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 سخنی با مربیان عزیز :

که پیش رو دارید از کتب آموزش مربیان شامل دانستنیهای الزم درباره برنامه بهداشت مددار  اتدت فدد   ایجزوه

روشن تاختن دالیل افمیت ارتقاء تالمت کودکان و باال بردن توان مربیان در فراگیری مسائل بهداشدتی و  جزوهکلی 

 فا اتت . به خانوادهانتقال 

در مباحث مختلف این کتاب نکاتی اتت که به شما کمک می کند به افمیت مراقبت از تالمت کودکان پی برده و در  

 این زمینه با خانواده فمکاری نمایید .

ی افمیدت خورید خیلدو موارد اتتفاده آن بر می توصیه ما این اتت که وقتی به خواندن مطالب می پردازد و به کاربرد

 فکر کنید .ای خود به کار ببرید توانید اطالعات خوانده شده را در زندگی شخصی و حرفهفایی که میدارد که به راه



 اداره كل آموزش و پژوهش

 

 (4) 
 

 

 

 مقدمه 

تندرتتی و تالمت موفبت پر ارزش الهی اتت که فر کس خواتدتار آن اتدت ز زیدرا بددون تندرتدتی و تدالمتی ز  

و با ارزش امکان پذیر مدی  ادحفظ ونگهداری تالمتی اتت که یک زندگی شزندگی مشکل و بی ارزش خوافد بود و با 

 گردد . 

گذراندن عمر نیست و تالمت فقط محدود به تن نمی شود . زندگی وقتی معنی پیدا می کندد کده  فد  زندگی تنها 

توانیم وظایف و نقش فای از دتتو رات دینی بزرگان مان از نظر اجتماعی نیز ب توجه به  اجسم و روان ما تالم باشد و ب

 خود را به خوبی ایفا کنیم . 

آتایش و بهر ورزی را برای جامعه فرافم می تازد و پیشگیری از امراض گوناگون  زعلم بهداشت ز روش تالم زیستن  

 را به مردم می آموزد و فمچنین نشانه فای خطر فشدار دفنده را اعالم می کند .

 

 تاریخچه بهداشت:  

آداب و رتدوم مربدوب بده خدود را داشدته و وجدود  ودر طول فزاران تال فرفنگ و تمدن خود ز مدذافب  کشور ایران

امامان معصوم مان شکوفا گشته و از آنان در تاخت تاریخ کشورمان اتتفاده شده  وبهداشت در زمان پیامبر اکرم )ص( 

وروش در لشکر کشیها برای تداافان خدود و دوران فخامنشیان رعایت بهداشت فمواره مد نظر بوده اتت می گویند ک

آب جوشیده می فرتتاده اتت تا از بروز اشاعه بیماریهایی که از طریق آب آلوده به انسان منتقل می گردد جلدوگیری 

شود . در دین زردتشت آتش رمز پاکی و شایسته احترام اتت و خاک و آب تر چشمه حیدات محسدوب مدی شدوند و 

 ممنوع اتت .  آلوده کردن انها به پلیدی

با ظهور اتال م و تمدن اتالمی و نفوذ این تمدن به ایران وضعیت جدیدی به وجود آمد زیرا با وجود دتتورفای اتالم  

یدان بدیش از پدیش بده در زمینه بهداشت و با تأمل در این جمله زیبا که پاکی و نظافت نشانه ایمان بده خداتدت ایران

 ( را مورد عمل قرار دفیم جامعه )ند که فر قدر دتتورفای اتالم و ائمه اطهار اقف شدند و دریافتو افمیت بهداشت 

 ی تالم تر خوافیم داشت .
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 ضرورت و اهمیت بهداشت:

 افضل النعم الصحه         باالترین نعمتها تالمتی اتت  . پیامبر اکرم )ص ( 

کده در گدرو مدوازین بهداشدتی  پروردگار متعال بهرمندی از جسم وروان تالم اتدت ارزشمند کی از نعمتهای بسیار ی 

وبدر  الن تا کهنساالن ( با آن ترو کار دارندد نها)نو بهداشت مسا له ای اتت اجتماعی که تمامی افراد جامعه از  اتت .

  روی فرد و جامعه اثر متقابل دلرد . 

ابر حفظ جان و تالمت خود مسئول اتت فم در برابر حفظ تالمت فمنوعان خود ز با توجه به این که انسان فم در بر

در دوره نو نهالی با توجه به مقتضیات تنی کودکان آغاز گردد.  چقدر زیباتت که آموزش امور بهداشت خصوصاً فردی 

و بدویهه ایدن کده در  چرا که مباحث مربوب به تالمتی و ایمنی کودک در تطوح قبل از دبستان بسیار مهم می باشد 

 وتایر بیماریها قرار دارند . بیماریهای گوناگون از قبیل ترما خوردگی  معرض 

 از جمله :  ف تالمت و ایمنی احاطه داشته باشند لمربیان ارزشمند به جوانب مخت بنابراین الزم اتت 

  وبیماریها نمایند  از مصدومیتها  در محیط آموزشی تعی در پیشگیری 

 ماری تشخیص بی 

  برخورداری از دانش و اطالعات الزم در خصوص کمکهای اولیه 

پیش آید از  مسائلی که امکان دارد در محیط آموزش ز اردوفا ز بازدید فا و ...  با توجه به مقتضیات تنی کودکان 

و غیدر  رگیدز نحوه نشستن نا مناتب ز بیماریهدای وا قبیل عادت ناخن جویدن ز دیدن تلویزیون با  فاصله نزدیک 

  واگیر تغذیه و ...

 که در کنار فعالیتهای آموزشی حفظ قرآن ز مفافیم و اطالعات دینی و فر نوع آموزشی ز با  الزمه کار مربی اتت  

 بهداشت و ایمنی مهارت داشته باشد  تاز وکار مربوب به تالمت ز 

تصدری   قانون اتاتدی کشدورمان 311-31-92-31جامعه اتت در اصول  تغذیه و بهداشت از حقوق انسانی افراد 

 حق طبیعی فر فرد ایرانی اتت. شده اتت که بهداشت و تالمتی 

و تربیدت بدازدفی ارائه ی بهترین نوع و روش تعلدیم چنانچه کودکی از نظر جسمی و روحی تالم نباشد ز حتی   

 تی بده تنهدایی قدادر بده نظام بهداشدری تیستم و اکنون ثابت شده اتت که در فیچ کشو مناتب نخوافد داشت 

 و الزم اتت جهت دتت یدابی بده توتدعه ی پایددار ز  تالمتی و بهداشت جامعه خود نیست  تامین ابعاد مختلف 

و در این مهم کلیه تازمانها ز ارگانها  مشارکت عموم مردم به عنوان محور اصلی در برنامه فای بهداشتی قرار گیرد 

 .مبلغین اطالعات اتاتی بهداشتی در تط  جامعه مطرح شوند  نوان و فمه افراد جامعه می توانند به ع

آتیبهای جسمی ز روانی ز فدردی و اجتمداعی ز عددم وجدود داندش ز بیدنش و رفتارفدای  از علل اصلی و اتاتی 

تدا از  بهداشتی اتت که باید از روز تولد شدروع شدود  بسیاری از بیماریها و ناتوانی فای جسمی و  پیدایش 
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. موفدق و تدد راه توتدعه اجتمداعی اتدت  برای رتیدن بده یدک دوران پیدری تدالم و  که تد راه انسان روحی 

 جلوگیری کند و یا ال اقل بروز آن را به تاخیر اندازد .

برای تامین تالمت جامعه ز بهداشت باید فم به صورت فردی و فم به صورت اجتماعی رعایت گردد . به عبدارت   

و رعایت بهداشت فردی به تنهدایی کدافی نخوافدد بدود . زیدرا  مکمل یکدیگرند  اجتماعی  دیگر بهداشت فردی و

انسان جدا از مردم و اجتماع زندگی نمی کند و رعایت یا عدم رعایت بهداشت فر فرد روی تالمت تایرین اثر می 

 گذارد . 

 مراکز پیش دبستانی فا :فراگیری بهداشت  یاقارت  

 منظور از تالمت چیست؟  -

 پیش دبستانی مهم اتت ؟ چرا بهداشت  -

 به عنوان مروج بهداشت ؟ نقش جامعه ز والدین و نونهاالن   -

 پنج جز برنامه فای بهداشتی  -

 منظور از تالمت چیست؟ 

که بهداشت و آموزش آن به عمدده شدامل موضدوعاتی مانندد رعایدت پداکیزگی و  فنوز بسیاری از مردم معتقدند 

 پیشگیری از بیماری اتت .

وفقدان بیماری  حفظ و تالمت  تازمان بهداشت جهانی یاد آوری می شود که مفهوم تالمت به مراقبت فراتر از  

 اتت این مفهوم شامل :

تالمت جسمی :بعنی احسا  خوب بودن و تندرتتی ز تالمتی روانی و عاطفی اتت .فمچنین مفهدوم تدالمت  

  شامل تالمت اجتماعی و فردی اتت . 

 و جامعه : مراکز آموزشی

به خاطر داشته باشید فمه مربیان ز نونهاالن ز والدین ز به تعبیری کارکنان بهداشدت محسدوب مدی شدوند زیدرا   

 انتشار بهداشت مربوب به فمه اتت .

  چرا بهداشت پیش دبستانی مهم اتت ؟ 

 بهداشت مدرته یک نوع ترمایه گذاری برای نسلهای آینده اتت . ارتقای 

تا جایی که مقدور اتت آنها را تدالم و خوشدحال کندیم . تدالمت کامدل  مان مدیون فستیم ما به بچه فای (3

 ن کودکی نقش دارد . درنشاب دورا

 در صورتیکه کودکان تالم وتندرتت باشند بهتر یاد می گیرند و با نشاب تر خوافند بود .  (9

 وانند خود را به کال  برتانندز آنان پس از بهبودی به تختی می ت(کودکان بیمار اغلب غیبت دارند  1 

 ز پیامها و عادات بهداشتی را از مراکز آموزشی به خانه کودکان بخشی از خانواده فستند آنها اغلب قادرند  (3
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 متقل کنند .

را یداد گرفتده  کودکان ز والدین فردا فستند .اگر آنها از فمین حداال داندش و مهارتهدای بهداشدتی مناتدب  (5

 آنها را به نسل بعدی متقل کنند . توتعه بخشند می توانند ز  گرش فای بهداشتی مهم وتمرین کنند و ن

و دیگدران را  کودکانی که مشافده کردند ز گوش دادن ز برقرای ارتباب و تصمیم گیری در باره  تالمت خود  (6

 آموخته اند نه تنها والدین خوب بلکه اعضای مفید و کا ر آمد برای جامعه خوافند شد .

 پیشگیری : کلید ارتقای بهداشت 

 .روشهای پیشگیری از بیماری اتت  یکی از جنبه فای بهداشت مراکز پیش دبستانی کمک به کودکان برای یاد گیری 

 فراگیرند وبه آنها عمل کنند.  ز قواعد مهم ایمنی و تالمت را کودکان باید عادات بهداشتی مطلوب  (3

پدیش ز آن فوری آشدکار نمدی شدود یج اقدامات غیر بهداشتی را که اثرات آنها باید یاد بگیرند که چگونه نتا (9

 بینی کنند ) مثل مراقبت نکردن از دندانها ( 

 پنج جز برنامه بهداشتی در مراکز پیش دبستانی :

 آموزش بهداشت مقدماتی : (1

بسیار ابتدایی باشد که در  را بیاموزند . شاید بعضی از مسایل بهداشتیایده فای بهداشتی خاص  کودکان باید حقایق و 

باید آمدوزش  ولی بعضی از کودکان فمین مسایل بهداشتی ابتدایی را نیز  ما ابتدایی به نظر می رتد ز  اثر تکرار برای 

 ببینند .) مثل عادت شستن دتت بعد از توالت ( 

  :ایده های بهداشتی و مهارتهای تقویت شده در کل برنامه ی آموزشی (2

ر مربی یک مربی بهداشت اتت . می تواندد مثدال فدا و فعالیتهدای مدرتبط بدا بهداشدت را در بیشدتر آنجایی که ف از 

ارائه فهم دیگر با نقاشی و فعالیتهای کودک  مثالً احادیث و آیات مربوب به این موضوع را آموزشهای خود معرفی کند . 

 .نمایند

 اقدامات بهداشتی مناسب در مراکز پیش دبستانی : (3

ایجاد یک محیط تمیز و تامین بهترین  ات شامل برنامه ریزی برای تبدیل محیط به یک محل تالم و ایمنی ز این اقدام

برای کودکان اتت . فمه ی افراد که در مراکز پیش دبستانی فعالیت می کنند در رتیدن به این افدا   فضای ممکن 

 .نقش دارند 

 دانش و مهارتهای بهداشتی در جامعه : (4

  واگیر دار مانند ترما خوردگی (  انتشار بیماریها ) جداتازی و مرخصی به کودکان بیمار پیشگیری از  (3

 کنترل مواد غذایی و تغذیه کودکان ) توجه به نوع تغذیده کودکدان در مراکدز پدیش دبسدتانی ز ممنوعیدت  (9

یدل اگر پفیال ذرت اتت پس چیداس فدم از تدیب زمیندی اتدت دل تنقالتی مانند چیاس و پفک و پفیال 

 تنقالت افزودنی زیاد آن برای نگه داری و اتتفاده ی زیاد از فلفل یا نمک اتت (  ممنوعیت اتتفاده از این 
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 تنبلی چشم ( باعث ناتوانی او برای ادامه ی فعالیت آموزشی اتت ) مانند  آنبیماری شناتایی کودکانی که  (1

 : انتخاب موضوعات مهم  (5

 گی ز موضوعات اتاتی در برنامه فای بهداشتی اولویتهای بهداشتی و مهارتهای زند -

 اولویتهای بهداشتی چیست و چگونه باید انتخاب شوند . -

   متون آموزشی با نیازفا و عالیق کودکان در تنین مختلف تطبیق  -

 یق افمیت بیشتری برای آموزش دارند ؟ احقکدام یک از مهارتها و 

آنچه را که مایلیم کودکدان  در باره ی بهداشت نمی داند ما باید  در دنیا فیچکس فمه چیز رااولویتهای بهداشتی : 

واقعداً  فرا گیرند. انتخاب  کنیم . ما فم چنین باید میان انچه برای دانستن مفید اتت و آنچه که  در فر پایه تحصیلی 

نیمی از نیاز فا  هداشتی فقط آگافی از اولویتهای ب تفاوت قایل شویم .  و به آنها عمل کنند .  الزم اتت بچه فا بدانند 

 تبدیل کنیم . و اقدام بهداشتی تفکر فعال به اتت ما باید این آگافی را 

 موضوعات بهداشتی که در اولویت فستند :

 بهداشت عمومی و بهسازی محیط :  (1

 دندانها و پوتت .  بهداشت فردی شامل مراقبت از بدن ز  -

 بهداشت اجتماعی شامل حفظ محیط زیست . -

 : تغذیه (2

 غذای تالم و عادات صحی  تغذیه ای ) مانند صبحانه به عنوان یک وعده ی غذایی مهم( . -

 ایمنی و بهداشت غذا . -

 رشد و تکامل : (3

 رشد و نمو ) جسمی و روانی ( -

  ( بیماریهای مهم و واگیر دار :4

 اکسیناتیون تکنسین مورد نظر پیش دبستانی تکمیل و -

 ذات الریه ) پتو مونی ( ترفه فای و ترما خوردگی فای  -

 شیوه زندگی سالم و مطمئن : ( 5

 پیشگیری از حوادث شامل ایمنی در جاده و منزل و کمکهای اولیه  -

 پیشگیری از توء مصر  از مواد دارویی. -

 آمدوزش و یداد گیدری وقدت گیدر مدی شدود  اگر بخوافیم درک درتتی را که به تالمت می انجامد ز توصیه دفدیم ز 

 ضمن آنان می توان به کودکان اموزش داد .ودر و آنها را به آتانی  ی که در اولویت فستند ز خیلی زیاد نیستند پیامهای
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 به راحتی آنها را فرا گیرند .  تالگی اول زندگی  2یا8فم می توانند در  

و بده آنهدا عمدل  ک کنندد  تا آنها پیامهدا را در قت صر  شود  واگر چه تعداد پیامها کم اتت ولی باید برای کودکان 

از این اتت که موضو عات زیادتری به  کنند . به این  دلیل اتت که تمرکز بر چند موضوع و پیام اتاتی بسیار مهمتر 

 طور ناقص یاد گرفته شوند . 

