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شماره 1133 15 آبان 1396

حقوق  از  یکی  »آموزش« 
اساسی بشر است که نقشی 
بی بدیل در پیشرفت فردی، 
اجتماعی و اقتصادی جوامع 
دارد. دختران و پسران هر جامعه ای از سنین 
خردسالی پا به مدرسه می گذارند تا خواندن، 
نوشتن و محاسبه را بیاموزند تا آینده ای بهتر 
و روشن تر را برای خانواده و کشور خود رقم 
بزنند. زمانی که آموزش ها ارتقا یابد، مسلما 
بسیاری دیگر از جنبه های زندگی نیز تاثیر مثبت 
می پذیرد. به طور خالصه باید گفت آموزش 

این قدرت را دارد تا دنیایی بهتر را بسازد.

آموزش و ارتقای سالمت جامعه
کیفیت آموزشی باال اساس سالمت جسمی و نشاط 
روانی محسوب می شود و برای اینکه جامعه ای 
در عین حفظ سالمت بتواند به بهره وری برسد، 
الزم است هر کدام از شهروندان اطالعات اولیه 
و دقیقی راجع به پیشگیری و درمان مناسب 
بیماری ها داشته باشند. امکان آموزش کودکان و 
نوجوانان نیز جز در سایه تغذیه مطلوب و حفظ 
سالمت جسمی و روانی آنها میسر نخواهد بود.

 گزارش های جهانی یونسکو نشان می دهد سطح 
سواد باالی مادر تاثیر قابل توجهی در بهبود سطح 
تغذیه و واکسیناسیون کودکان داشته و چنین 
کودکانی کمتر در معرض اختالالت رشد ناشی 
از سوء  تغذیه و بیماری های واگیر هستند. کودکی 
که مادر او سواد خواندن دارد، 50درصد احتمال 
بیشتر برای ادامه زندگی پس از 5 سالگی را خواهد 
داشت. همچنین اگر همه خانم ها امکان به پایان 
رساندن تحصیالت اولیه را داشته باشند، مرگ و 
میر مادران می تواند تا دوسوم کمتر شود و 189 
هزار زندگی نجات یابد. به عالوه، خانم هایی که 
تحصیالت خود را پس از آموزش های اولیه ادامه 
می دهند، 5 برابر نسبت به خانم های بی سواد امکان 
کسب اطالعات در زمینه HIV و ایدز را دارند. 
و  پیشرفت  کاتالیزور  قطع  طور  به  آموزش 
بررسی ها حکایت  است.  درمانی  مداخالت 
از این دارد که آموزش و پرورش ارزش ها و 
نگرش هایی در شهروندان ایجاد می کند که آنها 
را به زندگی سالم، تصمیم گیری های آگاهانه و 
واکنش های موثر نسبت به چالش های محلی 

و جهانی ترغیب خواهد کرد.

 بهبود ساختار اجتماعی و مقابله با فقر
طی  که  زیادی  پیشرفت های  به رغم  متاسفانه 
سال های گذشته در این حوزه دیده می شود، 
هنوز هم میلیون ها کودک از حق آموزش و تحصیل 
محروم اند. محدودیت دسترسی به آموزش یکی 
از روش های اثبات شده انتقال فقر از نسلی به نسل 
دیگر است. هر دختر و پسری حق برخورداری 
از آموزش مطلوب را دارد تا امکان دستیابی به 
فرصت های بهتر را در زندگی داشته باشد و از 
جنبه های مختلف مانند سالمت، مشارکت سیاسی 

و... بتواند آینده ای موفق پیش رو ببیند. 
ادامه تحصیالت پس از دوره ابتدایی و تسلط بر 
مهارت های زندگی سبب نجات 420 میلیون نفر 
از فقر می شود که در این صورت بیش از نیمی 
از آمار افراد فقیر دنیا را کاهش می دهد. این در 
حالی است که یک سال تحصیالت بیشتر می تواند 
باعث افزایش 10 درصدی سطح درآمد فرد شود و 
همچنین در سطح کالن جامعه نیز تولید ناخالص 

داخلی را ساالنه 0/37درصد رشد می دهد. 

اثر چندگانه آموزش دختران
به طور کلی، خانم ها و دختران تحصیلکرده 

وضعیت سالمت بهتری دارند و به مراقبت های 
الزم سالمت خود و فرزندان حتی از پیش 
تولد اهمیت می دهند. هر سال تحصیل باعث 
می شود احتمال ازدواج زودهنگام آنها تا حد 
قابل توجهی کاهش یابد. همچنین هر سال ادامه 
سطح  می شود  باعث  دانشگاهی  تحصیالت 
درآمد 10 تا 20درصد افزایش داشته باشد. 
این تاثیرات مثبت اجتماعی و فردی آموزش 
بر زندگی خانم ها نسل به نسل و حتی بین 
جوامع گسترده تر منتقل می شود تا جایی که 
می تواند به عنوان یکی از ضروریات ممکن 

در هر کشوری مطرح شود.

