
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا )س( از راه اندازی اولین خط تلفن چهاررقمی 
سازمان بهشت زهرا )س( با شماره ۱۵۳۰ خبر داد. به گزارش »سالمت«، سعید 
خال در حاشیه مراسم افتتاح پروژه های زیربنایی و کالن در بهشت زهرا )س( 
گفت: »با حضور شهردار تهران ۱۰ پروژه زیربنایی شامل راه اندازی و افتتاح 
ورزشگاه چندمنظوره سازمان بهشت زهرا )س(، راه اندازی ترمینال آمبوالنس های 
سازمان بهشت زهرا )س( در مرکز شهر، راه اندازی اولین خط تلفن چهاررقمی 
تاریخ سازمان بهشت زهرا )س( با شماره ۱۵۳۰ برای ارائه خدمات انجام شد.« 
وی افزود: »با راه اندازی این شماره جابجایی متوفی در تهران از 2ساعت به زیر 
۴۵ دقیقه کاهش می یابد.« خال درمورد سایر پروژه های افتتاح شده اظهار داشت: 
»نوسازی ناوگان آمبوالنس های داخلی برای حمل متوفی به قطعات، تجهیز ۳دستگاه 
آمبوالنس ویژه برای تکریم بزرگان و نام آوران میهن اسالمی، سیستم تردد شمار 
در های ورودی و خروجی سازمان بهشت زهرا )س(، سوله بحران برای استفاده 
در مواقع ضروری و حوادث با امکان دپوی تجهیزات موردنیاز، توسعه اولین مرکز 
کنترل ترافیک شهر تهران مستقر در بهشت زهرا )س( و هوشمندسازی کامل 
سازمان بهشت زهرا )س( انجام شده است.« وی به راه اندازی اولین مرکز علمی 
گل و گیاه سازمان بهشت زهرا )س( و شهرداری حرم مطهر امام خمینی)ره( اشاره 
کرد: »میان پروژه های افتتاح شده اولین مرکز اسکان کارگری سازمان بهشت زهرا)س( 

و شهرداری حرم مطهر امام خمینی)ره( نیز افتتاح شد.«

هیات مدیره انجمن دیابت ایران همزمان با بازگشایی مدارس با اشاره به 
عالئم دیابت و افت قند خون در دانش آموزان، در اطالعیه ای خطاب به 
معلمان توصیه کرد: »باید به دانش آموز دیابتی در هر زمان حتی حین 
کالس درس اجازه داده شود قند خون خود را اندازه گیری کند و گاهی 

نیاز است معلم برای ثبت نتیجه تست به او کمک کند.«
به گزارش »سالمت«، در بخشی از این اطالعیه آمده است: »اولیای مدرسه 
و همکالسی ها باید بدانند یک کودک یا نوجوان دیابتی بین آنهاست و به 
همین دلیل الزم است اطالعات کافی درباره دیابت و عالئم آن به خصوص 
هیپوگلیسمی یا افت قند خون و چگونگی درمان آن داشته باشند. عالوه بر 
این معلمان باید درک کنند یک فرد دیابتی در زمان های مشخص و حتی 

حین برگزاری کالس درس،   نیاز به تغذیه یا رفتن به دستشویی دارد.«
در این اطالعیه به اولیای مدرسه توصیه شده که در صورت مشاهده عالئمی 
مانند عطش فراوان، پرادراری، بی رغبتی در انجام تکالیف، بی قراری و بی دقتی 
در کارها، کم اشتهایی و حالت تهوع، ناتوانی در خواندن مطالب به ویژه مطالب 
نوشته شده روی تخته، خواب آلودگی، خستگی و بی عالقگی به ورزش 
به سرعت اقدام الزم را انجام دهند. همچنین در این اطالعیه آمده است: 
»هنگامی که غلظت قند خون به کمتر از ۵۰ میلی گرم درصد برسد، دیابتی ها 
دچار عالئمی مانند گرسنگی شدید، لرزش بدن و ریزش عرق، دل شوره و 
تپش قلب، فقدان تمرکز و خواب آلودگی، مورمور شدن اطراف دهان، پوست 
مرطوب و رنگ پریده، سردرد، گودرفتگی دور چشم ها و سست شدن زانوها 
می شوند که باید اقدامات الزم را انجام داد.« در بخش توصیه  ای این اطالعیه 
خطاب به معلمان مدارس آمده است: »باید به دانش آموز دیابتی در هر زمان 
حتی حین کالس درس اجازه داده شود قند خون خود را اندازه گیری کند 
و گاهی نیاز است معلم برای ثبت نتیجه تست به او کمک کند. در صورت 
کاهش قند خون فرد دیابتی، باید به وی اجازه نوشیدن و خوردن مواد غذایی 
الزم داده شود. همچنین اولیای مدارس، معلمان و به ویژه معلم ورزش باید 
از عالئم قند خون و چگونگی درمان آن مطلع باشند. آنها باید بدانند مواد 

