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مقـدمـه
ــیده  ــام رس ــه انج ــکا ب ــاالت متحــده آمري ــه در کشــور اي ــه اي ک ــر اســاس مطالع ب
اســت، عــدم رعايــت ضوابــط بهداشــتي در مراحــل تهیــه و توزيــع مــواد غذايــي عامــل 
ــن  ــازل اســت. اي ــذا در رســتوران  ها و من حــدود 97 درصــد از بیماري  هــاي ناشــي از غ
موضــوع بــه خوبــی نقــش و جايــگاه کارکنــان دســت انــدرکار تولیــد، عرضــه و توزيــع 
مــواد غذايــي و آرايشــي، بهداشــتي و افــرادي کــه در اماکــن عمومــي مشــغول بــه فعالیت 
هســتند را تبییــن مــی نمايــد. بــی شــک آشــنايی ايــن افــراد بــا بیماری  هــای مرتبــط 
بــا ايــن حــوزه و راه  هــای انتقــال آن  هــا در راســتای پیشــگیری از بــروز مســمومیت  های 
ــراد  ــرگ اف ــی م ــه و حت ــه جامع ــان ب ــای اقتصــادی و درم ــه   ه ــل هزين ــی، تحمی غذاي

الزامــی اســت. 

ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــط و کار وزارت بهداش ــامت محی ــز س ــئولین مرک ــذا مس ل
ــد  ــم گرفتن ــوزه تصمی ــن ح ــت در اي ــان فعالی ــنايی متقاضی ــور آش ــه منظ ــکی ب پزش
ــا  ــراد ب ــوزش اف ــرای آم ــاف« ب ــگاه بهداشــت اصن ــوان »آموزش ــا عن ــگاه  های را ب آموزش
کمــک بخــش خصوصــی راه انــدازی نماينــد. هــدف از برگــزاری ايــن کاس  هــا، بیــان 
ــن  ــه کار در اي ــان شــاغلین  ب ــه  کارکن ــرای کلی ــی ســاده ب ــه زبان ــب بهداشــتی ب مطال
مکان  هــا بــوده و گذرانــدن ايــن دوره   هــا بــرای افــراد مشــغول بــه کار در اماکــن عمومــی 
ــی کــه تحــت پوشــش وزارت بهداشــت مــی باشــند   ــع موادغذاي ــه و توزي و مراکــز تهی
ــاعات  ــت. س ــا و ....( الزامیس ــت فود  ه ــتوران  ها، فس ــا، رس ــا، قنادی  ه ــد )نانوای  ه مانن

ــر مــی باشــد: ــه شــرح زي آموزشــی متقاضیــان ب
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تعداد ساعات آموزشیرسته فعالیت
مراکز تهیه، تولید، توزيع، نگهداری، فروش و حمل و نقل مواد 
خوردنی و آشامیدنی اماکن عمومی و مراکز آرايشی و بهداشتی

24

20اماکن عمومی فاقد مرکز تهیه و عرضه مواد غذايی

سرفصل دروس آموزشی نیز به شرح زیر می باشد:
• بهداشت فردی	
• بیماری  های مشترک انسان و دام 	
• بیماری  های منتقله توسط آب، غذای آلوده و حشرات	
• ايمنی و بهداشت کار	
• بهداشت مواد غذايی	
• طريقه شستشوی صحیح میوه و سبزيجات 	
• همچنیــن آشــنايی بــا قوانیــن بهداشــتی و مراحــل اجــرای قانــون در صــورت 	

تخلــف بهداشــتی

ــده و در صــورت کســب حدنصــاب  ــی بعمــل آم ــان آزمون ــان دوره، از متقاضی در پاي
نمــره بــه آن  هــا گواهــی نامــه آمــوزش اصنــاف تحويــل مــی گــردد. مــدت اعتبــار ايــن 
گواهــی نامــه 3 ســال بــوده  و قبــل از اتمــام آن متقاضــی مــی بايســت جهــت تمديــد 

آن اقــدام نمايــد. 
مجموعــه پیــش رو خاصــه ای از محتــوای آموزشــی بهداشــت اصنــاف اباغــی مرکــز 
ســامت محیــط و کار وزارت بهداشــت مــی باشــد کــه  بــا همــکاری معاونــت بهداشــتی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد و مديــران آموزشــگاه  های بهداشــت اصنــاف گــرد آوری 

شــده اســت. 
ــت  ــان و دس ــی متصدي ــا  آگاه ــث ارتق ــه  باع ــن مجموع ــب  اي ــت مطال ــد اس امی
ــه  ــی در زمین ــن عموم ــنل اماک ــی و پرس ــواد غذاي ــع م ــد و توزي ــه، تولی ــدرکاران تهی ان

ــردد.  ــتی گ ــائل بهداش مس
ــد از  ــدگان آن امیدوارن ــرد آورن ــوده و گ ــتی نب ــدون کاس ــن کار ب ــت اي ــن اس يقی
راهنمايــی   هــای اهــل فــن جهــت رفــع کاســتی   هــا و اصــاح نارســايی   هــا بهــره گیرنــد. 

دکتر حمید رضا بهرامی

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

و رئیس مرکز بهداشت استان خراسان رضوی
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با تاریخچه بهداشت وتعاریف آن آشنا شود .  
مباني بهداشت فردی را توضیح دهد .  
مراقبت های پوست ، مو ، گوش ، چشم ، دست ، پا و دندان را بداند .  
با خود مراقبتي آشنا شود .  

باشـد:  قادر  باید  فراگیر  پایان فصل  در 
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بهداشت عمومی :
هدف آموزش بهداشت تغییر رفتارهای زيان بخش افراداست.

ارتقای سالمت :
علم و هنر کمک به مردم برای تغییر شیوه زندگي به منظور نِیل به وضعیت مطلوب سامت است.

تعریف سالمتی :
سـامت از ديـدگاه سـازمان جهانـي بهداشـت عبـارت اسـت از برخـورداری از آسـايش 
کامـل جسـمي، روانـي و اجتماعـي و معنـوی و نـه فقـط نداشـتن بیمـاری و نقـص عضو.

بهداشت فردی :
بهداشـت فـردی بـه معنـای مراقبـت از جسـم و روان فـرد بـرای حفـظ تندرسـتي و 
پیشـگیری از بیماری ها اسـت . بنابراين بهداشـت فردی شـامل مراقبت و نظافت پوسـت ، 
مـو ، چشـم ، گـوش ، دهـان و دندان ، بهداشـت دسـت ها و پاهـا ، و روان فرد مي باشـد .

بهداشت پوست :
وظیفـه پوسـت ايـن اسـت کـه مانندسـدی در برابـر ورود مـواد سـمي ، مواد شـیمیايي ، 
میکـروب هـا و ويـروس هـا بـه درون بـدن عمل مي کنـد . و از خـروج بي موقع مـواد معدني 
آب ، پروتئیـن هـا از درون بـدن جلوگیـری مي کند . در خـروج مواد زائد بـدن از طريق عرق 

کلیات بهداشت عمومی
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کـردن هـم نقـش دارد ضمـن اينکه شـوری عـرق مربوط بـه اين موضوع اسـت.
پوسـت همه افراد حسـاس اسـت . بسـیاری از مـواد مانند صابون هـا ، مايع و 
پودر های لباس شـويي و ظرفشـويي محرک ضیعف هسـتند و تماس 
مکـرر و دراز مـدت بـا آنها در افراد مسـتعد ، موجب خشـکي و 
شکسـته شـدن سـد دفاعي پوسـت مي شـود اين مواد به 
راحتي وارد پوسـت مي شـوند و موجب تـورم و قرمزی 
و سـوزش و پوسـته پوسـته شـدن پوسـت دست ها 

مي شـوند .
                                                                                                

مراقبت از پوست :
1- رژيم غذايي صحیح و سرشـار از ويتامین 
ها تمیز نگه داشـتن پوسـت ، پرهیز از مصرف 
مـواد آلرژی زا ، جلوگیـری از به وجود آمدن هر 
گونـه زخم و خـراش ، اجتنـاب از آفتاب زدگي 
خـود داری از مصـرف هـر گونه داروی پوسـتي 
بـدون تجويـز پزشـک ، دوری از گـرد و غبـار و 

آلودگـي های محیطي.
2- اسـتفاده از آب و صابـون ، پوسـت را از 
مـواد زائـد پاک مـي کنـد . همچنین اسـتفاده از 

آب گـرم
باعـث نرمـي و لطافـت پوسـت شـده و خسـتگي را 

کاهـش مـي دهد .
3- اسـتفاده از صابون و شـامپوی متناسـب با پوسـت چرب 

خشک و 
4- جلوگیری از بوی نامطبوع عرق بدن مانند تراشیدن موهای زير بغل

5-استفاده از وسايل شخصي مانند تیغ ، حوله و...
6- جلوگیری از ترکاندن جوش های نواحي بیني و اطراف لب باال

7- ضدعفوني اطراف جوش ترکیده با الکل پس از شستشو با آب گرم و صابون

بهداشت مو:
طريقـه دقیـق تعییـن کـردن گـروه مـو بديـن شـرح اسـت کـه ابتـدا سـرتان را خوب 
بـا آب و صابـون و يـا شـامپوی مـورد مصـرف معمولـی تـان بشـويید و 3 روز بعـد بـدون 
اينکـه چیـزی بـه سـرتان مالیـده باشـید ،پوسـت خـود را بـا انگشـتان سـبابه، بـه مـدت 
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يـک دقیقـه مالـش دهیـد ، بعد سـبابه تان 
نـازک  بـرگ کاغـذ خیلـي  را روی يـک 

فشـار دهیـد. اگر از سـبابه شـما 
اثـر چربـي زيـادی روی کاغـذ 
نـازک به جـا ماند موی شـما از 
گـروه موهای چرب اسـت و اگر 

چربي انگشـت شـما خیلي اندک 
و يـا هیـچ بـود مـوی شـما از گـروه 

بـر خشـک مـي باشـد و اگـر اثـر انگشـت شـما 
روی کاغـذ نـازک ، خفیـف و بـه قدر اثر انگشـت عـرق کرده شـما مثا در فصل تابسـتان 

بـود مـوی شـما از گـروه طبیعـي و معمولـي اسـت .
انتخـاب صحیـح نـوع صابـون ، شـامپو و سـاير مواد پـاک کننـده و تقويت کننـده مو با 
توجـه به مشـخصات مـو به ويژه میـزان چرب بودن باعث تقويت ريشـه مو و سـالم ماندن 
آنهـا خواهـد گرديـد . بـرس زدن روزانـه موهـا و ماسـاژ مرتـب آن باعث تشـديد سـرعت 
جريان خون شـده و نیز مانع از جمع شـدن گرد و غبار و کثافات در سـر مي شـود . الزم 
اسـت موهـا را تقريبـا هـر 3 - 4 هفته يک بـار اصاح نمود. هنگام خشـک کـردن موها از 

حـرارت دادن زيـاد به موها خودداری شـود.

مراقبت از چشم

اختالل بینایي و سالمت چشم
اکثـر مشـکات بینايي از مشـکل چشـم ناشـي مـي شـوند. نزديـک تلويزيون نشسـتن يا 
خوانـدن در نـور کـم بینايـي شـما را تغییـر نمی دهد. شـما بـا اين کار هـا، هرچقدر هـم انجام 

دهیـد کـور نمـي شـويد، اگرچه مشـکات ديگـری را ممکن اسـت تجربـه کنید.
نزديـک بینـي يـا میوپـي به اين معني اسـت که فرد برای ديدن اشـیايي که دور هسـتند، 
بـا مشـکل مواجـه اسـت. دوربینـي يـا هیپروپـي بـه ايـن معني اسـت که فـرد بـرای ديدن 
اشـیايي کـه نزديـک هسـتند بامشـکل مواجه اسـت . ناتوانـي برای ديـدن اشـیای نزديک با 
افزايـش سـن بسـیار شـايع اسـت. ايـن بـه دلیـل تغییرات عدسـي چشـم اسـت. بـه عینک 

مطالعـات بـه طـور معمول پـس از 45 سـالگي نیـاز پیدا مي شـود.
گلوکـوم بیمـاری افزايـش فشـار داخـل چشـم اسـت . درمـان گلوکـوم پیـش از آن که 
باعث از دسـت دادن بینايي شـود، بسـیار مهم اسـت. در معاينه چشـم مي توان چشـم را از 

نظـر گلوکوم )آب سـیاه( آزمـون کرد.
کاتاراکـت يـا آب مرواريـد از مشـکات شـايع همـراه بـا افزايش سـن اسـت کـه امروزه 
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A و B يـا ) UVA و UVB ( جلوگیـری  مـي 
کننـد اسـتفاده نمايیـد. در هنـگام ورزش به 
خصـوص ورزش هايـي که از توپ يا ديسـک 
پرتابي اسـتفاده مي کنند بايد مراقب چشـم 
تـا نباشـید و بايـد از محافظ چشـم مناسـب 
اسـتفاده کنیـد. شـايد بـازی بـدون محافظ 
لـذت بخـش تـر باشـد ولـي خطـر آسـیب 

چشـم را بـه جـان مـي خريد.
سـامتي  در  بهداشـتي  عـادات  رعايـت 
چشـم انسـان بـي نهايـت اهمیـت دارد اين 
عـادات شـامل تفريـح درهـوای آزاد ، غـذای 
متناسـب حـاوی ويتامیـن هـای مختلف به 
ويـژه ويتامین A و خواب کافي اسـت .چشـم 
به آسـاني آلوده مي شـود بايد اطراف چشـم 
و پلـک هـا با دقت و به دفعات شسـته شـده 

و بـا حولـه نرم خشـک شـود .
هر گونه جسـم خارجي که وارد چشـم و 
يا داخل پلک شـود بايد با گوشـه دسـتمال 
تمیــز بیـرون آورده شـود در صـورت نیـاز 

مـي توان از شـیر آب اسـتفاده کنید .

بهداشت گوش و دستگاه شنوایي :
بـرای نظافـت اللـه گـوش بايسـتي تمام 
جوانـب اللـه گوش شستشـو شـود بطوری 
کـه مواظـب باشـیم کـه کـف صابـون و يـا 
آب وارد مجرای شـنوايي نشـود . از شنیدن 
صداهـای بلند خـودداری يا از گوشـي های 

مناسـب اسـتفاده نمايید.
مجـرای  کـردن  تمیـز  بـرای  گاه  هیـچ 
شـنوايي از چـوب کبريـت ، خـال دندان و 

سـاير وسـايل نـوک تیزاسـتفاده نکنیـد.
گـوش پـاک کـن هـا بیـش ازآن کـه بـه 
گـوش ما خدمت کنند، آسـیب می رسـانند  

. آنهـا جرمـي را کـه خـودش بطـور طبیعي 
از گـوش خـارج مـي شـود را با فشـار بداخل 
گـوش بر مي گردانند و کانال شـنوايي را کم 
کـم مسـدود مي کننـد مضافـا اينکـه الیاف 
ظريـف پنبه ممکن اسـت از گـوش پاک کن 
جدا شـده وبه فتیله شـدن و تجمع ضايعات 
در پشـت پـرده گـوش کمـک کنـد و منجر 
بـه نارسـايي و کـم شـنوايي گـردد .درضمن 
،هنـگام شـنا کـردن بايسـتي از محافظ های 

شـنوايي اسـتفاده گردد.
بـدون تجويـز پزشـک از بکار بـردن دارو 
و ريختـن قطـره هـای مختلـف در گـوش 

خـودداری شـود.
                                               

بهداشت دهان و دندان
1- اسـتفاده از رژيـم غذايـي کـه مقـدار 
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مـواد قنـدی آن متناسـب بـوده و نیـز ويتامیـن هـا
2 - خودداری از شکستن هر گونه مواد خوراکي سخت

3- دندان هـا را گاه بـه گاه يـا حداقـل سـالي يـک بـار بـه دندانپزشـک نشـان 
دهید.

4 - استفاده از نخ دندان قبل از مسواک
5- شستشوی دست ها قبل از غذا خوردن

6 - مراجعه به پزشک در موارد الزم
بهداشت دست :

 7 - میکـروب هـای مختلـف مي توانند روی پوسـت، دسـتگیره در، میله های 
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پلـه و ديگـر اشـیا تـا چندين سـاعت فعال 
بمانند.

راه  بهتريـن  هـا  دسـت  شسـتن   -  8  
حفاظـت در مقابـل عفونـت اسـت، حتمـا 
دسـت خـود را حداقل 45 ثانیـه با آب گرم 
و صابـون بشـويید اکثر افراد دسـت خود را 

5 تـا 10 ثانیـه بیـش تـر نمي شـويند.
9 - امـروزه ضـد عفوني کننده هـای با پايه 
الکلـي تولید شـده اسـت کـه مي تواند ويـروس و باکتری روی پوسـت را بکشـد. ايـن ضد عفوني 

کننده ها ممکن اسـت پوسـت بعضي افـراد را آزرده سـازد ولي مي تـوان انواعي 
که حاوی لوسـیون محافظ پوسـت هسـتند را خريداری کرد. نقش دست ها در 

انتقـال آلودگـی بـه غذا با توجه به مشـاغل شـرکت کننـده  در دوره 

بهداشت پا :
1- شستشوی روزانه پاها و جوراب ها

2- استفاده از کفش مناسب
3- کوتاه کردن ناخن پاها

دو عارضه مهم در رابطه با بهداشت پا :

میخچه : عارضه ای است که در اثر کفش های نامناسب و تنگ پديد مي آيد .
ترک پا : در اثر عدم نظافت و شستشوی پاها اتفاق مي افتد .

رعایت اصول بهداشت فردی قبل از شروع بکار
* استحمام روزانه جهت زدودن آلودگی ها از سطح بدن

* پاکیزه، کوتاه و مرتب نمودن ناخن ها موها و ريش و سبیل در آقايان

شـاغلیني کـه با مواد غذايي سـروکار دارنـد در صورت مبتا بودن به بیماری های مسـری از 
قبیل: اسـهال، سـرما خوردگـي ناراحتي های پوسـتي و... موارد را به مدير خـود گزارش دهند.

رعایت اصول بهداشت فردی در حین کار:
* استفاده از دستکش در حین تماس با مواد غذايي

* تعويض دستکش ها پس از هربار تماس با وسايل و ابزار و وسايل کار
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* در هنگام کار از خاراندن پوسـت صورت، موی سـر و سـابر اعضاء بدن و قسـمت های آلوده بدن 
مثل گوش وبیني خـودداری گردد.

* شستشو و ضد عفوني دست ها پس از رفتن به توالت الزامیست.

     استحمــام روزانه جهت زدودن آلودگی ها از سطح بدن
خودمراقبتی :  گام  اول  سـامت  اسـت.  گام  اول  سـامت،  همین  اسـت  که ما ياد 
بگیريـم خودمـان از خودمـان مراقبـت کنیم. بیـن 65 تا 85 درصـد از  مراقبت هايـی  که  به  
سـامت  ما  منجر  مي شـود،  محصول  همین خودمراقبتی  اسـت؛  يعنی  فعالیت هايی  که  
خـود  يـا  خانـواده مان  برای حفظ يا ارتقای سـامتمان، پیشـگیری از ابتايمـان به بیماری، 
درمـان  بیماريمـان يـا کاهش عوارض آن انجام میدهیم. بین اعضای خانـواده، معموال مادران 

مهمتريـن نقش مراقبتی را بر عهـده دارند.
خودمراقبتـی، عملـی اسـت کـه در آن، هر فـردی از دانش، مهـارت و توان 
خـود بـه عنـوان يـک منبـع اسـتفاده میکند تـا »به طـور مسـتقل« از 
سـامت خـود مراقبت  کند. منظـور از» به طور مسـتقل«، تصمیم 
گیـری دربـاره خـود و بـا اتـکا بـه خـود اسـت. البته ايـن تصمیم 
گیری مي تواند   شـامل  مشـورت  و  کسـب  کمک  تخصصی  يا  
غیرتخصصی  از  ديگران  )چه متخصص، چه غیرمتخصص(نیز 
باشـد. اگرچه خودمراقبتی، فعالیتی است که مردم برای تأمین، 
حفـظ و ارتقـای سـامت خود انجـام مي دهند؛ ولـی گاهی اين 
مراقبت به فرزندان،  خانواده،  دوسـتان،  همسـايگان،  هم محلی ها  

و  همشـهريان  آنها  نیز  گسـترش می يابد. 

به هر حال، در تعريف خودمراقبتی، پنج ويژگی زير، مستتر است:

* رفتاری است داوطلبانه؛ 
* فعالیتی است آموخته شده؛ 

* حق و مسوولیتی است همگانی برای حفظ سامت خود، خانواده و نزديکان؛
* بخشی است از مراقبت های نوزادان، کودکان، نوجوانان و سالمندان؛

* بزرگسـاالنی کـه  قـادر  بـه  خودمراقبتـی  نیسـتند،  نیازمنـد  دريافـت  مراقبت های 
بهداشـتی از ارايـه دهنـدگان خدمـات اجتماعی يـا بهداشـتی خواهند بود.
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انواع خودمراقبتی 
بیشـتر انسـان ها قسـمت عمـده جوانـی 
خـود را در سـامت کامل سـپری می کنند 
بیماری هـای  بـه  گهـگاه  مـا  همـه  امـا 
خفیـف و گـذرا مبتـا مـی شـويم؛ گاهـی 
و  بريـم  مـی  رنـج  حـاد  بیماری هـای  از 
سـالمندی،  و  میانسـالی  دوران  در  گاهـی 
بـا بیماری هـای مزمـن دسـت و پنجـه نرم 

 . می کنیـم
خودمراقبتـی در تمـام طیـف سـامت و 
بیمـاری معنـی پیـدا میکنـد و مراقبت های 

بهداشـتی در طیفـی قـرار می گیرنـد کـه 
درصـد  خودمراقبتـی100  از  اش  دامنـه 
)مثـل مسـواک زدن  منظـم  روزانـه( تـا  
مراقبـت  حرفـه ای 100  درصـد  )مثـل  

جراحـی  اعصـاب( متغیـر اسـت. 
جزيـی،  ناخوشـی های  از  بخشـی 
حـاد،  بیماری هـای  و  مزمـن  بیماری هـای 
ای  پزشـکی حرفـه  مراقبت هـای  نیازمنـد 
اسـت و هـدف خودمراقبتـی، اين اسـت که 
بخـش حرفـه ای مراقبت از ايـن بیماری ها 

را بـه حداقـل برسـاند. 

انواع خودمراقبتی را مي توان در چهار گروه کلی زیر طبقه بندی کرد:
Self-care of Healthy State  خودمراقبتی برای حفظ سامت  )1

Self-care of Minor Ailment  خودمراقبتی در ناخوشی های جزيی  )2
Self-care of Chronic Diseases  خودمراقبتی در بیماری های مزمن  )3

Self-care of Acute Illness خودمراقبتی در بیماری های حاد  )4

با روش های انتقال و پیشگیری بیماری های پوستي، ریوی ، ایدز و هپاتیت آشنا شود.   

روش های انتقال و پیشگیری از بیماری های روده ای و انگلي را بیاموزد.  

با بیماری های مشترک بین انسان و دام آشنا شود.  

باشـد:  قادر  باید  فراگیر  پایان فصل  در 
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الف ( بیماري هاي پوستي :
1- سـالک : نوعي بیماري پوسـتي کـه از طريق 
گزش پشـه خاکي به انسـان منتقل مي شـود و به آن 

سـالک اطاق مي گردد.

انواع سالک:  
1-1( سـالک خشـک يا نوع شـهري: در اين نوع، ضايعه پوسـتي داراي ظاهري خشـک 

بـوده و تعـداد زخم ها کـم و بدون درد مي باشـد. 
1-2( سـالک مرطـوب يـا نوع روسـتايي: زخـم داراي ظاهري مرطوب بـوده و دردناک 

مي باشـد. تعـداد زخم هـا زيـاد و وسـیع بوده و بیشـتر در دسـت و پا ديده مي شـود.

پشـه خاکی روزها در پناه گاه هاي تاريک و گرم و مرطوب مانند شـکاف  ديوارها، زيرزمین 
منـازل، پشـت اشـیاء ثابـت در منزل مثـل کمدها، قـاب عکس و داخـل اسـتطبل ها،  اطراف 
توده هـاي زبالـه، کودهـاي حیوانـي، اماکـن متروکـه، النه جونـدگان و غارها زندگـي مي کند.  
پشـه خاکـي شـب ها تخم هاي خـود را در داخـل زباله، النه جونـدگان و گودال هـاي مرطوب 

قـرار داده و نـوزادان آن در مرحلـه کرمینـه در همین محل رشـد مي يابند. 

راه هاي سرایت :  
تمايـل زيـاد پشـه خاکـي بـه خـون خـواري از زخم هاي سـالک سـبب ورود انـگل به 
داخـل بـدن پشـه مي گـردد.  يکـي ديگـر از راه هـاي انتقـال بیمـاري تمـاس زخم هـاي 

عـادي بـا ترشـحات سـالک بیمار مي باشـد. 

   روش هاي  پیشگیري : 
1- نصب توري فلزي در جلوي درب و پنجره ها

2- اسـتفاده از پشـه بنـد بـا سـوراخ هـاي بسـیار ريز کـه پشـه ها نتواننـد از آن عبور 
کننـد وآغشـته نمـودن پشـه بنـد به حشـره کش 

3- جمـع آوري و دفـع صحیـح زباله هـا از محیط زندگـي و جلوگیـري از تجمع زباله ها 
در محیط زيسـت

4- استفاده از پماد دور کننده حشرات هنگام کار شبانه در فضاي باز
5- بهسـازي و نظافـت محیـط زندگـي و مرّمـت سـوراخ ها و شـکاف هـاي موجود در 

ديـوار و سـقف منازل

بیماري هاي پوستي و ریوي 
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6- جلوگیري از انباشـته شـدن هر گونه 
پس مانـده غذايي در داخـل و بیرون منزل

اهلـي  حیوانـات  آغـل  جداسـازي  7ـ 
از محیـط مسـکوني و بهسـازي و مرمـت 
شـکاف هـاي موجـود در ديوارهـا و سـقف 
محـل زندگي دام و تخلیـه منظم فضوالت 

دامـي بـه خـارج از محیـط زندگـي 
8ـ اسـتفاده منظـم و صحیـح از حشـره 
کش هـاي خانگـي جهـت مبـارزه بـا پشـه 

خاکـي در اماکـن سربسـته
9ـ کنترل جمعیت سگ هاي ولگرد

10ـ مبـارزه بـا جونـدگان بـا اسـتفاده 
از روش هايـي ماننـد تلـه گذاري و سـموم 

کش.  مـوش 
11ـ تخريـب و تسـطیح اماکـن مخروبه 

و پرسـازي گودال هـاي مرطوب. 
سـطل هاي  در  زبالـه  جمـع آوري  12ـ 

زبالـه. کیسـه هاي  يـا  دار  درب 
گاز  بـا  سـالک  زخـم  از  حفاظـت  13ـ 
اسـتريل يا لباس مناسـبي که محـل زخم را 
بپوشـاند و از پخش آلودگي جلوگیري نمايد.

2- سرطان پوست :
سـرطان پوسـت از شـايعترين سرطان ها 
در ايـران و در بعضـي از کشـورهاي جهـان 
در  بیشـتر  سـرطان  نـوع  ايـن  مي باشـد. 
بـدن  لبـاس  از  و خـارج  بـاز  قسـمت هاي 
دسـت ها  و  سـر  گـردن،  صـورت،  مثـل 
پیـدا مي شـود و از آنجايـي کـه توده هـاي 
سـرطاني مسـتقیماً در روي پوسـت قـرار 
دارنـد و بـراي بیمـار و اطرافیـان او قابـل 
مشـاهده مستقیم هسـتند، امکان تشخیص 
زودرس آنهـا وجـود دارد. اگـر بیمـاران زود 
به پزشـک مراجعه کنند حـدود 96% و گاه 

تـا 99% سـرطان هاي پوسـت بـه سـادگي 
قابـل درمـان و معالجـه  بـراي همیشـه  و 
کشـاورزان،  در  پوسـت  سـرطان  هسـتند. 
 کارگران سـاختماني،  ماهیگیـران و ماحان 
که بیشـتر در معرفی آفتاب هسـتند، بیشتر 
ديـده مي شـود. در افـراد سـالمند هـر زخم 
پوسـتي کـه بعـد از 2 هفتـه بهبـود نیابـد 
تلقـي شـود. بـه سـرطان  بايـد مشـکوک 
هـر قـدر رنگ پوسـت فرد روشـن تر باشـد 
احتمـال پیدايـش سـرطان پوسـت در وي 
بیشـتر اسـت. سـرطان پوسـت در بعضي از 
نژادهاي داراي چشـمان آبي روشـن بیشـتر 

مي شـود. ظاهـر 

علل ایجاد بیماري :
تابـش مسـتقیم اشـعه آفتاب بـه مقدار 
بـدن  بـه  طوالنـي  مـدت  بـراي  و  زيـاد 
پوسـت  سـرطان  ايجـاد  باعـث  مي توانـد  
شود.اشـعه ايکـس/ مـواد شـیمیايي مثـل 
و  زخـم  محـل  وجـود  قطـران/  و  قیـر 

قبلـي سـوختگي 

عالئم بیماري :
بـه  پوسـت  سـرطان  اول،  روزهـاي  در 
صـورت تـوده اي زگیـل ماننـد و مرواريـد 
شـکل اسـت کـه بتدريـج وسـط آن زخمي 
شـده و بـه مـرور ايـن زخـم بـه صـورت 
خزنـده و خورنـده گسـترش پیـدا مي کند. 
البتـه هرگونـه تغییـر در خـال )تغییـر در 
انـدازه، رنـگ يا حاشـیه ، احسـاس خارش، 
مشـاهده التهـاب بـا خون ريـزي( از اهمیت 
زيادي برخوردار اسـت و بايسـتي سـريعاً به 
پزشـک متخصص پوسـت مراجعه نمود. در 
صـورت وجـود هرگونـه جـوش پوسـتي که 
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زخـم شـده و بهبـود نیابد، زخم هـاي لب پايیـن و هرگونه تغییـر رنگ ضايعات پوسـتي يا 
چنـد رنـگ شـدن آن بايسـتي به سـرطان پوسـت مشـکوک شـد.

   روش پیشگیري :
علت اصلي پیدايش سـرطان پوسـت به جز سـرطان خال هاي رنگین يا مانوم، تابش اشـعه 
آفتـاب بـه خصـوص جـزء ماوراءبنفش آن اسـت. از آنجـا که بین حـدود سـاعت 10 صبح تا 4 
بعدازظهر آفتاب حالت عمودي تري دارد و اين اشـعه بیشـتر به سـطح زمین مي تابد،  در نتیجه 
در طـي ايـن سـاعات نبايد بـا تن برهنه و يـا نیم برهنه در معرض تابش خورشـید قـرار گرفت. 
چون تابش اشـعه خورشـید در ايجاد هر سـه سرطان پوسـت نقش دارد و اتفاقاً در ايجاد مانوم 
بدخیم بسـیار مؤثرتر اسـت بايسـتي از قـرار گرفتن در معرض تابش خورشـید خـودداري کرد. 
کسـاني که به اقتضاي شـغل خود بايسـتي سـاعاتي از روز را برهنه در برابر آفتاب کار کنند با 
مالیـدن کرم هـاي ضدآفتـاب )ضد اشـعه مـاوراء بنفش( بـه بدن خـود مي توانند پوسـت خود 
را هم در مقابل سـوختگي و هم در مقابل سـرطان محافظت نمايند. جلوگیري از تابش اشـعه 
آفتـاب بـه پوسـت )از طريق پوشـیدن لباس هاي مناسـب، اسـتفاده از کاه هـاي لبـه دار و قرار 

گرفتن در سـايه تا حد امکان از راه هاي مهم پیشـگیري از سـرطان پوسـت مي باشـند.

ب( بیماري هاي تنفسي و ریوي 
آسـم : يک بیماري ريوي اسـت که عايم 
اصلـي آن سـرفه، خس خـس و تنگـي نفـس 
اسـت. آسـم يـک  بیمـاري التهابـي مزمـن) 
بیمـاري طوالني دسـتگاه تنفسـي اسـت که 
باعـث تـورم راه هـاي هوايي مي شـود( راه هاي 
هوايي تنفسـي اسـت که در افرادي که زمینه 
حساسـیت بـه بعضـي از عوامـل محیطـي را 
دارنـد تشـديد مي شـود. ايـن پديـده التهابي 
تنفسـي  هوايـي  راه هـاي  انسـداد  موجـب 
مي شـود و عائـم خـاص بیمـاري را ايجـاد 
مي کنـد و بـا درمان مناسـب زندگـي راحتي 

را بـراي فـرد بـه ارمغان مـي آورد.

علل ایجاد بیماري: 
* آلودگي هوا ) دودهاي ناشـي از ماشین هاي 

دود زا (
* عفونت هـاي ويروسـي دسـتگاه تنفسـي 

فوقاني
* دود سـیگار، در کودکانـي کـه پـدر و 
مـادر سـیگاري دارنـد يـا بزرگسـاالني که 

مي کشـند سـیگار 
* گـرد و غبار محیط هاي شـغلي مثل گرد 
چـوب و يـا دود و بخـار ناشـي از لحیـم و 

جوشکاري
* بندپايان بسـیار ريزي کـه مايت نامیده 
مبلمـان  خـواب،  بسـتر  در  و  مي شـوند 
پارچـه اي ، قالـي و موکـت وجـود دارنـد. 

آلودگـي محیـط خانه
* تراکـم زيـاد گردهاي گیاهـان در فصول 

خاصي از سـال
بـراي   بخصـوص  غذايـي خـاص  مـواد   *
کـودکان زيـر 2 سـال )حبوبـات، شـیرگاو، 

دانه هـاي جـو و گنـدم(.
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عالئم بیماري :
مهمتريـن عائـم آسـم شـامل سـرفه، 
نفـس مي باشـد کـه  تنگـي  و  خس خـس 
ممکـن اسـت خفیـف و يـا شـديد باشـد. 
افزايـش  و  هـم  سـر  پشـت  سـرفه هاي 
ترشـحات خارج شـده از ريه به همراه سـرفه 
سـرفه وخس خـس بـه دنبـال فعالیت يا 

ورزش و کـم خوابي .

   روش پیشگیري :
شـايعترين  از  بیمـاري  ايـن  چـون 
بیماري هاي دسـتگاه تنفسـي اسـت و علل 
بوجـود آورنـده آن نیز فراوان مي باشـد الزم 
اسـت که نکات زير رعايت شـود: نکشـیدن 
سـیگار، در معرض دود سیگار قرار نگرفتن،  
دوري جسـتن از محیط هايـي کـه گـرد و 
غبـار و يـا آلودگي هـاي ديگـر هـوا در آنهـا 
وجـود داشـته باشـد ، اجتنـاب از تمـاس با 
حیوانـات اهلـي خانگـي مثل گربه و سـگ،  
مراقبـت از کـودکان بـه منظـور پیشـگیري 
از ابتـاي آنـان بـه عفونت هـاي ويروسـي 
چـون ايـن عفونت هـا ممکـن اسـت باعـث 
شـروع آسـم شـوند،  تشـخیص بـه موقـع 

حساسـیت هاي غذايـي در کـودکان.

بیماری های تنفسی :
امـروزه بسـیاری از مـردم در مـورد ايـدز 
مطالبـی شـنیده انـد. ايـدز موضـوع مـورد 
بحـث در روزنامـه ها، تلوزيـون و مکان های 
خريـد در کوچـه و خیابـان اسـت، بـا ايـن 
وجـود بسـیاری از مـردم هنـوز نمـی دانند 

ايـدز واقعـا بـه چـه معناسـت. بسـیاری از 
افـراد هنوز آگاه نیسـتند چگونـه از خود در 
برابـر ايـدز محافظت کنند و هنـوز تصورات 
غلـط بسـیاری در مـورد اين بیمـاری وجود 
دارد. بديهـی اسـت، فاصلـه قابـل ماحظـه 
ای میـان آگاهـی و عمـل وجـود دارد. برای 
رسـیدن بـه پاسـخ خـاق و موثـر در برابـر 
ايـدز ، الزم اسـت آگاهـی های پايـه ای در 
زمینه بیماری و اپیدمی آن داشـته باشـیم.

اين بیمـاری ابتدا در حدود سـال 1930 
میـادی در آفريقا در بیـن مردان همجنس 
باز ديده شـد کـه نام آن را اختال سیسـتم 

ايمنـی مردان همجنس گرا گذاشـتند. 
تدريجـا ايـن بیمـاری در بیـن زنـان و 
کـودکان نیز مشـاهده شـد در نتیجه اسـم 
آن بـه سـندرم نقـص ايمنـی اکتسـابی يـا 
ايـدز تغییـر يافـت. پـس از مدتـی عامــل 
ايـن بیمــاری شـناخته شـــد کـه نـام آن 
 را ويـروس نقـص ايمنـی انسـانی يـا ايـدز 

گذاشـتند.
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عالئم بیماری ایدز:
اگرچـه ايـن بیماری عائـم خاصی ندارد ولـی به تدريج که قـدرت دفاعی 

تحـت تاثیـر قـرار گرفته و سـرکوب می شـود عائمـی ديده می شـود که 
عبارتند  :

- بزرگ شدن غدد لنفاوی بدن
- اسهال مرتب بیشتر از يک ماه

- کاهش وزن مفرط )بیش از 10% وزن بدن(
- تعريق شبانه و خستگی و بیحالی

- عفونت های شديد پوستی و يا ريوی و ...

تشخیص:
تشخیص قطعی از طريق آزمايش خون انجام می شود.

در دوران آلودگـی فـرد ،هیـچ عامـت خاصـی کـه براسـاس آن بتـوان بـه آلودگی وی 
مشـکوک شـد، وجـود نـدارد. فقط ممکن اسـت به صـورت اتفاقی يـا به واسـطه رفتارهای 

پرخطـر که داشـته مـورد آزمايش قـرار گیرد. 
نکتـه حائـز اهمیـت آنسـت که،ممکـن اسـت عامـل بیمـاری ايـدز از زمـان انتقـال تا 
حـدود 6 مـاه در آزمايـش مثبـت نشـود و لذا جواب آزمايـش منفی دلیـل قطعی بر عدم 

نیسـت.  فرد  ابتا 

راه های انتقال تزریق با سرنگ مشترک در روابط نامشروع :

1-خـون و فـراورده هـای خونـی :تاثیـر مسـتقیم خون / سـرنگ آلـوده / حجامت / طب 
سـوزنی / ختنـه / تاتـو کـردن / خالکوبـی / دندانپزشـکی از طريـق لوازم آلـوده / آرايشـگاه از 

طريق تیغ مشـترک
2-تمـاس جنسـی : شـايعترين راه انتقال در جهان از راه هـای مختلفی که دو همجنس 

يـا غیـر همجنس می تواننـد با يکديگر برقـرار کنند.
3-مـادر بـه کـودک : در دوران جنینـی  /  در حین زايمان /  پـس از زايمان )از طريق 

مادر( شیر 

ایدز و هپاتیت
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راه های پیشگیری:
- دقت در روابط خونی

- اسـتفاده از سـرنگ يک بار مصرف در 
تزريقی معتادان 

- انجـام حجامت و تاتـو و هرگونه اقدام 
مشـابه در شـرايط کامـا اسـتريل و بويـژه 

حجامـت زير نظر پزشـک
- اقدامـات دندانپزشـکی در مراکز تحت 

پوشـش مراکز بهداشـت و داندانپزشکان
- پرهیز از روابط جنسی پرخطر

- اسـتفاده از کانـدوم در روابـط جنسـی 
خطر پر

- خانمی که HIV مثبت اسـت می بايست 
قبـل از بـارداری تحـت نظـر متخصـص زنان 
قـرار بگیـرد و در صـورت تمايـل بـه بـارداری 
مشـاوره الزم انجام شود و براسـاس دستورات 

متخصص مراجعـه نمايد.

چند نکته مهم:   
 ايـدز درمان ندارد، ايدز واکسـن ندارد،ولی 

ايدز پیشـگیری دارد. پس هشیار باشیم.

درمان:
داروی خاصـی بـرای درمـان قطعـی ايـدز 
وجـود ندارد فقط داروهای فعلـی دوره آلودگی 
را طوالنـی تـر کـرده و امـکان زندگـی عـادی 
طوالنـی تـری را بـرای بیمار فراهم می سـازد.

هپاتیت : 
يکـي از بیماري هـاي که از بـدو تولد ممکن 
اسـت جـان فرزندان دلبندمان را تهديـد و يا در 
سـنین مختلـف زندگـي آنـان را مبتـا نمايد، 
بیمـاري هپاتیت يا يرقان ويروسـي اسـت. کبد 
اعمـال حیاتي زيادي را انجام مي دهد و انسـان 
بـدون آن نمي تواند  بـه حیات خـود ادامه دهد.

