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فصل دوم: نظارت بر بهداشت فردی کودک 

نظارت بر بهداشت فردی کودک

»باالترین نعمت ها، سالمتی است.« پیامبر اعظم )ص(
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مقدمه

مختلف  بیماری های  و  رنج  و  درد  از  او  رهایی  باعث  فرد،  تندرستی  حفظ  عالوه  بر  بهداشتی  اصول  رعایت 
می شود. ثابت شده است که رعایت اصول بهداشتی و پیشگیری از بیماری ها، ارزان تر، راحت تر و کم خطرتر از 
درمان آنهاست. در این واحد یادگیری، هنرجویان با مفهوم سالمت، بهداشت، اصول و روش های دستیابی به 
سالمت، نشانه های خطر و هشدار دهنده در اندام های بدن، پایش رشد کودکان و پرونده های سالمت آنها در 
مراکز پیش از دبستان آشنا می شوند و با انجام فعالیت های گوناگون، مهارت های خود را برای حفظ و نگهداری 

سالمت کودکان در این زمینه تقویت می کنند.  

استاندارد  عملکرد
نظارت بر بهداشت فردی کودک از طریق کنترل بهداشت فردی، پایش رشد کودک و نظارت بر پروندۀ سالمت 
سازمان  دستورالعمل های  و  پزشکی   آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  بهداشتی  آیین نامه های  براساس  او 

بهزیستی کشور.
در پایان این واحد یادگیری هنرجو به شایستگی های زیر دست می یابد:

شایستگي هاي فني:
1 کنترل بهداشت فردی کودک؛

2 پایش رشد کودک؛
3 نظارت بر پروندۀ سالمت کودک.

شایستگی های غیر فنی:
1 یادگیری؛

2 مسئولیت پذیری؛ 
3 داشتن درک درست از سیستم سازمانی.

نظارت بر بهداشت فردی کودک
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سالمت جسمی  فرد به سالمت روانی و شرایط فرهنگی 
زندگی  آن  در  که  می شود  مربوط  اجتماعی ای  و 
مشکالت  فرد،  روان  جسمی  بر  مشکالت  می کند، 
روانی بر جسم او و نیز هر دوی آنها بر جامعه و مسائل 
اثر می گذارند. بعد دیگر سالمت  بر هر دو  اجتماعی 

به شکل روبه رو با دقت نگاه کنید.

شکل1ـ بهداشت فردی

اجتماعىجسمى

روانى

کنترل بهداشت فردی کودک

سالمت موهبت پر  ارزش الهی است و بدون آن زندگی مشکل خواهد بود. علم بهداشت روش سالم زیستن، 
آسایش و بهروزی را برای جامعه فراهم می سازد. در واقع بهداشت علم نگاه داری و باال بردن سطح سالمت 
است. از نظر سازمان جهانی بهداشت، »سالمت عبارت است از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی، و   نه فقط 
نبودن بیماری و معلولیت«. در سال های اخیر به پیشنهاد سازمان جهانی بهداشت، »داشتن یک زندگی مثمرثمر 

و اقتصادی« به تعریف فوق اضافه شده است.
 طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت )W.H.O(، سالمت شامل سه بعد جسمی، روانی و اجتماعی است. 

ارتباط متقابل آنها در نمودار زیر نشان داده شده است.

پاکیزگی نشانه ایمان است.
پیامبر اکرم )ص(

سالمت

نمودار 1ـ ارتباط متقابل ابعاد سالمت
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برای  است.  بدن  برای حفظ سالمت  بهداشتی  رعایت دستورات  فردی،  بهداشت  بهداشت فردی:  تعریف 
به صورت عمومی1 رعایت شود.  به صورت فردی و هم  باید هم  بهداشت  تأمین سالمت جامعه، 

ضرورت و اهّمیت بهداشت فردی

رعایت بهداشت فردی باعث کاهش هزینه های درمانی، ارتقای سطح سالمت جامعه و تأمین سالمت کودک 
می شود )نمودار1(.

