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 پاييز در هاي موسسه مختصري از فعاليت

   سه موسداخلهاي برنامه �
  )زهرا سليمانيخانم (صبح   –رفتار با كودك  گام •
  )سهيال طاهريخانم (  بعدازظهر-رفتار با كودك  گام •

  )خانم فاطمه صهبا(  بعدازظهر-تشويق و تنبيه گام •

  )نژاد خانم ماريا ساسان(  صبح –تشويق و تنبيه گام •

  )كرمي خانم مرضيه شاه(رفتار با نوجوان   گام•
  )آقاي محمود سلطاني( انديشه بازي و  گام •
  )فاطمه صهباخانم ( صبح -رفتار با كودك دبستاني  گام • 
  )نژاد خانم ماريا ساسان( بعدازظهر -رفتار با كودك دبستاني گام •

  )خانم شيوا موفقيان( رشد جنسي كودك و نوجوانگام •

  
  )خانم شيوا موفقيان( روابط زناشويي گام •
  )م مريم احمديخان( ارتباط همسران گام •
  )خانم مريم احمدي( ارتباط همسراني   گام فشرده•
  )زهرا سليمانيخانم ( صبح -پروري آمادگي براي فرزندگام •
  )نگين شهريخانم ( بعدازظهر - پروريآمادگي براي فرزندگام • 
  )نژاد ماريا ساسان  خانم(ظهربعداز  –صبح  بر خشم  مديريت گام• 

  ) مريم احمدي انمخ( بر خود  مديريت گام •

  )خانم فاطمه صهبا(صبح ارتباط كالمي گام  •

 كارفرهنگي،  كودكخواب ،ماساژكودك ،شيردهيهـاي   كارگاه• 
پـدران و   آموزش توالت رفتن به كودكـان زيـر دو سـال ،    ، با نوزاد  

 بعـدازظهر  -خانم زهرا سليماني    صبح  (  آمادگي براي حضور فرزند   
  )خانم نگين شهري

  )فاطمه صهباخانم (  گفتننهكارگاه • 
  )خانم مريم احمدي( هاي نادرست عادتكارگاه •

  )مريم احمديخانم ( مديريت بر زمانكارگاه •
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 امروز وارد دوازدهمـين سـال فعاليـت         نآذر ماه امسال ، موسسه مادرا     

  .خود شد

ان ،  هـ ي دوسـتان ، همرا      ضمن تبريك سالگرد تاسيس موسسه ، از همـه        

ــراي گــسترش   كارشناســان و ســازمانهمكــاران ،  هــا و نهادهــايي كــه ب

انـد ، صـميمانه        تـالش كـرده    هـا   هـاي موسـسه در بـين خـانواده          فعاليت

  .سپاسگزاريم 

  

 با ياد دوست

  كه مدارا و مهر مادري
  اوست اي از كان مهر و مداراي ذره
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  هاي خارج از موسسه برنامه �
  هاي فرهنگ ها، خانه فرهنگسراها ، شهرداري