التهـاب و تـورم سـلول هاي کبـد را هپاتیـت مي گوينـد. اگر فـردي به هپاتیت مبتا شـود 
کبد او ملتهب و متورم شـده ممکن اسـت زردي يا يرقان در وي ايجاد گردد. حتي در برخي 
از مـوارد کبد بطور دائمي دچار آسـیب مي شـود. مشـروبات الکلي، داروهـا، بیماري هاي ارثي، 
مـواد شـیمیايي، میکروب هـا و بخصوص ويروسـها از علل ايجاد کننده هپاتیت هسـتند. انواع 
 ،)A( متعـددي از ويروسـها مي تواننـد در افـراد ايجـاد هپاتیـت نمايد از جملـه هپاتیت نـوع آ

هپاتیـت نـوع ب )B(  و هپاتیـت نوع سـي C (  ( و….  .

هپاتیـت A :  شـايعترين راه انتقـال، فـرد بـه فرد اسـت که در اثـر آلودگي مـواد غذايي و 
آب بـا مدفـوع آلـوده به ويـروس هپاتیت ايجاد مي گـردد. اين نوع هپاتیت اغلـب خود به خود 

بهبـود مـي يابد و عارضـه اي به جا نمـي گذارد. 

روش پیشگیري :
واکسیناسیون ،کاهش تب بدون مصرف استامینوفن( ، رعايت اصول بهداشتي . 
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هپاتیـت B : هپاتیـت ب نوعـي بیمـاري ويروسـي اسـت که کبـد را گرفتـار کـرده و باعث 
تنبلي و اختال در عملکرد اين عضو مي شـود. اين بیماري مهمترين و شـايعترين علت سـیروز 
)تنبلـي( کبـد در ايران و همچنین مهمترين علت سـرطان کبد در ايران و جهان اسـت. ويروس 
هپاتیـت ب صـد برابـر مسـري تـر از ويروس ايدز مي باشـد. مشـکل بهداشـتي عمـده  اي که در 
رابطـه بـا هپاتیـت ب وجـود دارد. اين اسـت کـه اکثر افـراد آلوده به ايـن ويروس تـا مراحل آخر 
بیمـاري بـدون عامت هسـتند و در واقـع چون از آلودگي خود مطلع نمي باشـند ممکن اسـت 
بـه راحتـي ايـن ويروس را به نزديکان خود منتقل کنند. در صورت سـهل انگاري در پشـگیري و 
درمـان هپاتیت ب سـیروز کبدي )تنبلي(،  سـرطان کبد و در نهايت مـرگ پديد مي آيد. با توجه 
بـه سـیر بالیني بیماري و احتمال مزمن شـدن و پیشـرفت بیماري کبدي و حتـي ايجاد زمینه 

بـراي بـروز سـرطان کبد، خطرناکترين نوع بیمـاري هپاتیت ) يرقان( مي باشـد.

به ناقلین توصیه  مي شود : 
1ـ بـراي بررسـي وضعیـت کار کبد خـود، جهت معاينه و انجام آزمايشـات خـون هر 6 ماه 

يکبـار به پزشـک مراجعه نمايند.
ـ کلیـه اعضـاي خانواده همسـر، فرزندان و کسـاني که در يک مـکان با هم زندگي مي کنند بايد  2

بر علیه هپاتیت B واکسینه شوند.
3ـ در صورت مراجعه به دندانپزشـک، آزمايشـگاه، پزشـک و اصوالً هر جاي ديگر که خطر 

انتقـال ويـروس به ديگران وجود دارد حتماً آنان را از وجود هپاتیت در بدنشـان آگاه سـازند.
4ـ از اهداي خون خودداري کنند.

5ـ افراد چاق تاش کنند تا از اضافه وزن خود کم کنند.
6ـ از وسـايل و لـوازم شـخصي مثل: مسـواک،  تیغ، ريـش تراش، حولـه و ... هرگز به صورت 

مشترک استفاده نکنند.

راه هاي سرایت : 
از طريـق مـادر بـه نـوزاد / دريافـت خون آلوده / تماس هاي جنسـي / اسـتفاده مشـترک 
از تیغ ريش تراشـي / اسـتفاده مشـترک از سـرنگ آلوده / اسـتفاده مشـترک از مسـواک / 
اسـتفاده از وسـايل همگانـي بـه دلیـل انتقـال ترشـحات از فرد آلـوده به فرد سـالم / اعمال 
دندانپزشـکي بـه صورت غیربهداشـتي/ سـوراخ کـردن غیر بهداشـتي گـوش/ حجامت غیر 

بهداشـتي  / سـابقه هپاتیـت ب در خانـواده / ديالیز

نکتـه: بـه يـاد داشـته باشـید کـه هپاتیـت ب از حیوانـات بـه انسـان منتقل نمي شـود و 
تماس هـاي عـادي و روزمره نظیر دسـت دادن، معاشـرت کردن، در يک کاس حضور داشـتن 

يـا در يـک مـکان غذا خـوردن خطـر انتقال بیمـاري را بدنبـال ندارد.
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روش پیشگیري : 
1( از تماس با خون آلوده خودداري نمائید.

2( از لـوازم شـخصي ماننـد ريش تـراش،  تیـغ، ناخن گیـر، حولـه و .... بـه طور مشـترک 
اسـتفاده نکنید.

3( از حجامت،خالکوبـي، سـوراخ کـردن گـوش و طب سـوزني با روش هاي غیر بهداشـتي 
خـودداري کنید.

4( هـر چقـدر فرد در سـن پايین تـري به ويـروس هپاتیت B آلوده شـده باشـد احتمال ناقل 
شـدن وبیماري مزمن کبدي باالتر اسـت. به اين منظور واکسیناسـیون کلیه نوزادان در بدو تولد 

1/5 ماهگـي و 9 ماهگـي در کلیه مراکز بهداشـتي درماني صورت مي گیرد.
5( در صورتي که جزء يکي از گروه هاي ذيل هسـتید، نسـبت به سـه نوبت واکسیناسـیون 

اقدام کنید :
*  پزشکان، دندانپزشکان و پیراپزشکان

افراد تحت ديالیز
* افـرادي کـه بـه علـت ابتـا بـه بیماري هـاي زمینـه اي، نظیـر هموفیلي و تاالسـمي، 

مکـرراً خـون يـا فرآورده هـاي خونـي دريافـت مي کننـد
*  افراد خانواده ي فرد مبتا

* اغلـب تمـاس بـا ويـروس هپاتیـت B منجـر بـه بیمـاري نمي شـود.بنابراين: واکسـن 
هپاتیـت B بـراي سـايرافراد جامعـه ضـرورت نـدارد.

خانم ها ئـي کـه در زمـان ازدواج واکسـن هپاتیـت ب نزده انـد و قصد دارند باردار شـوند، 
از پزشـک خـود درخواسـت نماينـد تا وجـود آلودگي با ويـروس هپاتیت را در آنها بررسـي 
نمايـد و در صـورت آلـوده بـودن مـادر، بـا تزريـق واکسـن و ايمونوگلوبولیـن اختصاصي از 

سـرايت ايـن ويروس به نـوزاد پیشـگیري کنند.

هپاتیـت C : براسـاس آخريـن آمار سـازمان جهانـي بهداشـت 3% مردم دنیـا آلوده به 
هپاتیـت ) C( هسـتند و بـه دلیل ابتا به هپاتیت سـي حدود يکصد و هفتـاد میلیون ناقل 
مزمـن در آسـتانه ابتا بـه اختاالت کبدي و سـرطان کبد قرار دارد. راه انتقال پیشـگیري 

و درمان و سـیر بیماري تقريباً با هپاتیت B يکسـان اسـت .
هپاتیـت حـاد: در اين حالت، بیمار پـس از يـک دوره ي مقدماتي با نشـانه هايي مانند 
تـب، سـرماخوردگي، تهـوع، اسـتفراغ و درد شـکم، دچـار زردي مي شـود. اولیـن عضـوي 
کـه زردي در آن ديـده مي شـود، سـفیدي چشـم ها اسـت. بـه طـور معمـول، ايـن عائـم 
خودبه خـود برطـرف مي شـود و پـس از 6 مـاه خـون از ويروس پـاک مي شـود و فقط در 5 

تا10درصـد بیمـاران مزمـن ممکن اسـت آلودگي مزمن شـود.
هپاتیـت مزمـن: در ايـن حالـت، نشـانه ها بسـیار غیـر اختصاصي اسـت. شـايع ترين 
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نشـانه ي هپاتیت مزمن، ضعف و خسـتگي طوالني اسـت. گاهي ممکن اسـت زردي خفیف 
يا شـديد يا خارش وجود داشـته باشـد. با پیشـرفت بیماري ممکن اسـت نارسـايي کبدي 
بـروز کنـد. ايـن افراد بايد تحت نظر پزشـک باشـند و در صـورت نیاز، دارو درماني شـوند. 
آلودگـي بـدون عالمـت: در اين حالـت، فـرد بـدون هیچگونه نشـانه ي بالینـي و يا 
آزمايشـگاهي از بیمـاري کبـدي ، ويـروس هپاتیـت را در خـون خـود دارد و مي تواند  آن را 
بـه سـايرين انتقـال دهد. ايـن افراد بـه درمان دارويـي نیـاز ندارند ولي خطر مزمن شـدن 
هپاتیـت در آن هـا زياد اسـت و بايد هر 6ماه يکبار توسـط پزشـک بررسـي شـوند. بیشـتر 
مـوارد آلودگـي به هپاتیت B  بدون نشـانه اسـت؛ بنابراين، بهترين روش تشـخیص بیماري، 

آزمايـش خـون از نظر وجـود ويروس هپاتیت  ب اسـت.

هپاتیـت C :يـک بیماري واگیر کبدي اسـت که توسـط ويروس هپاتیـت  از طريق تماس 
بـا خـون افراد آلوده منتقل مي شـود.  بیشـتر افـرادي که به هپاتیت سـي ) C( آلوده مي شـوند 
ويـروس را تـا آخـر عمر به همراه دارنـد. بعضي از اين افراد احسـاس بیماري نمي کنند و بعضي 

دچـار صدمـه کبدي، هپاتیت مزمن، اختاالت کبدي و سـرطان کبد مي شـوند.

راه هاي سرایت : 
فرآورده هـاي  يـا  خـون  تزريـق   .1

آلـوده  خونـي 
2. تماس با خون افراد آلوده 

3. استفاده از سرنگ و تیغ مشترک 
در  آلـوده  وسـايل  از  اسـتفاده   .4

کـردن  ختنـه  و  خالکوبـي 
5. آمیزش جنسي با افراد آلوده

روش هاي پیشگیري : 
راه انتقال، پیشگیري و درمان و سیر بیماري تقريباً با هپاتیت B يکسان است. 

- هرگز مواد مخدر تزريقي استفاده نکنید و به ترک اعتیاد اقدام کنید.
- هرگز از سرنگ مشترک استفاده نکنید.

- از سـرنگ ، مسـواک، تیـغ و وسـايل برنـده يـا وسـايلي که امـکان آلودگي به خـون دارند به 
طور مشـترک اسـتفاده ننمايید.

کسـانی کـه  بـا وسـايل نوک تیـز و برنده سـرو کار دارنـد بايدبا رعايـت احتیاط همـه جانبه،  
ازدسـتکش وساير وسـايل پیشـگیری از آلودگی اسـتفاده نمايند.

اسـتفاده از کانـدوم در تمـاس بـا افراد آلوده يا مشـکوک باعـث محافظت از کلیـه عفونت هاي 
تناسـلي بـه خصـوص آلودگي با ويروس هپاتیت سـي مي شـود.
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الف ( بیماري هاي روده اي : 
آبکـی  دفـع  بـه  اسـهال   : 1- اسـهال 
مدفـوع گفتـه    می شـود کـه علل مختلف 
از علـل آن میکـروب هـا  ،امـا يکـی  دارد 
هسـتند. اسـهال گاهی همراه با خون اسـت 

کـه بـه آن اسـهال خونـی مـی گويند.

روش پیشگیري : 
يکی از مهمترين راه های پیشـگیری 
از اسـهال شستشـوی مرتب دسـت ها با 
آب وصابـون بعد از دسـت شـويی وقبل 

از تمـاس با مـواد غذايی 
آلـوده   از راه  آب  و غـذای  2-وبـا: وبـا 
و  مي شـود  منتشـر  بیمـار  فـرد  دسـت  و 
مي توانـد  منجـر بـه  کاهش  آب  بـدن  تا حد 
کشـنده  شـود.از عايـم آن مي توان اسـهال  
شـديد، ضعـف  و کاهش  آب  بـدن ، گرفتگی 
عضـات سـاق پـا را نـام بـرد. معمـوال اين 

افـراد تـب ندارند.
اقدام درمانی:

جبـران   پزشـک ،  بـه   فـوري   مراجعـه  
مايعـات  از دسـت  رفتـه  بـه شـکل تزريـق 
هـا  دسـت  مکـرر  شستشـوی  و  سـرم 
وضدعفونـی دستشـويی هـاو رعايـت  دقیق  
اصول  بهداشـتي  براي  پیشـگیري  از انتشـار 

عفونـت  مـی باشـد.

ب( بیماري هاي انگلي: 
1- اسـهال آمیبـي : اسـهال آمیبـی 
يـک نوع بیماري انگلی اسـت. ايـن بیماري 
در مناطقـي کـه داراي آب و هـواي گـرم و 

مرطـوب و جمعیـت زيـاد هسـتند، شـیوع 
بیشـتري دارد . آمیـب معمـوالً باعث ايجاد 
اسـهال )بیشـتر اسـهال خونـي ( مي گردد.

راه هاي سرایت : 
بیمـاري  را  آمیبـي  خونـي  اسـهال 
در  زيـرا  مي نامنـد،  کثیـف  دسـت هاي 
کسـاني که نسـبت به بهداشـت دسـت هاي 
خـود بي توجـه هسـتند )از جملـه بیمـاران 
روانـي و کـودکان ( بیشـتر ديـده مي شـود. 
آلودگـي انسـان به آمیب از دو راه مسـتقیم 
در  مي گیـرد.  صـورت  مسـتقیم  غیـر  و 
بـر  انگل هـاي موجـود  آلودگـي مسـتقیم، 
روي انگشـتان يـا زير ناخن دسـت، به علت 
عـدم رعايـت بهداشـت، موجـب ابتـا خود 
فـرد يا اطرافیـان وي مي شـوند. در آلودگي 
غیرمسـتقیم، آب آشـامیدني و مـواد غذايي 
آلوده بـه آمیب )مخصوصاً سـبزيجات خام( 
باعـث بیمـاري فـرد مي شـوند. مگـس نیـز 
مي توانـد  توسـط پاهـاي خـود، انـگل را بـه 
دسـت انسـان يا مـواد غذايي منتقـل کرده 
و از ايـن طريـق باعـث ايجـاد بیمـاري در 

شود.  انسـان 
دسـت  توسـط  آمیـب  اينکـه  از  پـس 
آلـوده و يـا آب و مـواد غذايـي آلـوده وارد 
روده انسـان گرديـد، در آنجا بصـورت فعال 
درآمـده و مي توانـد  باعـث اسـهال خونـي 
آمیبـي شـود.در نهايـت بیمار بـا دفع آمیب 
از روده مي توانـد  باعـث سـرايت بیمـاري به 
ديگـران شـود. بیمـاري اسـهال آمیبـي در 
صـورت عدم رعايت بهداشـت ممکن اسـت 

بیماری های روده ای و انگلی 
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افـراد  بعضـي  آيـد.  در  همه گیـر  بصـورت 
در عیـن حالیکـه آلـوده بـه انـگل هسـتند، 
ظاهراً سـالم بـوده و عامت خاصـي ندارند. 
ايـن گـروه، ناقلیـن بـدون عامـت بیماري 
هسـتند و مي تواننـد بیمـاري را بـه ديگران 

کنند. منتقـل 

عالئم بیماري:
 نـوع حـاد و شـديد بیمـاري معمـوالً بـا 
عائمـي نظیـر اسـهال آبکـي شـديد همراه 
بـا بلغـم چرکـي و خـون،  تـب، نفخ شـکم، 
دل پیچه، خسـتگي، بي اشـتهايي و احساس 
عطـش شـديد همراه اسـت و نـوع مزمن و 
طوالنـي بیمـاري داراي عائمـي ماننـد دل 
بي اشـتهايي،  دائمـي ، خسـتگي،  دردهـاي 
)سـوء  هضـم  عمـل  در  مشـکل  تهـوع، 
هاضمـه( نفـخ شـکم و اسـهال و يبوسـت 

مي باشـد. متنـاوب 
اقدامات الزم :

• تشـخیص و درمان بیماران و مخصوصاً 
ناقلین به ظاهر سـالم 

آب  کلرزنـي  شـامل  آب  تصفیـه   •
آشـامیدني و جوشـاندن آب در صورت عدم 

شـده  تصفیـه  آب  بـه  دسترسـي 
مبـارزه بـر علیـه مگـس و سـایر 

حشـرات
در  انسـاني  کـود  از  اسـتفاده  عـدم   -

ورزي  کشـا
-   دفـع بهداشـتي فاضاب و عدم آبیاري 

سـبزيجات با فاضاب
• استفاده از توالت هاي بهداشتي

دور  و  خـام  سـبزيجات  سالمسـازي    •
نگه داشـتن مواد غذايي از دسـترس حشرات 

مخصوصـاً مگـس
• خـودداري از دفع مدفوع در طبیعت در 
صـورت اجبـار و عدم دسترسـي بـه توالت، 
مدفـوع را بايـد در عمق خـاک مدفون کرد.
• رعايـت بهداشـت فـردي و شستشـوي 
مرتب دسـت ها با آب وصابـون بخصوص قبل 
از صـرف هر وعده غـذا و بعد از خروج از توالت 
مي باشـد. بخصـوص کسـاني کـه در زمینـه 
تهیـه وفـروش مـواد غذايي فعالیـت مي کنند 

)سـاندويچ   فروش هـا، لبنیات هـا و ...( .

2ـ اکسـیور )کرمـک(:  اکسـیور کـه 
بـه آن کرمـک هـم مي گويند بصـورت انگل 
انسـان در کلیـه نقـاط جهان ديده مي شـود. 
عامت مشـهود ابتـاء، در اثـر مهاجرت کرم 
مـاده بـارور از سـوراخ مخرج به خـارج ظاهر 
مي شـود. در نتیجـه خـروج کـرم و حرکـت 
آن در ناحیـه مقعـد ايجاد تحريـک و خارش 
جلدي مي شـود و کودکان مبتا بـا خاراندن 
نشـیمن ايجاد زخـم و خونريزي مي کنند که 
بـا اضافه شـدن باکتريهـا ممکن اسـت زخم 
چرکـي شـود. خارش معموالً خیلي شـديد و 
هنگام شـب بیشـتر اسـت، در نتیجه سـبب 
بي خوابـي کـودک مي شـود کـه در اثـر آن 
عـوارض عصبي مانند خسـتگي و بـي قراري 

و عصبانیـت بـروز مي کند. 

راه هاي سرایت :
1- در اثـر خاراندن نشـیمنگاه تخم انگل 
در زيـر ناخن هـا جمـع مي شـود و يـا بـه 
انگشـتان کـودک مبتـا مي چسـبد. طفـل 
بـا گذاشـتن انگشـتان خـود در دهـان تخم 
انـگل را وارد دسـتگاه گـوارش خود مي کند 

22



کـه ايـن تخـم تبديـل به کـرم شـده و اين 
عمـل را خودآلودگـي مي گوينـد.

2- ايـن انگل بوسـیله آب و غذاي آلوده، 
البسـه و ظـروف آلـوده، هـوا و خـاک آلوده 

هـم سـرايت مي کند.
3- در صـورت مشـاهده در خانواده ،تمام 

اعضـای خانواده بايد درمان شـوند.

3ـ تنیاسـاژیناتا )کـرم کـدو( : کـرم 
کـدو از راه خوردن گوشـت خام و نیمه پخته 
گاو و يـا خـوک ، بیمـاري به انسـان سـرايت 
مي کنـد. نوعـي کـه از گاو سـرايت مي کنـد، 
بیمـاري طوالني اسـت کـه باعـث ناراحتي و 
ضعـف و کـم  خونـي شـديد بیمار مي شـود.  
الرو )نـوزاد( ايـن کـرم در گوشـت آلـوده گاو 
و گوسـاله بـه درشـتي سرسـنجاق و حتـي 
نخـود هم ديـده مي شـود و داراي رنگي کدر 
و يـا سـبز رنـگ مي باشـد،  ايـن نـوع کرم ها 
بندبنـد هسـتند و سـر آنهـا داراي چنگک و 
قاب هـاي مخصـوص مي باشـد،  خیلـي ريز 

بـوده و به آسـاني دفع نمي شـود، بلکـه دائماً 
در حـال تکثیـر اسـت و بعد از مدتـي بندها 

مرتبـاً  از راه مدفـوع خـارج مي شـوند. 

کرمـي  آسـکاريس   : آسـکاریس  4ـ 
اسـت دراز، اسـتوانه  اي شـکل و دو انتهـاي 
آن باريـک وبـه رنگ سـفید شـیري يا گلي 

. اسـت  رنگ 
آسـکاريس مـاده بالـغ بطـول 20 تـا 45 
سـانتیمتر و بـه قطـر 3 تا 6 میلي  متر اسـت 
آسـکاريس نـر از ماده کوتاه تـر و بطول 15 تا 
30 سـانتیمتر و به قطر 2 تا 4 میلیمتر است. 
آلودگـي بـه ايـن انـگل در تمام نقـاط جهان 
وجود دارد. ولي در قاره آسـیا بیشـتر اسـت و 
يکـي از شـايع ترين بیماري هـاي انگلي ايران 
اسـت. تخم هاي اين کرم در سـرما و رطوبت 
و در مقابـل پـاره اي ازمـواد شـیمیائي خیلي 
مقاومنـد و ممکـن اسـت تـا 5 سـال زنـده 
بماننـد ولـي در خشـکي و مقابل نـور آفتاب 

بیشـتر از چند هفتـه زنـده نمي مانند.

عالئم بیماري :
الرو )نـوزاد( ايـن انـگل از انـدام هـا و دسـتگاه هـاي مهـم بـدن مي گـذرد و ممکن اسـت 
عفونـت هاي شـديد و ضايعـات زيادي ايجـاد نمايد. مهمتريـن عايم اين بیمـاري اختاالت 
دسـتگاه گـوارش )درد شـکم،  تهـوع، اسـتفراغ،  پرآبـي دهـان، پرخـوري،  الغـري( اختـاالت 
دسـتگاه تنفـس و همچنیـن اختاالت عصبـي مانند لرزش و تشـنج، عصبانیـت و زودرنجي، 
ديـدن خواب هـاي آشـفته،  پريـدن از خواب، سـردرد و سـرگیجه اسـت. تخم اين انـگل از راه 

آب، خـاک و غـذاي آلـوده وارد بـدن مي شـود.

روش پیشگیري :
بهتريـن وسـیله بـراي مبـارزه بـا بیماري هـاي انگلـي و پیشـگیري از مبتـا شـدن بـا 
آنهـا دقـت در رعايـت بهداشـت فـردي،  بهداشـت محیـط و مـواد غذائـي همراه بـا درمان 
افـراد مبتـا اسـت. بنابرايـن عمـل کـردن بـه مـوارد زير بـه پیشـگیري از مبتا شـدن به 
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بیماري هاي مشـترک بین انسان و حیوان 
از جملـه عفونـت هايـي هسـتند کـه بیـن 
انسـان و سـاير حیوانات مهـره دار و بالعکس 
در شرايــط طبیــعــي منتقــل مي شوند . 
در کشـورهاي در حال توسـعه اين بیماري ها 
هنـوز بـه عنـوان يکـي از چالش هـاي اصلي 
نظـام بهداشـت و درمـان آنـان قلمـداد مـي 

. شود 
در کشـور مـا نیـز توجـه بـه بیماري هاي 
مشـترک بین انسـان و حیوان و کنترل آن از 

اهمیـت وي ـژه اي برخـوردار اسـت . به نحوي 
کـه بنـا بـه گفتـه برخـي از کارشناسـان هم 
اکنـون نزديـک بـه 50 % از بیماري هايـي 
کـه مـردم گرفتـار آن هسـتند بـه نحـوي 
بـه دام و حیـوان مربـوط  مـي شـود . بـراي 
آشـنايي بیشـتر به چند نمونه از بیماري هاي 
مشـترک بین انسـان و دام اشـاره مي کنیم .

1- تب مالت :
يک بیماری عفونی مشـترک بین انسـان و 
دام است که میکروب آن در تماس با حیوانات 

بیماري هـاي انگلـي کمـک زيـادي خواهنـد نمـود:
ـ دقت کافي در پخت کامل گوشت گاو . 1

2ـ  شستشـوي مکـرر دسـت ها بـا آب و صابـون بخصوص قبـل از غذا خـوردن و بعد از 
. مستراح 

3 ـ کوتاه نگه داشتن ناخن ها .
4- جوشاندن آب آشامیدني در جاهائي  که آب لوله کشي وجود ندارد.  

5ـ جوشـانیدن ظـروف و البسـه در خانـواده اي کـه فـرد مبتائي در آن باشـد،  بـراي از 
بیـن بـردن تخم انـگل ها.

6ـ جلوگیـري از بـازي کـودکان باخـاک آلـوده و همچنیـن وادار سـاختن کـودکان بـه 
شسـتن دسـت ها بـا آب و صابـون بعـد از هـر بـازي.

7ـ خودداري از خوردن آب آلوده  .
8ـ نخوردن سبزي خام در نقاط آلوده .

9ـ خودداري از اجابت مزاج در خارج از مستراح .
10ـ اسـتفاده نکردن از کود تازه انسـانی در جالیزارها و مزارع سـبزيکاري و صیفي کاري 

و باغ هـاي میـوه ازکود حیوانی منتقل نمی شـود.
11ـ مراجعه به پزشک و دقت در مداواي صحیح مبتايان .

12ـ  درمـان همزمـان تمـام  افـراد خانـواده اي کـه فـردي از آن مبتـا به انگل اسـت و 
همچنیـن جوشـاندن لباس هـاي زير ومافـه  رختخـواب در روزهـاي درمان 

13- شستشـوي کامـل سـبزيجات و میوه جـات خـام و گندزدايـي کـردن آنهـا قبـل از 
مصـرف بـه خصـوص اگـر از مـزارع بـا کـود حیواني حاصل شـده باشـد.

بیماری های مشترک بین انسان و حیوان
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و يـا مصـرف فـراورده های آلـوده دامی 
غیــر پاستوريزه به انسان منتقل     می 
شـود به عنوان بیماری شغلی کارگران 
دام پـروری ، کارکنـان کشتــارگاه ها ، 
قصــاب ها و دامپزشکان محسوب می 
گـردد حیواناتی که معمـوال می توانند 
نگهدارنـده اين بیماری باشـند عبارتند 
از گاو ، گوسـفند ، بـز که تمـاس با آنها 
انسـان را آلـوده مـی کند  ايـن عفونت 
باکتريايـی معمـوال اعضـای خون سـاز 
بـدن از جملـه مغـز اسـتخوان و گـره 
هـای لنفاوی کبدطحـال را تحت تاثیر 

قرار مـی دهد . 
عالیم بیماري :

عايـم بیمـاری در حیـوان بـه صورت سـقط جنین تظاهر مـی کند و عائـم بیماری در 
انسـان عبارتند از :

تـب کـه عصرهـا و شـب ها افزايش مـی يابد عرق فـراوان و خیس کننده به خصوص شـب 
هنـگام لـرز، سـردرد، خسـتگی،    بی اشـتهايی، بی حالـی، ضعف عمومی و کاهـش وزن بدن، 
درد مفاصـل و کمـر دردهای شـکمی، بزرگ شـدن طحال، افسـردگی از عائم  مشـخص اين 

بیماری می باشـد.

راه های سرایت :
1- تمـاس بـا ترشـحات و مواد آلوده حیوان نظیر خون ، ادرار ، ترشـحات واژن ، ترشـحات 

جنین سـقط شـده به خصوص جفـت آلوده ، حیـوان بیمار .
2- مصـرف شـیر حیـوان و فـراورده هـای آن نظیـر پنیـر ، کـره ، بسـتنی و همچنیـن         
آبمیوه های مخلوط با شـیر ) شـیر موز ، شـیر هويج ( در صورتی که غیر پاسـتوريزه باشـند 
و يـا شـیرينی های همراه با خامه که غیر پاسـتوريزه باشـند می تواند بیمـاری را منتقل کند 
. جالـب ايـن کـه ايـن باکتـری در طـول مراحل سـاخت پنیـر زنده می مانـد و مـی تواند ماه 
هـا بـه زندگـی خـود در انـواع پنیرهـای سـخت ادامه دهـد . از سـوی ديگر با توجـه به اينکه 
باکتـری تـب مالـت در خامه و بسـتنی از ماندگاری طوالنی برخوردار اسـت چنین به نظر می 
رسـد کـه بسـتنی ها به عنـوان يکی از منابع آلـوده پنهان بـرای تب مالت به شـمار می روند 
. همچنیـن مصـرف گوشـت هـای آلـوده کـه به طـور ناقص پخته شـده اسـت ممکن اسـت 

بیمـاری را به انسـان انتقـال دهد . 
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مراقبت و پیشگیری :
1- آمـوزش مـردم در مصرف شـیر 
بعـد از جوشـاندن بـه مـدت ) يـک 
دقیقـه پـس از مشـاهده حالت جوش 
همـراه بـا به هـم زدن ( و عدم مصرف 
غیـر  لبنـی  هـای  فـراورده  و  شـیر 

پاسـتوريزه .
2- آگاه بـودن مردم بـه طور عموم 
از راه هـای انتقـال و علـی الخصـوص 
ابتـا قـرار دارند .کسـانی کـه از نظـر شـغلی در خطـر 

3- افزايـش آگاهـی مـردم در مورد اجتناب از تماس مسـتقیم با ترشـحات آلـوده دامها 
ماننـد جنیـن و جفت سـقط شـده و احشـا ء آلوده ، عدم اسـتفاده از شـیر ايـن حیوانات ، 
اسـتفاده از وسـايل حفاظتی نظیر دسـتکش و ماسـک در هنـگام تماس و يـا معاينه دام .

4-  اطـاع به سـرويس های دامپزشـکی در صورت مشـاهده سـقط جنیـن در دام ها و 
همـکاری جهت اجرای دسـتورات ماموران دامپزشـکی در مورد دام هـای مبتا و همکاری 

بـه منظور واکسیناسـیون دام های سـالم گله .
5- مراجعـه بـه مراکـز بهداشـتی در صـورت مشـاهده تعـدادی از عائـم يـاد شـده فوق ، 
انجـام آزمايشـات الزم و در صـورت مثبـت بـودن تسـت ها طبق دسـتور پزشـک حـد اقل 8 
هفتـه  بـه طـور منظـم بايـد دارو مصرف کـرد، چـون در صورت درمـان ناقص بیمـاری بطور 
قطع بازگشـت نموده و درمان در مراحل بعدی بسـیار مشـکل شـده و ممکن اسـت عوارض 

بیمـاری در تمـام عمر باقـی بماند . 
6-پرهیـز شـديد از مصـرف پنیـر تـازه غیـر صنعتی : ضمنا الزم اسـت پنیر سـنتی 
را حداقـل بـه مـدت 45 روز در محلـول آب نمـک نگهـداری و سـپس مصـرف کرد تا 

مصـرف کننـده به تـب مالت دچار نشـود.
7-اسـتفاده از  بسـتنی هـای  سـنتی غیـر مجـاز نیـز يک راه مهـم ابتا بـه تب مالت 

است.

2- تب کریمه کنگو »تب خونریزی دهنده« : 
بیمـاری تـب خونريـزی دهنده کريمه کنگو ويروسـی تب دار اسـت کـه از حیوانات به 
انسان منتقل می شود اين بیماری در طبیعت اصوال از طريق گزش کنه آلوده منتقل می 
شـود . کنه ها روی حیوانات )گاو و گوسـفند ( مبتا به بیماری در زمان خونخواری عامل 
بیماری را  وارد بدن خود می کند و با گزش انسان ويروس بیماری زا را منتقل می کنند . 
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عالئم بالینی بیماری :
 مهمتريـن عامـت بیمـاری تب ، سـردرد شـديد اسـت که عائـم اصلی اسـت و عائمی 
مانند لرز ، درد عضانی ، گیجی ، درد چشـم ، حساسـیت به نور ممکن اسـت وجود داشـته 
باشـد گاهـی اسـهال و شـکم درد نیـز ديـده می شـود و به طور کلـی عائمی نظیـر آنفوالنزا 
از عائـم اولیـه هسـتند کـه بعـدا خونريزی بـه آن اضافه می گـردد . خونريزی يکـی از عائم 
اصلـی بیمـاری اسـت کـه ممکـن اسـت در همـه نقاط بـدن و يـا منافذ بـدن اتفـاق بیفتد . 
خونريـزی از سـوراخ بینـی ، معقد و واژن و حتی ممکن اسـت خونريزی بـه صورت خونريزی 
زيـر پوسـت در محـل تزريـق سـرم و يـا روی لثـه يا حتـی خونريزی هـای زير پوسـت نقطه 
ای شـکل باشـد و گاهی کشـف آن توسـط پزشک مشـکل باشد و الزم نیسـت که حتما يک 
خونريـزی وسـیع باشـد بیمـاری در صورتـی کـه شـديد باشـد و يا بـه موقع کشـف و درمان 
نشـود بـه مـرگ منتهی گـردد و در صورتی که بیمـار 10 روز بیماری را سـپری نمايد معموال 

بـه تدريج بهبـودی پیدا مـی کند . 

راه های سرایت :
1-  مهمتريـن راه انتقـال ايـن بیمـاری از حیوانات آلوده ، گزش کنه اسـت که انسـان را 

ی  ر بیمـا
در حیوانـات عامت 
و  ندارنـد  مهمـی 
فقـط ممکـن اسـت 
تـب  هفتـه  يـک 
خفیفی بکند و ديگر هیچگونه عامتی نداشـته باشـند و دام کاما سـالم باشـد . خطر انتقال 
بیمـاری بـه انسـان در همان مدت کوتـاه زمان ذبح حیوانـات آلوده به دنبال تماس با پوسـت 
و ترشـحات دام وجود دارد . انتقال از بیمار آلوده به انسـان هم از طريق ترشـحات بدن امکان 

هسـت. پذير 

27



مـورد گـزش خود قرار مـی دهد .
2- راه ديگـر انتقـال ، تماس با ترشـحات 
آلـوده و الشـه تـازه دام بـه عامـل بیمـاری 
اسـت که ويـروس در بدنش وجـود دارد و با 
تمـاس  مـی توانـد از راه پوسـت بريـده و يا 
ترک خـورده يا دارای خـراش و همچنین از 
راه مخاطـی مثـل دهـان و چشـم وارد بدن 

انسـان سـالم شود . 
3-راه ديگـر انتقـال تمـاس بـا ترشـحات 

انسـان بیمـار اسـت کـه از راه های مهم انتقال بیماری اسـت . به همین دلیـل نزديکان بیمار  
بايسـتی در تمـاس بـا مبتايـان بـه اين بیمـاری با رعايـت کامل مسـائل حفاظتـی برخورد 
نماينـد و بیمـار بايسـتی در بخش ايزوله بیمارسـتان با وسـواس کامل ايزوله شـده و مراقبت 

شـوند و ترشـحات آنـان ضدعفونـی و دفع شـوند . 
مراقبت و پیشگیری :

1- جلوگیری از کشـتار و ذبح غیر بهداشـتی حیوانات ) گوسـفند ـ گاو ( و عدم مصرف 
گوشـت هايی که مهمور به مهر دامپزشـکی نیسـتند .

2- اسـتفاده از وسـايل ايمنی و حفاظتی شـخصی مانند : چکمه ، دسـتکش و ماسـک 
در شـرايطی کـه بـه داليلی کشـتار در خارج کشـتارگاه صـورت می گیرد ) مراسـم خاص 
مذهبـی ( و احتیـاط کامـل جهـت جلوگیری از تماس ترشـحات الشـه تازه بـا مخاط بدن 

و پـس از کشـتار محیـط کاما شسـت و شـو و در فاضاب دفـع گردد .
3- اجتناب از دهان گذاشـتن کارد آلوده به خون در زمان کشـتار دام در خارج از کشـتارگاه 

ممنون می باشـد.ذبح به منظور ادامه کشـتار که معموال عادت قصابان اسـت.
4- اسـتفاده از گوشـت کشـتار شده حداقل 12 سـاعت پس از کشتار در جهت اطمینان از 
سـامت آن چـون در ايـن فاصلـه در صورتـی که حیـوان در دوره آلودگی بوده باشـد به دلیل 
تغییـرات اتفـاق افتـاده در الشـه ويروس از بین مـی رود . البته اين زمان در مـورد دل و  جگر 
طوالنـی تـر از چنـد روز اسـت که بهتر اسـت در شـرايط مناسـب بهداشـتی و يا اسـتفاده از 

دسـتکش يـا برس مناسـب خون هـای آن خـارج وکاما پخته مصرف شـود . 
2- در صـورت وجـود بیمـاری در اطرافیـان از نزديک شـدن بـه بیمار و تمـاس نزديک 

اکیـدا خودداری شـود .

3 - سیاه زخم  :
سـیاه زخـم بیماري مشـترک بین انسـان و دام مي باشـد کـه معموال بر پوسـت اثر مي 
کنـد. امـا ممکن اسـت دسـتگاه گوارش و يا دسـتگاه تنفسـي را نیـز تحت تاثیر قـرار دهد 
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. میکـروب سـیاه زخـم يـک میکروب بسـیار مقاوم بوده و مي تواند سـالیان سـال در خاک 
زنـده بماند . 

شـیوع اين بیماري در عموم حیوانات وحشـي و اهلي مانند : گاو ، گوسـفند ، بز ، شـتر 
، و گوشـتخواران اتفـاق مـي افتـد . بیمـاري مي توانـد با انسـان هايي که با حیوانـات آلوده 
و يـا بافـت آلـوده حیوانـي سـر و کار دارند سـرايت کند . گفتني اسـت بیماري سـیاه زخم 
عمومـا در مناطـق کشـاورزي و در بیـن حیوانـات شـیوع مـي يابد . انسـان نیـز در تماس 
بـا حیـوان آلـوده و يـا محصـوالت دامـی از قبیل پشـم و پشـم و پوسـت به دسـت آمده از 
حیـوان آلـوده بـه بیمـاري مبتـا مي شـود . کارگرانـي که با حیـوان مرده و يـا محصوالت 
بـه دسـت آمـده از حیـوان مبتـا سـر و کار دارنـد احتمـال ابتـا به سـیاه زخم بـراي آنها 
زيـاد اسـت اينگونـه آلودگـي به سـیاه زخم صنعتي مشـهور اسـت میکروب سـیاه زخم در 
محیـط هـاي معمولـي بـه خوبي رشـد مي کنـد و در محیـط هاي نامسـاعد ايجاد اسـپور 
) هـاک ( مـي کنـد و خیلـي مقـاوم مـي باشـد انتقـال بیمـاري سـیاه زخم به سـه شـکل 
پوسـتي ، تنفسـي ، گوارشـي اسـت . چنانچه اسـپور اين بیماري از طريق هوا وارد مجاري 

تنفسـي شـود فرم تنفسـي سـیاه زخم ايجاد مي شـود . 
عايـم بیمـاري بسـتگي بـه نحوه تماس انسـان بـا عامل بیمـاري که معموال در پشـم ، 
چـرم و مـوي حیـوان ) خصوصا بـز( آلوده وجـود دارد . از طريق زخم و يا بريدگي پوسـتي 
وارد بدن مي شـود . در فرم گوارشـي ممکن اسـت از مصرف گوشـت آلوده به عامل سـیاه 
زخـم اتفـاق بیفتـد و عائـم آن التهـاب حـاد دسـتگاه گـوارش اسـت . عائم اولیه شـامل 
تهو.ع ، کاهش اشـتها ، اسـتفراغ ، تب و به دنبال آن درد ناحیه شـکمي اسـت . انسـان از 
راه تمـاس و دسـتکاري مـواد آلـوده دامـي پشـم ، پوسـت ، گوشـت و ... مبتا مـي گردد . 
پـودر اسـتخوان خـام کـه بـراي تغذيـه چهارپايان مصرف مي شـود يکـي ديگـر از راه هاي 

سـرايت مي باشد . 
عالیم بیماري :

در سـیاه زخم پوسـتي ، پوسـت در ابتدا حالتي شبیه به گزيدگي حشره داشته که بیشتر 
در دسـت يـا گاهـي در گردن و صورت همراه با خارش ديده مي شـود )معموال قسـمت هاي 
بـدون پوشـش بـدن( محـل گـزش در يک تـا دو روز به تـاول تبديل مي شـود . بعـد از پاره 
شـدن تاول بافت ها از وسـط از بین مي روند و جاي آن زخم سـیاه مشـخص باقي مي ماند 

که معموال بدون درد اسـت.