قندی سریع الجذب در کجا نگهداری می شوند و به چه شکل باید در اختیار 
افراد دیابتی قرار گیرند. معلم ورزش نباید از ورزش و فعالیت جسمی 
دانش آموزان دیابتی جلوگیری کند زیرا فعالیت جسمی و ورزش به کنترل 
قند خون کمک می کند.« الزم به ذکر است تزریق انسولین  اهمیت زیادی 
دارد و دانش آموز دیابتی هنگام تزریق انسولین باید اجازه تماس با منزل را 
داشته باشد تا درمان او بدون هیچ گونه اشتباهی دنبال شود. همچنین در 
صورت افت قند خون شدید و در دسترس نداشتن آمپول گلوکاگن، باید 
دانش آموز دیابتی را فوری به نزدیک ترین مرکز پزشکی رساند. توجه به این 
نکته ضروری است که دانش آموز دیابتی هرگز نباید در وضعیت افت قند 
خون به تنهایی به منزل فرستاده شود. حتما به عالئم قند خون پایین و قند 
خون باال در دانش آموزان دیابتی توجه کنید. الزم است معلمان و تمام 
کسانی که با دانش آموز دیابتی ارتباط نزدیک دارند، در دوره های آموزشی 

دیابت شرکت کنند تا به موقع بتوانند به دانش آموز خود کمک کنند.

معاون سازمان دانش آموزی فهرست ۱۸ قلم مواد غذایی 
غیرمجاز و 7گروه مواد غذایی قابل عرضه در پایگاه های 

تغذیه سالم را اعالم کرد.
به گزارش »سالمت«، سیدهادی دلبری در گفت وگو 
با ایسنا به جزییات فعالیت پایگاه های تغذیه سالم 
در مدارس اشاره کرد: »امسال اولین سالی است که 
دستورالعمل بهداشتی بوفه مدارس را 2۵ شهریورماه 
با امضای معاون پرورشی وزیر آموزش وپرورش به 
تمام مدارس ابالغ کردیم. در این دستورالعمل ۱۸ مورد 
مواد خوراکی غیرمجاز با همکاری وزارت بهداشت 
در یک سال اخیر مشخص و به کل کشور اعالم 
شد.« معاون هماهنگی، اقتصادی و نظارت بر امور 
استان های سازمان دانش آموزی با بیان اینکه هدف ما 
ارتقای سالمت و ترویج تغذیه سالم میان دانش آموزان 
و امکان بهره مندی آنها از یک میان وعده و چاشت 
مناسب است تا انرژی مورد نیاز را حین آموزش تامین 
کند، اظهار داشت: »امسال در مقایسه با سال گذشته دو 
نوع مجوز هم برای بوفه ها اضافه و از طریق سامانه 
مربوط اطالع رسانی کردیم. درواقع ۴ نوع مجوز با 
توجه به شرایط مدارس در نظرگرفته شده و مدیران 

مدرسه ملزم بودند در سامانه ثبت درخواست کنند.«
دلبری ادامه داد: »مدیران مدرسه این اختیار را دارند 
تا بوفه را خودگردان اداره کنند، در اختیار سرایدار 
قرار بدهند یا به پیمانکار بخش خصوصی بسپارند. 
البته امسال به علت حساسیت های وزارت بهداشت 
تعدادی از تولیدی ها که با مدارس همکاری می کردند 

