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 واحد پزشكي بهداشتي
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ماره: ع ان  نا  
اخبار پزشكي و گزارش خبري  : 

 Bigorexia: Why Teenage Boys Are Obsessed With Bulking Up (eMedicineHealth  –March 2022) 
 If You've Never Had COVID, Should You Relax or Worry? (eMedicineHealth  – March 2022) 

جزوات آموزشي، راهنماي باليني و مقاالت پژوهشي: 
 Evalua on and Treatment of Women with Hirsu sm (American Family Physician‐June 2003) 
 Workup of Microscopic Hematuria (Guidelines & Protocols Advisory Commi ee ‐July 2020) 

 1400پاييز  -(مجله پژوهش در پزشكيبررسي تأثير استفاده از قرص مكيدني عصاره سنجد بر ميزان رفلكس تهوع( 
 1398(جزوه آموزشي تكميلي كارگاه تابستانه مطالب آموزشي نيروهاي خدمات( 
) نكات كاربردي در سندرم التهابي چندسيستميMIS‐C1400بهار  -(مجله علوم پزشكي خراسان شمالي ) كودكان ( 

تصاوير : 
 سايت تبيان)پوستر پشت جلد ) 
 گاران جوان)نمودار آمار بستري كرونا به تفكيك سن  (باشگاه خبرن

 نامشخص است...تصاوير اينترنتي شده و مطالب قبالً گردآوري منبع اوليه برخي 

 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       بهداشت عمومي؛ ضامن تندرستي فراگيرنامه به سردبير: 

 2-5                    تازه هاي سالمت بخش اول : 

 در آرزوي داشتن سيكس پك
 جديدترين توصيه ها براي بيماران دچار ادرار خوني

 تاحاال كرونا نگرفته ام، خوشحال باشم يا نگران؟
 رهايي از عق زدن در معاينات پزشكي و دندانپزشكي

 نشانه هاي خطر در كودكان مبتال به كرونا

 6-10                                 بدانيم و سالمت باشيم       بخش دوم :  

 نكات ايمني خانه تكاني
 كابوس زنانه؛ صورت پر مو، سر كم مو

 كدام اندام مسوول حفظ ايمني بدن است؟  

 11-15سالمت در مجتمع معلّم                                      بخش سوم : 

 همراه با واحد پزشكي تقدير از همكاران
 مرور فعاليتهاي واحدپزشكي از ابتداي سال تحصيلي

 16        فهرست مطالب از اون نظر!طنز سالمت: 



 

 

علم و هنر پيشگيري از بيماري، طوالني كـردن عـمـر و               ” بهداشت عمومي اشاره به     
هاي سازمان يافته و انتخاب آگاهـانـه جـامـعـه،               ارتقاء سالمت انسان از طريق تالش     

 دارد. “ هاي دولتي و خصوصي، جوامع و افراد سازمان
اين مفهوم دربرگيرنده ي مجموعه دانش و هنر پيشگيري از بيماري و تامين، حفـظ               
و ارتقاي تندرستي و توانمندي بشر با استفاده از تالش دسته جمعي است كه منجر               
به توسعه جامعه مي شود. بهداشت در حوزه زندگي انسان گسترش يـافـتـه و بـه                      

رود. از اين رو مـطـابـق تـعـريـف                  طريقي ضامن سالمت فرد و جامعه به شمار مي        
WHO: World Health Organiza( استانداردي كه سازمان جهاني بهداشت   on    از (

هاي بهداشت    ها و وظايف و فعاليت      ها، سياست   سالمتي ارائه كرده است، بيان رسالت     
 كند.  عمومي، جهان شمول است و از فرد به سمت جامعه جهاني پيشروي مي

لذا اكنون ديگر معناي سالمت تنها به نبودن بيماري و نقص عضو، مـحـدود نشـده                  
سالمت عبارت است از تـامـيـن        شود؛    ميجسم، روان و جامعه     بلكه شامل سه محور     

و هرگونه نقص و آسيبـي كـه بـه هـريـك از              رفاه كامل جسمي، رواني و اجتماعي    
 شود. محورهاي سه گانه وارد شود، منجر به عدم تعادل و نقص سالمت مي

خالصه وار بايد گفت، هدف از سالمت عمومي؛ تامين، حفظ و ارتقاي سالمت بشري    
است و عمده ترين شاهراه تامين و تضمين توسعه پايدار جوامع بشـري، بـرقـراري                 
كيفي سالمت افراد جامعه است. لذا رسالت و وظيفه اصلي بـهـداشـت عـمـومـي،                     

 استقرار تندرستي جامع و فراگير و با كيفيت تك تك افراد جامعه است.

