
 

 

 

 دو فـصـلـنـامه پـيـك سـالمـت كاركنـان
 مجتمع آموزشي پسرانه معلّم

 واحد پزشكي بهداشتي
 1401بهار و تابستان  -سال سيزدهم 

 24شماره مسلسل :  



 

 

ت نا پیک سال ص  دو 
ه           ی  کارنان ) ( و

قدم ری  ه ا رس ر : د  رد

ماره: ع ان  نا  
آموزشي -اخبار پزشكي و مطالب خبري : 

Monkeypox: public health advice for gay, bisexual and other men who have sex with men (WHO) 
آل پارس)هاي انتقال و پيشگيري از ابتال  آبله ميمون: ماهيت، راه شگاهي پل ايده  آزماي سايت  ) 
 (وزارت بهداشت)روغن ها و چربي ها 
 علوم پزشكي جهرم)رويارويي جديد جهان با بيماري ويروسي آبله ميمون شگاه   (دان
 گاه تحليلي خبري فستيوال همجنس بازان كانون شيوع آبله ميمون شد  )598(پاي
 غالمرضا نادري)كيست گانگليون چيست آموزشي دكتر   (وبالگ 

راهنماي باليني و مقاالت پژوهشي: 
 List of poten ally inappropriate medica ons for the elderly adapted to Brazillian pharmacopoeia 

(PRISCUS17) 
 First Aid Kits ‐ 33 Essen als to Prepare for Emergencies (e medicine health) 

ستاناي  الگوهاي غذايي مرتبط با چاقي بزرگساالن شهر تهران: مرور دامنه سالمت؛ زم آموزش بهداشت و ارتقاي  )1400( 
1400(پايش؛ بهمن و اسفند 19بررسي شيوع اگزما و عوامل مرتبط با آن در دوران كوويد( 
 (وزارت بهداشت)راهنماي كشوري مبارزه با بيماري تب خونريزي دهنده كريمه كنگو 

ساير موارد : 
 انتخاب شده است. سايت عصر انتظار و تصوير آن؛ از سيد اشرف الدين حسيني شعر پشت جلد؛ بند اول و آخر مخمس سروده 

سنيم، خبرآنالين و ...كرونا  كاريكاتورهاي  از: ت

 بهداشتي با رعايت -از شما جهت ارسال اخبار و مقاالت مفيد پزشكي
 شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نماييم:

 پيك سالمت در رد، قبول، ويرايش و يا تخليص مطالب آزاد است. -1
بدانيـم  " ،  " تازه هاي سالمت  "  ي عناوين     مطالب بايـد در محدوده     -2

 باشند. "نامه به سردبير" يا  "و سالمت باشيم
 قابل قبول است. با ذكر منابعي تأليفي يا ترجمه اي  مقاله -3
 با توجه به محدوديت صفحات، لطفاً طبق جدول زير رفتار نماييد. -4

 

 
 

 

 

 عنوان مطلب حداكثر تعداد كلمات

 نامه به سردبير 300

 تازه هاي سالمت 200

 بدانيم و سالمت باشيم 450



 

 

 

 فهرست مطالب

 1           مقابله با فراموشينامه به سردبير: 

 2-5                    تازه هاي سالمت بخش اول : 

 كرونا آمد و اگزما آورد!
 بيماري هايي كه بعداز كرونا بر سر زبان افتادند

 داروهاي نامناسب براي سالمندان
 بررسي چاقي در تهران؛ كدام غذاها متهم شدند؟ 

 6-10                                 بدانيم و سالمت باشيم       بخش دوم :  

 كيف كمكهاي اوليه
 چند سوال و جواب روغني

 بي خطر اما مزاحم

  11-15سالمت در مجتمع معلّم                                      بخش سوم : 

 جاي كدام آموزش خالي است؟
 آمارها چه مي گويند؟

 16         روايت تصويري سالهاي كروناطنز سالمت: 



 

 

آلزايمر نوعي اختالل مغزي است كه در طول زمان پيشرفت مي كند. در ابتدا حافظه كوتاه مدت         
آسيب مي بيند و به تدريج رفتار و گفتار فرد تغيير مي كند. ناراحتي و غـم، مشـكـل تـمـركـز،                           
مشكالت خواب و... از ديگر پي آمدهاي آن هستند  و نهايتاً بيمار توانايي هاي حركتي و كنتـرل                      

است يعني شبها، ناراحتي و عدم        سندرم غروب آفتاب  ادرار را از دست مي دهد. آلزايمر همراه با           
 آرامش بيمار بيشتر مي شود.