راه هاي سرایت :
1- در اثر تماس با حیوانات آلوده و يا فراورده هاي آنها مانند پشم ، مو ، چرم و ...

2- تماس خاک آلوده  با پوست آسیب ديده .
3- استنشاق هواي آلوده که باعث سیاه زخم ريوي ) تنفسي ( مي گردد .
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4- مصرف گوشت و اعضاي حیوانات آلوده .

 مراقبت و پیشگیري :
نحـوه  مـورد  در  بهداشـت  آمـوزش   -1
پشـم  و   ، گوشـت   ، پوسـت  از  اسـتفاده 

. حیوانـات 
2- مايـه کوبـي حیواناتي کـه در معرض 
خطر ابتا هسـتند توسـط اداره دامپزشکي.
3- مراجعـه بـه مراکز بهداشـتي درماني 
روسـتايي و يـا شـهري بـه محض مشـاهده 

عائـم سـیاه زخـم جلدي .
4- جلوگیري از فروش پوسـت و گوشت 

آلوده . حیوانات 
ـ اجتنـاب از دسـتکاري يـا مصرف الشـه  5
دام هايـي که ناگهان تلف شـده اند و سـوزاندن 
و دفـع بهداشـتي اين نوع الشـه هـا ) در عمق 
مناسـب با ريختن آهک روي آن (بايد دانسـت 
کـه با رهاکردن دام هايي که ناگهان تلف شـده 
انـد وممکن اسـت علت آن بیماري سـیاه زخم 
بوده باشـد بسـیار خطرناک اسـت چـون باعث 
آزاد شـدن میکـروب در محیـط گرديـده کـه 
بافاصلـه بـه صـورت مقـاوم ) اسـپور ( در مي 

آينـد و سـال ها در محیـط باقي مـي مانند . 
6ـ تهويـه صحیـح در کارخانـه هايـي که 
احتمـال آلودگي دارنـد و کنترل گرد و خاک 
آنها ، اسـتفاده از ماسـک و وسـايل حفاظتي 

در کارخانجات پشـم ريسـي و قالیبافي .
7ـ  انجـام درمـان در بیمـاران و مصـرف 
دارو طبـق دسـتور پزشـک و تـا آخرين روز 

درمـان بـه طـور مرتب .
8ـ همـکاري بـا اکیـپ مرکـز بهداشـت 
اداره  و  و مراکـز خدمـات جامـع سـامت 
دامپزشـکي کـه جهـت بررسـي و اقدامـات 
الزم نظیـر واکسیناسـیون دام هـا مراجعـه 

مـي کننـد .
9ـ عدم مصرف گوشـت خـارج از نظارت 
دامپزشـکي ) ذبح قاچاق يا غیر بهداشـتي(. 

4- کیست هیداتیک:
انگلـي  بیمـاري  يـک  هیداتیـد  کیسـت 
مشـترک بین انسـان و حیوان است . عامل اين 
بیمـاري کـرم کوچک پهـن و بند بندي اسـت 
کـه طـول آن 5- 3 میلـي متـر مي باشـد و به 
سـختي با چشم ديده مي شـود . میزبان اصلي 
ايـن کرم هـا سـگ سـانان هسـتند و کـرم در 
روده باريـک سـگ هاي آلـوده زندگي مي کند 
. بـدن ايـن کرم هـا سـه بنـد دارد و در آخريـن 
بند هـزاران تخـم آلوده کننـده وجـود دارد که 
بعـد از پـاره شـدن ايـن بندها تخم هـا آزاد مي 
گردند . سگ سـانان آلوده از طريق مدفوع خود 
تخـم ايـن کرم هـا را در مزارع و مراتع و سـبزي 
کاري ها پراکنده نمـوده و باعث آلودگي محیط 
مـي شـوند . چنانچـه ايـن تخم ها توسـط يک 
میزبان واسـطه تصادفي مانند گاو ، گوسـفند ، 
بز ، شـتر و يا انسـان همراه با علوفه و يا سـبزي 
هـاي خـام نشسـته خـورده شـوند جنیني که 
در ايـن تخم هـا وجـود دارد در روده آزاد شـده 
و در بافـت مخاطـي روده نفوذ مي کنـد و خود 
را توسـط گـردش خـون بـه کبـد ، ريـه ، مغز، 
کلیه ، اسـتخوان و سـاير بافت ها مي رساند و در 
آنجـا کیسـه هايي به انـدازه يک تـوپ کوچک 
و گاهي بزررگ تشـکیل مي دهد . اين کیسـه 
ها داراي ديواره اي سـفید و سـفت بوده و داخل 
آنهـا مايعي بـي رنگ وجود دارد . به اين کیسـه 

ها کیسـت هیداتید مـي گويند . 

راه هاي سرایت :
انتقـال از طربق تخم هاي آلـوده کننده اي 
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کـه در آب سـبزيجات در مـزارع و مـواد غذايي که توسـط مدفوع حیوان بیمار آلوده شـده اند 
و يـا از طريـق دسـت هاي آلـوده به مدفوع سـگ و يا هنگام تماس با سـگ آلوده و نـوازش آن 

و يـا لوازمـي کـه به مدفوع سـگ آلوده شـده اند اتفاق مـي افتد . 
مسـاله مهم در اين اسـت که خود سـگ و يا گوشـت خواران وحشـي با خوردن جگر و يا ريه 
گوسـفندان آلوده به کیسـت به اين بیماري آلوده شـده و در نتیجه تخم آن را دفع مي کنند به 
همین دلیل جمع آوري ضايعات کشـتاري و يا اندام هاي آلوده به کیسـت و انهدام صحیح آنها 
به گونه اي که در دسـترس گوشـت خواران اهلي و وحشـي قرار نگیرند، در کنترل و جلوگیري 

از اشـاعه بیماري بسیار موثر است .

مراقبت و پیشگیري :
1- جمـع آوري و از بیـن بردن سـگ هـاي ولگرد که عمدتاً در اطراف کشـتارگاه ها تجمع 

مي نمايند . 
2- جلوگیري از کشتارهاي غیر بهداشتي و انجام کشتار در کشتارگاه هاي بهداشتي.

3- معاينـه دام هـاي ذبح شـده توسـط کارکنان دامپزشـکي و انهـدام ) سـوزاندن و يا دفن 
بهداشـتي ( انـدام هـاي آلـوده به کیسـت از  قبیل کبـد ، ريه و…

4- آگاهـي يافتـن مـردم به خصـوص اصناف مرتبط ماننـد کارکنان کشـتارگاه ها ، قصاب 
هـا و ... در مـورد اهمیـت شستشـوي دسـت ها باآب و صابـون قبل از تهیه و مصـرف غذا .

5- آمـوزش بـه مـردم بـه خصـوص زنـان خانـه دار و کارگـران رسـتوران ها در مورد سـالم 
سـازي ) پـاک کـردن و ضدعفونـي کـردن اولیـه -انـگل زدايي با اسـتفاده از مايع ظرفشـويي 
ـ گنـد زدايـي بـا اسـتفاده از مـواد ضدعفونـي کننـده مجازـ  شستشـوي نهايي با آب سـالم ( 

سـبزيجات و شستشـو و ضدعفوني میـوه جات 
6- آمـوزش مـردم در مـورد عـدم تمـاس با سـگ ) خانگي يا غیـر خانگـي ( و دادن قرص 

ضـد انگل زيـر نظر دامپزشـکي به صورت مسـتمر .

د موجود در دود مواد دخاني را بداند.  

بیماری های ناشي از مصرف سیگار و اثرات سوء آن را بشناسد.  

زیان های ناشي از استعمال دخانیات را بداند.  

دود دست اول و دست دوم و دست سوم را بشناسد.  

اثرات سوء قلیان را بداند.  

عوارض سیگارهای الکترونیکي را بداند.  

با مراحل ترک سیگار آشنا شود.  

باشـد:  قادر  باید  فراگیر  پایان فصل  در 
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دخانیات/مواد دخانی
ــی  ــواد دخان ــون را م ــل توت ــوالت حاص   محص
ــوع مصــرف  ــی براســاس ن مــی گوينــد. مــواد دخان

ــوند. ــیم می ش ــده تقس ــروه عم ــه دوگ ب
1-  انواع تدخینی : سیگار، قلیان، پیپ 

2- انــواع غیرتدخینــی :  انفیــه دهانــی، انفیــه 
بینــی، تنباکوهــای جويدنــی، نــاس

اهمیت دخانیات
درحــال حاضــر1/4 میلیــارد نفــر ازجمعیــت جهان 
مصــرف کننــده دخانیــات هســتند. ســالیانه حــدود 6 
میلیــون مــرگ ناشــی ازاســتعمال دخانیــات درجهان 

رخ مــی دهــد .
تعــداد زيــادی از ذرات و گازهــای آالينــده توســط احتــراق مــواد دخانــی تولید می شــوند 
. قطعــا مواجهــه يــک فردســیگاری در مقايســه بــا فــرد غیــر ســیگاری بیشــتر اســت امــا 
مواجهــه يــک فــرد ســیگاری بــه خواســت و اراده خــود اوســت در صورتیکــه مواجهــه يــک 

فــرد غیرســیگاری امــری ناخواســته اســت .
 بیــش از 4500 ترکیــب در دود دخانیــات يافــت شــده کــه 500 مــورد از آنهــا بــه عنــوان 
ترکیبــات ســرطان زا شــناخته شــده اســت و يــا گمــان   مــی رود کــه ســرطان زا هســتند . 
بــه طــور کلــی ســرطان ريــه و بیماری هــای قلبــی شــايعترين بیماری هايــی هســتند کــه 

افــراد ســیگاری بــه آن مواجــه مــی شــوند . 
دود حاصــل از مــواد دخانــی بــه 3 طريــق بــر افــراد مصرف کننــده مــواد دخانــی و اطرافیان 
غیــر مصــرف کننــده آن تاثیــر مــی گــذارد بــر همیــن اســاس 3 دســته دود تعريف می شــود : 

کنتـــرل 
دخانیــــات 

و   بهـداشت هـوا
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دود دست اول : 
ــی  ــی ناش ــان دود اصل هم
ــت  ــی اس ــواد دخان ــواد م از م
ــراد  ــط اف ــتقیما توس ــه مس ک
 ، ســیگار  کننــده  مصــرف 
ــواد  ــاير م ــپ و س ــان ، پی قلی
ــپس  ــان و س ــی وارد ده دخان
ــه هــای آنهــا مــی گــردد . ري

)دود  دوم  دســت  دود 
ــا دود  ــتقیم ی ــر مس غی
محیطــی دخانیــات ( : 

ــواد  ــاير م ــان و س ــیگار ، قلی ــه دود س ب
ــرف  ــر مص ــراد غی ــط اف ــه توس ــی ک دخان
کننــده مــواد دخانــی استنشــاق مــی گــردد 
و در واقــع بــه ايــن افــراد تحمیــل مــی گــرد 
ــن دود ،  اطــاق مــی گــردد . استنشــاق اي

افــراد  غیرمصــرف کننــده  
معــرض  در  را  دخانیــات 
افزايــش خطــر ابتــا بــه انواع 
ــد .  ــی ده ــرار م ــرطان ق س
يــک فــرد غیــر ســیگاری که 
با يــک فــرد ســیگاری ازدواج 
کنــد نســبت بــه فــردی کــه 
دارای همســر غیــر ســیگاری 
ــتر  ــا20% بیش ــت 30% ت اس
ــه ســرطان  در خطــر ابتــا ب

ــرار دارد .  ــه ق ري
ــوش در  ــت گ ــروز عفون ب

ــان و  ــده قلی ــرف کنن ــراد مص ــدان اف فرزن
ــای  ــواده ه ــدان خان ــش از فرزن ــیگار بی س
غیرســیگاری اســت . در داخــل گــوش ، 
موهــای نازکــی وجــود دارد کــه ذرات آلــوده 

فرزندان افراد سیگاری
در مهارت هایی مانند 

خواندن مطالب و ریاضیات
3 تا 5 ماه عقب تر از 
همساالن خود هستند
و در مقایسه با کودکان

افراد غیر سیگاری
از میزان پایین دقت

و تلفظ ضعیف کلمات 
برخوردارند .

را از داخــل گــوش پــاک مــی کنــد ، ظاهــرا 
ــه  ــان و ســیگار ب دود ناشــی از مصــرف قلی
ــاند و  ــی رس ــیب م ــز آس ــای ري ــن موه اي
مانــع پــاک شــدن گــوش از ايــن مــواد مــی 
ــت  ــاز عفون ــه س ــر زمین ــن ام ــه اي شــود ک

ــوش اســت. گ
بــه  ابتــا  خطــر 
در  ريــوی  بیماری هــای 
کودکانــی که در معــرض دود 
ــتر  ــد بیش ــرار دارن ــیگار ق س
اســت ايــن امــر در مــورد 
ــی  ــدق م ــز ص ــا نی ــوزه ه ل
کنــد و باعــث تــورم لــوزه هــا 
و التهــاب حلــق مــی شــود .

ــان  ــر نش ــات اخی تحقیق
ــر  ــز 100 نف ــت از ه داده اس
ــر ســیگاری  کســانی کــه غی
ــرض دود  ــی در مع ــا در کودک ــتند ام هس
انــد 17 نفــر در  ســیگار قــرار داشــته 
ــد  ــج خواهن ــه رن ــرطان ري ــالی از س بزرگس

ــرد . ب
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دود دست سوم : 
مــواد  ديگــر  و  نیکوتیــن  باقیمانــده 
مختلــف  ســطوح  روی  کــه  شــیمیايی 
ــر  ــته ب ــای بس ــا و فضاه ــه ه ــل خان داخ
جــای مــی ماند )دود دســته ســوم ســیگار( 
مــی توانــد بــا ســاير مــواد شــیمیايی 
ــش نشــان  موجــود در فضــای بســته واکن
داده و ترکیباتــی ســمی و ســرطان زا ايجــاد 
کننــد و بــه همیــن دلیــل خطــر جــدی بــرای ســامت افــراد غیــر ســیگاری و بخصــوص 
کــودکان بــه حســاب مــی آيــد . کــودکان زمــان بیشــتری را در خانــه مــی گذراننــد و 

ــت   ــاالن اس ــتر از بزرگس ــم بیش ــف ه ــطوح مختل ــا س ــان ب ــاس ش تم
ايــن آلودگــی هــا مــی توانــد بــه مــو ، پوســت ، لبــاس ، مبلمــان خانــه ، ملحفــه هــا ، 
پــرده هــا ، فــرش هــا ، کفپــوش خانــه  و ديگــر ســطوح بچســبد و حتــی مــدت هــا پــس 
از قطــع ســیگار نیــز روی آنهــا باقــی بمانــد . بــه همیــن دلیــل هــم نــوزادان ، کــودکان 
و حتــی بزرگســاالن غیرســیگاری کــه در چنیــن محیطــی تنفــس مــی کننــد و اشــیا و 
مــواد حــاوی ايــن ترکیبــات را لمــس يــا از آنهــا اســتفاده مــی کننــد در معــرض خطــرات 

جــدی مرتبــط بــا ســامت قــرار دارنــد.

اثرات سیگار بر بدن انسان 

ــاد آور هســتند .  ــو اعتی ــواع تنباک ــاير ان ــاد : ســیگار و س ــی و اعتی ــرات روان 1- اث
نیکوتیــن بــه عنــوان يــک عامــل دارويــی عــاوه بــر ايجــاد اعتیــاد مــی توانــد منجــر بــه 

تغییــرات خلــق و خــو نیــز گــردد .

2- اثــرات ریــوی : احتمــال ابتــا ســیگاری هــا بــه ســرطان ريــه در مقايســه بــا افــراد 
غیــر ســیگاری 30-20 برابــر بیشــتر اســت . دخانیــات حداقــل بــه میــزان 20 برابــر خطــر 

مــرگ ناشــی از بیمــاری هــای انســداد مزمــن ريــوی را افزايــش مــی دهــد .

3- اثــرات قلبــی : خطــر ايجــاد بیمــاری هــای قلبــی در اثــر اســتفاده از ســیگار در 
مــردان تــا 3 برابــر و در زنــان تــا 6 برابــر افزايــش  مــی يابــد .

4- اثــر روی سیســتم عصبــی : ســیگار خطــر ابتــا بــه انــواع فراموشــی و اختاالت 
شــناختی را افزايــش مــی  دهد.
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ــی  ــکلتی و پوک ــالالت اس 5- اخت
يــک  اســتخوان  پوکــی   : اســتخوانی 
ــه  ــه ب ــال جــدی اســتخوانی اســت ک اخت
ــه افزايــش میــزان  طــور آشــکاری منجــر ب
ــه خصــوص  شکســتگی هــای اســتخوانی ب
ــرات  ــتون فق ــن و س ــای لگ ــتخوان ه اس
، دردهــای مزمــن ، کاهــش عملکــرد ، 
اختــاالت روانشــناختی و مــرگ زودرس می 
گــردد . ســیگار يــک عامــل خطــر شــناخته 
شــده در ايجــاد و تســريع پوکــی اســتخوانی 
ــا احتمــال بیشــتر در  در مــردان و زنــان و ب
زنــان مــی باشــد . جراحــی هــای اختصاصی 
ســتون فقــرات در افــراد ســیگاری به نســبت 
ــز  ــت آمی ــر موفقی ــراد غیرســیگاری کمت اف
اســت . ســیگار همچنیــن منجــر بــه اختال 
در رونــد ترمیــم اســتخوان هــا بعــد از عمــل 
جراحــی و در نتیجــه افزايش عــوارض بعد از 

درمــان شکســتگی هــا مــی شــود .

 : گــوارشـــی  اثــــرات   -6
سیـگارکشیـــدن عامل اصلی ايجـــاد زخـم 
ــم در  ــده و ه ــم در مع ــی ه ــای گوارش ه
دوازدهـــه مــی باشــد ، عايــم ايــن بیماری 
عــاوه بــر درد ، خونريزی شــديد و ســوراخ 
شــدن معــده يــا دوازدهــه نیــز مــی باشــد .

7- ســرطان : ســیگار يــک علــت 
مســتقیم در بــروز تعــداد زيــادی از ســرطان 
ــداد  ــروز تع ــل کمکــی در ب ــک عام ــا و ي ه

ــد . ــی باش ــا م ــرطان ه ــری از س ديگ
ــر  ــتر در خط ــان بیش ــه : زن ــرطان ري س
ــیگار  ــت س ــه عل ــه ب ــه ســرطان ري ــا ب ابت

ــرک   ــه ســیگار را ت ــرادی ک هســتند . در اف
ــه  ــه ســرطان ري ــا ب ــد خطــر ابت مــی کنن

ــد . ــی ياب ــش م ــال کاه ــد از 10 س بع
ســایر ســرطان هــا :  اســتعمال 
ــای حنجــره ،  ــرطان ه ــر س ــات خط دخانی
ــره  ــه ، حف ــراس ، کلی ــه ، پانک ــری ، مثان م
دهــان ، حلــق و معــده را افزايــش مــی دهــد 
. ســرطان حفــره دهــان و معــده عــاوه بــر 
ارتبــاط بــا ســیگار ، بــا مصــرف دهانــی مواد 
دخانــی ) اســتعمال بــدون دود ( نیــز ارتباط 
دارد . اســتعمال دخانیــات بــا بــروز ســرطان 
روده بــزرگ ، کبــد ، کلیــه ،  دهانــه رحــم ، 

ــت . ــط اس ــی مرتب ــینوس های بین س

 : حلــق  و  دهــان  ســرطان   -8
اســتعمال دخانیــات اغلــب بــا لکــه دار 
شــدن دنــدان هــا ، پوســیدگی ، خوردگــی 
و تخريــب دنــدان هــا همــراه اســت . عــاوه 
بــر ايــن ســیگار مــی توانــد تــوده اســتخوانی 

ــش داده . ــدان را کاه ــراف دن اط

ــو : از  ــت و م ــر روی پوس ــر ب 9- اث
اثــرات مصــرف ســیگار و ســاير دخانیــات بــر 
پوســت و مــو پیــری و چروکیدگــی زودرس 
ــورت در  ــت ص ــوص پوس ــه خص ــت ب پوس

ــام بــرد . ــان و مــردان مــی تــوان ن زن

10- اثر بر روی حواس پنج گانه 
بینایــی : ســیگارعامل اصلــی اختاالت 
ــی  ــوب م ــان محس ــل درم ــی غیرقاب بیناي
گــردد کــه مــی توانــد منجــر بــه آب 
ــل  ــم ، تحلی ــش فشارچش ــد ، افزاي مرواري
پــرده شــبکیه شــود تــداوم سیگارکشــیدن 
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ممکــن اســت منجربــه آســیب هــای 
 چشــمی دائمــی نهايتــا کــوری دائــم 

شود.
شــنوایی : ســیگاريکی ازعوامــل خطــر 
اصلــی ايجــاد کاهــش شــنوايی و کــری مــی 

باشــد .
بویایــی : در افــراد ســیگاری میــزان بروز 
اختــاالت بويايــی دراز مــدت در مقايســه بــا 

افــراد غیــر ســیگاری دو برابــر می باشــد .

زیان های ناشی  از مصرف دخانیات
ــی  ــر ناش ــرگ و می ــا و م ــاری ه 1- بیم
از مصــرف دخانیــات و استنشــاق تحمیلــی 
ــروز 90  ــل ب ــات عام ــتعمال دخانی آن :  اس
ــد  ــا 20 درص ــه ، 15 ت ــرطان ري ــد س درص
ســاير ســرطان هــا ، 75 درصــد برونشــیت 
مزمــن و آمفیــزم و 25 درصــد مــرگ ومیــر 
ناشــی از بیمــاری هــای قلبــی و عروقــی در 

ــد . ــال مي باش ــا 69 س ــنین 35 ت س
2- زيــان هــای اقتصــادی ناشــی از مصرف 
ــازمان  ــات س ــاس مطالع ــر اس ــات :  ب دخانی
جهانــی بهداشــت 2 تــا 3 برابــر هزينه مصرف 
دخانیــات صــرف درمــان بیمــاری هــای 
ــزارش شــرکت  ــه گ ــردد ب ناشــی از آن می گ
دخانیــات ايــران چنانچــه ، مصــرف داخلــــی 
ــور متوســط  ــه طـ ــخ باشــد ب ــارد ن 50 میلی
ـ و  ســاالنه 1000میلیــارد تومان صــرف خريد
دود شــدن ايــن محصــول می گــردد و 2000 
ــان  ــرف درم ــان ص ــارد تومـ ــا 3000 میلی ت

بیمـــاری هــای مرتبــط بــا آن مــی گــردد.
ــی  ــی ناش ــت محیط ــای زيس ــان ه 3-زي
از دخانیــات : از بیــن رفتــن خــاک ، تخريــب 
ــا و  ــش ه ــت ک ــرف آف ــا ، و مص ــگل ه جن

آلودگــی آب هــای زيرزمینــی و هــوا از مضرات 
زيســت محیطــی دخانیــات مــی باشــد .

قلیان دروازه ورود به اعتیاد
ــه  ــه در حــال حاضــر ب ــان ک ــده قلی پدي
يــک معضــل اجتماعــی پنهــان تبديل شــده 
اســت از آن جهــت چهــره منفــوری بــه خود 
ــر  ــی ضــرر و غی ــب آن را ب ــه اغل ــه ک نگرفت
قابــل اعتیــاد دانســته و يــا آن را کــم ضــرر 
ــد .  ــداد می کنن ــیگار قلم ــرف س ــر از مص ت
بــاور عمومــی بــر آن اســت کــه عبــور دود از 
میــان آب درون محفظــه شیشــه ای قلیــان 
ــاور ،  ــن ب ــه آن مــی شــود اي موجــب تصفی
اشــتباه محــض بــوده و بــر خــاف بــاور های 

ســنتی مصــرف يــک وعــده از آن معــادل 
200 نــخ ســیگار اســت . توتــون و تنباکــو 
اســتفاده شــده در قلیــان از نــازل تريــن و 

پســت تريــن تنباکــو هــای موجود 
و در واقــع خطرنــاک تريــن آن 

مــی باشــد 45 دقیقــه پــس از مصــرف 
ــود در  ــیدکربن موج ــو اکس ــان ، من قلی

خــون 2 برابــر و نیکوتیــن آن 3 برابــر زمانی  
ــد  ــیگار می کش ــرد س ــه ف ــود ک ــی ش م

ــاری  ــال بیم ــر انتق ــای عفونی . خط ه
ــواع  ــل و ان ــد س مانن

ــان(  ــت )يرق هپاتی
بــه دلیل اســتفاده 
از قلیــان وجــود 
نیکوتیــن   . دارد 
ــود در قلیان  موج
10 برابــر بیــش از 

هروئیــن اعتیــادآور 
اســت .
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هــر نخ ســیگار معمــوال ظــرف 10 دقیقه 
ــار اســتفاده از  ــا در هــر ب دود مــی شــود ام
ــود را در  ــه خ ــا 60 دقیق ــرد 40 ت ــان ف قلی
معــرض دود آن قــرار مــی دهــد . هــر فــرد 
ــا 12  ــه طــور متوســط 8 ت ســیگاری کــه ب
نــخ ســیگار مصرف مــی کنــد نیم لیتــر دود 
استنشــاق مــی کنــد در حالــی کــه مصــرف 
کننــدگان قلیــان در هــر پــک ، ايــن مقــدار 
ــد .  ــی کنن ــود م ــای خ ــه ه دود را وارد ري
لــذا اثــرات مصــرف قلیــان بســیار بیشــتر از 

مصــرف ســیگار اســت .
در قلیــان ، نامرغوب بــودن تنباکو ، درجه 
حــرارت بــاال ، تولیــد گاز منواکســید کربــن 
ــدان  ــال آتش ــص ذغ ــوختن ناق ــی از س ناش
، احســاس گیجــی بعــد از مصــرف تنباکــو 
ــو  ــودن تنباک ــوب ب ــانه مرغ ــراد نش ــه اف ک
مــی داننــد در واقــع از گاز منواکســید کربــن 
اســت ، مکــش های ريــوی عمیــق و رطوبت 
حاصــل از آب باعــث بــروز بیماری هــای 
ــه  ــف از جمل ــای مختل ــوی ، ســرطان ه ري
ــه مــی شــود . ســرطان لــب ، معــده و مثان

تهیــه کننــدگان توتــون قلیــان بــه خوبــی 
از ترفندهــای گوناگــون بــرای فــروش هــر چــه 
بیشــتر محصــوالت خود اســتفاده مــی کنند .
ــا مصــرف قلیــان  در نظــر بگیريــد کــه ب
در اماکــن عمومــی فقــط قلیــان آمــاده 
ــته  ــز بس ــود و هرگ ــی ش ــما م ــل ش تحوي
هــای آلــوده و فاســد شــده توتــون قلیــان را 
نمــی بینیــد . اســتفاده مشــترک از قســمت 
ــال  ــی در انتق ــان ، عامل ــی قلی ــای دهان ه
بیماری هــای واگیــردار همچــون ســل و 
هپاتیــت مــی باشــد . معمــوال بــوی شــیرين 
و طعــم مطبــوع توتــون هــای معســل قلیان 

باعــث مــی شــود برخــی از مــردم و بــه ويــژه 
جوانــان و نوجوانــان بــدون توجــه بــه اثــرات 
ــد .  ــان روی آورن ــه مصــرف قلی ســوء آن ب

توصیه های خانگی برای ترک دخانیات
1- مهــم اســت کــه تاريخــي را بــرای ترک 
مشــخص کنیــد کــه الزامــاً الزم نیســت فــردا 
باشــد مگــر اينکــه آمــاده باشــید.  ايــن تاريــخ  

مــي توانــد 2 يــا 4 يــا 6 هفتــه بعــد باشــد. 
ــد.  ــم کنی ــت فراه ــرای خودحماي 2- ب
ــزه  ــظ انگی ــرای حف ــواده ب ازدوســتان و خان

ــد . ــک بگیري کم
3- عــادت هــا يــا فعالیــت هايــي کــه بــا 
ســیگار کشــیدن داريــد را شناســايي کنید . 
فهرســتي از زمــان هــا و مــکان هايــي کــه 
بــه طــور معمــول در آن ســیگار مــي کشــید 
ــا  ــه ب ــما همیش ــر ش ــد.  اگ ــه نمايی را تهی
چــای ، در اتــاق ناهــار خــوری بــا همــکاران 
يــا درســت بعــد از شــام ســیگار مــي کشــید 
ايــن فعالیــت هــا را طــوری تغییــر دهید که 
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احســاس دلتنگــي بــرای ســیگار نکنیــد .
ــي  ــیگار م ــرف س ــه ص ــي را ک 4- پول
ــا حســاب  ــي اختصاصــي ي ــد در جاي کردي

ــد .  ــره کنی ــي ذخی بانک
5- برچســب هــای نیکوتینــي.  ايــن 
برچســب ها با ســه قــدرت موجــود اســت: 7 ، 
14 و 21 میلــي گرمــي.  برای بســیاری از افراد 
برچســب 21 میلــي گرمــي بســیار قدرتمنــد 
اســت بــرای همیــن مــا توصیــه مــي کنیــم با 

برچســب 14 میلــي گرمــي شــروع  کنیــد. 

کاهش ترک تدریجـی سیگار در مقابـل 
ترک  ناگهانی آن

تــرک ناگهانــي بــرای بعضــي افــراد تنهــا 
راه تــرک اســت . بــرای ديگــران کــه عايــم 
ــد ، قطــع  ــي کنن ــرک را شــديد حــس م ت
ــد.   ــوار باش ــیار دش ــد بس ــي توان ــی م ناگهان
تــرک ســیگار بــه معنــي کنــار گذاشــتن يک 
عــادت و همــراه آن ، تحمــل عايــم جســمي 
ــرای  ــدن ب ــل ب ــاد (می ــت.  اعتی ــی اس قطع
نیکوتیــن)  ممکــن اســت در بعضــي از افــراد 
قــوی تــری از ديگــران باشــد.  ايــن امــر الزامــا 
بــه مــدت مصــرف ســیگار يــا مقــدار مصــرف 

ســیگار بســتگي نــدارد . از آن جا کــه بدن هر 
فــرد متفــاوت اســت کاهش تدريجــي ممکن 
اســت بــرای بعضــي از افــراد گزينــه بهتــری 

بــرای تــرک ســیگار باشــد.
نــکات زيــر احتمال ترک ســیگار بــه روش 

کاهــش تدريجــی را افزايــش مــی دهد:
ــد  ــا چن ــردن تنه ــم ک ــا ک ــرک را ب *  ت
ســیگار از آن چــه معمــوالً مــي کشــید 

ــد. ــروع کنی ش
*  برنامــه ريــزی کنیــد کــه هــر هفتــه يا 

دو هفتــه 1 يــا 2 ســیگار کــم کنید. 
* بیــش از آنچــه در يــک روز مجــاز 
بــه کشــیدن هســتید ســیگار همــراه خــود 

ــید . ــته باش نداش
ــه در روز  ــیگاری ک ــه س ــي ک * هنگام
مــي کشــید بــه 1 تــا 2 عــدد کاهــش يافــت 

آمــاده تــرک هســتند .
ــید.   ــته باش ــي داش ــود آمادگ ــرای ع * ب
روزی پرتنــش يــا بحــران خانوادگــي ممکن 
ــیگارهای  ــمار س ــش ش ــث افزاي ــت باع اس
ــاق رخ داد ،  ــن اتف ــر اي ــردد. اگ ــي گ مصرف
برنامــه را کنــار نگذاريــد.  دوبــاره برنامــه را از 
روز بعــد از ســر بگیريــد و بــه کاهــش تعــداد 
ســیگارهای مصرفــي ادامــه دهیــد يــا اگــر 
کامــا تــرک کــرده بوديــد ، دوبــاره ســیگار 

نکشــید.
ســیگاری هايــي کــه تــا ســن 30 ســالگي 
اســتعمال دخانیــات را کنار بگذارنــد تقريباً از 
ــا ی زودرس  ــرات مرگ ه ــام مخاط ــروز تم ب
و نابهنــگام ناشــي از اســتعمال دخانیــات 
جلوگیــری مــي کننــد.  امــا هــر چــه از ســن 
30 ســالگي بگــذرد و فــرد ديرتــر اقــدام بــه 
تــرک ســیگار نمايــد خطــر بــروز مــرگ های 
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زودرس و نابهنــگام ناشــي از مصــرف ســیگار در وی افزايــش خواهــد يافــت .
زمانبندی تغییرات ایجاد شده دربدن پس از ترک استعمال دخانیات :

20 دقیقــه پــس از تــرک :  متمايــل شــدن فشــار خــون و آهنــگ ضربــان قلــب بــه 
جهــت وضعیــت طبیعــي ، بهبــود يافتــن وضعیــت جريــان خــون دراعضــاء دســت و پــا و 

گــرم تــر شــدن آنهــا . 
8 ســاعت پــس از تــرک : متمايــل شــدن ســطح اکســیژن خــون بــه ســمت وضعیت 

طبیعــي و کــم شــدن خطــر شــروع حملــه قلبي .
24 ســاعت پــس از تــرک : حــذف شــدن منــو اکســید کربــن خــون و شــروع پــاک 

شــدن ريــه هــا از مخــاط و بقايــای آن. 
48 ســاعت پــس از تــرک : غیــر قابــل تشــخیص شــدن نیکوتیــن دربــدن ، افزايــش 

قابلیــت حــس بويايــي و چشــايي .
72 ســاعت پــس از تــرک : بهبــود يافتــن وضعیــت تنفــس و افزايــش ســطوح انــرژی 

در بــدن. 
2 هفتــه پــس از تــرک : بــه ســمت بهبــودی رفتــن جريــان عمومــي خــون در بــدن و 

آســانتر شــدن راه پیمائي .
3 مــاه پــس از تــرک : رفــع مشــکات تنفســي از قبیــل ســرفه ،کوتاهــي تنفــس و 

خــس خــس ، افزايــش عملکــرد ريــه هــا بــه میــزان 5 الــي 10 درصــد .
ــا دوره  ــرک : کاهــش احتمــال خطرحملــه قلبــي در مقايســه ب 5 ســال پــس از ت

ــه میــزان 50 درصــد . مصــرف ســیگار ب
10 ســال پــس از تــرک : کاهــش خطــر ســرطان ريــه در مقايســه بــا افــراد ســیگاری 

بــه نصــف مقــدار ممکن .  
برابــر شــدن احتمــال خطــر حملــه قلبــي بــا احتمــال آن درافراديکــه در طــول زندگــي 

هرگــز دخانیــات مصــرف نکــرده انــد .
برخــی دارو هــای نســخه ای وجــود دارد کــه ممکــن اســت بــه بعضــی افــراد در تــرک 

ســیگار کمــک کننــد ، در ايــن خصــوص بــا پزشــک خــود مشــورت کنیــد.

بهداشت هوا :
ــوا  ــي ه ــرای آلودگ ــوا: ب ــی ه ــف آلودگ تعری
تعاريــف زيــادی بیــان شــده اســت يکــي از ايــن تعاريف 
عبــارت اســت از حضــور يــک ياچنــد آالينده يــا ترکیب 
 )indoor( و يا داخلــي )outdoor( آنهــا در اتمســفر بیرونــي
ــي کــه ممکــن اســت ســبب  ــر و مــدت زمان در مقادي
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ــا  ــي ي ــاني ، گیاه ــي انس ــه زندگ ــیب ب آس
حیوانــي يــا امــوال يــا بطــور نامعمولي ســبب 
تداخــل در برخــورداری راحــت از زندگــي يــا 

امــوال شــود .

منابـع آلودگـی هـوا

منابــع طبیعي:  ناشــي از فعالیــت های 
طبیعــي محیــط مثــل فعالیــت آتشفشــان ، 
ــان هــای  ــا ، طوف ــگل ه ــش ســوزی جن آت
گــردو غبــار ، گــرده گیاهــان و نشــت گازهــا
منابــع مصنوعــي: عمــده تريــن منشــأ 
ــای  ــت ه ــه نتیجــه فعالی ــوده ک ــي ب آلودگ
انســاني مــي باشــد . مثــل صنايع کشــاورزی 
، شهرســازی ، وســايل گرمــازا ، نیــروگاه هــا 

، وســايل نقلیــه.
در ايــاالت متحــده آلودگــی هــوا را در چهار 

گــروه عمده تقســیم بنــدی نمــوده اند :

1- آلودگي هوای آزاد
داخــل  هــوای  آلودگــي   -2

ن  ختما ســا
ــت  ــغلي )بهداش ــوای ش ــي ه 3- آلودگ

ــي( صنعت
شــخص  قرارگیــری  معــرض  در   -4
ــیدن  ــت از کش ــردی( : عبارتس ــاس ف )تم
ســیگار ، استنشــاق مــواد مضــر و بســیاری 
ــد باعــث  از ديگــر روش هــا کــه مــي توانن

ــوند . ــان ش ــه انس ــیب ب آس

کیفیت هوا در محیط بسته:
ــته  ــای بس ــط ه ــوا در محی ــت ه کیفی
ــاد  ــراد از ابع ــامت اف ــزايي در س ــش بس نق
فیزيکــي و روانــي را ايفــا مــي کنــد. اهمیــت 
آلودگــي هــوای فضــای بســته از آنجــا 
ــان  ــردم از زم ــه م ــود ک ــي ش ــخص م مش
روزانــه خــود را در فضــای بســته ســپری مي 
کننــد.  بنابرايــن مخاطرات بهداشــتي ناشــي 
از تمــاس بــا آلودگــي هــوای فضای بســته به 
مراتــب وســیع تــر از فضــای آزاد مــي باشــد.
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ــد  ــراق (مانن ــع احت ــر منب ــراق : ه احت
آتــش گاز ، چــوب يــا زغــال ســنگ ، اجــاق 
گازهــای معمولــي و تخــت)  دامنه وســیعي از 
 CO,NO,NO2 ذرات و گازهــای آالينده (ماننــد
ــد.   ــي کنن ــا ) را منتشــر م ــن ه و هیدروکرب
ذرات عمدتــاً ممکــن اســت شــامل دوده 
ــف  ــراق ، ضعی ــرايط احت ــر ش ــند   ) اگ باش
باشــد)  احتــراق بــا دمــای بــا ال ممکن اســت 
باعــث تولیــد هیtدروکربــن هــای آروماتیــک 

چنــد حلقــه ای ســرطان زا شــود.
اثــرات ناشــی از آلودگــی هــوا بــر ســامت 
ــزارش  ــط هــای بســته در گ انســان در محی
ســال 2000 ســازمان جهانــي بهداشــت آمده 
اســت کــه ســاالنه 3 میلیــون نفــر در جهــان 
براثــر بیمــاری هــای ناشــي از آلودگــي هــوا 
ــه از  ــد ک ــي دهن جــان خــود را از دســت م
ــه آلودگــي  ايــن رقــم 90 %  از آن مربــوط ب
هــوا در فضــای بســته مربــوط بــه کشــورهای 
جهــان ســوم و بیشــتر در مناطــق روســتايي 
از طريــق ســوخت هــای جامــد و در محیــط 

بســته منــازل مســکوني رخ مــي دهــد. 
بیمــاری هــای عمــده ناشــي از آلودگي هوا 

کــه ســامت مــردم را به خطــر مي انــدازد

عفونت های حاد دستگاه تنفسي
آسم

*  عفونت های دستگاه تنفسي فوقاني
ــتر در  ــي ) بیش ــوش میان ــت گ *  عفون
ــي فضــای بســته( ــودکان در آلودگ ــن ک بی

*  بیماری های انسدادی دستگاه تنفسي 
*  ســرطان هــای ريــه و مجــاری تنفســي 
ـ عروقــي و حمات قلبی  بیمــاری های قلبــي 

ــر  ــال حاض ــاختمان: در ح ــه س تهوی
ــود  ــای موج ــوژی ه ــه تکنول ــه ب ــا توج ب
تولیــد آلودگــي يــک امــر اجتنــاب ناپذيــر 
بــوده و نمــي تــوان از پخــش و انتشــار آنهــا 
جلوگیــری کــرد و بهتريــن راهــي کــه مــي 
تــوان آلودگــی آنهــا را کاهــش داد اســتفاده 
از سیســتم هــای مختلــف تهويــه بــا توجــه 
بــه شــرايط موجــود مــي باشــد.الزم بــه ذکر 
ــل  ــرارت داخ ــه ح ــن درج ــت مطلوبتري اس
ــه و در  ــرم 21 درج ــول گ ــاختمان در فص س

فصــول ســرد 18 درجــه مــي باشــد.
هــوای  وجــود 

در  تــازه  و  کافــي 
بســته  محیــط 
يکــي از اصــول 
ــت  ــم بهداش مه
ــط مســکن  محی

هــوای  اســت 
ســکونت  محــل 

ــه  ــاری از هرگون ــد ع باي
بــوی   ، دود  نظیــر  آلودگــي 
ــار  ــرد و غب ــوع ، ذرات گ نامطب
ــد.تهويه  ــر باش ــای مض و گازه
ناکافــي ونــا مناســب مــي تواند 
باعــث تجمــع ذرات و گازهــای 
مضــر شــده و ســامت افــراد را 

بــه خطــر انــدازد.