 به مناسبت روز جهاني كودك     جشن بازي  دو نوبت برگزاري  • 

ر با همكاري گروه بـازي و       و پارك شه   در فرهنگسراي پايداري  

  داوطلب اعضاي 

   مهدهاي كودك•

گام رفتـار بـا كـودك در مهـدكودك بـاغ مينـو بـا                برگزاري   •

  كارشناسي خانم فاطمه صهبا

هاي رنگـين كمـان ،         نمايشگاه كتاب در مهدكودك    برگزاري •

  ويستا و ياسمن

  ها مدرسه•
يـف و  يك روز بدون ك    ،رفتار با كودك دبستاني      برگزاري گـام  • 

  ي سما  در دبستان پسرانهنمايشگاه كتاب  و كتاب

ــوزشبرگــزاري كارگــاه •  ــستان   خــانواده درضــرورت آم در دب

  با كارشناسي خانم سهيال طاهري  )5ي  منطقه( ي سما دخترانه

رفتـار بـا    و گـام   خـانواده  در ضرورت آموزش كارگـاه    برگزاري •

بـا  ) 18ي    نطقـه م(ي امام جعفر صـادق        در راهنمايي پسرانه   نوجوان

  كرمي كارشناسي خانم مرضيه شاه

خوانـدن كـودك      عوامـل مـوثر در درس     هـاي     كارگاه  برگزاري •

در  از فرزند دبستاني خـود چـه انتظـاراتي داريـد؟           و دبستاني

با كارشناسـي خـانم       )2ي    منطقه( سهراب سپهري    ي  پسرانه دبستان

  سهيال طاهري

در راهنمـايي    نيخـوا   گـويي و كتـاب      قـصه هاي     برگزاري جلسه  •

   با كارشناسي خانم نيلوفر بديع)1ي  منطقه(سفيد  خاني دخترانه

 خواندن كودك دبستاني    عوامل موثر در درس   كارگـاه     برگزاري •
بـا كارشناسـي خـانم      ) 3ي    منطقه( دكتر حسابي  ي  دبستان دخترانه  در

  نژاد ماريا ساسان

   ساير مراكز•
فرحنـاز  ي خـانم  بـا كارشناسـ  مديريت بر خـشم     گام برگزاري   •

  )س( فاطمه زهراي خيريهدر مددي 

رفتار با  و گام    ضرورت آموزش در خانواده   ي    جلسهبرگزاري   •

كرمــي و فريبــا  هــا مرضــيه شــاه  بــا كارشناســي خــانمكــودك

  زاده با همراهي خانم ماندانا آجوداني در حسينيه ارشاد مقدس

ن بايـد  چـه والـدي   آن  و كارگاه  رفتار با نوجوان    برگزاري گام  • 

با كارشناسـي خـانم مرضـيه        براي رفتن فرزند به دبستان بدانند     

  ) س(ي زهرا   فاطمهي كرمي در خيريه شاه

و گام   ضرورت آموزش در خانواده    برگزاري سخنراني با موضوع      •

 در انجمـن  پـور   خـانم فاطمـه ايـران      با كارشناسي  مديريت بر خشم  

   ذهنيماندگان حمايت از عقب

ها معصومه پيرهادي و      خانم با همكاري    ه كتاب نمايشگا برگزاري   •

  )شهر پارك ايران( موسسه پژوهشي كودكان دنيا به دعوتليال بهاري 

بـا كارشناسـي خـانم مـريم         ورود به اجتمـاع    برگزاري سخنراني    •

  با همراهي خانم ماندانا آجوداني ي كودك كدهدر هنراحمدي 
  

  ها  شهرستان•

نيازهاي مـادران امـروز     هاي    موضوع سخنراني با دو  برگزاري   •

با كارشناسي خانم مريم احمـدي       كليات رفتار با كودك و نوجوان     و

  كرماندر 

  ها  ارتباطات و همكاري�
  : ايم يا همكاري داشته زير ارتباط   ها و نهادهاي ناسازم با  پاييز در

 انجمـن اوليـا و مربيـان كودكـان          هاي آموزشي پويـا،     انجمن پژوهش 
 – ه كودك ،انجمن حمايت از افراد با اخـتالل رشـدي          استثنايي ، آشيان  

ها و استعدادهاي كودكـان ، انجمـن          ي مهارت   انجمن توسعه  عصبي ، 
 سـازمان ملـل ،       سـايت كتابـك ،     ،خانـه كتابـدار   ديدگان شاد ،      جهان

ي   شـوراي گـسترش صـلح ، كـانون توسـعه          شوراي كتاب كـودك ،      
موســسه   فرهنگــي ، كــانون پــرورش فكــري كودكــان و نوجوانــان،

موسـسه پژوهـشي كودكـان دنيـا ،        ادبيات كودكـان ،     پژوهشي تاريخ   
  اب رهيزنانكودكان و  موسسه

  
 و   هـا   هـا ، نمايـشگاه      ها ، همـايش     برخي ازكارگاه �

  :ايم هاي ساير مراكز كه در آن شركت كرده نشست
 عـضو هـاي كـودك    مهـد  ي مـديران   ماهانـه ي جلسه در  شركت •