 سيد جواد رفعتي
 معاون آموزشي دبستان شماره دو مجتمع فرهنگي آموزشي پسرانه معلّم  
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سردبير
 بهداشت عمومي؛ ضامن تندرستي فراگير نامه به 



 

 

 

همه ما درمورد اثرات مخرّب رسانه ها بر ديدگاه دختران نوجوان نسبـت             
به شكل ظاهري بدن خود، مطالبي شنيده ايم؛ تحقيقاتي كه نشان داده             

تحت تـاثـيـر تـبـلـيـغـات            -در چند نسل-است چگونه دختران نوجوان   
پيدا كرده اند. اما كمـتـر بـه           اندام باربي شكل    تصويري تمايل به داشتن     

 تاثير اين تبليغات بر پسران نوجوان توجه شده است...
پسران به همان اندازه دختـران زيـر فشـار            پژوهش جديد نشان مي دهد      

كه آنها را به      هستند(به خصوص فيسبوك و اينستاگرام)        تبليغات رسانه اي    
 سوق مي دهد.سيكس پك سمت ايجاد اندام عضالني معروف به 

 ،اضطراب و استرس 
،ايستادن جلوي آينه و سلفي گرفتن هاي مكرر 
 ،پرداختن افراطي به ورزش 
 تمايل غيرعادي به رژيم هاي غذايي پروتئيني 
 و مصرف مكمل هاي دارويي 

 از جمله آثار اين هدف گذاري نامعقول در نوجوانان است.  
را براي مجموع اين اختالالت بـه         Bigorexiaروانشناسان اصطالح جديد    

درگير حدود يك سوم پسران نوجوان      كار مي برند و تخمين زده مي شود         
 آن باشند!
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آن    % مـوارد، عـلـت        10خون در ادرار اغلب اتفاقي كشف مي شود اما           
طر         سيگار  بدخيمي در مجاري ادراري است.        خ اسـت.  مهمترين عامل 

اهميت بيشتري دارد زيـرا ايـن          ،سال  50مردان باالتر از    ادرار خوني در    
 % مي رسد.   25آمار به 

علل متداول تر ادرار خوني عبارت است از: بيماري هاي بـافـت كـلـيـه،                   
عفونت هاي گذرا، انجام آزمايش در زمان نزديك به قاعدگي يا زناشويي،            

 ورزش سنگين و ضربه يا معايناتي كه باعث دستكاري ناحيه شده است.
 مي گويد كه چه مواردي نياز به پيگيري بيشتر هست؛ 2020راهنماي 

فلزي، برق، دخانيات، حفّاري، نفت، قير، پتروشيمي، رنگرزي،  كفش، چرم،             شيميايي،كار در صنايع    *  
رستوران، آرايشگري، نقاشـي،    مشاغل خدماتي   سازي، دريانوردي، لوله كشي و مكانيكي و نيز           الستيك

ساخت بام خانه و نظافت دودكش، نگهداري از حيوانات اهلي و خانگي، پرستاري، نظامي و انتـظـامـي،        
 آتش نشاني و رانندگي خودروهاي سنگين جزو مشاغل خطرناك از اين نظر هستند.

