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  فهرست

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عنوان

  

  صفحه

  ۳  مورد پرونده سالمت مدرسهكلياتي در 
  ۵  پرونده سالمت مدرسهشرح قسمت هاي مختلف 

  ۵  مندرجات روي جلد -
  ۷  اطالعات عمومي و پايه مدرسه  -
  ۹  استخراج اطالعات دانش آموزان  -
  ۱۰  )هماهنگي و برنامه ريزي(كميته ارتقاي سالمت  -
  ۱۱  ه خدمات آموزشي و مروج سالمتتدارك و اراي -
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  ۲۸  پيگيري و كنترل موارد سوانح و حوادث در مدرسه -
  ۲۹  بررسي و گزارش موارد فوت -
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براي تمام مدارس  كهجهت ثبت كليه فعاليت هاي بهداشتي و درماني در مدارس است مجموعه كاملي مدرسه  سالمتپرونده 
 )خانه هاي بهداشت شهري و روستايي، پايگاه ها واعم از (متوسطه تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني  و راهنمائي ي،يابتدا

و ) هاي بهداشتي اعم از خانواده، محيط، بيماري ها و بهورزانكارشناس  /پزشكان عمومي، كاردان(توسط كاركنان بهداشتي 
   .تكميل مي گردد ،مستقر در مدارس سالمتمراقبين 

كليه خدمات و فعاليت هاي اجرا شده در  شامل شش بخش بوده و كه با رويكرد مدارس مروج سالمت تدوين شده است اين پرونده

در امر بهداشت مدرسه  و از طرف ديگر كليه فعاليت هاي پرسنل بهداشتي ذيربط مدرسه به طور مستمر ثبت و نگهداري مي شود

درماني اوليه، معاينات هاي بهداشتي و  خدمات آموزش و ارتقاي سالمت، غربالگري و مراقبت ،و برنامه ريزي هماهنگي :شامل

از ..... خدمات بهداشت محيط و ايمني مدرسه و ها، خدمات بهداشتي و درماني و مديريت بيماري هاي پزشكي، دوره اي و مراقبت

   .اين طريق پايش مي شود

بهداشتي و  محتويات پرونده سالمت مدرسه شامل فرم هاي مخصوصي است كه كيفيت برنامه ريزي، مديريت و اجراي فعاليت هاي
بنابراين آشنايي دقيق با هر كدام از فرم ها و . درماني در مدرسه را مشخص كرده و در تعقيب و پيگيري آن ها نقش كليدي دارند

افزايش مهارت الزم در به كارگيري آن ها در روند انجام و ثبت فعاليت ها تاثير بسيار زيادي در ارتقاء شاخص هاي بهداشتي و 
  . خواهد داشتدانش آموزان  درماني مدرسه و
  : فعاليت ها شامل

  مدرسه در فرم مربوطه مشخصات كليثبت دقيق 

 و ثبت آن در فرم مربوطه استخراج اطالعات دانش آموزان به تفكيك پايه و جنس 

  ثبت آن در فرم هاي مربوطه و در مدرسههماهنگي و برنامه ريزي فعاليت هاي سالمت 

  موضوعات بهداشتي در مدرسه و ثبت فعاليت هاي آموزشي به عمل آمده در فرم مربوطهاجراي برنامه هاي آموزشي با 

  و ثبت نتايج آن ها در فرم مربوطهتوسط كاركنان بهداشتي غير پزشك انجام معاينات غربالگري بدو ورود به مدرسه 

 ش آموزان توسط پزشكان عمومي انجام معاينات پزشكي بدو ورود به مدرسه و معاينات دوره اي و بيماريابي در بين دان
 شاغل در مراكز بهداشتي و ثبت نتايج آن ها در فرم مربوطه

 پيگيري نتايج معاينات غربالگري و معاينات دوره اي دانش آموزان و ثبت روند آن در فرم هاي مربوطه 

  مدارس و دانش آموزان در طول سال  همكاري و مشاركت اولياي هاي واگير در مدرسه با مديريت بيماريبررسي و
 تحصيلي و ثبت روند اقدامات و مداخالت بهداشتي درماني در مدرسه

  انجام واكسيناسيون دانش آموزان و ثبت نتايج آن در فرم مربوطهبررسي وضعيت واكسيناسيون و 

 ه و اطالع محتواي اين فرم به مدير، در فرم مربوط و ثبت آن دانش آموزاني كه نياز به مراقبت ويژه دارند مراقبت پيگيري و
  معاونين و معلمان

  ثبت و پيگيري موارد حوادث و سوانح در بين دانش آموزان و ثبت كيفيت مراقبت و پيگيري به عمل آمده در خصوص
 حوادث اتفاق افتاده در فرم مربوطه

 ثبت موارد فوت و علت فوت دانش آموزان مدرسه در فرم مربوطه 

  كلياتي در مورد پرونده سالمت مدرسه
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  ،تعيين وضعيت ايمني و بهداشت مدرسه و پيگيري بهسازي عوامل محيطي موثر بر سالمت دانش آموزان بازديد، بررسي
، فرم پيگيري فعاليت هاي وضعيت ايمني و و بهداشت مدرسه فرم وضعيت ايمني(و ثبت نتايج آن در فرم هاي مربوطه 

 )بهداشت مدرسه

    :در مناطق شهري
نسخه الكترونيكي يا نسخه ( ي درماني كه مدرسه تحت پوشش آن مي باشد و يك نسخهمركز بهداشتيك نسخه از اين پرونده در 

داري مي شود و تمام فعاليت هايي كه در مدرسه انجام مي شود در مدرسه نگه )كه توسط آموزش و پرورش تهيه خواهد شد كتابي
مطابق با دستورالعمل توسط مراقب بهداشتي يا رابط مدرسه يا توسط پرسنل  كليه اطالعات، پس از هماهنگي با مسئولين مدرسهو 

در مدارس شهري . در قسمت مربوطه ثبت مي گردد در پرونده سالمت مدرسه وكه مدرسه را تحت پوشش دارد بهداشتي مركز 
ت روسا و پزشكان مراكز بهداشتي توسط كاركنان بهداشتي و با مشاركدر پرونده سالمت مدرسه، كليه فعاليت هاي پيش بيني شده 

  .برنامه ريزي، سازماندهي، اجرا و پيگيري مي شود رابطين سالمت مدرسه/مراقبين سالمت مدارس ون مديرا درماني شهري و

  :در مناطق روستايي
نسخه (مي باشد و يك نسخه  كه مدرسه تحت پوشش آن خانه بهداشتيك نسخه از اين پرونده در  نيزدر مناطق روستايي  

داري مي شود و تمام فعاليت هايي كه در در مدرسه نگه )كه توسط آموزش و پرورش تهيه خواهد شد الكترونيكي يا نسخه كتابي
مطابق با دستورالعمل توسط مراقب بهداشتي يا رابط  مدرسه انجام مي شود و كليه اطالعات، پس از هماهنگي با مسئولين مدرسه

در مدارس روستايي نيز كليه فعاليت هاي پيش بيني شده در . در پرونده سالمت مدرسه و در قسمت مربوطه ثبت مي گردد مدرسه
 توسط بهورزان و با مشاركت روسا و پزشكان مراكز بهداشتي درماني روستايي و مربيان خانه هاي بهداشت ،پرونده سالمت

  .برنامه ريزي، سازماندهي، اجرا و پيگيري مي شود ن سالمت مدرسهرابطي /مديرا ن مدارس و مراقبين سالمت شهري و
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با انتخاب مدير (يا يكي از كاركنان ذيصالح مدرسه مراقب سالمت  توسطدر مدرسه  امندرجات جلد پرونده سالمت مدرسه در ابتد

اين پرونده  .تكميل مي گرددبا مداد به شرح ذيل  )يا كاردان يا كارشناسبهورز اعم از( كاركنان بهداشتيدر مركزتوسط و) مدرسه
  .و هر گونه تغيير در قسمت مربوطه ثبت مي گردد در ابتداي سال تحصيلي بعد مورد بازنگري قرار مي گيرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مندرجات روي جلد

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كه مدرسه تحت دانشكده  /نام دانشگاه به ترتيب :عنوان پرونده سالمت مدرسه ينيپادر 

، شهري(و نوع مركز  مركز بهداشت شهرستان، نام مركز بهداشتي درماني /نام شبكه بهداشت و درمان پوشش آن قرار دارد،

در مناطق شهري نام پايگاه بهداشت و در مناطق روستايي نام خانه بهداشت و سپس نام  ،گردد ثبت )روستايي شهري روستايي و

  شرح قسمت هاي مختلف پرونده سالمت مدرسه

 



٦ 
 

كه مدرسه تحت  ، پايگاه يا خانه بهداشتي، نام و آدرس دقيق مركز بهداشتي درمانيروستايي كه مدرسه در آن قرار دارد قيد گردد

منطقه يا ناحيه آموزش و پرورش نام و ستان اداره كل آموزش و پرورش ادر قسمت بعدي نام پوشش آن است ثبت گردد، 

نوع آن بر حسب  شناسه مدرسه،/ كدمدرسه، نام  مجتمع آموزشي و پرورشي،ثبت شود و پس از آن به ترتيب نام شهرستان 

 ،روزانهمدرسه به صورت  عو سپس نو متوسطه،و  مقطع تحصيلي به صورت ابتدايي، راهنمايي دخترانه، پسرانه و يا مختلط بودن،

   .گردد ثبتشبانه و يا شبانه روزي 

  .دگرددر قسمت مربوطه ثبت مي تلفن مدرسه شماره و دقيق در انتها، نشاني 

  .پرونده بر حسب روز، ماه و سال در آخرين رديف نوشته مي شود شكيلتاريخ ت 

پرونده سيستم بهداشتي قرار گرفته و براي آن مدرسه تحت پوشش  در واقع اولين تاريخي است كهپرونده  شكيلتاريخ ت: نكته 

   .ماند تغيير نيافته و همواره به صورت ثابت باقي مي و اين تاريخ حتي در زمان تشكيل مجدد پرونده،تشكيل يافته است 