در فهرست غیرمجازها قرار گرفتند.«

معاون هماهنگی، اقتصادی و نظارت بر امور استان های 
سازمان دانش آموزی با اعالم اینکه بیش از ۵۵ هزار 
مدرسه مجوز پایگاه تغذیه سالم را دریافت کرده اند، 
گفت: »به مدیران مدارس توصیه می کنیم حتما در سامانه 
مربوط ثبت نام کنند و مجوز بگیرند و اقالم غیرمجاز را 
طبق دستورالعمل در دید عموم قرار بدهند. البته اگر 
شکایاتی در این زمینه وجود داشت، اولیا می توانند با 
شماره گویای ۱۴۹۹ سازمان دانش آموزی تماس بگیرند 
و موارد را اطالع دهند و اگر مشخص شود بوفه ای 
مجوز ندارد، تعطیل می شود و اجازه ادامه فعالیت به 

آن داده نخواهد شد.«
وی در ادامه فهرست ۱۸ قلم خوراکی غیرمجاز را اعالم 
کرد: »فراورده های غالت حجیم شده مانند پاپ کورن، 
ذرت بوداده شده، پفک، چیپلت و پفیال با هر نام تجاری 
و انواع چیپس ها، انواع یخمک، انواع نوشابه های گازدار، 
ماءالشعیر و دلستر، انواع شیرکاکائو و سایر شیرهای 
طعم دار، دوغ گازدار، سوسیس، کالباس، انواع پیتزا و 
تمام فراورده هایی که در آنها سوسیس و کالباس وجود 
دارد، انواع همبرگر، انواع ساالد الویه، انواع لواشک، 
آلو و آلوچه بدون بسته بندی و فاقد مجوزهای وزارت 

بهداشت، انواع آبنبات و کاکائو و شکالت هایی که به 
سطح دندان می چسبد، انواع آبمیوه های صنعتی، فالفل 
و سمبوسه، انواع اشترودل، انواع پیراشکی و دونات، 
بستنی یخی، پاستیل، ژله و مارشمالو، خیارشور و 
انواع سس ها و ناگت ازجمله اقالم غیرمجاز هستند.«
دلبری اقالم مجاز قابل عرضه در پایگاه تغذیه سالم را 
هم اعالم کرد: »اقالم در 7 گروه دسته بندی شده اند. 
گروه اول خشکبار، خرما، انواع مغزها و دانه ها از نوع 
بدون نمک؛ گروه دوم شیر و فراورده های آن مانند 
ماست، شیر ساده، بستنی پاستوریزه، شیربرنج و فرنی 
پاستوریزه بسته بندی شده؛ گروه سوم نوشیدنی مانند 
دوغ کم نمک و بدون گاز و آب معدنی دارای مجوز 
وزارت بهداشت، گروه چهارم شامل انواع میوه؛ گروه 
پنجم بیسکویت های بدون کرم، کیک و کلوچه؛ گروه 
ششم لقمه سالم مانند نان، پنیر و گردو، نان و تخم مرغ، 
نان و پنیر و خیار و گوجه فرنگی و گروه هفتم غذاهای 
پخته مانند انواع آش، سوپ، لوبیا، عدس، حلیم، فرنی، 
شیربرنج،  شله زرد و سمنو که به صورت روزانه تهیه 
و شرایط بهداشتی در پخت و توزیع آن رعایت شده 

باشد، قابل عرضه در بوفه ها هستند.« 

فهرست ۱۸قلم مواد غذایی ممنوعه بوفه مدارس اعالم شد

 علی اکبر 
ابراهیمی

شماره هفتصدوبیست وسه   شش مهر نودوهشت2 سالمت در ایران

برخی اختالالت روان شناختی منجر به افت تحصیلی شود
معاون سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور، ضمن انتقاد نسبت به بی توجهی نظام آموزش و 
پرورش برای اجرای برنامه های سالمت روان دانش آموزان، می گوید: »اگرچه سند تحول بنیادین 
نظام آموزش و پرورش در بحث تربیت به 6 موضوع اشاره کرده، می بینیم که جز توجه به بخش 
علمی، اساسا یا به سایر بخش ها توجهی نمی شود یا با نگاهی کامال تقلیل گرایانه به آن می اندیشند.«