 اولویتهای مختلف : نین مختلف ز ت

 بهداشت ز ایمنی و غذای تالم و کافی  : که عبارت اند از  افمیت را دارند  برای کودکان کوچکتر ته محبت بیشترین 

 تالگی ( 5-8:) دوره ابتدایی  ویهگیهای کودکان تطوح پایین  

 آواز و حرکات موزون را دوتت دارند . کارفای پر تحرک مانند بازی ز  -

 ه شب بازی را دوتت دارند .مبسیار خیال پرداز فستند ز داتتانها و نمایشهای خی -

 . کردن را دوتت دارند پیروی ارز قانون و کمک   -

) این مفافیم باید از طریق  ز با حفاظت را درک نمی کنند . « آلودگی » ز « بهداشت » مفافیم انتزاعی مانند  -

 فعالیتهای معرفی شوند ( 

 « ایمنی» نمونه فایی از موضوعات و فعالیتهای مرتبط با مبحث 

 موضوعات : 

 :  پیشگیری از حوادث و ایمنی در منزل و مدرته -

 حفظ ایمنی در جاده  -

 آنچه وقوع حوادث رخ می دفد . -

 فعالیتها : 

 گوش دادن داتتانی در مورد حوادث در منزل . -

 پیگیری داتتان با اجرای نمایش و کشیدن نقاشی . -

با وتایل گازی نبایدد  از جمله  ) مانند شعر فای آقای ایمنی  یاد گیری اشعار و تروده فای در مورد ایمنی   -

  ی ( کرد باز

 در جاده ای که در زمین بازی مدرته ایجاد شده اتت . جاده به خصوص  یاد گیری از طریق تمرینات ایمنی  -

 شیوه فای فعال یاد گیری و آموزش :

( بررتدی       5           ( فعالیدت علمدی 3( تصداویر و تختده تدیاه           1( داتتان       9( بحث گروفی       3

 (  بازی 2( شعر وترود           8نمایش         ( 7ازدید کننده        بازدید و ب ( 6
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 ، مو و ناخنبهداشت پوست

 برای آشنایی با بهداشت پوتت ز الزم اتت ابتدا خالصه ای از وظایف آن را بدانیم :  

از  مل بیماری زا اتت ز زیدرا خدارجی تدرین قسدمت آن پوتت ز اولین پوشش بدن در برابر عوا وظایف پوست : 

 که از عبور میکروبها به بافتهای زیر پوتت جلوگیری می کند .  تلولهایی تشکیل گردیده 

دارای دو نوع غده ز به  بشره ز شامل تلولهای شاخی و جلد  پوتت از دو قسمت جلد و بشره تشکیل شده اتت .  

 ی مولد چربی اتت . نام غده فای مولد عرق و غده فا

وقتی بدن انسان گرم می شود ز پوتت عرق می کند و مقدار بیشتری گرما برای بخار کردن رطوبت بدن ز به کار  

 می رود و بدن خشک می شود . 

ز فمچنین مقداری از مواد زائد بدن  دمای بدن اتت .و ثابت نگه داشتن  در واقع پوتت ز وتیله ای برای کنترل  

 عرق ز از پوتت خارج می شود . به وتیله 

ز باعدث شکسدته ولی باکتریهای موجدود در تدط  پوتدت  وقتی عرق به تط  پوتت می رتد ز بدون بو اتت ز  

نامطبوعی فستند ز  یبو آنها را به موادی که دارای  در نتیجه  در تط  پوتت می شود .  مولکولهای چربی شدن 

و بدوی ندا  ز بهترین محل برای پرورش باکتریهاتت  ربی فای پوتت ز عرق و چمخلوب چرک  تبدیل می کنند . 

 . برای جلوگیری از بوی عرق باید :  مطبوع عرق را زیاد تر می کند 

 فرروز بدن را بشویید و یا به حمام بروید . 

 مرتب لباتهای زیر خود را عوض کنید . 

   Dازاین اشعه برای تاختن ویتامین  پوتت .  کار دیگر پوتت ز جذب کردن اشعه ماورا بنفش نور خورشید اتت 

 . اتتفاده می کند 

 بهداشت مو :

ز تدا دقیقه ماتدا  داده شدود  5ز فمچنین الزم اتت پوتت تر فر روز به مدت موفای تر را باید روزانه شانه زد  

آن بستگی  ردحفظ تالمت پوتت تر ز به جریان بیشتر خون .  بدین وتیله تالمت پوتت تر و موفا حفظ شود 

فر کس الزم اتت برای خدود شدانه و بدر  جددا گانده  دارد و با دادن ماتا  می توان به این منظور دتت یافت .

برای تمیز کردن شانه و بر  می توان به فنگام اتتحمام ز آنهدا را  داشته باشد و آنها را تمیز و پاکیزه نگاه دارد . 

شسدتن  پاک برای حفظ تالمت مو و پوتت تر مفیدد والزم اتدت .  فوای تازه و به دقت با آب و صابون شست .

موی تر باعث تسریع جریان خون و نیز مانع از جمع شدن مواد چربی و گردو غبار در تط  تدر مدی شدود و در 

از آن گذشته عدم نظافت موی تدر ز باعدث تجمدع  فوا به ریشه مو می رتد که در تالمت آن موثر اتت . نتیجه 

 نام برد .  « کچلی تر » که از جمله می توان از رشد عوامل بیماری زای قارچ  عوامل بیماریزا می شود  میکروبها و
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ز زیاد داشته باشند  ییاد قلیااوفایی که مومصابون و شا در انتخاب صابون و شاماو باید دقت الزم را به عمل آورد .

 انتخاب شود .  معمولی (  –خشک  –) چرب  خصوصیات مو و نوع آنها باید با توجه به  برای تالمت مو ضرر دارد 

مصدر   در وضدع موفدا اثدر ندا مطلدوبی دارندد .  ناراحتیهای عصبی ز بی خوابی ز بدی تغذیه و بیماریهای مزمن 

 . ویتامینها و کلسیم در تالمت مو موثر اتت 

 بهداشت ناخن : -0-2 

 برداشتن یا شکستن ناخن فا شود فمچندین بیمداری ویدا بدی تغذیه ز ممکن اتت باعث پوتت انداختن ز ترک   

. گافی وقتها م نقطده فدای تدفیدی یا فرو رفتگی در ناخن می شود  صدمه دیدن ناخنها ز باعث ایجاد بر آمدگی 

وقتی دتت خود را خشک می کنید ز پوتتهای اطرا  ناخن را به عقب فشار دفید تا  پدیدار می شود . روی ناخن 

گوشده وقتدی  . اگر این پوتتها به ناخن بچسبد ز ناخن گوشه می کندد . ها به ناخن جلوگیری شود از چسبیدن آن

از خدال ل کدردن  فرگز با ناخن خدود چیدزی را بلندد نکنیدد .  باعث خراش دادن پوتت می شود .  بزرگ شود ز 

. اتت و باید از آن پرفیدز کدرد  عادت جویدن ناخن ز نا پسندیده و غیر بهداشتی دندانها با آنها خود داری کنید . 

به عالوه ممکن اتت  فمچنین مواظب باشید ضربه فای شدید به ناخن وارد نشود ز زیرا باعث خرابی آن می شود .

 و یا رشد آن متوقف شود .  ناخن بیفتد 

ونی و عصدب که عدروق خد  ز زنده نیستند . فقط ریشه فای  آنهاالزم به یاد آوری اتت که بدنه ناخن و تاقه مو  

 به فمین دلیل  فنگام گرفتن ناخن و کوتاه کردن مو فیچ دردی احسا  نمی کنیم .دارند ز زنده فستند . 

 بهداشت دست و پا  -1-2 

دتتها با اشیای  فیچ قسمت بدن به اندازه  دتتها را باید فمیشه تمیز و تالم نگاه داشت . زیرا  بهداشت دست :

مناتبی فم  دن و زبر شدن دتتها نه تنها از زیبایی آنها می کافد بلکه محیط در تما  نیست  ترک خورخارجی 

رک برداشتن پوتت ت. از این رو باید پس از شستشو ز خوب خشک شوند تا از  برای رشد میکروبها فرافم می آورد 

 آنها جلوگیری شود . 

خوردن غذا ز تما  با مدواد غدذایی ز پداک  زیر الزم اتت که قبالً دتتها به خوبی شسته و تمیز باشند : موارددر  

 که بعداً دتتها به خوبی شسته شوند : زدتت دادن به افراد بیمار ز فمچنین در موارد زیر الزم اتت کردن چشمها 

حتمداً دتدتها  بعد از رفتن به توالت و قبل از خوردن فر چیز ز . توالت رفتن ز بینی گرفتن ز ترفه و عطسه کردن 

فمدواره در فمده بده صدورت عدادت در آیدد و  ین شسته شود . این عمل باید مرتباً تکرار شود تا برابا آب و صابو

 زندگی رعایت شود .

 خستگی و  ز زیرا در غیر این صورت با از پافای خود مواظبت کند فر کس باید به طور صحی   بهداشت:
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زیدادی وجدود  یافای انسان ز غده فدای عدرق زا. در پبهداشت روبرو خوافد شد ناراحتیهای ناشی از عدم مراعات 

در پافا ز اغلدب باعدث بدروز وجود حرارت تو أم با رطوبت این غده فا در پافا ایجاد رطوبت و عرق می کند . دارد . 

انگسدتان پافدای مرطدوب بده خدوبی رشدد مدی کندد . بدرای این قارچها در الی  قارچها خاصی در آنها می شود .

روزانه چندین بار شسته ز الی انگشدتان پدای خدود را بده خدوبی  ن گونه قارچها ز پافا را باید بروز ای جلوگیری از 

. فمچندین الزم اتدت  عوض کرده و انها را به خوبی بشویند  خشک کنند ز و جورابهای خود را نیز به طور مرتب 

 . که روزانه داخل کفشها در معرض جریان فوا قرار گیرد 

ناخنها و برگشت آنها به داخدل انگشدتان ز کده بده ایجداد گرفت تا از بلند شدن  به طور مرتب ناخنهای را نیز باید 

 منجر می شود ز جلوگیری به عمل آید . عفونت 

در انگشتان یا کف پدا پا با کفش وایجاد پینه  پوشیدن کفشهای تنگ موجب فشار در پا و اصطکاک شدید پوتت  

فمراه اتت و برای جلوگیری از آن باید فمیشه از کفشهای ا درد و ناراحتی می شود . وجود پینه و میخچه در پا ب

 راحت و مناتب اتتفاده کنیم .

. کفش و جوراب باید  از لحاظ قد و پهنا برای پا مناتب باشد و به پا و انگشتان فشدار نیاورندد  – کفش و جوراب

شد ز زیرا چرم دارای منافدذی اتدت کده بده چرم باکفشهایی که فرروز پوشیده می شود ز بهتر اتت که از جنس 

 .فم به خوبی جذب می کند  را در می آورد و رطوبت پافوا را در اطرا  پا به گردش کمک آن 

ز زیرا پافای کودکان مانند تایر اعضا ی بدنشان در حال رشد اتت انتخاب کفش برای کودکان افمیت زیادی دارد 

و انگشدتان  دارد . در کفش فای نو کودکان باید جای کافی برای رشد پداو بنابر این احتیاج به کفش مناتب تری 

 .وجود داشته باشد 

کفشهایی که که به طور ایستاده کار می کنند . متأتفانه ز مخصوصاً برای کسانی  شکل کفش افمیت زیادی دارد 

محکدم شدن  کفدش بایدد پاچندان مناتب نیستند . پاگافی تاخته می شوند و رواج می یابند برای حفظ تالمت 

آن نباید  تت باشد . پاشنه فای کفشو لبه فای داخلی آن مرتب و در در آن به خوبی حفظ شود  باشد و قو  پا

تط  اتکای پاشنه فا نیز باید چنان مناتب باشددکه قدر بلند باشد که تنگینی بدن را به طر  جلو متمایل کند .

فش بهتر اتت از جنس التتیک باشد تا فنگام راه رفتن ایجاد تر وصددا بتوان به راحتی با آنها راه رفت . پاشن  ک

. بر اثر پوشیدن کفشدهایی کده در تاییدگی پاشنه کفش را ز مخصوصاً در مورد کودکان باید فوراً تعمیر کرد نکند 

 پاشنه تاییدگی دارند ز پافای کودکان کج و معیوب می شوند 

پیدا نشود و از ایجاد نقص در ان امید وار بود که در پاو انگشتان پاعوارضی با اجرای این دتتورات بهداشتی ز می تو

 پاو در طرز راه رفتن کودکان جلوگیری گردد و به تناتب و زیبایی پافا لطمه ای وارد نیاید .
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 پوشاک  –استحمام 

 :ارد زیر از افمیت خاص برخوردار اتت ودر زمینه بهداشت فردیز توجه به م

اتتحمام اتت . فواصدل کمتدر ز رعایت شود  باید  از مهمترین نکاتی که باید در بهداشت فردیم :استحما –الف 

ت فمده روزه دتدتها ز پافدا و تز رابطه مستقیمی با تالمتی دارد . فمانطور که گفته شد الزم ا بین دو اتتحمام 

 صورت خود را با آب و صابون بشویید .

و صابون شستشدو دفیدد . بده در فواصل اتتحمام ز تر خود را با آب گرم در صورت امکان در شرایط کمبود آب ز 

ز کدم کنندد و که مدت توقف رادر حمامهایی که فضدای آنهدا دارای بخدار آب زیداد اتدت  اطفال توصیه می شود 

یدان ودر مسیر جربالفاصله بعد از اتتحمام ز بدن و موی تر را کامالً خشک کرده  اتتحمام را تریع انجام دفند . 

 ز نباید با آب زیاد گرم حمام کنند . کودکانی که دچار بیماریهای قلب و عروق فستند  باد قرار نگیرند 

ز لنگ ز کیسه و لیف اتتفاده نکنند . فدر شود که از وتایل اتتحمام دیگران مانند : حوله تأ کید ویاد آوری مکرر 

ثیری از بیماریهای واگیر دار پوتدت بده وتدیله ایدن ز زیرا تعداد ککس باید وتایل مخصوص به خود داشته باشد 

 .وتایل قابل ترایت فستند 

وقتی بدن با صابون شسدته شدود ز حتمداً بایدد پدس از می دانید صابون در تمیز کردن پوتت نقش مؤثری دارد . 

 صابون زدن بدن خوب با آب شسته شود تا صابون در روی پوتت باقی نماند .

در ففتده چندد بدار عدوض شدود .لباتدهای فمیشه تمیز باشد . لباتهای زیر الزم اتت لبا  باید  پوشاک : –ب 

از طناب آویزان کرد تا آفتاب آنهدا را خشدک کثیف را با آب و صابون می توان شست و آنها را در محل آفتاب گیر 

. بهتدر اتدت پوشدید از پوشیدن لباتهای مر طوب باید خودداری شود . لبا  تمیز را باید بدا بددن پداکیزه  کند . 

در زمستان در فنگام ورود به اطاق گرم ز بهتر اتت لبا  رویی مثل کت یا پالتو از  جورابها فر روز شسته شوند . 

 .تن در آورده شود تا با پوشیدن آن در موقع خروج از اطاق از ابتال به ترما خوردگی پیشگیری شود 

 بهداشت استراحت ، خواب ، ورزش  -6-2

ز به تندرتتی کمک می کند . در پاکیزگی رختخوابها خیلی بایدد  در محل مناتب و رختخواب تمیز  خواب راحت

. از خوابیدددن در جافددای مرطددوب بایددد دقددت شددود  تابستان می توان با پارچه ای ز خودداری شود . در فصل 
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در  بهتر اتدت موقدع خوابیددن  . در تایر فصول تالپشه بند تاخته و در زیر آن خوابید که پشه در آن راه نیابد 

باید یاد آوری کرد که  اطاق دارای فوای آزاد و تمیز باشد .  یکی از پنجره فای اطاق را کمی باز گذاشتِ تا اطاق ز 

. بهتدر اتدت  خوابیدن در زیر کرتی به علت وجود گاز منو اکسید کربن خوب نیست و برای تالمت مضدر اتدت 

.از خسدتگی بهترین راه برای رفع خستگی و تجدید قوا ز اتتراحت اتت برخاتت . شبها زود خوابید و صبحها زود 

. می توان بعد از غدذا  . تفریحات تالم و مفید و تر گرم کننده به تجدید قوا کمک می کند  زیاد باید پرفیز کرد 

در مورد فعالیدت ر اتت. و این امر در تندرتتی بسیار مؤث با اتتراحت کوتافی ز قوای از دتت رفته را جبران کرد 

را بدرای یکی از برنامه فای اصلی آموزش اتت که مخصوصاً کودکان  ورزشی ز باید یاد آوری کرد که تربیت جسم 

شخص با ورزش و انجام فعالیتهای بدنی نه تنها  مبارزه در برابر تختی فا و مشقات آینده زندگی ز آماده می کند . 

بلکه از نظر روانی نیز به پرورش فکری خود کمدک مدؤثری مدی  خوافد شد صاحب اندام قوی ووضع جسمی بهتر 

 .کند 

ورزش موجب بهتر شدن جریان خون و لنف در بدن می شود و مقدار خونی که از قلب در فر ضدربان خدارج مدی 

ز   عضالت شده ز نیاز به کم کردن حرارت خون. در نتیجه ورزش ز خون بیشتری متوجه شود ز چند برابر می شود 

پیش می آید و از این رو ز خون به مقدار زیادی متوجه پوتت بدن می شود و حرارت بدن از طریق تعریقز متعادل 

.بهترین اثر ظافری ورزش می شود . پوتت بدن در نتیجه تعریق نرم شده و حالت زبری خود را از دتت می دفد 

. ورزش مقاومت بدن را در برابدر بیماریهدا و می کند بر روی تناتب اندام اتت ز و از چاقی و اضافه وزن جلوگیری 

خستگیها ز افزایش می دفد . در واقع ورزش و فعالیتهای بدن برای رفع خستگی و تجدید قوای روحی بسدیار الزم 

فنگی بدین قسدمتهای مختلدف بددن بدا اودر بوجود آوردن توازن و اعتدال در کارفا و ایجاد فمکداری و فمداتت 

.پس به طور خالصه می توان گفت فد  از تربیت بدنی یدا ورزش عبدارت ای را به عهده دارد  یکدیگر نقش عمده

 :اتت از 

 ورزیده شدن قوای جسمانی ز عضالت و اتتخوان بندی بدن . -3

 در راه رتیدن به یک زندگی تر شار از تالمت . ایجاد عادات خوب و مطلوب   -9

 ر یک کار گروفی .به اجرا گذاشتن و تقویت فمکاری و روحیه تعاون د -1

قدوی ز خویشدتن  ی از قبیل داشتن صدداقت ز عفدو ز اراده کودکانایجاد اخالق و صفات نیک در   -3

 داری و راتتگویی. 