انواع تهویه:
 : طبیعــي  تهویــه   -1
)natural ventilation( ايــن فرآيند 
ــره  ــا و پنج ــه دره ــی ک هنگام
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های ســاختمان بمنظــور بهبود گــردش هوای 
ســاختمان بــاز هســتند در حــال انجام اســت. 
ضمنــا عمــل تهويــه طبیعــي در اثــر اختــاف 
ــد عیــب  ــد مــي آي ــا بیــن دو ســطح پدي دم
تهويــه طبیعــي ايــن اســت کــه نیــرو و جهت 
بــاد يکســان نبــوده و کارگــران در آن دخالــت 
مــي نماينــد.  از ايــن رو نمي توان آن را وســیله 
خوبــي بــرای کنتــرل محیــط کار مخصوصــاً 
گــردو غبــار هــای زيــان آور دانســت ولــي در 
ــي  ــدار خیل ــه مق ــي ک ــا و بخارات ــورد گازه م
کــم در فضــای کارگاه پراکنــده مــي شــوند و 
همچنیــن گرمــای معمولــي کارگاه به وســیله 
نفــوذ هــوای گرم بــه خــارج و جايگزين شــدن 

هــوای تــازه کنتــرل مــي گــردد.

2-تهویه مکانیکی یا مصنوعی 
: )mechanical vent(

 در ايــن روش هــوای درون ســاختمان بــه 
کمک وســايل مکانیکی مانند هواکش بوسیله 
ــه  ــن مي شــود و تهوي ــرون جايگزي ــوای بی  ه
کار گاه هايــی کــه بــه مقــدار کافــي از طريــق 
نفــوذی و يــا طبیعــي انجــام پذيــر نیســت ، 
مخصوصــاً در مواقعي که تراکــم آلودگي مورد 
نظــر باشــد ، از تهويــه مکانیکــي اســتفاده مي 
ــای  ــای کوچــک از بادزن ه ــود در کارگاه ه ش
مکانیکــي و در کارگاه هــای بــزرگ از هواکش 

هــای مکانیکــي اســتفاده مــي شــود. 
ــط  ــوا در محی ــی ه ــرل آلودگ ــرای کنت ب
ــم  ــه مه ــد نکت ــه چن ــد ب ــته باي ــای بس ه

ــود: ــه ش توج
در صــورت اســتفاده از بخــاری هــای 
بــدون دودکــش و چراغ هــای خــوراک پــزی 
بايــد دقــت شــود کــه بــا شــعله آبي بســوزد 

ــط  ــارج از محی ــا در خ ــردن آنه ، روشــن ک
هــای بســته انجــام شــود .

ــگام نصــب بخــاری هــا و وســايل  در هن
ــودن مســیر  گرمايــش دودکــش دار ، از بازب
دودکــش مطمئــن گرديــده و کاهــک 
مناســب در انتهــای دودکــش نصــب شــود. 
بــودن  محکــم  از  اطمینــان  جهــت 
اتصــاالت دودکــش ، بايســتي آنهــا را بطــور 
مرتــب کنتــرل کــرد. کلیــه وســايل حرارتي 
را بايســتي طــوری تنظیــم نمــود تا همــواره 

ــي بســوزد . ــا شــعله آب ب
محــل نصــب آبگرمکن بايســتي خــارج از 
محوطــه حمــام و رختکــن بــوده تــا امــکان 
ــام  ــل حم ــه داخ ــمي ب ــای س ــت گازه نش

وجــود نداشــته باشــد.
ــا  ــا کام ــکاف های در و پنجــره ه درز و ش
پوشــانده نشــود تــا تهويــه طبیعــي هــوا انجام 
ــدن  ــده ش ــری از پراکن ــرای جلوگی ــود . ب ش
قارچ هــا ، کپــک هــا و ويــروس هــا در هــوای 
ــط  ــتن محی ــز نگهداش ــن تمی ــل ، ضم داخ
داخــل از نگهــداری طوالنــي مدت زبالــه ، باقي 

ــده مــواد غذايــي و ..... خــودداری گــردد.  مان
ــا نگهــداری ســموم و مــواد  اســتفاده و ي
ــموم  ــها ، س ــره کش ــد حش ــیمیايي مانن ش
دفــع آفــات ، و .... تهديــد کننــده ســامتي 
ــب ، و در  ــل مناس ــتي در مح ــوده و بايس ب
ظــروف سربســته نگهداری شــود .از وســايل 

گرمايــش مناســب اســتفاده شــود.
ــايل  ــتفاده از وس ــي را در اس ــکات ايمن ن
رعايــت شــود. در قســمت هــای مــورد 
ــه طبیعــي و  ــن تهوي ــه تامی ــاز نســبت ب نی
مصنوعــي اقــدام شــود. از اســتعمال دخانیات 
ــود .  ــودداری ش ــته خ ــای بس ــط ه در محی
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بــر آالينده هــا دارنــد.  ايــن اثــرات عبارتنــد از:  
پســتي و بلنــد ی منطقــه ، اقلیــم منطقــه و 

جابــه جايــي هــوا.
انتشــار عمــودی آالينــده هــای هــوا 
ــي  ــي دارد.  زمان ــان دماي ــه گرادي بســتگي ب
ــر  ــن ت ــرد پايی ــوای س ــه ه ــک الي ــه ي ک
اســت ، حرکــت عمــودی بســیار کم بــوده، و 
آالينــده هــا و بخــار آب، در ســطوح پايیــن تر 
و نزديــک زمیــن بــه دام مــي افتنــد و منجــر 
ــوند.  ــي ش ــه دود«  Smog م ــاد» م ــه ايج ب
»وارونگــي دمايــي ) Inversion(« کــه معمــوالً 
ــز  ــار و پايی ــش از به ــرد بی ــای س در ماه ه
ــي  ــد بزرگ ــد ، تهدي ــي افت ــاق م ــت، اتف اس
بــرای ســامتي انســان مي باشــد.  در مناطق 
محصــور بیــن کوه هــا و ســاختمان های بلنــد 
حرکــت بــاد متوقــف  مي شــود و آالينــده ها 
جابــه جــا نمــي شــوند.  وارونگــي دمــا در جو 
نیــز باعــث محبــوس شــدن تــوده هوايــي و 
آالينــده هــا مــي شــود.  گــرم شــدن جهانــي 
عامــل ديگــر جــوی اســت . بــه طــور کلــي 
ــرم شــدن شــامل ،  ــن گ ــي اي ــوارض اصل ع
افزايــش حــدود 3 درجــه ســانتیگراد دمــای 
میانگیــن ســطح کــره زمین تــا ســال 2030 

منابـع آالینده هوا عبارت اند از:
   الــف( وســایط نقلیــه موتــوری:  
ــادی  ــای زي ــده ه ــا آالين از اتومبیل ه
مونواکســید  و  هیدروکربــن  ماننــد 

کربــن وارد هــوا مي شــود .
   ب( صنایــع:  ســوخت صنايــع دی 
اکســید گوگــرد و آالينــده هــای ديگر 

ــد.  ــد مي کن تولی
ــوزاندن  ــی:  س ــع خانگ    ج( مناب
چــوب ، زغــال ســنگ و نفــت ايجــاد 

آلودگــي مي کنــد. 
   د( منابــع دیگــر:  عبارتنــد از 
ســوزاندن زبالــه ، سمپاشــي محیــط ، 
منابــع طبیعــي و برنامــه هــای انــرژی 

ــته ای.  ــای هس ه
 د( ریزگردها : 

)Meteorological(  عوامل جوی
هرچنــد اتمســفر دارای اليه هــای متعددی 
ــاع 30  ــا ارتف ــن ت ــطح زمی ــه از س ــت ک اس
کیلومتــری ادامــه دارد ، ولــي انســان بــه طــور 
ــر آن در  ــا 10 کیلومت ــا 8 ت مســتقیم تنهــا ب
تمــاس اســت  . شــرايط محیطي تأثیــر زيادی 
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؛ افزايــش 0/1 تــا 0/3 متــر تــراز درياهــا تــا 
ســال 2050 و افزايــش وقــوع پديــده هــای 
امــواج   ، توفان هــا  ماننــد  هوايــي  و  آب 

گرمايــي و خشکســالي هــا اســت. 

آالینده های هوا
بیــش از 100 نــوع مــاده آلــوده کننــده هــوا 
شناســايي شــده اند که مهمتريــن آنها عبارتند 
ــن ،  ــید کرب ــن ، دی اکس ــید کرب از:  مونواکس
ســولفید هیــدروژن ، دی اکســید گوگــرد، تری 
اکســید گوگــرد ، اکســید نیتــروژن ، ترکیبــات 
فلورايــن ، ترکیبــات آلي ، هیدروکربــن ، آلدئید، 
و اســیدهای آلي  ،  ، ترکیبات فلزی ، آرســنیک 
، روی و آهــن ترکیبــات راديــو اکتیو ، اکســیدان 
هــای فتوشــیمیايي ازن و هیــدرو کربــن هــای 
چند حلقه ای و ســاير ترکیبات شــامل آزبســت 
، بريلیــوم ، بنــزن ، فلوئور ، وينیل کلرايد، ســرب 

پرتوها. و 

اثرات آلودگی هوا
بیــش از 1/3 میلیــارد نفــر ســاکنان دنیا 
در تمــاس بــا غلظــت هــای بــاالی آالينــده 
ــه گذشــته  ــد.  طــي دو ده ــرار دارن ــا ق ه

ــت  ــه ، کیفی ــعه يافت ــورهای توس ، در کش
ــه  ــي ک ــه اســت.  در حال ــود يافت ــوا بهب ه
در کشــورهای درحــال توســعه يافتــه ، بــه 
ــي ،  ــای صنعت ــت ه ــش فعالی ــل افزاي دلی
نیــروگاه هــاو ازدحــام خیابــان ها باوســائط 
ــوا  ــي ه ــوده آلودگ ــوری فرس ــه موت نقلی

افزايــش يافتــه اســت.

اثـرآلودگي هـوا از دو جنبه مطرح مي شود:
ــتی:   ــای بهداش ــه ه ــف(  جنب ال
ــن دارد.   ــاد و مزم ــرات ح ــوا اث ــي ه آلودگ
ــه  ــي ب ــتم تنفس ــاد آن در سیس ــرات ح اث
ــد.   ــروز مي کن ــاد ب ــیت ح ــورت برونش ص
درصورتــي کــه آلودگــي هــوا شــديد باشــد 

ــردد. ــي گ ــز م ــر گ نی ــث م ــي باع ، حت
 اثــرات مزمــن آلودگــي هــوا عبارتنــد از: 
برونشــیت مزمــن ، ســرطان ريــه ، آســم ، 

ــزم و حساســیت های تنفســي . آمفی
ســرب روی بیشــتر سیســتم هــای بــدن 
ــاد  ــای زي ــت ه ــمي دارد.  غلظ ــرات س اث
ســرب در کــودکان باعــث عقــب افتادگــي 
ــر در  ــال حاض ــود. در ح ــي ش ــي م ذهن
ســوخت ســرب نداريــم بیشــتر در مکمــل 

ــود دارد. ــا وج ه

ب( جنبه های اقتصادی و اجتماعی:
 ايــن جنبــه هــا شــامل: کاهــش عمــر 
و تنــوع گونــه ای گیاهــان و جانــوران 
آســیب ديدگــي   ، فلــزات  ، خوردگــي 
ــز  ــه تمی ــش هزين ــا و افزاي ــاختمان ه س
ــه  ــا و جنب ــر آنه ــری و تعمی ــردن ، راهب ک

هــای زيباشــناختي مــي باشــند .
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پیشگیری وکنترل آلودگی هوا
راه هــای کنتــرل آلودگــی هــوا راه هــای 

کنتــرل آلودگــي هــوا عبارتنــد از:
الف( محبــوس کــردن:  کاربــرد تجهیزات 
و دســتگاه هــای کنتــرل آالينده هــا و جلوگیری 

از ورود ايــن مــواد بــه محیط .
ب( جانشـین کردن : استفاده از تکنولوژی 
هـای جديـد کـه آلودگـي کمتری ايجـاد مي کننـد.  افزايـش اسـتفاده از بـرق و گاز به جای 
سـوخت های فسـیلي مي تواند به کاهش انتشـار آلودگي کمک کند.  همچنین اسـتفاده از 

بنزيـن بـدون سـرب که باعث کاهش اثرات سـمي سـرب مي شـود.
ج( رقیق کردن:  مانند کاشت درختان در اطراف کارخانه ها .

د( قانــون گــذاری:  بــا تدويــن قانــون هــوای پــاک مــي تــوان از انتشــار آالينــده هــا 
جلوگیــری کــرد.

ه ( فعالیــت هــای بیــن المللــي : بــرای مبــارزه بــا آلودگــي هــوا در مقیــاس جهانــي 
، WHO يــک شــبکه بیــن المللــي آزمايشــگاهي بــرای پايــش و مطالعــه روی آلودگــي هــوا 
تاســیس کــرده اســت.  شــبکه شــامل دومرکــز بیــن المللــي در لنــدن و واشــنگتن، ســه مرکز 

در مســکو ، ناگپــور و توکیــو ، و 20 مرکــز در نقــاط ديگــر جهــان مــي باشــد. 

در مواقع آلودگی هوا چگونه از خود محافظت کنیم ؟
-  از فعالیــت در خــارج از منــزل اجتنــاب گــردد ، بويــژه افــراد مســن ،کــودکان، زنــان بــاردار 
يــا افــراد بــا بیماری هــای قلبــي، ريــوی نظیر آســم ، برونشــیت مزمــن و نارســائي قلبــي دارند.
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-  حتي االمکان از تردد در محدوده های مرکزی و پر ترافیک شهر اجتناب گردد.

-  اگــر الزامــا بايســتي در هــوای آزاد فعالیــت کنیــد زمــان آن را بــه حداقل ممکن کاهــش داده 
و از ماســک مناســب اســتفاده گردد . 

-  اســتفاده از ايــن ماســک صرفــا بــرای افــراد ســالمی کــه ناگزيرنــد در مناطــق آلــوده 
تــردد نماينــد ، قابــل توصیــه اســت  .

ــراد دارای  ــر اســت و اف ــي دشــوار ت ــت معمول ــا اســتفاده از ماســک ، از حال -  تنفــس ب
ســوابق بیمــاری قلبــي عروقــي و تنفســي بايــد قبــل از اســتفاده از ماســک بــا پزشــک خــود 

مشــورت نماينــد. 
-  از ورزش سنگین در فضا های آزاد و پارک ها مناطق آلوده خود داری گردد .

-  فعالیت يا بازی کودکان در محیط های باز می بايست محدود شود  .
-  درهــا و پنجــره هــای منــازل را بســته نگــه داريــد و درصــورت امــکان از سیســتم تهويه 

مطبوع اســتفاده گــردد  .
-  اگــر دارای آســم هســتید يــا نشــانه هايــي ماننــد تنگــي تنفــس، ســرفه و خــس خــس 
کــردن و درد قفســه ســینه را مشــاهده نموديــد بــر نامــه درمانــي خــود را دنبــال کنیــد و اگر 

نشــانه هــا برطــرف نشــد بــا پزشــک خــود مشــورت کنیــد   .

تعریف آب آشامیدني سالم را بداند.  
منابع تأمین آب را نام برده و به اختصار توضیح دهد.  
بیماری های مرتبط با آب را بشناسد و راه های انتقال آن را توضیح دهد.  

باشـد:  قادر  باید  فراگیر  پایان فصل  در 
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  گردش آب در طبیعت – چرخه آب: 
   چرخـه آب يـک جريـان مـداوم حرکـت آب به اشـکال مختلـف مايع، جامـد، گاز بین 

زمیـن، اقیانـوس هـا، درياهـا، رودخانه هـا و نهرها و جو زمین )اتمسـفر( اسـت.
چرخـه اب نقطـه اغـاز و پايانـی نـدارد. بخار متراکم شـده، ابرهـا را تشـکیل می دهد که 
در شـرايط مناسـب منجـر بـه بـارش می شـود . بـاران به سـطح زمین فـرو می ريـزد و به 

خـاک نفـوذ پیـدا می کنـد يـا به صـورت روانـاب جريـان می يابد.

منابع تأمین آب:
 ريزش هـای جـوی ناشـی از گـردش آب در طبیعـت در سـطح زمیـن باعـث بـه وجـود 

آمـدن آب اقیانوس هـا، درياهـا، رودخانه هـا، نهرهـا و آب هـای زيرزمینـی شـده اسـت.
ريزش های جوی منجر به تشکیل منابع آب های سطحی و زيرزمینی می گردد:

1( آب های سطحی
 قسـمتی از آب حاصـل از نـزوالت جـوی نظیـر آب بـاران و آب حاصـل از ذوب برف در 
سـطح زمیـن روان شـده و جريان هـای سـطحی را بوجـود مـی آورد. اين جريان هـا به هم 

می پیوندنـد و رودخانه هـا را تشـکیل مي دهنـد.

و فاضـالب آب  بهـداشت 
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2(آب های زیرزمینی ) چاه، چشمه، قنات(:
بخشـی از آب هـای سـطحی ناشـی از بـارش بـاران و بـرف و تگـرگ نزوالت جـوی وارد 
محیـط متخلخـل خاک شـده و به سـمت پايیـن حرکت می کنـد. وقتی ايـن آب ها به يک 
اليـه نفـوذ ناپذيـر مانند رس يا سـنگ برخـورد می کنـد در روی اين اليه ذخیره می شـود 

و مخـازن طبیعـی آب يـا همان سـفره آب هـای زيرزمینی را تشـکیل می دهد.

1-2- روش های طبیعی بهره برداری از منابع آب زیرزمینی
چشـمه ها: حاصـل تخلیـه طبیعی سـفره اب زيرزمینی می باشـد، هـرگاه آب زيرزمینی 
سـطح زمیـن را قطـع کند آب در سـطح زمین جاری مي شـود و چشـمه به وجـود می آيد.

2-2- روش های مصنوعی بهره برداری از منابع آب زیرزمینی
چـاه: چـاه مجـرای اسـتوانه ای قائمـی اسـت کـه در زمین حفر می شـود و سـطح زمین 

را بـه يـک مخـزن آب زيرزمینی متصـل می کند.
قنـات: قنـات) عربـی( يا کاريز )فارسـی( عبارت اسـت از يک مجرای زيرزمینی با شـیب 
کـم همـراه بـا تعدادی چاه قائـم به نام میلـه که در زمین حفر می شـوند تـا آب زيرزمینی 

را بـه زمیـن هدايت کند.

میدنی شـا آ ب  آ تعریف 
 آب آشـامیدنی آب گوارایـی اسـت کـه عوامـل فیزیکی، شـیمیایی 
و بیولوژیکـی و رادیونوکلوئیـدی آن در حدی باشـد که آشـامیدن آن، 
عارضـه سـوئی در کوتاه مـدت و یـا دراز مدت در انسـان ایجـاد نکند.     

ترکیبات موجود در آب
 آبی که ما می نوشـیم حاوی اماح و ترکیباتی 

اسـت که به چند گروه تقسیم می شوند:
1( ذرات معلق

شـامل ذرات معلـق زنـده و غیرزنـده که 
در آب بـه صـورت معلـق يافـت می شـوند.
ايـن نـوع ناخالصی را مي توان در سـه گروه، 

تقسـیم بنـدی و مطالعـه نمود:
الف( ذرات معلق زنده بیماری زا :  

عوامـل بیماری زا وبا، حصبه، شـبه حصبه، 

انواع اسـهال ها، تخم انگل ها مانند آسـکاريس 
و عامل کیسـت هیداتیک و ويروس ها 

منشـأ اصلـی ايـن دسـته از ناخالصی هـا 
فاضاب ها و پسـماند ها، دفع غیربهداشتی 
شـهری و حضـور حیوانات اهلی يا وحشـی 

در مجـاورت منابع آب مي باشـد.
ب( ذرات معلق زنده غیربیماری زا :

اغلـب  سـاپروفیت،  باکتری هـای  ماننـد 
در  کـه  سـلولی هايی  تـک  و  جلبک هـا 

طبیعـت بـه وفـور پیـدا مـی شـوند.
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ج( ذرات معلق غیرزنده : 
مانند رس که ناشـی از فرسـايش سطح 

زمیـن و حوزه های آبريز می باشـد.
2- مواد محلول

معدنـی،  امـاح  شـامل  دسـته  ايـن 
محلـول  گازهـای  و  آلـی  ترکیبـات 

مي باشـند کـه می تـوان آن هـا را به 
صـورت زيـر گـروه بنـدی نمـود:

الـف( امـاح محلـول معدنـی کـه اغلـب بـه صورت 
 ..... و  امـاح کلسـیم، منیزيـم، سـديم، آهن،منگنـز 
مي باشـد کـه وجـود بیـش از حـد برخـی از آن هـا 
مصـرف آب را محـدود يـا غیر قابل شـرب می نمايند.

ب( گازهـای محلـول شـامل اکسـیژن ، دی اکسـید 
کربن ، هیدروژن سـولفوره، ازت و .... مي باشـند. اين مواد 

نیز کیفیت شـیمیايی آب را تحت تأثیر قرار داده و ممکن 
اسـت باعث نامطلوب شـدن آن شـود.

ویژه گی های آب آشامیدنی سالم
 عوامـل مشـخص کننده کیفیت آب ويـژه گی های 
فیزيکی،شـیمیايی و خصوصیـات باکتريولوژيکـی آن 

اسـت بـه طـور کلـی آب را در صورتـی قابل آشـامیدن 
می گوينـد کـه صـاف و زالل،بـی رنـگ، بی بـو و دارای شـرايط 

زير باشـد:
-  عاری از عوامل زنده بیماری زا باشد.

-  عاری از مواد شیمیايی زيان آور باشد.
-  بدون رنگ و بو و دارای طعم مطبوع باشد.

-  قابل استفاده برای مصارف خانگی باشد.
-  عاری از مواد معدنی و آلی زيان آور باشد.

 آبـی کـه يـک يـا دو مـورد از ويـژه گی هـای فوق را نداشـته 
باشـد، آلـوده و بـرای شـرب غیرقابل مصـرف مي باشـد. از طرفی 
ويـژه گـی هـای فیزيکـی آب نظیـر بـو، مـزه، کـدورت، درجـه 
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حـرارت و رنـگ آب نیـز مي توانـد  آب را بـرای مصـرف کننـده نامطلـوب سـازد.
1-ویژه گی های فیزیکی آب آشامیدنی:

مشـخصات فیزيکی آب شـامل آن دسـته از ويژه گی هايی اسـت که به وسـیله حواس 
بینايی، المسه،چشـايی و بويايی قابل تشـخیص اسـت.

1-1 طعـم و بـو : آب آشـامیدنی بايـد بـدون هرگونـه طعـم و بـوی نامطلـوب باشـد. 
عواملـی کـه در ايجـاد طعـم و بـوی آب موثـر اسـت شـامل جلبک هـا، تجزيـه گیاهان 
آبـزی، محصـوالت حاصل از کلرزنی آب آشـامیدنی نظیر تری هالومتان ها مي باشـد. 
آب هـای راکـدی کـه در انتهـای سیسـتم توزيع سـاکن می مانند نیز ممکن اسـت 

دارای طعـم و بـوی نامطلوب باشـد.
1-2 کـدورت : پديـده ای اسـت کـه میـزان زالل بـودن يـا شـفافیت آن را 
مشـخص می کنـد و يکـی از معیارهـای تعییـن کیفیـت ظاهـری آب اسـت. 
کـدورت معمـوالً بـه علت وجـود مواد معلـق در آب ايجـاد مي شـود و مي تواند  

مانـع از عبـور نـور در آب شـود.
1-3 رنـگ : آب آشـامیدنی در حالـت اسـتاندارد فاقـد رنگ اسـت و هرگونه 
تغییـر رنـگ در آب نشـان از ورود مـواد خارجـی معلق يا محلول به آب مي باشـد.
1-4-دمـای آب : از آنجايـی کـه گوارايـی آب مربـوط بـه میـزان اکسـیژن 
محلـول در آن مي باشـد، آب بـا دمـای بیـن 5 تـا 15 درجـه سـانتیگراد اکسـیژن 

محلـول بیشـتری در خـود دارد کـه گـوارا و مطلـوب اسـت.
2-ویژه گی های شیمیایی آب آشامیدنی:

آب بـه عنـوان حال عمومی شـناخته شـده اسـت. ويـژه گی های شـیمیايی 

بـه خواصـی گفتـه مي شـود کـه  معمـوالً 
در اثـر میـزان و نـوع مـاده حـل شـده در 
آن تغییـر می کنـد از جملـه ايـن ترکیبات 
مي تـوان بـه مـواد معدنـی و غیـر معدنـی 

)آلـی( موجـود در آن اشـاره کـرد.
آلودگی آب

عبـارت اسـت از تغییـر ويـژه گـی هـای 
فیزيکـی، شـیمیايی و بیولوژيکـی آب بـه 
انسـان  بـرای مصـرف  را  گونـه ای کـه آن 
زيـان آور سـازد. آلودگـی آب در اثـر عوامل 
بیماريـزای عفونی يا انگلی، مواد شـیمیايی 
و  خانگـی  فاضـاب  و  ضايعـات  سـمی، 

ورود  منشـاء  مي شـود.  ايجـاد  صنعتـی 
آالينده هـا، طبیعـی يـا انسـان سـاخت می 
باشـد. امـا اغلـب مـوارد آلودگـی آب در اثر 

فعالیـت هـای انسـانی ايجـاد مـی گـردد.
منابع آالینده آب:

آالينده هـای آب از نظـر ماهیـت بـه سـه 
گـروه تقسـیم می شـوند:

الی،  و  گل  فیزیکـی:  آلودگی هـای 
شـاخ و بـرگ درختان،اجسـاد حیوانات،ايجاد 
تغییـرات دمايی چشـمگیر، مـواد  مولد رنگ 

و طعـم و بـوی ناشـی از رشـد جلبـک ها
آلودگـی های شـیمیایی: حـال های 
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شـوينده،مواد سـفید کننده،مـواد شـیمیايی سـمی مانند سـموم دفع آفـات، ورود فاضاب 
و پسـاب صنايـع شـیمیايی، کودهـای شـیمیايی، زباله هـای خانگی ، شـهری و صنعتی .

آلودگـی های بیولوژیکـی: ورود آلودگی هـای میکروبی مانند ويروس هـا، باکتری ها، 
انگل هـا کـه به طـور مثال از طريـق فاضاب ها بـه منابع آبی وارد می شـوند.

بیماری های منتقله توسط آب:
هرگاه سـخن از آب آلوده بـه میان می آيد 
بـه دنبـال آن کلمـه بیمـاری نیزبـه ذهن راه 
می يابـد. آلودگـی آب چه به صورت زيسـتی 
و چـه به صـورت آلودگی شـیمیايی يعنی به 
همـراه داشـتن عناصـر و ترکیبات زيـان آور 
شـیمیايی و چه بـه صورت های ديگر سـبب 
ايجـاد بیماری هـا و اختـاالت متعـددی در 

می گردد. انسـان 
وجـود انواع مختلف آالينده هـا در آب، حیات 
اکوسیسـتم و نیز بهداشـت و سامت انسـان را 
تحـت تأثیـر قـرار می دهـد.در کشـورهای فقیر 
از هـر 5 کـودک يـک نفـر قبـل از 5 سـالگی 
می میـرد کـه دلیـل اصلـی آن نیـز عفونـت و 
بیماری های ناشـی از آب آلوده اسـت. آالينده ها 
زندگـی جانـواران آبـزی و سـاير موجـودات را 
بـا خطـرات جـدی مواجـه مـی کنـدد. تاکنون 
گونـه های بسـیاری از موجـودات آبـزی به ويژه 
در رودخانه هـا در  اثـر آلودگـی از بیـن رفته انـد. 
فاضاب صنايع،کارگاه های کوچک و رسـتوران 
هـا و غـذا خـوری هـا محتـوی مقاديـر زيـادی 
آالينده هـای آلـی و غیـر الـی اسـت کـه نبايـد 
بـه طور مسـتقیم و بـدون تصفیه بـه رودخانه و 

درياچـه ها تخلیـه گردند.
ــه  ــال ب ــری از ابت ــرای جلوگی ــتی ب ــکات بهداش ــگیری و ن ــای پیش روش ه

بیماری هــای ناشــی از آب  آلــوده:
- جلوگیری از دفع سموم و مواد شیمیايی در منابع آبی

- جلوگیری از آلوده شدن آب به فاضاب 
- جلوگیری از پوسیدگی لوله های آب و نشت الودگی به داخل آب

به طور کلی بیماری های منتقله از آب از 
چند طریق ایجاد می گردند:

1- از طریق آشامیدن آب آلوده ) مانند 
وبا، حصبه،اسهال خونی باکتریال و 

اسهال کودکان(
2- از طریق عدم شستشوی کافی و 
عدم رعایت بهداشت به دلیل عدم 

دسترسی به آب کافی و سالم ) مانند 
شیستوزومیازیس(

3- بیماری های منتقله توسط 
میزبان واسط در آب ) مانند 

شیستوزوماهماتوبیوم از طریق حلزون(: 
بیماری هایی که آب در سیکل انتقال آنها 

نقش دارد.
4- بیماری های منتقله توسط حشرات 
ناقل آبزی یا مرتبط با آب ) مانند ماالریا 

توسط پشه آنوفل(
5- بیماری های منتقله توسط استنشاق 

هوای آلوده به ذرات بخار آب حاوی 
ارگانیسم های ایجاد کننده بیماری )مانند 

باکتری لژیونال(
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- اسـتفاده ازآب آشامیدنی کلرزنی شده يا 
جوشـانده شـده  به مدت حداقل يک دقیقه

بـا  توالـت   چاه هـای  فاصلـه  رعايـت   -
حريـم  )رعايـت  آب  چاه هـای  و  مخـازن 

آبرسـانی( تأسیسـات  و  منابـع 
- عدم استفاده از آب های نامطمئن

- جلوگیـری از دفـع زبالـه و پسـماند بـه 
منابـع آب هـای سـطحی و زيـر زمینی

تصفیه آب :
 هـدف از تصفیـه آب،تولیـد آب سـالم 
دارای  اسـت  ممکـن  خـام  آب  اسـت. 
بـه منظـور  باشـد.  آلودگی هـای مختلفـی 
دسـتیابی به کیفیت اسـتاندارد الزم است از 
روش هـای تصفیـه مناسـب اسـتفاده گردد. 
به طـور کلی واحدهـا و فرآيندهای مختلف 

تصفیـه در سـه دسـته قـرار مـی گیـرد . 
الف- ذخیره کردن )آبگیرها- سدها(

ب- صاف سازی )تصفیه خانه –      
دستگاه های تصفیه خانگی (

ج- گندزدايی

روش های فیزیکی:  
سـاده تريـن روش ضدعفونی کـردن اب، 
جوشـاندن  عمومـاً  اسـت.  آن  جوشـاندن 
بـا تاطـم  تـا 2 دقیقـه  بـه مـدت 1  آب 
هـای  ويـروس  و  باکتری هـا  شديد،بیشـتر 

بیمـاری زا را از بیـن خواهـد بـرد.
گندزدايـی با اسـتفاده از مواد شـیمیايی 
از جملـه کلـر، ازن، يـد و يـون نقـره کـه 
متداولتريـن آن اسـتفاده از کلر و مشـتقات 

آن اسـت.
گندزدایـی بـه روش پرتودهـی: در 
ايـن روش هـا از پرتوهـای مختلـف ماننـد 
اشـعه ايکس،گاما، مـاوراء، صوت و فرابنفش 

اسـتفاده می شـود.
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تعریف فاضالب
 فاضـاب يـا گنـداب عبارت اسـت از 
آب اسـتفاده شـده ای کـه بـرای مصرف 
مجـدد  اسـتفاده  قابـل  خـود  خـاص 
نیسـت يا بـه عبارتی کیفیـت آن پايین 
تـر از قبل مي باشـد. اين ترکیـب دارای 
مقاديـری مـواد جامـد و مايع اسـت که 

مجمـوع ناشـی از فعالیت هـای انسـانی از خانـه هـا، خیابان هـا، شستشـوی زمین هـا و در 
نظیـر سـرويس های بهداشـتی، کارخانه هـا، صنايـع و کشـاورزی اسـت. 

میـزان فاضـاب تولیـدی بسـتگی بـه : 1- عـادات و رفتار مـردم  2- سـاعات روز  دارد. 
میـزان جريـان فاضـاب در طول روز بسـته بـه میزان مصـرف جامعه متغیر بوده، وابسـته 

به میـزان آب مصرفی اسـت
ترکیب فاضالب

 حـدود 99/9 درصـد فاضـاب مايـع و کتـر از 0/1 درصد آن جامد اسـت. بعضـی از اين 
مـواد محلـول و بعضـی نامحلـول هسـتند. مواد آلـی به طور طبیعـی تجزيه شـده، و اغلب 
تولیـد بـو می کننـد. عاوه بر ايـن، فاضاب حاوی میکروارگانیسـم های مختلفی اسـت که 

معمـوالً منشـاء مدفوعـی دارند. اکثر اين ارگانیسـم ها بیماری زا هسـتند.
فاضاب مراکز عمومی و اداری: زندان، پادگان، مراکز درمانی و ....

فاضاب مراکز تجاری: مراکز خريد، کارگاه های کوچک و ....
فاضاب های صنعتی: کارخانجات مختلف و .....
سیاب ها و روان آب های سطحی: آب باران و ..

تعریف شـبکه جمـع آوری فاضالب : مجموعه لوله ها و متعلقاتـی که به منظور جمع 
آوری فاضـاب از منـازل و يـا سـاير مراکز تولید که در معابر و خیابان هـا در زيرزمین احداث می 

گردد شـبکه جمـع آوری فاضاب می گويند.
دفع بهداشتی فاضالب

امـروزه بـرای داشـتن محیطی سـالم، جمع آوری، تصفیـه و دفع فاضـاب، در همه جوامع 
ضـرورت پیدا کرده اسـت و الزم اسـت که به بهترين شـیوه ممکن از آلودگـی آب، خاک، هوا 

و محیط زيسـت توسـط فاضاب هـای مختلف جلوگیری بـه عمل آيد.
تصفیه فاضالب

هـدف از تصفیـه فاضـاب تثبیـت مواد آلی و رسـاندن آن بـه اسـتانداردهای قابل قبول 
بـرای ريختـن در رودخانه هـا، درياچه هـا و دفـع در زمین و اسـتفاده مجدد اسـت.

فاضـــالب
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روش های تصفیه فاضالب
اسـاس  بـر  فاضـاب  تصفیه خانه هـای 
بیولوژيکـی طراحـی شـده اند.  فعالیت هـای 
ايـن تصفیـه هـا معمـوالً دو مرحلـه دارنـد:

جامـدات  آن  در  کـه  مقدماتـی  تصفیـه 
بـا دانـه گیـری و تـه نشـینی اولیـه جـدا 

نـد. می گرد
تصفیـه ثانويـه: کـه در آن جريان خروجی 
از تصفیـه مقدماتی تحت تجزيـه بیولوژيکی 

) اکسیداسـیون هوازی( قـرار می گیرد                                                                                  
در  نشـده  تصفیـه  فاضاب هـای  ورود 
محیـط زيسـت و منابع طبیعـی آب، موجب 
آلـوده شـدن ايـن منابـع بـه میکروب هـای 

می گـردد. زا  بیمـاری 
خطـر  منابـع،  ايـن  بـا  انسـان  تمـاس 
اشـاعه بیماری هـای مختلـف  در بین مردم 
آوری  جمـع  لـذا  دهـد.  مـی  گسـترش  را 
زيرزمینـی  آب هـای  حفـظ  در  فاضاب هـا 
وپاکیـزه نگهداشـتن منابـع طبیعی آب های 
سـامت  حفـظ  در  نهايتـاً  و  زيرزمینـی 

دارد. گیـری  چشـم  تأثیـر  انسـان ها 

اهمیت بهداشتی فاضالب
در  نشـده  تصفیـه  فاضاب هـای  ورود 
محیط زيسـت، عاوه بر خطرات مسـتقیمی 
کـه بـرای بهداشـت مـردم دارد، نتايج سـوء 
ديگـری از قبیـل ايجاد مناظر زشـت، بوهای 
ناخوشايند و ازدياد حشرات مزاحم بخصوص 
پشـه و مگـس را بـه دنبال دارد کـه اين خود 
نیـز سـامت انسـان ها را تهديـد می نمايـد. 
همچنین به علـت نیاز روزافـزون آب کمبود 
آن در دهـه اخیـر، اسـتفاده از فاضاب هـای 
تصفیه شـده برای مصـارف غیرخانگی مانند 
آبیاری فضاهای سـبز، پارک ها، جنگل کاری 
و کشـاورزی و تخلیـه در آب های سـطحی و 
تغذيـه سـفره های آب اهمیت ويـژه ای دارد.

روند اجرای قانون اصالح ماده 13 قانون موادخوردنی، آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی را شرح دهد.  
وظایف افراد صنفی در آیین نامه اجرایی قانون اصالح ماده 13 قانون موادخوردنی، آشامیدنی، آرایشی و   

بهداشتی را شرح دهد.
نحوه اجرایی بازرسی بهداشتی ازمراکزتهیه،تولید،توزیع،نگهداری،حمل ونقل و فروش موادخوردنی   

وآشامیدنی را بداند.
نحوه رسیدگی به تخلفات بهداشتی مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی   

را بدانند.
وظایف افراد صنفی در ماده2 و17و 27 قانون اصالح قانون نظام صنفی کشور را توضیح دهند.  
نحوه برخورد قانون مجازات اسالمی با افرادصنفی مرتبط به بهداشت محیط وبهداشت موادغذایی را بدانند.  
وظایف متقابل شهرداري ها )در محدوه شهر( و افراد صنفی مرتبط با بهداشت محیط وبهداشت موادغذایی   

را بدانند.
وظایف متقابل شوراها )شهری و روستایی( و افراد صنفی در ارتباط با مسائل بهداشتی را بداند.  
وظایف سازمان دامپزشکی در خصوص عرضه فراورده های خام دامی در واحدهای صنفی را بدانند.  
وظایف افراد صنفی در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و آئین نامه اجرایی آن را شرح دهند.  
افراد صنفی فهرست کاالها و اقدامات آسیب رسان به سالمت را بدانند و از میزان جرائم تخلفات مرتبط   

آگاهی یابند.

باشـد:  قادر  باید  فراگیر  پایان فصل  در 
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بهداشـتی و  یشـی  ا ر آ آشامیدنی، دخوردنی،  موا قانـون   13 ماده  اصالح  قانون 

ماده )13(قانون مواد خوردني، آشـامیدني، آرايشـي و بهداشـتي مصـوب1346,4,22 به 
شـرح زير  اصـاح مي گردد:

مـاده 13- تخلـف از مقـررات بهداشـتي نظیـر عـدم رعايـت بهداشـت فـردی، وضـع 
ساختماني،وسـايل کار ممنـوع اسـت و مسـتوجب مجـازات مي باشـد.مقررات بهداشـتي 
مربـوط بـه مراکـز تهیـه وتولیـد، نگهـداری، توزيع، فـروش و حمـل و نقل مـواد خوردني، 
آشـامیدني، آرايشـي و بهداشـتي و اماکـن عمومـي درآئیـن نامـه اجرائي اين مـاده تعیین 
خواهـد شـد. تخلـف ازمقـررات مذکـور مسـتوجب مجازات هـای بازدارنـده از )آخريـن 
اصاحـات(  جريمـه نقـدی بـه ازای هـر مـورد نقـص از 190/000 تـا 3/700/000 ريـال 
خواهـد بـود. میـزان مجازات های ياد شـده بر اسـاس نرخ تورم )هر سـه سـال يـک بار( بنا 
بـه اعـام بانـک مرکزی جمهوری اسـامي ايران و تأيیـد هیأت وزيران قابل افزايش اسـت.
مأمورينـي کـه از طـرف وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکي بـرای نظـارت 
بهداشـتي اماکـن و مراکـز موضـوع اين ماده تعیین مي شـوند مکلفند متخلفیـن از مقررات 
بهداشـتي را بـا ذکرمـوارد تخلـف بـا تنظیـم گزارشـي به مسـؤول بهداشـت محـل معرفي 
نماينـد. مسـؤول بهداشـت محـل در صـورت تأيید گزارش بـه صاحب مرکز و يا مسـؤولین 
مربوطـه اخطـار مینمايـد تا نسـبت به رفع نواقـص بهداشـتي در مهلت تعیین شـده اقدام 
کنـد در صـورت عـدم رفـع موارد تخلف،دسـتورتعطیل محـل و مهر و موم و يـا الک و مهر 
آن را صـادر مینمايـد و پـس از برطـرف شـدن نواقـص و تأيیـد مسـؤول بهداشـت محل از 
واحـد مربوطـه رفـع تعطیـل و فـک مهر و مـوم خواهد شـد. درتمام مـوارد مذکـور پرونده 
جهـت رسـیدگي بـه دادگاه صالحـه ارجـاع مي گـردد. رفع نواقص بهداشـتي و سـاير امور 
مربوطـه در اجـرای ايـن مـاده واحـده در آئین نامه اجرائي اين قانون مشـخص خواهدشـد.