 بياييد اقداماتي كه احتمال ابتال به آلزايمر را كاهش مي دهد را از دو منظر مرور كنيم؛
 به ما مي گويد: پژوهش هاي علميالف) آنچه 

تغذيه سالم و استفاده از خوراكي هايي نظير سبزيجات، ماهي و حبوبات 
داشتن برنامه ورزشي منظم و تحرك جسماني 
برنامه هاي ورزش مغز و اجراي فعاليت ها و تمرين هاي تقويت ذهن 
كنترل فشارخون 
عدم استفاده از دخانيات 
نداشتن استرس زياد و حفظ آرامش در زندگي 

 به ما رسيده است احاديث و رواياتب) آنچه از 
(بر خوردن عسل، مويز و به تاكيد شده است) استفاده از خوراكي هاي مفيد 
مسواك زدن 
قرائت قرآن 
كوتاه كردن مرتب ناخن ها 
شانه كردن موي سر 

 رضا دوراني
 مدير مقطع متوسطه يك مجتمع معلّم 

 1  1401بهار و تابستان   -سال سيزدهم   -پيك سالمت كاركنان 

سردبير
 مقابله با فراموشي نامه به 



 

 

 

رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي در دوران همه گيري كرونا شيوع برخـي         
ي مـاجـرا     ها مثل سرماخوردگي و آنفلوانزا را كاهش داد اما سكه         بيماري

 روي ديگري هم دارد؛ افزايش موارد اگزما  
ها شروع ميشود سـپـس        اگزما مشكلي پوستي است كه با زبري و خشكي دست         

 پوست قرمز، ملتهب و پوسته پوسته شده و خارش پيدا مي كند. 
پژوهشگران هرمزگاني بعداز بررسي تحقيقات مرتبط با اگزما در دو سال           

شيوع اگزما در دوران كرونا افزايش تقريبا       اخير، به اين نتيجه رسيدند كه       
ز:           دوبرابري عبارتند ا آن  خطر اصلي مرتبط با  عوامل  داشته است. 

و قرار گرفتن در مـعـرض         دستكشدست ها، استفاده از       شستشوي مكرر 
 مواد شيميايي (الكل، وايتكس و...)

 راهكارهاي پيشنهادي در جهت كاهش اگزما:
استفاده از كرم و نرم كننده ها بعد از هر بار شستشوي دست و  قبل از خواب 
             و   30از مواد ضدعفوني كننده الكلي استفاده شود كه غلظت اتانول آن حدود

 حاوي نرم كننده هايي مثل گليسرول باشند 
                در هنگام نياز به شستشوي دست، از آب خيلي داغ و يا خيلي سرد استفـاده

 نشود و پس از شستن دستان آنها را خشك كرد. 
             ي توصيه نمي شود و درصورت نياز، بـرايپوشيدن طوالني مدت دستكش طب

 كاهش تعريق پوست از دستكش نخي در زير دستكش طبي استفاده كرد.

  1401بهار و تابستان   -سال سيزدهم   -پيك سالمت كاركنان  2
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 كنگو-* تب كريمه
بيمـاري حـيـوانـات       )  CCHF( تب خونريزي دهنده ويروسي كريمه كنگو       

است اما انسان هم مي تواند دچار آن شود و درصورت عدم درمان مرگ و               
مير بااليي دارد. بيماري از طريق كنه منتقل مي شود و شيوع بـيـمـاري                 

 بيشتر در فصول گرم سال همزمان با فصل فعاليت كنه هاست.
CCHF          خطر انتقال به انسان در   در حيوانات اهلي عالمت خاصي ندارد و

(تا حـداكـثـر       زمان ذبح حيوان آلوده و يا تماس با خون، پوست و الشه آن              
. افراد در معرض خـطـر عـبـارتـنـد از:                وجود دارد   ساعت پس از ذبح)      24

 دامداران، كارگران كشتارگاه، دامپزشكان و كاركنان بيمارستان ها.  