  )زاده خانم افسانه حسن( وياهاي آموزشي پ انجمن پژوهش
ــركت در • ــم ش ــهمراس ــين  ي  افتتاحي ــدهدوم ــودك هنرك         ي ك
  )خانم مريم احمدي(
 ني بر جنسيتت كاهش خشونت مب    تخصـصي   نشست در   شركت •

  )خانم منصوره فرداد(به دعوت سازمان دفاع از قربانيان خشونت 
  

    راه دور تهرانهاي برنامه �

در پاييز امـسال از      هاي راه دور تهران     ط گروه هاي اجرا شده توس     دوره
   :اين قرار بود

با ياريگري خانم  رفتار با نوجواني  دوره -  مهرتايانجمن زنان گ -1
   انيفاطمه عرفان

ـ  ا يلي همـوف  مـاران ي از ب  تيانجمن حما  -2  بـا   رفتـار ي    دوره - راني
  ي  طاهراليسه خانم با ياريگري كودك

و  رفتـار بـا  نوجـوان      ي    هـا   دوره – )س( فاطمـه زهـرا    ي  هيريخ -3
   فرخنده صادق پور خانم با ياريگري  بر خشمتيريمد
رفتـار بـا   ي  دوره - ) مهـر سـابق  ثيكانون حد( مهر اميروان پ ره -5

    زادهيمعصومه جمال خانم با ياريگري نوجوان
بـا   رفتار بـا نوجـوان    ي     دوره  -دي پسرانه مف  يي راهنما ي  مدرسه -6

   مقدس زاده بايفر خانم ياريگري
 بـر   تيريمـد و   رفتار با كودك  هاي     دوره  -يمطب خانم قاسم   -7

    حسن زادهافسانه خانم با ياريگري خشم
  

  هاي آينده برنامه����  

 گرداننده ساعت
  تعداد
 جلسه

 ها گام شروع

  تشويق و تنبيه  12/10/88  5  خانم سهيال طاهري  4- 6

  14/10/88  5  كرمي خانم مرضيه شاه  11-9
 و خواني كتاب
  گويي قصه

  14/10/88  4  خانم زهرا سليماني  11-9
آمادگي براي 
  فرزندپروري

  بازي و انديشه  15/10/88  6  آقاي محمود سلطاني  4- 6
  كالمي ارتباط  16/10/88  7  خانم فاطمه صهبا  11-9

  16/10/88  4  خانم نگين شهري  4- 6
آمادگي براي 
  فرزندپروري

  با كودكرفتار   88/10/19  9  خانم فاطمه صهبا  4- 6
  ارتباط همسران  21/10/88  6  خانم مريم احمدي  4- 6

  ارتباط همسران  24/10/88  6  خانم مريم احمدي  11-9
  مديريت بر خشم  28/10/88  6  نژاد خانم ماريا ساسان  11-9

 گرداننده ساعت
  تعداد
 جلسه

 ها كارگاه شروع

  هاي حل مساله شيوه  8/10/88  1  خانم مريم احمدي  12-9

   زمان برمديريت  13/11/88  1   مريم احمديخانم  12-9
  هاي نادرست عادت  11/12/88  1  خانم مريم احمدي  12-9
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  ر ماهمه  ي سخنراني خالصه

   ايجاد انگيزه در كودكان:  موضوع

  زاده دكتر فاطمه قاسمخانم  : كارشناس
به اعتقـاد   : زاده در ابتداي سخنراني خود گفتند         خانم دكتر قاسم  
ه كاري عالقه نداشته باشند ، نه تنها انجامش         من اگر كودكان ب   

برايشان سخت است بلكه با انجام اجباري آن كـار مـا را دچـار               

ي انگيزه براي خود ما بـه   گونه كه مسئله كند ، همان    مشكل مي 
فقط . شود    عنوان بزرگسال مهم است و به كودكان محدود نمي        

. ود هاست كه در سنين مختلف بايـد اعمـال شـ       تفاوت در روش  
ايشان داشتن نياز ، عالقه و هدف را سه عامل مـوثر در ايجـاد               