مي شوند: عفونتهاي مزمن، استفاده طوالني مدت از سـونـد يـا               التهاب مزمن   ** مواردي كه منجر به        
 استنت در مجراي ادرار، سنگ به ويژه سنگهاي عفوني يا سنگ مثانه

 در مواردي كه عامل خطر وجود دارد:بررسي هاي تكميلي 
بررسي كاركرد كليه، اندازه گيري فشارخـون، سـونـوگـرافـي و گـاهـي                

 اقدامات تخصصي تر اورولوژي
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 جديدترين توصيه ها براي بيماران دچار ادرار خوني –2

 عوامل خطر آماري عوامل خطر محيطي عوامل خطر مجاري ادرار

(با چشم  ماكروسكوپيادرار خوني 
 قابل رويت است)

 **مجاري ادراري التهاب مزمن

 حين ادرار عاليم تحريكيسابقه 
 شيستوزومياابتال به انگل خوني 

 ي يا تماس با دود سيگارسيگار
رنگ يا مشاغلي كه در تماس با 

 *هستند مواد شيميايي

 داروهابرخي 
 درماني در ناحيه لگن پرتو

 سال 40بيشتر از  سن
مذكر (سرطان مثانه  جنسيت

 در مردان سه برابر زنان است)
 سفيد آسيايي و اروپايي نژاد

 ابتالي قبلي سابقه
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 معاينات پزشكي و دندانپزشكي زدن در از عق رهايي –4

رفلكس تهوع واكنش محافظتي بدن است كه در برخي افراد شدت آن بـه              
طور نامتناسب باالست و با نزديك شدن هرگونه چوب معاينه پزشكي يـا             

 ابزار دندانپزشكي به حلق، سبب عق زدن و تهوع شديد مي شود.  
حاال محققان گروه دندانسازي و دندانپزشكي دانشگاه آزاد بـا سـاخـت               

و نــتــايــج            قرص مكيدني عصاره سنجد    رفته  جنگ اين مشكل  به 
دقـيـقـه       4-5كافيست بيمار پيش از معاينه به مـدت          خوبي گرفته اند؛    

 تا ميزان رفلكس تهوع كاهش يابد. قرص را در دهان بمكد

     1400پاييز و زمستان   -سال دوازدهم   -پيك سالمت كاركنان 

دانشمندان براي كساني كه طي اين دو سـال و انـدي جـهـانـگـيـري                      
 به آن مبتال نشده اند فرضيات گوناگوني را بررسي كرده اند: 19كوويد

ابتالي بي عالمت يا خفيف كه فرد متوجه بيماري نشده است 
سيستم ايمني قوي تر 
 مثالً افراد بازنشسته شرايط محيطي كه باعث شده با بيماري در تماس نباشند)

 كه اغلب از خانه خارج نمي شوند)
 محافظت ژنتيكي به دليل تفاوت در ژن مربوط به آنزيمACE2 

اما در نهايت هنوز به نتيجه قطعي نرسيده اند! و فقط اينطور جمعبندي              
 كرده اند:

و اگر تا به حال كرونا نگرفته ايد، خود را زره پوش فرض نكـنـيـد                  
 همان دستورات محافظتي كه به همه توصيه مي شود را رعايت نماييد:

 واكسن -پرهيز از تجمعات و رعايت فاصله فيزيكي -ماسك

 تاحاال كرونا نگرفته ام، خوشحال باشم يا نگران؟ –3
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 نشانه هاي خطر در كودكان مبتال به كرونا –5
از نظر آماري بسيار پاييـن بـود           19پيش از اين، ابتالي كودكان به كوويد      

شروع ديرهنگـام   -1اما دو عامل باعث افزايش ميزان ابتالي كودكان شد:           
 سويه اميكرون -2واكسيناسيون نسبت به بزرگساالن و كودكان 

 ساله ها) توجه كنيد 18به افزايش صعودي نمودار قرمز رنگ (زير  

راش اكنون الزم است عاليم خطر در كودكان مبتال به كرونا را بشناسيـم:                
پوستي، قرمزي دوطرفه چشمها، تورم دست و پا، اسهال و استفراغ حاد،            
تورم مخاط دهان، افزايش واضح تعداد تنفس، درد قفسه سينه، زردي و             

 .حالت شوك
در كودكان كرونايي كه تب آنـهـا        سازمان جهاني بهداشت توصيه مي كند       

روز طول كشيده است و عاليم پوستي و مـخـاطـي يـا افـت                   3بيشتر از   
 .  فشارخون دارند تست هاي آزمايشگاهي التهابي و انعقادي انجام شود