فقط مدرسه رفتن کافی نیست...
در همه جای دنیا، پیشرفت های مهم بشر در 
سایه آموزش های درست اتفاق می افتد، اما به 
این معنا نیست که صرف مدرسه رفتن بتواند 

این نیاز را تامین کند. 
به محتوای  توجه  دارد،  اهمیت  بیشتر  آنچه 
کتاب های آموزشی دانش آموزان و ارائه مفاهیم 
نیاز برای زندگی  و ارزش های عملی مورد 

آنهاست.
این مساله در مورد کودکان ساکن مناطق محروم 
و حاشیه نشین، به خصوص دانش آموزان معلول 
بیشتری دارد زیرا کمبود  و دختران اهمیت 

کادر آموزش، وسایل کمک تحصیلی مناسب 
با  می شود  باعث  الزم  زیرساخت های  و 
باشند.  روبرو  آموزشی  بیشتر  چالش های 
همه دانش آموزان حق تحصیل در کالسی را 
دارند که معلم کامال آموزش دیده، خالق و 
آگاه به شناسایی ضعف آنها باشد.آموزش های 
تاثیرات  نیز  باکیفیت در سطح پیش دبستانی 
مثبتی بر فرد و جامعه خواهد داشت. کودکانی 
که از چنین آموزش هایی برخوردارند در دیگر 
سطوح آموزشی نیز موفق ترند. از همین رو، 
الزم است دولت ها مراکز مناسبی را برای اقشار 
تا هیچ کودکی  ایجاد کنند  کم درآمد جامعه 

دچار کمبود آموزش درست نشود. 

آمار محرومیت های آموزشی در 
جهان

براساس گزارش یونسکو در سال 2016   •
در  تحصیل  از  کودک  میلیون   61 میالدی، 
مدرسه محروم و 758 میلیون بزرگسال نیز 

بی سواد بودند.
• 62 میلیون دختر 6 تا 14 سال در دنیا به 

مدرسه نمی روند.
•35درصد کودکان بی سواد دنیا در کشورهای 
درگیر جنگ زندگی می کنند که نسبت به سال 
1999 میالدی، 5درصد افزایش داشته است.

• از هر 10 کودک بی سواد، 4 نفر هرگز در 
کالس درسی شرکت نمی کنند.

• 274 میلیون کودک در سطح ابتدایی، آموزش 
مهارت های اساسی برای زندگی پویا و سالم 

را نمی بینند.
• نزدیک به 90درصد کودکان معلول کشورهای 

در حال توسعه به مدرسه نمی روند.
• از هر 4 جوان ساکن کشورهای کم درآمد، 

1 نفر بی سواد است.
• 54درصد کودکان بی سواد در سن مدرسه 
مقطع ابتدایی در کشورهای جنوب صحرای 

آفریقا زندگی می کنند.
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه   •
فقر، ساختار سیاسی  تبعیض،  مانند  عواملی 
نامطلوب و ضعف منابع انسانی و مادی باعث 

شده کودکان معلول از تحصیل باز بمانند.
 www.globalpartnership.org :منبع
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شماره ششصدوچهل و دو  شنبه سیزده آبان نودوشش

تغذیه دانش آموزان از مهدکودک تا دبیرستان 
بچه ها در دوران تحصیل به مواد مغذی ضروری نیاز دارند؛ گلوسیدها برای تامین انرژی، 
پروتئین ها برای تقویت بافت های سلولی، کلسیم برای رشد و استحکام استخوان ها و 
آهن برای تشکیل گلبول های قرمز. برای پیشگیری از بروز کمبودها والدین باید برنامه 
غذایی متنوعی ترتیب دهند، ساعت منظم برای صرف وعده های غذا در نظر بگیرند، 
الگوی درست غذایی را رعایت کنند و عادات اشتباه غذایی مثل پرخوری و  ریزه خوری 