 

پیشگیری و سطوح آن

کاهش هزینه های 
درمانی

ضرورت و اهمیت 
بهداشت فردی

ارتقای سطح 
تأمین سالمتسالمت جامعه

نمودار 2ـ ضرورت و اهمیت رعایت بهداشت فردی

پیشگیری مقدم بر 
درمان است.

1ـ تعریف بهداشت عمومی: بهداشت عمومی عبارت است از مجموعۀ دانش و هنر پیشگیری از بیماری و تأمین، حفظ و ارتقای تندرستی و 
توانمندی بشر با استفاده از تالش دسته جمعی که منجر به توسعۀ جامعه می شود.

توجه به بهداشت فردی در محیط آموزشی یک ضرورت است.

امروزه کسی در ضرورت مقدم بودن پیشگیری نسبت بر درمان تردیدی ندارد، زیرا وقتی بیماری عارض شد، 
عالوه بر رنجی که به انسان تحمیل می کند، درمان آن هم مستلزم هزینۀ بسیاری است. در علم بهداشت سعی 
بر این است که از به وجود آمدن بیماری جلوگیری شود و حتی پس از وقوع بیماری نیز، اقداماتی صورت پذیرد 

نکته
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که از بروز عوارض و معلولیت های ناشی از بیماری پیشگیری به عمل آید. 
بنابراین پیشگیری علم و هنر ارتقای بهداشت، پیشگیری از بیماری و محدود کردن ناتوانی و بازتوانی است.

سطوح پیشگیری برای حفظ سالمت بدن
 

پیشگیری در سه سطح1 و به شرح زیر انجام می شود )نمودار 3(:  
1 پیشگیری سطح اول2؛    

2 پیشگیری سطح دوم3؛   

3 پیشگیری سطح سوم4.  

پیشگیری 
سطح اول

نمودار3ـ سطوح پیشگیری

که  است  اقداماتی  مجموعه  اول:  پیشگیری سطح 
باعث ازدیاد قدرت جسمی و روانی افراد جامعه و یا 
با  اقدامات  این  زندگی می شود.  سالم تر شدن محیط 
کنترل علل و عوامل مخاطره آمیز سبب می شود که 

از بیماری ها قرار نگیرد. انسان در معرض بسیاری 
پیشگیری سطح اول شامل دو دسته از اقدامات است:

1  ارتقای بهداشت: ارتقای بهداشت شامل آموزش 

بهداشت، بهبود تغذیه و در پیش گرفتن سبک زندگی 
سالم است. 

2 حفاظت اختصاصی در مقابل وقایع بهداشتی و 

بیماری ها: حفاظت اختصاصی شامل واکسیناسیون، 
سمپاشی، کاهش گرد  و غبار معادن،  مبارزه با آلودگی 

و استعمال دخانیات و غیره 
پیشگیری سطح دوم: در این سطح بیماری ایجاد شده 
است. پیشگیری در این سطح شامل تشخیص به موقع 
و درمان به جا، سریع و زودرس بیماری هاست. در این 
مرحله، ضمن جلوگیری از سرایت بیماری واگیردار به 
ناتوانی وسیع  ایجاد  و  پیدایش عوارض  از  افراد،  سایر 

این  در  پیشگیری  برای  می شود.  جلوگیـری  فرد  در 
سطح از برنامۀ بیماریابی )غربالگری( در سطح جامعه 
استفاده می شود. به این ترتیب که مسئوالن بهداشتی 
برای شناخت بیماری در مرحلۀ ناپیدای آن در جوامعی 
مانند مهد کودک ها، اردوگاه ها، مدارس و معادن از این 
برنامه استفاده نموده و بیماران را در میان افراد به ظاهر 
سالم با آزمایش های تشخیصی جدا و درمان می کنند؛ 
کودکان  بین  در  چشم  تنبلی  تشخیص  مثال  برای 
نوزادان  در  یا تشخیص هیپوتیروئیدی  مهد کودک ها 