 بهداشت قامت  -7-2

اتتخوان بندی انسان : اتتخوان بندی در واقع به منزله تتون اصلی و چوب بست بددن انسدان اتدت کده تدایر  -الف

 کاته تر ز قفسه تینه یا لگن  دودر بعضی قسمتها مانن نرم بر روی آن قرار می گیرند  یعنی نسوج قسمتهای بدن 
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و نرم درونی خود محافظت می کنند تطوح اتتخوانها ز محل چسبندگی عضدالت مختلدف  خاصره از اندامهای ظریف 

 . اتت 

ه و توتدط عضدالتی کده بده آنهدا اتتخوانهایی که در مجاورت فم قرار می گیرند ز با فم تشدکیل مفاصدل بددن را داد

  یا بدن را تأ مین می کنند . چسبیده اند ز حرکت کرده و حرکات مختلف دتت وپا

نشستن ز ایستادن و راه رفتن به طرز صحی  ز از بد شکلی اندام و خستگی جلوگیری می کند . در وضدع ایسدتاده ودر 

و تاق پابه قو  کدف گن و وزن کلی بدن از طریق ران ز تنگینی تر روی تتون مهره فا وتنه روی ل موقع راه رفتن 

. در وضع نشسته ز تر و تنه باید به طور مستقیم ز قرار گرفته و وزن به طور مسداوی بده دو طدر   پامنتقل می شود 

 ز وارد می شود .د ناتتخوان لگن که در این حالت قاعده بدن را تشکیل می دف

االن باید به اندازفای باشد که بتوانند به طرز صحیحی پشت آن بنشینند و کف ارتفاع میز کار برای خرد تاالن وبزرگس

باز  شدن پشت و ایجاد خستگی و باال خره  .کار در پشت میزفای کوتاه ز موجب خمپافایشان بر روی زمین قرار گیرد 

مدی  در فضدای آموزشدیتداعاتی از روز را امدروزه تعدداد زیدادی از کودکدان  نشدن ششها به اندازه مطلوب می شود .

 بدا عدوارض ناشدی از خمیددگی . بنابر این الزم اتت بدرای مبدارزه ز یا در خانه به تماشای تلویزیون تر گرمند گذرانند

تعی کنند درتت بنشدینند وبده ایدن کدار  کودکانپشت و خستگی چشم و تایر ناراحتیها ی حاصل از کج نشستن ز 

  عادت کنند .

 

 
 مهره تشکیل شده اتت ز از عقب به صورت خط  11فا که از ه تتون مهر : اندامها  اختالالت وضعیتی در -ب
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 :  مستقیم دیده می شود ولی اگر از پهلو به آن نگاه کنیم ز دارای ته خمیدگی به شرح زیر اتت 

 به طر  جلو در ناحیه گردن . -

 به طر  عقب در ناحیه پشت . -

  به طر  جلو در ناحیه کمر   -

تون مهره ای با فم رابطه نزدیکی دارند ز به طوری که اگر یکی از خمیدگیها تغییر کندد ز بدرای حفدظ خمیدگیهای ت

یعنی اگر خمیدگی ناحیه کمر کده بده طدر   تعادل بدن ز خمیدگیهای دیگر باتغییر قو  خود آنرا جبران می کنند. 

ش خمیدگی به طر  عقب ز در قدو  پشدت برای جبران آن ز یک افزای افزایش یابد جلو اتت در اثر جلو آمدن شکم 

معموالً بد شکلیهای اندام در کودکان ایجاد درد نمی کندد و ایدن خدود تدبب بدی ایجاد می شود تا تعادل حفظ شود 

ی از وقت خدود را در حالدت نشسدته مدت فضای آموزشیتوجهی نسبت به این مسأ له می شود . از آنجا که کودکان در 

. در موقع نشستن باید کامالً در عقب صندلی قرار گرفدت  ی  برای آنها افمیت بسیار دارد می گذرانند لذا نشستن صح

 .تا بتوان فرورفتگی طبیعی پشت خود را حفظ کرد و تکیه گافی برای رانها به وجود آورد 

 عوامل زیر در بد شکلی اندام مؤثر فستند :  -ج

 ز نور غیر کافی ز میزو صندلی نا مناتب .ز مثل تهویه غیر کافی  فضای آموزشیشرایط نامناتب  -

 شرایط نامناتب موجود در خانه مانند جمعیت زیاد ز کم خوابی و تغذیه نامناتب . - 

 که بر روی شانه فا فشار وارد آورد ز کفشهای ناراحت وتنگ . پوشیدن لباتهای نامناتب  - 

 ورزش نکردن و عدم رعایت موازین بهداشتی .-

 که به یک طر  از بدن آویخته شود .گین ز مانند کیف پر از کتاب حمل چیزفای تن - 

 وزن فوق العاده ای که بدن کودکان چاق باید تحمل کند ز می واند موجب ایجاد بد شکلی اندام شود . - 

وجود عیوب بینایی یا شنوایی که تبب می شود کودک تر خود را به یک طر  خم و یا کج کند تا بتواندد بهتدر -

 یا بهتر بشنود . ببیند

 بعضی از بیماریها مثل راشیتیسم نیز می تواند موجب ایجاد بد شکلی اندام شود . -

انواع خمیدگی غیر طبیعی : شایعترین اندواع خمیددگی غیدر طبیعدی تدتون مهدره ای عبدارت از کیفدوزیس ز  -د

 لوردوزیسز و اتکولیوزیس اتت .
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» ز ایجداد مدی شدوده طر  عقب که در اثدر خسدتگی عضدالت ا بخمیدگی بیش از اندازه تتون ر کیفوزیس: -3

.اگدر  تعادل وزن اندام فوقانی بر عهده عضالت متصل به این قسمت تتون مهره فا اتدت  گویند. می« کیفوزیس 

این عضالت خسته شوند شانه فا که قابلیت انعطا  دارند به جلو خم شده و فمراه آن پشت و گردن نیدز بده جلدو 

 شوند . خمیده می 

توء تغذیده ز  می شوند .    افراد مبتال به این خمیدگی دچار اختالل در تنفس ز اختالالت گوارشی و یبوتت مزاج

ز باعث ضعف عضالنی شدده ز در نتیجده تدبب ایجداد  جمعیت زیاد و شلوغی ز تهویه غیر کافی و ورزش غیر کافی

با دتتورفای مناتب ورزشی و تمرین این دتتورات  کیفوزیس می شود . برای در مان کیفوزیس پزشک می تواند 

در موقع نشستن تدر  باید وضع کودکان بخصوص  مربیاندر مدرته و خانه ز تا حد زیادی به رفع آن کمک کند . 

 کال  توجه داشته باشند .

. این می گویند « لوردوزیس»به طر  جلو را  خمیدگی بیش از حد تتون مهره ای ناحیه کمر  لوردوزیس : -2 

عارضه برای جبران خمیدگی بیش از اندازه  تتون مهر ه ای به عقب به علت کیفوزیس به وجدود مدی آیدد . ایدن 

عضالتشان مناتب نیست ) مثل  به علت نشستن و ایستادن نادرتت در کودکانی که فرم خمیدگی  به طور خفیف 

 وردو زیس ز کودک باید به پزشک ارجاع شود .کودکان مبتال به توء تغذیه ( ممکن اتت دیده شود . با مشافده ل

کار عضالت  موقت یا دائمی را که به علت یکسان نبودن  انحنای طرفی تتون مهرفا به طور  اسکو لیوزیس :-3

می گویند . در کودک مبتال به اتکو لیو زیس ز تتون مهره « اتکو لیو زیس » دو طر  مهر ه فا به وجود می آید 

خمیدگی دارد که گافی برای جبران آن کمر ز خمیدگی دیگری به طر  مقابل بده وجدود  در پشت به یک طر  

شانه فا و کتف به طرفی که خمیدگی پشت وجود دارد ز بر آمده می شود و لگن در فمدان طدر  خیلدی می آید 

ز مدی رفدتن شدکایت دارد و در موقدع راه . در موارد پیشرفته کودک از درد ناحیه پشت  برجسته به نظر می رتد 

بیماریهدای  لنگد . از علل به وجود آورنده اتکولیوزیس می توان از راشیتیسم ز نا مساوی بودن طول پافا به علدت 

 در رفتگی مادر زادی ران نام برد. اتتخوان یا مفاصل ز فلج اطفال و گافی
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و چه در خانه  می توان از  زشیمکان فای آموجه در  با توجه به طرز ایستادن ز راه رفتن و نشستن به طرز صحی  

 شروع این بیماریها جلوگیری کرد . 

  بهداشت چشم  -8-2

تنها به این علت که در ارتباب با محیط خارج از  مقدمه : شاید بتوان گفت بینایی ز مهمترین حس انسان اتت .نه 

مدی شدود . شدخص بدا حدس بلکه از این رو که اختالل دید تبب کافش یاد گیری نیدز  بدن نقش  مهمی دارد ز 

محدیط  تعادل خود را نگه دارد ز خالقیت داشته باشد و باال خره از دیددن  بینایی می تواند از خود محافظت کند 

 اطرا  لذت ببرد .

 رفدا و فاصدله  زرنگ  زشکل  زکه اندام حس بینایی اتت ز دارای تاختمان پیچیده ای بوده و نسبت به نور چشم  

 حسا  می باشد .

 ونه متوجه می شوید که چشم تالم نیست ؟ چگ 

 اگر برای خوب دیدن الزم باشد کتاب را خیلی نزدیک یا خیلی دور به چشم نگاه داشت . -

 اگر اشیاء و نوشته فا را در فاصله معمولی نتوان تشخیص داد .  -

 تی شود .اگر مناظر دور را به خوبی نتوان مشافده کرد ویا فنگام نگاه کردن به دور احسا  ناراح  -

 اگر فنگام غروب آفتاب ز نتوان به خوبی دید .  -

   شود که چشم زود خسته می شود .ااگر احس  -

 اگر گافی تر درد عارض گردد و این تردرد بیشتر فنگام غروب باشد .  -

 اگر چشم خارش و توزش داشته و یا درد بگیرد . -

 اگر صبحها فنگام بیدار شدن در گوشه چشم ترش  جمع شود . -

اما گاه اختالالتی در چشم به وجدود  در حالت طبیعی ز تصویر اشیا روی شبکه می افتد  اختالالت بینایی : –ب 

می آید که تبب می شود تصویر اشیا درتت روی شبکه نیفتد ودر جلو یا پشت آن قرار گیرد . اگر تصویر اشیا در 

دور » ر در پشت شبکیه قدرار گیدرد ز چشدم تصوی اتت ؛ اما اگر « نزدیک بین » شبکیه قرار گیرد ز چشم جلوی 

 اتت . به اختالالت بینایی چشم ز عیوب انکساری چشم فم گفته می شود .« بین 
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در نزدیک بینی ز قطر قدامی خافی کره چشم زیدادتر از معمدول اتدت . بندابر ایدن  نزدیک بینی یا میوپی:  -1 

شبکیه تشکیل می شود که کاالً واض  نیست . لذا وقتی فرد  شعاعهای نورانی که از اجسام دور می آیند در جلوی 

ز تصویر عقب تر می رود و روی شبکیه می افتد و خدوب دیدده مدی شدود .  جسمی را به چشم نزدیک می کند ز 

. درمدان نزدیدک بیندی  بدا اتدتفاده از امکان پیشرفت این اختالل بسیار زیاد اتت و قوه بینایی را تهدید می کند 

 . اتب مقعر الطرفین اتت عینک من

خافی کره چشم کمتر از اندازه طبیعی باشد دوربینی به وجدود  –وقتی که قطر دور بینی یا هیپر متروپی :  -2

محدب الطرفین می توان بر طر  شعاعهای نورانی در پشت شبکیه جمع می شوند .این عیب را با عینک می آید ز 

 .و در روی شبکیه جمع شوند کرد تا شعاعهای نورانی به فم نزدیک تر 

یکی دیگر از عیوب انکساری چشم اتت . شخص مبتال نمی تواند عددفای روی تاعت را به آستیگماتیسم :  -3

 طور یکسان و واض  ببیند .در آتتیگماتیسم معموالً فشار زیادی بر چشم وارد شده و تبب تر درد می شود .این 
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از شیشه فای اتتوانه ای اتتفاده با دوربینی و گافی نزدیک بینی فمراه اتت . برای رفع این اختالل عارضه اغلب 

معمدوالً تمدام خطدوب آن را  شش متری از صفحه ندامبرده قدرار گیدرد  ی می شود . اگر شخص تالمی در فاصله

رخی دیگر در فم و بدرفم دیدده درجه وضوح می بیند . اکنون با برخی از آن خطوب به طور واض  و ب یکرنگ و با

 شود گواه بر وجود آتتیگماتیسم اتت . 

 
یا حد اقل در بدو ورود به مدرتده ز مهمتدرین راه پیشدگیری از اخدتالالت در اوایل زندگی کودک معاینات بینایی 

ین منظدور . برای ااتتفاده می شود E) برای اندازه گیری دید چشم از تابلوی اتنلن ) بینایی محسوب می شود . 

 . و دید فر چشم به تنهایی اندازه گیری می شود  متری تابلو ی نامبرده قرار می گیرد  6شخص در فاصله 

عالوه بر  مواظبت از چشمها ز مخصوصاً در تنین کودکی از افمیت بسیار بر خوردار اتت . :مراقبت از چشم  -ج

چشدم پزشدک قدرار گیرندد ز و مدوارد دور بیندی ز اینده بیماریهای چشم مانند تراخم که اطفال بیمار باید مورد مع

آتتیگما تیسم نیز باید مورد آزمایش قرار گیرند و در صورت لزوم خانواده آنان را برای تهیه عینک وبر طر  کردن 

 به نقایص بینایی ز عواقب وخیمی  به بار خوافد آورد .اقدام کنند زیرا که عدم توجه فوری  عیوب چشم 

 چشم باید به نکات زیر توجه کرد :برای بهداشت 

 ظافت چشم رعایت شود ن -1

 دتت و صورت روزی چند بار با آب و صابون شسته شود  -

 دیگران اتتفاده نشود ی از دتتمال و حوله  -

  دتتمال ودتت کثیف به چشم برده نشود  -

 از نشستن مگس روی صورت جلوگیری شود . -

 در فنگام بازی دتت به چشم یکدیگر برده نشود . -

 از خسته کردن چشمها پرهیز شود . -2
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 از خواندن نوشته فای خیلی ریز خودداری شود. -

 ور کافی مطالعه شود .ندر  -

  تانتی متر از چشم ز برای فر چیز خواندنی رعایت شود  11فاصله   -

 از نگاه کردن زیاد به پرده تینما و تلویزیون که به چشم آتیب می رتاند ز خودداری شود . -

 زیرا :ه چشم ها را تهدید می کند دوری شود از خطراتی ک -3

 بازی با پرندگان و حیوانات ممکن اتت به چشم آتیب برتاند . -

 .بازی با مواد منفجره مانند ترقه برای چشم خطرناک اتت  -

 آفتاب زباد وگرد وخاک به چشمها آتیب می رتاند . -

 نور برای چشم مضر اتت .مانند خورشید ز چراغ نوری و الماهای پر خیره شدن به نور شدید   -

 اتتفاده از عینک در نور شدید مانند کنار دریا و زیر آفتاب توزان ضروری اتت . -

  بهداشت گوش -9-2

دریافت امواج صوتی و حفظ تعادل بدن اتت. با توجه به مسئله بهداشدت گوش اندام شنوایی اتت و وظیفه ی آن 

چنانچه گوش دچار آتیبز اختالل یدا بیمداری شدود تدالمت  هه ای برخوردار اتت.گوش در کودکان از افمیت وی

 عمومی بدن را در معرض خطر قرار می دفد.

نشانه فای زیر ممکن اتت ز عالمتی از بیماری گوش باشند . به محض مشافده چندین نشدانه  نشانه های خطر :

 فایی به مرکز بهداشتی درمانی مراجعه کنید : 

 ترش  از گوش  -3

 خارش گوش -9

 گوش درد  -1

بخار یا فشدار یدا وزوز گوش : یعنی شنیدن دائمی و یا موقت یک نوع صدا شبیه صدای خارج شدن  -3

 زنگ اخبار یا صدای آبشار یا صدای ضربان قلب درگوش .