 ** آبله ميمون
دار و از نظر اندازه، بزرگترين ويـروس هـا              DNAپاكس ويروس، ويروسي    

هستند بنابراين سرعت انتقال بيماري به خاطر سنگيني نسبي كـاهـش            
كم   را از اين گروه مي شناختيم كه كم       (انساني)    مي يابد. قبالً بيماري آبله       
 شمسي مايه كوبي آن متوقف شد...   50ريشه كن و از اواسط دهه 

اما آبله ميمون كه قبالً محدود به برخي نواحي آفريقا و انتقال انسان به              
انسان آن نادر بود، پس از فستيوال چند ده هـزار نـفـره اخـيـر مـردان                      
همجنس گرا، به ناگهان ابتدا در اروپا و سپس سـايـر نـقـاط گسـتـرش                    

 غيرمعمول پيدا كرد.  
% 85دريافت كرده اند تا     (انساني)    بيني شده كساني كه واكسن آبله         پيش

و حـتـي از خـون آنـان بـتـوان                    نسبت به اين بيماري مصون باشنـد      
 تهيه كرد.) VIG(ايمونوگلوبين ضد آبله 
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 بيماري هايي كه بعداز كرونا بر سر زبان افتادند –2
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 بررسي چاقي در تهران؛ كدام غذاها متهم شدند؟   –4
مي توانستيم    »چرا برخي افراد چاق مي شوند     «قبالً اگر پرسيده مي شد      
اما حاال پـاسـخ       »چون بيشتر از نياز مي خورند     «به راحتي جواب دهيم:      

 اين سوال اينقدر هم ساده به نظر نمي رسد!
امروزه عالوه بر خوردن زياد، حداقل اين پنج عامل را نيز در چاقي دخيـل               

بيماريهاي جسمي يـا     ، برخي   تفاوت هاي ژنتيكي  ،  فعاليت  كم  مي دانند:    
 الگوهاي تغذيهو  دسترسي به انواع مواد غذايي، چگونگي رواني

سه عامل اول فردي هستند، عامل چهارم به جغرافياي محل زنـدگـي و                
فرهنگ از  (الگوهاي تغذيه)     وضعيت اقتصادي مرتبط است ولي عامل آخر        

ما تاثير مي گيرد و همين نكته سبب مي شود كه بيشتـر               و عادات جمعي  
 به دنبال رمز و رازهاي آن باشيم

  1401بهار و تابستان   -سال سيزدهم   -پيك سالمت كاركنان 

محققان برزيلي گروههاي دارويي پركاربرد را بررسي و فـهـرسـتـي از                 
داروهاي نامناسب براي سالمندان منتشر كرده اند. البته اين فهرست بـه             
اين معني نيست كه مصرف اين داروها در سالمندان منع مـطـلـق دارد،          
بلكه بهتر است پزشكان سعي كنند براي بيماران سالمند ساير داروهـاي            

 هم خانواده را انتخاب كنند. چند نمونه را ببينيد:

 داروهاي نامناسب براي سالمندان –3

 التهاب ضد -مسكّن  ضد فشارخون ضد افسردگي آنتي هيستامين آرام بخش ساير داروها

 نيتروفورانتوئين
 باكلوفن

 ديمن هيدرينات

 آلپرازوالم
 ديازپام
 فلورازپام

 كلرفنيرامين
 هيدروكسي زين

 كلماستين

 امي تريپتيلين
 ايمي پرامين
 كلوميپرامين

 متيل دوپا
 نيفديپين
 پرازوسين

 ايندومتاسين
 پيروكسيكام
 ملوكسيكام
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هـا و مـقـاالت          محققان دانشگاه ايران كليه پايان نـامـه        
الـگـوهـاي    سال اخير را كه روي          20فارسي و انگليسي    