تازه متولد شده.
پیشگیری سطح سوم: در این مرحله بیماری استقرار 
یافته و باید برای درمان و پیشگیری از ضایعات احتمالی 
آن اقدام نمود. در اینجا هدف پیشگیری، فراتر از توقف 
سیر بیماری است و مسئله محدود کردن میزان ناتوانی 
و ایجاد نو  توانی است و به بیماری هایی مربوط می شود 
که قباًل سیر خود را طی کرده اند و در حال حاضر فقط 

ضایعات آنها باقی مانده است.
به طور مثال سطوح پیشگیری از گلودرد چرکی شامل 

پیشگیری 
سطح دوم

پیشگیری 
سطح سوم

1ـ در سال های اخیر پیشگیری نخستین یا ابتدایی )Primordial preventation( به مجموعه سطوح پیشگیری اضافه شده است و هدف آن جلوگیری 
از پیدایش و برقراری آن دسته از الگوهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زندگی است که نقش آنها در افزایش خطر بیماری، شناخته شده است.

tertiary prevention ـsecondary prevention  4 ـprimary prevention  3 ـ2
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رعایت بهداشت فردی به سالمت جسم کودک کمک 
اندام های  از  باید  برای تأمین سالمت جسم،  می کند. 
مختلف بدن مانند چشم، گوش، قلب، دندان ها و غیره 
مراقبت و سالمت آنها را حفظ کرد. در این قسمت با 

بهداشت اندام ها و دستگاه ها آشنا می شوید1.

بهداشت چشم: بینایی، یکی از مهم ترین حواس انسان 
است. این حس نقش مهمی  در ارتباط با محیط خارج از 
بدن دارد و اختالل آن، سبب کاهش یادگیری می شود. 
شخص با حس بینایی می تواند از خود محافظت کند و 

از دیدن محیط اطراف لّذت ببرد.

نمودار4ـ نقش حواس در یادگیری

بهداشت اندام های بدن

13

6

3 3

بینایی 

شنوایی 

المسه 

چشایی 

بویایی
75

موارد زیر است:
1 پیشگیری ابتدایی: آموزش اصول بهداشت فردی و 

عمومی ، تغذیۀ مناسب؛
با  مستقیم  تماس  نداشتن  اول:  پیشگیری سطح   2

فردی؛ بهداشت  رعایت  و  بیمار  فرد 

درمان  و  سریع  تشخیص  دوم:  سطح  پیشگیری   3

بیماری، استراحت؛
روماتیسمی  و  تب  درمان  پیشگیری سطح سوم:   4

نارسایی کلیه و تحت نظر قرار دادن بیمار.

ـ 2 ـ هدف توانمند سازی: بهداشت اندام های بدن را توضیح دهد. 2

1ـ الزم به ذکر است که با ساختار و کارکرد اندام ها و دستگاه های بدن انسان در سال های گذشته آشنا شده اید. در این فصل به اختصار و 
برای یاد آوری به این مطلب اشاره می شود.
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چشم اندام حّس بینایی و دارای ساختمان پیچیده ای است که در شکل2 نشان داده شده است.

نشانه های هشداردهندۀ بینایی
 

رفتار های بینایی که در کودکان و یا افراد بزرگ سال می توانند نشانۀ هشداردهنده ای باشند به قرار زیر است:
 برای دیدن اشیا و نوشته ها حتماً خم  شود تا فاصله را کاهش دهد یا آنها را به چشم خود نزدیک کند؛

شکل 2ـ ساختمان چشم

ساختمان چشم: چشم انسان از دو قسمت تشکیل شده است:
 ساختمان خارجی کرۀ چشم از کاسۀ چشم، ماهیچه های گردانندۀ چشم، پلک ها، پردۀ ملتحمه و 

دستگاه اشکی  تشکیل شده است. 
 ساختمان داخلی کرۀ چشم چند قسمت دارد و دیوارۀ آن دارای سه الیۀ سفید بیرونی یا ُصلبّیه؛ 