را کنار بگذارند تا فرزندان هم این شیوه را فرابگیرند. 
تنقالت ناسالم حاوی کالری بسیار باالیی هستند، اما نمی توانند نیازهای غذایی کودکان و 
نوجوانان را تامین کنند. بچه ها را تشویق کنید به جای خرید بیسکویت، چیپس، شکالت 
و نوشیدنی های گازدار در ساعت تفریح مدرسه خوراکی های سالم و سنتی مانند نان، 
لبنیات، میوه، خشکبار و مغزها را همراه خود داشته باشند. دانش آموزان را کمی زودتر 
از خواب بیدار کنید تا فرصت صرف صبحانه کامل را داشته باشند. صبحانه مهم ترین 
وعده غذایی است که 25درصد نیازهای غذایی روزانه را تامین می کند و موجب افزایش 
تمرکز، بازده ذهنی و نشاط صبحگاهی می شود. به گونه ای برنامه ریزی کنید که حداقل 
صبحانه و شام را همراه با فرزندتان میل کنید زیرا تنها غذا خوردن اصال برای بچه ها 
خوشایند نیست و احساس غم در آنها ایجاد می کند. هیچ گاه بچه ها را مجبور به خوردن 
غذا نکنید. اگر نمودار رشد کودک طبیعی است و کمبودی ندارد، نباید نگران حجم کم 
غذای او بود. زیاد خوردن و تپلی کودکان دلیل رشد خوب آنها نیست. البته  ریزه خوری و 
تنقالت ناسالم بین وعده های غذایی یکی از مهم ترین دالیل بی اشتهایی محسوب می شود 
که باید مورد توجه قرار  گیرد. بچه ها باید روزانه به اندازه کافی )حدود 10 لیوان( آب 
بنوشند. البته شیر، دمنوش های طبیعی و سوپ ها نیز برای تامین آب مورد نیاز بدن مفید 

خواهند بود، اما باید از نوشابه های شیرین و گازدار پرهیز کرد.
www.hss.gov.nt.ca :منبع

اهمیت خواب کافی 
طی سال تحصیلی، برنامه خواب بچه ها باید منظم باشد تا تمرکز، خلق و خو و سالمت 
آنها حفظ شود. دانش آموزان 7 تا 12 ساله حداقل به 10 ساعت خواب نیاز دارند که 
در بیشتر مواقع تا 12 ساعت نیز می رسد. نوجوانان 13 تا 16 ساله نیز هر شب باید 9 تا 
12 ساعت بخوابند. والدین به خوبی نیاز خواب فرزندان را می شناسند؛ پس اگر فرزند 
شما پس از 10 ساعت خواب، سرحال و شاداب می شود نباید شب ها او را خیلی زود 
یا خیلی دیر به رختخواب بفرستید. برنامه خواب فرزندتان را به گونه ای تنظیم کنید که 
صبح ها به موقع و بدون دردسر از خواب برخیزد. اگر بچه ها هر شب در ساعت مشخصی 
بخوابند، پس از مدت کوتاهی به این روند عادت می کنند. در این باره توجه به برنامه 
غذایی، به خصوص شام نیز اهمیت دارد زیرا اگر شام دیر آماده شود و سنگین باشد نیز 

مانع خواب مطلوب بچه ها می شود. 
فعالیت های ذهنی جدی مانند انجام تکالیف اصال نباید به ساعت پیش از خواب موکول 
شود زیرا اوال دانش آموز در این زمان واقعا خسته است و نمی تواند تمرکز کافی داشته 
باشد و ثانیا اینکه پس مغز حالت تفکر و فعالیت دارد که مانع آرامش و خوابیدن راحت 
می شود. پرهیز از بازی های رایانه ای و تماشای تلویزیون پیش از خواب نیز به همین 
دلیل است تا مغز پیش از خواب آشفته نباشد، اما برعکس، دوش گرفتن پیش از خواب 

کمک خوبی به خواب می کند.
www.mamanpourlavie.com :منبع

تحرک و فعالیت بدنی دانش آموزان 
ورزش جزو مهم ترین اصول حفظ تندرستی در سنین مختلف است که در مورد دانش آموزان 
نیز به دلیل اینکه در سنین رشد قرار دارند، اهمیت بیشتری پیدا می کند. بچه های در سن 
مدرسه روزانه به حداقل 60 دقیقه فعالیت جسمانی نیاز دارند که می تواند 3 جلسه تمرین 

ورزشی هفتگی را نیز شامل شود.
 توصیه می شود برای جلوگیری از یکجانشینی کودکان و نوجوانان، ساعات تماشای 
تلویزیون و کار با رایانه کاهش یابد و بیشتر از 2 ساعت از وقت روزانه آنها را نگیرد. 
همچنین به جای استفاده مداوم از اتومبیل، می توان آنها را به پیاده روی و دوچرخه سواری 
ترغیب کرد و در صورت امکان پیاده به مدرسه فرستاد. شرکت دادن بچه ها در امور روزمره 