كار كرده بودند بررسي كردند تـا         غذايي بزرگساالن تهراني  
كدام عادات غذايي ما ساكنين تهران بر      پي به اين راز ببرند      

 .چاق شدن يا نشدن ما تاثير دارد

متوجه نتايج گيج كننده    (به منابع مراجعه كنيد)       اگر مقاله نهايي را مطالعه كنيد       
گروه غذايي مطلوب و      6و گاه متناقض مي شويد اما در مجموع مي توان           

 نامطلوب را به عنوان فصل مشترك آنها فهرست كرد كه عبارتند از:

 به توافق نظر نرسيده اند!تخم مرغ و لبنيات و هنوز محققان درمورد 

  1401بهار و تابستان   -سال سيزدهم   -پيك سالمت كاركنان 

 كه موجب چاقي هستند نامطلوبالگوهاي غذايي  كه با چاقي رابطه منفي دارند مطلوبالگوهاي غذايي 

 سبزيجات و ميوه ها
 نداريمگزارش اقليت: 

 نوشابه، شيريني و دسر: قند و شكر و مواد حاوي آنها
در يك مقاله كمپوت، مربا، عسل و شيره انگور گزارش اقليت: 

 جزو الگوي غذايي مطلوب طبقه بندي شده است

  گوشت پرندگان و ماهي ها
 نداريمگزارش اقليت: 

  گوشت قرمز، گوشت فرآوري شده، امعاء و احشاء
در يك مقاله گوشت قرمز جزو الگوي غذايي گزارش اقليت: 

 مطلوب طبقه بندي شده است

 زيتون و روغن زيتون
 نداريمگزارش اقليت: 

 چربي هاي جامد يا اشباع
 نداريمگزارش اقليت: 

 غالت كامل
 يك موردگزارش اقليت: 

 غالت تصفيه شده
 يك موردگزارش اقليت: 

 حبوبات
 يك موردگزارش اقليت: 

با تاكيد بر مايونز، سيب زميني سرخ شده و : فست فود
 كره

 نداريم اما اجماع هم وجود نداردگزارش اقليت: 

 مغزها
 نداريم اما اجماع هم وجود نداردگزارش اقليت: 

 تنقّالت شور
 نداريمگزارش اقليت: 
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ثـابـت يـا         جعبه يا كيف كمك هاي اوليه به اشكال مختلـف         
 سفري، تقريباً در هر خانه اي پيدا مي شود اما...

جعبه هاي خانگي به تدريج كاركرد اصلي خود را از دست مي دهـنـد و                  
ي    مصرف شده   حاوي داروهاي غيرضروري يا تاريخ گذشته، باندهاي نيم       

 آلوده يا حتي ابزار متفرقه مي شوند!
 چند نكته كليدي كه بايد درمورد كيف كمكهاي اوليه رعايت كنيم

 از كمكهاي اوليه چه انتظاري بايد داشته باشيم؟هدف/  -يك
: سوختگي، بريـدگـي، خـراش،          آسيب ها و حوادث جزئي    رفع و رجوع      -1

 رگ شدن و فرورفتن تراشه   به خوردن، رگ گزش، پيچ

مشكالت شايع: تب، سرماخوردگي، درد،       درمان اوليه و عالمتي       -2
 آلرژي و مشكالت گوارشي  

 براي محصول نشاندار هزينه نكنيد، كيفي انتخاب كنيد كه: كيف يا جعبه/  -دو 

زخم بنــدي        حداقل دو محفظه      -1 وسايل  ز  ها ا رو داشته باشد تا دا
 جدا نگهداري شود.