الیۀ میانی یا مشیمیه و الیۀ داخلی یا شبکیه است.
صلبّیه شکل کره مانند چشم را در خود نگه می دارد، قسمت شفاف صلبّیه که قرنیه نام دارد با ُملَتِحِمه 
محافظت می شود؛ مشیمیه الیۀ تغذیه کننده چشم و از خون تغذیه می کند. دنبالۀ آن در پشت قرنیه را 
عنبّیه می گویند که قسمت رنگی چشم است و در وسط آن سوراخی به نام مردمک وجود دارد. در پشت 
عنبّیه جسم مژگانی است که عدسی را در جای خود نگه می دارد و نور از داخل عدسی وارد چشم می شود؛ 
شبکّیه دریافت کنندۀ نور است و از طریق عصب بینایی آن را  به صورت پیام های عصبی به مغز می فرستد.

بیشتر
 بدانید1

1ـ تمامی مطالبی که تحت عنوان بیشتر بدانید در کتاب آورده شده فقط جهت مطالعۀ آزاد بوده و ارزشیابی از آن انجام نمی شود.

زجاجیه
عصب بینایی

نقطۀ کور

 لکۀ زرد
شبکّیه

صلبّیهمشیمیه

ماهیچه های مژکی

عنبیه
مردمک
عدسی

زاللیه

قرنیه

توجه به بهداشت محیط برای سالمت چشم های کودکان ضروری است.
نکته
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 سر خود را برای دیدن کج کند؛
 از چشم ها مرتب اشک بریزد؛ 

 نوزادان و نونهاالنی که تنها به اجسام نورانی مثل المپ عالقۀ بینایی نشان  دهند؛
 به نور آفتاب )یا حتی به نور المپ در اتاق( چشم ها حساسیت شدید دارد؛

 در حین دیدن به باال یا پایین یا به سمت چپ و راست با یک چشم نگاه  کند تا آن را ببیند؛
 در حال راه رفتن به طور مدام به اشیا برخورد کند؛

 گاهی سردرد عارض گردد و این سردرد بیشتر هنگام غروب باشد؛
 چشم خارش و سوزش یا درد داشته باشد؛

 صبح ها هنگام بیدار شدن در گوشه چشم ترشح و قی جمع شود.

اختالالت بینایی

مانند  وسیعی  طیف  کودکان  در  بینایی  اختالالت 
چشم،  تنبلی  آستیگماتیسم،  دوربینی،  نزدیک بینی، 
دو بینی، کوررنگی و غیره  را در     بر می گیرد. در این قسمت با 
عیوب انکساری )نزدیک بینی، دوربینی و آستیگماتیسم(، 

تنبلی چشم و نابینایی آشنا می شوید   )نمودار   5(.

شکل3ـ عیوب انکساری چشم

نزدیک بینی

عیوب انکساری 
چشم

آستیگماتیسم دوربینی

نمودار5  ـ عیوب انکساری

 عیوب انکساری چشم 
در حالت طبیعی، تصویر اشیا روی شبکیه می افتد؛ اما گاه اختالالتی در چشم به وجود می آید و سبب می  شود 
تصویر اشیا درست روی شبکیه نباشد و در جلو یا پشت آن قرار گیرد. به اختالالت بینایی چشم، عیوب 

انکساری چشم هم گفته می شود  )شکل  3(.

چشم دوربین                  چشم نزدیک بین        چشم طبیعی

 نزدیک بینی یا میوپی1: در نزدیک بینی، قطر قدامی خلفی کرۀ چشم زیادتر از معمول است؛ بنابراین شعاع های 
نورانی که از اجسام دور می آیند، در جلوی شبکیه تقاطع پیدا می کنند و تصویر در جلوی شبکیه تشکیل می شود 

 Myopia ـ1
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که کاماًل واضح نیست؛ لذا وقتی فرد، جسمی  را به چشم 
نزدیک می کند، تصویر عقب تر و روی شبکیه می افتد و 
خوب دیده می شود. امکان پیشرفت این اختالل بسیار 
زیاد است و بینایی را تهدید می کند. اصالح نزدیک بینی 

با استفاده از عدسی مقعر یا واگراست  )شکل3(.
قدامی   قطر  که  وقتی  هایپروپی1   :  یا  دوربینی   
خلفی کرۀ چشم کمتر از اندازۀ طبیعی باشد، دوربینی 
به وجود می آید و شعاع های نورانی در پشت شبکیه 
جمع می شوند این عیب را با عدسی محدب یا همگرا 
می توان اصالح کرد تا شعاع های نورانی به هم نزدیک تر 

و بر روی شبکیه جمع شوند )شکل3(.

