدون ضربه  زخم(بثورات فاقد پوست  )ج -) تاول(برجستگی هاي بزرگ پوستی حاوي مایع غیر چرکی  )ب
  )ا بریدگیی

  )ماکولوپاپولر( حاد بثورات جلديسندرم تب و : 11سندرم شماره 
           سطح لکه هاي کوچک و هم/ لکه ) الف ):معموال به صورت منتشر(هاي  از عالمتبروز تب بعالوه حداقل یکی 

  )پاپول(لکه هاي کوچک و برجسته غیر همرنگ با پوست / لکه) ب) ماکول(غیر همرنگ با پوست 

  سندرم تب طول کشیده: 12سندرم شماره 
یا حال  - یا کوفتگی بدن و درد عضالت -سردرد خفیف :عالوه یکی از عالئم اختصاصیه روز ب 3داشتن تب  بیش از 

 .نسبت داد... ) هاي تنفسی، عصبی، پوستی و سندرم(نحوي که نتوان عالئم را به ارگانی خاص ه عمومی بد ب

  سندرم شوك عفونی: 13سندرم شماره 
مثال رویت ترشح (میک با شواهد یک عفونت موضعی یا سیست )severely ill( در بیمار بدحال): sepsis(سپسیس) الف

 : عالمت از سه عالمت حیاتی 2عالوه حداقل ه ب... عفونت مثل نقص ایمنی و سوختگی و) استعداد(یا احتمال ) چرکی
  ها ارگان عالیم ایسکمی -)حرارت پایین تر از حد نرمال(یا هیپوترمی) تب باال(هیپرترمی -تاکی کاردي -تاکی پنه

افت فشار خونی که  :عالئم سپسیس شدید به اضافه افت فشار خون در حد شوك: )SEPTIC SHOCK( سپتیک شوك )ب
  .باشد) وازوپرسور(با تامین مایعات مناسب به میزان کافی قابل برگشت نبوده و نیازمند تجویز داروهاي افزاینده فشار خون 



یوه افت فشار خون، نسبت به فشار میلیمتر ج20متر جیوه یا  میلی 90تر از  فشار خون سیستولی کم: تعریف افت فشارخون
  خون سیستولی اولیه

  سندرم سرفه مزمن: 14سندرم شماره 
  .رفه پایدار به مدت دو هفته و بیشتر است که معموال همراه خلط می باشدس

  سندرم مرگ ناگهانی: 15سندرم شماره 
  هدقیق 10توقف نبض و تنفس براي بیش از : رگم

  .ساعت باشد مرگ ناگهانی گفته می شود 24تر از  عالئم و وقوع مرگ کمفاصله بین شروع : مرگ ناگهانی
نظیر کهولت سن، بیماري مزمن، یا  نماید) قابل انتظار(که مرگ را توجیه ) مرگ ناگهانی که دالیلی: مرگ غیر منتظره

  .، نداشته باشد مرگ غیر منتظره گفته می شود)تروماها( حوادث
  
  
  
  
  
  
  
 