 1400پاييز و زمستان   -سال دوازدهم   -پيك سالمت كاركنان 



 

 

 6 

 موادي كه در نظافت استفاده مي شود معموالً دو دسته هستند:
 (صابون، پودر رختشويي، مايع شيشه پاك كن و...)پاك كننده مواد  -1
ماهيت اغلب آلودگي ها از نوع چربي است و شيوه عمل پاك كننـده هـا                  

اين است كه چربي ها را در خود حل و از سطوح جدا مي كنند. اين مـواد                   
 .  بايستي با آب مصرف شوندحتما 

. اگر در     سطوح بايد ساييده شوند   عالوه بر اين، حين كار با پاك كننده ها،          
، از دو حـال        »نياز به سايش نـدارد    «تبليغات يك شوينده ذكر شده بود       

خارج نيست: يا تبليغ دروغ است! يا از موادي تشكيل شده كه قطعاً براي                
 سالمت مضرّ است.

 

 
 (وايتكس، الكل، ساولن و...) ضدعفوني كننده يا گندزدامواد  -2

توليـد شـده انـد؛ قـبـل از                نابودي ميكروب ها  مواد شيميايي كه براي     
استفاده از آنها، سطوح مورد نظر بايد عاري از چربي يا هر ماده ديگـري               

اول بايد سطح مورد نظر با شوينده تمـيـز و كـامـالً                باشد يعني هميشه    
 و بعد در صورت نياز از گندزدا استفاده شود. آبكشي شود

م
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ت با

الم
س

م و 
بداني

 

 نكات ايمني خانه تكاني –1
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شناخت و تفكيك اين دو دسته مـاده و نـحـوه كـاركـرد                   
هركدام، اصل اول نظافت صحيح و ايمن است امـا نـكـات               

 مهم ديگري هم وجود دارند:
   ،مواد بي بو   را جدي بگيريد و سعي كنيد       عالمت استاندارد   هنگام خريد

 تهيه كنيد. اسانس ها ممكن است آلرژي زا باشد.
     را بخوانيد و طـبـق        توضيحات روي محصول    هميشه اول برچسب و

 شيوه مندرج رفتار كنيد.  
      ،محل را برقرار كنيد و از نظافت در محـيـط           تهويه  قبل از شروع به كار

مـاسـك   و      عينك محافظ، دستكـش   كوچك دربسته خودداري كنيد.      
 براي حفظ سالمت چشم، پوست و ريه فراموش نشود

  دقيقه با آب سرد      15شما شد، بالفاصله    مواد شيميايي وارد چشم     اگر
 شستشو بدهيد و درصورت عدم بهبود به پزشك مراجعه كنيد.

   دو ماده گندزدا اثر آنها را كمتر مي كند! و مخلوط كـردن              مخلوط كردن
مواد پاك كننده و گندزدا بخارات شيميايي خطرناك ايجاد مـي كـنـد،               

 جداً از اين كار پرهيز كنيد.
              .استفـاده  در نظافت خانه به ندرت نياز به استفاده از مواد گندزدا است

. به هـمـيـن     بيش از اندازه از گندزداها باعث مقاومت ميكروبي مي شود     
 دليل مواد آنتي باكتريال هم توصيه نمي شود.  

 رقيق كنيد.با آب سرد قبل از استفاده از وايتكس، آن را 
   آنها ممـكـن اسـت هـر مـاده اي را                 مراقب كودكان باشيد؛    حين كار

خوردني تصور كنند، به خصوص كه اغلب شوينده ها بسـتـه بـنـدي                
 رنگي و جذّابي دارند.
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به       هيرسوتيسم يعني    افزايش موهاي ضخيم وابسته 
يك بيــمــاري شــايــع    هورمونهاي مردانه در زنان     

ي حيات نيست امـا       است كه اگرچه اغلب تهديد كننده     
 ي روح و روان هست! تهديدكننده

اسـت و    افزايش هورمونهاي مردانه در بدن زنان        علت اين بيماري گاهي     
 .بدن به هورمونهاي مردانه افزايش حساسيتگاهي 