 آستیگماتیسم2: آستیگماتیسم یکی دیگر از عیوب 
انکساری چشم است. کرۀ چشم انسان باید کاماًل کروی 
باشد. اگر قسمت جلویی آن از حالت کروی خارج شده 
در  آن  انحنای  به طوری که  درآید  بیضوی  شکل  به  و 
قسمت جلو در محورهای مختلف متفاوت باشد، عیب 
انکساری آستیگماتیسم به وجود می آید. در این حالت 
شخص نمی تواند تمام خطوط را به طور یکسان و واضح 
ببیند. در آستیگماتیسم معموالً فشار زیادی بر چشم 
وارد  شده، سبب سر درد می شود. این عارضه اغلب با 
رفع  برای  است.  نزدیک بینی همراه  گاهی  و  دوربینی 
این اختالل از عینک های استوانه ای استفاده می شود. 

سنجش بینایی

بینایی سنجی یا اپتومتری3: به آن دسته از آزمایش 
چشم و ساختارهای مربوط به آن گفته می شود که برای 
مناسب  عدسی های  تجویز  و  بینایی  اختالالت  کشف 
یا دیگر وسایل کمک کننده به بینایی و یا تمرین های 
می شود.  انجام  دید  کاستی های  جبران  چشمی  برای 
حداقل  یا  و  کودک  زندگی  اوایل  در  بینایی  معاینات 
در بدو ورود به مدرسه، از مهم ترین راه های پیشگیری 

است.  بینایی  اختالالت 
برای اندازه گیری دید چشم )دوربینی و نزدیک بینی( 
از تابلوی اسنلن )E( استفاده می شود. برای این منظور 
شخص در فاصلۀ 6 متری تابلوی مذکور قرار می گیرد 
و دید هر چشم به تنهایی و از طریق اعداد کنار تابلوی 

اسنلن اندازه گیری می شود )شکل 4(.

    Astigmatism ـHyperopia     2 ـ1
optometry ـ3

شکل4ـ تابلوی اسنلن
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تابلوی  از  آستیگماتیسم  دید چشم  اندازه گیری  برای 
مخصوص استفاده می شود، اگر شخص سالمی  در فاصلۀ 
شش متری از صفحۀ مخصوص تعیین آستیگماتیسم 
قرار گیرد، معموالً تمام خطوط آن را یک رنگ و با یک 
درجۀ وضوح می بیند. اکنون اگر برخی از آن خطوط، به 
طور واضح و برخی دیگر درهم و برهم دیده شود بیانگر 

وجود آستیگماتیسم است )شکل 5(.

شکل 5ـ صفحۀ مخصوص تعیین آستیگماتیسم

 تنبلی چشم1 

 Amblyopia ـ1

به  اگر  که  است  بینایی  اختالل  نوعی  چشم،  تنبلی 
موقع تشخیص داده و درمان نشود، فرد بسیار کم بینا 
راحتی   به  به موقع،  تشخیص  با  اما  نابینا می شود؛  یا 
نمی توان  اختالل  این  در  است.  درمان  قابل  کاماًل 
گونه  هیچ  بینایی  عصبی  راه های  در  یا  و  چشم  در 
یافت.  آن  برای  واضحی  )ساختمانی(  ارگانیک  عیب 
چشم  تنبلی  تشخیص  زمانی  بالینی  نظر  نقطه  از 
آشکار می گردد که حتی با بهترین تصحیح انکساری 
دیگر  عبارت  به  داد.  افزایش  را  بیمار  دید  نتوان  نیز 

چشمان برخی کودکان، با آنکه سالم به نظر می رسند 
)شکل6(. ندارند  کافی  دید  و  اما سالمت 

پنج سالگی  از  قبل  دید کودک،  اشکال  در صورتی که 
درمان شود، حتی اگر چشم در این مدت تنبل شده 
باشد با درمان، بینایی کامل به دست می آید و پس از 
پنج    سالگی، هر چه درمان چشم تنبل بیشتر به عقب 
بیفتد، احتمال دستیابی به بینایی کامل کمتر می شود؛ 
هیچ  درمان  ده سالگی،  تا  هفت  از  پس  که  به طوری 

تأثیری در بینایی نخواهد داشت.