  :تذكر

شيفت پرونده باشد دو مدرسه تلقي شده و بايد براي هر نوبت يا ) صبح و عصر(مدرسه اي كه با يك نام داراي دو نوبت  -۱

  .جداگانه اي تشكيل و تمام فعاليت هاي مربوط به هر نوبت را در آن ثبت و نگه داري نمود

مجتمع آموزشي محسوب شده و براي آن يك  در صورتي كه مدرسه داراي يك شيفت با چند مقطع تحصيلي و دو جنس باشد -۲

      .پرونده تكميل شود
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هماهنگي، برنامه ريزي و مديريت فعاليت هاي سالمت در مدرسه از امور بسيار مهم و اساسي است و براي انجام هر فعاليت و 

برنامه ريزي مشترك با  ويناجراي هر برنامه اي در محيط مدرسه در زمينه هاي مختلف، ايجاد هماهنگي قبلي با اولياء مدرسه و تد
  .حضور آن ها يكي از ضرورت هاي غير قابل انكار مي باشد

روسا و پرسنل محترم مراكز بهداشتي درماني، پايگاه ها و خانه هاي بهداشت بايد قبل از انجام هر فعاليتي در مدرسه نسبت به اين 
سال تحصيلي طي جلسه مشتركي با حضور مدير، معاونين، موضوع توجه و عنايت خاصي داشته و تمام فعاليت ها را در اوايل 

 نماينده دانش آموزان يا شوراي دانش آموزي، نماينده معلمين، ط بهداشت مدرسه،بيا را دبير پرورشي، مشاور، مربي بهداشت
   پيش بيني، براي كل سال تحصيلي ) شوراي مدرسه(و مسئول انجمن اولياء و مربيان نماينده شوراهاي محلي  مسئول بوفه،

      ..... برنامه ريزي، هماهنگ و تصويب نموده و به عنوان برنامه عملياتي خود در خصوص بهداشت مدرسه و دانش آموزان و 
الزم به يادآوري است كه اين امر موجب وحدت نظر بيش تر بين مدرسه و . سر لوحه فعاليت هاي بهداشتي واحد مربوطه قرار دهند

الزم به توضيح  .شده و روند اجرايي فعاليت ها را نيز تسهيل خواهد كرد) اعم از مراكز يا خانه بهداشت(اني واحد بهداشتي درم
  .تا پايان سال تحصيلي الزامي مي باشد و برنامه ريزي و بررسي روند اجراي برنامه ها برگزاري دو جلسه هماهنگي ،است حداقل

  
  

  پايه مدرسه اطالعات عمومي و - ۱فرم شماره
  :مشخصات اداري و ساختماني

  .شناسه مدرسه ثبت گردد /در اين قسمت نام مدرسه و كد*
  .گذاشته شود)  (ي يا متوسطه بودن در مربع مربوطه عالمت يراهنما ي،يمقطع تحصيلي از نظر ابتدا*

  فعاليت ها هماهنگي و برنامه ريزي/مشخصات كلي مدرسه: بخش اول
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در صورتي كه مدرسه هيچيك . گذاشته شود)  (مشخصات مدرسه از نظر دولتي يا غير انتفاعي بودن در مربع مربوطه عالمت * 
نمونه مردمي، نمونه دولتي، شاهد و : مانند(از موارد عنوان شده نيست در قسمت ساير موارد عالمت زده شود و نوع آن ذكر گردد 

.(.......  
در صورتي كه . ه شودگذاشت)  (نوع مالكيت مدرسه از نظر استيجاري، دولتي يا شخصي بودن در مربع قسمت مربوطه عالمت * 

  .      نوع مالكيت هيچيك از موارد عنوان شده نيست در قسمت ساير موارد عالمت زده شود و نوع آن ذكر گردد
بودن، ) سال ۱۵عمر ساختمان باال تر از (يا قديمي ) سال ۱۵عمر ساختمان پائين تر از (نوع ساختمان مدرسه بر اساس نوساز * 

  .زده مي شود)  (خشت و گل، در مربع مربوطه عالمت / كپر/ چادره ،مقاوم سازي در مقابل زلزل
  .    مساحت مدرسه به متر مربع ثبت گردد* 
و در صورتي كه مدرسه داراي زير زمين بوده و زير زمين جزو فضاي ثبت شود  تعداد طبقات مدرسه با احتساب طبقه همكف* 

  . زده شود)  (مربع عالمت  در مقابل آن مربعي رسم و در آنآموزشي مي باشد 
در يك شبانه روز، تعداد دانش آموزان شيفت غالب مدرسه، تعداد كل كالس هاي درس موجود ) شيفت(تعداد نوبت تحصيل * 
  .در اين بخش ثبت گردد )با توجه به دستورالعمل  بهداشت محيط(مدرسه و حداكثر تعداد دانش آموزان كالس  فضاي فيزيكيدر
هيچيك از موارد عنوان  در صورتي كه نوع سيستم حرارتي. زده شود)  (رارتي مدرسه در مربع مربوطه عالمت نوع سيستم ح* 

)  (شده نيست در قسمت ساير موارد عالمت زده شود و در صورتي كه مدرسه فاقد سيستم حرارتي است در مربع ندارد عالمت 
  .زده شود

هيچيك از موارد عنوان  در صورتي كه نوع سيستم حرارتي. زده شود)  (المت نوع سيستم برودتي مدرسه در مربع مربوطه ع* 
)  (شده نيست در قسمت ساير موارد عالمت زده شود و در صورتي كه مدرسه فاقد سيستم حرارتي است در مربع ندارد عالمت 

  .زده شود
 نترل مي شود در مربع مربوطه عالمت در صورتي كه سيستم گرمايي و برق مدرسه توسط متخصصان آتش نشاني و برق ك* 

)  ( زده شود و در صورتي كه كنترل نمي شود در مربع كنترل نمي شود عالمت)  (زده شود.  
     :تسهيالت بهداشتي مدرسه

و در )  (در مربع دارد عالمت مطابق شرايط مدون در دستورالعمل پايگاه تغذيه سالم  در صورت وجود پايگاه تغذيه سالم*
  .   زده شود)  (در مربع ندارد عالمت  با شرايط مدون در دستورالعمل پايگاه تغذيه سالم صورت عدم وجوديا عدم  مطابقت

ساير  بابر اين اساس كه مدرسه اتاق بهداشت با تجهيزات كامل دارد، اتاق بهداشت با تجهيزات ناقص دارد، اتاق بهداشت مشترك * 
  .  زده شود)  (و در صورت عدم وجود اتاق بهداشت در مربع ندارد عالمت )  (در مربع مربوطه عالمت است واحد هاي مدرسه 

وجود  وجود مشاور تمام وقت يا نيمه وقت،( طبق دستورالعمل ه خدمات سالمت روان و مشاوره اي در مدرسهيدر صورت ارا* 
در صورت وجود يكي از موارد در ، ....)ن در معرض خطر وهاي هدف، شناسائي دانش آموزا برنامه هاي آموزشي ويژه گروه

  .زده شود)  (زده شود و در غير اين صورت در مربع خير عالمت )  (در مربع بلي عالمت مدرسه 
زده شود )  (، در مربع بلي عالمت مطابق دستورالعمل پايگاه تغذيه سالم ه خدمات پايگاه تغذيه سالم در مدرسهيدر صورت ارا* 
  .زده شود)  (در غير اين صورت در مربع خير عالمت و 
كم تر (در مربع مربوطه ) با احتساب زنگ ورزش و زنگ تفريح(زمان متوسط فعاليت ورزشي دانش آموزان در مدرسه در روز * 

   .زده شود)  (عالمت ) از نيم ساعت، نيم تا يك ساعت، بيش تر از يك ساعت
سازمان يافته فعال مانند بهداشتياران، پيشگامان سالمت، مروجين سالمت در مدرسه وجود دارد در چنانچه تشكل هاي بهداشتي * 

زده شود و اگر فعاليت ديگري غير از موارد ذكر شده در مدرسه اجرا مي شود در قسمت ساير توضيح )  (مربع مربوطه عالمت 
  . داده شود
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  :عوامل انساني مدرسه
نوشته شود، در صورت وجود هاي مربوطه  مدرك تحصيلي و رشته تحصيلي وي در قسمت ،ر مدرسهنام و نام خانوادگي مدي* 

زده شود و  نام و )  (عالمت  "دارد"در مدرسه در مربع  و خدمتگذار مربي ورزش ،رابط بهداشت، مشاورمعلم مراقب سالمت، 
. زده شود)  (در صورت عدم وجود، در مربع ندارد عالمت . آن ها نوشته شود ، مدرك تحصيلي و رشته تحصيلينام خانوادگي

  . در صورتي كه خدمتگذار در مدرسه وجود داشته باشد و دوره بهداشت را گذرانده باشد در اين قسمت ثبت گردد
  :تيم سالمت مدرسه

كارشناس پايگاه يا خانه يا  /كاردان /بهورز ،يطكاردان يا كارشناس بهداشت مح ،خانوادگي پزشك رابط مركز بهداشتينام و نام 
  .مركز بهداشتي درماني كه مدرسه تحت پوشش آن است نوشته شود

  

  
  

  

  استخراج اطالعات دانش آموزان –۲فرم شماره
سال تحصيلي در اولين ستون سمت : دانش آموزان به تفكيك پايه و جنس در سال تحصيلي جاري استخراج اطالعات جدول* 

تعداد كل دانش آموزان به ) دختر يا پسر(راست جدول نوشته شود سپس در هر ستون به تفكيك پايه تحصيلي و بر حسب جنس 
ل، دوم و سوم در مقطع راهنمايي، اول، دوم و سوم در ترتيب پايه هاي اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم در مقطع ابتدايي، او

  . و تعداد كل دانش آموزان به تفكيك جنس و پايه در ستون مربوطه ثبت مي گردد. مقطع متوسطه تكميل مي شود
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  كميته ارتقاي سالمت –۳شمارهفرم 
سالمت مدرسه پيش بيني شده است تا  ي در پروندهيها فرم ي مربوط به هماهنگي و برنامه ريزي مدارسبراي ثبت فعاليت ها