ي درونـي و      سپس انگيزه را به دو نـوع انگيـزه        . انگيزه دانستند   

ايشان خـاطر نـشان كردنـد كـه گـاهي           . بيروني تقسيم كردند    
هاي دروني آنقدر مبهم است كه قابل بيان نيست ولي به             انگيزه

ري كه بايد انجام شـود سـوق   طور غيرمستقيم ما را به سمت كا    

هاي دروني مشخص شود     به هر حال بهتر است انگيزه     . دهد    مي
  .شود  تر باشد بهتر عمل مي چرا كه هرچقدر انگيزه آگاهانه

هيجـان حالـت    : در ادامه ايشان تعريفي از هيجان ارايـه دادنـد           

دروني است كه يا مثبت و سازنده است مثل شادي و محبـت و              
ازنده مثل ترس و اندوه وي با اشاره به اين كه يا مخرب و غيرس  

طـور مثـال      وجود همه ي تاحدي هيجانـات ضـروري اسـت،به           
ترس اگر در وجود كودكان نباشد كودك ممكن است خـود را از           

سـپس بـه تعريفـي از انگيـزه         .باالي بلندي بـه پـايين بينـدازد       

و انگيزه را حالت دروني معرفي كردند كـه مـا را بـه              : پرداختند  
 آن كـه بـا       ؛ نتيجـه  كنـد   كشاند يا دور مي     جام كاري مي  سمت ان 

شناخت از خود به شناخت عاليقمان پي برده و سپس به آرامش     

هاي مـا نيـز در رابطـه          انگيزه با اهداف و ارزش    . خواهيم رسيد   
هايي اسـت كـه بـه ايجـاد انگيـزه       تشويق از جمله روش. است  

ي كـه حالـت مـادي       هاي بيرون   تشويق با انگيزه  . كند    كمك مي 
هـايي از     البته تـشويق خـود داراي ويژگـي       . دارند متفاوت است    

جمله متناسب بودن با نوع كـار ، نـشاط آور بـودن و مـشخص                

  .بودن منبع است 
پذيري يكـي ديگـر از علـل ايجـاد انگيـزه اسـت كـه           مسئوليت
هـاي ديگـران      اش همدلي و شريك شدن در غم و شادي            نتيجه

ي به معني نگاه كردن به مـسايل از ديـد           است و به نوعي همدل    
اعتماد به نفس و اخـالق از عوامـل        . ديگران نه از ديد خودمان      

ال بايد بـدانيم بـراي بـا      . ديگر در ايجاد انگيزه بسيار مهم است        
. نفس مقايسه را كم و فعاليت را افـزايش دهـيم              به  بردن اعتماد 
تر   هاي دروني را تقويت كنيم در كارهايمان موفق         هر قدر انگيزه  

تـوانيم   هاي بيروني نيـز ، مـي      البته گاهي از انگيزه   . خواهيم بود   
  .استفاده كنيم 

عوامل محيطي و اجتمـاعي خـود بـه دو    : ايشان در ادامه گفتند  

 از جمله عوامل موثر      كه دشون  خانواده و جامعه تقسيم مي    محيط  
مكانات و شرايط در    ا كردن  هستند فراهم   وجود آوردن انگيزه    در به 

 بـه ايجـاد انگيـزه        از جملـه مـواردي اسـت كـه          حد تواناييمـان  

 زمـان كـودكي ممكـن     ها ، در    خواهد كرد ؛ اگر چه انگيزه      كمك
د همـراه  قه با آگاهي باي عال است ثابت نباشد، ولي بايد بدانيم كه      

كودك در   ي  در مورد كارهاي موردعالقه     باشد و ما بايد اطالعاتي    
چرا كه هر چقدر فرزنـدانمان در  . ابتداي شروع هر كاري بدهيم      

تـر خواهنـد      بخشتر شوند در جامعه نيز اثر       وانمندمحيط خانواده ت  

  .بود 
وجودمـان  ها را سركوب كنيم ، نه تنها در           معموال هر قدر انگيزه   

هـا در وجـود ديگـران         رود بلكه به دنبـال اجـراي آن         از بين نمي  
مـادري كـه خـود عالقـه منـد بـه             خواهيم بود ، به طور مثـال،      