تنها راه پیشگیري از تنبلی چشم تشخیص به موقع عوامل ایجاد کنندۀ آن است.
نکته
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عوامل ایجاد کننده تنبلی چشم 

 پیشگیری از تنبلی چشم 
1 تشخیص به موقع عوامل ایجادکنندۀ آن؛ 

از  قبل  بار  سه  حداقل  باید  کودکان  همۀ  چشم   2

دبستان در زمان های مختلف معاینه شود )سه ماهگی، 
دو تا سه سالگی، پنج تا شش  سالگی(؛  

3 با مشاهدۀ انحراف در چشم کودکان، به پزشک مراجعه 

شود تا تحت درمان قرار گیرند. 
درمان تنبلی چشم، معموالً با بستن چشم سالم صورت 
می گیرد تا چشم تنبل به کار بیفتد و تنبلی آن برطرف 

شود. در طول درمان به نکات زیر توجه گردد:
 مدت بستن چشم را متخصص تعیین می کند  )شکل   7(.
 در فواصل مشخص نیز باید متخصص آن  را معاینه کند.

شکل6 ـ مقایسۀ تصاویر دریافتی از دو چشم در کودک سالم و کودک مبتال به تنبلی چشم

تنبلی حاد چشم چپ کودک تنبلی چشم چپ کودک بینایی عادی

شکل7ـ تنبلی چشم

 اشکاالت مادرزادی در ساختمان چشم، مانند آب 
مروارید و پایین افتادگی پلک؛ 

 نزدیک بینی، دوربینی و آستیگماتیسم؛ 
 دو   بینی یا انحراف چشم. 
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مراقبت از چشم

در مراقبت از چشم ها باید به نکات زیر توجه کرد:
1 رعایت نظافت چشم  

 شستن دست و صورت روزی چند بار با آب تمیز 
و صابون؛

 استفاده از دستمال و حولۀ شخصی؛
 استفاده از دستمال تمیز برای پاک کردن چشم ها؛

 جلوگیری از نشستن حشرات روی صورت؛ 
 خودداری از زدن دست کثیف به چشم ها.

2 جلوگیری از خستگی چشم ها

 خودداری از خواندن نوشته های خیلی ریز؛ 
 مطالعه در نور کافی؛ 

 رعایت فاصله 30 سانتی متر از چشم، هنگام خواندن؛ 

و  سینما  پردۀ  به  زیاد  نگاه کردن  از  خودداری   
تلویزیون؛ 

 خودداری از مطالعه در موقع مسافرت با اتومبیل و 
سایر وسایط نقلیه.

انجام کارهای خطرناک و آسیب زا  از  پرهیز   3

برای چشم
 دست زدن به چشم خود و یکدیگر؛ 

 بازی با پرندگان و حیوانات؛ 
 بازی با مواد منفجره مانند ترقه؛

 قرار گرفتن در معرض آفتاب، باد و گرد و خاک؛
 خیره شدن به نور شدید مانند خورشید، المپ های 

پرنور.

بهداشت گوش

شکل  8   ـ گوش کودک

و نقش آن دریافت  انسان است  اندام شنوایی  گوش 
امواج صوتی و حفظ تعادل بدن است. چنانچه گوش 
سالمت  شود،  بیماری  یا  و  اختالل  آسیب،  دچار 

عمومی  بدن را به خطر می اندازد.

استفاده از عینک مخصوص در نور شدید مانند کنار دریا و زیر آفتاب سوزان ضروری است.
نکته