 اطاق دور ترش می چرخد .تر گیجه : حالتی که شخص فکر می کند  -5

. گوش به آن ضرورت بسیاردارد نگهداشتن با توجه به افمیت گوش در زندگی انسان ز حفظ و تالم مراقبت از گوش :

 .. پس رعایت موارد زیر الزامی اتت  راحتی در معرض آتیب و بیماری قرار می گیرد 

 تمیز نگاه داشتن گوشها  -

 خوداری از وارد کردن جسم نوک تیز به گوش  -

 مراجعه به پزشک به محض احسا  درد در گوش  -
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 .ه فای مختلف در گوش بدون تجویز پزشک خوداری از به کار بردن دارو و ریختن قطر -

غیر بهداشتی نیز ممکن اتت ز تبب عفونت گوش شود . بندابراین ز بایدد از شدنا و اتدتحمام در آبهدای راکدد ز  یآبها

 و آبهای جاری آلوده ز خودداری شود .اتتخرفای غیر بهداشتی 

گی ز ترخک ز اوریون و مخملدک نیدز ممکدن عفونتهای حاصل از ترما خوردصدمه دیدن تر در اثر ضربه و تصاد  ز 

 .اتت تبب ناشنوایی شود 

 دندانه در بدن دارای ته عمل اتاتی فستند : : ها دنداندهان و  بهداشت -11-3

 شرکت در اولین مرحله گوارش و فضم  -3

 شرکت در کالم و صوت  -9

 شرکت در تاختمان اتکلت صورت  -1

و  ت . رویش دندانهای شیری از حودود تن ففت مافگی آغاز شددهانسان دارای دو مجموعه دندانی شیری و دائمی ات

 ( دندان شیری اتت .91و در بیست وففت مافگی کودک دارای بیست ) از جلو به عقب در پایین و باال ادامه می یابد 

 
تالگی شش دندانهای دائمی از تن شش تالگی ظافر می شوند . اولین ومهمترین دندان ز آتیای بزرگ اول ز در تن 

ی دائمدی ازده تالگی تدریجاً دندانهای شدیری بدا دنددانهتاس تا تن دوا و در عقب دندانهای شیری رشد می کنند ز 

عقدب دندان اتت . چهار دندان عقل از تن فیجده تالگی به بعد در  98. کودک در این تن صاحب تعویض می شود 

 دندانهی آتیای بزرگ رشد می کند .

 ن :بیماریهای دهان ودندا

 بیماری انساج دور دندانی . -9پوتیدگی دندان  -3دو بیماری مهم عامل از دتت رفتن دندانها فستند :  

بدا درد فمدراه  پوتیدگی دندان : پوتیدگی دندان عبارت اتت ا ز : انهدام انساج تدخت دنددان کده معمدوالً  -3

می آورد . جرم دندان از الیه چسبنده  به وجود دندان« جرم » یا « پالک » اتت . معموالً پوتیدگی دندان را 

. وقتی این میکروبها در تما  با مواد  ای تشکیل شده اتت که پر از میکروبهای موجود در داخل دفان اتت 

ز اتید تولید می کنند . اتید حاصله تبب تخریب نسوج تخت دنددانی مدی شدود تدا  قندی قرار می گیرند 

 ) پالپ ( ترایت نکرده اتت فقط با آب ترد و شیرینی دردناک بوده وفنگامی که این بیماری به مغز دندان 
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 در غیر این حالت بدون درد اتت . پس از نفوذ پوتیدگی به پالپ دندان درد دندان ظافر می شود . نوع غذایی که 

زآب نبات مصر  شیرینی ز غذافای ترش و چسبناک  دندانها اثر می گذارد ز  ما مصر  می کنیم نیز در پوتیدگی

ز بیسکویت ز کیک و نوشیدنیهای گاز دار تالمت دندانها را به خطر می اندازد . اتید موجود در بعضی از آب میدوه 

خوردن غذا ونوشیدنیهای بسیار گرم ویابسیار ترد بویهه مصدر   فا نیز مینای دندان را به تدریج از بین می برد . 

 ه و بادام با دندان نیز مینای دندان را آتیب می رتاند .خوراکیهای تردو گرم پشت تر فم ز شکستن پست

 بیماریهای عمومی بدن در اثر پوسیدگی دندان 

بین بیماریهای دفان و دندان و بیماریهای دیگر نقاب بدن ارتباب زیادی وجود دارد . فنگامی کده پوتدیدگی بده مغدز 

ین موارد عفونت بدن با درد فمراه نیست و به فمدین دندان رتیده باشد ز منشأ بیماریهای عمومی بدن می شود . در ا

دلیل خطرناک می شود . به این ترتیب نقاب عفونی بدون اینکه باعث درد و ناراحتی شود ز مدت زیدادی در بددن مدی 

 ماند .

ابتدا نسوج نرم اطرا  دندان)لثه( متورم شده و تحلیل می رو د . تدورم لثده در  بیماری انساج دور دندانی : -9

جرم دندان دخالت دارند . از آن جمله ز رتوب امدالح  جرم دندانها ایجاد می شود . علل مختلفی در ایجاد  اثر

متورم خون جاری می شود ز پس امکان رتوب امالح خونی بر تط  دندانها  بزاقی بر تط  دندانها چون از لثه

ده و از دتت می روند بیمداری انسداج دور نیز وجود دارد با پیدایش تورم و تجلیل لثه ز دندانها به مرور لق ش

 دندانی بیماری افراد میانسال و پیر اتت .

 راههای پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان : 

بدن انسان به گوشت ز شیر ز فراورده فای شیری  مصرف مواد غذایی مناسب بخصوص در سنین کودکی : -

امینها و کلسیم موجود در غذا برای محکمتر شدن تاختمان ز میوه وتبزی فراوان نیاز دارد . مواد معدنی ز ویت

 اتت .  دندان و اتتخوانها مهم و ضروری 

یکی از موادی اتت که بده « فلوراید »  فلو ئورید اسیون یا اضافه کردن امالح فلو ئور به آبهای شهرها : -

درصدد از 51در آب تدا میدزان  مقاومت دندانها و مقابله آنها با پوتیدگی کمک می کند . مقدار کدافی فلوئدور

پوتیدگی دندان می کافد فمچنین مصر  فلو ئور ) در چای موجود اتت ( وشستن دفان با آن و یا اتدتفاده 

 .جلوگیری می کند  دندانفلوراید ز از خرابی و پوتیدگی از خمیر دندان 

 که به وتیله دندانازشک می شود . جرم زدایی : -

ه دارای دندانهای نا مرتب فستند تجمع جرم در آنها بیشتر اتدت و بایدد در افرادی ک مرتب کردن دندانها : -

 تن مناتب دندانها را توتط پزشک متخصص ردیف نمایند .

 



 اداره كل آموزش و پژوهش

 

 (27) 
 

 

 

هر گونه زخمی داخل مخاط دهان و زبان باید مورد توجه قرار گیرد و به معالجهه سهریآ آن اقهدام      -

 شود .

شود تا به موقهآ از پیشهرفت ضهایعات جلهوگیری      معاینات دهان و دندان هر شش ماه یکبار انجام -

 شود .

برداشتن قسمتهای پوتیده دندان و ترمیم دندان با مواد فلزی و ترکیبات مقداوم و تدخت  پر کردن دندان : -

تبب کندی در پیشرفت پوتیدگی و یا توقف کامل آن می شود . فر چده پوتدیدگی زودتدر بدر طدر  شدود 

 تر اتت .موفقیت درمان یک دندان خراب بیش

پاک کردن مرتب دندانها با مسواک و خمیدر دنددان ز یکدی از بهتدرین رافهدای پیشدگیری از  مسواک زدن : -

پوتیدگی دندان اتت الزم اتت دندانها پس از فر وعده غذا بخصوص شبها قبل از خواب مسواک شوند وایدن 

 امر از تنین پایین به کودکان آموخته شود و به یک عادت تبدیل شود .

 وش صحی  مسواک زدن ر -

 بهترین راه برای مسواک زدن ز اتتفاده از روش زیر اتت :

 مسواک رادر فک باال ز از باال به پایین از لثه به طر  دندان بکشید . -3

 در فک پایین ز از پایین به باال یا از لثه دندان به توی نوک دندان مسواک بزنید . -9

 تطوح جونده را کامالً مسواک بزنید  -1

  اخلی دندان رانیز مسواک بزنید .تطوح د -3
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بهتر اتت برای پاک کردن فاصله بین دندانها از نخ دندان اتتفاده کنید . زیرا فاصله بین دنددانها بدا مسدواک زدن 

 تمیز نمی شود .

ید یدا تانتیمتر از آن جدا کنید . دو تر نخ را به دور انگشت تبابه بایچ 11تا  91برای اتتفاده از نخ دندان حدود 

 آن را با نوک انگشت شست بگیرید و بین دندانها را یک به یک تمیز کنید .

بوی بد دفان : بعضی از افراد از بوی بد دفان خود شکایت دارند . این افراد می خوافند بدانند که چگونه می توانند 

ز بیماری اتت . به طور کلی بدوی بلکه عالمتی ابوی بد دفان را از بین ببرند . البته بوی بد دفان ز بیماری نیست 

 بد دفان دو دتته دلیل دارد .

 دلیلهای مربوب به دفان ودندان  -3

 دلیلهای عمومی  -9
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و دندان و خوب تمیز نکردن دندانها باعدث  رعایت نکردن بهداشت دفان دلیلهای مربوط به دهان ودندان : -3

میکروبها رشدد مدی کنندد و در ضدمن فسداد  بین دندانها باقی بماند . در این محیط می شود خرده فای غذا 

دندانها بوی بد دفان را به وجود می آورند . دندانهای پوتیده فم می توانند بوی بد دفدان شدوند . دنددانهای 

پوتیده باید پر شده و ترمیم شوند تا میکروبها در محلهای پوتیده جمع نشوند . ورم لثه و عفونت آنها یکی از 

اتت . افرادی که دندان مصنوعی دارند باید آنها را خوب تمیز کنند تا بوی بد دفان می دلیلهای بوی بد دفان 

 شوند .

شکل قرار گرفتن دندانها فم می تواند در به وجود آمدن بوی بد دفان اثر داشته باشد . اگر فاصله بین دو دنددان زیداد 

خرده فای غذا الی دندانها جمع شود و محدیط  باشد یا به علت کمی فاصله دو دندان روی فم قرار بگیرند ممکن اتت

مناتبی برای رشد میکروبها به وجود بیاید . فمچنین بعضی از عملهای جراحی دفان ودندان فم باعث بوی بدد دفدان 

 می شوند .

بیماری بعضی از اعضای بدن مانند معده ز گلو و تینوتها فمچنین بیماری  دلیلهای عمومی بوی بد دهان : -9

و یبوتت فم ممکن اتت باعث بوی بد دفان  مسمومیت غذایی ز مسمومیت دارویی ز تب ز اتهالمرض قند ز 

 بشوند .

به طور کلی برای از بین بردن بوی بد دفان ز باید بهداشت دفان ودندان را رعایت کردز پوتیدگی دنددان را پدر کدرد ز 

 نها را مرتب کرده و بیماریهای لثه را نیز درمان کرد .اگر دندانها نا مرتب قرار گرفته اند ز با مراجعه به دندانازشک آ
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 فصل سوم

 بیماریهای شایآ در مراکز آموزشی
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 بیماری های شایع در مراکز آموزشی و طرز پیشگیری از آنها  

بایدد تدالمتی فر فرد انسانی باید به علل بروز و ترایت و انتقال بیماریها ز اطالع کافی داشته باشد و بداند که چگونده 

خود را در محیطهای آلوده زحفظ کند . فر نوع انحرا  از حالت طبیعی و تالمتی تبعات جبران ناپدذیری بدر تدالمت 

جسم ز روان و اجتماع آنان در آینده برجای می گذارد .از طر  دیگر آموزش نسبت به بیماریها و پیشدگیری از انتشدار 

ی وروانی مناتبی که از لحاظ تعلیم پذیری و یاد گیری و حتدی تعلدیم دفدی آنها ز با توجه به شرایط و ویهگیهای روح

 اطالعات مکتسبه دارند ز به عنوان یک کوشش آموزشی ثمر بخش اتت و نتایج ارزنده ای را در بر خوافد داشت .

ت خدانواده فدا اگافی از عالئم و نشانه فا ی بیماری گام مثبتی در پیشگیری از بیماریها ونهایتدا ارتقداس تدط  تدالم

واجتماع اتت.چه اگافی از چگو نگی ایجداد وانتشدار بیمداری واقددام مدوثر در پیشدگیری ازان مدی تواندد از پیشدرفت 

 وپیدایش بیماری در خود وتایر اعضای خانواده جلو گیری واز فمه گیر شدن ان بیماری در اجتماع نیز پیشگیری کند.

های قرمززاشک ریزشزابریزش در بینیزترفهزعطسه ی زیادزخستگی بی عالئم تادفای از قبیل رنگ وروی پریدهزچشم

جهت و ضعفزتر درد زکافش تدریجی وزنزتبودل درد ممکن اتتمقدمه ی یک بیماری واگیردار مهم باشددکه مربدی 

 باید انها را جدی گرفته ونسبت به ارجاع ومعرفی به موقع بیمار اقدام کند.

ماریهای واگیر دار بینهایت حائز افمیت اتت. اگر چه اولین فد  زکنترل بیماری اموزش در مورد کنترل و شناتایی بی

فادر مراکزاموزشی اتتزولی مغایرتی بین کنترل بیماریها واموزش ان فا وجود ندارد. در واقع فر چه کنتدرل مدوثر تدر 

 باشد ارزش اموزشی ان بیشتر اتت.

 دار و اقدامات پیشگیری از آنها ز ابتدا به  در این قسمت قبل از شرح مهمترین بیماری فای واگیر

 تعریف بعضی از وا ه فای در این زمینه فا می پردازیم .

 آشنایی با اصطالحات و مفاهیم بیماریهای واگیر دار 

بیماری واگیر دار بیماریی اتت که توتط میکروبها ویا تم آنها از طریق مستقیم از شخص مریض به شخص تالم و یا 

 به انسان منتقل می شود .از حیوانی 

 افمیت آن بیماریها به ته جهت اتت : 

چون از شخصی به شخص دیگر قابل انتقال بوده ز بنابر این از جنبه شخصی خارج و جنبه عمدومی پیددا مدی  -3

 کند .

 بیشتر آنها قابل پیشگیری فستند و معموالً با آنتی بیوتیکها ی موجود قابل درمان فستند .  -9

 از کشورفا منجمله   کشور ایران از جمله مسائل مهم بهداشتی کشور محسوب می گردند . فنوز در بسیاری -1

عامل بیماری زا : این عامل به موجودات زنده ی ذره بینی که قادر به ایجاد عفونت یا بیماری عفونی فستند گفته مدی 

 شود . شود و دارای انواع باکتریایی ز ویروتی ز قارچی ز کرمی و   تک یاخته ای می 
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موجود زندفای اتت که عامل بیماری زا را در خود نگه می دارد و بده بیمداری مبدتال مدی شدود .  حداملین  میزبان :

: افرادی می باشند که عامل بیماری را در بدن خود برای مدتی پس از بهبودی از بیماری نگاه داری  carrierمیکروب 

 منتقل می تازد .نموده و توتط مدفوع و غیره به تایر افراد 

منظور نشانه فا و عالئمی اتت که در موقع بیماری در شخص ظدافر مدی شدود بعضدی از ایدن عالئدم عالئم بالینی : 

عمومی اتت ودر بیش از یک نوع بیماری دیده می شود ز مانند تدب . وبعضدی اختصاصدی اتدت و تنهدا در یدک ندوع 

 قان .بیماری دیده می شود ز مانند زردی صلبیه چشم در یر

: عبارت از مدت زمانی اتت بین ورود عامل بیماری )یعنی میکروب ( به بدن  incubation periodدوره کمون 

 تا بروز اولین نشانه فای بیماری .

عبارتست از رافی که عامل بیماری از آنجا وارد بدن انسان تالم می شود ز مانند مجاری تنفسی  راه سرایت بیماری :

 ز پوتت .ز دتتگاه گوارشی 

:مدت زمانی اتت که شخص مبتال مدی تواندد بیمداری را بده  communi cable periodدوره واگیری و ترایت 

 طریق مستقیم یا غیر مستقیم به شخص دیگر انتقال دفد .

 : عبارت اتت از ورود و نشو و نمای عوامل بیماری زا یا میکروب در بدن انسان . infectionعفونت 

: عبارت اتت از کشتن میکروبها و عوامل بیماری زا توتط وتائل فیزیکی disifectionزدائی کردن ضد عفونی و گند 

 )حرارت و آفتاب و غیره ( ویا شیمیایی )داروفای مختلف( .

: عبارت از یک حالت مقاومت در برابرمیکروبهای امراض ویا تموم آنهاتت که یا به طور طبیعی  immunityمصونیت 

 به بیماری ( ویا به طریق واکسیناتیون بدتت می آید .مانند ) ابتال 

: عبارت اتت از عملی که توتط آن میکروبها ی زنده ولی ناتوان ویا بیجان ویا تدموم  vaccinationواکسیناتیون 

مترشحه آنان را جهت ایجاد مصونیت در مقابل امراض توتط مایه کوبی و تلقی  یدا واکسیناتدیون وارد بددن شدخص 

کنند بدون آنکه شخص در معرض خطر ابتال  به بیماری فا قدرار گیدرد نیدروی مقاومدت الزم را در برابدر آن  تالم می

  بیماری به دتت می آورد .

:به منظور جلوگیری از انتشار بیماری معموالً در تمام مدت واگیری و ترایت بیمار  ISOLATIONجدا کردن بیماری

 رااز اشخاص تالم جدا می نمایند .