 نيفتاده كودكش را يقي بوده وبنا به عللي اين اتفاقيادگيري موس 

  .كند  مجبور به رفتن كالس موسيقي مي
ـ   زاده ايـن طـور نتيجـه        در انتها خانم دكتر قاسـم      : ري كردنـد    گي

شود سپس    ما ايجاد مي  گذارد و انگيزه در وجود        محرك تاثير مي  

. اش يادگيري است    كه نتيجه  دهيم ،   آن محرك مي    ما پاسخي به  
  :آموزيم كه هر كاري كه با انگيزه انجام شود  بدين ترتيب مي

: شـود پ    تر انجام مي    كارها عميق : سهولت بيشتري دارد ب   : الف
جويي خواهـد شـد    ني در زمان و هزينه صرفه بازده بيشتر دارد يع   

ي    جنبـه   انگيـزه : انگيزه خودبه وجود آورنـده انـرژي اسـت د         : ج

ي رواني اسـت و بايـد         كننده قويت كننده دارد ؛ به نوعي تقويت      ت
ي درونـي اسـت كـه اگـر بـه         بدانيم انگيزه و خالقيت دو مسئله     

  .ها توجه نكنيم رشد نخواهند كرد  آن
  

  ن ماهآبا  يي سخنران خالصه

   هاي فصلي بيماري: موضوع 

  خانم دكتر سيما قادي پاشا :كارشناس 
سرماخوردگي به مفهوم عفونت بيني و گلـو اسـت كـه معمـوال              

ضرر است و داراي عاليمي مثل آبريـزش بينـي ، گلـو درد ،                 بي

 نـوع ويـروس در ايجــاد   200بـيش از  . سـرفه و عطـسه اسـت    
هـا    ن علـت سـرماخوردگي    تـري   شـايع . سرماخوردگي نقش دارند    

  ،بـه بـدن  سـرماخوردگي  راه ورود ويـروس  . ها هـستند    ويروس

در هوا پخش   ... ويروس با عطسه، سرفه و      . دهان يا بيني است     
هاي آلـوده بـه       با تماس دست با اشيايي كه قبال دست       . شود    مي

مثل گوشي تلفن ، ليوان ، حولـه و  (ويروس با آن در تماس بوده      

هـاي آلـوده بـا       به دنبال تماس دسـت    . نتقال است   نيز قابل ا  ...) 
سـرماخوردگي  . يابـد     ها ، دهان يا بيني عفونت انتقال مـي          چشم

يابد و در صـورت نيـاز از مـسكن            معموال خود به خود بهبود مي     
  .شود  استفاده مي

ي   هاي ايجـاد كننـده       به علت تنوع و تعدد ويروس       :پيشگيري

. ه سرماخوردگي نـداريم     سرماخوردگي ، هيچ واكسن موثري علي     

ها ، استفاده از دستمال كاغذي موقع سرفه          بنابراين شستن دست  
الزم است از تماس طوالني بـا افـراد         . شود    و عطسه توصيه مي   

 ها   و مدرسه  ها  در بهداشت مهدكودك  . سرما خورده اجتناب شود     

اسـتراحت ،   .دقت شود و از ورود كودكان بيمار جلـوگيري شـود            
  .فراوان كمك كننده است مصرف مايعات 

  )آنفلوانزاي فصلي(آنفلوانزا 
ترين بيماري ويروسي فصل سرما است كه دستگاه          آنفلوانزا شايع 

  .كند و شديدا مسري است  تنفس را درگير مي

شـيوع ويـروس از اول فـصل پـاييز آغـاز و تـا اواخـر                    :عاليم
هـاي سـني    ي گـروه  ريبـانگير همـه  يابد و گ   ارديبهشت ادامه مي  

در اين بيماري عاليمـي ماننـد تـب ، لـرز ، سـردرد ، درد             . تاس
، ضـعف ، خـستگي ، كـوفتگي،         ) كمـر درد  (عضالني استخواني   

  . ، گلو درد ، خشونت صدا ، شايع است  سرفه
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عاليم مشابه دارند با ايـن       :تفاوت آنفلوانزا و سرماخوردگي     

