
 

  

 اطالعات بهداشتی 

  

  

وزارت بهداشت یوتا حفظ داوطلبانه، سیستم سوابق محرمانه برای کمک به پدر و مادر / رسپرستان،   -اطالعات مصونیت   .1

، و مدارس در مستند سازی مصونیت دانش آموز خود را. اطالعات مصونیت   برای    ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی

یس و    12دانش آموزان در کودکستان تا کالس   خواهد    Utah  وارد سیستم اطالعات ایمتی سازی در سطح ایالتی  قابل دستی

ی سابقه ایمتی دانش آموز خود را با  شد.   اک گذاشتی به شما کمک  USIISاجازه دادن به مدرسه دانش آموز شما برای به اشتی

ی که ایمتی د انش آموز خود را دریافت  خواهد کرد, ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی دانش آموز خود را, و مدرسه برای تعیت 

، که فرزند    .    کرده است و که هنوز هم ممکن است مورد نیاز   پدر و مادر / رسپرست ممکن است درخواست، به صورت کتتی

 باشد.  معاف ( FER PAخود را از ورود به ثبت دولت با توجه به حقوق آموزیسی خانواده و قانون حفظ حریم خصویص )
  

غربالگری سال را انجام یم دهد.  اگر نیم خواهید فرزندتان غربالگری  ( MCSDمدرسه شهر موری ) منطقه -غربالگری بینایی   .2

ید تا به آنها اطالع دهید.      با منشی مدرسه یا پرستار مدرسه تماس بگت 
ً
 شود، لطفا

  

کت بهداشت و درمان  -نگرایی های هیث   .3 یا پرستار مدرسه به بحث  لطفا با مدیر مدرسه و /  ،  ncernsاگر فرزند شما دارای رسی

ید.     در مورد دانش آموزان خود را نیازهای مراقبت های بهداشتی   تماس بگت 
  

وی از قانون    - برریس اسکولیوز   .4 مطالعات اخت  بحث در اثر غربالگری اسکولیوز معمول در محیط مدرسه بازیگران. برای پت 

پدر و مادر، چگونه برای برریس فرزندان خود را برای اسکولیوز .   ما در حال ارائه دستورالعمل برای ،  53G-9-402یوتا، کد  

 انجام خواهد شد مگر اینکه پدر و مادر / رسپرست درخواست به پرستار مدرسه.   MCSDاین رسویس دیگر در مدارس در 
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ی یوتا کد  وی از قوانت     53G-9-402برای پت 
ی

برای امتحانات تجویز شده توسط وزارت بهداشت، دستورالعمل در مورد چگونگ

 برریس فرزند خود را برای اسکولیوز به پدر و مادر از کودکان سن مدرسه کالس پنجم تا هشتم ارائه شده است . 

  



ی اسکولیوز یک طرفه پیچش استخوان یا استخوان پشت  سال تشخیص داده  14و  10است. این است که معموال در کودکان بت 

ی از پشت باال است و ممکن است مانند یک    شده است. کیفوز، که  گایه اوقات دور برگشت نامیده یم شود، گرد کردن اغراق آمت 

 نظر یم رسد. حال ضعیف به 

  

  nه مشاهده مداوم توسط یک پزشک دارند. دیگران یم توانند بدتر بسیاری از موارد اسکولیوز و کیفوز خفیف هستند و تنها نیاز ب

به عنوان فرزند شما رشد یم کند و نیاز به درمان با مهاربندیا عمل جرایح. اسکولیوز/کیفوز بدون استمنا ممکن است با رشد فرزند  

ی از عوارض ا شما بدتر شود. تشخیص و  وری است برای کمک به جلوگت  ست که ممکن است شامل کمر  درمان زود هنگام ضی

, کاهش تحمل 
ی

 و در موارد شدید کاهش عملکرد قلب و ریه.  , e xerciseدرد, خستگ

  

روش غربالگری ساده است. با نگایه به پشت فرزند خود را در حایل که او یم ایستد و سپس خم به جلو یم تواند حضور اسکولیوز  

 متصل شده است.  nsیا کیفوز را تشخیص دهد. آموزش ساده

  

ید و فرزندتان را معاینه کنید.  اگر شک دارید که فرزندتان اسکولیوز یا کیفوز دارد باید با پزشک مراقبت های اولیه خود تماس بگ ت 

 پرستار مدرسه ممکن است غربالگری برای دانش آموزان فردی به درخواست پدر و مادر یا رسپرست ارائه یم کنند. 