 .باشدسبك  وكوچك امكان  داشته، تا حد ضدآبكيف سفري پوشش  -2

م
شي
ت با

الم
س

م و 
بداني

 

 كيف كمكهاي اوليه –1
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م ضروري ترين محتويات كيف كمكهاي اوليه:
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  1401بهار و تابستان   -سال سيزدهم   -پيك سالمت كاركنان 

 داروي ضد اسيد معده (مثالً فاموتيدين)
 قرص ضد اسهال (مثالً لوپراميد)

 پماد ضد التهاب پوست (مثالً كاالمين)
 قرص آسپيرين

 داروهاي آنتي هيستامين
 شربت ضد سرفه و داروي سرماخوردگي

 مسكّن (استامينوفن و بروفن ارجح است)
 پماد آنتي بيوتيك

 سرم شستشو و اشك مصنوعي روزانه
 كرم سوختگي و ضد آفتاب

 داروي ضد تهوع حركتي (ديمن هيدرينات)
 و

داروهاي مصرفي روتين افراد خانواده 
 يا همسفر

 نوار چسب و چسب زخم
 گاز استريل

 ضدعفوني كننده ها (مثل پد الكل)
 باند و باندكشي در ابعاد مختلف

 باند پارچه اي مثلث بزرگ
 كبريت و آتش زنه

 چراغ قوه
 دستكش طبي

 قيچي و تيغ يا چاقوي كوچك
 حشره كش

 كيف سرد و گرم (براي كمپرس)
 چند پالستيك فريزر

 سنجاق قفلي يا ابزار مشابه
 موچين يا انبرك
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 ؟آيا روغن و چربي همه اش ضرر است يا خاصيتي هم دارد -سوال
نه تنها خاصيت دارد بلكه جزو ضروريات زندگي انسان است امـا              -جواب

مثل هر چيز ضروري ديگري از جمله آب و حتي هوا، مصرف بـيـش از                  
 نياز يا انواع نامناسب آن باعث ضرر و زيان مي شود.

 ؟چربي چه خاصيتي دارد -سوال
 مهمترين خواص چربي: -جواب

           غني ترين منبع انرژي بـدن اسـت و
ضمناً با ايجاد حس سيري مـانـع از          

 خوردن بيش از اندازه مي شود.
   چهار ويتامينA  ،D  ،E    وK      ازطـريـق

 غذاي چرب جذب بدن مي شوند.
.چربي زيرپوستي گرماي بدن را حفظ مي كند 
         مثالً  پيش ساز اغلب هورمون هاست        برخي اعمال حياتي بدن وابسته به آن است)

همچنين گروهـي از اسـيـدهـاي چـرب             يا براي حفظ غشاي سلول الزم است)         
 ضروري در بدن ساخته نمي شود و بايد از طريق خوراكي تامين شود. 

 ؟چند نوع چربي داريم -سوال
 چربي هاي خوراكي دو گروه هستند: -جواب

ز شير گرفته مي شوند  حيواني؛ هايي كه ا روغن  و  هي، دنبه، كره   روغن ما
 دارند كلزا) و زيتون، آفتابگردان (مثل گياه منشا كه روغنهايي و مارگارين مغزها، نباتي؛

اما به جز دنبه، كره و روغن ها در بسياري از خوراكي ها چربي مـخـفـي        
  (حتي بدون دنبه)لبنيات، شيريني و شكالت، تخم مرغ و انواع گوشت وجود دارد: 

م
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ت با

الم
س

م و 
بداني
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 ؟روغن جامد خوب است يا مايع -سوال
اند،   درست شده   »اسيد چرب «چربي ها از اجزاي كوچكي به نام          –جواب

تفاوت شكل مولكولي اسيدهاي چرب باعث مي شود كه برخي روغـنـهـا              
جامد و برخي مايع باشند. در دماي معمول اتاق، روغني كه از اسيـدهـاي                

تشكيل شده، شكل جامد دارد و اگر اسيدهاي چرب آن           اشباع شده   چرب  
هد بود.اشباع نشده  خوا  باشند به فرم مايع 

دانـيـم     امروزه به اندازه سالهاي قبل، چربي هاي اشباع شده را مضرّ نمي           
 به شمار مي روند.  روغن هاي مايع سالم ترين شكل روغن هااما هنوز 