 ممكـن اسـت    ،تر اسـت  تفاوت كه سرماخوردگي معموال ضعيف  
شود   ب يا با تب پايين باشد اما آنفلوانزا ناگهان شروع مي          بدون ت 

كـشد    و معموال با تب باال همراه است و مدت بيشتري طول مي           

تشخيص افتراقـي   . اما سرماخوردگي كوتاه است     . تا بهبود يابد    
. اين دو مهم است چون سرماخوردگي آسان قابل درمان اسـت            

باشـد ممكـن    تب عالمت معمول سرماخوردگي نيست اگر هـم         

 درجـه و تـا     40 تا   38ي عفونت باكتريال باشد ، تب         است نشانه 
بـا  نهايتـا   . هاي آنفلوانزا است      ترين نشانه    روز يكي از مهم    4-3

 را از هـم افتـراق داد و         دو ايـن   تـوان   عاليم بروز داده شده نمـي     
  .كامال مشابه بروز كند ممكن است

عطـسه،  ( تنفـسي  از طريق ترشحات   :هاي انتقال آنفلوانزا    راه
  )سرفه ، تماس نزديك

حت در منزل ، مـصرف مايعـات         استرا  :اقدامات درماني اوليه  
 . بقيـه سـرايت نكنـد       ها تا به      وشوي مرتب دست    ، شست فراوان
 . شـود   مـصرف   با نظر پزشـك معـالج       بايد  بيوتيك    بر و آنتي    تب

استفاده از آسپرين خصوصا در كودكان به علـت احتمـال مبـتال           
  .باشد   قدغن مي)REYE(سندرم ري شدن به 

واكسن براي محافظت در قبال بيماري آنفلوانزا ، در افرادي كـه     

 حيـات اسـت ،      ي  ها شديد و تهديد كننده      عوارض بيماري در آن   
 و   قلبـي ، تنفـسي ، سـالمندان        انباشد ؛ مثل بيمـار      ضروري مي 

  .مبتاليان به ايدز 

  هـر سـال واكـسن    كنـد ،    چون ويروس آنفلوانزا دايما تغيير مـي      
بهترين زمان واكسيناسيون بين    .شود    آنفلوانزاي جديدي وارد مي   

بادي  ز تزريق واكسن ، افزايش سطح آنتيبعد ا. آبان و آذر است   
  . رسد  كننده مي  روز به سطح حفاظت14 تا 10در بدن ، ظرف 

هـاي   ي واكسن در اوايل بهار هر سال بعد از اعالم ويروس         تهيه

شـروع و معمـوال     ) سازمان بهداشت جهاني  ( WHOسال توسط 

 ٪70-80ايـن واكـسن     . شـود     اواخر تابستان به بازار عرضه مي     
  .  ماند  دهد كه تا يكسال در بدن باقي مي ايمني مي

  چه كساني نبايد واكسن بگيرند؟
ز واكـسن يـا اجـزاي آن        كساني كه قبال نسبت بـه يـك دو        -1

  .اند   شديد نشان دادهكواكنش آلرژي

  مرغ  اد با حساسيت باال به تخم افر-2
   ماه6 با سن كمتر از كودكان -3
   تب دار هاي  مبتاليان به بيماري-4

 در حاملگي و شير دهي اثر سوء ندارد و بهتر اسـت واكـسن               -5
  . دارنده  تزريق كرد  ي نگه بدون ماده

اي   خطر است و مثل هر داروي ديگـري عارضـه           اين واكسن بي  

برخي در  . قرمزي و ورم محل تزريق دارد       خفيف همراه با درد ،      
تب و درد عضله مدت كوتاهي بعـد از واكـسيناسيون بـه             ،   افراد

بـه نـدرت واكـنش    . كـشد    روز طول مـي  2 تا   1آيد و     وجود مي 

  .شود  آلرژيك شديد ديده مي

واكــسن آنفلــوانزايي كــه فعــال در كــشور اســت بــراي 
   .H1N1آنفلوانزاي فصلي است نه آنفلوانزاي 