  

-801در  RNاگر شما هر گونه سوال ، و یا یم خواهم فرزند خود را به غربالگری ، لطفا با پرستار مدرسه خود ، پائویل استایل ، 

 .  5537داخیل.  264-7400

  

 صادقانه، 

  
 دارن دین  

 مدیر پرسنل و خدمات دانشجویی  
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اسکولیوز چیست؟  اسکولیوز یک انحنای پهلو به پهلو از فقرات است.  این  

  . ی ٪ موارد اسکولیوز  80نقص رشدی است و نه در نتیجه عادات بد قرار گرفتی

ایدیوپاتیک هستند )هیچ علت شناخته شده ای( اما شناخته شده است که در 

  .  بریحی از خانواده ها شایع است, نشان یم دهد عواملمورویی

اسکولیوز ایدیوپاتیک به عنوان یک خم اندک در قلب یک کودک در حال رشد 

قی باقی یم ماند، و یا ممکن است   وع یم شود.  ممکن است اندک و غت  متی رسی

فت، گایه اوقات به رسعت در طول رشد نوجوان بله  ،  rsدر طول زمان پیشی

ی  لیوز  ٪ از مردم یک شکل بسیار خفیف از اسکو 10.  حدود 15تا  10سنت 

است که بدون درمان نیاز دارند و چند بار غت  قابل توجه است به هر کش که  

ونده و نیاز به 1آموزش دیده برای آن را برریس.  حدود  ٪ یک بیماری پیشی

در حال توسعه مغز  بریحی از درمان های پزشگ داشته باشد.  در مرحله 

فت وجود  دادن انعطاف پذیر باقی یم ماند و هیچ درد برای نشان  پیشی

 دارد.  

فت خود ادامه   منحتی های قابل توجیه که ناپایدار هستند در بزرگسایل به پیشی

یگ آشکار شود,   ی خواهند داد.  چپ بدون درد, اسکولیوز یم تواند تغیت  شکل فت 

ی یم تواند فعالیت بدیی را   درد, عالئم وثیق خانم, و عوارض قلتی و ریه و همچنت 

 محدود.  

ص داده شود، اسکولیوز یم تواند قبل از اینکه به یک ناتوایی  اگر زود تشخی

جسیم یا عاطفی تبدیل شود، درمان شود.  نشانه های مکرر اسکولیوز این  

یک تیغه شانه برجسته، سطح نابرابر لگن و شو لدر،  است: 

ی های نابرابر، و لباس هایی  ی بازوها و بدن، هملت  فاصله نابرابر بت 

 شوند.   که درست آویزان نیم

اهن انجام یم شود.   آزمایش های غربالگری در خانه را یم توان با کودک بدون پت 

ان، سینه بند یا لباس شنا است که به اندازه کاقی کم در پشت برای  برای دختی

 کمر( خوب خواهد بود.    ) spineنشان دادن کمری 

در حایل که فرزند شما ایستاده است رو به دور از شما در پشت کودک نگاه 

 کنید و پاسخ به این سواالت:  

 آیا یک شانه باالتر از شانه دیگر است، یا یک شانه برجسته  تر است؟  .1
هنگایم که بازوهای او به طور آزادانه در کنار او آویزان است، آیا یگ از   .2

 دیگری  ؟ بازوهای دور از بدن بیش از 
 آیا یک لگن باالتر یا برجسته تر از دیگری?  .3
 آیا کودک به نظر یم رسد به یک طرف ذوب؟  .4
 آیا شما یک منحتی آشکار را یم بینید؟  .5

سپس: از فرزند خود بخواهید که به جلو خم شود، با بازوهای آویزان و کف 

نزدیگ   دست در سطح زانو.  آیا یم توانید یک کندو در پشت در دنده ها و یا در 

 کمر را ببینید؟  

اگر پاسخ شما به هر یک از این سواالت "بله" است، شما باید با پزشک خود 

ید تا یافته های خود را برریس کنید.     تماس بگت 

غربالگری به طور معمول توسط ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی خود را در 

ان در سن   شود، و دو بار برای امتحانات به خویی کودک انجام یم  دختی

 .  14-13 توصیه یم شود، پشان یک بار در سن  12و  10
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