 ؟آيا همه روغنهاي نباتي سالم هستند  -سوال
هستنـد    Cis  فرم  اسيدهاي چرب طبيعي به     –جواب

 Transاما در اثر برخي شرايط به فرم غيرطبيعـي           
خطر ابـتـال بـه         Transآيند. اسيدهاي چرب       درمي

 دهند. مي افزايش راهاي قلبي  بيماريو  سرطان
روغن ترانس ايجاد مـي كـنـد؛            هيدروژناسيون يكي از شرايطي است كه     

چون نگهداري و حمل و نقل روغن جامد راحت تر اسـت و در صـنـايـع                     
قنادي كاربرد بيشتري دارد، با فرآيند هيدروژناسيون روغن هاي نباتي را            

نه        از فرم مايع به شكل جامد در مي آورند.            روغن و كره هاي نباتي هيدروژ
 (جامد) ناسالم هستند.

 ؟روغن فاسد هم مي شود -سوال
رطوبت، نور، هوا و نگهداري در ظروف فلزي منـجـر بـه فسـاد                   –جواب

روغن مي شود. ظرف روغن بايد غيرشفاف و در دار باشد. حرارت بـاال در         
 اغلب روغنهاي مايع باعث ايجاد تركيبات شيميايي نامطلوب مي شود.  

  1401بهار و تابستان   -سال سيزدهم   -پيك سالمت كاركنان 
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روي             كيست گانگليون    ر  ز مايع است كه معموالً ب و پر ا يك توده گرد 
دست يـا    تاندون ها يا مفاصل ايجاد مي شود. اين كيست ها معموالً روي            

به وجود مي آيد، اما مي تواند در انگشتان دست يا مچ پـا نـيـز                    مچ دست 
 ظاهر شود.  خطرناك نيست (غيرسرطاني)، اما شايد دردناك باشد.  

علت ايجاد دقيقاً مشخص نيست. اما به نظر مي رسد كه به داليلي مثـل                
آسيب و ضربه يا تحريك تاندونها و مفاصل در اثر فشار مكرر بـه وجـود                  
مي آيد، به خصوص اينكه بيشتر در كساني ايجاد مي شود كـه بـه مـچ                   

مردان       دست خود فشار زيادي وارد مي كنند.          اسـت و       در زنان سه برابر 
روز مي كند.سالگي  50تا  20اغلب در سنين   ب

شود   ولي گاهي الزم مي     رود  گانگليون معموالً بدون درمان از بين مي        كيست
براي استراحت به مفصل استفاده كند يا به كمك يـك        آتل  بيمار مدتي از    
 از شرّ آن خالص شود.جراحي ساده 

 بي خطر اما مزاحم  –3
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و    دانش آموزان برنامه هاي آموزشي واحدپزشكي براي دو گروه مخاطب         
 و به دو شيوه حضوري و نوشتاري اجرا مي شود. كاركنان

پي است كه در سه فصل پاييـز،          در  سيزده سال پي  دانش آموزان؛     -الف
آموزان   برگي پيك سالمت به دست دانش     8زمستان و بهار كتابچه كوچك      

معتقدنـد    2و1مقطع ما مي رسد. برخي از همكاران مقاطع متوسطه           4هر  
تـفـاوت   كه دانش آموزان متوسطه از اين پيك ها استقبال نمي كنند، اما              

ست كه بـاعـث مـي شـود            كادر اجرايي مقاطع نسبت به پيك ها        ديدگاه
 ها بي رغبت باشند!   ها به آن مشتاق و دبيرستاني دبستاني

 جاي كدام آموزش خالي است؟ –1

  1401بهار و تابستان   -سال سيزدهم   -پيك سالمت كاركنان 
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اما در بخش آموزش حضوري به دانش آموزان در مرحله آزمون و خـطـا             
 هستيم و تجربه كمتري داريم؛

و مقطعي كه بگذريم تاكنــون           -دبستان يك  هاي موردي  آموزش  ز  ا
 برنامه مدون آموزشي براي اين مقطع نداشته ايم.