:عبارت از جدا کردن و نگاه داشتن اشخاص ویا حیواناتی اتدت کده در معدرض بیمداری فدای  quarantineقرنطینه

واگیر بوده اند برای مدتی که مساوی با حد اکثر دوران کمون یا دوره پنهانی آن بیماری می باشد چه در ایدن صدورت 

ظر  این مدت آشکار و باعدث جلدوگیری از توتدعه و اگر آن شخص ویا حیوان به بیماری مبتال شده باشد آثار آن در 

 انتشار امراض می گردد .
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 اصطالحات مربوط به وضع بیماریها در اجتماع 

:عبارت از بروز بیماری ای اتت که بطور ناگهانی ظافر می شود و تعداد زیادی از افراد جامعه بده epidemicاپیدمی 

: بیماری اتت که فمیشه در جامعه بده طدور endcmic...بیماری بومی  آن دچار  می شوند مثل طاعون ز وبا ز آبله و

پراکنده و غیر منظم بوده و گافی نیز به صورت فمه گیری بروز می نماید . مثل وجود تالکز گواترز ماالریا در بعضی از 

کشور یدا یدک : عبارت اتت از بیماریی که به صورت فمه گیر چندین   pandcmicمناطق ایران بیماری جهان گیر 

 قسمت از دنیا را فرا گیرد مثل ایدز ز وبا زطاعون و...

 بیماریهای منتشره  از راه دستگاه تنفس 

این دتته از بیماریها در نتیجه ی  ترفه ز عطسه و آبریزش از بینی زدفان و گرد وغبار منتقل و منتشدر مدی گردندد . 

اتت ولی ممکن اتت حاملین نیز در بعضدی از بیماریهدا مانندد  مهمترین منبع عفونت این گروه بیماریها ز انسان بیمار

دیفتری مخملک ز منهیت باعث بیماری شوند . عوامل بیماری زا با اتتنثاق فوای آلوده وارد دتتگاه تنفس مدی شدوند 

بیشتر و  متر قرار دارد ولی قطرات آزاد ممکن اتت به فاصله 5/9آلوده ترین فوا در مجاورت بیمار به شعاعی در حدود 

متر پرتاب گردد به دلیل وجود ترعت انتقال و حساتیت عمومی مردم این بیماریهدا در  3-5حتی در عطسه نمودن تا

کودکان و نوجوانان بیشتر شایع اتت واین امر دلیل آن اتت که افراد بالغ مبتالنمی گردند بلکه علت آن اتت که اکثر 

ا مبتال شده اند لذا به علت داشتن مصونیت کمتر به آنها مبتال مدی شدوند مردم در کودکی به این دتته از این بیماریه

 واگر چنانچه مصونیت نداشته باشد مبتال می گردند.

درصد بیمداری فدای  66در بیماری فای تنفسی بیشتر باکتریها و ویروتها عامل بیماری فستند به گونه ای که حدود  

باکتریایی دارند مهمتدرین بیماریهدای ویروتدی منتشدره از دتدتگاه در صد آن علت  31تنفس علت ویروتی داشته و 

تنفسی عبارتند از : ترما خوردگی ز آنفوالنزا ز ترخک زآبله مرغان ز ترخجه ز اوریون ز آبله و بیماریهای میکروبی مانند 

 دیفتری ز مخملک ز تیاه ترفه ز مننهیت ز تل ز گلودرد .

 ترما خوردگی یا زکام معمولی  -3

کی از شایعترین بیماریهای فصل ترما نزد دانش آموزان مدار  اتت کده فمده تداله تعدداد کثیدری از داندش زکام ی

 آموزان به آن مبتال می گردند .

 عامل بیماری زا 

 عامل زکام معمولی را مربوب به ویرو  خاصی می دانن که پس از خروج از بدن بیمار بزودی از بین می رود .

 عالئم بالینی 

ین بیماری اشک ریزش از چشم ز تر درد ز عطسه ز حالت خستگی و کوفتگی بدنز التهاب مجاری تنفسدی بده عالئم ا

ویهه مخاب بینی و حلق ز بی اشتهایی و ضعف مدی باشدد  روز به طول می انجامد و معموالً با  7الی  9این بیماری از 
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تت ولی چند روز شخص مبتال رااز کدار و فعالیدت تب خفیف فمراه اتت با وجود آنکه این بیماری ظافراً کم افمیت ا

 باز می دارد . 

 عوارض  

عوارض ترما خوردگی بدن شخص را مستعد ابتال به تایر امراض می نمایدد از عدوارض دیگدر آن عفوندت تینوتدهای 

 صورت ز التهاب حنجره و برونش فاز عفونت گوش میانی ز ذات الریه و غیره می باشد 

 راه سرایت 

بیماری زکام بوتیله ی ترشحات بینی و دفان انجام می گیرد بدین طریق که در ترشحات بینی شخص بیمدار ترایت  

ویرو  این بیماری به حد زیاد وجود دارد که با ترشحات دفان ضمن صحبت کردن ز تدرفه و عطسده در فدوا پخدش 

 شده و از راه تنفس وارد بدن تایرین می شود .

 عبارت اتت از تما  با اشیائی که به تازگی با ترشحات بیمار آلوده شده باشد . راه دیگر انتقال این بیماری

 دوره کمون 

 تاعت اتت  93تاعت و معموالً  79تا  39دوره کمون بیماری بین 

 دوره واگیری 

 روز بعد از پیدایش بیماری نیز باعث ابتالی اشخاص تالم گردیده اتت . 5ترشحات بینی بیماران تا 

 ری از انتشار بیماری طریق پیشگی

 برای جلوگیری از این بیماری باید نکات زیر را در نظر داشت :

 ازدیاد مقاومت و مراعات بهداشت شخصی و عمومی . -3

 در صورت شیوع بیماری از رفتن بجافای پر جمعیت باید خود داری نمود . -9

 جدا نمودن بیمار از تایرین ودادن اتتراحت کامل . -1

 ترفه و عطسه با دتتمال جلوی بینی و دفان خود را باوشاند .بیمار باید در موقع   -3

 لوازم واثاثیه منزل را که با ترشحات بینی و دفان مبتالیان آلوده شده اتت باید گند زدایی نمود . -5

 آموزش بهداشت به دانش آموزان تالم در باره چگونگی پیشگیری از ابتال به ترما خوردگی . -6

 اوان مایعات گرم ز مصر  غذا و ویتامین کافی .اتتراحت کافی ز آشامیدن فر  -7

از مصر  غذافا و مایعات ترش ویا شیرین وترد که مخاب گلو را تحریک نماید و خراش ایجاد کند باید پرفیز  -8

 کرد .
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 درمان 

 درمان اختصاصی ندارد ولی اتتراحت مناتب اتت 

 تت که بسرعت فمه گیر و جهانگیر می شود . آنفوالنزا یا گریپ اپیدمیک یک بیماری حاد ریوی اتت ا – 9

 عامل بیماری زا 

نوعی ویرو  اتت که از راه دتتگاه تنفس وارد بدن می شود و در داخل تلولهای پوششی دتتگاه ریوی ازدیاد یافتده 

 و وارد خون می شود و در انجا  تم ویرو  باعث عالیم و عوارض می گردد. 

 عالیم بالینی 

درجه لرزز تردردز ترفه فای تحریکی زگلو دردز احسا  ضعف شددیدز  12-13نی با تب در حدود شروع بیماری ناگها

تهوعز درد منتشر عضالت پشت  و یا تایر اندامها وجود دارد وبه طور کلی عالیدم تدرما خدوردگی بنحدو شددید تدری 

 روز بوده و بیماری خود بخود بهبود می یابد . 6تا 1مشافده می شود دوره بیماری 

 عوارض 

از عوارض آن ذات الریه و عفونت دتتگافهای تنفسی و مغزی ز نخاعی و کلیوی اتت و ممکن اتت باعث افزایش ابتال 

 به تایر بیماریها نیز گشته و منجر به مرگ گردد .

 راه سرایت 

تماالً تدرایت غیدر انتقال بیماری به طور مستقیم و بوتیله قطرات آزاد تر شحی و پراکندگی در فوا انجام می گیرد اح

روز تجاوز  1-9مستقیم بوتیله اشیاء آلوده بیمار مثل حوله و دتتمال امکان پذیر اتت .  دوره کمون  کوتاه اتت و از 

 نمی کند . 

 دوره واگیری

 روز پس از بروز نشانه ی بیماری ادامه دارد. 1تا 

 طرق پیشگیری از انتشار بیماری

گیری اقدام موثری نمی توان انجام داد. واکسیناتیون افدراد مدانع انتشدار و اشداعه ی بدبختانه برای مبارزه با این فمه 

بیماری اتت.گواینکه در حین اپیدمی واکسیناتیون فم بی ارزش اتت,زیرابیماری به تدرعت انتشدار مدی یابدد ویدک 

ی می توان به طور دتته ففته وقت الزم اتت تا مصونیت ایجادشود.لذا در این مدت مایه کوبی فمگانی میسرنیست. ول

 کارکنان بیمارتتانها, مدار  وغیره تلقی  نمود. ,جمعی به افرادی مثل ارتش,کارگران

رعایت موازین بهداشت فردی بخصوص فنگام عطسه و ترفه وجدا تازی افراد حسا  از برخورد با بیمداران وآمدوزش 

 بهداشت به عموم مردم از رافهای مهم پیشگیری از بیماری اتت.
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 درمان

درمان اختصاصی ندارد,مصر  تولفامید و آنتی بیوتیکها بر روی ویرو  موثر نیستند, ولی بر روی عدوارض ثدانوی آن 

 .موثر فستند

 اوریون  -3

 اوریون یا ورم غدد بناگوشی یکی از بیماریهای ویروتی اتت که در تالهای آغازین مدرته مشافده میشود.

 عامل بیماری زا

یرو  مخصوصی اتت که به نام ویرو  اوریون نامیده می شود ودربزاق و ترشحات دفان وگافی عامل بیماری, و

 ترشحات بینی اشخاص مبتال وجود دارد.

عالئم این بیماری به طور ناگهانی شروع می شود و دوره حاد آن یک ففته طول می کشد  بیماری با تب خفیف و درد 

مختصر در پشت یک یا فر دو گوش فمراه اتت پوتت روی ناحیه  و تورم قسمت جلو و پایین گوش و گافی ورم

متورم کشیده می شود و باز کردن دفان و عمل بلع دردناک اتت . در اشخاص بالغ گافی مختصر توتعه ی تورم در 

بیضه فا و تخمدانها نیز مشافده می شود . گافی در آغاز عفونت ویا در حین بیماری دتتگاه اعصاب مرکزی مورد 

 له قرار می گیرد .حم

 عوارض 

 عقیمی یکی از عوارض این بیماری می باشد  که به علت عفونت در بیضه فا و تخمدان اتت .  

 راه سرایت 

این بیماری به دو طریق به اشخاص ترایت نموده و شیوع می یابد یکی از طریق تما  مستقیم با شخص مبتال و  

 ی به وتیله بزاق و تر شحات دفان این قبیل افراد آلوده شده باشد .دیگری غیر مستقیم توتط اشیایی که به تازگ

 دوره کمون 

 روز اتت . 38روز معموالً در حدود  96الی  39دوره کمون این بیماری نسبتاً طوالنی واز 

 دوره واگیری 

عنی مادامی که غدد بنا روز بعد از آن ی 2روز قبل از پیدایش عالئم و  9دوره ترایت و واگیری این بیماری تقریباً از 

 گوش متورم اتت می باشد .

 طریق پیشگیری از انتشار بیماری 

 مافگی برای کودکان به فمراه واکسن ترخک و ترخجه قابل تزریق اتت . 35واکسن اوریون از تن  

ه دلخواه خانواده تزریق این واکسن در ایران جزو برنامه واکسیناتیون روتین کودکان در درمانگاه فا نمی باشد و تنها ب

 کودکان ز بعضی از مطبها و کلینیکهای درمانی ز اقدام به واکسیناتیون می نمایند اما مصونیتی که از ابتال به 



 اداره كل آموزش و پژوهش

 

 (37) 
 

 

 

بیماری حاصل می شود بهتر وطوالنی اتت . به این ترتیب از عواقب وخیمی که ممکن اتت کودک از ابتال به این 

 دچار گردد جلوگیری می نماید .بیماری در فنگام بلوغ ویا بعد از آن 

 تایر اقداماتی که برای جلوگیری از انتشار آن باید معمول داشت :  

الف ( شخص بیمار را تا بهبود کامل تورم غدد بزاقی باید از دیگران جدا تاخت ز زیرا ترایت بیماری در موقع تورم غده 

 بنا گوش شدید اتت 

 لوده به ترشحات بینی و گلوی بیماران را باید ضد عفونی نمود .ب( اثاثیه و وتایل آشاز خانه و اشیای آ

 ج( اشخاص نزدیک بیمار نیز باید با محلولهای ضد عفونی دفان خود را شستشو دفند . 

 د( در مدار  بچه فای مبتال راباید مجزا و فوراً به منزل اعزام داشت . 

 درمان  

 . درمان اختصاصی ندارد ز ولی اتتراحت مناتب اتت 

 آبله مرغان  -3

 آبله مرغان یک بیماری عفونی بثوری شایع دوران کودکی اتت 

 عامل بیماری زا 

عامل بیماری ویرو  آبله مرغان اتت که بسیارمسری ولی به ندرت خطرناک اتت . ویرو  آبله مرغان با ویرو  زونا 

ویرو  می دانند وبه نام ویرو   از نظر تاختمان و طرز عمل کامالً مشابه اتت .بدین علت  بعضی آنها را یک

varicalia zoster  می نامند ز ولی از نظر بالینی دو بیماری متفاوت ایجاد می کنند . عده ای نیز عقیده دارند که

 زونا تظافر آبله مرغان در افراد بالغ می باشد .

 عالئم بالینی 

بثورات جلدی ظافر می شود . بثورات تنها  عالئم بیماری با شروع ناگهانی تب تبک ز عالئم عمومی خفیف و تاس 

عالمت بیماری اتت که ابتدا به صورت نقاب برجسته ) پاپول (  روی تن فرد بیمار ظافر می شوند ودر طی چند تاعت 

ففته  1تا 9به صورت تاول در می آیند . بثورات بیشتر در نقاب پوشیده بدن ظافر می شود . بهبود بثورات معموالً 

 .  طول می کشد

تاول فا در ظر  یک یا دوروز به صور ت و یا تر و اندام گسترش می یابند . بثورات این بیماری مرحله به مرحله   

ظافر می گردد یعنی در یک جا بهبود می یابد و بر طر  می شود و در جای دیگر ظهور آن آغاز می گردد .  در افراد 

 بالغ معموالً بیماری شدت بیشتری دارد .

 عوارض 

 از عوارض آبله مرغان ز پنو مونی  ویروتی می باشد .
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 راه سرایت 

ترایت این بیماری در نتیجه تما  مستقیم با شخص بیمار ) حتی توتط فوا ( ویا به طور غبر مستقیم به وتیله 

 اشیاء آلوده با تر شحات تاولها  و کبره فای بثورات آن صورت می پذیرد  .

 دوره کمون 

 می باشد   دو تا ته ففته

 دوره واگیری  

 از زمان بروز اولین عالئم بیماری تا از بین رفتن پوتته فا که تقریباً بالغ بر دو ففته می باشد ز قابل ترایت اتت . 

 روش جلوگیری از انتشار بیماری 

 الف ( مجزا کردن دانش آموزان بیمار از دیگران به مدت حد اقل یک ففته پس از پیدایش بثورات  . 

 ب( ضد عفونی کردن وتایلی که بیمار در دوره بیماری از آن اتتفاده می کرده اتت . 

ج ( واکسن دارد ز ولی واکسینا تیون آن در برنامه روتین واکسیناتیون ایران نیست . اما ابتالی آن تبب  

 مصونیت خودبخودی طوالنی مدت می شود . 

را که با بیمار در تما  بوده ودر یک محل زندگی کرده اند ز  د( در بعضی از نقاب معمول این اتت که فمه کسانی

 جهت پیشگیری از انتشار بیماری به طور موقت از آمدن به مدرته معا  می کنند .

 درمان 

 جهت تخفیف عالئم می توان از اتتامینوفن طبق نظر پزشک اتتفاده نمود .

 اتتفاده از آنتی بیوتیکها توصیه نمی شود .

 ر درمان بر روی بثورات از یک باندا  تبک اتتفاده می شود ز به طوری که لباتها بر آن فشار نیاورند .گافی به منظو

 عفونتهای استر پتوکوکی  

اتتر پتوکوک باعث بیماریهای متعددی در انسان می شود . عفونتهای اتتر پتوکوکی شایع ترین عفونتهای مجاری 

صل ترما بیشتر مشافده می شود  ونظر به این که مسبب دو عارضه مهم تنفسی فوقانی می باشد که با فرا رتیدن ف

 غبر چرکی یعنی رماتیسم  حاد مفصلی و گلو مرو لو نفریت می شود  ز افمیت فراوان دارند . 

 آنژین 

آنهین تورم لوزه و حلق می باشد و گافی از اوقات آنهین با غشای کاذب  مشافده می شود و شایع ترین تظافرات  

ونتهای اتتر پتو کوکی اتت و میکروب در ترشحات بینی و گلو ویا عوارض چرکی بیمار و فمچنین ناقلین و اشیای عف

 آلوده به ترشحات بیمار وجود  دارد وتبب شایع شدن بیماری می گردد .
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 عالئم بالینی 

اب دفان و حلق شخص ملتهب بیماری با تب شروع و با گلو درد ز تر درد ز تهوع و اتتفراغ فمراه می باشد و مخ

 می شود  .

 عوارض 

این بیماری در بسیاری از مواقع با عوارض چرکی مانند دمل فای اطرا  لوزتین فمراه بوده و در بعضی حاالت عوارض 

 غیر چرکی تبب روماتیسم مفصلی ز ناراحتی فای کلیه و قلب می گردد  .

