
 :مقدمه

سالمت دانش آموزان ، متضمن سالمت تمام جامعه می تواند  باتوجه به اینکه

بدون شک آگاهی از ميزان سالمتی دانش آموزان یکی از گامهای مهم . باشد

در امر آموزش و پرورش استعدادهای آنان بوده و تشخيص به موقع 

از بروز مشکالت نارسایيهای جسمانی و اختالالت روانی رفتاری آنان می تواند 

: در حال حاضر خدمات مراقبتی دانش آموزان شامل . بعدی جلوگيری نماید 

ارزیابی مقدماتی ومعاینات عمومی پزشکی برای پایه های اول ابتدایی 

و پرونده  و در قالب شناسنامه سالمت دانش آموزان متوسطه دور اول و دوم،

  .انجام می شود الکترونيک

  :اهداف 

  :هدف کلی 

و متوسطه دور اول و جش سالمت دانش آموزان پایه های اول ابتدایی سن

  بر اساس شناسنامه سالمت درمدارس تحت پوشش دوم

  :اهداف اختصاصی

دانش آموزان %١٠٠ارزیابی مقدماتی و معاینه عمومی پزشکی حدود  -١

  پایه اول ابتدایی در مدارس تحت پوشش

دانش آموزان %٧٠حدود ارزیابی مقدماتی و معاینه عمومی پزشکی  -٢

 در مدارس تحت پوشش متوسطه دور اول و دوم

 شناسایی دانش آموزان دارای اختالل یا بيماری درمدارس تحت پوشش -٣

 بيماریها در دانش آموزان/تعيين ميزان شيوع اختالالت -۴

 پيگيری ارجاعات تخصصی دانش آموزان -۵

 بيماری/آموزش خانواده های دانش آموزان دارای اختالل -۶

 تکميل شناسنامه سالمت جهت دانش آموزان مراقبت شده -٧



  :آمار و شاخص سالمت

فراوانی نسبی دانش آموزان تحت پوشش ومراقبت :١جدول شماره  

   ٩٣- ٩۴ شده به تفکيک شهرستان و منطقه درسال تحصيلی

 شاخص 

  منطقه

شهرستان

درصد دانش آموزان 
 تحت پوشش

درصد مراقبت دانش 
 آموزی

جمعروستا شهر جمع روستا شهر

 ٩۶ ١٠٠ ٩۵/٩۴ ٩۵ ١٠٠ ٩۴ کاشان
آران 
١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ وبيدگل

فراوانی نسبی خدمات مراقبتی دانش آموزان بر :  ٢جدول شماره  

سال  -در شهرستان کاشانحسب پایه و مقطع تحصيلی ومنطقه 

  ٩٣-٩۴یتحصيل

   

 جمع روستا شهر پایه و مقطع تحصيلی
 ١١/٩٨ %١٠٠ ٠٣/٩٨ اول ابتدائی

 ٨۶/٩٨ %١٠٠ ٨١/٩٨ متوسطه دور اول
 ٠٧/٩٣ %١٠٠ ٩٨/٩٢ متوسطه دور دوم

   

   

عدم پوشش کامـل مراقبتها در مناطق شهری به دليل کمبودنيروی بهداشتی 

وپزشک، معاینات ناقص مدارس غيرانتفاعی و مشارکت ضعيف برخی مدیران 

  .باشدمدارس در اجرای برنامه می 

در راستای انجام خدمات مراقبتی نوآموزان با توجه به اینکه بيشترین اختالالت 

بوده است دهان و دندان در نوآموزان معاینه شده در سال های اخير اختالالت 

بگونه ای که همزمان با سنجش .لذا اقداماتی در این زمينه صورت گرفت



مل فلوراید تراپی بطور سالمت نوآموزان خدمات پيشگيری دهان و دندان شا

  .همزمان با سنجش نوآموزان به ایشان ارائه گردید 

قابل ذکر است همزمان با سنجش نوآموزان پرونده الکترونيک نيز به صورت 

Online ١٠٠پوشش تشکيل پرونده الکترونيک .(برای ایشان تشکيل گردید %

  . )می باشد 

   

 