هاي بهداشتي  كارشناس/ كاردان( اعم از شهري و روستايي با مشاركت ساير پرسنل بهداشتي ،روساي محترم مراكز بهداشتي
ضمن برنامه ريزي اوليه در داخل .....) مستقر در مراكز و پايگاه هاي بهداشتي شهري، مربيان و بهورزان خانه هاي بهداشت و 

در ل بهداشت مدرسه با شوراي مدرسه مطرح و پس از تصويب، نتايج آن ها را يواحد بهداشتي حدود انتظارات خويش را در مسا
   .ثبت كنند ۳/۱فرم 

اين فرم براي ثبت شرح مباحث، مصوبات و پيگيري نتايج جلسات بهداشتي كه در خصوص هماهنگي، برنامه ريزي و بررسي 
  :نحوه تكميل آن به شرح زير استزان برگزار مي شود، تهيه شده است و مشكالت بهداشتي مدرسه و دانش آمو

به ترتيب تاريخ و ساعت انجام جلسه و نام مسئول جلسه  سپس .گردد در قسمت باالي فرم نام مدرسه و سال تحصيلي ثبت مي
  .....)، رئيس مركز بهداشتي درماني يا صبح به رياست مدير مدرسه ۱۱ساعت  ۷/۱۰/۸۹مثالً اولين جلسه در تاريخ (نوشته مي شود 

جلسه ضمن مرور مصوبات براي پويايي و كنترل اثربخشي جلسات بايد در جلسه هاي بعدي قبل از شروع دستور جلسه، مسئول 
  .جلسه قبل، نتايج حاصله از اجرا يا عدم اجراي هر يك از آن ها را براي اعضاء جلسه توسط مجريان مربوطه گزارش نمايد

ل مورد بحث در جلسه به همراه يبراي آمادگي بيش تر اعضاء جلسه، يادآوري اهداف تشكيل جلسه الزم و ضروري است و مسا
مثالً بحث در  .عضاء رسانده شده و در زمان تشكيل جلسه تحت عنوان دستور جلسه در محل مربوطه ثبت شوددعوتنامه به اطالع ا

ل بهداشت محيط مدرسه و اطراف آن مانند نحوه دفع بهداشتي زباله داخل مدرسه و اطراف آن، كيفيت انجام معاينات يمورد مسا
لويت بندي موضوعات آموزشي براي دانش آموزان پايه هاي مختلف و او. دانش آموزان در طول سال تحصيلي و زمانبندي آن ها

هفته بهداشت مدارس، روز (و تعيين زمانبندي آن، برنامه ريزي براي بزرگداشت ايام بهداشتي ) مدرسه و خانواده(اولياء آن ها 
  .....).اني كودك، روز جهاني بهداشت، هفته بهداشت رواني و هج

مسئول پيگيري و زمان د موضوعاتي كه جهت پيگيري و اجرا تصويب شده به صورت خالصه با قيد در بخش مصوبات جلسه، تعدا
در بخش حاضرين در جلسه، اسامي و سمت اعضاء حاضر در جلسه به صورت كامل نوشته و هر .هر كدام نوشته مي شود انجام 

  . كنددر انتها، مدير مدرسه مهر زده و امضاء مي  .يك از اعضاء امضاء مي كنند
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ل بهداشتي و يآموزش مسا يكي از خدمات بسيار مهم و در عين حال حساس مراكز بهداشتي و درماني و خانه هاي بهداشت،
بردن آگاهي و اين مهم در جهت باال . ها و اولياي مدارس مي باشد به دانش آموزان، والدين آن هاي زندگي فردي و اجتماعي مهارت

ها براي مراقبت از خود و جامعه شان صورت گرفته و از اين طريق فرهنگ  دانش بهداشتي و به دنبال آن توانمند ساختن آن
هاي زندگي دانش آموزان  همچنين از اين مسير مهارت. بهداشتي جامعه باال رفته و مردم از زندگي خويش لذت بيشتري خواهند برد

لذا توجه به آموزش بهداشت در مدارس به  .ها نيز افزايش مي يابد ته و ميزان بهره وري فردي و اجتماعي آنو جوانان ارتقاء ياف
اعم (يك اولويت اساسي در نظام بهداشتي داراي اهميت خاصي است و تمام همكاران بهداشتي و درماني در رده هاي مختلف  عنوان

هاي خود مد نظر قرار داده و نسبت  له توجه خاصي داشته و در برنامه ريزيئمسبايستي به اين  )ساير كادر بهداشتي از پزشكان و
  .به اجراي برنامه هاي آموزشي با موضوعات مختلف بهداشتي اقدام نمايند

  

  
  

  ......)هاي آموزشي در مدرسه فرم ثبت فعاليت(ه خدمات آموزشي و مروج سالمت يتدارك و ارا –۴فرم شماره
اين فرم به منظور سازماندهي و تعريف . فرم ثبت شوداين ل بهداشتي بايد در يعمل آمده در زمينه آموزش مساكليه فعاليت هاي به 

و فعاليت هاي  براي دانش آموزان و والدين آن ها اولياء مدرسه فعاليت هاي آموزشي درست فعاليت هاي آموزشي و ثبت صحيح
 ، دندانپزشك يا بهداشتكار دهان و دندان، كاردان اعم از پزشك(اي محيطي تمام كاركنان در نظام بهداشتي در سطح واحدهآموزشي 

   .طراحي شده استدر مدرسه  .........)هاي بهداشت خانواده، محيط، بيماري ها، مربيان و بهورزان خانه هاي بهداشت و و كارشناس 
   :ترتيب تاريخ در اين فرم درج و ثبت نمايند ضروري است كليه فعاليت هاي آموزشي انجام شده در مدرسه را به شرح زير و به

 .مي شود تاريخ آموزش يعني تاريخ روزي كه آموزش در مدرسه انجام شده است ثبت: تاريخ آموزشستون 

  خدمات آموزش و ارتقاي سالمت: بخش دوم
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هر موضوع آموزشي داده شده مثل آموزش بهداشت دهان و دندان، حوادث، بهداشت چشم، پيشگيري از : ستون موضوع آموزش

 ه شود و در هر رديفيالزم به ذكر است كه در هرجلسه فقط يك موضوع ارا .در اين ستون ثبت مي شود...... .رفتارهاي پر خطر و 

 .يك موضوع ثبت گردد فقط

الزم  .مشخص و قيد مي شود) والدين، كاركنان و دانش آموزان(در اين ستون گروهي كه آموزش گيرنده هستند : ستون گروه هدف

 .  به توضيح است كه در هر جلسه به يك گروه هدف آموزش داده شود

در مدارس مختلط اين ستون به تفكيك دختر و  .در اين ستون تعداد كل شركت كنندگان ثبت مي گردد: ستون تعداد شركت كننده

 ددپسر ثبت گر

  .به دقيقه ثبت مي شود) موزشحين آ(در اين ستون مدت زمان صرف شده براي آموزش : ستون مدت زمان آموزش

مشاوره و / بسيج اطالع رساني، آموزش چهره به چهرهبه تفكيك  مداخالت آموزشيدر اين ستون : مداخالت آموزشيستون 

 .مشخص مي گردد )كالس، كارگاه و يا همايش/ در قالب برگزاري جلسه( گروهي آموزش

سخنراني، پرسش و پاسخ، كارگاه : ته شده جهت آموزش ماننددر اين ستون شيوه آموزشي به كار گرف: ستون شيوه آموزش

آموزشي، پانل و ميز گرد، ايفاي نقش، استفاده از عكس و فيلم، داستان نيمه تمام، بحث گروهي، نمايش عملي، نمايش عروسكي، 

 .  افسانه ها و داستان ها ثبت مي گردد

وايت بورد، اورهد، : مورد استفاده جهت آموزش ماننددر اين ستون وسايل كمك آموزشي : وسايل كمك آموزشي ستون

 .ويژيواليزر، كامپيوتر، اوپك، اساليد، فيليپ چارت، پوستر، پمفلت، بوكلت ثبت مي گردد

رسانه هاي : فعاليت هاي مرتبط با مداخالت آموزشي در اين ستون در سه بخش :مداخالت آموزشيفعاليت هاي مرتبط با ستون 

 بر حسب نياز موضوع آموزشي و متناسب با گروه هدف براي آسان كردن يادگيري موضوع آموزشي آموزشي استفاده شده

در ستون مربوطه             ) ورزشي، هنري و فرهنگي( ايي نمايشگاه و برگزاري مسابقهپبر ،.....)سي دي و / فيلم ،پوستر، پمفلت(

ده شده از موارد عنوان شده در جدول نباشد در ستون ساير ثبت در صورتي كه رسانه آموزشي و مداخالت استفا. مي گردد ثبت

 .است ضروريدر قسمت رسانه ها ثبت تعداد رسانه آموزشي مورد استفاده . دشومي 

محيط، بهداشت اعم از پزشك، كاردان بهداشت خانواده، (خود نام خانوادگي و سمت  و نام مسئول برنامه آموزشي، :آخرستون در  

  . دكنمي را ثبت نموده و امضاء ........) بيماري ها، مراقب سالمت مدرسه، مربيان و بهورزان خانه هاي بهداشت و 
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آموزان و جوانان، ارزيابي مرتب وضعيت سالمت از ديگر فعاليت هاي مهم مراكز و پايگاه هاي بهداشت در مورد سالمتي دانش  

جسمي و رواني آن ها و انجام مراقبت هاي بهداشتي درماني مورد نياز اين گروه سني مي باشد كه از طريق اجراي برنامه معاينات 
جوانان داراي  بدو ورود به مدرسه و معاينات دوره اي آن ها مطابق دستورالعمل هاي موجود، ارجاع و پيگيري دانش آموزان و

براي اجراي صحيح . اختالل، بررسي و تكميل واكسيناسيون و انجام مراقبت هاي الزم در زمينه حوادث و سوانح معمول مي گردد
  .اين مراقبت ها فرم هاي مخصوصي در پرونده سالمت مدرسه وجود دارد كه در ذيل شرح داده خواهد شد

  

  
  

مدرسه توسط پرسنل مقطع ابتدايي فرم ثبت نتايج معاينات غربالگري ساالنه دانش آموزان (معاينات غربالگري ساالنه  –۵فرم شماره