 است؛افزايش هورمونهاي مردانه * در مواردي كه علت هيرسوتيسم، 
 آن وجود دارد:مشكالت هورموني همراه اغلب 

، ريـزش مـوي سـر،          (چاقي شكمي به شكل سيـب)       آكنه، چاقي تيپ مردانه     
اختالل در چربي ها، مقاومت به انسولين، فشارخون باال، بيماري قـلـبـي،              

 ناباروري و اختالالت قاعدگي
 باشد:(دارويي) بيروني علت اين افزايش مي تواند 

، دانازول، ميكننـد)    غيرمجاز  استفاده  قدرتي ورزشهاي (در آنابوليك  استروئيدهاي
 متوكلوپراميد، فنوباربيتال، كلرپرومازين، تستسترون و پروژستين ها

 باشد كه:دروني يا 
 يا تومـور)  و    PCOكيستي/   ( تخمدان پلي   ترشح ميشود     تخمداناغلب توسط    

 (كوشينگ و يا هيپرپالزي مادرزادي)ربط دارد غده فوق كليه و گاهي به 
 دارد؛   وجود مردانه هورمونهاي به بدن حساسيت افزايشكه  ** وقتي

دارد! قاعدگي و هورمونهاي خون طبـيـعـي          خانوادگي و ارثي    اغلب جنبه   
 است اما بعداز بلوغ ميزان هورمون مردانه در بافت زيرپوستي باال ميرود.

م
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س
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حـفـظ   ” يـا    “  مبارزه با آلودگي هوا   ” همانطور كه در كشور ما اموري مثل        
دهها مقام و مسؤول دارد اما در آخر معلوم نمي شـود             “  ارزش پول كشور  

مقصر كيست! دستگاه ايمني بدن انسان هم بسيار عريض و طويل اسـت              
و اندام هاي بسياري وظيفه خدمت رساني در آن را دارند با اين حـال مـا                  

 مكرّراً بيمار مي شويم...  

اما اين بار اگر دقّت كنيم مقصر واقعي اغلب نفس ماست كه پي نـادانـي                
 يا هوسي زودگذر در كار اين سامانه اختالل ايجاد كرده ايم!

    1400پاييز و زمستان   -سال دوازدهم   -پيك سالمت كاركنان 

 كدام اندام مسوول حفظ ايمني بدن است؟  –3
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  1400پاييز و زمستان   -سال دوازدهم   -پيك سالمت كاركنان 

بخشي از اندام ها به عنوان يك سد در مـقـابـل عـوامـل                 :  ايمني ذاتي *  
 بيماريزا رفتار مي كنند؛

 پوست و مژكهاي تنفسيباشد، مثل:  فيزيكياين سد ممكن است 
 اسهال، استفراغ، سرفه و عطسه، مثل: عملكرد فيزيولوژيكيا يك 

 محيط اسيدي معده و مهبلمقابل عوامل بيماريزا، مثل:  مانع شيميايييا 
 باكتري هاي مفيد دستگاه گوارش(بيولوژيك) شود، مثل:  سد زيستيو يا 

عمل مي كنند اما اگـر عـامـل           غيراختصاصي و بسيار سريع     سدهاي بدن   
 بيماريزا از آنها عبور كرد، نوبت به ايمني اكتسابي مي رسد

سلولهاي ايمني خوني (لنفـوسـيـت هـا) و           شامل :  ايمني اكتسابي**  
عمل مي كند زيـرا     اختصاصي و آهسته تر     است كه   اندام هاي لنفاوي بدن     

ابتدا بايد عامل بيماريزا شناسايي شود  اما با باقي گذاشـتـن پـادتـن يـا                    
ايمني ايجاد مي كند    سلولهاي خاطره، در بدن نسبت به آن عامل بيماريزا          

 تا درصورت ورود مجدد عامل بيماريزا به بدن، سريعتر از قبل عمل شود.