 به گزارش »سالمت«، فریبرز درتاج در گفت وگویی با ایسنا به وضعیت سالمت روان دانش آموزان، 

توقف اجرای طرح »بومی نماد« )نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان( و علت آن، بی توجهی مدارس 
نسبت به اجرای »سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش«، تاثیر رفتار خانواده ها و معلمان بر 
رشد روانی و اجتماعی دانش آموزان و چگونگی برخورد درست معلمان با دانش آموزان پرداخت. 
وی ابتدا ضمن بررسی آخرین وضعیت سالمت روان دانش آموزان گفت: »باتوجه به اینکه پژوهش 
گسترده ای از وضعیت سالمت روان  دانش آموزان انجام نگرفته، نمی توان آمار دقیقی ارائه کرد اما به 
طورکلی میان دانش آموزان با برخی اختالالت روان شناختی مانند اضطراب، افسردگی و بیش فعالی 

مواجه هستیم؛ اختالالتی که می تواند منجر به افت تحصیلی آنها شود.« 

درتاج با اشاره به تحقیقاتی که درباره وضعیت سالمت روان دانش آموزان انجام شده، 
اظهار داشت: »براساس این تحقیقات، ۱۹/7 درصد پسران مقطع متوسطه اول رفتارهای 
پرخطر دارند.« رئیس انجمن روان شناسی تربیتی ایران معتقد است: »اگرچه حدود نیمی 
از اختالالت روان پزشکی در دوران بزرگسالی تشخیص داده می شوند، این اختالالت در 
دوران کودکی و نوجوانی به تدریج بروز می یابند بنابراین پرداختن به موضوع سالمت 
روان در کودکی و نوجوانی و مدیریت مناسب مشکالت روان شناختی موجود، در این 

سنین اهمیت بسزایی دارد.«

خبــر

جناب آقای حسن محمدی
با سالم؛

از ما خواسته اید تا پیش از شروع سال تحصیلی توقعاتمان 
را از مدرسه  بیان کنیم. دوست تر داشتم به جای پر کردن 

آن فرم، خواسته هایم را در نامه ای برایتان بنویسم.
از پسرم کار بخواهید چون او را هتل نمی آورم، به اولین 
سال دبیرستان می فرستم. اجازه دهید بریده های کاغذ و 
تراشه های چوب را زمین بریزد اما خودش هم جمع کند. 
به بابای مدرسه بگویید مدیون من است اگر به جای 
پسرم جایی را جارو کند. کاش ماهی یکبار از بچه ها 
بخواهید شیشه ها را تمیز کنند و خاک  نیمکت های کالسشان 
را بگیرند. به پسرم نوبت دهید تا درخت ها و گلدان های 
مدرسه را آب دهد و برگ های زردشان را بگیرد. کاش 
صبحانه را در مدرسه بخورند و از پسرم بخواهید سفره 
پهن کند، چای دم کند، نان  خرد کند و آخرش هم همراه 
بچه های دیگر جمع کنند و بشویند.ای کاش همین اول 
سال قلم مو و رنگ و اسپری بدهید تا کالسشان را خودشان 
رنگ آمیزی کنند. روی دیوارهایش به سلیقه روزآمدشان 
چیزهایی بنویسند و خط هایی بیندازند. شاید نشانی از 
فیلم ها، انیمیشن ها، فوتبالیست ها و ترانه هایی که دوست 
دارند بر دیوار بیفتد و دیوار کالس، پنجره رهایی  باشد.

بیشتر سرویس های بهداشتی عمومی کشور ما بهداشتی 
نیستند! هر کاری الزم است بکنید تا پسرم و همه بچه ها 
سرویس های مدرسه را مثل سرویس خانه هایشان نگه 
دارند. از پسرم بخواهید شما را نقد کند، رفتار و برنامه های 
دبیران و مشاوران و معاونان را. نترسد از گفتن. توبیخ 
نشود از فکر کردن. از او بخواهید برای حرف هایش دلیل 
بیاورد و تا قانع نشد دست نکشد. از مدرسه شما توقع 
دارم گفت وگو سکه رایج باشد. رفتارهای پسرم را هم 
گفت وگوی  امن  فضای  در  بخواهید  و  کنید  ارزیابی 
همکالسی ها از دوستانش راه حل های کارآمد بگیرد. این 
کار موثرتر از تذکر و توبیخ دبیران است.لطفا به دبیران 
مدرسه بگویید جواب سوال های پسرم را ندهند. هر وقت 
سوال پرسید، کمکش کنند تا خودش دنبال پاسخ بگردد.