  )بهداشتي و مراقبين سالمت
در اين فرم نتايج معاينات غربالگري نو آموزان بدو ورود به مدرسه كه توسط كاركنان بهداشتي غير پزشك و مراقبين سالمت 

در مدارس . اطالعات اين فرم از روي فرم هاي شناسنامه سالمت دانش آموزان تكميل مي گردد. انجام مي شود، ثبت مي گردد
  .گردددر فرم مذكور ثبت ) در دو رديف جداگانه(ور جداگانه مختلط، نتايج معاينات دختر و پسر به ط

   :نحوه تكميل اين فرم
  : در ابتدا در قسمت باالي فرم نام مدرسه ثبت مي گردد و سپس

  .مقطع و پايه تحصيلي دانش آموزاني كه ارزيابي و معاينه شده اند در اين ستون ثبت مي شود: ستون مقطع و پايه تحصيلي -
در اين ستون تاريخي كه  كه پرسنل بهداشتي غير پزشك و مراقبين سالمت، دانش آموزان را ارزيابي و : معاينات ستون تاريخ -

 .ثبت مي شود) از باال به پائين(سال / ماه/ معاينه كرده اند به روز

 .ثبت مي شود )دختر و پسر(در اين ستون جنس دانش آموزان معاينه شده : ستون جنس -

  غربالگري و مراقبت هاي بهداشتي و درماني اوليه: بخش سوم



۱٤ 
 

  .دانش آموزان تحت پوشش در اين ستون ثبت مي گرددكل تعداد : تحت پوشش دانش آموزانستون تعداد  -

  .تعداد كل دانش آموزاني كه ارزيابي و معاينه شده اند در اين ستون ثبت مي گردد: ستون تعداد دانش آموزان معاينه شده -

)  قد به سن(آن ها قدي رشد جسمي، وضعيت رشد  تعداد دانش آموزاني كه در بررسي: دانش آموزانقد به سن ستون ارزيابي  -

در ) كوتاه قدي( - z-score۳ و  -z-score۲و بين ) خيلي بلند قد+ (z-score۳، باالي )كوتاه قدي شديد( - z-score۳زير  ،به ترتيب

  . قسمت هاي مربوطه ثبت مي شود

        ،)الغري شديد( -z-score۳زير ها به ترتيب،  نمايه توده بدني آن: دانش آموزان) BMI(ستون ارزيابي نمايه توده بدني -

 z-score۳و  z-score۲و بين ) احتمال خطر اضافه وزن( z-score۲ و  z-score۱، بين )الغر( -z-score۳ و  -z-score۲بين

  . هستند در قسمت هاي مربوطه ثبت مي شود) چاق( z-score۳ يا باالي ) افزايش وزن(

 .در ستون مربوطه ثبت مي گردد يس سرتعداد موارد مبتال به پديكولوز: پديكلوزيس سرستون  -

پوسيده، تعداد دندان هاي پر شده، هاي پوسيده، تعداد افراد داراي دندان  هاي تعداد دندان ،در اين قسمت: ستون دهان و دندان -

عداد افراد داراي لثه ملتهب در قسمت مربوطه ثبت پر شده، تعداد افراد داراي مجموعه دنداني سالم، ت هاي تعداد افراد داراي دندان

 . مي شود

 .تعداد موارد مشكوك به ابتال به آسم و يا مشكوك به ابتال به سل در ستون مربوطه ثبت مي شود: ريهستون  -

        ثبت، هستندمشكوك به اختالالت روانپزشكي ي كه در ارزيابي اختالالت روانپزشكي، تعداد دانش آموزانمشكوك به ستون  -

 .مي گردد

تغذيه نامناسب، كم ( تعداد دانش آموزاني كه پس از ارزيابي داراي رفتارهاي پر خطر قيد شده در فرم: ستون رفتارهاي پر خطر -

 .هستند در ستون مربوطه ثبت مي گردد )تحركي و تماس با مواد دخاني

 .، ثبت مي گرددهستند ۹۰باالي صدك فشار خون دارا ي  تعداد دانش آموزاني كه پس از ارزيابي و معاينه : ستون فشار خون -

 . ثبت مي شود ،دارند ديدتعداد دانش آموزاني كه اختالل : ستون اختالالت بينايي -

 .ثبت مي شود ،شنوايي دارند كاهشتعداد دانش آموزاني كه : ستون اختالالت شنوايي -

تعداد دانش آموزاني كه پس از ارزيابي و معاينه ): اوتيسم(اختالل در آمادگي تحصيلي و اختالل رفتاري  :اختالل گفتاريستون  -

  .در پايگاه هاي سنجش داراي اختالالت گفتاري و اختالل در آمادگي تحصيلي هستند در قسمت مربوطه ثبت مي گردد

كارشناس يا كاردان بهداشتي به پزشك عمومي، تعداد / جاع شده توسط بهورزتعداد دانش آموزان ار: ستون تعداد موارد ارجاعي

  . دانش آموزان ارجاع شده اي كه داراي جواب هستند و تعداد بدون جواب ثبت مي گردد

ژنتيك و آلرژي، بيماري هاي (تعداد دانش آموزان مبتال به بيماري هاي نيازمند مراقبت ويژه : ستون بيماري نيازمند مراقبت ويژه -

 .در قسمت مربوطه ثبت مي شود) آسم، بيماري قلبي عروقي، صرع، ديابت ،)هموفيلي، تاالسمي، ساير(مادرزادي 
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مدرسه توسط پرسنل بهداشتي ساير مقاطع فرم ثبت نتايج معاينات غربالگري ساالنه دانش آموزان (معاينات غربالگري ساالنه   –۶فرم شماره
  )سالمتو مراقبين 

ي و متوسطه  كه توسط كاركنان بهداشتي غير پزشك و مراقبين سالمت ينتايج معاينات غربالگري دانش آموزان ورودي اول راهنما
در . اطالعات اين فرم از روي فرم هاي شناسنامه سالمت دانش آموزان تكميل مي گردد. انجام مي شود در اين فرم ثبت مي گردد

نحوه تكميل اين فرم به شرح ذيل          . نات دختر و پسر به طور جداگانه در فرم مذكور ثبت مي شودمدارس مختلط، نتايج معاي
  :مي باشد

  :در ابتدا در قسمت باالي فرم نام مدرسه ثبت مي گردد و سپس
  .ن ثبت مي شودمقطع و پايه تحصيلي دانش آموزاني كه ارزيابي و معاينه شده اند در اين ستو: ستون مقطع و پايه تحصيلي -
در اين ستون تاريخي كه  كه پرسنل بهداشتي غير پزشك و مراقبين سالمت، دانش آموزان را ارزيابي و : ستون تاريخ معاينات -

 .ثبت مي شود) از باال به پائين(سال / ماه/ معاينه كرده اند به روز

 .ثبت مي شود) دختر و پسر(در اين ستون جنس دانش آموزان معاينه شده : ستون جنس -

  .تعداد كل دانش آموزان تحت پوشش در اين ستون ثبت مي گردد: ستون تعداد دانش آموزان تحت پوشش -
  .تعداد كل دانش آموزاني كه ارزيابي و معاينه شده اند در اين ستون ثبت مي گردد: ستون تعداد دانش آموزان معاينه شده -
 ي، رشك و شپش،يي، شنوايستون تعداد دانش آموزاني كه مشكوك به اختالل بينا در اين :ستون موارد اختالالت جسمي و رواني -

  .هستند ثبت ميگردد )بهداشت روان( اختالل رفتاري كچلي،
در اين قسمت تعداد دندان هاي پوسيده، تعداد افراد داراي لثه متورم، تعداد دندان هاي پر شده و تعداد : وضعيت دهان و دندان -

  .شده به تفكيك و در ستون مربوطه ثبت مي گردد دندان هاي كشيده
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 در ستوم مربوطه است ۹۷و يا باالي صدك  ۳ها زير صدك  در اين قسمت تعداد دانش آموزاني كه قد به سن آن :اختالالت رشد -
 هستند  ۹۵و يا باالي صدك  ۹۵و  ۸۵بين صدك  ،۵و در قسمت شاخص توده بدني تعداد دانش آموزاني كه زير صدك.گردد مي ثبت

  گردد ثبت ميدر ستون مربوطه 
ديابت، بيماري قلبي عروقي، (تعداد دانش آموزان مبتال به بيماري هاي نيازمند مراقبت ويژه : ستون بيماري نيازمند مراقبت ويژه -

  .در قسمت مربوطه ثبت مي شود) صرع، آسم، هموفيلي و تاالسمي
  

  
  

فرم ثبت و پيگيري نتايج ارجاعات دانش آموزان توسط پرسنل بهداشتي و (ارجاع و پيگيري نتايج معاينات غربالگري ساالنه  - ۷هفرم شمار
  )مراقبين سالمت

پس از انجام معاينات غربالگري و شناسايي دانش آموزان داراي اختالل، ارجاع آن ها به پزشكان عمومي يكي از فعاليت هاي بسيار 
     همچنين انجام مراقبت هاي الزم بهداشتي و درماني آن ها و پيگيري بهبودي كامل . مند كاركنان بهداشتي استمهم و ارزش

دانش آموزان مزبور از اولويت هاي مهم و اساسي مراكز بهداشتي درماني، پايگاه ها و خانه هاي بهداشت به شمار مي آيد تا از اين 
  . طريق بخشي از سالمت اين گروه سني تامين گردد

ن محترم در زمينه ارجاع و لذا با توجه به اهميت بسيار زياد اين مسئله در نظام بهداشتي و درماني و جهت انعكاس زحمات همكارا
  .مراقبت افراد داراي اختالل، ثبت دقيق اطالعات اين دانش آموزان از حساسيت خاصي برخوردار است

از اين جهت فرم مخصوصي در پرونده سالمت مدرسه در نظر گرفته شده است تا نام و مشخصات دانش آموزاني كه در معاينات 
  .اين فرم ثبت گردد و مراقبت آن ها مطابق فرم پيگيري بيماري ها ادامه  يابدغربالگري، مشكوك به اختالل بوده در 
  :نحوه تكميل اين فرم به شرح زير است