 حاال بياييد يك بار ديگر بررسي كنيم چه كسي مقصر در ايجاد بيماري است!
و مصرف  سد پوستيسد فيزيكي// بي توجهي به سالمت پوست و زخم هاي درمان نشده در 

 خلل ايجاد مي كنند. مژكهاي تنفّسيسيگار يا هر دود ديگر در كاركرد 
فرآيندهاي حفاظتي بدن هستند، مصرف بيش از  اسهال، استفراغ، سرفه و عطسهسد عملكردي// 

 حد داروهايي مثل آنتي هيستامين ها مانع كاركرد درست اين فرآيندها مي شوند.
ميكروب كش است. مصرف بي رويه داروهاي ضد اسيدمعده  محيط اسيدي معدهسد شيميايي// 

 اين مانع شيميايي را خنثي مي كند.

 .نقش سد زيستي (بيولوژيك) بدن را دارند باكتري هاي مفيد دستگاه گوارشسد زيستي// 
  مصرف نابجاي آنتي بيوتيك اين سد زيستي را نابود مي كند.
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جـزو     به سه دليل  همكاراني كه اسامي ايشان در ذيل مشاهده مي شود،          
 ثبت شده است:فهرست همكاران همراه با واحدپزشكي 

و            پرونده سالمت     -1 د  آنالين نسيم ثبت كرده انــ را در سامانه  خود 
 سال از آخرين به روزرساني آن گذشته است.4كمتر از 

سال از  4به واحدپزشكي مراجعه مي كنند و كمتر از         معاينه اوليه   براي      -2
 آخرين معاينه غربالگري ايشان گذشته است.

 اند.  خود را به واحد ارسال كرده (كرونا)دوز واكسن 2گواهي تزريق  -3

 همراه با واحد پزشكي تقدير از همكاران –1

   1400پاييز و زمستان   -سال دوازدهم   -پيك سالمت كاركنان 

 دبستان يك دبستان دو متوسطه يك متوسطه دو ستاد و مهارتها

 آقاي ابراهيم نيا
 خانم ارشدي
 آقاي اصل

 اميريمهدي آقاي 
 خانم حسيني
 آقاي حيدري
 آقاي زارع پور
 آقاي شعبانلو
 آقاي شوندي
 آقاي عبادي
 خانم كهني

 اسماعيليقاسم آقاي 
 آقاي جمشيدي

 محمديفرزاد آقاي 
 نصراللهيمحمد آقاي 

 دورانيرضا آقاي 
 دورانيمرتضي آقاي 

 آقاي زردكوهي
 آقاي سربندي
 آقاي سريار
 آقاي صبوري
 آقاي عابدي
 آقاي فخيمي
 آقاي فروزنده
 آقاي كشتكار
 آقاي محمديان
 آقاي مطلّبي

 آقاي آزاد
 آقاي آقاجاني
 آقاي اصانلو
 آقاي بابازاده
 آقاي جنابي
 آقاي خطيبي

 رفعتيجواد آقاي 
 آقاي سلطاني
 آقاي عالالديني
 آقاي محمديان
 آقاي موسوي

 خانم حمزه لو
 خانم دهقاني
 خانم رحيمي
 خانم زارع

 خانم صداقت
 خانم طاولي
 خانم طوسي

 خانم قليچ خاني
 خانم ملك زاده
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   1400پاييز و زمستان   -سال دوازدهم   -پيك سالمت كاركنان 

 مرور فعاليتهاي واحدپزشكي از ابتداي سال تحصيلي –2
اگرچه اول مهرماه روز خاطره انگيز آغاز مدرسه است اما سال تحصيلـي             

 در مجتمع معلّم از ابتداي تيرماه هر سال آغاز مي شود.
 تابستان

 تغيير محاسبات رشد دانش آموزان 
با همكاري واحد آي.تي يك اصالح ساختاري        
نيازمند صرف وقـت زيـاد انـجـام شـد تـا                  
محاسبات رشد با دقت بيشتر و بـر اسـاس             
استانداردهاي بهداشت جهاني صورت پذيرد.     
در شيوه جديد وضعيت قد و وزن بـر اسـاس             