ولــيــه آموزش    -دبستان دو  ز    كمكهاي ا ا
سال پيش در سه مرحله، طراحي و تدوين        4

شد. دانش آموزان از اين كالس ها استقـبـال           
خوبي كرده اند و حتي در ايام غيرحضـوري     

 بودن مدارس هم آموزشها تعطيل نشد.
در سال    مدون  آموزش  اولين  -يك  متوسطه
اجرا   هشتمگذشت براي پايه      كه  تحصيلي

شد. درصورت تمايل مسوولين آمـوزشـي        
پيشگيري از بيـمـاريـهـاي       مقطع، آموزش   

 هرسال تكرار خواهد شد. واگيردار
واحـدپـزشـكـي آمـوزش          95از سال     -دو  متوسطه

 دهـم درس آمادگي دفاعي پايه        امداد و نجات  بخش  
را به عهده گرفت و كتابچه آن هم تدوين شد. اما بـا               
تغيير مربي درس و مشكالتي مثل كرونا و تعطيـالت          

سال اخير ايـن بـرنـامـه           2-3ناگهاني باعث شد كه     
 اجرايي نشود.

لطفاً همكاران عزيز به ويژه كادر آموزشي، تغييرات پيـشـنـهـادي             
 خود براي آموزشهاي حضوري واحدپزشكي را اعالم نمايند.  

  1401بهار و تابستان   -سال سيزدهم   -پيك سالمت كاركنان 
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 (كه درحال مطالعه هستيد)    مجموعه پيك سالمت كاركنان     كاركنان؛    -ب
رسيده است. اما از        24فراز و نشيب هاي زيادي را طي كرده و به شماره            

آموزش چهره به چهره هم غاغل نبوديم و كارگاههـاي ضـمـن خـدمـت                  
 تقريباً بدون وقفه برگزار مي شود: 1389تابستانه از سال 

، روانپزشكي كودكان   (كاركنان خدمات)   ارتقاء سالمت   * كارگاههاي مخاطب خاص:         
 ) 2و1(كاركنان متوسطهروانپزشكي نوجوانان ) و 2و1(كاركنان دبستان

 شما چه عناويني پيشنهاد مي كنيد؟

 آمارها چه مي گويند؟ –2

  1401بهار و تابستان   -سال سيزدهم   -پيك سالمت كاركنان 

مشكالت 
روانپزشكي 
 *نوجوانان

مشكالت 
روانپزشكي 
 *كودكان

كمكهاي 
 اوليه

سالمت و 
 رسانه

سرطان را 
بهتر 
 بشناسيم

پزشك 
 خود باشيد

از جواني تا 
 سالمندي

از تولد تا 
 نوجواني

ارتقا، 
سالمت 
 *همكاران

مجموع 
 رضايت

كامل و 
 نسبي:

90  % 

مجموع 
كامل  رضايت

 و نسبي:
100-84  % 

رضايت از 
 محتوا :

 100-88 % 

نظرسنجي 
 برگزار نشد

نظرسنجي 
 برگزار نشد

رضايت از 
 محتوا :

 95-86 % 

مجموع 
كامل  رضايت

 و نسبي:
100 % 

مجموع 
كامل  رضايت

 و نسبي:
100-95  % 

نظرسنجي 
 برگزار نشد

سال از شروع به كار واحدپزشكي مي توان بـه كـمـك                 15پس از گذشت    
 آمار، به حقايقي درباره سالمت دانش آموزان و كاركنان دست يافت:

 موارد غيرطبيعي معاينات قلب و ريه دانش آموزان -1
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همـواره    قلبموارد غيرطبيعي معاينه    نمودار صفحه قبل نشان مي دهد:        
موارد غيرطبيعي معـايـنـه    % افراد معاينه شده ثابت بوده اما  10تا  5بين  
 روند رو به افزايشي دارد كه بايد مورد توجه قرار بگيرد.   ريه

 عوامل مؤثر در ميزان مراجعات كاركنان به واحد پزشكي -2
 اول نمودار را ببينيد:

