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توجھ بھ سالمتی شاگردان  
نرس و دکتور مکتب بعنوان یک حمایت در روند تعلیم و تربیھ شاگردان، برای تامین ظرفیت ھای طبی و مراقبت 

د.تطبیق شونصحی سعی می کنند. مساعی ممکن است بھ سطح انفرادی، گروھی یا سازمان   
ت وقایوی سعی می کنیم.ما با ھمکاری شاگردان، سرپرستان و سایر کارکنان برای پیشبرد روال زندگی سالم و اقداما  

مراجعھ صحی شامل تشخیص وضع صحی شاگرد، رشد، انکشاف و فراگیری می باشد. ھدف اینست کھ نیازمندی 
شاگردان در عرصھ کمک یا مساعی ویژه را در اسرع وقت کشف نمایم.  

دھیم و در صورت لزوم ما پوشش واکسین برای شاگردان را بر مبنای برنامھ ملی واکسیناسیون تحت مراقبت قرار می 
اتمام واکسیناسیون را عرضھ می نمایم.  

مراجعھ صحی و واکسیناسیون در مکتب  
 

صنف آمادگی مکتب: مصاحبھ صحی ھمراه با شاگرد و سرپرست آن و کنترل قد، وزن، بینایی و شنوایی.  •
فورم رضایت نیز خانھ پری می شود.  

-ت و روابط با دوستان معائینھ قد و وزن. واکسین: مصاحبھ صحی و تبادلٔھ نظر در مورد رضای ٢صنف  •
اسیون در مقابل سرخک، اریون و سرخجھ در حضور سرپرست.  

: مصاحبھ صحی، معاینھ قد، وزن و کمر۴صنف  •  
ویروس پاپیلوم انسانی) برای دختران عرضھ می گردد. HPV( : واکسین۵صنف  •  
: مصاحبھ صحی، تنظیم شرح حال صحی، معاینھ قد، وزن و کمر ٧صنف  •  
 ٢٠٠٢: واکسیناسیون علیھ دفتری، تیتانوس، سرفھ سیاه برای اطفال متولد در جریان و بعد از سال ٨صنف  •

میالدی   

پذیرش بدون وقت پیشگزین  
بگیرند.  شاگردان مستحق بوده عالوه بر مراجعھ برنامھ ریزی شده خودشان با نرس مکتب ارتباط  

مراقبت صحی نسبتاً ساده   
طبق قانون تعلیم و تربیھ از خدمات مراقبت صحی مکتب انتظار می رود کھ مراقبت ھای صحی نسبتاً ساده را در اختیار 

شاگردان قرار دھد.   
مشوره دھی   

د. شومی  فراھممراقبت از سالمتی خود مشوره دھی در مورد مسائل مربوط بھ صحت و   

صحیگروه خدمات   
نرس یک عضوی گروه خدمات صحی در مکاتب کھ شامل ظرفیت ھای مختلف می باشد، است. گروه برای ایجاد یک 

محیط مناسب برای صحت و آموزش در مکتب سعی می کند. ھمھ مکاتب مالقات ھای باقاعده را ترتیب و تنظیم می 
دھند.  

مکلفیت حفظ اسرار  
شامل حال نرس ھا و دکتوران کھ در مکاتب ایفای وظیفھ می نمایند، مکلفیت حفظ اسرار مانند سکتور صحت عامھ 

می باشد.  
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