 محاسبه مي شود. سنّ دانش آموزان به ماه

 برگزاري كارگاه آموزشي تابستانه براي همكاران متوسطه   
مشكالت شايع روانپزشـكـي      «كارگاه سه روزه  

در هفته دوم مـرداد         »نوجوانان را بشناسيم  
نفر از همكاران كادري مقاطع       17برگزار شد و    

در آن شركت كردند. همكارانـي         2و1متوسطه  
كه در آزمون بعداز كارگاه شركت كرده و قبـول          

 دريافت نمودند. امتياز ضمن خدمتشدند، 

 واكسن كرونا براي همكاران الزامي شد  
، بـه    1400شـهـريـور         3در جلسه شوراي مديران مورخ       

پيشنهاد واحدپزشكي و براي همراهي در ريشه كني كرونـا؛          
كليه هـمـكـاران حضـوري        انجام واكسيناسيون كامل براي     

 الزامي شد. مجتمع
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 پاييز
 تغييرات ساختاري و به روزرساني نسيم 

هرسال با شروع مدارس، به روزرساني نسيم با ساخـت      
پرونده پزشكي براي همكاران و دانش آموزان جديـد و           
آرشيو كردن خروجي ها كليد مي خورد. اما امسال بـه            
دليل تغييرات بزرگ، ادغام نسيم با سامـانـه داخـلـي             

بازطراحي كليپ ها و دفترچه هاي      مجتمع و به تبع آن      
 ، حجم بسيار بزرگتري از كار به انجام رسيد. راهنما

 پيك پاييزي  
رسم تدوين پيك دانش آموزي به سيزدهميـن سـال خـود              

همراه با مسابقه اي جذّاب     رسيد كه به سنّت چندسال اخير،       
بود كه با استقبال خوب اين عزيـزان، بـه             براي دبستاني ها  

نـفـر از       17خصوص دانش آموزان دبستان يك مواجه شد.         
نفر از دبستان دو بـه عـنـوان            4دانش آموزان دبستان يك و      

 برنده مسابقه، كارت امتياز دريافت كردند.

 معاينه رايگان دندانپزشكي در مدرسه
به دليل حضور ديرهنگام دانش آموزان در مدرسه، انجام معاينات به تاخير افتاد             

 و فقط معاينات رشد توسط گروههاي نظامت در پاييز انجام شد، 
اما با همياري يكي از دبيران عزيز متوسطـه يـك،            
امكان معاينه دندانپزشكي كـاركـنـان در مـدرسـه             

همكاري كـه از ايـن          24  نتايج معاينه فراهم شد.    
استـقـبـال كـردنـد در          آذر)     17و    16( طرح دو روزه    

 پرونده پزشكي ايشان ثبت و قابل مشاهده است.

   1400پاييز و زمستان   -سال دوازدهم   -پيك سالمت كاركنان 
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  1400پاييز و زمستان   -سال دوازدهم   -پيك سالمت كاركنان 

 هشتمي ها با بيماريهاي واگيردار آشنا شدند
براي آموزش سالمت محـور       1طبق برنامه متوسطه  

بيماريهـاي  ” ،  “ بهداشت بلوغ ” دانش آموزان، عناوين    
هاي   پايه  به ترتيب براي    “ زلزله  در  ايمني”   و  “ واگيردار

هفتم، هشتم و نهم درنـظـر گـرفـتـه شـده بـود،                   
واحدپزشكي آموزش بيماريهاي واگيردار را بر عهـده        

 اجرا شد.  آذر 16و  9روزهاي گرفت كه 

 زمستان
 افتتاح بخش دانش آموزي سامانه جديد نسيم

بعداز اتصال داده هاي دانش آموزي به سامانه داخلـي  (براي اولياء)      نسيم جديد   
افتتاح و كليپ آموزشي به طور همـزمـان در     دي  7در تاريخ   و تكميل طراحي ها     

 كانال هاي اطالع رساني مقاطع بارگزاري شد.
 معاينات غربالگري دانش آموزان 

 زمستان امسال برنامه معاينات بسيار فشرده اي براي واحدپزشكي داشت؛ 
اول اينكه به دليل تاخير در حضوري شدن دانش آموزان فرصت پـايـيـز بـراي                   
انجام معاينات از دست رفت... و دوم اينـكـه سـال قـبـل بـه دلـيـل آمـوزش                              
غيرحضوري، معاينات بسيار ناقص انجام شده بود، لذا برخي معاينات كه صرفاً            