تبصـره 1 - صاحبـان مراکـز مزبـور در صورتي که اقدامـات انجام شـده را خاف قانون 
ومقـررات مربوطـه بداننـد مي توانند به مرجـع قضائي صالح شـکايت نمايند.

تبصـره 2 - مأموريـن انتظامـي موظفنـد در تمـام مراحـل اجـرای عملیـات بازرسـي، 

ت  ا ر مقر و  نیـن  ا قو
مرتبط به بهداشـت محیط و بهداشت موادغذایی 

) صنفی  د  ا فـر ا ه  یژ و  (
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فصل اول : تعاریف و کلیات
الف- تعاریف : 

ماده 1 : واژه ها و اصطاحات به کار برده شـده 
در آيین نامه به شـرح ذيل تعريف مي شـود:

و  بهداشـت، درمـان  وزارت   : 1. وزارت 
آمـوزش پزشـکي، دانشـگاه هـا و دانشـکده 

هـای علـوم پزشـکي تابعه.
2. بهداشـت محیـط : عبـارت اسـت 
شـیمیايي،  فیزيکـي،  عوامـل  کنتـرل  از 
از  آن،  غیـر  و  راديولوژيکـي  بیولوژيکـي، 
محیـط زندگـي کـه بـر سـامت جسـمي، 
روانـي و اجتماعي انسـان تاثیر مـي گذارند.
3. بـازرس : فردی اسـت که بـا دريافت 
کارت بازرسـي از وزارت، بـه عنـوان بازرس 

بهداشـت شـناخته مـي شـود و بـه عنـوان 
جهـت  خـاص(  )ضابـط  قضايـي  ضابـط 
کنتـرل و نظـارت هـای حـوزه موضـوع اين 

آيیـن نامـه فعالیـت مـي نمايد.
4. بازرسـي : بـه عمل نظارتـي گفته مي 
شـود کـه هـدف از آن بررسـي میـزان انطباق 
شـرايط موضـوع و محـل بازرسـي بـا قوانین، 
مقررات و الزامات بهداشـتي ناشي از آن ها مي 

باشد.
آشـامیدني  آب   : آشـامیدني  آب   .5
آبي اسـت کـه عوامـل فیزيکي، شـیمیايي، 
بیولوژيکـي و راديولوژيکـي آن بـا ضوابـط و 

تعطیـل ومهـر و مـوم يـا الک و مهرکـردن محـل، همـکاری الزم را بـا مأموريـن وزارت 
بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکي بـه عمـل آورنـد. 

تبصـره 3 – آئیـن نامـه اجرائـي اين قانـون توسـط وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش 
پزشـکی تدويـن مي گردد. 

قانون فوق مشـتمل بر ماده واحده در جلسـه علني روز يکشـنبه مورخ سـیزدهم آذر ماه 
يکهـزار و سـیصد و هفتـاد و نه مجلس شـورای اسـامي تصويب و درتاريـخ 1379/09/20 

به تأيید شـورای نگهبان رسـیده است. 

آییـن نامه اجرایی قانون اصالح ماده 13 قانون موادخوردنی، آشامیدنی،آرایشـی 
و بهداشتی

در اجـرای تبصـره سـه قانون اصاح مـاده 13 قانون مواد خوردني، آشـامیدني، آرايشـي 
و بهداشـتي مصـوب آذر مـاه 1379 مجلـس شـورای اسـامي و بـه اسـتناد نامـه شـماره 
47439/9256 مـورخ 1392/1/24 دبیـر هیـات دولـت و نامـه شـماره18110/250240 
مـورخ 91/12/15 معاونـت حقوقـي ريیـس جمهـور در خصوص آيیـن نامه اجرايـي قانون 
اصاح ماده13 قانون موادخوردني، آشامیدني،آرايشـي و بهداشـتي، موضوع تصمیم جلسـه 
مـورخ 91/7/18 شـورای عالي سـامت و امنیت غذايي و تاکید بر صاحیـت قانوني وزارت 
بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکي در اباغ آن، بدين وسـیله آيین نامه مذکور به شـرح 

ذيل بـرای اجـراء اباغ مـي گردد:
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مقـررات اعامـي از سـوی وزارت مطابقـت 
داشـته باشـد و مصـرف آن عارضـه سـوئي 
در کوتـاه مـدت و يـا درازمـدت در انسـان 

نکند. ايجـاد 
6. آلودگـي آب آشـامیدني : آلودگي 
آب آشـامیدني عبارتسـت از تغییـر خواص 
فیزيکي، شـیمیايي، بیولوژيکي و راديولوژی 
آب بـه گونـه ای کـه آن را بـرای مصـرف 

انسـان نامناسـب يـا زيان آور سـازد.
7. مواد غذایي سـالم : غذای سـالم يا 
ايمـن، غذايي اسـت کـه از مواد اولیه سـالم 
و ايمـن تهیـه شـده باشـد و عـاری از مـواد 
زيـان بخش و مضر بوده و از نظر بهداشـتي 
در مقاديـر مصـرف معمولـي در کوتـاه يـا 
درازمـدت زيانـي متوجـه بدن انسـان نکند.

8. مواد غذایي فاسـد : غذايي اسـت که 
رنـگ، بو، مزه و قوام آن تغییر کرده يـا دارای بار 
میکروبـي بـاال بـوده و خـوردن آن باعث صدمه 

زدن به سـامت مصرف کننده مـي گردد.
9. مـواد آرایشـي و بهداشـتي : يک 
مـاده آرايشـي بـه عنـوان مـاده يا فـرآورده 
ای اسـت کـه بتوانـد بـه طـور انحصـاری يا 
عمـده بر قسـمت های خارجي بدن انسـان 
شـامل اپیدرم )پوست(، سیستم مــو، ناخن 
هـا، لـب ها و انـدام های ژنیتـال )خارجی(، 
هـای  حفـره  مخاطـي  اجـزای  يـا  دنـدان 
دهانـي بـه منظـور پاگیزگي ، معطرسـازی 
يـا حفاظـت و يا نگهداری از آنها در شـرايط 
يـا  و  تغییـر و اصـاح ظاهـر  يـا  مناسـب 
اصـاح نمـودن مـوی بدن اسـتفاده شـود.

فرآينـد   : بهداشـتي  نظـارت   .10
و  ارزشـیابي  پايـش،  ارزيابـي،  بازرسـي، 
کنتـرل عوامـل محیطـي مي باشـد کـه به 

نحـوی بـر سـامت انسـان اثرگـذار اسـت
11. اماکـن عمومي : شـامل محیط های 
کار در وزارتخانـه هـا، موسسـات و شـرکت 
هـای دولتـي و غیردولتـي، شـهرداری هـا و 
سـازمان های وابسـته، موسسـات و نهادهای 
غیـر دولتي، مراکز بهداشـتي درماني ، مراکز 
آموزشـي و تربیتـي و پرورشـي، پرورشـگاه، 
اسـتخرهای شـنا، پايانه هـای مسـافری، راه 
آهن فرودگاه و قطارهای مسـافربری، وسايل 
حمـل و نقل عمومي شـهری و بین شـهری، 
آرايشـگاه هـای مردانـه، سـالن هـای آرايش 
زنانـه وکلینیک های زيبايـي، مهمانخانه ها، 
سـالن ها و باشـگاه های ورزشـي، غسالخانه، 
آرامسـتان هـا، گرمابـه هـای مردانـه و زنانه، 
خوابـگاه های دانشـجويي و مراکز آموزشـي، 
هـا،  )پـادگان  انتظامـي  و  نظامـي  مراکـز 
مجتمـع های مسـکوني و منازل سـازماني(، 
مجتمـع هـای بهزيسـتي ، مسـافرخانه هـا، 
هتـل هـا، مهمانپذيرهـا، متل ها، پانسـیون 
هـا، مراکـز تفريحـي و پـارک هـا، زنـدان ها 
، مراکـز نگهـداری سـالمندان، اردوگاه هـا و 
مراکـز تجمعي، سـالن هـای تئاتر و سـینما، 

تـي فرهنگسـراها، مجتمع های  ما خد
خت رفاهـي و مراکـز عرضـه  سـو
و  گاز  هـای  )پمـپ 
و  مسـاجد  بنزيـن(، 
اماکـن متبرکـه، مراکز 
آمبوالنـس،  خدمـات 
هـای  سـرويس 

شـتي  ا بهد
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عمومـي، مراکز دفع پسـماند و ماننـد آن ها.
1-11. مراکـز بهداشـتي درماني: مراکز 
بهداشتي درماني شامل بیمارستان ها، زايشگاه 
هـا، مطب ها، درمانگاه ها، کلینیـک ها، مراکز 
مشـاوره پزشـکي، مراکـز بهداشـتي درمانـي 
شـهری روسـتايي، پايگاه های بهداشتي،خانه 
هـای بهداشـت، دفاتـر خدمـات پرسـتاری، 
البراتـوار دندانسـازی، داروخانـه هـا، مراکز کار 
بـا اشـعه، آزمايشـگاه هـای تشـخیص طبـي، 
مراکـز توان بخشـي، مراکـز جراحـي محدود، 
بخـش هـای تزريقات و پانسـمان، آسايشـگاه 
هـای معلولیـن، طـب هسـته ای، فیزيوتراپي، 

راديوتراپـي، راديولـوژی و ماننـد آن ها.
2-11. مراکز آموزشـي و تربیتي: مراکز 
آموزشـي وتربیتي شـامل مدارس، آموزشـگاه 
ها، حوزه های علمیه، دانشـکده ها و دانشـگاه 
ها، هنرسـتان ها، مراکز تربیتي شـبانه روزی، 
ندامتـگاه ها، مهدهای کودک، روسـتا مهدها، 
مهدهـای قرآنـي، مراکزنگهـداری معلولیـن 

ذهني و ماننـد آن ها
توزیـع،  تولیـد،  تهیـه،  مراکـز   .12
فـروش  و  نقـل  و  حمـل  نگهـداری، 
مـواد خوردني، آشـامیدني، آرایشـي و 
بهداشـتی : ايـن مراکز شـامل مـکان های 
پذيرايـي و تفريحـي بیـن راهـي، عطـاری، 
بقالي، خواربارفروشـي، رسـتوران، چلوکبابي، 
سـلف سـرويس، تاالر پذيرايي، کافـه قنادی، 
انواع شـیريني فروشي و کارگاه های شیريني 
فروشـي،  لبنیـات  مارکـت،  سـوپر  پـزی، 
فروشـگاه های بزرگ و زنجیره ای، فروشـگاه 
هـای گوشـت قرمـز و سـفید، فـرآورده های 
خوراکـي آبزيـان، میگـو، طیور، زنبور عسـل، 
آاليـش خـوراک دامـي و مـواد پروتئینـي، 

آشـپزخانه هـا )کترينـگ ها(، کبابـي، حلیم 
پـزی، آشـپزی، کله پـزی، جگرکي، سـیراب 
و شـیردان، اغذيـه و سـاندويچ، پیتـزا، مـرغ 
سـوخاری، چايخانـه، قهـوه خانـه، رسـتوران 
های سـنتي، آبمیوه فروشـي و بستني سازی 
، بوفه، میوه و سـبزی فروشـي، میادين توزيع 
میـوه و تـره بـار، مراکـز طبـخ و آبدارخانـه 
وزارتخانـه هـا، موسسـات و شـرکت هـای 
دولتي و غیردولتي ، شـهرداری ها و سـازمان 
هـای وابسـته ، نانوائیها و انـواع مراکز تهیه و 
عرضـه نـان، کارگاه هـا و کارخانجـات تولید 
انواع مواد غذايي و بسـته بندی آن، سیسـتم 
هـای تامیـن آب آشـامیدني )منبـع، مخزن، 
تصفیـه خانـه و شـبکه توزيـع(، موسسـات 
ارائـه خدمـات پذيرايـي و کرايـه ظـروف و 
وسـايل پذيرايي، آشـپزخانه و سلف سرويس 
کارخانجـات صنعتي، کارگاه ها و کارخانجات 
و اماکـن تولیـد يـخ و آب شـرب، سـردخانه 
انبارهـای  غذايـي،  مـواد  نگهـداری  هـای 
نگهـداری مـواد غذايي، نبـات و آبنبات پزی، 
قندريزی، حلواسـازی، عصـاره گیری )آبغوره، 
آبلیمو ، تهیه ترشـیجات و عرقیات(، سـبزی 
خردکنـي، کانتینرهـا و کانکس هـای ثابت و 
واحدهـای سـیار تهیـه و عرضه مـواد غذايي، 
عرضـه خشـکبار، وسـائل حمل و نقـل مواد 
غذايي، لبنیات سـازی، کشک سـايي، اماکن 
دامـي، صنايع وابسـته به دام مبـادی ورودی 
مـواد مشـمول اين آئیـن نامـه، بازارچه های 
مـرزی، بازارهای هفتگـي و فصلي و مانند آن 

ها
اماکـن  1-12. اماکـن دامـي: مراکـز، 
و واحدهـای نگهـداری، تکثیـر و پـرورش 
اهلـي،  حیوانـات  از  نـوع  هـر  شـامل  دام 
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کـرم  عسـل،  زنبـور  آبزيـان،  طیـور، 
و  آزمايشـگاهي  حیوانـات  ابريشـم، 
پوسـتي،حیوانات بـاغ وحـش، چراگاه 
هـا، مراتـع، آبشـخورها و صیـدگاه ها.

2-12. صنایع وابسـته بـه دام: 
کارخانـه  هـا،  کارگاه  هـا،  کشـتارگاه 
هـا، مراکـز تولیـد، تهیه، آمـاده کردن 
مـواد خام دامي، سـردخانه هـای مواد 
مراکـز  دامـي،  منشـاء  بـا  پروتئینـي 
جمـع آوری شـیر و عسـل، کارخانـه 
هـای تولیـد، خـوراک، دام، انبارهـای 
نگهـداری مـواد اولیـه خـوراک دام و 
يـا خـوراک آمـاده دام و کارخانه های 

کشـي. جوجه 
13. مسـئول بهداشـت محـل: 
و  اسـتان  بهداشـت  مرکـز  رئیـس 

ن سـتا شهر
 : بهداشـتي  صالحیـت   .14
تائیديـه ای اسـت که وزارت در پاسـخ 
بـه اسـتعام بـرای متقاضیـان صدور، 
پروانـه  فقـره  هـر  انتقـال  و  تجديـد 
بهـره  يـا مجـوز  يـا کسـب  تاسـیس 

بـرداری صـادر مـي کنـد.
15. مدیریت پسماند: کلیه عملیات 
مربـوط بـه تولیـد، تفکیـک، ذخیـره در 
محل، جمع آوری، حمـل و نقل، پردازش 

و بازيافت پسـماند مي باشـد.

16. بهداشـت فـردی: عبارتسـت از رعايـت 
دسـتورات وعـادات بهداشـتي و دوری جسـتن از 
رفتارهـا و عـادات غیـر بهداشـتي کـه باعـث مـي 
شـود، فـرد در معرض عوامل و شـرايط بیمـاری زا 
قـرار نگرفتـه و بـه بیمـاری ناشـي از آن هـا دچـار 

نشوند.
17. بهداشـت مواد غذایي : عبارتست از رعايت 
کلیـه موازيـن بهداشـتي در تمامـي مراحـل تولیـد، 
فرآينـد، نگهداری، حمل و نقل و عرضه تا ماده غذايي 
سـالم و با کیفیت به دسـت مصرف کنندگان برسـد.

18. بهداشـت سـاختمان: ويژگي های کمي 
و کیفـي که تحت آن شـرايط، نیازهای جسـمي و 
روحـي سـاکنین در آن تامیـن گردد و نیـز از بروز 
و انتقـال بیمـاری هـای واگیـر و غیرواگیـر، ايجاد 

سـوانح و حـوادث ناگـور، جلوگیری مي شـود.
19. بهداشـت ابزار و تجهیزات : اسـتفاده از 

ابزار و تجهیزات سـالم و بهداشـتي اسـت.
20. مـوارد بحرانـي: مواردی اسـت کـه عدم 
رعايـت آن بـه طـور مسـتقیم موجـب بـه خطـر 

افتـادن سـامت انسـان گـردد.
21. مـوارد غیربحرانـي: مـواردی اسـت کـه 
عـدم رعايـت آن بـه طور غیرمسـتقیم بر سـامت 

اثر دارد. انسـان 
22. خودکنترلـي بهداشـتي: کنتـرل و پايش 
مداوم مالک، مدير يا متصـدی مـراکـز و اماکن عمومي 
و يـا ارائـه دهنـده خدمات در زمینــه کنترل مــوارد 
بحرانـي و غیـربـحـرانـي و انطباق شرايـط بهداشتي 

59



واحد خـــود با قوانیــن و مقررات بهداشتي مي باشد.
23. خود اظهاری بهداشـتي: اظهـار مالک، 
مديـر يا متصـدی مراکـز و اماکن عمومي يـا ارائه 
دهنـده خدمـات در فواصـل بازرسـي بهداشـتي 
مبنـي بر انطباق محـل، کاال و خدمات ارائه شـده 
يـا قوانیـن و مقـررات بهداشـتي مـي باشـد که از 
طريـق تهیـه و تنظیـم اظهارنامـه و ارائـه آن بـه 

مسـئول بهداشـت محل صـورت مـي گیرد.
24. کارت بهداشـت )معاینـه پزشـکي(: 
کارتـي اسـت کـه بـرای افراد مشـمول ايـن آيین 
بهداشـت  معاونـت  دسـتورالعمل  مطابـق  نامـه، 

وزارت صـادر مـي شـود
آموزشـي  دوره  گـواهینــامــه   .25
بهداشـت اصنـاف : مدرکـي اسـت کـه بـرای 
افـرادی کـه دوره هـای آمـوزش مربوطـه را در 
آموزشـگاه بهداشـت اصناف مجاز از طـرف وزارت 
بـا موفقیـت سـپری نمـوده انـد، صـادر مي گردد.
26. دفع بهداشـتي فاضـالب: دفع فاضاب 
مطابـق شـرايط بهداشـتي از قبیـل دفـع در چـاه 
جـاذب، اتصـال بـه شـبکه جمـع آوری فاضاب و 
انـواع تصفیـه خانـه اختصاصـي و سـاير روش هـا 

وزارت. تائیـد  مورد 

فصل دوم : شمول آئین نامه
مـاده 17- کلیـه خدمـات و عوامـل محیطي، 
ابـزار  و  سـاختمان  بهداشـت  فـردی،  بهداشـت 

اماکـن  و  و تجهیـزات کلیـه مراکـز 
موضـوع  نامـه  آئیـن  ايـن  مشـمول 
و  يـک  مـاده   )12( و  بندهـای)11( 
موادخوردنـي،  بهداشـت  همچنیـن 
آشـامیدني، آرايشـي و بهداشتي بعد 
از تولیـد تـا مصـرف کـه بازرسـین 
مکلـف به بازرسـي به منظـور کنترل 
تاثیرات سـوء آن مي باشـند مشمول 

ايـن آئیـن نامـه مي باشـند.
کنتـرل  و  نظـارت   -  18 مـاده 
وابسـته  صنايـع  و  دامـي  اماکـن 
فـرآورده،  بهداشـت  نظـر  از  دام  بـه 
عهـده  بـر  تجهیـزات  و  سـاختمان 
اسـت  کشـور  دامپزشـکي  سـازمان 
و  ضوابـط  اسـت  موظـف  وزارت 
مقررات عمومي بهداشـت سـاختمان 
و تجهیـزات را جهـت اعمال در چک 
سـازمان  بـه  مربـوط  هـای  لیسـت 

نمايـد. اعـام  کشـور  دامپزشـکي 
مـاده 19 - وزارت موظـف اسـت 
بـر رعايـت بهداشـت فـردی و سـاير 
مـوارد بهداشـت محیطـي جـز موارد 
منـدرج در مـاده 18 در اماکـن دامي 
نظـارت  دام  بـه  وابسـته  صنايـع  و 

. يد نما
کنتـرل  و  نظـارت   -  20 مـاده 
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مراکـز  در  دامـي  خـام  هـای  فـرآورده 
هـا  فـرآورده  ايـن  طبـخ  و  عرضه،توزيـع 
و  کشـور  دامپزشـکي  سـازمان  عهـده  بـر 
نظـارت وکنتـرل بهداشـتي ايـن مراکـز بـر 
عهـده وزارت مـي باشـد، وزارت و سـازمان 
و  ضوابـط  تدويـن  در  کشـور  دامپزشـکي 
يکديگـر  بـا  مربـوط  بهداشـتي  مقـررات 

نماينـد. مـي  همـکاری 
مـاده 21 - کلیـه مراکـز و اماکـن موضـوع 
بندهـای )11(و )12( مـاده يک که واجد يا فاقد 
پروانـه بهره برداری، کسـب و يـا هرگونه مجوز 
ديگـر در محدوده شـهری، روسـتايي، حاشـیه 
شـهرها )سـکونتگاه هـای غیررسـمي( و بیـن 

راهـي، مشـمول اين آئیـن نامه مي باشـند.

فصل سوم : وظایف 
بـه منظـور حفـظ  وزارت  مـاده 22 - 
سـامت عمومـي مکلف اسـت کلیـه مراکز 
و اماکـن مشـمول ايـن آئین نامـه را از نظر 
تطبیـق بهداشـت فـردی، بهداشـت مـواد 
غذايـي، بهداشـت سـاختماني و بهداشـت 
بهداشـتي  موازيـن  بـا  تجهیـزات  و  ابـزار 
مربـوط تحـت نظـارت مسـتمر قـرار دهـد 
و در صـورت مشـاهده نواقـص و مشـکات 
بهداشـتي، مراتـب را بـه دسـتگاه اجرايـي 
مرتبـط، مديران، مالـکان و متصديان مراکز 

و اماکـن عمومـي ابـاغ نمايـد.
ماده 23 - مسـئولیت پیگیـری و اقدام 
تـا رفـع کامـل نواقـص بهداشـتي بعهـده 
مالـک ، مديـر يـا متصـدی مراکـز و اماکن 

مربـوط خواهـد بود.
مـاده 24 - مالکین، مديران و متصديان 
اماکـن و مراکـز مشـمول ايـن آئیـن نامـه 

موظفنـد از خدمـات دانـش آموختـگان 
بهداشـت محیط به منظـور خودکنترلي 
بهداشـتي در محـل کار خود بـه ترتیبي 
کـه توسـط معاونـت بهداشـت وزارت بـا 
همـکاری دسـتگاه های ذيربـط از جمله 
ورزش  وزارت  کشـور،  اصنـاف  شـورای 
کشـاورزی،  جهـاد  وزارت  جوانـان،  و 
وزارت  کشـور،  دامپزشـکي  سـازمان 
وزارت   ، اجتماعـي  رفـاه  و  کار  تعـاون، 
صنعـت،  وزارت  و  پـرورش  و  آمـوزش 
معـدن و تجـارت مشـخص خواهد شـد، 

اسـتفاده نماينـد.
ماده 25 - مالکین مديران و متصديان 
مراکـز و اماکـن مشـمول ايـن آيیـن نامه 
موظفنـد بـه ترتیبـي کـه توسـط معاونت 
بهداشـت وزارت با همکاری شورای اصناف 
کشـور و دسـتگاه های اجرايي نامبـرده در 
مـاده 24 مشـخص خواهـد شـد شـرايط 
بهداشـتي و بهسـازی محل فعالیت خود را 
براسـاس ضوابط اباغي معاونت بهداشـت 

وزارت اظهـار نمايند.
ماده 26 – مراکز و اماکن مشـمول اين 
آئیـن نامـه کـه دارای حداقـل يـک مـورد 
نقـص بحراني بوده وطي انجام بازرسـي در 
محـل قابـل رفع نمي باشـد تا رفـع کامل 
بـه مـدت48  مربوطـه  نواقـص، قسـمت 
سـاعت بطـور موقت تعطیل خواهند شـد.

مـاده 27 - در صورتـي کـه نواقـص 
بحرانـي ظـرف مـدت 48 سـاعت برطـرف 
نگـردد، مکان مذکـور تا رفع کامـل نواقص 
تعطیل خواهند شـد و پس از برطرف شدن 
نواقـص و تايید مسـئول بهداشـت محل از 
واحـد مربوطـه رفـع تعطیـل و فـک مهر و 
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موم خواهد شـد. مسـئول بهداشت محل به 
منظـور رفع نواقص بهداشـتي بـا اخذ تعهد 
نامـه محضـری از مالـک، مدير يـا متصدی 
اجـازه فـک پلمپ موقت را بـه منظور انجام 

اقدامـات اصاحـي صادر مـي نمايد.
نواقـص  بـا  رابطـه  در   -  28 مـاده 
غیربحرانـي در صورتـي کـه ايـن نواقـص 
حداکثـر تـا 60 روز برطرف نگـردد، مکان 
مذکـور تـا رفـع کامـل نواقـص تعطیـل 

خواهـد شـد.
ماده 29 - مامورين انتظامي موظفند 
در تمـام مراحل اجرای عملیات بازرسـي، 
تعطیـل و مهر و موم يـا الک و مهر کردن 
محـل، مطابـق قانـون همـکاری الزم را 
بـا بازرسـین وزارت بـه عمـل آورنـد. و در 
صـورت تشـخیص و درخواسـت مسـئول 
بهداشـت محل مـکان غیر بهداشـتي را با 

حضور بـازرس تعطیـل نمايد.
بـرای  کـه  بازرسـیني   -  30 مـاده 
نظـارت بهداشـتي اماکن و مراکز مشـمول 
ايـن آيیـن نامـه تعییـن و اعزام مي شـوند 
مکلفنـد متخلفیـن از مقـررات بهداشـتي 
غیربحرانـي را بـا ذکـر مـوارد تخلـف بـا 
تنظیم گزارش به مسـئول بهداشـت محل 
معرفي نمايند. مسـئول بهداشـت محل در 
صـورت تائیـد گـزارش به صاحـب مرکز و 
يا مسـئولین مربوطـه اخطار مـي نمايد تا 
حداکثـر ظـرف مـدت 60 روز نسـبت بـه 
رفـع نواقـص بهداشـتي در مهلـت تعیین 
شـده اقـدام کننـد و در صـورت عـدم رفع 
مـوارد تخلـف، بعد از صـدور اخطار تعطیل 
48 سـاعته، دسـتور تعطیلي محـل و مهر 
و مـوم و يـا الک و مهـر آن را بـدون حکـم 

مراجـع قضايي صـادر نمايد و پـس از برطرف 
شـدن نواقص و تائید مسـئول بهداشت محل 
از واحـد مربوطـه رفـع تعطیـل و فـک مهر و 
مـوم خواهد شـد. مسـئول بهداشـت محل به 
منظور رفع نواقص بهداشـتي با اخذ تعهدنامه 
محضـری از مالـک، مديـر يـا متصـدی اجازه 
فک پلمـپ موقت را به منظور انجـام اقدامات 

اصاحـي صـادر مـي نمايد.
ماده 31 - بازرسـین در صورت مشاهده 
مـواد تاريـخ مصـرف گذشـته مشـمول اين 
آئیـن نامـه، فاقـد مجوزهـای الزم از وزارت 
و  آرايشـي  آشـامیدني،  خوردنـي،  )مـواد 
بهداشـتي مشـمول مجـوز( و فاسـد، مجـاز 
خواهنـد بـود ضمـن معرفـي متخلـف بـه 
مراجـع قضايـي مـواد مذکـور را توقیـف و 
جمـع آوری نمـوده و در صورتـي کـه مـواد 
ارزش  دارای  آوری شـده  توقیـف و جمـع 
حداکثـر تا پنج میلیون ريال باشـند مطابق 
صـورت  تهیـه  بـا  راسـاً  کارشناسـي  نظـر 
مجلـس و بـا رضايـت صاحـب کاال معـدوم 
نماينـد و يـا با رعايت اصول بهداشـتي برای 
مصارف دامي با مجوز سـازمان دامپزشـکي 
کشـور و موارد مصارف غیرمسـتقیم انساني 
بـا مجـوز ارگان های ذيصاح ارجـاع دهند. 
و در صـورت عـدم رضايت صاحـب کاال و يا 
ارزش بیـش از پنـج میلیـون ريـال، پرونده 
متخلـف منضـم به کلیه مسـتندات توسـط 
مسـئول بهداشـت محـل به مراجـع قضايي 
ارسـال  مقتضـي  اقـدام  و  بررسـي  جهـت 

شـد خواهد 
مـاده 32 - اسـتفاده از آب آشـامیدني 
در مراکـز و اماکـن مشـمول ايـن آئین نامه 
الزامي اسـت و آب مصرفي بايـد مورد تائید 
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باشد. وزارت 
مـاده 33 - مالکیـن، مديـران 
و متصديـان کلیـه مراکـز و اماکـن 
مشـمول ايـن آئیـن نامـه مکلفنـد 
فاضـاب تولیـدی واحـد خـود را به 
طريق بهداشـتي مورد تائیـد وزارت 

نمايند. دفـع 
مـاده 34 - مالکیـن، مديـران 
و متصديـان کلیـه مراکـز و اماکـن 
مشـمول ايـن آئیـن نامـه مکلفنـد 
پسـماند، تولیـدی واحـد خـود را به 
طريق بهداشـتي مورد تائیـد وزارت 

نمايند. دفـع 
مديـران  مالکیـن،  مـاده 35 - 
و متصديـان کلیـه مراکـز و اماکـن 
مشـمول ايـن آئیـن نامـه مکلفنـد 
را  خـود  واحـد  فعالیـت  بنحـوی 
بـه  منجـر  کـه  نماينـد  مديريـت 
آلودگي هـوا و آلودگي صوتي نشـود.
مالکیـن، مديـران  مـاده 36 - 
و متصديـان کلیـه مراکـز و اماکـن 
مشـمول ايـن آئیـن نامـه موظف به 
رعايـت قوانیـن و مقـررات مربـوط 
بـه دخانیـات از نظر شـرايط فروش، 
کارکنـان،  مصـرف  ممنوعیـت 
ممنوعیـت مصرف عمومـي و اطاع 

رسـاني مناسـب مـي باشـند.
مـاده 37 - مالکیـن، مديـران 
و متصديـان کلیـه مراکـز و اماکـن 
مشـمول ايـن آئیـن نامـه مکلفنـد 
تمهیـدات الـزم بـه منظـور مبـارزه 
بـا حشـرات جونـدگان و جانـوران 

مـوذی را اتخـاذ نماينـد.

مـاده 38 - مالکین، مديران و متصديان کلیه 
مراکـز و اماکـن مشـمول ايـن آئین نامـه مکلفند 
نقشـه سـاختمان واحد خـود را به منظـور انطباق 
بـا موازين بهداشـتي قبل از اجراء بـه تايید وزارت 

برسانند.
مـاده 39 - رعايـت مقـررات بهداشـتي برای 
مراکـز و اماکـن مشـمول ايـن آئیـن نامـه نظیـر 
رعايـت بهداشـت محیـط، بهداشـت سـاختمان، 
بهداشـت ابـزار و تجهیزات و وسـايل حمل و نقل 
کـه توسـط وزارت اعـام مي شـود الزامي اسـت.

موادغذايـي  بهداشـت  رعايـت   -  40 مـاده 
و بهداشـت فـردی بـرای مديـران، متصديـان و 
کارکنـان کلیه مراکـز و اماکن مشـمول اين آئین 

نامـه الزامـي اسـت
تبصـره : وزارت بايـد بـه منظور کنتـرل مواد 
مشـمول ايـن آئیـن نامـه از سـطح مراکـز اماکن 
مشـمول اين آئین نامه نسـبت به برداشـت نمونه 
مـواد غذايـي و در صـورت لـزوم توقیـف موقـت 
محمولـه تـا تعیین تکلیـف مقامات قضايـي اقدام 

نمايد.

فصل چهارم : پروانه و صالحیت بهداشتي 
حقوقـي  و  حقیقـي  اشـخاص   -  41 مـاده 
متقاضـي فعالیـت در زمینـه خدمـات بهداشـت 
محیـط نظیـر مشـاوره بهداشـت محیـط فعالیت 
هـای مرتبـط بـا خودکنترلـي و خـود اظهـاری 
بهداشـتي، بـي خطر سـازی و مديريت پسـماند، 
آموزشـگاه بهداشـت اصناف، اعم از بخش دولتي، 
پروانـه  وزارت  از  بايـد  تعاونـي  يـا  و  خصوصـي 

فعالیـت اخـذ نماينـد.
تبصره 1- فعالیت شـرکت ها و موسسـات ارائه 
دهنـده خدمـات فـوق بايـد زيرنظـر فـرد يـا افراد 

واجـد شـرايط بعنوان مسـئول فني انجام شـود.

63



شـرايط   -2 تبصـره 
پروانـه  صـدور  نحـوه  و 
فعالیـت و مسـئول فنـي 

کـه  اسـت  ضوابطـي  طبـق 
اعـام  وزارت  بهداشـت  معاونـت 

نمـود. خواهـد 
مـاده 42- مراجـع 

صـادر کننـده پروانـه 
بهـره  تاسـیس، 

برداری و کسـب مراکز و 
اماکن مشـمول اين آئیـن نامه موظفند 

قبـل از صـدور پروانه، صاحیت بهداشـتي 
معتبـر را کـه توسـط وزارت صـادر شـده 

نماينـد. دريافـت  متقاضـي  از  اسـت 
مـاده 43 -کلیـه شـبکه هـای توزيـع 
مـواد مشـمول ايـن آيین نامـه بايـد پروانه 

بهداشـتي از وزارت دريافـت نماينـد.
تبصـره 1 –شـرايط ونحـوه صـدور ايـن 
پروانـه بهداشـتي طبـق ضوابطـي اسـت که 
معاونت بهداشـت وزارت اعـام خواهد نمود.

بهداشـتي  پروانـه  تبصـره 2 -صـدور 
وسـايل حمل و نقل محصـوالت و موادخام 
دامي بر عهده سـازمان دامپزشـکي کشـور 

باشـند. مي 
ماده 44 -کیوسـک ها و واحدهای سـیار 
و ثابـت عرضه کننده مـواد غذايي بايد پروانه 

بهداشتي از وزارت دريافت نمايند.
تبصـره –شـرايط ونحـوه صـدور پروانـه 
واحدهـای  و  کیوسـک ها  بهداشـتي  هـای 
سـیار وثابت طبق ضوابطي اسـت که توسـط 
معاونـت بهداشـت وزارت اعـام مـي شـود.

مـاده 45 - شـوراهای اسـامي شـهر، 
روسـتا و شـهرداری ها موظفند قبـل از راه 

انـدازی بازارهای هفتگي و فصلي 
بهداشـتي دريافـت  وزارت صاحیـت  از 

يند.  نما
ايـن آئیـن نامـه مشـتمل بـر4 فصل ، 
45 مـاده ، 7تبصـره و 32 بند برای اجراء 
ابـاغ مي گردد.رعايت مفاد چک لیسـت 
های اختصاصي، راهنماها و دسـتورالعمل 
های اين آيین نامه توسـط کلیه دسـتگاه 
دولتـي،  هـای  سـازمان  اجرايـي،  هـای 
خصوصـي، مردمـي، مالکیـن، مديـران و 
متصديـان مراکـز و اماکـن مشـمول اين 

آئیـن نامه الزامي اسـت.
معاونت بهداشـت وزارت مکلف اسـت 
چک لیسـت های اختصاصـي ، راهنماها 
در  را  مربـوط  هـای  دسـتورالعمل  و 
چارچـوب ايـن آئیـن نامـه تهیـه و اباغ 
نموده و در صورت لزوم هر 3 سـال يکبار 
بازنگـری نماينـد. با اباغ ايـن آيین نامه، 
چک لیسـت هـای اختصاصـي، راهنماها 
و دسـتور العمـل هـای مربـوط بـه آن، 
آئیـن نامـه اجرايـي تبصـره 3 مـاده 13 
قانـون اصاح مـواد خوردني، آشـامیدني، 
آرايشـي و بهداشـتي مصـوب 1380/6/8 

لغـو مي گـردد.
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دسـتورالعمل اجرایـی بازرسـی بهداشـتی از مراکـز تهیـه، تولیـد، توزیـع، 
نگهـداری، حمـل و نقـل و فـروش مـواد خوردنـی و آشـامیدنی 

مقدمه
در راسـتای اجـرای مـاده 13 آيیـن نامـه اجرايـي قانـون اصاح مـاده 13 قانـون مواد 
خوردني، آشـامیدني، آرايشـي و بهداشـتی اباغ شـده مورخ 92/3/18 توسط مقام محترم 
وزارت، بدين وسـیله دسـتور عمل اجرايي بازرسـي بهداشـتي از مراکز تهیه، تولید، توزيع، 

نگهـداری، حمـل و نقل و فـروش مواد خوردني، آشـامیدني ابـاغ مي گردد.
معاونـت هـای بهداشـتي دانشـگاه هـا و دانشـکده هـای علـوم پزشـکي موظفند در 
زمینـه نظـارت بـر بهداشـت مراکـز مذکـور و تکمیـل چـک لیسـت هـای مربوطـه بر 

اسـاس ايـن دسـتور عمـل اقـدام نمايند.

فصل اول : تعاریف
ماده :1 در این دستورعمل اصطالحات ذیل در معاني مربوطه به کار مي روند.