 راه سرایت 

ما  با بیمار یا حاملین بیماری و یا غیر مستقیم توتط اشیای آلوده بیمار ویا انتقال این بیماری به طور مستقیم از ت

توتط ترشحات بینی و گلو در فنگام ترفه و عطسه بیماران و پخش در فوا انجام می گیرد . فمچنین ترایت از طریق 

شیر و تایر غذافای آلوده گرد وخاک  و بخار اطاقهای آلوده نیز امکان پذیر اتت ودر مورد فمه گیری در اثر خوردن 

 به وجود می آید . 

 دوره واگیری  

دوره واگیری تمام مدت بیماری اتت . حاملین میکروب می توانند چندین ماه باعث ترایت بیماری کردند . فمچنین 

 افراد مبتال به عفونتهای چرکی می توانند مدتها باعث انتشار میکروب و عفونت گردند .

 بیماریهای انگلی 

 سیور ) کرمک ( اک

یکی از انگلهای روده ای شایع در کودکان اتت به وتیله آب ز خاک ز مگس ز گرد وغبار ز دتتها و اشیاء  آلوده منتقل 

 می شود . 

 میلی متر اتت . 8-31میلی متر  و ماده آن 9-5اکسیور کرم تنجاقی یا نخی شکل و تفید رنگی اتت که نر آن 

 ین افراد پر جمعیت ز مهد کودک و آتایشگافها  دیده می شود .آلودگی به اکسیور بیشتر در ب

 کرم فای ماده شبها برای تخم گذاری از بدن خارج می شوند و در میان چین فای مقعد تخم می گذارند  .

حرکت ماده در میان چین فای مقعد ایجاد خارش می کند  و در فنگام خاراندن تخم فا در زیر ناخن فا جمع می 

 ا به لبا  زیر یا مالفه می چسبند  شوند و ی

کودکان با خاراندن دائم باعث زخم و خونریزی در این محل می گردند ز که گاه با اضافه شدن باکتریها ز  رحم چرکی 

می شود در دختر فا ممکن اتت خارش دتتگاه تناتلی نیز پیداشود .که این کودکان در اثر خارش خود را به میز و 

و با بیماری خود ارضایی در این کودکان نباید اشتباه گرفته شود . مربی باید با دقت بیشتر در این نیمکت می مالیده 

 مورد تحیقیق کرده و مشکل اصلی را بر طر  کند .
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 نسبت آلودگی تا دو تالگی حد اقل و در تنین دبستانی حد اکثر اتت .

ز شستشوی دتتها با آب وصابون قبل از تهیه و خوردن اقدامات پیشگیری و کنترل کننده ی اکسیور عبارت اتت از  

غذا و بعد از توالت ز کوتاه کردن ناخن فا و اتتحمام مرتب ز شستشوی کامل مقعد بعد از فر توالت ز شستشوی مرتب 

ماری فر چند افراد خانواده فاقد عالئم بی» لبا  زیر و مالفه فا و اتتفاده از توالت فای بهداشتی ودر مان خانوادگی 

 «  باشند 

 پدیکلو زیس ) شپش ( 

میلی متر اتت و ممکن اتت در تر وبدن زندگی کند ز فر شاش حدود  9-5شاش انگل خارجی پوتت اتت ز طول  

عدد تخم می گذارند و تخم آنها رشک نام دارد که تفید رنگ و چسبیده اتت و بعد از دو ففته اتتقرار  111-311

 .تبدیل به نوزاد شاش می شوند 

ته بار می مکد .اغلب در البالی موفا در قسمت –شاش :حشره ای  خون خوار اتت  و از خون بد ن انسان روزی دو 

پشت گوش فا و پشت تر در ناحیه گردن زندگی می کند ز  شاش تخم خود را نزدیک پوتت تر درتت روی ریشه 

 کردن نیز از مو جدا نمی شوند .مو  می چسباند و به فیچ عنوان جدا نمی شوند  و با شاماو ز شانه 

: شاش از دو راه مستقیم و غیر مستقیم صورت می گیرد ز راه مستقیم یعنی حرکت شاش از بدن مبتالیان و  انتقال 

وارد شدن به بدن افراد تالم . راه غیر مستقیم یعنی از طریق وتایل شخصی مثل شانه ز بر  زکاله ز روتری ز مقنعه ز 

و وتایل حمام ز تلمانی در مکانهایی که جمعیت زیاد اتت و بهداشت رعایت نمی شود مانند ز   وتایل خواب ز لبا 

 باشگافهای ورزشی ز مهد فای کودک ز تلمانیها ی غیر بهداشتی  

ما باید بدانیم که اکثر مشکالت عمده ی بهداشتی و مرگ ومیر زود ر  در جهان از طریق ایجاد تغییر در رفتار انسان 

ینه ای اندک زقابل پیشگیری اتت زما از تکنولو ی و نحوه ی این کارمطلع فستیم اما آنهدا بایدد در قالدب یدک و با فز

 اقدام موثر و در تط  جامعه منتقل شوند 

 کودکان در معرض خطر 

 11میلیون نفر به علت بیماری ویا علل دیگدر تلدف مدی شدوند .  51بر طبق تخمین تازمان جهانی بهداشت فر تاله 

 25رصد از کل مرگ و میر فا بچه فای زیر پنج تال فستند که اکثر آنان تا قبل از اولین تالگردتولدشان می میرند د

 درصد از کل مرگ ومیر کودان ز در کشورفای در حال توتعه اتت .

رتند از بیش از نیمی از جمعیت اکثر کشورفای در حال توتعه بچه فا فستند . علل اصلی مرگ در این گروه تنی عبا

توءتغذیه ز اتهال و عفونتهای دتتگافای تنفسی و تایر عفونتها که می تواند منجر به مرگ . معلولیدت و شکسدت در 

دتتیابی به توانایهای باالقوه ی جسمی و روحی شوند . این امر بیانگر اتال  و دلخراش اتت .با توجه به این کده اکثدر 

 تند .علل بروز مرگ و معلولیت قابل پیشگیری فس
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 تغذیه:

تغذیه یکی از مهمترین عوامل موتر در رشد اتت الزم اتت که عامه مردم به ویهه مسئوالن آموزشگافها و مربیان از 

 ن را به کار ببندند. اصول اتاتی و ابتدایی تنظیم ر یم غذایی و بهداشت مواد غذایی در مدار  اطالع داشته باشند و آ

فمچنین یکی از پدیده فای مهم زندگی و از ضروریات ادامه حیات اتت به فمین جهت الزمه تندرتتی نیز محسوب 

می شود . غذا به عنوان تامین کننده نیروی الزم برای ادامه اعمال حیاتی و تولید و ترمیم و جبران فرتایش بافت فا 

 ندرتتی را به صورت زیر بیان کرد :اتت که می توان رابطه تغذیه و ت

 الف ( تامین انر ی الزم برای انجام کار و فعالیت 

 ب ( تامین رشد و تکامل جسمی و مغزی 

 ج ( حفظ مقاومت بدن در برابر بیماریها 

 د ( تامین نیازمندیهای ارگانیسم برای تولید مثل و تکثیر

تعادل بین انر ی و مواد غذایی مورد نیاز برای رشد ز نگهداری و ته عامل مهم تنظیم کننده وجود دارد که باعث ایجاد 

فعالیتهای بدن از یک تو و چگونگی تامین واقعی آنها از توی دیگر می شود. این ته عامل عبارتند از : کمیت و 

 کیفیت مواد غذایی موجود ز وضع فیزیولو یک و تالمتی فرد و وضعیت روانی و اجتماعی او .

ل و اشکالی در این عوامل می تواند منجر به بروز اختالالت تغذیه ای و پیدایش توء تغذیه و بیماریهای فر گونه اختال

 عفونی و مزمن در بدن گردد و تالمتی انسان را به مخاطره اندازد.

 ترکیب مواد غذایی

 پروتئینها -3

این نظر ارزش ویهه ای در رشد مهمترین عمل پروتئین تاختن تلولهای جدید و ترمیم یافتهای فرتوده بدن اتت از 

کودکان و تغذیه مادران باردار و شیرده و اشخاصی که بافتهای آنها به علت بیماری و توختگی دچار فرتودگی شدهز 

 دارد . 

 گیافان تبز تازنده اصلی ماده پروتئینی فستند. 

نباتات می توانند مواد پروتئینی مورد پروتئین در ترکیب فمه نسوج زنده حیوانی و نباتی وجود دارد با این تفاوت که 

لزوم خود را از مواد نیترو نی خاک و فوا به دتت آورند در صورتی که حیوانات پروتئین الزم برای خود را از گوارش و 

 جذب تایر پروتئینها ی مصر  شده تامین می کنند .

 پنیر ز تخم مرغ و شیر یافت می شود.  پروتئینهای درجه یک منحصرا از غذافای حیوانی مثل گوشت ز مرغ ز مافی ز

پروتئینهای گیافی از منابع ارزان و باارزش پروتئینی محسوب می شوند و می توان آنها را فمراه با پروتئینهای درجه 

 یک مصر  کرد. از جمله پروتئینهای گیافی غنی ز عد  ز لوبیا ز باقال ز گندم ز ذرت ز برنج ز گردو ز پسته و بادام 
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 ی را می توان نام برد. مقدار پروتئین مورد نیاز به ازای فر کیلو وزن یک گرم در شبانه روز اتت. زمین

 چربیها -9

چربی برای بدن ضروری اتت چون این ماده در بدن به مصر  توختن و تولید حرارت می رتد اما مصر  زیاد ایجداد 

فاده غذایی قرار می گیرند دو دتته اند : چربیهای حیوانی بیماری و اختالالتی در بدن می نماید چربیهایی که مورد اتت

و گیافی . این دو دتته چربی به دو طریق مشخص می شوند : دتته اول چربیهای جامد ز دتته دوم چربیهای مدایع . 

چربی فایی که به صورت تجارتی در بازار به فروش می رتد مثل کره ز روغن حیوانی و گیافی که در طبخ غذا مصر  

می شود . چربی فای جامد فستند چربیها پس از گوارش ایجاد انر ی مدی کنندد و از ایدن نظدر ارزش آنهدا دو برابدرر 

 پروتئین اتت . به این دلیل در فوای ترد باید چربی بیشتری مصر  نمود. 

 مقدار چربی مورد نیاز به ازای فر کیلو وزن یک گرم در شبانه روز اتت. 

 کربوفیدراتها -1

یدراتها در اصل محصول نباتی فستند اجزای شیمیایی متشکله آنها فمان عناصری فسدتند کده چربیهدا را مدی کربوف

تازند یعنی کربن و اکسیهن و ئیدرو ن اما نسبت آنها متفاوت اتت یعنی دو اتم ئیدرو ن در مقابل یدک اتدم اکسدیهن 

 ) ئیدرات از لغت یونانی یعنی آب گرفته شده اتت نه از فیدرو ن (

این مواد به منظور تولید انر ی فمراه غذافای گوناگون به بدن می رتد به وتیله گیافان از آب و گاز دی اکسید کربن 

تحت اثر نور خورشید تاخته می شوند. در میدوه فدا دانده فدا و ریشده نباتدات ذخیدره مدی شدوند بسدیاری از مندابع 

از جمله  غذافای باارزش محسوب می شدوند. بدرنج ز گنددم ز کربوفیدراتها چون دارای مقداری ویتامین نیز می باشند 

 ذرت ز نخود و تیب زمینی از رایج ترین مواد نشاتته ای مورد مصر  در ایران اتت. 

نوع دیگر از مواد کربوفیدراتی که به مصر  غذا می رتد قند و شکر اتت کبد می تواندد قنددی را کده مدورد مصدر  

م نیاز بدن آن را مجددا به قند تبدیل تازد و وارد جریان خون نمایدد و بده مصدر  فوری نیست ذخیره کند و به فنگا

تغذیه عضالت برتاند. بنابراین کربوفیدراتها منبع مواد انر ی عضالنی می باشند . مقدار مورد نیاز کربوفیدراتها نیز بده 

 گرم در شبانه روز اتت .  9ازای فر کیلو وزن ز یک تا 

 امالح  -3

 مالح در بدن امالح کلسیم ز آفن ز فسفر ز پتاتیم ز منیزیم ز گوگرد ز کلر ز ید و ترب اتت . مهمترین ا

در یک ر یم مناتب و متنوع امالح معدنی مورد لزوم بدن معموال به مقدار کافی موجود اتدت امالحدی کده بیشدتر در 

نیزیم و فلوئور . امالحی که در تایر بافتهای تاختمان اتکلت و اتتخوانها بکار می روند عبارتند از : کلسیم ز فسفر و م

بدن بکار می روند عبارتند از : فسفر ز آفن ز گوگرد ز مس و روی .امالح معمدولی کده در امدر نگافدداری میدزان آب و 

 تعادل الکترولینهای مایعات بدن به کار می روند عبارتند از : امالح تدیم ز پتاتیم ز کلر و ... 
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یل گوشت قرمز ز قلوه ز تخم مرغ ز آرد ز جو ز جگر ز شیر ز گندم ز لوبیا ز مافی و در نمک طعام امالح در غذافایی از قب

 مورد اشاره فوق یافت می شوند 

 ویتامینها -5

موادی فستند که به مقدار کم در بعضی از مواد خوراکی یافت می شوند و کار آنها تنظیم عمل تغذیه اتت . اگر کمبود 

ت طوالنی ادامه یابد بیماری مربوب به آن کمبود ز بروز خوافد کرد و به ویهه در کودکان وقفده در رشدد ویتامین به مد

مشافده خوافد شد. میوه فا و تبزیها از منابع اولیه ویتامینها فسدتند ولدی ویتامینهدای موجدود در نسدوج حیدوانی از 

 غذافای گیافی مورد مصر  حیوانات بدتت آمده اتت . 

مین آ : ایجاد شب کوری می کند . این ویتامین فا در روغن کبد مافی ز جگر ز کره ز شیر ز پنیر و تخم مرغ کمبود ویتا

 وجود دارد . گیافانی که دارای این ویتامین می باشند عبارتند از : فویج ز جعفری ز پیاز ز گوجه فرنگی ز برگ شلغم 

ده ای و از بین رفتن اشتها ز تهوع ز اتتفراغ گردیده و روی : در بدن تبب عالئم درد معدی و رو 3 کمبود ویتامین ب

 تیستم عصبی اثر نامطلوبی باقی می گذارد . کمبود شدید این ویتامین تبب بروز بیماری بری بری خوافد شد. 

: آثار توئی در چشم و پوتت بدن ایحاد می کند که از جمله آنها ترک خوردن گوشه ی لب فا  2کمبود ویتامین ب 

 قرمزی و توزش اطرا  توراخهای  بینی وگوش وضایعات التهابی قرینه چشم اتت  .ز 

 ویتامین فای گروه ب در تخم مرغ ز مافی ز جگر ز قلوه ز شیر ز گوشت به مقدار فراوان دارد . 

 ویتامین ث : 

و مفاصل و معده و روده  کمبود ویتامین ث ایجاد بیماری اتکوربوت می نماید که عالئم آن با خون ریزی و تورم لثه فا

مشخص می گردد. لذا کم خونی ز خمودگی تأخیر در جوش خوردن زخم  بدنز نشدانه فدایی از عدوارض ایدن کمبدود 

اتت .مهمترین منبع با ارزش ویتامین ث ؛ میوه فای ترش از قبیل پرتقال ز لیمو ز لیمو ترش و گریب فروت ونیدز آب 

 انگور تیاه و تبزی فای تازه فستند .

کمبود این ویتامین تبب از بین رفتن اتتحکام اتتخوانها ومینای دندان می شدود .  در چندین وضدعی ز  ویتامین د: 

اتتخوانها نرم ودر اثر فشار به آتانی خم می شوند و بد شکلهایی به وجود می آید .  فمچندین مینداو عداج دنددان بده 

گیرد . غنی ترین منبدع ویتدامین د ؛ روغدن مدافی و  خوبی تشکیل نمی شود و پوتیدگی دندان  به ترعت شکل می

 روغن جگر مافی اتت ز  جگر ز تخم مرغ وشیر وکره فم به مقدار کافی از آن  برخوردارند .

: این ویتامین به طور طبیعی در کبد یافت می شود و نقش مهمی در انعقاد خون ایفا می کند فنگام بروز  ویتامین کا

 کی از عروق ز خون در محل بریده شده لخته ایجاد کرده و  مانع از جریان آن می گردد . خونریزی در اثر بریدگی ی

در کافش مرگ ومیر نوزادان به علت خون ریزی به ثبوت رتیده اتت . ویتامین کدا در تدبزی « کا» ارزش ویتامین  

فایی که دارای برگ تبز فستند ز گوجده فرنگدی ز تدیب  د .زمینی ز فویج و جگر  وجود دار
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 گروههای غذائی 

متخصصین امور تغذیه با توجه به نیازفای تغذیه ای ز  غذافای معمول را به چند گروه تقسیم کرده اندد . تعدداد ایدن  

 گروفها از ته و چهار تا دوازده متغیر اتت و بستگی به انتخاب اشخاص و محل مورد نظر دارد .

 شوند : گروه اصلی زیر تقسیم می  3معموالً غذافا به  

 گروه شیر و لبنیات  -3

 گروه گوشت وتخم مرغ  -9

 گروه تبزی جات و میوه جات -1

 گروه غالت و حبوبات   -3

یک وعده غذای کامل باید شامل غذافایی از فر کدام از گروفهای اصلی به مقدار کافی باشدد تدا بتواندد  نیازفدای 

 فیزیولو یک  بدن را  نسبت به مواد مغذی تأمین کنند.  