بعد از صبحگاه و قبل از شروع اولین زنگ، ۵دقیقه را 
اختصاص دهید تا هر کسی در مدرسه است کتاب بخواند. 
از خود شما گرفته تا تک به تک عوامل اجرایی و دبیران 
و دانش آموزان، کسی با کسی صحبت نکند و هر کس 
کتابی که دوست دارد، بخواند. مدرسه بشود یک کتابخانه 
بزرگ. کتاب های درسی نشوند همه دنیایش. دنیایش را 
بزرگ کنید.آقای محمدی عزیز، از پسرم بخواهید داستان 
بنویسد، شعر بگوید، مقاله بنویسد. بخواهید برای پژوهش 
فیلم بسازد، عکس بیندازد. برود در آزمایشگاه خطر کند. 
به او بگویید پژوهش فقط در کتابخانه نیست. برود وسط 
شهر جستجو کند، سوال بتراشد. از پسرم بخواهید در 
کارگاه با چوب و فلز و چکش و اره وسیله بسازد، اختراع 
کند. از او بخواهید اپلیکیشن بازی طراحی کند، انیمیشن 
تولید کند.پسرم را در بوفه مدرسه دخالت دهید تا کنار 
مسوول بزرگسال بوفه شیوه کاسبی و حساب و کتاب و 
طرز برخورد با مشتری را  یاد بگیرد. بگذارید خوراکی ها 
را در قفسه بچیند. بار خالی کند و بعد کارتون ها و مقواها 
را در سطل مخصوص بازیافتی ها بیندازد.هنگام مراسم 
نماز یا صبحگاه فضایی شکل نگیرد که به زور و با 
خواب آلودگی، پسر ۱۳ ساله با خدا مناجات کند. لحظاتی 
را شکل دهید که وقتی پسرم با خدا خلوت می کند بداند 
که خدا نزدیک ترین است و ارتباط قلبی او با خدا برای 
خودش تعالی می آورد، نه اینکه دل مدیر و مربی پرورشی 
را راضی کند و کارت امتیاز بگیرد. به او و بچه های دیگر 
اجازه دهید نیایش هایی را که به زبان خودشان نوشته اند، 
بخوانند. نیایش های ساده که خواسته های واقعی خودشا ن  
و با صداقت هستند.از معلم هایتان بخواهید قوانین کالس ها 
را تنهایی وضع نکنند. از بچه ها کمک بگیرند و با هم 
قانون بگذارند چون بچه ها باید این قوانین را اجرا کنند.

به پسرم بفهمانید به جای آنکه از ضعف و نمره کم 
همکالسی هایش خوشحال شود، احساس بد کند. کاری 
کنید تا به جای احساس کمبود از نمره پایین خودش از 
کمک نکردن به دوستانش شرمنده باشد.از پسرم نخواهید 
در همه درس ها و مهارت ها نفر اول باشد. راستش او هم 
مثل بقیه بچه ها در خیلی کارها کم  استعداد است. به او 
بگویید همه آدم ها برای همه کارها ساخته نشده اند، راه 
خودت را پیدا کن.مدیر محترم، به پسرم اجازه دهید اشتباه 
کند، خراب کند، گند بزند. بگذارید بارها ویران کند و 
بسازد. اشتباه کردن را امتیاز بدهید. بگویید فقط یک اشتباه 
نابخشودنی وجود دارد و آن هم هیچ کاری نکردن و 

بالطبع اشتباه نکردن است. 
با آرزوی خوبی و زیبایی
علی  اکبر زین  العابدین
۳۱ شهریور ۹۸
منبع: ایسنا