  . در جاي خالي عنوان فرم، نام مدرسه ثبت مي شود
 .درج مي شود....... ، ۳، ۲، ۱رديف فعاليت ها به ترتيب : ستون رديف
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اگر دانش آموزي داراي چند اختالل . ادگي دانش آموزمشكوك به اختالل ثبت مي شودنام و نام خانو: ستون نام و نام خانوادگي

 .و پيگيري الزم انجام گردد گردد باشد به تعداد اختالل نام وي در فرم ثبت مي

 .در اين ستون ثبت مي شود ،پايه تحصيلي دانش آموز داراي اختالل: ستون پايه تحصيلي

زماني كه دانش آموز توسط كادر بهداشتي غير پزشك و يا مراقب سالمت معاينه شده است ثبت  تاريخ: ستون تاريخ انجام معاينات

  .مي گردد

 .شوداختالل يا بيماري كه دانش آموز به سبب آن ارجاع مي گردد به دقت ثبت مي : ستون نوع اختالل

، ارجاع داده  مي شود در اين پزشك عموميبه تاريخ روزي كه فرد جهت بررسي و انجام اقدامات درماني الزم : ستون تاريخ ارجاع

  .ستون ثبت مي شود

مشخص مي شود، در صورتي كه دانش  )(در اين ستون نتيجه ارجاع دانش آموز به پزشك عمومي با عالمت : ستون نتيجه ارجاع

است در ستون تاييد  زده و چنانچه اختالل شناسايي شده توسط پزشك تاييد شده )(آموز سالم باشد در ستون سالم عالمت 

 . زده مي شود)(در صورت نامعلوم بودن نتيجه در ستون بدون جواب عالمت . زده مي شود )(بيماري عالمت 

نتيجه اقداماتي كه در جريان ارجاع به عمل آمده است مطابق با فرم و در قسمت هاي مربوطه با عالمت : ستون اقدامات به عمل آمده

)(  دگردثبت مي . 

 . تكميل گردد) -(ه در برخي از موارد پيش بيني شده، اقدامي صورت نگرفته است ستون مربوطه با عالمت چنانچ

يد شده دانش آموز به گونه اي است كه نياز به خدمات حمايتي از قبيل عينك، يچنانچه اختالل شناسايي يا تا: ستون خدمات حمايتي

و يا خدمات ...... صورتي كه دانش آموز به خدمات ديگر مانند صندلي چرخدار و سمعك دارد در بخش مربوطه ثبت مي گردد و در 

 .درماني از قبيل روان درماني، فيزيوتراپي و غيره دارد در قسمت ساير و با ذكر نام خدمات ثبت مي گردد
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و درماني دانش آموزان و مدارس نيازمند تيم بهداشتي توانمند و در عين حال هماهنگ و منسجمي است كه مراقبت هاي بهداشتي 
ل پزشكي يوظايف هر كدام به صورت روشن و واضح تعيين و سطح بندي شده و هدايت فني اين تيم نيز به عهده فرد آشنا به مسا

ه خدمات بهداشت مدارس يظام مراقبت هاي اوليه بهداشتي درماني، تيم ارالذا با توجه به ساختار ن. و طبي در حد عمومي بايد باشد
كارشناس هاي بهداشت عمومي اعم از بهداشت خانواده،  /يس مركز بهداشتي درماني، پزشك عمومي مركز، كاردانيمتشكل از ر

ريت فني و اجرايي برنامه هاي در اين ميان پزشك عمومي ضمن مدي. محيط، بيماري ها، مراقبين سالمت مدارس و بهورزان است
بهداشتي در مدارس انجام ويزيت دوره اي، بيماريابي كليه دانش آموزان، پيگيري و مراقبت دانش آموز داراي اختالل و بيمار را نيز 

  .به عهده دارد و در اين خصوص انجام وظيفه مي نمايد
  :جام مي شودويزيت و معاينات دانش آموزان توسط پزشكان عمومي به سه صورت ان

شامل كودكاني كه هر سال تحصيلي در نظام آموزشي و مدارس ابتدايي ثبت نام نموده و در كالس اول : بدو ورود به مدرسه -۱
 . ابتدايي مشغول تحصيل مي شوند

و كاركنان  معاينه اين كودكان در مناطق شهري داراي پايگاه سنجش توسط كاركنان بهداشتي مستقر در پايگاه ها و توسط پزشكان
 .بهداشتي مستقر در مراكز بهداشتي انجام مي گيرد

 .در مناطق شهري فاقد پايگاه سنجش توسط پزشكان مراكز شهري انجام مي شود

در مناطق روستايي ويزيت تمام كودكان در بدو ورود به مدرسه توسط پزشكان مراكز روستايي با هماهنگي مربيان خانه هاي 
 .مي شود بهداشت و بهورزان انجام

  :معاينات دوره اي -۲
در پايه اول راهنمايي و پايه اول (پس از معاينات اول ابتدايي تمام دانش آموزان تحت پوشش بايستي به صورت دوره اي  

مورد بيماريابي قرار گرفته و تحت مراقبت كامل قرار  ۰۲شود مطابق نسخه  و در مناطقي كه پزشك خانواده اجرا مي) متوسطه
  .گيرند

  : ويزيت مجدد -۳
و معاينات دوره اي بر اساس تشخيص پزشك، ) معاينات اول ابتدايي(تمام دانش آموزاني كه در معاينات بدو ورود به مدرسه 

بيماريابي شده و براي آن ها پرونده مراقبت و پيگيري تشكيل شده است بايد به طور مرتب تا بهبودي كامل ويزيت شده و تحت 
  . ار گيرندمراقبت و پيگيري قر

جهت ثبت فعاليت هاي پزشك عمومي در مورد ويزيت و مراقبت بهداشتي و درماني دانش آموزان فرم هاي جداگانه در پرونده 
سالمت مدرسه پيش بيني شده و ضروري است تا پزشكان محترم بعد از اتمام هر فعاليت، نتيجه آن ها را در فرم هاي مربوطه ثبت 

  : ه مي شود تا مطابق آن نسبت به تكميل فرم ها اقدام شوديمورد هر كدام به شرح زير ارا توضيحات الزم در. نمايند

  )توسط پزشكان عمومي مقطع ابتدايي مدرسهثبت نتايج معاينات دوره اي دانش آموزان (معاينات دوره اي پزشك -۸فرم شماره
فرم هاي آماري در خصوص معاينات بدو . مي گردداين فرم از روي دفتر معاينات دوره اي دانش آموزان توسط پزشك تكميل 

در مدارس مختلط، نتايج معاينات . و معاينات دوره اي نيز از روي اين فرم استخراج مي شود) معاينات اول ابتدايي(ورود به مدرسه 
  ثبت مي شود ) در دو رديف جداگانه(دختر و پسر به طور جداگانه در فرم مذكور 

  :شرح زير استنحوه تكميل اين فرم به 
  

  معاينات دوره اي و مراقبت هاي پزشكي: بخش چهارم
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  .مقطع و پايه تحصيلي دانش آموزاني كه ارزيابي و معاينه شده اند در اين ستون ثبت مي شود: ستون مقطع و پايه تحصيلي -
در اين ستون تاريخي كه  كه پرسنل بهداشتي غير پزشك و مراقبين سالمت، دانش آموزان را ارزيابي و : ستون تاريخ معاينات -

 .ثبت مي شود) ينياز باال به پا(سال / ماه/ معاينه كرده اند به روز
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 .ثبت مي شود) دختر و پسر(در اين ستون جنس دانش آموزان معاينه شده : ستون جنس -

  .تعداد كل دانش آموزان تحت پوشش در اين ستون ثبت مي گردد: ستون تعداد دانش آموزان تحت پوشش -
  تعداد كل دانش آموزاني كه ارزيابي و معاينه شده اند در اين ستون ثبت مي گردد: ستون تعداد دانش آموزان معاينه شده -

كوتاه قدي (- z-score۳به ترتيب زير  قدي آن هاوضعيت رشد  تعداد دانش آموزاني كه در بررسي رشد جسمي،: ستون قد به سن -
  .مي باشد، در ستون مربوطه ثبت مي گردد )كوتاه قدي( -z-score۳ و  -z-score۲و بين  )خيلي بلند قد( +z-score۳، باالي ) شديد

 ،)الغري شديد( - z-score۳زير در اين ستون تعداد دانش آموزاني كه نمايه توده بدني آن ها  :)BMI(توده بدني ستون نمايه -
افزايش (z-score۳ و  z-score۲و بين ) احتمال خطر اضافه وزن(z-score۲ و  z-score۱، بين )الغر( -z-score۳ و  -z-score۲بين

  . ثبت مي شوددر ستون مربوطه هستند ) چاق( z-score۳ يا باالي ) وزن
  .مبتال به هپاتيت ثبت مي گردد در اين ستون تعداد دانش آموزان: ستون زردي اسكلرا -
  .در اين ستون تعداد دانش آموزان مبتال به كم خوني ثبت مي شود: ستون بررسي مخاط -
 .تعداد دانش آموزان مبتال به كونژنكتيويت يا اختالل بينايي در ستون مربوطه ثبت مي شود: چشمستون  -

 .اختالل شنوايي در ستون مربوطه ثبت مي شود ،تيت خارجياو ،تعداد دانش آموزان مبتال به اوتيت مديا: گوشستون  -

يا وجود بيماري تيروئيد بدون گواتر در ستون مربوطه ثبت        ) بزرگي تيروئيد(تعداد دانش آموزان مبتال به گواتر : تيروئيدستون  -
 .مي شود

     .ثبت مي شودتعداد دانش آموزان مبتال به بيماري آسم يا سل در قسمت مربوطه : ريهستون  -
تعداد دانش آموزاني كه در خطر ابتالء به بيماري زودرس قلبي عروقي يا مبتال به بيماري قلبي عروقي : قلب و عروقستون  -