 غذایی و تغییرات آن  فساد مواد 

فساد مواد غذایی آنگونه تغیراتی اتت که غذا را غیر قابل مصر  برای انسان می کند . غدذای انسدان از دو منبدع  

گیافی و حیوانی  تأمین شده و از تولید تامصر  در معرض آلودگی اتت ز  این تغییرات در اثدر عوامدل فیزیکدی ز 

 . شیمیایی ز بیو لو یک ایجاد می شود 

 عوامل فیزیکی  – 3

از عوامل فیزکی که باعث تسریع یا تأخیر در فساد می شود ترما ز گرماز  رطوبت و تایر عوامدل محیطدی اتدت ز  

بعالوه  انسان و وتایل کارش فم در پیدایش فساد در مواد غذایی  دخالت دارند فدوا وآب نیدز بده عندوان عوامدل 

 ش فعال دارند .فیزیکی در ایجاد فساد در مواد غذایی نق

 عوامل شیمیایی  -9

بعضی از فلزات مثل ترب ز روی و مس در تاختن ظرو  مخصوص پخت غذا مورد اتتفاده قرار مدی گیرندد .   -1

این ظرو  می تواند در معرض فوای آزاد و حرارت تبب فساد مواد غذایی گردندد و مسدمومیتهای  دراز مددت 

 غذایی ایجاد کنند .

 مواد می تواند فساد مواد غذایی را باعث شود .  اکسیده شدن چربی و تجزیه

ترکیبات شیمیایی که برای مبارزه با حشرات در منازل و یا اماکن عمومی مورد اتتفاده قرار می گیرند نیز می  -

 توانند موجب مسمومیت و فساد مواد غذایی  گردد .

 عوامل بیو لو یکی  -1  -

انگل فا ز میکروبها ز باکتریها ز قارچها وحشدرات و جونددگان را از عوامل بیولو یک فاتد مواد غذایی می توان  -

 نام برد ... 
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مثال گوشت  وشیر به وتیله باکتریها فاتد می شوند .  میوه فا و تبزی جات به وتیله  قارچها و انگلها فاتد   -

 می شوند .  دانه فا و غالت توتط حشرات فاتد می شوند .
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 کمکهای اولیه

کمکهای اولیه شامل تلسله اقدام فا و مراقبتها ی تاده واتاتی اتت که فنگام وقوع توان  و حوادث می تواندد  

کم کردن درد ورنج فرد آتیب دیده تا رتدیدن بده مرکدز در مدانی زبه نجات جان مصدوم ز کافش میزان عوارض 

 کمک  کند  .

 هدف های کمک های اولیه  

 ت جان مصدوم نجا -3

 جلوگیری از بدتر شدن حال مصدوم  -9

 کمک به بهبود حال مصدوم  -1

 کافش درد ورنج حال مصدوم  -3

 خصوصیات فرد کمک کننده 

 خونسردی خود را حفظ کنید و بر اعصاب خود مسلط باشید  -3

 صدمات وارد شده به مصدومان را به ترعت تشخیص دفید .  -9

 دانش مربوب را داشته باشید  تسلط کافی به امر کمک رتانی و آگافی از  -1

 ناتب را بدون اتال  وقت انجام دفید .نامروش فای در مانی   -3

 ابتکار عمل داشته باشید تا بتوانید از امکانات موجود در محل به بهترین شکل اتتفاده کنید    -5

 امید خود را در کمک کردن به مصدوم تا رتیدن به نتیجه ی نهایی از دتت ندفید .   -6

 عاطفی مناتب با مصدوم و اطرافیان وی بر قرار کنید . رابطه ی  -7

 با انجام کارفای غیر ضروری یا غلط ز آتیب بیشتری به صدمه دیدگان وارد نکنید .  -8

 ترتیب اولویت رسانی در امداد 

 امداد گر باید در چند مر حله به مصدومان تر کشی کند و اولویتهای زیر را به ترتیب در نظر بگیرد : 

تنفسدی  –ریوی در مصدومان دچار ایست قلبی  –مثل باز کردن راه فوایی و احیای قلب  های حیاتی :اولویت -3

 یا شوک شدید ز 

مثل خونریزی شدید ز آتیب فای جدی اعضدا ز شکسدتگی فدای شددید ز تدوختگی  اولویتهای خطرناک :   -9

 شدید و آتیبهای نخاعی ز 

 ونریزی و شکستگی فای جزیی مثل تسکین درد ز کنترل خ اولویتهای ساده تر :  -1

 کسانی که زخم فای مهلک بر داشته اند و مرگ آنا ن حتمی به نظر می رتد . اولویت آخر :  -3
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 جعبه کمکهای اولیه 

 مهمترین وتایل کمکهای اولیه عبارت اتت از : 

  ) گاز ) اتتریل تاده 

  ) باند فای مختلف )نواری ز کشی ز ته گوش زکرواتی 

  قیچی 

 پنس 

  ه پنب 

  پسب نگهدارنده ی پانسمان زخم فایا لکو پالتت 

 ... ضد عفونی کننده فا ز مثل بتادین ز ترم شستشو ز الکل و 

  پماد توختگی 

   تنجاق قفلی 

   آینه و چراغ قوه 

   ) شریان بلند )گارو یا تورنیکه 

  ) انواع موجود آتل )تخته شکسته بندی 

  دماتنج پزشکی 

   گوشی پزشکی 

 ار خون دتتگاه تنجش فش 

   دتتکش  پالتتیکی 

  آدر  و تلفن مراکز امداد رتانی 

 خود کار وکاغذ 

  صابون 

   چند لیوان یکبار مصر 
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 عالئم حیاتی 

 مهمترین این عالئم عبارت است از :

 تنفس  -3

 نبض  -9

 فشار خون   -1

 درجه ی حرارت بدن  -3

 تط  فوشیاری   -5

 وضعیت پوتت  -6

 وضعیت چشم فا ) از نظر قطر مردمک ( -7

  تنفس 

نفس عبارت اتت از مبادله ی فوا بین ریه و محیط خارج از بدن فرد )گرفتن اکسیهن و پس دادن کربن دی اکسدید ت

بار در دقیقده اتدت .   93-31بار ودر کودکان  33-38در یک دم وباز دم (.  تعداد متوتط تنفس طبیعی در افراد بالغ 

اتت . بنابراین جمع آوری اطالعات در باره ی وضعیت  تنفس به نوعی مهم ترین و حسا  ترین عمل حیاتی در انسان

 تنفس مصدوم بسیار مهم اتت . 

  نبض 

قلب انسان مانند تلمبه ای خون رابه فمه ی بدن می رتاند به طوری که با فر انقباض ز مقداری خون را با فشدار وارد 

گشاد شود و دوباره با کافش فشار  ترخرگ اصلی بدن می کند . این فشار زیاد خون باعث می شود دیواره ی ترخرگ

به حال اول بر گردد این عمل تنگ و گشاد شدن دیواره ی تر خرگ  ز حرکتی موجی شکل در طول ترخرگ بوجود 

می آورد که به آن نبض می گویند و می توان آن را در شریان فای تطحی که از روی اتتخوان رد می شوند مدثالً در 

 مچ دتت امس کرد .  

 ثر بر تعداد نبض عوامل مؤ -

تن : تعداد نبض در شرایط طبیعی ز با کافش افزایش تن ز تا رتیدن به تدن بلدوغ کدافش مدی یابدد .   -3

و در افراد  71-81ز در افراد بالغ حدود  311-391تاله  3-1ز در کودکان  311تعداد نبض در نوزادان حدود 

 بار در دقیقه اتت . 61تا  71مسن 

 افراد با جثه ی بزرگ و ورزشکار کمتر از افراد با جثه ی کوچک اتت .جثه : تعداد نبض در  -9

 فعالیت بدنی : تحرک و فعالیت بدنی تعداد ضربان قلب را زیاد تر می کند . -1

 بیماری فا : بعضی از بیماری فا تعداد نبض را کم یا زیاد می کند . -3
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 داروفا :بعضی از دارو فا بر ضربان قلب تأثیر می گذارد . -5

 اینکه بتوانید به طور دقیق نبض را اندازه بگیرید به نکته فای زیر توجه کنید  برای

 بهتر اتت فنگام کنترل نبض زمصدوم در وضعیت نشسته یا خوابیده باشد . -3

با دو انگشت نشانه و میانه قسمت خارجی مچ دتت را لمس کنید به نحوی که ضربان را زیر انگشدتان خدود   -9

 حس کنید 

 رادر یک دقیقه بشمارید . تعداد ضربان فا -1

 فنگام اندازه گیری نبض به نکته فای زیر توجه کنید : 

 نبض ضعیف اتت یا قوی  -

 فاصله ی بین نبض فا مساوی اتت یا نه )در بیماریهای قلبی فواصل مساوی نیستند (  -

 تعداد آن بیشتر یا کمتر از حد طبیعی اتت . -

 ی حرارت جهدر 

یت بدن و توخت و تاز مواد غذایی تولید می شود و مازاد آن به روش فای مختلدف از حرارت یا دما در نتیجه ی فعال

جمله تبخیر از راه پوتت بدن دفع می شود . اندازه گیری درجده ی حدرارت یکدی از عوامدل مهدم تشدخیص تدالمت 

 وبیماری اتت . این اندازه گیری به کمک دماتنج انجام می گیرد .

 اندازه می گیرند :  دمای بدن را از ته راه مختلف

 دفان  -3

 مقعد  -9

 زیر بغل  -1

 دقیقه اتت . 1-5دقیقه و زیر بغل  3-9دقیقه ز مقعد  9-1مدت زمان گذاشتن دماتنج در دفان 

در صدد  5در صد بیشتر و در زیثر بغل  5درجه اتت که این مقدار در مقعد  17مقدار طبیعی در جه ی حرارت حدود 

در جه ی تانتی  6/17شده دما از راه دفان اتت . اگر درجه ی حرارت بدن بیشتر از کمتر از مقدار دمای اندازه گیری 

 گراد برتد به آن تب می گویند .

 زخم وانواع آن 

جراحت یا زخم عبارت اتت از پارگی غیر عادی پوتت یا تایر بافتها که باعث می شود خون از بدن خارج شدود زخدم 

این نظر مشکل آفرین اند که باکتری فا  می توانندد از ایدن راه وارد بددن فای روی تط  بدن ) جراحات خارجی ( از 

 شده ز تولید عفونت کنند .
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 به طور کلی زخم فا را بر اتا  محل وقوع به دو دتته تقسیم می کنند :

: در این زخم الیه ی بیرونی پوتت که تدی بین محیط خارجی و بددن اتدت از بدین مدی  زخم های باز -3

 رین عار ضه ی این زخم فا عفونت اتت .رود . مهمت

در زخم بسته آتیب جدی به بافت فای زیر پوتت وارد می شود و الیه ی روی پوتدت  زخم های بسته : -9

 تالم می ماند .

 عوارض زخم ها 

 مهمترین عوارض زخم فا عبارت اتت از : 

رفتن پوتدت کده محدافظ  از دتت دادن مایع فای در گردش بدن )خون( به تبب خونریزی ناشی از ازبین -3

 بدن اتت .

 عفونت  -2

از آنجا که پوتت از بین می رود راه ورود میکروبها به بدن آتانتر می شود و چنانچه بهداشت زخم فا رعایدت نشدود ز 

 امکان عفونت زخم و د نهایت انتشار عفونت در کل بدن وجود دارد .

 و گرمی محل زخم قرمزی  -3عالئم و نشانه فای بروز عفونت عبارت اتت از : 

 تورم 

 ترشح های چرکی و بد بو 

 درد وسوزش 

 با گسترش عفونت : تبز تعریقز عطشز بیحالی 

 اقدام فای کلی در بر خورد با زخم فا 

 این اقدام فا عبارت اتت از: 

 متوقف کردن خونریزی  -3

 جلوگیریز کنترل و مراقبت از بروز شوک -9

 داخلی بررتی و مراقبت از عوارض آتیب به احشای   -1

 جلو گیری از ایجاد عوارض بیشتر ز مثل از دتت دادن مایعات بدن وعفونت  -3

 حفظ عضو قطع شده  -5

 خونریزی و انواع آن

 الف( خونریزی خارجی 

خون خارج شده از عروقدر خونریزی خارجی به علت پداره  شدگی ز شکستگی باز ز توراخ شدگی و... به خارج بدن 
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 حجم و رنگ خونریزی را می بینیم .منتقل می شود  وما مقدار ز 

 ب(خونریزی داخلی 

در خون ریزی داخلی خون خارج شده از عروق فب یکی از محفظه فای داخلی بدن مانندد شدکم ز قفسده ی تدینه ز 

 جمجمه و.. می ریزد 

 عالئم عمومی خونریزی داخلی ناشی از خارج شدن مقدار زیادی خون از عروق اتت ز عبارت اتت از :

 ند وضعیف نبض ت -3

 پوتت ترد و مرطوب  -9

 پایین افتادن فشار خون  -1

 کافش تط  فوشیاری ودر حالت پیشرفته گشادی مردمک  -3

 تشنگی شدید  -5

 حالت تهوع واتتفراغ -6

 کنترل خونریزی 

 روش فای کنترل خونریزی خارجی  -3

 فشار مستقیم  -

بدرای ایدن کدار بدا دتدت فشار مستقیم تاده ترین و مطمئن ترین راه برای کنترل خونریزی خارجی اتدت .  -

مستقیماً روی محل خونریزی را به طور یکنواخت فشار دفید تا مانع خروج خون از محل زخم شوید .این کدار 

 دقیقه ادامه دفید .بهتر اتت برای فشار دادن از گاز اتتریل اتتفاده کنید . 35الی  31را در حداقل 

 فشار غیر مستقم  -

 می شود :  فشار غیر مستقیم به دو صورت انجام -

الف ( فشار دادن روی نقاب فشار چنانچه خونریزی به علت شدت جراحات با فشار آوردن مسدتقیم روی زخدم  -

کنترل نشد ز می توانید با فشار دادن بر روی نقاب مشخصی از بدن که مسیر عبور شریان فای خونرتدانی بده 

 ر خونریزی را کنترل کنید .زخم اتت ز جریان خون منطقه را به حد اقل برتانید و با این کا

ب (اتتفاده از شریان بند ) گارو یا تورینکه (فر وتیله ای مثل پارچه ز کمدر بندد ز آتدتین لبدا  و.... را کده  -

بتوان در منطقه ای باال ر از زخم بست و با گره یا پیچاندن آن را نحوی محکم کرد که خونرتانی به عضدو در 

 تورنیکه می نامند .حال خونریزی کمتر شود را گارو یا 
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 ج( اتتفاده از پانسمان : -

 باند اتتریل غیر آغشته به دارو را روی زخم بگذارید و مطمئن شوید که این پارچه کامالً روی زخم را پوشانده  -

 اتت ز تاس آنرا محکم روی زخم فشار داده و باند پیچی کنید . -

 روش فای کنترل خونریزی داخلی  -

داخلی بستگی به محل خونریزی دارد . اما به طور کلی اقدامهای زیر را می توانید  روش کنترل خونریزی فای  -

 برای کافش خونریزی داخلی انجام داد :

در صورتی که آتیبی به مصدوم وارد نشود پافای اورا کمی باالتر قرار دفید تا حجم خون بیشتری بده اعضدای  -3

 حیاتی ترازیر شود .

 ید لبا  تنگ مصدوم را شل کن -9

 عالئم حیاتی مصدوم را مرتب کنترل کنید ودر صورت بروز شوک اقدام فای الزم را انجام دفید . -1

 اگر مصدوم بیهوش بود ولی به صورت عادی نفس می کشید اورا در وضعیت بهبود قرار دفید. -3

 نیز در مان کنید .مصدوم را برای یافتن تایر جراحت فای احتمالی معاینه کنید ودر صورت نیاز آنها را  -5

 بالفاصله مصدوم را به یکی از مراکز درمانی منتقل کنید  -6

 خونریزی های شایآ 

 خونریزی از گوش 

عواملی مانند ضربه و پرت شدن از ارتفاع و .... ممکن اتت به جمجمه ودتتگاه عصبی مرکزی آتیب برتاند که یکی از 

تی چنین مصدومی را باید بده دلیدل احتمدال و خدیم شددن حدال عالئم ان خونریزی از مجرای گوش اتت .عالئم حیا

 مصدوم و به خصوص اختالل و ایست تنفسی کنترل کرد .

 مهمترین اقدام فایی که در این باره می توانید انجام دفید : 

مصدوم را در وضعیت نیمه خوابیده طوری قرار دفید که تر او به تمت گوش آتیقب دیده خم شود تا خدون  -3

 بتواند به راحتی از کانال گوش خارج شود .و مایع 

ج خون را مسدود نکندبرای جلوگیری از عفونت ز روی گوش را با پار چه ای تمیز ) به طوری که راه خدون را  -9

 مسدود نکند (باوشانید .فقط در مواقع ضروری

 خونریزی از بینی 

 ی و نحوه بند آوردن  آن می پردازیم  : به علت شایع بودن  این نوع خونریزی به خصوص در کودکان ز به چگونگ

خونریزی از بینی معموالً در اثر پولیپ ز راه رفتن زیر آفتاب داغ و به مددت زیداد ز  بداال رفدتن ناگهدانی فشدار خدون ز 

 دتتکاری ز خراش و خشکی مخاب بینی ز شروع بعضی بیماریها مانند حصبه ز تیفو   و بیماریهای خونی ز وارد امدن 
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ای تخت به صورت و بینی یا شکستگی جمجمه اتفاق می افتد .  در کودکان فم بدون فیچگونه دلیلدی ممکدن ضربه 

 اتت خون از بینی جاری گردد.