نامه یک پدر به مدیر 
مدرسه پسرش در آستانه 

سازمان آغاز سال تحصیلی حمل ونقل  دفتر  مدیرکل 
شهرداری ها و دهیاری کشور با بیان 
اینکه میانگین سهم سفر با دوچرخه در 
کشور زیر ۱درصد است، اظهار داشت: 
»این آمار برای کشور فاجعه محسوب می شود، درحالی که 
این رقم در کشورهای دیگر به ۴۰ درصد هم می رسد.«
به گزارش »سالمت«، مرضیه حصاری گفت: »در سال های 
اخیر مباحثی مانند حمل ونقل شهری، آسیب های ناشی از 
آن، کم تحرکی، اضافه وزن، دیابت، کبد چرب و... مطرح 
شده است؛ مباحثی که عامل اصلی آن کاهش تحرک 
شهروندان بوده اما شهرداران و دولتمردان در این میان 
به جای اینکه درصدد کاهش آثار منفی استفاده از خودرو  
باشند، به توسعه شهر بر اساس خودرو روآورد ه اند.« وی 
به راه اندازی طرحی با عنوان پویش حمل ونقل پاک در 
کشور اشاره کرد: »در این پویش سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های وزارت کشور، شهرداری ها، سمن ها، پلیس 
و دستگاه های اجرایی مربوط حضور دارند. این پویش 
ابتدا در چند شهر آغاز به کار کرد و خوشبختانه در حال 

حاضر ۴۰ شهر عضو آن هستند.«
حصاری در پاسخ به این سوال که چقدر در تحقق توسعه 
دوچرخه سواری در کشور موفق بوده ایم، گفت: »سهم 
سفرها نشان دهنده میزان موفقیت در این زمینه است. 

میانگین سفر با دوچرخه در کشور زیر ۱درصد است. 
این در حالی است که در کشورهای دیگر این میانگین به 
۴۰ درصد هم می رسد. این میزان برای ما به نوعی فاجعه 
است. علتش نیز این است که دوچرخه سواری در کشور 
همیشه به صورت شعار بوده و هیچ وقت به  طور متمرکز 

دنبال نشده است.«
به گفته وی، سه شنبه های بدون خودرو و دوچرخه سواری 
شهرداران به ویژه شهردار تهران ابتدا با مخالفت های بسیاری 
همراه بود ولی ما از روز اول به آن اعتقاد داشتیم چون در 
تمام دنیا این گونه است که تا مسووالن در کاری پیشرو 
نباشند مردم نیز آن را انجام نخواهند داد. این موضوع 
باید در تمام شهرهای کشور اتفاق بیفتد و شهرداران باید 
جدی وارد این عرصه شوند اما گاهی می بینیم برخی 
شهرداران از دوچرخه سواری در سطح شهر خجالت 
می کشند. حصاری در ادامه به شهرهای موفق در امر 
دوچرخه سواری در کشور اشاره کرد و افزود: »تهران، 
قم، قزوین و اراک در حال تهیه طرح جامع حمل ونقل 
مختص برای دوچرخه هستند و برخی از آنها حتی 
طرح هایشان را نهایی کرده اند. همچنین در شهر قزوین 
حدود ۴۰ کیلومتر مسیر دوچرخه احداث شده است.«

وی در بخش دیگری از صحبت هایش درمورد دستگاه هایی 
که می توانند در توسعه دوچرخه سواری موثر باشند اما 

هیچ اقدامی در این زمینه انجام نمی دهند، گفت: »از 
وزارت بهداشت گله داریم زیرا به رغم اینکه قرار بود 
تفاهم نامه همکاری با آنها داشته باشیم، پای  کار نیامدند. 
آموزش وپرورش نیز به همین صورت است زیرا نسل 
جدید جایی برای دوچرخه سواری ندارد و حتی برخی 

مدارس اجازه احداث ایستگاه دوچرخه را نمی دهند. 
برای مثال شهرداری قصد احداث ایستگاه دوچرخه در 
مدارس و برگزاری دوره های آموزشی را دارد اما مدارس 
مخالفت می کنند. از همه اینها مهم تر وزارت ورزش و 

جوانان است که هنوز پای  کار نیامده است.«

میانگین سفر با دوچرخه در کشور زیر ۱درصد است

عالئم افت قند خون در دانش آموزان دیابتی و 
توصیه هایی برای معلمان

خط  تلفن ۱۵۳۰بهشت زهرا)س(
راه اندازی شد