  .هستند در ستون مربوطه ثبت مي شود
  .  هستند در ستون مربوطه ثبت مي گردد بيماري هاي جلديتعداد دانش آموزاني كه مبتال به : الالت جلديتخستون ا -
  .تعداد دانش آموزان مبتال به اسكوليوزيس، كيفوزيس، لوردوزيس در ستون مربوطه ثبت مي شود :ستون فقراتستون  -
  .تعداد دانش آموزان داراي اختالل شكل قفسه سينه ثبت مي گردد: ستون قفسه سينه -
  .  اندام غير طبيعي در ستون مربوطه ثبت مي شودتعداد دانش آموزان داراي : ها اندامستون   -
  .  در ستون مربوطه ثبت مي گردد هستند عفونت ادراريعدم نزول بيضه، تعداد دانش آموزاني كه مبتال به : ادراري تناسلي ستون -
تفكيك اختالالت موجود در فرم در ستون هاي  هتعداد دانش آموزان مبتال به اختالل روانپزشكي ب: اختالالت روانپزشكيستون  -

  .  مربوطه ثبت مي شود
تعداد دانش آموزاني كه در بررسي به عمل آمده تشخيص بلوغ زودرس در آن ها داده شده است در : در ستون بلوغ زودرس -

  .قسمت مربوطه ثبت مي گردد
و  Iدارند به تفكيك پره هيپرتانسيون، هيپرتانسيون مرحله تعداد دانش آموزاني كه افزايش فشار خون : افزايش فشار خونستون  -

  .در ستون مربوطه ثبت مي گردند IIهيپرتانسيون مرحله 
در جدول مبتال هستند ثبت          غير از موارد ذكر شده در اين ستون تعداد دانش آموزاني كه به اختاللي : ساير با ذكر نامستون  -

 .ي استالزامنام اختالل ذكر . مي گردد

در ستون اول تعداد دانش آموزان داراي اختالل، در . در اين قسمت نتيجه معاينات پزشك ثبت مي گردد: ستون نتيجه معاينات -
ستون اقدامات اوليه، تعداد دانش آموزاني كه تحت درمان سرپايي قرار گرفته اند يا ارجاع شده اند به تفكيك در ستون مربوطه ثبت 

در ستون مربوطه ثبت    ،نتيجه ارجاع، نتايج حاصل از ارجاع به تفكيك تاييد اختالل، فاقد مشكل و بدون جوابدر ستون  .مي گردد
قرار گرفته اند  تعداد دانش آموزاني كه در نتيجه ارجاع پزشك تحت درمان سرپايي يا بستري ،در قسمت تحت درمان و. مي شود

  .در ستون مربوط ثبت مي گردد
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  )توسط پزشكان عمومي مدرسهساير مقاطع ثبت نتايج معاينات دوره اي دانش آموزان (معاينات دوره اي پزشك -۸فرم شماره ادامه 
ي و اول متوسطه كه توسط پزشكان عمومي ويزيت شده اند اي دانش آموزان ورودي اول راهنمايدر اين فرم نتايج معاينات دوره 

رديف  در دو(مدارس مختلط، نتايج معاينات دختر و پسر به طور جداگانه در فرم مذكوردر . گردد از روي دفتر معاينات ثبت مي
  :ثبت مي شود نحوه تكميل اين فرم به شرح زير است) جداگانه

  .مقطع و پايه تحصيلي دانش آموزاني كه ارزيابي و معاينه شده اند در اين ستون ثبت مي شود: ستون مقطع و پايه تحصيلي -
در اين ستون تاريخي كه  كه پرسنل بهداشتي غير پزشك و مراقبين سالمت، دانش آموزان را ارزيابي و : معايناتستون تاريخ  -

 .ثبت مي شود) از باال به پايين(سال / ماه/ معاينه كرده اند به روز

 .ثبت مي شود) دختر و پسر(در اين ستون جنس دانش آموزان معاينه شده : ستون جنس -

  .تعداد كل دانش آموزان تحت پوشش در اين ستون ثبت مي گردد: ش آموزان تحت پوششستون تعداد دان -
  تعداد كل دانش آموزاني كه ارزيابي و معاينه شده اند در اين ستون ثبت مي گردد: ستون تعداد دانش آموزان معاينه شده -
  . دگردثبت مي  مي باشند، )كم خوني(ه آنمي مبتال ب به عمل آمدهتعداد دانش آموزاني كه در بررسي در اين ستون  : آنمي -
  .در اين ستون تعداد دانش آموزاني كه مبتال به گال يا كچلي هستند در قسمت مربوطه ثبت مي شود: پوست و مو -
  . ثبت مي شودتيروييد بزرگ دارند تعداد دانش آموزاني كه در بررسي هاي انجام شده در اين ستون : بزرگي تيروييد -
  .دگردثبت مي و چشمي  تعداد دانش آموزان مبتال به اختالل بيناييدر اين ستون : چشم و اختالالت بينايي -
  . ثبت مي شود ت در گوش و حلق و بيني دارندتعداد دانش آموزاني كه اختالالدر اين ستون : گوش و حلق و بينياختالالت  -
 وزاني كه در بررسي هاي انجام شده مشكوك به كيفوزيس، لوردوزيس،تعداد دانش آمدر اين ستون : ستون فقرات و اندام -

  .صافي كف پا  بوده انددر قسمت هاي مربوطه ثبت مي شود، راه رفتن غير طبيعياسكوليوزيس، 
  تعداد دانش آموزاني كه مبتال به اختالالت شكل قفسه سينه هستند، ثبت مي شوددر اين ستون : قفسه سينه - 
  .  دگردبزرگي كبد دارند در ستون مربوطه ثبت مي  بزرگي طحال،داراي تعداد دانش آموزاني كه تون در اين س: شكم -
  .ثبت مي شودقلبي عروقي هستند  تعداد دانش آموزاني كه مشكوك به اختالالتدر اين ستون : قلب و عروقاختالل  -
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  .اختالالت دستگاه ريوي  هستند ثبت مي شودتعداد دانش آموزاني كه مشكوك به در اين ستون : اختالل ريوي -
كليوي هستند در ستون اختالل هيدروسل ويا  تعداد دانش آموزاني كه مبتال به هرني،در اين ستون : اختالل ادراري تناسلي -

  .  مربوطه ثبت مي گردد
دا دانش آموزان مبتال به اختالالت تع: و پرفشاري خون ستون هاي اختالل سايكولوژيك، اختالل نورولوژيك، اختالل روند بلوغ -

  .گردد مربوطه ثبت مي پرفشاري خون در قسمتو  روند بلوغ نورولوژيك، سايكولوژيك،
  

  
  

دانش آموزان توسط   فرم ثبت و پيگيري نتايج معاينات دوره اي( ارجاع و پيگيري نتايج معاينات دوره اي پزشك عمومي -۹فرم شماره

  ):پزشكان عمومي
سرپايي، ارجاع دانش آموزان مشكل دار به سطوح باالتر و پيگيري بيماري آن ها يكي از فعاليت هاي بسيار مهم و ارزشمند درمان 

پزشكان محترم مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي مي باشد كه بايد در جريان انجام معاينات دانش آموزان، مورد توجه 

توجه به اهميت بسيار زياد اين مسئله در نظام مراقبت هاي اوليه بهداشتي درماني، ثبت  با. قرار گرفته و به آن توجه جدي شود

دقيق اطالعات چنين دانش آموزاني از حساسيت خاصي برخوردار بوده و الزم است كليه اقدامات به عمل آمده پس از شناسايي 

  .بيماري دانش آموز در پرونده سالمت درج شود

در پرونده سالمت مدرسه پيش بيني شده است تا مشخصات دانش آموزاني كه در ويزيت و معاينات ۲/۴به اين منظور فرم شماره 

  . دوره اي بيماريابي شده و نياز به ادامه درمان و پيگيري دارند ثبت گردد

  :نحوه تكميل فرم به شرح زير است

  .درقسمت باالي فرم نام مدرسه در جاي خالي ثبت گردد

  .درج مي شود.... ، ۳، ۲، ۱ليت ها به ترتيب رديف فعا: ستون رديف

  .نام و نام خانوادگي دانش آموز داراي اختالل ثبت مي شود: ستون نام و نام خانوادگي دانش آموز
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  .در اين ستون مقطع و پايه تحصيلي دانش آموز بيماريابي شده ثبت مي گردد: ستون پايه تحصيلي

..... يد، قلب و عروق و يسايي شده در دانش آموز مانند اختالل شنوايي، بينايي، تيرودر اين ستون اختالل شنا: ستون نوع اختالل

  .ثبت مي شود

اختالل يا بيماري دانش آموز طوري است كه پزشك عمومي مي تواند با تجويز : درمان سرپايي -۱: ستون اقدامات به عمل آمده

اختالل و بيماري دانش آموز به گونه اي است كه تشخيص و : صصيارجاع به مراكز تخ - ۲. دارو نسبت به بهبودي آن اقدام كند

درمان آن نيازمند اقدامات تخصصي توسط متخصص ذيربط مي باشد كه در اين صورت نسبت به ارجاع دانش آموز به مراكز 

  .تخصصي اقدام مي شود

اشد، پيگيري نتيجه آن مورد تاكيد در صورتي كه دانش آموز به متخصص يا مراكز تخصصي ارجاع شده ب: ستون نتيجه ارجاع

، بنابراين دانش آموزي كه )يا قبل از صدور گواهي تندرستي، يا در طول سال تحصيلي و ترجيحاً تا سه ماه پس از معاينات(است 

  . نتيجه ارجاع او مشخص نشده باشد، سير مراقبت او ناقص و فاقد ارزش الزم است

  :به ثبت آن به شرح زير در اين ستون اقدام شودپس از پيگيري نتيجه ارجاع، بايد نسبت 

در صورتي كه اختالل شناسايي شده توسط پزشك متخصص تاييد گردد و توسط متخصص تحت درمان دارويي قرار گيرد در 

 .مشخص شود )(ستون مربوطه با عالمت 

است در ستون ) درمان دارويي يا عمل جراحياعم از (در صورتي كه اختالل يا بيماري نيازمند بستري و انجام مراقبت تخصصي 

  .مشخص شود )(مربوطه با عالمت 

 .ثبت شود )(در صورتي كه نتيجه ارجاع دانش آموز به مراكز تخصصي مشخص نباشد در قسمت بدون جواب عالمت 