 کمکهای نخستین در خونریزی از بینی 

شخصی که دچار خونریزی بینی شده در حالت نشسته در حالیکه ترش کمی به جلو خم شده قرار دفید و مانع از راه 

ن و حر  زدن او شوید . لباتهای او را در ناحیه ی گردن آزاد کنید و پره بینی را طرفی که خون می آید با انگشت رفت

به طر  داخل بینی فشار دفید . وبرای مدت ده دقیقه با انگشت خود آن را ثابت نگه دارید .به مصدوم تذکر دفید که 

آب ترد و یا کیف یخ روی تر وپیشانی شخص مصدوم به بند  از طریق دفان تنفس نماید .گذاشتن دتتمال آغشته به

آوردن خون کمک می کند . تاس از قطع خونریزی ز مصدوم چند تاعتی باید  از فدین کدردن خدودداری کندد .اگدر 

 خونریزی به طریق فوق بند نیامد ز  مصدوم را به پزشک یا مراکز در مانی برتانید .
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 : ششمفصل 

 از ایمجموعه

  بهداشتی و روایات احادیث 
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 تأللو بهداشت در اسالم

 بهداشت فردی و محیط: –الف 

 رتول خدا فرمود: اتالم پاکیزه اتتز شما نیز پاکیزه باشید که فرکس پاکیزه نیست به بهشت نمی رود. .3

رتول خدا فرمود: خداوند زیباتت و زیبایی را دوتت دارد بخشنده اتت و بخشش را دوتت داردپاکیزه اتت  .9

  .پاکیزگی را دوتت داردو

رتول اکرم فرمود: حق خدا بر فر مسلمانی این اتت که فر ففت روز یکبار غسل کند و تر و تن خود را  .1

 بشوید.

 رتول اکرم فر مود: فر کس کم خورد تالم ماند و فر که بسیار خورد تنش بیمار و دلش تخت گردد. .3

 مغبونند تالمتی و فراغت. رتول اکرم فرمود: دو نعمت اتت که بسیار مردم در آن .5

رتول اکرم فرمود: لباتهای خود را بشویید و موفای خود را کوتاه کنیدز مسواک بزنید و آراتته و پاکیزه  .6

 باشید.

 حضرت علی )ع( می فرماید: شستن لبا زغم و غصه را برطر  می کند و باعث قبولی نماز می شود. .7

ایتان نگه ندارید و فر روز آن را بیرون ببرید زیرا جایگاه رتول اکرم )ص(: آشغال و خاکروبه را در خانه ف .8

 میکروب )شیطان( اتت

 حضرت صادق )ع(: دتتهای خود را قبل و بعداز غذاخوردن بشوئید چرا که  فقر را برطر  می کند. .2

 رتول اکرم )ص(: خداوند بند ه ی نیرومندش را دوتت دارد. .31

 "یکی از دعاهای حضرت "گردان.حضرت علی )ع(: بدن مرا برای اطاعت خودت قوی  .33

 رتول اکرم )ص(: اتالم بر پاکیزگی اتتوار اتت. .39

 رتول اکرم )ص(: خداوند پاکیزگی را دوتت دارد. .31

 رتول اکرم )ص(:  پاکیزگی از ایمان اتت. .33

 )ص(: زندگی بدون تالمتی لذت بخش نیست.رتول اکرم .35

 حضرت علی )ع(: بهتر از دارایی فراوان تندرتتی بدن اتت. .36
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 حضرت علی )ع(:  تندرتتی باالترین نعمتهاتت. .37

 حضرت علی )ع(:  تندرتتی بهترین نعمتهاتت. .38

 حضرت علی )ع(:  عجب اتت که حسودان به مال و جاه رشک می برند و به تندرتتی دیگران رشک نمی برند. .32

نشاق می امام صادق )ع(: فمانا رتول خدا در وقت وضو آب به دفان می کرد و مضمضه می نمود تاس اتت .91

 کرد.

 امام صادق )ع(:  ناخنها را کوتافد کنید که آن محل شیطان )میکروب( اتت. .93

 حضرت علی )ع(: فمانا شیطان )میکروب( حریص و میل زیادی به چربی دارد.  .99

 حضرت رضا )ع(: آب جوشیده دارای فرگونه منفعتی بوده و فیچ نوع ضرری ندارد. .91

 زم اتت آنرا پاکیزه نماید.رتول اکرم )ص(: فرکس لبا  به تن کند ال .93

رتول اکرم )ص(:  با دتت چرب و نشسته شب را صب  نکنید اگر شیطان )میکروب( به شما صدمه زد پس  .95

 کسی را مالمت نکنید مگر خودتان را.

 قرآن کریم: بدرتتیکه خداون توبه کنندگان و پاکیزگان را دوتت دارد. .96

ز برخیزید صورت و دتتها را تا موفق بئید و تر و پافا راتا قرآن کریم:  ای افل ایمان چون خوافید برای نما .97

 برآمدگی پامس  کنید .)رابطه ی بین پاکیزگی جسم و روان اتوده(

 حضرت رضا )ع(:خواب فرمانده ی مغز وروان اتتونیرو دفنده ی جسم وجان. .98

 حضرت علی )ع(: تااکیزگی اولین بزرگواری اتتز پاکیزگی نشانه پاکدامنی اتت. .92

 علی )ع(:  تندرتتی گواراترین نعمتهاتت.حضرت  .11

 حضرت علی )ع(:  تندرتتی شریفترین لباتهاتت. .13

 حضرت علی )ع(:  شگفتا رشکبران )حسودان( تا چه اندازه از تندرتتی بی خبرند. .19

 حضرت علی )ع(:  تندرتتی تازگارترین بخشش و بهره اتت. .11

گردد مگر گافی که کم شوند. یکی جوانی و حضرت علی )ع(:  دو چیز اتت که پایه و فزونی آن شناخته ن .13

 دیگری تندرتتی
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 حضرت علی )ع(:  از خداوند تبحان گذشت از گناه و تندرتتی و خوبی توفیق را بخوافید. .15

 حضرت علی )ع(:  جامه ی تندرتتیز گواراترین لباتهاتت. .16

 ت.حضرت علی )ع(:  لذت زندگی در تندرتتی پیدا می شود لذت زندگی با تندرتتی ات .17

 حضرت صادق )ع(: عافیت و تالمت نعمتی اتت که انسان عاجز از شکر آن اتت. .18

 امام حسین )ع(: در زندگی تن خود را تالمت نگه دارید. .12

رتول اکرم )ص(: فر چه می توانید پاکیزه باشید زیرا خداوند اتالم را بر پاکیزگی نهاده و جز مردم پاکیزه  .31

 کسی به بهشت نمی رود.

 امنیت و تالمت دو نعمت اتت که بسیاری از مردم در آن مغبونند.  رتول اکرم )ص(: .33

 بهداشت دهان و دندان: –ب 

 رتول اکرم )ص(: ته چیز نباید مشترک باشد حولهز شانه و مسواک .3

 رتول اکرم )ص(:  دفانهای خود را با مسواک پاکیزه کنید. .9

نبود فر آینه به انها دتتور می دادم که با مسواک با فر نماز:  رتول اهلل)ص(: اگر بر امت من تخت و دشوار  .1

 فر نماز مسواک بزنند.

رتول اهلل)ص(: جبرئیل فمواره مرا به مسواک تفارش می کرد تا جائیکه گمان کردم آن را  -تفارش جبرئیل  .3

 واجب خوافد کرد.

تفارش می کرد افمیت مسواک: امام باقر )ع( می فرماید: پیامبر )ص( فرمود: جبرئیل پیوتته مرا به مسواک  .5

 تا جاییکه ترتیدم از کثرت مسواک کردن دندانهایم تائیده شود و از بین برود.

 رتول اهلل)ص(: مسواک کردن نیمی از ایمان اتت. -نصف ایمان  .6

رتول اهلل)ص( به علی )ع( فرمود: خالل کردن دندان تو را محبوب فرشتگان می تازد زیرا  -آزار فرشتگان  .7

 کسی که پس از غذا خوردن خالل نکند آزرده می شوند.فرشتگان از بدی دفان 

مسواک زدنز -9غسل جمعه ز  -3رتول اهلل)ص(: ته چیز اتت که بر فر مسلمانی الزم اتت:  -حق مسلمانی  .8

 اتتعمال بوی خوش-1
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و  رتول اهلل)ص(: دفانهای خود را بوتیله مسواک پاکیزه کنید چرا که )فنگام تالوت( راه -دفان معبر قرآن  .2

 گذرگاه قرآن اتت.

حضرت علی )ع(: مسواک زدن تبب جلب رضایت و خشنودی خداوند و اجرای تنت پیامبر   -خشنودی خدا  .31

 و وتیله خوش بویی و پاکیزگی دفان اتت.

 رتول اهلل)ص( فرمود: دفانهای خود را پاکیزه کنید آن راه فای تسبی  خداوند اتت. -راه تسبی   .33

)ص(: خالل کنید که بدترین چیز نزد فرشتگان اینست که الی دندانهای بنده ای  رتول اهلل -افتمام به خالل  .39

 مانده ی غذا ببیند.

 امام محمد باقر )ع(:مسواک کردن درحمام مکروه اتت  زیرا موجب فساد دندانها می شود.-مسواک در حمام .31

زده باشد از ففتاد رکعت  رتول اهلل)ص(: دو رکعت نماز در حالیکه انسان مسواک -فضیلت نماز با مسواک  .33

 نماز در حالیکه مسواک نزده باشد برتر اتت.

امام باقر )ع(: اگر مردم نتایج و خواص مسواک کردن را بدانند فیچگاه مسواک را از فرد جدا  –خواص مسواک  .35

 نمی کنند.

 ام فر وضورتول اهلل)ص( به حضرت علی )ع( فرمود: ای علی برتر باد مسواک زدن به فنگ –مسواک با وضو  .36

 رتول اهلل)ص(: مسواک زدن جزئی از وضو اتت. -مسواک بخشی از وضو  .37

رتول اهلل)ص(: دو رکعت نماز با دندانهای مسواک زدهز نزد خداوند از ففتاد رکعت نماز بدون  -ارزش مسواک  .38

 مسواک بهتر اتت.

وضوگرفتن و بعد از رتول اهلل)ص(: رحمت کند خداوند بر خالل کنندگان امتم در فنگام  -رحمت خدا  .32

 خوردن غذا

 امام باقر )ع(: تحرگاه پیش از وضو مسواک زدن از تنتهای اتالمی اتت. –مسواک در تحرس  .91

 رتول اهلل)ص(: آفرین و مرحبا بر خالل کنندگان امتم -آفرین بر خالل کننده  .93

 مداومت نموده اتت. رتول اهلل)ص(: آنکس که روزی دو مرتبه مسواک کند بر تنت پیامبران -تنت پیامبران  .99

 امام صادق )ع(: شبانگاه که برای نماز بلند می شویز مسواک بزن. –مسواک در شب  .91
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 تغذیه: -ج

 رتول اکرم )ص(: معده خانه و محل بیماریهاتت و پرفیز و ر یم غذاییز تیّد تمام دوافاتت. .3

 .حضرت علی )ع(: کم خوردن از بسیاری از بیماریهای جسمانی جلوگیری می کند .9

 پیامبر اکرم )ص(: بهترین شیر برای کودکان شیر مادر اتت. .1

 امام حسین )ع(: بیشتر بیماریها از پرخوری اتت. .3

حضرت صادق )ع(: دتتهای خود را قبل و بعد از خوردن طعام بشوئید چرا که فقر را برطر  می کند و بر عمر  .5

 می افزاید.

 ی غناتترتول اکرم )ص(: شستشوی ظرفها و پاکیزگی حیاب مایه  .6

رتول اکرم )ص(:  دلهای خود را با زیاده روی در خوردن و آشامیدن نمیرانید  دل فا مانند زمین مزروعسی  .7

 اتت  که چون زیاده از حد گشت دفید  می میرد و اتتعداد خود را برای کشت وزرع از دتت می دفد.

 نکند.امام صادق )ع(: کسی که دتتش را قبل از غذا شستز آن را با حوله خشک  .8

 رتول اکرم )ص(: با فم غذا بخورید و پراکنده نشوید که در جماعت برکت اتت. .2

 رتول اکرم )ص(:  بخورید و بیاشامید  و صدقه دفید و باوشید بدون اترا  و تکبر .31

 رتول اکرم )ص(:  فرکس کم خورد تالم ماند و فر که بسیار خورد تنش بیمار و دلش تخت گردد. .33

 در ته چیز نهفته اتت: بوی خوشز لبا  راحت و خوردن عسل رتول اکرم )ص(:  تالمتی .39

 حضرت علی )ع(: کم خوری از پاکدامنی و پرخوری از اترا  اتت. .31

 امام رضا )ع(: بخورید و بیاشامید ولیکن اترا  نکنید. .33

 ندارد. قرآن کریم: بخورید و بیاشامید و اترا  و زیاده روی نکنید که خدا اترا  کنندگان را دوتت .35

 بهداشت روان: –د 

 قرآن کریم: بدرتتیکه با یاد خدا قلبها آرام گیرد. .3

ر به توی آب جاری و ظی زیبا ز نابوالحسن )ع(:ته چیز  نورانی می کند چشم راز نگاه به توی تبزه و منظره .9

  ی بشاشز شادمان و پاکیزه.صورتان و چهره روان و دیدار چهره نیکو
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 ز و روان اتت و نیرودفنده ی جسم و جان )جسم و روان(امام رضا )ع(: خواب فرمانده ی مغ .1

امام صادق)ع(: فرگاه کسی از شما چیزی از غضب در خود احسا  کرد اگر ایستاده اتت بنشیند و اگر  .3

نشسته اتت بخوابد و چنانچه به این کار غضبش فروننشست با آب ترد وضو بگیرد چنانکه آتش را چیزی جز 

 آب

 شرویی تبب جلب محبت دیگران اتت.امام محمدباقر )ع(: خو .5

 حسین بن علی )ع(: ته خوی تبب بیچارگی انسانهاتت تکبرز حرص و حسد .6

 امام علی )ع(: غم و اندوه نیمی از آثار شکستگی و پیری اتت. .7

امام علی )ع(:  ایمان را چهار تتون اتت: توکل بر خداوندز واگذار کردن کارفا به اوز به خواتت او رضا دادن و  .8

 یم اوامر او بودنتسل

رتول اکرم )ص(: فقری تخت تر از نادانی نیست و مالی تودمندتر از خرد نیست تنهایی موّحشتر از  .2

 خودپسندی نیست و شرفی چون نکوخویی نیست و عبادتی چون تفکر نیست.

 رتول اکرم )ص(:  اتا  عقل پس از ایمان به خدا حیا و نیک خویی اتت. .31

 ی خشنودی اتترتول اکرم )ص(:  صبر مایه  .33

 رتول اکرم )ص(:  صبر و تکون از آزاد کردن بندگان بهتر اتت و خدا صاحب آن را بدون حساب به بهشت می برد. .39

رتول اکرم )ص(:  از خدا بخشش و عافیت )تالمتی جسم و روان( طلب کنید که پس از ایمان فیچکس را  .31

 چیزی  بهتر از تالمتی نداده اند.

 ی کن که از مردم که فر نیکخوی تر باشد دینش نیکوتر اتت.رتول اکرم )ص(:  نیک خوی .33

رتول اکرم )ص(:  عقلی مانند تدبیر نیست و تقوایی چون خویشتن داری نیست و شرفی چون نیک خویی  .35

 نیست.

رتول اکرم )ص(:  چهار چیز را پیش از چهار چیز غنیمت شمار: جوانی را قبل از پیریز تالمتی را قبل از  .36

 ی را قبل از فقر و زندگی را قبل از مرگ.بیماری توانگر

رتول اکرم )ص(:  از فمه مؤمنان ایمان آنکس کاملتر اتت که اخالقس نیکتر اتت با اطرافیان خود بهتر رفتار  .37

 می کند.
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 رتول اکرم )ص(:  فرکس از شما خوش خلق تر اتت پیش من محبوبتر اتت. .38

 قین زفمه ی ایمانرتول اکرم )ص(:  صبرز یک نیمه ی ایمان اتت و ی .32

حضرت علی )ع(: بدن تو مرکب تواری توتت اگر بیش از طاقت و ظرفیت بارش کنی او را خوافی کشت و  .91

 اگر با آن مدارا کنی باقی خوافد ماند

 امام خمینی )ره(: این قضیه پیشگیری از بیماریها از افم امور اتت و از درمان افمیتش بیشتر اتت. .93
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 نابآ :م

 و عمومی تال دوم فنر تتان رشته کودکیاری شاخه تحصیلی بهداشت  بهداشت فردی -3

مجوع مقاالت تربیت بهداشتی و تأمین تندرتتی دانش آموزان انتشارات تربیت اداره کدل تغذیده و فمدافنگی  -9

 بهداشت مدار  

 کمکهای اولیه )کارگاه خود اتکائی (تال اول نظام جدید آموزش متوتطه  -1

 اتی بهداشت مدار  تربیت معلم اتتان قمجزوه بهداشت مدار  کارشن -3

 فعالیتهای آموزشی پیش دبستانز فرشته مجیب و دیگران -5

 بهداشت مدار ز مهند  اتماعیل دل پیشه -6

 فابلی جافدبرقراری ارتباب برای بهداشتز دکتر  -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