   كساني بايد واكسن آنفلوانزا بگيرند ؟چه
آسـم،  ( سال ، افرادي با بيمـاري مـزمن          65باالي  افراد سالمند   

هاي قلبي ، كليـوي، ديابـت ، ايـدز ، نقـص               برونشيت ، بيماري  

خصوصا كودكاني كه در    ( ماهه   23 تا   6سيستم ايمني ، كودكان     

   ...). كاركنان مراكز بهداشت ، درمان و).شوند  داري مي مهد نگه

  )خوكي (H1N1آنفلوانزاي 
طيـف وسـيعي از     ) خـوكي  (H1N1عفونت با ويروس آنفلوانزاي     

 8/37مثـل تـب بـاالي       كنـد       عاليم شبيه آنفلـوانزا ايجـاد مـي       
،  ، درد عمومي بدن ، سر درد       ، سرفه ، گلو درد    ي سلسيوس   درجه
  .، ضعف ، تهوع ، استفراغ ، اسهال لرز

 معيارهاي اپيـدميولوژيك زيـر را       عالوه بر اين بيمار بايد يكي از      
  :نيز دارا باشد 

 ظرف يـك هفتـه      H1N1سفر به مناطق آلوده به ويروس       : الف  
  .قبل از شروع عاليم 

بـا بيمـار مـشكوك بـه        ) كمتـر از دو متـر     (تماس نزديـك    : ب  

 يا مورد محتمل يا قطعي بيماري ظـرف يـك           H1N1آنفلوانزاي  
  .هفته قبل از شروع عاليم 

بـا درمـان آنفلـوانزاي انـسان         H1N1ن آنفلوانزاي   درما  :درمان

  .تفاوتي ندارد 
ا مثل تب ، لرز ، گلـو درد ،   اگر بيمار با عاليم معمول آنفلوانز    -1

، سر درد ، تهوع و استفراغ مراجعه كند ، درمان عالمتـي و              سرفه

بيمار بايـد تـا هفـت روز پـس از بـروز اولـين               . باشد  سرپايي مي 
ـ   24عالمت يا تا     ي عاليـم   س از برطـرف شـدن همـه        ساعت پ

در يـك اتـاق مجـزا در منـزل          ) هركدام طوالني تر بود   (بيماري  

  . مراقبت شود و كمترين تماس را با ديگران داشته باشد 

  :پيشگيري 
   سرفه يا عطسه  هنگام پوشاندن صورت و بيني در-

ي در      زبالـه  در سـطل      آن  و انـداختن كاغذي    از دستمال    استفاده -
  بسته 
  ستشوي دست با آب و صابون  ش-

 بيني و دهـان     ،  ها با صورت ، چشم         خودداري از تماس دست    -
  در خارج از منزل 

  . زمين بيني بر رويآب دهان و ترشحات نريختن   -

 روز در منـزل بمانيـد كـه         7 در صورت شك به ابتال ، حداقل         -
  .يك روز آن پس از بهبودي كامل باشد 

  

  آذر ماه  ي سخنراني خالصه

  پرسش و پاسخ: موضوع 
  خانم مريم احمدي :كارشناس 
هاي والدين     پاسخ به پرسش   ،ي سخنراني آذر ماه       جلسهموضوع  

در اين جلسه به دليل محدوديت وقت        . بودي فرزندانشان     درباره
هاي والـدين پاسـخ داده     ها به برخي از پرسش      و تعداد زياد سوال   

 كه  اي آسان موسسه  ه  ها در كتاب    شد و قرار شد به ساير پرسش      

، پاسخ داده شود تا همه بتواننـد        به همين منظور تهيه خواهد شد     
  . ها استفاده كنند از آن
  
  
  
  
  
  

   تسليت••••
لقا مالح همـسر ،      در آبان امسال استاد و مشاور گرامي سركار خانم مه         

. ر و همراه هميشگي خود آقاي حسين ابوالحسني را از دست دادنـد             يا
هاي ايشان به راه مشتركشان بـراي حفـظ و           اميد است با ياد و خاطره     
 .ي زندگان ادامه دهند  پايداري حيات براي همه

  