تخصصي، در مواردي الزم  پس از انجام درمان سرپايي يا: ستون اقدامات بهداشتي و درماني به عمل آمده پس از تاييد بيماري 

  :است تا پزشك عمومي اقدامات بهداشتي درماني ديگري را به شرح ذيل اقدام و مورد پيگيري قرار دهد

در اختالالت روانپزشكي و در برخي از بيماري ها مانند بيماري دهان و دندان،آسم، قلب و عروق، فشارخون، : آموزش و مشاوره

است تا با دانش آموز، والدين دانش آموز يا اولياء مدرسه مشاوره شده و توصيه هاي الزم مراقبتي الزم و ضروري ....... ديابت و 

 .ه گردد، در اين صورت بايستي نسبت به ثبت آن در ستون هاي مربوطه اقدام شوديبه آن ها ارا

است كه نياز به خدمات حمايتي از چنانچه اختالل شناسايي شده و تاييد شده دانش آموز به نوعي : خدمات حمايتي و توانبخشي

دارد بايستي نسبت به تهيه و تامين آن به نحو مقتضي توسط دانش آموز، خانواده وي، .....) ويلچر و (قبيل عينك، سمعك و ساير 

ي در برخ. اقدام، و در قسمت هاي مربوطه عالمت زده شود...... مدرسه، موسسات دولتي، موسسات خيريه غير دولتي و  ياوليا

ي ها و مهارت هاي دانش آموزان از خدمات توانبخشي نظير گفتار درماني، يموارد نيز ضروري است براي بازگرداندن توانا

استفاده شود، در چنين مواردي نيز بايستي نتايج اقدامات به عمل آمده در ستون مربوطه ثبت ..... فيزيوتراپي، روان درماني و ساير 

 .شود

سهولت در تماس با دانش آموز و خانواده اش و تداوم مراقبت دانش آموز و اطالع از سالمت او، گرفتن براي : در آخرين ستون

لذا همكاران محترم بايد از دانش آموزاني كه به مراقبت نياز دارند، شماره تلفني را كه بتوان به . شماره تلفن الزم و ضروري است

  . اخذو در اين ستون درج نمايندراحتي با بيمار يا خانواده وي تماس حاصل نمود،
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  .......)در سال تحصيلي....... فرم وضعيت بيماري هاي واگير در مدرسه(بررسي و مديريت  بيماري هاي واگير  -۱۰فرم  شماره 

تعداد زيادي از اين بيماري ها مسري و واگيردار بوده و . ايجاد مي گرددبر اثر ورود ميكروارگانيسم ها به بدن بيماري هاي عفوني 

عوامل اپيدميولوژيك . هستند) اعم از حيوان به انسان، انسان به انسان يا حيوان به حيوان(قابل انتقال از موجودي به موجود ديگر 

عدم تعادل در عوامل فوق . ونيت و ايمني ميزبانمهم در بروز اين بيماري ها عبارتند از عامل بيماري زا، شرايط محيطي و مص

موجب بروز اين بيماري هاي عفوني مسري و واگير مي شود و مداخله اپيدميولوژيك در اين بيماري ها و كاستن از بار آن ها يكي 

  .از وظايف حساس پزشكان عزيز مراكز بهداشتي درماني اعم از شهري و روستايي  به شمار مي آيد

ه ميزان بروز، شيوع و انتقال اين بيماري ها در محيط هاي پر ازدحام و مجتمع مثل سربازخانه ها، مراكز آموزشي و از آنجايي ك

تربيتي و اماكن عمومي از شدت بيش تري برخوردار است، لذا شناسايي به موقع اين بيماري ها و انجام اقدامات پيشگيرانه يكي از 

طريق مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت مد نظر قرار گرفته و نسبت به كنترل  موضوعات مهم و اساسي است كه بايد از

ل زير از اهميت مضاعفي برخوردار بوده و توجه يدر اين ميان مدارس و دانش آموزان با توجه به مسا. آن اقدام الزم به عمل آيد

  :جدي به آن لزوم بيش تري دارد

 .و متراكم تر است جمعيت دانش آموزي در مدرسه بيش تر

با توجه به وضعيت رشدي دانش آموزان مخصوصاً در سنين ابتدايي، آسيب پذيري آن ها نسبت به ساير  گروه هاي سني بيش تر 

 .است

 .قرار دارند )......گورستان، رودخانه هاي آلوده و ( برخي از مدارس، مخصوصاً در مناطق روستايي، در مجاور كانون هاي خطر

 . دسترسي به مدارس و دانش آموزان جهت انجام مداخالت پيشگيرانه سهل تر و آسان تر است

        لذا با توجه به اصول اپيدميولوژيك بيماري هاي عفوني، موارد فوق الذكر و اهميت پيشگيري اين بيماري ها در سنين مدرسه، 

   انش آموزان به جاي مي گذارند، برنامه ريزي جهت بررسيبا توجه به اثرات سويي كه در سالمت جسمي، روحي و تحصيلي د

همه گيري و جلوگيري از ابتالء دانش آموزان و پرسنل مدارس به اين بيماري ها و همچنين پيشگيري از شيوع آن با انجام اقدامات 

      شت مدارس محسوببه موقع در مدارس تحت پوشش مراكز بهداشتي و خانه هاي بهداشت يكي از فعاليت هاي ضروري بهدا

به اين منظور الزم است روساي محترم مراكز بهداشتي درماني، پزشكان، كاردان هاي مراكز بهداشتي درماني شهري و . مي گردد

مدير، (روستايي، مربيان و بهورزان خانه هاي بهداشت و رابطين مدرسه ضمن هماهنگي با مسئولين ذيربط مدارس تحت پوشش 

م بيماري هاي عفوني و مسري يو توجيه كامل آن ها در خصوص نحوه اطالع از وجود نشانه ها و عال) سالمت معاون و يا مراقب

در مدرسه و در بين دانش آموزان و كيفيت گزارش دانش آموزان مبتالء به مركز يا خانه بهداشت، اقدامات الزم را به عمل آورده و 

  .در آن ثبت نمايند ۱/۵با توجه به موارد پيش بيني شده در فرم شماره 

  
  
  
  

  درماني و مديريت بيماري ها خدمات بهداشتي،:بخش پنجم
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  : نحوه تكميل اين فرم به شرح زير است
  . در قسمت عنوان فرم، نام مدرسه و سال تحصيلي كه مورد يا موارد بيماري هاي مزبور در آن بررسي شده اند نوشته مي شود

پديكولوز، هپاتيت، سل، بيماري هاي تعداد دانش آموزان مشكوك به ابتال به هر كدام از بيماري هاي اسهال، زردزخم، سرخك، 
و مننژيت كه براي اولين بار و قبل از بررسي توسط واحد بهداشتي گزارش شده اند به تفكيك سه ) مانند آبله مرغان( بثوري جلدي

ي در سال تحصيلي توسط مدرسه ثبت مي شود و موارد ارجاع) بهار(و سه ماهه سوم ) زمستان(و سه ماهه دوم ) يزيپا(ماهه اول 
تعداد دانش آموزان مبتال به بيماري هايي غير از موارد ذكر شده، در قسمت . ستون ارجاع توسط كاركنان بهداشتي ثبت مي گردد

  . ثبت مي شود) نزاآولبا ذكر نام بيماري مانند آنف(ساير بيماري ها 
  . ييد قرار گرفته اند ثبت مي گردنددر ستون آخر مواردي كه بعد از بررسي توسط پزشك عمومي و واحد بهداشتي مورد تا

در رديف جمع، كل تعداد دانش آموزان مشكوك به ابتال به بيماري ها و نيز موارد تاييد شده توسط پزشك در پايان سه ماهه اول و 
  .دوم و سوم به تفكيك، در ستون مربوطه ثبت مي گردد

  
  )وضعيت واكسيناسيون دانش آموزانفرم بررسي ( بررسي و تكميل واكسيناسيون  - ۱۱فرم شماره 

ايمن سازي كودكان و نوجوانان به عنوان يك وظيفه اصلي در مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت مطابق برنامه ملي و 
در  )سالگي ۶(در اين برنامه كودكان از بدو تولد تا سن قبل از مدرسه . كشوري واكسيناسيون انجام و مورد پيگيري قرار مي گيرد

ديفتري و (نيز واكسن دوگانه ) سالگي ۱۴- ۱۶(در سن نوجواني . مقابل بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن، واكسينه مي شوند
  .به عنوان يادآور به اين گروه سني تزريق مي گردد) كزاز

غفلت كرده باشند، سنين مدرسه با توجه به اين كه ممكن است بعضي از والدين و خانواده ها در انجام واكسيناسيون فرزندانشان 

بهترين فرصت براي بررسي مجدد وضعيت واكسيناسيون آن ها به شمار مي آيد و ) پايه اول ابتدايي(به ويژه سن ورود به مدرسه 
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الزم است همكاران محترم واحدهاي بهداشتي و درماني ضمن بررسي دقيق سوابق اين كودكان از روي كارت واكسيناسيون، در 

اهده هرگونه نقص نسبت به تكميل واكسيناسيون دانش آموزان مطابق برنامه كشوري اقدام نموده و پس از آن مجوز صورت مش

 دانش آموزان اول متوسطه) دوگانه ديفتري و كزاز(همچنين واكسيناسيون توام بزرگساالن . حضور وي در مدرسه را تاييد نمايند

و يا تكميل واكسيناسيون آن ها مطابق با دستورالعمل كشوري ايمن سازي اقدام ، بررسي و در مورد انجام )سالگي۱۴- ۱۶سنين (

 .ثبت مي گردد ۲/۵نتايج اقدامات انجام يافته در اين خصوص در فرم شماره . نمايند

  :نحوه تكميل فرم به شرح ذيل است

وزان اول ابتدايي به تفكيك دختر و پسر تعداد كل دانش آم): سال اول ابتدايي(قسمت واكسيناسيون كودكان بدو ورود به دبستان 

      در ستون سوم تعداد. در ستون دوم تعداد دانش آموزاني كه واكسيناسيون آن ها ناقص است ثبت مي گردد. ثبت مي شود