1- بهداشـت فـردی : رعايـت دسـتورات و عـادات بهداشـتي و دوری جسـتن از رفتارهـا و 
عـادات غیـر بهداشـتي کـه باعث مي شـود، فـرد در معـرض عوامل و شـرايط بیمـاری زا قرار 

نگرفتـه و بـه بیمـاری ناشـي از آن ها مبتا نشـود.
2- بهداشـت مواد غذايي: رعايت کلیه موازين بهداشـتي در تمامـي مراحل تولید، فرآوری، 
نگهداری، حمل و نقل و عرضه مي باشـد تا ماده غذايي سـالم و با کیفیت مطلوب به دسـت 

مصرف کنندگان برسد.
3- مـواد غذايـي بالقوه خطرنـاک )کنترل زمان /دما بـرای حفظ ايمني مـواد غذايي(: مواد 
غذايي که برای حفظ ايمني و جلوگیری از رشـد میکروارگانیسـم ها و تولید سـم ناشـي از آن 
هـا نیـاز بـه کنتـرل زمان و دما دارند.اين مواد مشـتمل اسـت بر موادی که در تمام يا بخشـي 
از آن شـیر يـا محصـوالت لبنـي، تخم مرغ،گوشـت، مـرغ، ماهي، يا هـر يک از مواد تشـکیل 
دهنده ديگر که قادر به حمايت از رشـد میکروارگانیسـم های بیماری زا يا مولد سـم باشـند 
وجـود دارد. غذاهايـي کـه PH آن 4/6 يـا پايین تر و دارای فعالیت آبي 0/85 يا کمتر هسـتند 

مشـمول اين دسـته از مواد غذايي نمي شـوند.
4- شناسـه نظـارت : شـماره ای مرکـب از کد دانشـگاه مربوطـه و ارقام شـمارش واحد که 
جهت شناسـايي به واحد تولید و بسـته بندی پس از اجرای ضوابط فني و بهداشـتي مربوطه 

و تکمیـل مدارک الزم اختصاص داده مي شـود.
5- دسـت اندرکارمـواد غذايـي: هـر شـخصي که به طور مسـتقیم بـا مواد غذايي بسـته بندی 
نشـده، تجهیـزات، ظروف، لوازم يا سـطوح در تماس مسـتقیم با مـواد غذايي آماده مصـرف ارتباط 

دارد.
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:کنتـرل  بهداشـتي  کنترلـي  خـود   -6
و پايـش مـداوم مالـک، مديـر يـا متصـدی 
مراکـز و اماکـن عمومـي و يـا ارائـه دهنده 
خدمـات در زمینـه کنتـرل مـوارد بحرانـي 
و غیربحرانـي و انطبـاق شـرايط بهداشـتي 
واحـد خود بـا قوانیـن و مقررات بهداشـتي 

باشـد. مي 
اظهـار  بهداشـتي:  اظهـاری  خـود   -7
مالـک، مديـر يـا متصـدی مراکـز و اماکـن 
عمومـي يا ارائـه دهنده خدمـات در فواصل 
بازرسـي بهداشـتي مبني بر انطبـاق محل، 
و  قوانیـن  بـا  شـده  ارائـه  خدمـات  و  کاال 
مقـررات بهداشـتي مي باشـد کـه از طريق 
تهیـه و تنظیـم اظهـار نامـه و ارائـه آن بـه 
مسـئول بهداشـت محل صورت مـي گیرد.
مديريـت  جامـع  سـامانه   : سـامانه   -8

کار و  محیـط  سـامت  مرکـز  بازرسـي 
و  بهداشـت، درمـان  وزارت   : 9- وزارت 
آمـوزش پزشـکي، دانشـگاه هـا و دانشـکده 

هـای علـوم پزشـکي تابعه
10- مراکـز : مراکـز تهیه، تولیـد، توزيع، 
مـواد  فـروش  و  نقـل  و  نگهـداری، حمـل 

خوردنـي، آشـامیدني
11- مـواد غذايي آماده مصرف : مواد غذايي 
که بعد از تهیه و آماده سـازی هیچ گونه فرايند 
اضافي ديگری ) نظیر طبخ، شستشـو، حرارت، 
سرمايش( به منظور دستیابي به ايمني بیشتر 
مـواد غذايـي بـر روی آن انجـام نمـي گـردد و 

آماده خوردن اسـت.
12- آيیـن نامـه اجرايـي : آيیـن نامـه 
اجرايـي قانـون اصالح مـاده 13 قانـون مواد 
خوردني، آشـامیدني، آرايشـي و بهداشـتي.

فصل دوم : بهداشت فردی
ماده :2 بهداشت فردی کارکنان مراکز

1- همـه کارکنـان مشـمول اعـم از دائـم، موقـت، پـاره وقـت و فصلـي يـا 
افـرادی که تازه اسـتخدام شـده انـد قبل از شـروع به کار بايد کارت بهداشـت 
و نیـز گواهـي نامه معتبر پايان دوره آموزشـي آموزشـگاه بهداشـت اصناف را 

دريافـت نمايند.
2- چنانچـه همـه کارکنـان مشـمول دارای کارت بهداشـت يـا گواهـي 
نامـه معتبر پايان دوره آموزشـي نباشـند بـه عنوان نقص بهداشـتي تلقي 

مي گـردد.
تبصـره :اشـخاصي ماننـد صنـدوق دار، باغبـان، نگهبان، راننـده و نظاير 

آن کـه بـا مـواد غذايـي ارتبـاط مسـتقیم ندارنـد از شـمول بنـد 2-1 مـاده 
هستند. مسـتثني 

3- بـه همراه داشـتن کارت بهداشـت معتبـر و گواهینامه معتبر آموزشـگاه 
بهداشـت اصنـاف در همـه زمـان هـای فعالیـت بـرای همـه کارکنان مشـمول 

الزامي اسـت.
4- کارت بهداشـتي و گواهینامـه دوره آموزشـي صـادره بايـد دارای کـد 
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رهگیـری معتبـر در سـامانه باشـد.
5- ضوابـط صـدور کارت بهداشـت و گواهینامه دوره آموزشـي و مدت اعتبـار آن بايد مطابق 
دسـتورعمل وزارت باشـد. کارکنان موظف هسـتند پس از انقضای مدت اعتبار نسبت به تمديد 

آن اقدام نمايند.
6- کارکنـان دسـت انـدرکار مـواد غذايـي چنانچه مبتا به يک بیماری مسـری باشـند 
فقـط پـس از درمـان و رفـع عائـم و بـا گواهي سـامت از پزشـک مـي توانند مشـغول به 

شوند. کار 
7- کارکنـان دسـت انـدرکار مـواد غذايـي در صورتـي کـه مبتـا بـه بیمـاری هايـي با 
عائمـي نظیـر عطسـه، سـرفه، يـا آب ريـزش بینـي مزمـن گردند، بـه گونه ای کـه باعث 
تخلیـه ترشـحات از چشـم، بیني يـا دهان شـود، نبايد در معرض تماس مسـتقیم بـا افراد 
حسـاس )نظیـر بیمـاران، کودکان، سـالمندان( يـا مواد غذايـي، تجهیزات تمیـز، ظروف يا 

سـطوحي کـه بـه طـور مسـتقیم با مـواد غذايـي در ارتباط اسـت قـرار گیرند.
8- چنانچـه در کارکنـان دسـت انـدرکار مـواد غذايـي عائـم زيـر مشـاهده گـردد بايد 

اقدامـات احتیاطـي در نظـر گرفته شـود.
8-1- اسهال و استفراغ : توقف کار و ترک محیط کار تا 24 ساعت پس از پايان عائم.

8-2- زردی :توقـف کار و بـرای شـروع مجـدد کار نیـاز بـه گواهـي سـامت از پزشـک 
باشـد. مي 

8-3- تـب و گلـودرد: بـرای فـرد مورد نظر محدوديـت کار با مواد غذايـي در نظر گرفته 
شـود بـه نحـوی کـه ارتبـاط مسـتقیم با مـواد غذايـي يا سـطوحي که مـواد غذايـي با آن 
در ارتبـاط اسـت متوقـف گردد و برای شـروع مجدد کار نیاز به گواهي سـامت از پزشـک 
مـي باشـدولي چنانچـه فرد در محـل هايي که افراد حسـاس وجـود مانند بیمارسـتان ها، 
مهدکـودک هـا، خانـه سـالمندان مشـغول به کار اسـت بـرای فـرد ممنوعیت کار بـا مواد 
غذايـي در نظـر گرفتـه شـود وکار بـه طور کامـل متوقف گردد و شـروع مجدد بـه کار نیاز 

به گواهي سـامت از پزشـک دارد.
8-4- جـوش، زخـم بـاز يـا سـوختگي بـر روی دسـت و مـچ ها:چنانچـه بـر روی دسـت 
سـوختگي، ضايعـات چرکیـن مانند جوش يـا زخم وجـود دارد که امکان پوشـش کامل آن با 

دسـتکش نیسـت کار متوقف گردد.

ماده 3 :  لباس و وسایل حفاظت فردی کارکنان مراکز
1- کارکنـان دسـت انـدرکار مـواد غذايي هنـگام کار بايد از روپوش تمیز با رنگ روشـن 

)غیـر تیره( متناسـب با نوع کار اسـتفاده نمايند.
2- روپوش کار بايد بدون لک و پارگي باشد و به طور منظم شسته شود.

3- لبـاس کار سـاير کارکنـان بايـد تمیز و بـدون لک و پارگي باشـد )اسـتفاده از لباس 
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هـای سـنتي و معمولـي در سـاير کارکنان 
بامانع اسـت(

4- اسـتفاده از کاه درکارکنـان دسـت 
انـدرکار مـواد غذايـي الزامـي اسـت.

5- در صورتـي کـه احتمـال آلودگـي بـا 
خـون يا سـاير آلودگي ها وجـود دارد مانند 
)تمیـز کـردن و خردکردن گوشـت و امثال 
آن در گوشـت فروشـي ها( بايد از پیش بند 

ضـدآب و چکمه اسـتفاده گردد.
6- کارکنـان دسـت اندرکار مـواد غذايي 
موظـف هسـتند پـس از تغییـر فعالیـت يا 
اتمـام کار لبـاس کار خود را تعويض نمايند.
7- کارکنان دسـت انـدرکار مواد غذايي بايد 

هنـگام توقـف فعالیـت و در زمان اسـتراحت يا 
استفاده از توالت روپوش خود را تعويض نمايند.

8- مـوی سـر کارکنـان دسـت انـدرکار 
مـواد غذايـي ترجیحا کوتـاه باشـد، در غیر 
اينصـورت بايد موها در پشـت سـر بسـته و 
کامـا در زير کاه پوشـیده گردد همچنین 

موهـا بايـد بـه طور مرتب شسـته شـود.
در  اسـتحمام  صـورت  در  کارکنـان   -9
محـل کار موظف به داشـتن وسـايل نظافت، 
شستشـو و اسـتحمام اختصاصي مي باشـند.

10- کارکنـان بايد دارای محل مشـخص 
برای نگهداری وسـايل شـخصي باشـند.

11- تماس مسـتقیم دسـت با مواد غذايي 

آماده مصرف مجاز نمي باشـد و در صورت لزوم بايد از وسـايل مناسـب نظیر دسـتکش يکبار 
مصرف، انبرک، کاردک، قاشـق و وسـايل توزيع مواد غذايي اسـتفاده گردد.

12- درصورتـي کـه در کارکنـان دسـت انـدر کار مـواد غذايي از دسـتکش يکبـار مصرف 
اسـتفاده مـي گردد رعايـت مـوارد زير الزامي اسـت:

1.  قبل از پوشیدن دستکش و بعد از تعويض دستکش دست ها با آب و صابون شسته شود.
2.    از دستکش برای يک فعالیت استفاده گردد و هنگام تغییر فعالیت دستکش ها تعويض گردد.

3.  بین تماس دست با مواد خام و پخته دستکش ها تعويض گردد.
4.  هنـگام آلودگـي، دسـتکش هـای يکبار مصرف تعويض گردد و از شستشـو و اسـتفاده 
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مجدد از دسـتکش خـودداری گردد.

ماده 4 : رفتار بهداشتي کارکنان مراکز
1- خـوردن و آشـامیدن در محل آماده سـازی مواد غذايي يا سـطوحي کـه مواد غذايي 

به طور مسـتقیم با آن در ارتباط اسـت ممنوع مي باشـد.
2-کارکنـان بايـد از عطسـه، سـرفه و نیـز فـوت کـردن بـر روی مـواد غذايي کـه بدون 
پوشـش اسـت يا سـطوحي که به طور مسـتقیم بـا مواد غذايـي در ارتباط اسـت خودداری 

نمايند و هنگام عطسـه و سـرفه از دسـتمال اسـتفاده نمايند.
3- کارکنـان بايـد از ريختن آب دهان و بینـي در محیط کار خودداری کرده و اخاط بیني 

و سـینه را با دسـتمال کاغذی گرفته در سطل آشغال سرپوش دار بريزند.
4- مصرف سیگار، قلیان و نیز آماده سازی آن در کلیه مراکز ممنوع مي باشد.

5- کارکنـان دسـت انـدرکار مـواد غذايـي در حیـن کار شـخصاً حـق دريافـت ب هـای 
کاالی فروختـه شـده از مشـتری را ندارنـد.

6- استفاده از الک، ناخن مصنوعي در کارکنان دست اندرکار مواد غذايي ممنوع مي باشد.
7- کارکنـان دسـت انـدرکار مـواد غذايـي بايد همـواره ناخن هـای خود را کوتـاه کنند 

تـا از تجمـع آلودگـي در زيـر آن ها جلوگیـری گردد.
8- اسـتفاده از جواهـرات و زيـورآالت در کارکنـان دسـت انـدرکار مـواد غذايـي ممنوع 

اسـت، ولـي حلقه سـاده ازدواج مسـتثني مي باشـد.
9- در کارکنـان دسـت انـدرکار مـواد غذايـي در صورتـي کـه محـل هـای قابـل رويت 
بـدن از جملـه دسـت و آرنـج دارای بريدگـي يـا زخم باشـد بايد بـا يک باند ضـدآب کاما 
پوشـیده شـود و نـوار زخـم يـا باند به رنگ روشـن باشـد به طوری کـه اگر در حیـن کار از 

دسـت خارج گـردد کامـا قابل رويت باشـد.
10- درصورتـي کـه درکارکنـان دسـت انـدرکار مـواد غذايـي زخم يـا بريدگـي بر روی 
دسـت يـا مـچ باشـد بايـد با يـک نوار يـا باند ضـد آب کاما پوشـیده شـود و از دسـتکش 

يکبـار مصـرف اسـتفاده گردد.
11- درصورتـي کـه در کارکنـان دسـت انـدرکار مـواد غذايـي بـر روی دسـت بريدگي، 
سـوختگي، تـاول يـا جـوش هـای چرکیـن وجـود دارد و امکان پوشـیدن کامـل آن وجود 
نـدارد بايـد کار در قسـمت تهیه، حمل و نقل و سـرو کردن و نیز سـطحي کـه مواد غذايي 

بـه طور مسـتقیم بـا آن در ارتباط اسـت متوقـف گردد.
12- توصیـه مـي گردد کارکنان دسـت اندرکار مـواد غذايي هر روز قبل از شـروع و بعد 

از خاتمه کار اسـتحمام نمايند.
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13- بـه منظـور رعايـت و حفـظ بهداشـت چشـم کارکنـان بايـد از خیره شـدن به نور 
خورشـید، نورافکـن و سـاير منابـع قوی نور خـودداری کرده، همچنین بـرای مدت طوالني 

بـه کار مشـخصي خیـره نشـده و در موارد ضـروری از عینک اسـتفاده کنند.
14- ورود افراد متفرقه به محل تهیه، آماده سازی و حمل مواد غذايي ممنوع مي باشد.

تبصره : حضور بازرس، مدير، مالک يا متصدی با رعايت موازين بهداشتي بامانع است.

ماده :5 شستشوی دست ها درکارکنان مراکز
1-کارکنـان بايـد در مـوارد زير دسـت ها را مطابق راهنمای شستشـوی دسـت با آب و 

صابون مايع بشـويند.
1-1-هنگام رويت آلودگي بر روی دست

2-1-پس از دست زدن به تجهیزات يا ظروف کثیف
2-2-قبل از شروع کار

2-3-بعد از دست زدن به مواد غذايي خام از قبیل گوشت، سبزيجات و امثال آن
2-4-بین کار کردن با مواد غذايي خام و کار کردن با مواد غذايي آماده مصرف

2-5-در طـي آمـاده سـازی مـواد غذايـي )در صـورت وقفـه و انجام فعالیـت ديگر نظیر 
پـاک کردن سـطوح و تماس بـا آلودگي(

2-6- بعد از خوردن و آشامیدن
2-7- پس از استفاده از توالت

2-8- بعد از عطسه و سرفه و استفاده از دستمال يکبار مصرف
2-9- دست زدن به بیني، گوش، دهان، موها و يا ساير قسمت های بدن

2-10- بعد از استراحت، مصرف سیگار، قلیان و موارد مشابه
2-11- بعد از حمل پسماند، قبل از پوشیدن دستکش و هنگام تعويض دستکش ها

2- در کارکنـان دسـت انـدرکار مواد غذايي نبايد اسـتفاده از محلول هـای ضد عفوني 
کننـده بـا پايه الکلي جايگزين شستشـوی دسـت ها گردد.

3- درکارکنـان دسـت انـدرکار مـواد غذايـي چنانچـه پـس از شستشـوی دسـت از 
محلـول هـای ضدعفونـي کننـده بـا پايه الکلـي اسـتفاده مي گـردد نبايد دسـت به طور 
مسـتقیم بـا مـواد غذايـي و يـا سـطوحي که بـه طور مسـتقیم با مـواد غذايـي در ارتباط 

اسـت تمـاس داشـته باشـد و بايـد از دسـتکش اسـتفاده گردد.
ماده :6 راهنمای شستشوی دست ها

6-1- شستشوی دست ها بايد مطابق دستورعمل و مطابق مراحل ذيل انجام گردد.
6-2-چنانچـه پروتـز و يـا اجـزای مصنوعي در دسـت يـا مچ هـا وجـود دارد بايد کاما 
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شسـته شود.
6-3-  شستشـوی دسـت بايد در سـینک های مخصوص که برای شستشـوی دسـت ها 

تعبیه شـده اسـت انجام گردد.
6-4- روش شستشـوی دسـت بايـد به صـورت مصور در محـل نصب گردد .اسـتفاده از 

سـاير روش هـای اطاع رسـاني نیز بامانع اسـت.
ماده :7 استعمال دخانیات

1- هرگونه عرضه و اسـتعمال دخانیات )سـیگار، قلیان و سـاير مواد دخاني( و تبلیغات 
در مراکز ممنوع اسـت.
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2- فروش و عرضه دخـانیـات از سوی افراد فـاقد پــروانه فـروش ممنـــوع است.
3- عرضـه يـا اسـتعمال دخانیات بر اسـاس مـاده 36 آيین نامه اجرايي بـه عنوان تخلف 

در نظرگرفتـه مي شـود و بايد با متخلـف برخورد گردد.
4- ممنوعیـت اسـتعمال دخانیـات بايـد با ابزار و تابلوهای مناسـب، در محل مناسـب و 

در معـرض ديـد عموم نصـب گردد.
فصل چهارم : بهداشت ابزار و تجهیزات

ماده 24: بهداشت یخچال، فریزر و سردخانه

- سـردخانه، يخچـال و فريـزر بايـد مجهـز به دماسـنج سـالم باشـند )در يخچـال های 
فاقـد دماسـنج، بايـد از دماسـنج پرتابـل بـرای کنتـرل دوره ای دما اسـتفاده گردد(. 

- کلیه يخچال ها و فريزرها بايد سالم، تمیز و فاقد بوی نامطبوع باشد.
- يخچال های ويتريني بايد دارای دماسـنج های سـالم که حباب آن روی قشـر بااليي 

کاال قـرار گرفتـه و با آن در تماس اسـت باشـد تا کنترل دما میسـر گردد.
- فريزرهـا بايـد قادر به حفظ دمای)18-( تا )24-( درجه سلسـیوس يا پايین تر باشـنددر 
مراکـز عرضـه محصوالت غذايي مانند گوشـت فروشـي و ماهـي و امثال آن ) بـه طور کلي با 
در نظـر گرفتـن نوسـانات دمـا طـي مدت فـروش که با مقادير کم قابل چشـم پوشـي اسـت 

ايـن دمـا نبايد جز در مـورد طبقه باالی فريـزر از)15-( درجه سلسـیوس باالتر رود.
- يخچـال هـای ويترينـي بـرای نگهـداری کوتـاه مـدت کاالهـای منجمـد طراحي شـده 

انـد و محصـوالت منجمد ماننـد ماهي 
نبايـد مدت زيـادی در ايـن يخچال ها 
نگهـداری گـردد.در صـورت نیـاز بـه 
نگهـداری طوالنـي بايـد از فريـزر يـا 

سـردخانه اسـتفاده شود.
- محصوالت گوشـتي خـام مانند 
ماهـي و میگـو کـه غیرمنجمـد يا تا 
حـدودی رفـع انجمـاد شـده را نبايد 
يخچـال  در  کـردن  انجمـاد  بـرای 
ويترينـي گذاشـت. ايـن دسـتگاه ها 
فاقـد توان الزم جهت انجماد هسـتند.
 - مشـخصات سردخانه مواد غذايي 
بايـد بـا اسـتاندارد ملي شـماره1899 
تاسیسـات، تجهیـزات فنـي بهداشـت 
غذائـي  مـواد  سـردخانه  نگهـداری  و 
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»مطابقت داشـته باشـد.
- درهـای سـردخانه بايـد از داخـل و خـارج 

قابـل باز شـدن باشـد.
- داخـل سـردخانه بـه تعـداد کافـي پالـت از 
جنـس فلـز زنـگ نـزن اسـتفاده شـده و تمـام 
اجنـاس داخـل ظـروف يا پوشـش های مناسـب 
و بـه تفکیـک و مجـزا از هـم نگهـداری گـردد.
چنانچه از پالت چوبي يا سـاير پالت ها اسـتفاده 
مـي گـردد بايد فاقـد خلل و فـرج بـوده و دارای 

سـطح صـاف و قابـل نظافت باشـد.
- در ســردخانه هائـي کـه ورود و خروج کاال 
زيـاد اسـت در ورودی اتـاق هـای سـرد نبــايد 
مستقیمــأ بـه محیط خارج سـردخانه باز شـود 
و الزم اسـت فضـای بستــه جلــوی در تعبیــه 

گـردد.
- در اتـاق های سـرد چـراغ های روشـنائي و 
کلیدهـای قطـع و وصـل آن بايسـتي از نوع ضد 
رطوبـت و مناسـب بـرای شـرايط کار اتـاق های 
مذکـور باشـد.توصیه می گـردد يک چـراغ جهت 
نشـان دادن روشـن يـا خامـوش بـودن چـراغ 
هـای داخـل اتـاق سـرد بیـرون از اتـاق و بـاالی 
در نصـب شـود، پیشـنهاد می گـردد چراغـي بـه 

منظـور تامیـن حداقـل ديد بطـور دائم 
در اتاق سـرد، روشـن باشـد.

- در اتـاق هـای سـرد پريـز و فیـوز 
توصیـه  گردد.ضمنـاً  نصـب  نبايـد 
بـکار  از  امـکان  صـورت  در  مي شـود 
بـردن جعبـه تقسـیم در داخـل اتـاق 
هـای سـرد اجتنـاب گـردد، در صورت 
اجبـار بايسـتي از جعبه تقسـیم از نوع 

ضـد رطوبـت اسـتفاده شـود.
و  ترانزيتـي  هـای  سـردخانه  در   -
توزيعـي حداقـل هر شـش مـاه يکبار و 
در سـاير انواع سـردخانه ها پـس از هر 
بار تخلیـه، اتاق مذکور بايـد گندزدايي 

و شستشـو گردد.

ماده : 25 بهداشت ظروف و 
تجهیزات 

- ظـروف مـورد اسـتفاده در مراکـز 
 Food( بايد مناسـب بـرای مواد غذايـی

grade( باشـند. 

- ظـروف حـاوی مـواد زيـر را نبايد 
بـرای طبـخ يـا نگهـداری غذاهـای بـا 
سـرکه،  باال)PH>7/4(ماننـد  اسـیديته 

آبلیمـو و امثـال آن اسـتفاده نمـود.
1- ظـروف از جنـس سـربي يـا هـر نوع ظـروف دارای سـرب نظیـر ظروف سـرامیک و 

دار لعاب 
2- ظروف از جنس روی نظیر ظروف گالوانیزه
3- ظروف منبت کاری و دارای تراشه های فلزی

4- ظروف از جنس مس و آلیاژهای مسي نظیر برنج
5- ظروف از جنس چدني

6- جنـس سـطوح و ظروفـي که مواد غذايي در ارتباط مسـتقیم با آن اسـت بايد دارای 
شـرايط زير باشد:

1( سالم و فاقد رنگ باشد.
2( با دوام، مقاوم نسبت به خوردگي و غیرجاذب باشد.

73



3( از ضخامت و وزن کافي جهت شستشوی مکرر برخوردار باشد.
4( دارای سطح صاف و به آساني قابل تمیز کردن باشد.

5( فاقد شکستگي، درز و شکاف های باز، ترک، تراشه، حفره و عیوب مشابه باشد.
6( فاقد زاويه های داخلي تیز، گوشه، کنار و شکاف باشد.

7( ايجاد طعم يا بو در مواد غذايي ننمايد.
8( اسـتفاده از ظروفـي کـه سـطح مینـا کاری شـده آن در تمـاس با مواد غذايي اسـت 

ممنوع اسـت.
9( اسـتفاده از ديـگ و ظـروف مسـي اندود نشـده برای مـواد غذايي ممنوع اسـت بجز 
در مـواردی کـه ظـروف مسـي بـا روش مناسـب و بـا فلزاتي از قبیـل قلع، اسـتیل و نیکل 
پوشـش داده شـده انـد بامانـع اسـت.)هنگام شستشـوی اين نـوع ظروف نبايد در سـطح 

ظرف خـراش ايجـاد گردد(
10( مـس و آلیاژهـای مـس مانند برنج نبايسـتي برای تماس با مواد غذايـي که pH کمتر از 

6 دارند به عنوان مثال سـرکه و آب میوه، اسـتفاده شـد.
11( چـوب هـای سـخت نظیر چوب افـرا و چوب های غیرجاذب که فاقـد ترک خوردگي، 
شـکاف و حفـره بـوده و سـطح آن قابل تمیزکردن باشـد را مي تـوان برای تختـه های برش، 
بلـوک هـای برش، میز نانوايي، شـیريني پزی، ظروفـي نظیر وردنه، ظروف شـیريني، و نظیر 

آن استفاده کرد.
12( چـوب های پرداخت نشـده )فاقد سـطح صـاف و داری خلل و فرج( نبايسـتي به عنوان 
سـطوح آمـاده سـازی مـواد غذايـي )نظیر تختـه برش و میـز کار(، پالـت و نیز سـطوح ذخیره 

سـازی مواد غذايي اسـتفاده گردد.
13( نبايـد از ابـر يـا اسـفنج بـرای تمیـز کردن سـطوح مرتبط با مـواد غذايي اسـتفاده 

گردد.
14( ظـروف خمیرگیـری بايـد صـاف، تمیـز و بدون درز باشـد و توصیه مي گردد شـیر 

آب گـرم و سـرد بـاالی اين ظروف نصب شـده باشـد.
15( در نانوايـي ظـروف خمیرگیـر عاوه بـر دارا بودن شـريط مندرج در بنـد)14-4-25(

بهتر اسـت از خمیرگیر متحرک به منظور تسـهیل در شستشـو اسـتفاده گردد.
16( کلیـه وسـايل و تجهیـزات در قصابـي مورد اسـتفاده بايد با اسـتاندارد ملي شـماره 

4851 مطابقت داشـته باشد.

ماده : 39   مشخصات ساختماني مراکز
1-39 مشخصات ديوار محل طبخ مواد غذايي

1- پوشـش ديـوار محـل طبخ )نظیر آشـپزخانه، تولید لبنیات، تهیه ترشـیجات، شـورجات، 
عصاره گیری، نانوايي، سـبزی خردکني، قهوه خانه، آبدارخانه، گرمخانه و امثال آن( بايد حداقل 
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تـا ارتفـاع 270 سـانتیمتر از جنـس سـنگ، 
سـرامیک يا کاشي سـالم به رنگ روشن، تمیز 

و قابل نظافت باشـد.
2- چنانچـه ارتفـاع ديـوار بیـش از 270 
سـانتیمتر اسـت بايد تا زير سـقف از جنس 
سـنگ، سـرامیک يا کاشـي سـالم بـه رنگ 

روشـن، تمیـز و قابل نظافت باشـد.
3- بايـد پوشـش ديـوار اطـراف تنـور و 
کبـاب پـز از جنس مصالح نسـوز و سـالم يا 

ورق اسـتیل بهسـازی شـده باشد.
4- چنانچـه محل طبخ و سـالن پذيرايي 
مشـترک باشـد )مانند برخي از مراکز طبخ 
و عرضـه کلـه پاچـه( بايـد پوشـش همـه 
جنـس  از  و  طبـخ  محـل  مطابـق  محـل 
سـنگ، سـرامیک يـا کاشـي سـالم، تمیز و 

قابـل نظافت باشـد.

2-39 مشخصات ديوار محل فرآوری و 
بسته بندی مواد غذايي

1- پوشـش ديـوار محـل فـرآوری )نظیـر 
مراکز تولید يخ، تهیه آبمیوه و بسـتني و امثال 
آن( بايـد حداقـل تا ارتفـاع 270 سـانتیمتر از 
جنـس سـنگ، سـرامیک يا کاشـي سـالم به 

رنـگ روشـن، تمیـز و قابل نظافت باشـد.
2- چنانچـه ارتفـاع ديـوار بیـش از 270 
سـانتیمتر اسـت بايد تا زير سـقف از جنس 
سـنگ، سـرامیک يا کاشـي سـالم بـه رنگ 

روشـن، تمیـز و قابل نظافت باشـد.

3-39 مشخصات ديوار محل عرضه 
محصوالت خام دامي

عرضـه  محـل  ديـوار  پوشـش   -1
محصـوالت خام دامـي نظیر گوشـت، مرغ، 

ماهي بايـد حداقل تا ارتفاع270 سـانتیمتر 
از جنس سـنگ، سـرامیک يا کاشـي سـالم 

بـه رنـگ روشـن و قابـل نظافـت باشـد.
3- چنانچـه ارتفـاع ديـوار بیـش از270 
سـانتیمتر اسـت بايد تا زير سـقف از جنس 
سـنگ، سـرامیک يا کاشـي سـالم بـه رنگ 

روشـن، تمیـز و قابل نظافت باشـد.

4-39 مشخصات ديوار سالن پذيرايي
پذيرايـي  سـالن  ديـوار  پوشـش   -1
بايـد سـالم، تمیـز و قابـل نظافـت باشـد و 

باشـد. نـم  و  رطوبـت  بـدون  همچنیـن 
2- چنانچه سـالن پذيرايي با آشـپزخانه 
يـا محل طبخ مشـترک باشـد بايد پوشـش 
سـالن پذيرايـي مطابق پوشـش محل طبخ 

يا فرآوری باشـد.
در  نورپـردازی  و  تزئینـات  کاربـرد   -4

اسـت. بامانـع  پذيرايـي  سـالن  ديـوار 

5-39 مشخصات ديوار مراکز عرضه مواد 
غذايي.

1- پوشـش ديـوار مراکـز عرضـه نظیـر 
خشـکبار، عرضه لبنیات، ترشـیجات، خوارو 
بـار فروشـي و امثـال آن بايـد قابـل نظافت 
باشـد و همچنیـن تمیـز، بـدون رطوبـت و 

باشـد. نم 
2- چنانچـه محـل عرضـه بـا محل طبخ 
يـا فـرآوری مشـترک باشـد بايـد پوشـش 
محـل عرضه مطابق پوشـش محـل طبخ يا 

باشـد. فرآوری 
3- مشـخصات ديـوار انبـار مـواد غذايي 
پوشـش ديـوار انبـار مـواد غذايـي ازکـف تا 
زيـر سـقف از جنـس مصالـح مقـاوم )نظیر 
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سنگ،کاشـي، سـیمان و امثـال آن( و قابل 
بـدون  تمیـز،  همچنیـن  و  باشـد  نظافـت 

رطوبـت و نـم باشـد.

7-39 مشخصات ديوار سردخانه مواد 
غذايي 

ديوار سـردخانه بايـد از مصالح صاف، قابل 
نظافـت، ضد زنگ و خوردگـي، مقاوم در برابر 

سـرما، بدون درز و شـکاف و تمیز باشد.

8-39 مشخصـات کف محل طبـخ مواد 
غذايي

1- کـف محـل طبـخ )نظیر آشـپزخانه، 
تولیـد لبنیات، تهیه ترشـیجات، شـورجات، 
عصـاره گیـری نانوايـي سـبزی خردکنـي، 
قهوه خانه، آبدارخانه، گرمخانه، شستشـوی 
ظـروف و تجهیـزات و امثـال آن(، بايـد از 
جنس سـنگ، سـرامیک يـا موزائیک صاف، 
بدون درز و شکسـتگي و تمیز باشد و دارای 
شـیب مناسـب به سـمت فاضاب رو باشد.
2- کـف بايـد دارای کف شـور بـه تعداد 
مـورد نیـاز و مجهـز بـه شـتر گلـو بـوده و 

نصـب تـوری ريـز روی آن الزامـي اسـت.
3- اسـتفاده از فـرش يا موکـت و امثال آن 
در محل طبخ يا آشـپزخانه ممنوع مي باشـد.

9-39 مشـخصات کـف محـل فـرآوری 
غذايي مـواد 

1- کـف محـل تهیـه، فـرآوری و بسـته 
بنـدی )نظیـر مراکز تولید يـخ، تهیه آبمیوه 
و بسـتني و امثال آن( بايد از جنس سـنگ، 
سـرامیک يـا موزائیـک صـاف، بـدون درز و 
دارای شـیب  و  باشـد  تمیـز  و  شکسـتگي 

مناسـب بـه سـمت فاضاب رو باشـد.
2- اسـتفاده از فرش يا موکت و امثال آن در 

محل فرآوری مواد غذايي ممنوع مي باشـد.
39-9. -3-نصـب ورقـه های السـتیکي 
در مجـاور سـینک ظرفشـويي يـا يخچـال 
و آبسـردکن جهـت جلوگیـری از لغزندگي 

اسـت. بامانع 

10-39 مشخصات کف محل عرضه 
محصوالت خام دامي

1- کـف محـل عرضـه محصـوالت خـام 
دامـي نظیـر گوشـت، مـرغ، ماهـي بايـد از 
جنس سـنگ، سـرامیک يا موزايیـک صاف، 
بدون درز و شکسـتگي، و تمیز باشـد و دارای 
شـیب مناسـب به سـمت فاضاب رو باشـد.
2- اسـتفاده از فـرش يـا موکـت و امثال 
آن در محـل عرضـه محصـوالت خـام دامي 

ممنـوع مي باشـد.
3- نصـب ورقه های السـتیکي در مجاور 
سـینک ظرفشـويي يا يخچال و آبسـردکن 
جهـت جلوگیری از لغزندگي بامانع اسـت.

11-39 مشخصات کف سالن پذيرايي
1- پوشـش کـف سـالن پذيرايـي بايـد 
از جنـس مقـاوم و قابـل نظافـت باشـد .در 
بايـد  ناصـاف  از سـطوح  اسـتفاده  صـورت 
رعايـت مسـايل ايمنـي مدنظـر قـرار گیرد.

2- کـف سـالن پذيرايـي بايـد دارای کف 
شـور به تعـداد مـورد نیاز، مجهز به شـترگلو 
بـوده و نصب توری ريز روی آن الزامي اسـت.

تکنولـوژی  از  اسـتفاده  صـورت  در   -3
مـدرن )شستشـوی مکانیکي( بـرای نظافت 
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کـف، نصـب کـف شـور الزامي نیسـت.
4-اسـتفاده از فـرش، موکـت و امثال در 
سـالن پذيرايـي بامانع اسـت و بايد همواره 
تمیـز باشـد و تدابیر الزم بـه منظور نظافت 

يـا شستشـوی آن در نظر گرفته شـود.

12-39 مشخصات کف انبار مواد غذايي
1- پوشـش کـف انبـار بايـد از جنـس 
مقـاوم، صـاف، تمیـز و قابـل نظافت باشـد.
2- کـف انبـار بايـد دارای کـف شـور به 
تعـداد مـورد نیـاز و مجهز به شـترگلو بوده 
و نصـب تـوری ريـز روی آن الزامي اسـت.

تکنولـوژی  از  اسـتفاده  درصـورت   -3
مـدرن )شستشـوی مکانیکي( بـرای نظافت 

کـف، نصـب کـف شـور الزامـي نیسـت.
5-اسـتفاده از فـرش يـا موکـت و امثـال 

آن در کـف انبـار ممنـوع مي باشـد.

13-39 مشخصات کف سردخانه مواد 
غذايي

1- کـف سـردخانه بايد از مصالح صـاف، قابل 
نظافت، ضد زنگ و خوردگي و بدون درز و شکاف 
و تمیز باشـد.در کف سـردخانه درصورت امکان از 
نصب کف شـور در اتاق های سـرد اجتناب شـود.

2- در صـورت ضـرورت نصـب کف شـور، 
دهانـه خروجـي آن در کـف بايـد درپـوش 
داشـته باشـد در ضمـن نحـوه لولـه گـذاری 
چنـان باشـد کـه از يـخ زدگـي و همچنیـن 
ورود جانـوران مـوذی بـه داخـل سـردخانه 

جلوگیـری شـود.

14-39 مشخصات کف مراکز عرضه 
مواد غذايي

مـواد  عرضـه  مراکـز  کـف  پوشـش   -1
غذايـي )نظیـر خشـکبار، عرضـه لبنیـات، 
فروشـي، عطـاری  بـار  ترشـیجات، خـوارو 
و امثـال آن( بايـد از جنـس مقـاوم، صـاف، 
بـدون درز و شـکاف و قابـل نظافـت باشـد.

2- وجود کف شور در مراکز عرضه مواد غذايي 
الزامـي نبوده ولي در صورت شستشـو نصب کف 
شور الزامي است بصورتي که تحت هیچ شرايطي 

فاضاب تولیدی در محیط رها نگردد.

 15-39 مشخصات سقف محل طبخ 
مواد غذايي

1- سـقف محـل طبخ )نظیر آشـپزخانه، 
تولیـد لبنیات، تهیه ترشـیجات، شـورجات، 
عصـاره گیـری، نانوايـي سـبزی خردکنـي، 
قهـوه خانـه، آبدارخانـه، گرمخانـه و امثـال 
بايـد بـدون درز و شـکاف، بـه رنـگ  آن( 

روشـن، صـاف و قابـل نظافت باشـد.
2- لـوازم تعبیـه شـده در سـقف )بـرای 
مثـال المـپ( بايـد بـه گونـه ای باشـد کـه 
تجمـع کثیفـي، تراکـم بخـار آب و ريـزش 

ذرات بـه حداقـل برسـد.
در  کاذب  سـقف  وجـود  صـورت  در   -3
آشـپزخانه و محـل طبـخ مـواد غذايـي بايد 
بـدون درز و شـکاف، صـاف، به رنگ روشـن، 
ضـد حريـق، رطوبـت و قابـل نظافت باشـد.

16-39 مشخصات سقف محل فرآوری 
مواد غذايي

1- در محـل فرآوری مـواد غذايي )نظیر 
مراکـز تولیـد يـخ، آبمیوه و بسـتني و امثال 
آن( سـقف بايـد بـدون درز و شـکاف، بـه 
رنگ روشـن، صـاف و قابـل نظافت باشـد.
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2- لـوازم تعبیـه شـده در سـقف)برای مثـال المـپ( بايـد به گونـه ای باشـد که تجمع 
کثیفـي، تراکـم بخـار آب و ريـزش ذرات به حداقل برسـد.

3- درصـورت وجـود سـقف کاذب بايـد بدون درز و شـکاف، صاف، به رنگ روشـن، ضد 
رطوبـت و قابل نظافت باشـد.

17-39 مشخصات سقف محل عرضه محصوالت خام دامي
1-سـقف محـل فـرآوری مـواد غذايـي بايد بـدون درز و شـکاف، به رنگ روشـن، صاف 

و قابل نظافت باشـد
2-لـوازم تعبیـه شـده در سـقف )بـرای مثـال المـپ( بايد به گونـه ای باشـد که تجمع 

کثیفـي، تراکـم بخـار آب و ريـزش ذرات به حداقل برسـد.
3-در صـورت وجـود سـقف کاذب بايـد بدون درز و شـکاف، صـاف، به رنگ روشـن و ضد 

رطوبـت و قابل نظافت باشـد.

18-39 مشخصـات سقـف سـالـن پذيرايـي
1-سقف سالن پذيرايي بايد تمیز و قابل نظافت باشد

2-بکارگیـری انـواع روش هـای زيبا سـازی و نورپردازی در سـقف سـالن پذيرايي بامانع 
اسـت و بايـد همواره تمیز باشـد.

3-استفاده از سقف کاذب در سالن پذيرايي بامانع است.
4-در صورتي سـالن پذيرايي و محل طبخ مشـترک باشـد بايد مشـخصات سـقف سـالن 

پذيرايي مشـابه سـقف محل طبخ باشـد.

19-39 مشخصات سقف انبار مواد غذايي
1-سقف انبار بايد تمیز، قابل نظافت و فاقد رطوبت باشد.

2-درصـورت وجـود سـقف کاذب در انبـار مـواد غذايـي بايـد بـدون درز و شـکاف، ضد 
حريـق، رطوبـت و قابـل نظافت باشـد.

20-39 مشخصات سقف سردخانه مواد غذايي
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1-سـقف سـردخانه بايـد از مصالـح صـاف، قابـل نظافـت، ضد زنـگ و خوردگـي، بـدون درز و 
شـکاف و مقـاوم در برابر سـرما باشـد.

2-در صـورت کاربـرد سـقف کاذب در سـردخانه بايد تهويـه فضای باالی سـقف کاذب )فضای ما 
بیـن سـقف کاذب و سـقف اصلي( برای جلوگیـری از تقطیر آب در نظر گرفته شـود.

3-جهـت پوشـش سـقف سـردخانه مي تـوان از پانلهـای پیـش سـاخته اسـتفاده نمـود در اين 
صـورت بايـد شـرايط فنـي الزم را از نظـر مقاومـت هـای سـازهای، حرارتـي و رطوبتي دارا باشـد.

21-39 مشخصات سقف مراکز عرضه مواد غذايي
1-سقف مراکز عرضه بايد تمیز و قابل نظافت باشد.