منزل مانند نظافت، خرید، باغبانی و... نیز می تواند زمینه ساز تحرک و فعالیت شود. 
naitreetgrandir.com :منبع

شایع ترین بیماری های دوران مدرسه
• سرماخوردگی: عطسه، خستگی، لرز، درد گلو و آبریزش بینی مهم ترین عالئم سرماخوردگی 
است. تنها یک نوع ویروس عامل سرماخوردگی نیست. به همین دلیل گاهی بچه ها چند 
بار در سال، به خصوص در فصل پاییز و زمستان به این بیماری مبتال می شوند. برای 
پیشگیری از سرایت سرماخوردگی، به فرزندتان بیاموزید هنگام عطسه جلوی بینی خود 
را بگیرد و به طور مرتب دست ها را بشوید. از نظر تغذیه نیز مصرف سبزیجات تازه به 
علت مقدار باالی ویتامین ها می تواند به بدن برای مقابله با بیماری ها کمک کند. درمان های 
طبیعی مانند شیر گرم و عسل را فراموش نکنید. اگر سرماخوردگی طوالنی شد، الزم 

است به پزشک مراجعه شود.
• آنفلوانزا: برخالف سرماخوردگی، آنفلوانزا با تب شدید، دردهای عضالنی و خستگی 
خیلی زیاد همراه است. مصرف آنتی بیوتیک حتما باید با تجویز پزشک باشد زیرا مصرف 
خودسرانه باعث نابودی باکتری های مفید بدن و مقاومت دارویی می شود. عالوه بر رعایت 
توصیه های مربوط به سرماخوردگی، در صورت ابتال به آنفلوانزا کودک باید کامال استراحت 

کند و از فعالیت شدید بپرهیزد. 
• آنژین: تب و گلودرد همراه با مشکل در بلع غذا و معموال درد شکم جزو عالئم آنژین 
هستند که التهاب عفونی لوزه هاست و در بیشتر موارد ناشی از ویروس است. رعایت 
بهداشت و اقدامات پیشگیرانه در این باره بسیار اهمیت دارد. لیوان و ظرف غذای بیمار 
نباید با بقیه مشترک باشد و دست ها باید مرتب شسته شوند. معموال پزشک آنتی بیوتیک 
تجویز می کند و ممکن است اسپری برای تسکین درد گلو و غرغره با محلول شستشو 

نیز الزم باشد.
• التهابات گوارشی: حالت تهوع، درد معده و اسهال اصلی ترین عالئم این بیماری است 
که در فصل زمستان بسیار شایع و مسری است بنابراین رعایت اصول بهداشتی مانند 
شستشوی دست ها پس از استفاده از سرویس بهداشتی و پیش از صرف غذا بسیار اهمیت 
دارد. همچنین برای بهبود هرچه سریع تر اسهال باید مواد غذایی مانند موز، کمپوت به، 
هویج پخته، برنج و سیب زمینی مصرف شود. اگر کودک احساس گرسنگی ندارد، نباید 
او را مجبور به غذا خوردن کرد و فقط مایعات کافی به او نوشاند تا کمبود آب بدن 
ناشی از اسهال یا استفراغ جبران شود. اگر عالئم پس از چند روز بهبود نیافت، مشورت 
با پزشک ضروری خواهد بود. البته در مورد نوزادان و شیرخواران باید بالفاصله پس از 

شروع عالئم به پزشک مراجعه کرد.
www.e-enfants.com :منبع

تاثیرقابلتوجهآموزش
برارتقایسالمتجامعه

آموزشدختران
مانعازفوت

بیشاز
30میلیون

کودکزیر5سال
میشود.

اگرهمهجوانان
مقطعابتداییرا

تمامکنند،
700هزارمورد
جدیدابتالبه
HIVساالنه

کاهشمییابد؛
پیشگیریاز

7میلیونمورد
در10سال

کاهشمرگومیرکودکان

بهبودسالمتمادران

فوتمادراندر100هزارتولد

مقابلهبابیماریهامرگبار

بهبودتغذیهوکاهشتاخیررشد

تحصیلهمهمادران
درسطحمتوسطه

موجبجلوگیریازتاخیر
میلیون 12/2 رشد

کودکمیشود.

تحصیالت دوره اتمام
مادران در ابتدایی
جوانسببکاهش66
درصدمرگومیرمادران

میشود.

انتخابهایسالمت
فرزندانمادرانیکه

سواددارند

50درصدشانسبیشترواکسیناسیون
زندگیسالمتریراتجربهمیکنند.

2برابرشانسبیشتررفتنبهمدرسه

50درصدشانسبیشترحیات
پساز5سالگی

تقویم سالمت


