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پىشگفتار

کودکان، آسىب پذىرترىن قشر جمعىت هاى انسانى هستند که در مقابل شداىد و نامالىمات زندگى 
از جمله بىمارى ها، به تنهاىى توان مقابله و دفاع را ندارند. بنابراىن باىد توسط گروه هاى دىگر اجتماعى 
مانند خانواده، مربىان و سرپرستان و ساىر افراد و نهادها مورد حماىت  و پشتىبانى  قرار گىرند. امروزه 
چگونگى بروز و عوامل اىجادکننده بسىارى از بىمارى ها و همچنىن راه هاى پىشگىرى از آنها شناخته 
شده است. آموزش بهداشت و شناخت راه هاى حفاظت و جلوگىرى از بىمارى ها باىد طىف هاى وسىعى 
از جامعه را دربرگىرد. همه مردم باىد با اصول و چگونگى آموزش، حفاظت، توسعه و ارتقاى بهداشت 
براى فرد  و  جامعه آشنا گردند. ىک گروه مهم از اىنان کودکىاران، مربىان بهداشت در مدارس و مربىان 
مهدهاى کودک هستند که وظىفه خطىر حفاظت و پرستارى ازکودک را به عهده دارند. مهم ترىن اصل 
از اصول مراقبت ازکودک، حفظ و نگاهدارى سالمت کودک است. سالمت در مقابل بىمارى قرار 
مى گىرد و آشناىى با بىمارى و دانستن زىر و بم هاى مقابله با آن، سبب حفظ و ارتقاى سالمت مى گردد. 
از اىن دىدگاه، در اىن کتاب سعى شده ضمن اشاره به تعرىف بىمارى و شرح نشانه ها و شناخت عوامل 
بىمارى زا بىشتر به راه هاى انتقال و پىشگىرى از بىمارى پرداخته شود. از آنجا که مباحث مربوط به 
و  است  داده شده  تفصىل شرح  به  مربوط،  دروس  در  مدارس،  و  مهدکودک ها  در  اّولىه  کمک هاى 
نىازى به توضىح بىشترى از ظراىف درمان که خارج از وظاىف کودکىاران و مربىان مى باشد، نبوده، 
در اىن کتاب چگونگى درمان بىمارى ها توضىح داده نشده است. تقسىم بندى فصول و مباحث کتاب 
بىمارى هاى شاىع کودکان، به علت کمبود واحد درسى و ساعات اندکِ اختصاص ىافته، برمبناى کالسىک 
آن صورت نگرفته است. فصل نشانه شناسى بىمارى ها که اطالعات عمومى مربوط به بىمارى هاست و 
فصل بىمارى هاى عفونى که بىمارى هاى شاىع مهدکودک ها و مدارس است با توضىحات کامل ترى 
همراه است. اّما فصول مربوط به بىمارى هاى دستگاه های مختلف بدن، بىمارى هاى گوارشی و تغذىه 
و پوست به علت کمبود وقت و امکانات محدود با اختصار کامل بىان شده اند. لذا کتاب شکل منظم و 
تدوىن ىافته خوىش را آن طورکه قاعده کار است به خود نىافته است که امىدوارىم اىن نقىصه در آىنده با 

افزاىش ساعات و تعداد واحدهاى درس برطرف شود.



الزم به ذکر است فراگىران اىن درس باىد اطالعات کافى از ساختمان و کار دستگاه هاى مختلف 
بدن انسان و مسائل بهداشتى داشته باشند. از آنجا که استفاده از پوستر، عکس و فىلم هاى مناسب و 
همچنىن بازدىد از بخش هاى کودکان مراکز درمانى، در فراگىرى بهتر مطالب اىن درس تأثىر قابل توجهى 

خواهد داشت لذا به مدرسان عزىز توصىه مى شود تا حد امکان از تسهىالت ىاد شده استفاده کنند.
مؤلفان کتاب حاضر معتقدند با تمام کوشش هاى انجام شده، کتاب هنوز داراى نقاىص فراوان 
است. از کلّىه مدرسان و صاحب نظران اىن رشته درخواست مى شود که نظرات و پىشنهادهاى خود 
را کتباً به دفتر تألىف کتاب های  درسی فنى و حرفه اى و کاردانش ارسال دارند تا در تجدىدنظر و چاپ 
بعدى مورد استفاده قرار گىرد. در خاتمه از جناب آقاى دکتر عبداللّه  جوادى به خاطر همکارى هاى 
ارزنده شان در تهىه مطالب و تصاوىر مربوط به فصل هشتم )بىمارى هاى شاىع پوست کودکان( و از سرکار 
خانم معصومه صادق که همواره در حىن تألىف و روزآمد نمودن مطالب کتاب در تجدىد چاپ هاى مختلف 
تجربىات و اطالعات ارزنده خود را در اختىار مؤلفان کتاب قرار داده اند، تشکر و سپاسگزارى مى نماىىم.
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