 مـكـان    (دورشـدن  اولين تغيير مكان     *  

همسايگي   و  دبيرستان  همكاران  از  پزشكي  واحد
 )؛فلش بزرگتر -93با همكاران راهنمايي/سال

افت كامالً محسوس در مـراجـعـات         
به واحدپزشكـي     2همكاران متوسطه 

رخ داد و اين كاهش مراجعات تاكنون       
ادامه دارد... اما افزايش مـراجـعـات            

فقط در دو سال      1همكاران متوسطه 
اول حضور  واحـددر ايـن مـقـطـع             

 محسوس بود.  
(تغيير مكان مقـاطـع      جابجايي دوم   **  

 )؛كوچك فلش -/پارسال1متوسطه و 2دبستان
آگاهي همكاران از وجود پزشـك بـه         
واسطه تثبيت واحد در طي سالـيـان        
يا همزماني جابجـايـي بـا مـدارس           
غيرحضوري احتمـاالً بـاعـث عـدم          

 تغييرات آماري واضح شده است.
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 همه گيري كرونا؛*** 
كرونا و تعطيالت آن، به طور پيش بيني شده آمار مراجعات دانش آمـوزان              

 1فقط ميزان مراجعه كاركنان دبستـان     را كاهش داد اما در بخش كاركنان،        
 مراجعات نداشتند. آمار در چنداني و ساير مقاطع تغيير كاهش پيدا كرد

 مورد عجيب كاركنان ستادي؛  **** 
سـال قـبـل       10افزايش تعداد مراجعات همكاران ستاد به واحدپزشكي از  

در سه سال گذشته باالتـريـن آمـار مـراجـعـات               روند محسوس داشته و     
. ممكن است علت افزايش تدريجي تعداد كـاركـنـان            همكاران را داشته اند   

بخش ستاد و يا افزايش ميانگين سنّي آنان! و يا ساير علل باشد. حـدس                  
 شما چيست؟

تمام مراجعات همكاران به واحدپزشكي در سامانه ثبت شده است نكته: 
مراجعه به باشگاه مشتريان سامانه معلّم و و شما عزيزان مي توانيد با 

 اين موارد را مرور فرماييد. انتخاب منوي واحدپزشكي

 دوراني رضا آقاي جناب :سردبير) به (نامه شماره اين نويسنده همكار

زاده   ملك  و  طاولي  ديندوست، صداقت،   ها زارع، دهقاني،    سركار خانم ارزشمند    * از همراهي   
ــگــري     و جناب آقايان جنابي، جمشيدي، ذاكري و حامد صفري           ــال در انجام معاينات غرب

 كمال تشكر را داريم. 1400-1401دانش آموزان در سال تحصيلي 

ابراهيم نيا،  آقايان جناب و خانم مظاهري سركارعزيز  همكاران مجدانه هاي پيگيري ** و بابت
 سپاسگزاريم.توكلي، جعفريان، رفعتي، زنگنه، سريار، محمدعلي و يوسفي 

 استفاده شده است.“ جناب آقاي اسدي”از طرح همكار عزيز “ سالمت در مجتمع معلّم”در طراحي لوگوي 
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 هاي كرونا روايت تصويري سال

  1401بهار و تابستان   -سال سيزدهم   -پيك سالمت كاركنان 



 

 

تهران، پل مديريت، بلوار دريا، روبروي پارك دالوران، مجتمع آموزشي 
 پسرانه معلّم، مقطع متوسطه يك، واحد پزشكي 

 88575955تلفن : 
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 ديشـب به ســرم باز هـواي دگر افتاد
 در خواب مرا ســوي خراسان گذر افتاد
 چشمم به ضريــح شـه واالگهـر افتاد
 اين شعر همان لحظه مرا درنظر افتاد:

 با آل علي هركه درافتاد، ورافتاد

 اي قبله هفتـم كه تويي مظهر ياهـو
 اي حجت هشتم كه تويي ضامن آهـو
 ما جمله نموديـم به سوي حرمـت رو
 از عشق تو در قلب و دل ما شرر افتاد

 با آل علي هركه درافتاد، ورافتاد