كه در ستون چهارم تعداد دانش آموزاني . دانش آموزاني كه در زمان بررسي داراي واكسيناسيون كامل مي باشند، نوشته مي شود

واكسيناسيون ناقص داشته اند و مورد پيگيري قرار گرفته و واكسيناسيون آن ها در مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت 

  . ، ثبت مي گردداست مطابق برنامه ملي و كشوري واكسيناسيون تكميل گشته

ل دانش آموزان اول متوسطه به تفكيك دختر و تعداد ك): پايه اول متوسطه(ساله  ۱۴ - ۱۶قسمت واكسيناسيون توام دانش آموزان 

  در ستون دوم تعداد دانش آموزاني كه در زمان بررسي، واكسن توام يادآور خود را دريافت نكرده اند، ثبت . پسر ثبت مي شود

در . ت مي شوددر ستون سوم تعداد دانش آموزاني كه در زمان بررسي، واكسن توام يادآور خود را دريافت كرده اند، ثب. مي شود

ستون چهارم تعداد دانش آموزاني كه در زمان بررسي واكسيناسيون توام يادآور خود را دريافت نكرده اند و اقدام جهت تكميل 

  .واكسن توام آن ها به عمل آمده نوشته مي شود

  
  



۲۷ 
 

مراقبت دانش آموزان نيازمند مراقبت ويژه  فرم ثبت و پيگيري نتايج(پيگيري و مراقبت دانش آموزان نيازمند مراقبت ويژه  - ۱۲فرم شماره

  .....)درطول سال تحصيلي.....مدرسه
ديابت، صرع، آسم، آلرژي، بيماري هاي قلبي : دانش آموز نيازمند به مراقبت ويژه دانش آموزي است كه پزشك يكي از اختالالت

  .يد نموده استيوي تارا براي ....)  هموفيلي، تاالسمي و( عروقي، بيماري هاي ژنتيك و مادرزادي
  :نحوه تكميل فرم به شرح زير است

  . در قسمت عنوان فرم، نام مدرسه و سال تحصيلي نوشته مي شود

  .درج مي شود.... ، ۳، ۲، ۱رديف فعاليت ها به ترتيب : رديف

  .نيازمند به مراقبت ويژه ثبت مي شود نام و نام خانوادگي دانش آموز: نام و نام خانوادگي

  .در اين ستون پايه تحصيلي دانش آموز نيازمند به مراقبت ويژه ثبت مي گردد: تحصيليپايه 

  .ثبت مي شود ،توسط پزشك در اين ستون اختالل شناسايي شده در دانش آموز: نوع اختالل تاييد شده

خصوص اين اختالل توسط  در صورتي كه دانش آموز داراي اختالل، والدين دانش آموز و يا اولياء مدرسه در: آموزش و مشاوره

  . كاركنان بهداشتي مدرسه يا مركز بهداشتي درماني مورد آموزش و مشاوره قرار گرفته اند در ستون هاي اين بخش ثبت مي گردد

در اين قسمت روند مراقبت دانش آموز نيازمند : سير پيگيري و مراقبت هاي بهداشتي درماني به عمل آمده در طول سال تحصيلي

يژه تحت پوشش مراكز تخصصي يا ساير مراكز ومراقبت هاي بهداشتي به عمل آمده و نتايج حاصل از پيگيري توسط مراقبت و

  .پرسنل بهداشتي درج مي گردد

براي سهولت در تماس با دانش آموز و خانواده اش و تداوم مراقبت دانش آموز و اطالع از سالمت او، گرفتن : در آخرين ستون 

لذا همكاران محترم بايد از دانش آموزاني كه به مراقبت نياز دارند، شماره تلفني را كه بتوان به . ضروري است شماره تلفن الزم و

  . اخذ و در اين ستون درج نمايند راحتي با بيمار يا خانواده وي تماس حاصل نمود

  .الزم است محتواي اين فرم به اطالع مدير، معاونين و معلمان رسانده شود :توجه
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  .........)فرم ثبت موارد سوانح و حوادث در بين دانش آموزان مدرسه(پيگيري و كنترل موارد سوانح و حوادث  - ۱۳فرم شماره

و نيز هر گونه (منظور ثبت كليه حوادث و آسيب هايي است كه براي دانش آموزان در داخل مدرسه و مسير بين خانه و مدرسه 

و بالعكس اتفاق ......) اردو، بازديدهاي علمي و تفريحي، ورزش در باشگاه ها، مسابقات و : مثلفعاليتي كه مدرسه متولي آن است، 

  :به شرح زير تكميل خواهد شد ۴/۵فرم شماره .مي افتد مي باشد

وز، تاريخ اعالم وقوع حادثه توسط مدرسه به مركز به ر در ستون اول تاريخ مراجعه دانش آموز در زمان وقوع حادثه به مركز يا

در قسمت . ماه و سال ثبت گردد و نام و نام خانوادگي دانش آموز و پايه تحصيلي وي به ترتيب در ستون دوم و سوم ثبت گردد

و نوع ) افتادن يا ليز خوردن از سطوح غير بلند، ضربه با شي، سقوط از بلندي، تصادفات نقليه(شرح حادثه، به تفكيك نوع حادثه 

داخل مدرسه، مسير بين خانه و (و محل حادثه ) اي سرمايي، زخم ها و جراحات و آسيب هاي عمديسوختگي ها، آسيب ه(آسيب 

  . در قسمت مربوطه در جدول ثبت مي گردد) مدرسه

و نيز هر گونه فعاليتي كه مدرسه متولي (نتيجه حاصل از حادثه اي كه براي دانش آموز در داخل مدرسه و راه بين خانه و مدرسه 

غيبت بيش از دو (و بالعكس اتفاق افتاده ......) اردو، بازديدهاي علمي و تفريحي، ورزش در باشگاه ها، مسابقات و : آن است، مثل

  . نيز بايد در قسمت مربوطه ثبت گردد) هفته، نقص عضو و فوت

مشخص شود و در  )( مداخالت مورد نياز كه براي دانش آموز آسيب ديده انجام شده است بايد در ستون مربوطه با عالمت 

  .مشخص شود )(صورت ارجاع دانش آموز جهت درمان يا بستري ، مراتب بايد در ستون مربوطه با عالمت 
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بايد در ستون آخر نام و نام  )پرسنل بهداشتي مركز بهداشتي درماني يا مراقب بهداشت مدرسه (و در آخر مسئول پيگيري كننده 

  .نمايد خانوادگي خود را نوشته و مهر و امضاء

در ) بسته به نوع حادثه يا آسيب در ماه(ضروري است پس از بررسي علل حادثه يا آسيب، اقدامات انجام شده جهت رفع آن  :تذكر

  .قيد گردد "فعاليت بهداشتي محيط مدرسه"و يا فرم  "فعاليت آموزش بهداشت در مدرسه "فرم هاي 

منظور برخورد غير عمد با نيروهاي مكانيكي بي جان  -۲تعادل در زمين مسطح هر نوع ليز خوردن يا از دست دادن  -۱: توضيحات

گير كردن الي در، برخورد با اشياء تيز و برنده، هل داده شدن، گاز گرفته شدن به وسيله حيوانات اهلي و : يا جاندار است، مثل

طح مثل پله، صندلي، وسايل بازي، نردبان، داربست، هر نوع افتادن از روي زمين غير هم س - ۳......... وحشي، زير آوار ماندن و 

منظور سوختن هر  -۵.  منظور آسيب ديدن عابر پياده يا سرنشين داخل وسايل نقيله مي باشد -۴....... درخت، گودال، چاله و 

ه آسيب در هر قسمت از بدن هر گون -۶.  است......... قسمت از بدن با دود، شعله آتش، مواد داغ، جريان الكتريكي، مواد شيميايي و 

منظور زخم هاي باز و بسته در قسمت هاي مختلف بدن مي باشد، مثل آسيب داخل  - ۷ناشي از هواي سرد يا وسايل سرما زا  

استفاده عمدي از  -۸..........  شكمي، ضربه به سر، پارگي پوست، خونريزي، شكستگي، دررفتگي، پارگي و  كشيدگي تاندون ها و 

يا احتمال دارد باعث (بر عليه خود، فرد ديگر يا گروهي از افراد، كه باعث مي شود ) با هدف تهديد يا واقعيت(وان فيزيكي نيرو و ت

  .واقع شود........ آسيب جسمي، آسيب رواني، محروميت، مرگ يا ) شود

  
  

  ......)فرم گزارش فوت مدرسه(بررسي و گزارش موارد فوت  -۱۴فرم شماره 
  . و توسط مراقب سالمت يا فرد ذيصالح تعيين شده توسط مدير مدرسه تكميل مي گردد) سال تحصيلي(اين فرم ساالنه 

  :نحوه تكميل فرم به شرح زير است

  .در ابتدا در قسمت باالي فرم نام مدرسه نوشته شود



۳۰ 
 

  .درج مي شود.... ، ۳، ۲، ۱در اين ستون رديف موارد به ترتيب : رديف

  .ناحيه مدرسه ثبت مي گردد/ در اين ستون نام شهرستان و منطقه: شهرستان/ يهناح/ منطقه

  .در اين ستون نام و نام خانوادگي دانش آموز متوفي ثبت مي شود: نام و نام خانوادگي

  .دگرددر اين ستون پايه تحصيلي دانش آموز متوفي ثبت مي : پايه تحصيلي

  .ي گردددر اين ستون سن دانش آموز متوفي ثبت م: سن

  .نوشته مي شود) اعم از بيماري يا حادثه(در اين ستون علت منجر به فوت دانش آموز متوفي : علت فوت

  .در اين ستون تاريخ فوت دانش آموز ثبت مي شود: تاريخ

  . در اين قسمت اقدامات و پيگيري هاي به عمل آمده به دقت نوشته مي شود: توضيحات

  . و نام خانوادگي  خود را نوشته و امضاء مي كند در انتها فرد تكميل كننده، نام

مدارسي كه اعالم فوت داشته اند بايد در انتهاي سال تحصيلي نسخه اي از اين فرم را به كارشناسي سالمت منطقه شهرستان  :نكته

  . و مركز بهداشتي درماني مربوطه ارسال نمايند

  
  