 براي پايه هاي ورودي مقاطع انجام مي گرفت در برنامه امسال گسترده تر شد.
 : معاينات قلب، ريه و عمومي همه پايه ها1دبستان
 سوم و چهارم پايه : معاينات قلب، ريه و عمومي2دبستان

: معاينات قلب، ريه و عمومي پايه هـفـتـم و               1متوسطه
 هشتم و معاينه فشارخون همه پايه ها

: معاينات قلب، ريه و عمومي پـايـه دهـم و                2متوسطه
 يازدهم و معاينه فشارخون همه پايه ها

 توجه:نتايج تمام معاينات انجام شده در سامانه ثبت شده است
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 فراخوان همكاران براي انجام معاينات اوليه در واحدپزشكي
طي دو اعالن در ماههاي دي و اسفند، همكارانـي كـه             
تاپيش از اين براي معاينه به واحدپزشكي مـراجـعـه            

سال 4نكرده بودند و يا از آخرين معاينه ايشان بيش از    
بهترين همكاري مربوط به    گذشته بود فراخوان شدند.      

بود. به زودي نتايج آماري معـايـنـات            2مقطع دبستان 
 منتشر خواهد شد. 

 پيك زمستاني
 مقطع تدوين شد اما نسخه كاغذي فقط به         4پيك زمستان براي    

آموزان فقـط نسـخـه         دانش  رسيد و بقيه    2متوسطه  آموزان  دانش
pdf   .اگر براي چاپ رنگي پيك دبستانها مساعـدت  دريافت كردند
 ، براي دانش آموزان جذّابيت بيشتري خواهد داشت.شود

 سيدجواد رفعتيجناب آقاي  :(نامه به سردبير)همكار اين شماره از پيك 
بازطراحي نسيم و اتصال آن بـه       در  “  ابراهيم نيا جناب آقاي   ” * از همراهي ارزشمند      
 كمال تشكر را داريم. سامانه داخلي مجتمع

“ اسـدي جناب آقاي   ” از طرح اوليه      لوگوي سالمت در مجتمع معلّم    ** در طراحي      
 استفاده شده است.

و “  جريان پورجناب آقاي ” با هنرمندي   (براي همكاران)  سايت نسيم*** پس زمينه   
 اجرا شد. “عالءالدينيجناب آقاي ”با كوشش (براي اولياء)  كليپ آموزش نسيم

حضور دندانپـزشـك     هماهنگي  بابت  “ جوادزاده  آقاي  جناب”   گرامي  **** از همكار   
 براي ويزيت رايگان همكاران سپاسگزاريم. در مدرسه

زنگنه، جعفريان    رفعتي،  و جناب آقايان  دهقاني  سركار خانم   در سال تحصيلي جاري،     
 عزيزان ممنونيم. از رابطين مقاطع و ستاد با واحدپزشكي هستند كه حيدري و محسن
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 فهرست مطالب از اون نظر!

 1400پاييز و زمستان   -سال دوازدهم   -پيك سالمت كاركنان 

اگر امسال نشد 
از خانه تكاني 

در برويد! 
را   7و6صفحه 
 بخوانيد 

اگر جايي شنيديد كه شبيه 
زنان قاجاري شده ايد!   

 را  بخوانيد 8صفحه 

اگر اين تصوير كابوس شماست!   
 را  بخوانيد 4صفحه 

 اگر در حسرت اين فيگور هستيد 

  2صفحه 

 باز هم 
كرونا؟! 

  5و  4صفحه 
اسامي خوب ها! 

  11صفحه 

 آنچه
 ماه گذشت! 9در اين 

  12-15صفحات 
 اگر بي محابا دارو

 (گياهي يا شيميايي)مي خوريد 
 را بخوانيد 10و  9صفحات 

خون ديدي؟      
  3صفحه
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