2-استفاده از سقف کاذب در مراکز عرضه مواد غذايي بامانع است.

ماده : 40 رستوران در فضای باز
1- در رسـتوران سـنتي، چايخانـه هـا، قهـوه خانـه، کافـه قنـادی و امثـال آن در نظـر 

گرفتـن سـالن پذيرايـي در فضـای بـاز بامانع اسـت.
2- بايـد تدابیـر الزم جهـت جلوگیـری از ورود حیوانـات اهلـي و جونـدگان در محـل 

پذيرايـي در نظـر گرفته شـود.
3- در صورتـي کـه سـالن پذيرايي در فضای باز تعبیه شـده اسـت بايد نزديـک مراکز تولید 

آالينـده يا ايسـتگاه های پمـپ بنزين يا محل پـارک خودرو و امثال آن نباشـد

ماده : 41 تهویه
1- تهويـه در سـالن پذيرايـي بـه نحـوی صـورت گیـرد که همیشـه هـوای داخـل اماکن 

همـواره تـازه، کافـي و عـاری از بو باشـد.
2- میـزان تهويـه آشـپزخانه حداقـل 15 تا 25 مرتبـه تغییر هوا در سـاعت يا 7لیتر در 

ثانیـه بـه ازای هـر نفر در نظر گرفته شـود.
3- هودهـای آشـپزخانه کـه دارای فـن، فیلتـر يـا المـپ هسـتند بايـد مجموعه 

قطعـات در محفظـه هـود قـرار گیرنـد و هـوای آلوده توسـط يک 
کانـال بـه بیـرون منتقـل گردد.
رصـر4- هـوای خروجي هود 
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و هواکـش نبايـد برای مـکان های مجـاور ايجاد 
نمايد. مزاحمت 

5- هودهـا بـا فیلترهـای قابـل تعويـض يا 
شستشـو و همچنین فن هـای تخلیه ای بايد 
100 تـا 120 سـانتیمتر باالتر از سـطح اجاق 

وکبـاب پز نصـب گردند.
6- هنـگام تهويـه بخشـي از هـوا بايـد از 
هـوای تـازه بیـرون جبـران شـود کـه هـوای 
هـوای  درصـد   80 حـدود  بايـد  جبرانـي 

باشـد. خروجـي 
7- در صـورت اعـام دسـتورعمل خـاص از 
سوی شرکت سازنده در خصوص سیستم تهويه، 

هـود يـا هواکش رعايـت آن الزامي اسـت.
8- در سـالن هـای پذيرايي تهويـه بايد به 
گونـه باشـد کـه امـکان تجمـع بـو و بخـارت 
يـا آلودگـي وجـود نداشـته باشـد و بـه طـور 
کلـي سیسـتم تهويـه مصنوعـي يـا مکانیکي 
بايسـتي حداقـل 15 فـوت مکعـب در دقیقه 
10 ) لیتـر در ثانیـه بـه ازای هـر نفـر( هوای 

تـازه را تامیـن نمايد.
9- در توالـت، حمام و رختکن میزان تهويه 
بايد توسـط پنجره هـا يا کانال هـا انجام گیرد 
سیسـتم تهويه 15لیتـر در ثانیه باشـد.)تخلیه 
مکانیکـي بايـد قادر بـه تعويض هـوا حداقل 5 

مرتبه در سـاعت باشد(
10- توصیـه مـي گـردد. فـن هـای تهويه 
توالـت بـه واسـطه بـاز و بسـته شـدن در يـا 

روش شـدن المـپ بـکار بیفتـد.
11- چرخـش هـوای توالـت ، رختشـويي 
خانـه، حمام، آشـپزخانه و محـل جمع آوری 

زبالـه مجاز نیسـت.

ماده : 42 دما و رطوبت

1- توصیـه مي گـردد درجه حرارت 
داخـل سـالن پذيرايـي سـر پوشـیده 
بیـن 25 الـي 30 درجه سلسـیوس در 

نظـر گرفته شـود.
همـواره  غذايـي  مـواد  انبـار  در   -2
بايـد دمـای 21 درجه سلسـیوس برای 
نگهـداری مواد غذايي خشـک و رطوبت 

نسـبي 55 درصـد تامیـن گردد.

ماده 43 : شدت روشنایي
1- شـدت روشـنايي بايد در قسمت 
آمـاده سـازی، بسـته بنـدی و طبـخ 
مـواد غذايي و قسـمت میزهای سـلف 
سـرويس حداقـل 220 لوکـس در نظر 

گرفته شـود.
سـطوحي  در  روشـنايي  شـدت   -2
کـه کارکنـان مـواد غذايي با وسـايل تیز 
و برنـده ماننـد چاقـو، سـاتور، دسـتگاه 
خردکن، چرخ گوشـت، همزن و دستگاه 
بـرش، کار مي کنند حداقل 540 لوکس 

در نظـر گرفته شـود.
و  انبـار  در  روشـنايي  شـدت   -3
سـردخانه حداقـل 100 لوکس در نظر 

گرفتـه شـود.
قسـمت  در  روشـنايي  شـدت   -4
ظـروف  سـازی  ذخیـره  و  شستشـو 
حداقـل 220  تجهیـزات  و  وسـايل  و 

شـود. گرفتـه  نظـر  در  لوکـس 
5- شـدت روشـنايي در سـالن پذيرايي 
حداقـل 200 تـا 220 لوکس در نظر گرفته 

شود.
6- کلیـه منابـع نور در قسـمت طبخ، 
و  نقـل  و  آمـاده سـازی، حمـل  تهیـه، 
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صـورت مجـزا در نظـر گرفتـه شـود و بیش از 
200 نفـر بـه ازای هـر 400 نفـر يک دسـتگاه 
مجـزا برای مـردان و يک دسـتگاه مجزا اضافي 

بـرای زنـان در نظر گرفته شـود.
4- برای هر دسـتگاه توالت يک دستشـويي 

در نظر گرفته شـود.
5- توالت کارکنان بايد خارج از آشـپزخانه 

يـا محل طبخ و فرآوری مواد غذايي باشـد.
حشـرات،  ورود  از  جلوگیـری  جهـت   -6
آلودگـي و کنتـرل بـو در ورودی توالـت بايـد 

بـه صـورت خـودکار بسـته گـردد.
7- توالـت مشـتريان نبايد در محلي باشـد 
که مشـتری از محـل تهیه، فـرآوری يا حمل 

و نقل مـواد غذايي عبـور نمايد.
8- کف سـرويس بهداشـتي بايـد از جنس 
سـنگ، سـرامیک يـا موزايیـک صاف بـوده و 

دارای شـیب مناسـب باشد.
9- ديوار سـرويس بهداشـتي بايد تا زير سقف 

از جنس سـنگ، سرامیک و کاشي باشد.
10- سقف سـرويس بهداشـتي بايد بدون 

شـکاف و قابل نظافت باشـد.
11- اسـتفاده از سـقف کاذب در سـرويس های 

بهداشـتي بامانع است.

ماده : 47 پسماند
1- بـرای جمع آوری پسـماندها بايد زباله 
دان درپـوش دار، زنـگ نـزن، قابل شستشـو، 
قابـل حمـل و با حجم مناسـب و تعداد کافي 

موجود باشـد.
2- زبالـه دان بايـد دارای کیسـه زباله بوده 
و در محل مناسـبي قرار گرفتـه و زباله دان و 

اطـراف آن همواره تمیز باشـد.
3- درخصـوص پسـماندهای مراکـز عرضه 

نگهـداری مـواد غذايـي بايـد دارای پوشـش 
باشد. نشـکن 

ماده : 44 صدا 
1- حداکثـر صـدا در محیـط داخل 50 

دسـي بـل در نظر گرفته شـود.
2- کلیـه تجهیـزات در مراکـز بايـد به 
گونـه ای نصـب گـردد کـه ايجـاد سـر و 

صـدا يـا لـرزش ننمايد.
3- هودهـا و سیسـتم های تهويـه بايد به 
گونـه ای نصـب گردد که صـدای آن ها ايجاد 

مزاحمت برای سـاکنین منطقه را ننمايد.
مـاده :  45 مشخصـات در و پنجـره 

مراکز
1- در و پنجـره هـا بايـد از جنس مقاوم، 
سـالم و بدون زنگ زدگي و پوسیدگي باشد.
پنجـره  تـوری مناسـب در  2- نصـب 

آشـپزخانه يـا انبـار الزامـي اسـت.
3- درصورت اسـتفاده از توری در پنجره 
محـل طبـخ مـواد غذايـي بايد متحـرک و 

قابل تعويض يا شستشـو باشـند.

ماده : 46 سرویس های بهداشتي
بايـد  دستشـويي  و  توالـت  تعـداد   -1
متناسـب با تعـداد کارکنان بـرای زن و مرد 
بـه صـورت جداگانـه در نظرگرفتـه شـود.

2- تعـداد توالـت بـرای کارکنـان بـه 
ازای هـر30 نفـر يک دسـتگاه توالت برای 
مـردان و يـک دسـتگاه توالـت بـرای زنان 

بـه صـورت مجـزا در نظـر گرفته شـود.
3- تعـداد توالت برای مشـتريان به ازای 
هـر 200 نفـر يـک دسـتگاه توالـت بـرای 
مـردان و يک دسـتگاه توالت بـرای زنان به 
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محصوالـت خـام دامـي مانند گوشـت، مرغ 
و ماهـي بايـد بـر اسـاس دسـتورعمل هـا و 

ضوابـط سـازمان دامپزشـکي عمـل گردد.
4- درصورت وجود جايگاه موقت نگهداری 

پسـماند بايد دارای شرايط زير باشد.
5- ديوارها از جنس سـنگ، سـرامیک و 

کاشـي بوده و قابل شستشـو باشـد.
6- دارای کف شـور مناسـب و توری ريز 

باشد.
7- جايـگاه مجهـز بـه شـیر آب گـرم و 

سـرد باشـد.
8- مخـازن زبالـه دردار، قابـل شستشـو، 

تعـداد  بـه  و  بـوده  گندزدايـي و متحـرک 
کافـي موجـود باشـد.

9- در و پنجـره هـا سـالم و دارای توری 
ريز باشـد.

10- تهويه مناسب داشته باشد.
همـواره  پسـماند  موقـت  جايـگاه   -11
تمیـز بـوده، و به صـورت منظم شستشـو و 

گندزدايـي گـردد.
دسـتورالعمل اجرایـی رسـیدگی به 
تخلفات بهداشـتی مراکز تهیـه، تولید 
توزیـع، نگهداری، حمـل و نقل و فروش 
آرایشـی  خوردنی،آشـامیدنی،  مـواد 

بهداشـتی و اماکـن عمومی

مقدمه 
در راسـتای اجـرای قانـون اصـاح مـاده 13 قانون مـواد خوردني، آشـامیدني، آرايشـي و 
بهداشتي و آيین نامه اجرايـي آن، دستورالعمل اجرايي رسیدگي به تخلفات بهداشتي مراکز 
تهیه، تولید، توزيع، نگهداری، حمل و نقــل و فــروش مــواد خوردني ،آشامیدني، آرايشي، 
بهداشتي و اماکن عمومي توسط اين معاونت برای اجرا اباغ مي گــردد . معاونــت هــای 
بهداشـتي دانشـگاه ها و دانشکده های علوم پزشکي موظفند در زمینه رسیدگي به تخلفات 

بهداشــتي مراکــز و امــاکن مذکور بر اساس اين دستور العمل اقدام نمايند.

ماده 1 : تعاریف
در اين دستور العمل اصطاحات ذيل در معاني بیان به کار مي روند.

1-1- آيیـن نامـه : منظـور آيیـن نامـه اجرايـي قانـون اصـاح مـاده 13 قانـون مـواد 
خوردنـي، آشـامیدني، آرايشـي و بهداشــتي مصـوب 92/3/18 مـي باشـد.

1-2-تخلـف : عبـارت اسـت از فعـل يـا تـرک فعلـي کـه در قوانیـن مرتبـط از جملــه 
قــانون اصــالح مــاده 13 قــانون مــواد خوردني، آشامیدني، آرايشي و بهداشتي و آيین 
نامه اجرايي و دسـتورالعمل های آن تخلف و جــرم بهداشــتي تلقــي شـده و طبق قانون 

مسـتوجب مجـازات مي باشـد.
1-3- بازرسـي : به عمل نظارتي گفته مي شـود که هدف از آن بررسـي میزان انطباق شـرايط 

موضوع و محل بازرسي بــا قوانین، مقررات و الزامات بهداشتي ناشي از آن ها مي باشد.
1-4- مسـئول بهداشـت محل : ريیس مرکز بهداشـت اسـتان و شهرسـتان، که در صورت 
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لزوم مي تواند به رئــیس مرکــز بهداشتي درماني شهری/ روستايي نیز تفويض اختیار نمايد.
1-5- مـوارد بحرانـي : مـواردی اسـت کـه عـدم رعايت آن بـه طور مسـتقیم موجب به 

خطـر افتادن سـامت انسـان گردد.
1-6- موارد غیربحراني :  مواردی که عدم رعايت آن به طور غیر مستقیم بر سامت انسان اثر دارد.

1-7- بهـره بـرداری : بکار گیری و اسـتفاده از واحد، مکان، قسـمت و ابـزار و تجهیزات 
بـرای موارد تعیین شـده.

1-8- واحـد صنفـي : هـر واحـد اقتصـادی کـه فعالیت آن در محل ثابت يا وسـیله سـیار 
باشـد و توسـط فرد يا افــراد صــنفي داير شـده باشـد، واحد صنفي شـناخته مي شـود.

1-9- مـکان : بـه بخشـي از واحـد صنفي از قبیل آشـپزخانه که به تشـخیص مسـئول 
بهداشـت محل دارای فعالیت مجــزا و مسـتقل مي باشـد مکان گفته مي شـود.

1-10- قسـمت : شـامل مـواردی نظیـر دسـتگاه و تجهیـزات اسـت کـه بـرای مقاصد 
خـاص از جملــه فــراوری و نگهــداری مـواد غذايـي از آن ها اسـتفاده مي شـود.

1-11- تیـم بازرسـي : گروهـي کـه شـامل اعضـای زيـر بـوده و حضـور حداقـل يـک 
نماينـده از دسـتگاه نظـارت الزامـي اسـت:

-  نماينده بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان
- بازرس بهداشت محیط

- نماينده نیروی انتظامي در صورت نیاز
- نماينده اتحاديه صنفي در صورت لزوم

1-12- نقـص قابـل رفـع در محـل : بـه مـواردی اطـاق مـي گـردد که در طـي زمان 
بازرســي قابـل اصـاح و رفــع در محـل باشد.

1-13-گردش کار اداری : عبارت است از تمام يا بخشي از فرايند بازرسي و فعالیت های بعدی آن.

ماده 2 : فرآیند اجرایي رسیدگي به نواقص بهداشتي
2-1- چنانچـه در هنـگام بازرسـي، نقص بهداشـتي مشـاهده شـده با تذکر بـازرس در 
محل تا پايــان زمــان بازرســي رفــع گـردد، بايد نقص در گزارش بازرسـي بـا عامت + 

ثبـت، ولـي وارد گـردش کار اداری نگردد.
2-2- چنانچـه در هنـگام بازرسـي نقص بهداشـتي غیرقابل رفع و يا تکرار نقص بهداشـتي 
قابــل رفــع درمحــل مشــاهده شـود، بايد توسـط بازرس با عامت xثبت و وارد گردش کار 

گردد.  اداری 
2-3- در صورت وجود هر يک از نواقص بحراني بر اسـاس مواد 22 ،23 و 26 آيــین نامــه 
و تائیــد مســئول بهداشــت محل، واحد/ مکان/ قسمت مربوطه با مهلت 48 ساعته به منظور 
رفع نواقص بهداشتي، غیر فعــال و يــا بطــور موقــت تعطیل )خارج کردن از سیکل کاری( 

گردد. 
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2-4- در صـورت وجـود هـر يـک از نواقـص 
غیربحرانـي بر اسـاس مـواد 22 ، 23 و 30 آيین 
نامـه، و تائید مسـئول بهداشـت محـل، حداکثر 
بـه مـدت 60 روزبه مالـک/ مدير/متصدی مهلت 
داده مي شـود تــا نســبت بــه رفــع نــواقص 
بهداشــتي در مهلـت تعیین شـده اقـدام نمايد.

2-5- در صـورت رفـع نواقـص بهداشـتي در 
طـي مـدت مذکـور در بنـد 2-3 و 2-4 و يا رفع 
نواقـص بهداشـتي بعـد از فــک پلمـب، پـس از 
اعـام کتبـي مالـک/ مديـر/ متصـدی مبنـي بر 
رفــع نــواقص بهداشــتي و انجــام بازرســي و 
تائیــد مســئول بهداشـت محـل، اجـازه بهـره 

بــرداری صــادر خواهـد شـد.
2-6- در صـورت عـدم رفـع هر يـک از نواقص 
بحرانـي بعـد از 48 سـاعت، واحد/ مکان/ قسـمت 
مذکور با دسـتور مسـئول بهداشت محل به مدت 
حداکثـر يـک هفتـه پلمـب مـي گـردد وپرونـده 
مالـک/ مديـر/ متصـدی بـه دادگاه ارجـاع مــي 
گــردد، فـک پلمـب منوط بـه درخواسـت کتبي 
مالـک/ مدير/ متصدی و تايید مسـئول بهداشـت 
محـل مي باشـد و عـدم مراجعــه و تقاضای فک 
پلمب توسـط مالک/ مدير/ متصديبه معنیپذيرش 

ادامـه توقف فعالیت توسـط ذی نفع اســت.
نواقـص  رفـع  عـدم  صـورت  در   -7-2
نظـر گرفتـه  در  مهلـت  از  پـس  بحرانـی  غیـر 
وارد  بازرسـي  نتیجـه  روزه(،  شـده)حداکثر 60 

گــردد. مـي  اداری  کار  گـردش 
2-8- در صورت تايید گزارش نواقص بهداشـتي 
غیربحراني توسط مسئول بهداشت محل، اخطــار 

تعطیـل 48سـاعته صادر مي گردد. 
2-9- درصورت عـدم رفع نواقص غیربحراني، 
واحد با تنظــیم صـورت مجلـس حـداکثر يـک 
هفتــه تعطیل مـي گــردد وپرونده مالک/ مدير 

متصدی بـه دادگاه ارجـاع مي گردد. 
فـک پلمـب منـوط بـه درخواسـت 
کتبـي مالک/ مدير/ متصـدی و تايید 
مسـئول بهداشـت محـل مي باشـد و 
عـدم مراجعـه و تقاضای فـک پلمب 
توسـط مالـک/ مديـر/ متصــدی بـه 
معنی پــذيرش ادامه توقـف فعالیت 

توسـط ذی نفع اسـت. 
گـردش  طـي  چنانچـه   -10-2
پلمـب،  منظـور  بـه  الزم  اداری  کار 
مالـک/ مديـر/ متصـدی نسـبت بـه 
رفـع نـواقص بهداشــتي اقدام نمايد 
بـا تنظیـم صـورت مجلـس و تائیـد 
واحــد/  محــل،  بهداشـت  مسـئول 
مکــان/ قســمت مــذکور تعطیــل 

شد.  نخواهــد 
پلمـب  فـک  صـورت  در   -11-2
غیرقانوني واحد/ مکان/ قسـمت، پرونده 
مالـک/ مدير/ متصدی مربوطـه بايد به 
دلیـل فک پلمب غیر قانوني بـه دادگاه 
ارجـاع گـردد. نحـوه تعطیـل مجـدد و 
بازگشـايي واحـد/ مکـان/ قسـمت طبـق 

نظـر دادگــاه خواهد بود. 
متصـدی  مديـر/  مالـک/   -12-2
بايـد جهـت بازگشـايي واحـد/ مکان/ 
قسمت خـود بـه منظـور رفـع نـواقص 
بهداشــتي از مسـئول بهداشت محل 
بـه صـورت کتبـي درخواسـت نمايد. 
محضـری  تعهـد  2-13-اخـذ 
ازمالک/ مدير/ متصـدی مبني بر عدم 
استفاده از مجوز بازگشـايي واحـد بـه 
منظــور رفــع نواقص بهداشتي برای 

بهـره بـرداری از واحـد. 
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تبصره: بازگشـايي مکان/ قسمت 
دارای نقـص بهداشـتي به منظور رفع 
نواقـص بهداشـتي بـا تايیـد مسـئول 
بهداشت محــل مجاز اسـت و نیازی 

بـه اخـذ تعهد محضری نیسـت.
2-14- فـک پلمب بـه منظور رفع 
نواقص بهداشـتي بـدون بهره بـرداری 
توسط تیم بازرسي، با تنظیم صــورت 
مجلــس و تفهیـم موضوع بـه مالک/ 

مديـر/ متصـدی انجام مـي گردد. 
مديـر/  مالـک/  چنانچـه   -15-2
متصـدی قبـل از دريافت اجـازه بهره 
نمايـد،  فعالیـت  بـه  اقـدام  بـرداری 
مربوطـه  قســمت  مـکان/  واحـد/ 
مجـدداً بـه مـدت دو هفتـه، تعطیـل 
خواهدشـد و بـه دلیـل بهره بـرداری 
مديـر/  مالـک/  مجاز،پرونـده  غیـر 
متصدی بـه دادگاه ارجـاع مي گردد. 
فـوق  مراحـل  تمامـي  در   -16-2
نصـب پـاکارد/ اطاعیـه در صـورت 
لـزوم بـا ذکر علت، طبق نظر مسـئول 

بهداشــت محــل انجام مـي گردد.
تبصره : در صورتي که تشـخیص داده 
شـود وقوع طغیان/ اپیدمي بیماری، بــه د 
لیـل عـدم رعايـت مـوازين بهداشـتي توسط 
مراکز و اماکن موضوع اين دستورالعمل رخ 
داده اسـت، پـس از اعطـای مهلـت قانوني 
واحد مورد نظـر تعطیــل و پرونده مالک/ 
مديـر/ متصدی به دادگاه ارجـاع و برای وی 
درخواست اشـد مجـازات مـي گــردد. در 
ايـن مـورد نصـب پاکارد/ اطاعیه مبني 
بر عدم رعايت موازين بهداشتي الزامي مي 

باشد.

ماده 3 : فرآیند اجرایي ماده 31 آیین نامه
3-1-جمع آوری و توقیف مواد غذايي فاسـد، 
تاريـخ مصـرف گذشـته و يـا فاقـد مجوزهـای 

مجوز( بهداشتي)مشـمول 
3-2- معـدوم سـازی/ ارجـاع مـواد غذايـي 
فاقــد  يــا  و  گذشـته  مصـرف  تاريـخ  فاسـد، 

مجــوز( بهداشتي)مشــمول  مجوزهــای 
3-3- ارجـاع پرونـده متخلـف بهداشـتي بـه 
فاسـد،  مـواد غذايـي  دلیـل عرضـه  بـه  دادگاه 
تــاريخ مصــرف گذشـته و يـا فاقــد مجوزهای 

بهداشـتي )مشـمول مجـوز( 
3-4- درخواسـت اعـام نظر از سـازمان های 
ذی ربـط مبني بـر تعیین تکلیـف وضعیت مواد 

غذايـي توقیف شـده طبق 
ايـن دسـتور العمـل مشـتمل بـر 3 مـاده و 2 
تبصـره بـوده و از تاريخ اباغ، الزم االجرا مي باشـد.

مـاده 2و3 و17و 27 قانـون اصالح قانون 
نظام صنفی کشـور

در جلسـه علني سه شـنبه 12 /6 /92 مجلس 
شورای اسـامي تصويب و در تاريخ 20 /6 /1392 

به تأيید شـورای نگهبان رسـیده است.
مـاده 2 ـ فرد صنفي : هر شـخص حقیقي 
يـا حقوقـي کـه در يکـي از فعالیت هـای صنفي 
اعـم از تولیـد، تبديـل، خريـد، فـروش، توزيـع، 
خدمـات و خدمـات فنـي سـرمايه گـذاری کند 
و بـه عنـوان پیشـه ور و صاحـب حرفـه و شـغل 
آزاد، خـواه بـه شـخصه يـا بـا مباشـرت ديگران 
محل کسـبي داير يا وسـیله کسـبي فراهم آورد 
و تمـام يـا قسـمتي از کاال، محصول يـا خدمات 
خـود را بـه طـور مسـتقیم يـا غیرمسـتقیم و به 
صـورت کلي يـا جزئي بـه مصرف کننـده عرضه 
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دارد، فردصنفـي شـناخته مي شـود.
تبصـره ـ  صنوفـي کـه قانـون خـاص 
مسـتثني  قانـون  ايـن  شـمول  از  دارنـد، 
مي باشـند. قانـون خـاص قانونـي اسـت که 
براسـاس آن نحـوه صـدور مجـوز فعالیـت، 
تنظیـم و تنسـیق امـور واحدهـای ذيربـط، 
نظـارت، بازرسـي و رسـیدگي بـه تخلفـات 
افـراد و واحدهـای تحـت پوشـش آن بـه 
صراحـت در متـن قانـون مربوطـه معیـن 

مي شـود.

هرواحـد  واحـد صنفـي:   –  3 مـاده 
اقتصـادی کـه فعالیـت آن درمحـل ثابت يا 
وسـیله سیارباشدوتوسـط فرديا افراد صنفي 
بـا اخـذ پروانـه کسـب دايـر شـده باشـد 

،واحـد صنفـي شـناخته مـي شـود.

مـاده 17ـ  افراد صنفـي مکلفند قوانین 
و مقـررات جـاری کشـور، از جملـه قوانیـن 
بهداشـتي،  انتظامـي،  صنفـي،  مقـررات  و 
ايمنـي، حفاظـت فنـي و زيباسـازی محیط 
نـرخ  بـه  مربـوط  دسـتورالعمل های  و  کار 
گـذاری کاالهـا و خدمـات را کـه از سـوی 
مي گـردد،  ابـاغ  ذيربـط  قانونـي  مراجـع 

رعايـت و اجـرا کننـد.
بـه  دايرشـده  محـل  ـ   27 مـاده 
وسـیله هرشـخص حقیقـي ياحقوقـي کـه 
پروانـه کسـب بـرای آن صادرنشـده اسـت 
اصنـاف  وتأيیداتـاق  اتحاديـه  بادرخواسـت 

شهرسـتان توسـط نیـروی انتظامـي پلمب 
مي شـود.

تبصـره 1ـ  قبـل از پلمـب محـل دايـر 
شـده، از ده تـا بیسـت روز بـه دايرکننـده 
مهلـت داده مي شـود تا کاالهـای موجود در 

محـل را تخلیـه کند.
تبصـره 2ـ کسـاني کـه پلمـب يا الک 
و مهـر محل هـای تعطیـل شـده در اجـرای 
ايـن قانـون را بشـکنند و محل هـای مزبـور 
را بـه نحـوی از انحـاء بـرای کسـب مـورد 
اسـتفاده قـرار دهنـد، به مجازات هـای مقرر 
در قانـون مجازات اسـامي محکوم خواهند 

. شد
تبصـره 3 ـ پرداخـت عـوارض توسـط 
اشـخاص موضـوع ايـن مـاده موجـب احراز 
هیـچ يـک از حقـوق صنفـي نخواهد شـد.

تبصـره4ـ درصـورت عـدم شناسـايي 
واحدهـای  پلمـب  درخواسـت  عـدم  يـا 
صنفـي فاقدپروانـه کسـب ازسـوی اتحاديه 
مربوط،اتـاق اصنـاف شهرسـتان و نیـروی 
انتظامـي جمهوری اسـامي ايـران مکلفند 
راشناسـايي  کسـب  فاقدپروانـه  واحدهـای 

وپلمـب نماينـد.
تبصره5ـ درمورد مشـاغل خانگي، ساير 
مشـاغل و تعاوني هـای توزيـع و مصـرف که 
براسـاس قوانین و مقررات ديگری تشـکیل 
مي شـوند بـر همان اسـاس عمل مي شـود. 

قانون مجازات اسالمی )مرتبط به 
بهداشت محیط و بهداشت موادغذایی(

86



مـاده 1 : قانـون مجـازات اسـامي راجـع اسـت بـه تعییـن انـواع جرائـم و مجـازات و 
اقدامـات تامینـي و تربیتـي کـه در بـاره مجـرم اعمـال مـي شـود .

ماده 12: مجازات های مقرر در اين قانون پنج قسم است:
1.حدود  

2.قصاص
3.ديات               

4.تعزيرات
5.مجازات های بازدارنده 

مـاده 13 : حد،بـه مجازاتـي گفتـه مي شـود که نـوع و میـزان و کیفیت آن در شـرع تعیین 

شـده است.
مـاده 14 : قصاص کیفری اسـت که جاني 
بـه آن محکـوم مـي شـود و بايد بـا جنايت او 

باشد. برابر 
مـاده 15 : ديه مالي اسـت کـه از طرف 

شـارع برای جنايت تعیین شـده اسـت.
مـاده 16: تعزيـر : تاديـب و يـا عقوبتي 
اسـت که نـوع و مقـدار آن در شـرع تعیین 
نشـده و بـه نظـر حاکم واگذار شـده اسـت 
از قبیـل حبـس و جزای نقدی و شـاق که 
میـزان شـاق بايسـتي از مقدار حـد کمتر 

باشد.
مـاده 17 : مجـازات بازدارنـده : تاديـب 
يـا عقوبتـي اسـت کـه از طـرف حکومـت 
بـه منظـور حفظ نظـم و مراعـات مصلحت 
و  مقـررات  از  تخلـف  قبـال  در  اجتمـاع 
نظامـات حکومتي تعیین می گـردد از قبیل 
حبس، جـزای نقدی، تعطیل محل کسـب، 
لغـو پروانـه و محرومیـت از اقامـت در نقطه 

يـا نقـاط معیـن و مانند آن 
قانون اصالح قانون تعزیرات حکومتي 

مصوب 73/7/19 مجمع تشخیص مصلحت 

نظام 
مـاده واحـده  باتوجـه به ضـروت نظـارت و کنترل دولـت بر امـور اقتصـادی و لزوم 
هماهنگـي مراجـع قیمـت گـذاری و توزيـع کاال و اجـرای مقـررات و ضوابـط مربـوط 
بـه آن ،کلیـه امـور تعزيـرات حکومتـي بخـش دولتـي و غیردولتـي اعـم از بازرسـي و 
نظارت،رسـیدگي و صـدور حکـم قطعـي و اجـرای آن بـه دولـت )قـوه مجريـه محـول 
مي گـردد تـا براسـاس جرايـم و مجازات های مقـرر در قانـون تعزيـرات حکومتي مصوب 

1367/12/23 اقـدام نمايـد.
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موضـوع تعزيرات حکومتي امور بهداشـتي و درماني در جلسـه مـورخ 1367/12/23 
مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام اسـامي مورد بحث و بررسـي قـرار گرفـت و در اين 
زمینـه قانـون تعزيـرات حکومتـي امـور بهداشـتي و درمانـي در 4 فصـل به شـرح زير 

بـه تصويب رسـید :

فصـل اول : تعزيـرات حکومتي خدمات 
تشـخیص و درماني شـامل : مواد 1 الي 12 
فصـل دوم : تعزيـرات توزيـع و فـروش 
پزشـکي  ملزومـات  و  خشـک  شـیر  دارو 
شـامل   : آزمايشـگاهي  و  دندانپزشـکي   ،

 31 الـي  مـواد30 

فصـل سـوم : تعزيـرات تولید،توزيـع ، 
فـروش مـواد خوردني، آشـامیدني، آرايشـي 

و بهداشـتي : شـامل مـواد 31 الـي 40 
فصـل چهارم : سـاير مقـررات : شـامل 

مـواد 41 الـي 44 

فصل سوم –تعزیرات تولید،توزیع،فروش موادخوردني،آشامیدني،آرایشی وبهداشتي:

مـاده 31 – تولیـد مواد خوردني، آشـامیدني، آرايشـي و بهداشـتي کـه باعامت و 
بسـته بنـدی مشـخص بـه صـورت بازرگاني عرضـه مي گـردد طبق فهرسـت ماده 1 
ايیـن نامـه اجرائي ماده 8 و 9 مواد خوردني، آشـامیدني، آرايشـي و بهداشـتي منوط 
بـه اخـذ پروانـه سـاخت از وزارت بهداشـت ، درمـان و آمـوزش پزشـکي مي باشـد و 

تخلـف آن جـرم بـوده و متخلـف به مجـازات هـای زير محکوم مي شـود.

مرتبه اول – تعطیل واحدتولیدی غیرمجاز بافاصله وضبط کاالی تولیدی به نفع دولت . 
مرتبـه دوم – عـاوه برمجازات هـای مرتبـه اول،جريمـه نقدی تـا مبلغ ده میلیـون ريال 

باتوجـه بـه حجم تولیـد غیرمجاز .
مرتبه سوم - عاوه بر مجازات های مرتبه دوم ، ضبط لوازم تولیدی به نفع دولت.

چنانچه واحد تولیدی مجاز بدون کسب پروانه ساخت اقدام به تولید کاالیي نماید:

مرتبه اول - تعطیل خط تولید و ضبط کاالی تولیدی به نفع دولت 
مرتبـه دوم – عـاوه برمجازات هـای مرتبـه اول، جريمه نقدی تا مبلغ يـک میلیون ريال 

بـا توجه به حجـم تولید.
مرتبه سوم – عاوه برمجازات های مرتبه دوم،تعطیل واحدتولیدی تا مدت 6 ماه

مـاده 36 –  شـرکت های پخـش،  فروشـگاه، سـوپرمارکت ها، تعاونی هـا وسـايراماکن کـه 
حـق فـروش ياتوزيع کاالی خوردني، آشـامیدني، آرايشـي و بهداشـتي را دارند مجاز به عرضه 
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و فـروش آن دسـته از کاالی مشـمول قانـون مواد خوردني، آشـامیدني، آرايشـي و بهداشـتي 
مي باشـند که دارای پروانه سـاخت معتبر ورود از وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکي 

باشـند تخلـف از ايـن امـر جرم بـوده و متخلف بـه مجازات هـای زير محکوم مي شـود.

الف - شرکت پخش و تعاوني های بزرگ 
مرتبه اول – اخطاروضبط کااال به نفع دولت . 

مرتبـه دوم – عـاوه برمجازات هـای مرتبـه اول،جريمه نقـدی تامبلغ يـک میلیون ريال 
باتوجـه به حجـم کاال . 

مرتبـه سـوم- عـاوه برمجازات های مرتبـه دوم،محکومیت مدير عامل شـرکت به زندان 
از يـک تا شـش ماه

ب – فروشگاه و سوپرمارکت ها و سایر اماکن
مرتبه اول – اخطار و ضبط کاال به نفع دولت . 

مرتبه دوم – عاوه برمجازات های مرتبه اول،جريمه نقدی تامبلغ يکصدهزارريال . 
مرتبـه سـوم - عـاوه بر مجـازات های مرتبـه اول ، جريمه نقـدی تا پانصد هزار ريـال . در 

صـورت تکـرار ، تعطیل واحـد از يک تا شـش ماه . 

مـاده 37 – فروشگاه،سـوپرمارکت ها، تعاوني ها وسـايراماکن بايد ازعرضـه وتحويل کاالی 
غیربهداشـتی خودداری نمايند . 

عرضـه و تحويـل کاال بـا علـم به غیر بهداشـتي بودن آن تقلب محسـوب شـده و متقلب به 
مجازات هـای زيـر محکوم مي شـود 

مرتبه اول –اخطارکتبي وضبط کاال به نفع دولت . 
مرتبـه دوم –عـاوه برمجازات هـای مرتبـه اول،جريمـه نقـدی تامبلغ يک میلیـون ريال 

به تناسـب حجـم کاال . 
مرتبه سوم - عاوه بر مجازات های مرتبه دوم ، تعطیل واحد از يک تا شش ماه . 

مـاده 39- متصديـان و مسـئولین کارخانجـات و کارگاه ها و مراکز تهیـه و توزيع مواد 
خوردني، آشـامیدني، آرايشـي و بهداشـتي، اماکن عمومي، مراکز بهداشـتي درماني، مراکز 
آموزشـي و پرورشـي، محل هـای نگهـداری و پـرورش دام و طیور و کشـتارگاه هـا ملزم به 
رعايـت ضوابـط و مقررات بهداشـت محیطي در محل فعالیت خود مي باشـند. متخلفین از 
مفـاد ايـن مـاده بـه ازاء هر مورد نقص بهداشـتي ، به مجـازات های زير محکوم مي شـوند:

مرتبه اول - جريمه نقدی از مبلغ يک هزار تا پنجاه هزار ريال . 
مرتبه دوم – جريمه نقدی ازمبلغ دوهزارريال تا يکصدهزارريال . 
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مرتبه سوم - جريمه نقدی از مبلغ چهار هزار ريال تا دويست هزار ريال . 
مرتبه سوم – عاوه برمجازات های مرتبه سوم،زندان ازيک تا شش ماه.

تبصـره –  درصـورت عـدم رفـع نقايـص بهداشـتي درپايـان مهلت مقـرر با لغـو پروانه 
کسـب متصـدی و يا مسـئولین محـل تعطیل خواهد شـد و ادامه کار منوط بـه اخذ پروانه 

جديـد و رفـع نقص مي باشـد.

مـاده 41 - گـزارش تخلفـات مندرج در ايـن قانون به وسـیله ناظرين و بازرسـین ويژه 
ای کـه توسـط وزارت بهداشـت ، درمـان و آمـوزش پزشـکي و يا مدير عامل دانشـگاه های 

علـوم پزشـکی ، درمـان تعیین مي شـوند ، تهیه مـي گردد. 

مـاده 42 – کلیـه گزارشـات تخلفـات منـدرج در ايـن قانـون بايـد بـه تائیـد ناظرين و 
بازرسـین ويـژه ای برسـد . 

ماده 43 – وزارت بهداشـت،درمان وآموزش پزشـکي موظف اسـت به طورمنظم اسـامي 
کاالهـای مجـاز و غیرمجاز(خوردنـي ، آشـامیدني ، آرايشـي و بهداشـتي ( را جهـت اطاع 

عمـوم به نحـو مقتضي اعـام نمايد . 
مـاده 44 – اعمـال تعزيـرات حکومتـي موضـوع اين قانـون مانـع اجـرای مجازات های 

قانونـي ديگـر نخواهـد بود .

)مستند : شماره : 14374 تاریخ : 17 / 12 / 1376(

معاونت محترم بهداشتي / دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمانی...
سالم علیكم

بـا توجـه بـه مـواد 41 و 42 قانـون تعزیـرات حكومتي امـور بهداشـتي و درماني مصوب سـال 
1367 مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام ، مـوارد زیر بـرای اجـرای مـاده 39 قانون مذكـور ابالغ 

مي گـردد.
  ناظـر و بـازرس ویژه موضوع ماده 41 ) تهیه كننده گزارشـات تخلفات(كارشـناس مسـئول 

بهداشـت شهرسـتان تعیین مي شود
- ناظـر و بـازرس ویـژه موضوع ماده 32 ) مرجع تایید كننده گزارشـات تخلفات ( رئیس مركز 

شهرستان تعیین مي شود.
- مقـررات و ضوابـط بهداشـت محیط منـدرج در ماده 39 قانون مورد بحـث، آئین نامه مقررات 
بهداشـتي موضوع ماده13 قانون مواد خوردني، آشـامیدني ، آرایشـي و بهداشـتي برای هر صنف 
مي باشـد. معاونت محترم بهداشـتي آن دانشـگاه/ دانشكده مسـئول نظارت بر اجرای این بخشنامه 

بـوده و نتایـج حاصله را به معاونت محترم بهداشـتي وزارتخانه اعـالم خواهد نمود.
                         دكتر محمد فرهادی - وزیر 
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قانون اصالح تبصره )1( ماده )688 ( قانون مجازات 
اسالمي )تعزیرات(

آب  کـردن  آلـوده  قبیـل  از  اقداماتـي  اينکـه  تشـخیص 
آشـامیدني يـا توزيـع آب آشـامیدني آلوده، دفع غیربهداشـتي 
فضـوالت انسـاني و دامـي و مـواد زائـد، ريختـن مواد مسـموم 
کننـده در رودخانـه ها، زبالـه در خیابانها، کشـتار غیرمجاز دام، 
ايجـاد سـر و صـدای آزار دهنده ، اسـتفاده غیر مجـاز از فاضاب غیـر دامي و يا 
پسـاب تصفیـه خانـه های فاضـاب برای مصـارف کشـاورزی، تخلیـه آالينده هـا در هوا ، 
انتشـار پرتوهـای يونسـاز در محیـط و ... تهديـد علیـه بهداشـت عمومي اسـت و نیز اعام 
جـرم علیـه اقدام کنندگان مذکور باسـتثنای کشـتار غیرمجاز دام بعهده وزارت بهداشـت، 
درمـان و آمـوزش پزشـکي و زيـر مجموعـه مربوطه از جملـه آن معاونت محترم و حسـب 
مـورد سـازمان محیـط زيسـت بوده و اعـام جرم علیـه افراد حقیقـي يا حقوقي کـه اقدام 

بـه کشـتار غیـر مجـاز دام مینمايد بعهده سـازمان دامپزشـکي خواهـد بود. 

محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته ها از اماکن دولتي
مـاده 543 - هـرگاه محـل يـا چیـزی بـر حسـب امـر مقامـات صالـح رسـمي مهر يا 
پلمـپ شـده باشـد و يا کسـي عالمـا و عامدا آن را بشـکند يـا محو نمايد يـا عملي مرتکب 
شـود کـه در حکـم محـو يا شکسـتن پلمـپ تلقي شـود ، مرتکب به حبـس از 3 مـاه تا 2 
سـال محکوم خواهد. در صورتي که مسـتحفظ آن مرتکب شـده باشـد به حبس از يک تا 
دو سـال محکـوم مـي شـود و اگر ارتکاب به واسـطه اهمال مسـتحفظ واقع گـردد مجازات 

مسـتحفظ يـک تا شـش مـاه حبس يـا حداکثر 74 ضربه شـالق خواهـد بود. 

هتک حرمت اشخاص
مـاده 608 – توهیـن بـه افـرادی از قبیـل فحاشـي و اسـتعمال الفـاظ رکیـک چنانچه 
موجـب حدقـذف نباشـد به مجازات شـاق تـا 74 ضربه و يـا 50000 تـا 1000000 ريال 

جزای نقـدی خواهـد بود.
مـاده 609 – هرکـس باتوجـه به سـمت، يکي از رؤسـای سـه قـوه و بـا معاونین رئیس 
جمهـور يـا وزرا يـا يکـي از نماينـدگان مجلـس شـورای اسـامي يـا نماينـدگان مجلـس 
خبـرگان يـا اعضـای شـورای نگهبـان يا قضـات يـا اعضای ديـوان محاسـبات يـا کارکنان 
وزارتخانـه هـا و مؤسسـات و شـرکت های دولتـي و شـهرداری در حال انجـام وظیفه يا به 
سـبب آن توهیـن نمايـد به سـه تا شـش ماه حبـس و يا تا 74 ضربه شـاق و يـا 50000 

تـا 1000000 ريـال جـزای نقـدی محکوم مي شـود.
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ماده 55 - وظایف شهرداری ) بند 20 (
بند 20 ماده 55 -وظایف شهرداری بشرح ذیل است:

1- ايجـاد خیابان هـا و کوچـه هـا و میدان هـا و باغ های عمومي و مجاری آب و توسـعه 
معابر در حـدود قوانین موضوع

2-تنظیـف و نگاهـداری و تسـطیح معابـر و انهار عمومـي و مجاری آب هـا و فاضاب و 
تنقیـه قنـوات مربـوط به شـهر و تأمین آب و روشـنايي به وسـايل ممکنه 

تبصـره 1 – سـد معابـر عمومي و اشـغال پیـاده روها و اسـتفاده غیـر مجاز آنهـا و میدانها 
و پارک هـا و باغ هـای عمومـي بـرای کسـب و يـا سـکني و يا هر عنـوان ديگر ممنوع اسـت و 
شـهرداری مکلـف اسـت از آن جلوگیـری و در رفع موانـع موجود و آزاد نمـودن معابر و اماکن 
مذکـور فـوق وسـیله مأموريـن خـود رأسـاً اقـدام کنـد در مـورد دکه هـای منصـوب قبل از 
تصويب اين قانون شـهرداری ادعای خسـارتي داشـته باشـند با نظر کمیسـیون مقرر در ماده 
77 نسـبت بـه جبـران خسـارات آنهـا اقدام کنـد ولي کسـاني که بعـد از تصويب ايـن قانون 
اقـدام بـه نصـب دکه هائي در معابر عمومي کنند شـهرداری موظف اسـت رأسـاً و به وسـیله 
مأموريـن خـود در برداشـتن ايـن قبیـل دکـه ها و رفع سـد معبر اقـدام کند اشـخاص مزبور 

حـق ادعای هیچگونه خسـارتي نخواهند داشـت.

وظایف شورا در ارتباط با مسائل بهداشتی
مـاده 68 بنـد ب : بررسـي و شـناخت 
کمبودهـا، نیازهـا و نارسـايي هـای موجود 
پیشـنهادهای  و  تهیـه طـرح  و  در روسـتا 
اصاحـي و عملـي در اين زمینـه و ارائه آن 

بـه مقامـات مسـئول ذيربط 
بند د : تعیین و توجیه سیاسـت دولت و 
تشـويق و ترغیب روسـتائیان جهـت اجرای 

سیاسـت های مذکور 
بنـد ه : نظارت و پیگیری اجـرای طرح ها و 
پـروژه های عمراني اختصاص يافته به روسـتا 
بنـد و : همـکاری با مسـئولین ذيربـط برای 
احـداث ، اداره ، نگهـداری و بهـره بـرداری از 
تأسیسـات عمومـي ، اقتصـادی ، اجتماعـي و 
رفاهـي مـورد نیـاز روسـتا در حـدود امکانـات 
در  امـداد  و  رسـاني  کمـک   : ز  بنـد 
مواقـع بحرانـي و اضطـراری ماننـد جنگ و 

وقـوع حـوادث غیرمترقبـه و نیـز کمـک به 
مسـتمندان و خانـواده هـای بي سرپرسـت 

از خوديـاری محـل
بنـد ط : ايجـاد زمینـه مناسـب جهـت 
اجـرای مقـررات بهداشـتي و حفـظ نظافت 

و تأمیـن بهداشـت محیـط
 

مـاده 69 بنـد 5 : همـکاری با سـازمان 
هـا و نهادهـای دولتـي و ايجـاد تسـهیات 

الزم در جهـت ايفـای وظايـف آن
مقـررات  اجـرای  در  مراقبـت   :  6 بنـد 
بهداشـتي و حفـظ نظافـت و ايجـاد زمینـه 
مناسـب بـرای تأمیـن بهداشـت محیـط 

مـاده 70 بنـد الـف : بررسـي و آگاهي از 
مشـکات و کمبودهـای اجتماعي، فرهنگي، 
آموزشـي، اقتصـادی، عمرانـي، بهداشـتي و 

92



سـاير امور رفاهي بخش و ارائه طرح ها و پیشـنهادهای اصاحي به مسـئولین اجرايي منطقه 

مـاده 71 بنـد 2 : بررسـي و شـناخت کمبودهـا ، نیازهـا و نارسـايي هـای اجتماعـي ، 
فرهنگـي ، آموزشـي، بهداشـتي ، اقتصـادی و رفاهـي حـوزه انتخابیـه و تهیـه طرح هـا و 
پیشـنهادهای اصاحـي و راه حل هـای کاربـردی در ايـن زمینـه جهت برنامه ريـزی و ارائه 

آن بـه مقامـات مسـئول ذيربط
بند 18 : نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر 

بنـد 19 : نظـارت بـر امور تماشـاخانه، سـینماها و ديگر اماکن عمومي که توسـط بخش 
خصوصـي، تعاونـي و يـا دولتي اداره مي شـود بـا وضع و تدوين مقررات خاص برای حسـن 
ترتیب، نظافت و بهداشـت اين قبیل موسسـات برطبق پیشـنهاد شـهرداری و اتخاذ تدابیر 

احتیاطـي جهـت جلوگیری از خطر آتش سـوزی و مانند آن
بنـد 20 : تصويـب مقـررات الزم جهـت اراضـي غیـر محصور شـهری از نظر بهداشـت و 

آسـايش عمومـي و عمران و زيبايي شـهر 
بنـد 21 : نظـارت بر ايجاد گورسـتان ، غسـالخانه و تهیه وسـايل حمل امـوات مطابق با 

اصول بهداشـت و توسـعه شهر.

از قانون سازمان دامپزشکی کشور 
ماده 3 : وظايف سازمان بشرح زير است : 
 ، دامـي  بیماری هـای  بررسـي   : الـف 
شناسـايي مناطق آلوده و راه سـرايت و طرز 

بیماری هـا  انتشـار 
ب : تأمین بهداشـت دام کشـور از طريق 
پیشـگیری و مبـارزه بـا بیماری هـای همـه 

گیر و قرنطینـه ای دام 
ج : همـکاری بـا وزارت بهـداری در امـر 
مبـارزه با بیماری های مشـترک انسـان و دام 
د : تأسـیس پسـت های قرنطینـه در نوار 
مرزی و داخل کشـور بـه منظور جلوگیری از 
سـرايت بیماری های دامـي همچنین کنترل 
بهداشـتي و ورود و خروج دام و فرآورده های 
خـام دامـي و نظـارت در نقل و انتقـال آنها و 
صـدور گواهي بهداشـتي دام و فـرآورده های 

خـام دامي کـه به خـارج صادر مي شـود . 

هـ : نظـارت بهداشـتي چراگاه ها ، مراتع 
آبشـخورها ، محـل نگهـداری دام 

مربـوط  تأسیسـات  سـاير  و 
همچنیـن  دام  پـرورش  بـه 
هـای  کارخانـه  بـر  نظـارت 
تولیـد خـوراک دام از لحاظ 

بهداشـتي.
بهداشـتي  نظـارت   : و 
کشـتارگاه هـا و کارخانـه های 
تولیـد و تهیـه فـرآورده هـای 

 . خـام دامـي 

بازرسـي   –  18 مـاده 
ومعاينـه بهداشـتي گوشـت 

از  کشـور  درکشـتارگاه های 
وظايف سازمان است 

و  وشهرداري ها 
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سـازمان های ذيربط مکلفند پرسنل ، بودجه 
و اعتبـار الزم را طبـق آئین نامـه اجرايي اين 

قانـون در اختیـار سـازمان بگذارنـد.

قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با 
دخانیات و آیین نامه اجرایی 

قانـون فـوق مشـتمل بر بیسـت مـاده و 
هفت تبصره در جلسـه علني روز چهارشنبه 
مـورخ پانزدهـم شـهريور مــاه يکهــزار و 
سـیصد و هشـتاد و پنـج مجلـس شـورای 
اسـامي تصويب و در تاريـخ 1385/7/5 به 

تايیـد شـورای محتـرم نگهبان رسـید. 

مـاده 3 - هر نوع تبلیغ، حمايت، تشـويق 
مسـتقیم و غیر مسـتقیم و يا تحريک افراد به 

اسـتعمال دخانیات اکیدا ممنوع است . 
مـاده4– سیاسـت گذاری،نظارت ومجوز 
انـواع مـواد دخانـی صرفـا توسـط  واردات 

دولـت انجـام مـی گیرد.
مـاده 5– پیام هـای سـامتی وزيان های 

دخانیـات بايـد مصوروحداقـل پنجـاه درصد 
سـیگار  پاکـت  هرطـرف  سـطح   %  )50(

)تولیـدی– وارداتـي( راپوشـش دهـد.
تبصره– استفاده ازتعابیرگمراه کننده مانند 

مايم،اليت،سبک ومانندآن ممنوع است.
درمـان  بهداشـت،  وزارت  مـاده9- 
وآمـوزش پزشـکی موظـف اسـت فعالیت های 
پیشـگیرانه،درمان وتوانبخشـی افـراد مبتا به 
مصـرف فرآورده های دخانی وخدمات مشـاوره 
ای ترک دخانیات را در خدمات اولیه بهداشتي 

ادغـام و زمینـه هـای گسـترش و حمايـت از مراکز مشـاوره ای و درماني غیردولتـي ترک مصرف 
مـواد دخـا نـي را فراهـم نمايد.

آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با  دخانیات 
ماده 1 - در اين آيین نامه اصطاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي رود

1- قانون : قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانیات )مصوب 1385(
2- ستاد : ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات

3- تبلیـغ : هرگونـه فعالیـت يـا اقدام که به شـکل مسـتقیم يا غیرمسـتقیم در معرفي، 
تحريـک و تشـويق افـراد به خريـد و مصرف محصـوالت دخاني انجام شـود.

4- بسـته بنـدی : محصـوالت دخانـي عرضـه شـده در بسـته هايـي از قبیـل پاکت، 
کارتـن، قوطـي و لفافه

5- محصـوالت دخانـي : هر ماده يا فرآورده ای که تمام يا بخشـي از ماده خام تشـکیل 
دهنـده آن گیـاه توتـون يـا تنباکـو يـا مشـتقات آن )بـه اسـتثنای مـواد دارويي مجـاز ترک 
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دخانیات به تشـخیص وزارت بهداشـت ، درمان و آموزش پزشـکي( باشـد
6- اسـتعمال دخانیات : هرگونه مصرف مواد دخاني از قبیـل دود کردن، مکیدن، جويدن يا 

استنشاق از راه بیني و دهان
7- سـازمان های غیر دولتي : تشـکل هـا و نهادهای غیر دولتي و مردمـي از قبیل انجمن ، 
جمعیت ، کانون،مرکز،گروه،مجمع،خانه و موسسه که توسط گروهي از اشخاص حقیقي يا حقوقي 
غیردولتي با رعايت قوانین و مقررات مربوط تاسـیس شـده و به تشـخیص وزارت بهداشـت، درمان 
وآموزش پزشـکي پیشـگیری از اسـتعمال محصوالت دخاني و يا مبارزه با تولید، استعمال و ترويج 

مـواد دخانـي هدف اصلـي يا از جمله اهداف آنها مي باشـد.
8- اماکـن عمومـي : محل هايي کـه مورد اسـتفاده و مراجعه جمعي يـا عموم مردم اسـت از 
قبیل اماکن متبرکه ديني، بیمارستان ها، درمانگاه ها، سالن های همايش، سینماها ، فضاهای عمومي، 
مهمانخانه هاو مهمان سراها و میهمان پذيرها، خوراک سراها )رستوران ها( ، قهوه خانه ها، کارخانجات، 
گنجینه ها )موزه ها (، پايانه های مسـافربری ، فروشـگاه های بزرگ، اماکن فرهنگي، اماکن ورزشـي، 
کتابخانـه هـای عمومي، مدارس، دانشـگاه ها و مراکز آموزشـي و پژوهشـي، وسـايل نقلیـه عمومي ، 
موسسـات و سـازمان های دولتي و عمومي ، نهادهای انقالب اسـامي ، بانک ها و شهرداري ها و هر نوع 

مرکـز و محل جمعي ديگر.
ماده 2– تبلیغ محصوالت دخاني به هرنحو ممنوع است.

مـاده 7– بـه منظورحفـظ سـامت عمومـي بـه ويـژه محافظـت درمقابـل استنشـاق 
تحمیلـي دود محصـوالت دخاني،اسـتعمال ايـن مـواد در اماکـن عمومـي ممنـوع اسـت.

مـاده 8– مسـئولیت اجـرای ممنوعیـت اسـتعمال دخانیـات دراماکـن عمومي وسـاير 
اماکـن منـدرج درقانـون بامديـران يـا کار فرمايـان يـا متصديـان اماکـن مربوط اسـت.

و  متصــديان،کارفرمـــايان   –9 مـاده 
مسـئولین اماکن عمومي موظفند تابلوهای 
هشـداردهنده مبنـي بر ممنوعیـت مصرف 
محصـوالت دخانـي در نقـاط مناسـب و در 

معـرض ديـد عمـوم نصـب نمايند
مـاده 10– فـروش محصـوالت دخانـي 
بـه افـراد ازطريـق اينترنـت ودسـتگاه های 

خودکارفـروش ممنـوع اسـت.
بايددرصـورت  فروشـنده   –11 مـاده 
خريدار،مـدرک  سـن  بـودن  مشـکوک 
شناسـايي مبنـي برداشـتن حداقـل )18 ( 

تقاضاکنـد. وی  از  را  سـن  سـال 

بهداشـتي  ماموريـن  کلیـه  مـاده 15– 
ايـن  دراجـرای  ذيربـط  وسـايرمامورين 
قانـون موظفندگزارش های خودرابرحسـب 
بـرای  قانـون  ايـن  موضـوع  موردجرايـم 

دارنـد. ارسـال  ذيصـاح  مراجـع 
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تبصره 1   ماده 16 – فروش محصوالت دخاني بصورت فله ای،بازويا نخي ممنوع است. 

تکالیفـی کـه افـراد صنفـی بایـد در واحـد هـای صنفـی رعایـت نمایند تا 
نشـوند جرائم  مسـتوجب 

اسـتعمال هـر نوع ماده دخاني )سـیگار، قلیان، پیـپ و ...( در اماکن عمومي از قبیل رسـتورانها، 
قهوه خانه ها، سـفره خانه های سـنتي، فضاهای عمومي، میهمانخانه ها و مهمانسـراها و وسـايل 
نقلیه عمومي و هر نوع مرکز و محل جمعي ديگر ممنوع اسـت و متخلفین برابر قانون محکوم به 
پرداخت جريمه مي باشـند . مسـئولیت اجرای ممنوعیت اسـتعمال دخانیات در اماکن عمومي با 

مديـران ، کارفرمايان يا متصديان اماکن مربوطه مي باشـد.
2- متصديان، کارفرمايان و مسـئولین اين اماکن موظفند تابلوهای هشـدار دهنده مبني بر 
ممنوعیـت مصـرف محصوالت دخاني را در نقاط مناسـب و در معـرض ديد عموم نصب نمايند.

3-تبلیـغ محصـوالت دخانـي بـه هـر نحو ممنـوع اسـت و هرگونـه فعالیت يا اقـدام که 
بـه شـکل مسـتقیم يا غیر مسـتقیم در معرفي، تحريک و تشـويق افراد بـه خريد و مصرف 

محصـوالت دخانـي انجـام شـود ، به منزله تبلیغ محسـوب مـي گردد.
4-فـروش و عرضـه محصـوالت دخانـي توسـط عاملیـن مجاز نبايـد به نحوی باشـد که 
نمايانگـر تبلیـغ محصـوالت دخانـي بـرای عموم باشـد و متخلفیـن برابر قانـون محکوم به 

پرداخـت جريمـه بـوده و کلیـه محصوالت و وسـايل تبلیغـي آنها ضبط خواهد شـد.
5-فروش محصوالت دخاني به افراد زير 18سـال و توسـط آنها ممنوع اسـت. فروشـنده 
بايـد در صـورت مشـکوک بـودن سـن خريدار، مـدرک شناسـايي مبني بر داشـتن حداقل 

18 سـال سـن را تقاضا کند.
6-فـروش محصوالـت دخانـي به صورت فلـه ای، باز يا نخي ممنوع اسـت و متخلفیـن برابر قانون 

محکوم بـه پرداخت جريمه مي باشـند.
7-کلیـه ماموريـن بهداشـتي و سـاير مامورين ذيربـط در کلیه مراحـل اجرايي عملیات 
بازرسـي از اماکـن عمومـي موظفنـد گزارش های خود را بر حسـب مورد جرايـم، به مراجع 

ذيصاح ارسـال نمايند. 
وزارت بهداشـت ، درمان و آموزش پزشـکي معاونت سـامت مرکز سـامت محیط وکار- 

دبیـر خانه کمیته کشـوری کنتـرل دخانیات
مــاده 37 برنامــه پنجم توسـعه )فهرسـت کاالها و اقدامات آسـیب رسان به 

سـالمت و داروهای بـا احتمال سـوء مصرف(
ـ اجتماعي )سامت( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسامي ايران  فصل سـوم 

)1390- 1394 (
مـاده37ـ بـرای پیشـگیری و مقابلـه بـا بیماری هـا و عوامـل خطرسـاز سـامتي کـه 
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بیشـترين هزينـه اقتصـادی و اجتماعـي را 
دارنـد اقدامـات زيـر انجـام مي شـود: 

الفـ  فهرسـت اقدامات و کاالهای آسـیب 
رسـان به سـامت و داروهای با احتمال سوء 
مصـرف توسـط وزارت بهداشـت، درمـان و 
آمـوزش پزشـکي و درصد عوارض بـرای اين 
کاالها در ابتدای هر سـال توسـط کارگروهي 
و  درمـان  بهداشـت،  وزارت  مسـؤولیت  بـا 
آمـوزش پزشـکي و بـا عضويـت وزارتخانـه 
هـای امـور اقتصـادی و دارائـي، بازرگانـي، 
رفـاه و تأمیـن اجتماعي و صنايـع و معادن و 

معاونـت تعییـن و ابـاغ مي شـود
جـ  تبلیغ خدمات و کاالهای تهديدکننده 
سـامت کـه مصاديـق آن سـاالنه توسـط 
کارگـروه موضـوع بند )الف( ايـن ماده تعیین 
و اعـام مي شـود از سـوی کلیـه رسـانه هـا 

ممنوع اسـت.
ـ عدم رعايت مفاد بنـد )ج( اين ماده  تبصره 
مسـتوجب جـزای نقـدی از ده میلیـون ريال تا 
يک میلیارد ريال با حکم مراجع ذيصالح قضائي 
خواهـد بود. در صورت تکرار بـرای هر بار حداقل 

بیسـت درصد جريمه قبلي اضافه مي شود.

دستورالعمل اجرایی بند الف ماده 2 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات 
)تعاریف، شمول و ویژه گی های تبلیغات مواد دخانی(

بـه اسـتناد بنـد الـف مـاده 2 قانـون جامـع کنتـرل و مبـارزه ملي بـا دخانیـات مصوب 
شـهريورماه 1358 مجلـس شـورای اسـالمي، دسـتورالعمل اجرايـي تعاريـف، مشـمول و 

ويژگـي هـای تبلیغـات مـواد دخانـي بـه شـرح ذيل تعییـن مي گـردد :

مـاده -1 تعاريـف : اصطاحـات بـه کار بـرده شـده در ايـن دسـتورالعمل در معانـي 
مشـروح ذيـل تعريـف مـي شـود:

1-1-محصـول دخانـي : هرمـاده يا فرآورده ای که تمام يا بخشـي از ماده خام تشـکیل 
دهنـده آن گیـاه توتـون يـا تنباکـو يا مشـتقات آن ) به اسـتثناء مـواد دارويـي مجاز ترک 

دخانیات به تشـخیص وزارت بهداشـت، درمان وآموزش پزشکي(باشـد.
1-2- ابـزار مصـرف دخانیـات : به هرنوع وسـیله ای که بـه منظور مصرف 
محصـوالت دخانـي و شـبیه سـازی آن بـکار مـي رود از قبیل چوب سـیگار، 
قلیان، پیپ، چپق، کاغذ سـیگار، فیلتر و تجهیزات پیچیدن سـیگار و توتون، 

سـیگار و قلیـان الکتريکـي و الکترونیکي و غیره اطاق مي شـود.
1-3- کاالی تبلیغـي : بـه هرنـوع محصـول غیـر دخانـي از قبیـل کاه، 
جاسـوئیچي، کیـف، تـوپ، لـوازم التحريـر، فندک، پوشـش مـواد خوراکي، 
پوشـاک، لـوح فشـرده و غیره که برای تبلیغ، تشـويق و ترويـج مواد دخاني 

بـکار مـي رود، اطاق مي شـود.
1-4-تبلیـغ وترويـج :  بـه هرگونـه اقدام که به شـکل مسـتقیم يا غیر 
مسـتقیم برای معرفي محصوالت دخاني و ابزار مصرف 
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آن و ايجـاد تصور ذهني، جلب توجه، تحريک 
و تشـويق افراد به خريد و مصـرف دخانیات از 
طـرق مختلف، از قبیل رسـانه هـای ديداری، 
شـنیداری، نوشـتاری، الکترونیکـي و هرگونه 
کارزار رسـانه ای از قبیـل راديـو، تلويزيـون، 
شـبکه هـای ماهـواره ای، مطبوعات، سـینما، 
اينترنـت، اينترانـت، شـبکه هـای صوتـي و 
تصويـری، تارنمـا، نمايشـگاه، اسـايد، بانـک 
هـای اطاعاتـي، لـوح فشـرده، تلفن، سـامانه 
هـای پیـام کوتـاه، تابلوهای سـر در واحدهای 
صنفـي و تولیـدات چاپـي نظیـر برگـه هـای 
آگهي نما، برگه هـای تبلیغاتي، دفترچه های 
راهنما، بسـته بنـدی برچسـب کارت معرفي 
و آگهـي نامه هـا، تراکـت، بروشـور، اطاعیه، 
بیلبـورد، بنـر، پوسـتر، تابلوهـای تبلیغاتـي و 
ماننـد آنهـا انجـام مـي شـود و همچنیـن در 
معـرض ديد عموم گذاشـتن، مصـور نمودن و 
يـا نمايـش محصـوالت دخاني و ابـزار مصرف 
آن در مراکـز عرضه و فـروش و اماکن عمومي 
از قبیل اماکن متبرکه ديني، سـتاد کشـوری 
کنتـرل دخانیـات مسـاجد، بیمارسـتان هـا، 
درمانـگاه ها، سـالن هـای نمايش، سـینماها، 
فضاهـای عمومي مهمانخانه ها و مهمانسـراها 

و میهمانپذيرها، خوراک سـراها) رستوران ها(، 
قهوه خانـه ها، کارخانجات، گنجینه ها ) موزه 
هـا(، پايانـه هـای حمـل و نقل و مسـافربری، 
فروشـگاه های بزرگ، اماکـن فرهنگي، اماکن 
ورزشـي، تفريحـي، کتابخانـه هـای عمومـي، 
و  آموزشـي  مراکـز  و  دانشـگاه ها  مـدارس، 
پژوهشـي، وسـايط نقلیه عمومي، موسسـات 
و سـازمان های دولتـي و عمومـي، نهـاد های 
شـهرداري ها،  هـا،  بانـک  اسـامي،  انقـاب 
میاديـن، رويدادهـای خـاص وهر نـوع مرکز و 

محـل جمعـي ديگر اطـاق مي گـردد.
:بـه  خـودکار  فـروش  1-5-دسـتگاه 
دسـتگاه های خـودکار اعـم از مکانیکـي و 
الکترونیکي عرضـه محصوالت وکاالی مورد 

نظـر اطـاق مـي شـود.
1-6- محصـوالت تخفیف دار:محصوالت 
دخانـي يـا غیردخانـي کـه به همـراه خريد 
مـواد دخانـي بـا کاهـش قیمـت يـا بعنوان 

هديـه تشـويقي ارايه مي شـود.
هرگونـه   : دار  تخفیـف  1-7-خدمـات 
خدماتـي کـه به همـراه خريد مـواد دخاني 
بـا کاهـش هزينه و يـا بصورت رايـگان ارايه 

شـود. مي 
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1-8-تعابیـر گمـراه کننـده و محـرک :به 
هرنوع عبـارت از قبیل مايم، اليت، سـبک، 
کـم قطـران، کـم دود، بـدون دود، يـا ذکـر 
خصوصیـات و مقاديـر اجـزای محصـوالت 
دخانـي و ابزار مصرفـي آن با جماتي نظیر« 
سـاخته شـده از بهترين نوع توتون و تنباکو، 
مرغـوب ترين نوع فیلتر »و نظیر آن و سـاير 
مـوارد از ايـن قبیل که موجـب تغییر نگرش 
مبنـي بـر کـم خطـر بـودن ايـن محصوالت 
تغییـر  .تبصـره  اطـاق مـي گـردد  بشـود 
نـام مـواد دخانـي موجـود و يـا تولیـد مـواد 
دخانـي جديـد با اسـتفاده از نام هـای جذاب 
- مرتبط بـا ارزش های ملي، ديني، ورزشـي، 
هنـری و غیـره، همچنیـن ثبت نـام تجاری) 
برند(محصـوالت دخانـي جديـد عـاوه بـر 
محصـوالت موجود در بـازار مصرف به عنوان 
عامـل تشـويقي و تبلیغـي تلقي مـي گردد.

1-9-عامل مجاز توزيع و فروش محصوالت 
دخاني:شـخص حقیقي يا حقوقي اسـت که با 
اخـذ مجوزهـای قانونـي نسـبت بـه خريـد و 
فـروش فـرآورده هـای دخاني اقـدام مي نمايد.
1-10-عمـده فـروش :فرد صنفـي دارای 
مجـوز عاملیـت اسـت کـه فـرآورده هـای 
دخانـي را از مبـادی اولیـه تولیـد و تامیـن، 

تهیـه و بـه واحدهـای مجـاز خـرده 
فـروش عرضـه مـي نمايـد.

فروش:فـرد  1-11-خـرده 
صنفـي دارای پروانـه فروش 

فـراورده  کـه  اسـت 

هـای دخانـي را از واحدهـای عمـده فروش 
تهیـه و به مصـرف کننده نهائـي عرضه مي 

کند
مـاده 2 هر نوع تبلیغ، تشـويق، حمايت 
مسـتقیم و غیر مسـتقیم و يا تحريک افراد 
به اسـتعمال دخانیات اکیدا ممنوع اسـت. 

و  تشـويق  تبلیـغ،  مصاديـق   3 مـاده 
از عبارتنـد  حمايـت 

معرفـي  ترويـج،  تبلیـغ،  2-1-هرگونـه 
مسـتقیم  غیـر  و  مسـتقیم  نمايـش  و 
ابـزار مصـرف آن و  محصـوالت دخانـي و 
نمايش اسـتعمال دخانیات توسـط اشخاص 
حقیقـي و حقوقـي از هـر طريـق ممکن از 
قبیـل رسـانه هـا، مناطـق فـروش و غیـره

2-2- هرگونـه اقـدام برای ايجـاد ارتباط 
میـان رويدادها و مناسـبت هـای فرهنگي، 
اجتماعـي، ورزشـي و از قبیـل آن با صنايع 
دخانـي، محصـوالت دخاني و ابـزار مصرفي 
آن بـه روش های مسـتقیم يا غیرمسـتقیم

کاالی  فـروش  و  توزيـع  2-3-تولیـد، 
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تبلیغـي و محصوالت غیردخاني از قبیل اسـباب بازی، شـیريني، لـوازم التحرير، تنقات 
و يـا هرشـيء و کاالی ديگـر و بسـته بنـدی هـای مربوطـه شـبیه بـه سیگار،سـاير مواد 

دخانـي و ابـزار مصـرف آن.
2-4- اسـتفاده از شـکل و کاربـرد عطـر و طعم انواع مواد دخانـي در تولید محصوالت 

خوراکـي و غیره و بالعکس
2-5- هرگونه حمايت مادی ومعنوی مستقیم و غیر مستقیم تولید کنندگان، وارد کنندگان، 
صـادر کننـدگان و عرضه کنندگان محصـوالت دخاني و ابزار مصرفـي آن از مکان های عمومي) 
از قبیل باشـگاه ها، اماکن تفريحي و عمومي و غیره(، اشـخاص يا گروه ها)از قبیل ورزشـکاران، 
هنرمندان، سیاسـتمداران، نامزدهای انتخاباتي ، احزاب سیاسـي و غیره(، دسـتگاه های اجرايي، 

سـازمان ها، موسسـات عام المنفعه، خیريه ها و مانند آنها.
2-6-هرگونـه حمايـت مـادی ومعنـوی توسـط تولیـد کننـدگان و وارد کننـدگان از 
عمده فروشـان و خرده فروشـان برای تسـهیل و يا تشـويق در فروش محصوالت دخاني 

و ابـزار مصرفي آن.
2-7-هرگونـه فعالیـت تبلیغـي مبـارزه بـا دخانیـات غیـر از مجـاری حاکمیتي نظیر 
وزارت بهداشـت، درمـان وآمـوزش پزشـکي، دسـتگاه هـای مرتبط و سـازمان های مردم 
نهـاد فعـال درزمینـه مبـارزه بـا سـتاد کشـوری کنتـرل دخانیـات دخانیـات، توسـط 
تولیدکننـدگان، وارد کننـدگان، صادرکننـدگان و عرضـه کننـدگان محصـوالت دخاني 

و ابـزار مصـرف آن
2-8- دريافـت هرگونـه کمـک عوامـل فـروش و توزيـع مجـاز مـواد دخانـي و ابـزار 

مصرفـي آن از صنايـع دخانـي.
2-9- برگزاری، مشـارکت يا پشـتیباني صنايع دخاني از جلسـات يا اجتماعات تحت 
عنـوان اجـرای کنوانسـیون کنتـرل دخانیـات، پروتـکل ريشـه کنـي تجـارت غیرقانوني 
محصـوالت دخانـي و قوانیـن و مقـررات مربـوط بـه کنتـرل دخانیـات و عناوين مشـابه 

ديگـر و دعـوت از گـروه هـای مرجـع و کارکنان بخـش حاکمیتي
2-10- نمايـش صحنـه های اسـتعمال دخانیـات در کلیه محصوالت نمايشـي تولید 
شـده از قبیـل فیلم هـای داخلي و خارجي، تئاترها و بازی ها در رسـانه ملي، سـینماها، 

تولیـدات نمايشـي خانگي و هر گونـه نمايش تصويری.
2-11- نمايـش صحنـه های اسـتعمال دخانیـات در تولید کلیه محصوالت نمايشـي از 

قبیـل فیلـم، تئاتـر، بازيهـای رايانه ای، فیلم هـای نمايش خانگـي و مانند آنها
2-12- فـروش محصوالت دخاني از طريق دسـتگاه فروش خـودکار، ارائه کوپن يا کارت 
الکترونیکـي خريـد محصوالت دخانـي، پرداخت هدايا يا محصـوالت و خدمات تخفیف دار 
دخانـي و غیردخانـي بـه ازاء خريـد محصـوالت دخاني يا به همـراه مواد دخانـي و هرگونه 

فـروش ويـژه ديگر اين محصوالت توسـط عوامـل مجاز عمده و خـرده فروش.
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2-13- استفاده از هر نوع تعابیر گمراه کننده روی بسته بندی و لفاف محصوالت دخاني.
2-14- ارائـه نمونـه هـای رايـگان از محصـوالت دخانـي جهـت سـنجش ذائقـه هـا و 

بازاريابـي ايـن محصـوالت.
2-15-درج هرگونـه نـام و نشـان تجـاری شـرکت هـای تولیـد کننده مـواد دخانـي و نام 
خـاص فـرآورده های دخاني بـرروی کاالهای تبلیغـي، محصوالت و کاالهـای غیردخاني ماده 
3 کلیـه اماکـن عمومي ذکر شـده در بند1-4 اين دسـتورالعمل، مناطق آزاد تجـاری، بازارچه 

هـا و پايانـه هـای مرزی مشـمول ممنوعیت تبلیغـات محصوالت دخاني مي باشـند.
ايـن دسـتورالعمل در 5 مـاده و 26 بنـد و 1 تبصـره در نهمیـن جلسـه سـتاد کشـوری 

کنتـرل و مبـارزه بـا  دخانبـات  بـه تصويب رسـید .

عوامل آلوده کننده و فاسد کننده مواد غذایي را بشناسد.  
انواع روش های نگهداری مواد غذایي را شناخته و توضیح دهد.   
تقلبات در مواد غذایي را شناسایي کند.  

باشـد:  قادر  باید  فراگیر  پایان فصل  در 
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آنچه فراگیر باید بداند:
1- عوامــل آلــوده کننــده و فاســد کننــده مــواد 

غذايــی را بشناســد.
ــواع روش هــای نگهــداری مــواد غذايــی را  2- ان

شــناخته و توضیــح دهــد.
3- تقلبات در مواد غذايی را شناسايی کند

ــواص  ــناخت خ ــه از ش ــت ک ــي اس ــه علم تغذي
و رابطــه غــذا و چگونگــي مصــرف آن در بــدن 
موجــودات زنــده بــه منظــور حفــظ و ادامــه اعمــال 
ــرژي ، تامیــن  حیاتــي اندام هــا و بافت هــا، تولیــد ان
ــر  ــدن در براب ــاي ب ــل، واکنش ه ــد مث ــد، تولی رش
ــي  ــاي ناش ــي، بیماري ه ــات غذائ ــرات ترکیب تغیی
ــاي  ــاير زمینه ه ــذي و س ــواد مغ ــاي م از کمبوده
وابســته از قبیــل تولیــد، توزيــع و نگهــداري و تهیــه 

ــد. ــث مي کن ــي بح ــواد غذاي م
غــذا: هــر مــاده جامــد يــا مايعــي کــه پــس از 
ورود بــه بــدن بتوانــد بــا تغییراتــي کــه در روي آن 
انجــام مي گیــرد بــراي تولیــد انــرژي جهــت انجــام 
ــال  ــم اعم ــا تنظی ــدن ي ــف ب ــاي مختل فعالیت ه
ــه  ــوده ب ــاي فرس ــم بافت ه ــد و ترمی ــي، رش حیات

ــود. ــده مي ش ــذا نامی مصــرف برســد غ
ــارت اســت از  ــي : عب ــواد غذای ــت م بهداش
کلیــة اصولــي کــه بايــد در تولید، تهیــه ، نگهــداري 
، عرضــه و فــروش مــواد غذايــي رعايــت گــردد تــا 
ــت  ــه دس ــوب ب ــت مطل ــا کیفی ــالم و ب ــذاي س غ

مصــرف کننــده برســد. 
ــده و  ــوده کنن ــل آل ــا عوام ــنایي ب آش
ــوده  ــي : عوامــل آل ــواد غذای فاســد کننــده م

بهـداشت
مــواد غــذائـي
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کننــده و فســاد مــواد غذايــي عبارتنــد از:
1. باکتــري هــا ) میکــروب(، 2. کپک هــا 3. 
حشــرات 4. انــگل هــا 5. آنزيــم هــا، 6. گرما 7. 

ــت، 8. نور رطوب
مــواد  نگهداشــتن  محفــوظ   بــراي 
غذايــي از آلودگــي میکروبــي مــي تــوان از 

ــرد: ــتفاده ک ــر اس ــاي زي روش ه
الــف- جلوگیــري از آلــوده شــدن مــواد 

غذايــي توســط عامــل آلــوده کننــده 
ب _ کنتــرل درجــه حــرارت محــل 

نگهــداري مــواد غذايــي 
ــز نگهداشــتن محــل نگهــداري  ج_ تمی

مــواد غذايــي 
د-کنترل میزان رطوبت محیط

ــبزيجات و  ــوه و س ــي می ــگل زداي ه- ان
ــي ــواد غذاي ــل م پخــت کام

و- کنترل حشرات و جوندگان

ــتي  ــادات غیربهداش ــي از ع بعض
کــه مي تواننــد موجــب آلودگــي 

مواد غذایي گردند: 
و    کامــل  شستشــوي  عــدم 

ــت                                                                                                   ــتفاده از توال ــد ازاس ــح دســت بع صحی
بینــی و  دهــان  بــه  زدن  دســت  و 

ــح    ــل و صحی ــوي کام ــدم شستش ع
ــت و  ــه گوش ــت زدن ب ــداز دس ــت بع دس

ــام(  ــرغ )خ م
ــح    ــل و صحی ــوي کام ــدم شتسش ع

ــبزي و  ــه س ــت زدن ب ــداز دس ــت بع دس
ــام(  ــرغ )خ ــم م تخ

ــح    ــل و صحی ــوي کام ــدم شستش ع
دســت بعــداز دســت زدن بــه زبالــه و 

زبالــه دان 
ــح    ــل و صحی ــوي کام ــدم شستش ع

ــول ــه پ ــداز دســت زدن ب دســت بع
 رشد میکروبي : 

ــری  ــر باکت ــر اث ــت ب ــن اس ــذا ممک غ
ــد  ــوده و فاس ــر، آل ــای مض ــروس ه و وي
اصــول  بعضــی  رعايــت  بــا  شــودکه 
بهداشــتی، مــی توان از بیشــتر مســمومیت 

ــرد.  ــگیری ک ــی پیش ــای غذاي ه
رشـد میکـروب ها در مواد غذایـي

بطــور کلــي نگهــداري غــذا در  شــرايط 
نامناســب از لحــاظ رطوبت، گرمــا در مــدت 
زمــان طوالنــي منجــر بــه رشــد میکروبــي 

و فســاد مــواد غذايــي مــي گــردد. 
غــذا -  میکروب هــا اکثــراً  مــواد غذايــي  
ــد و از بیــن غذاهــا  ــرش را دوســت ندارن ت
ــت،  ــر: گوش ــي نظی ــواد غذاي ــتر در م بیش
شــیر ، ماهــي ، تخــم مــرغ رشــد مي کننــد 
بعبــارت ديگــر مــواد غذايــي فاســد شــدني 

ــد.  را بیشــتر دوســت دارن
رطوبــت -  میکروب هــا بــراي رشــد 
ــت  ــه رطوب ــاز ب ــذا، نی ــر غ ــاوه ب ــود ع خ
ــر  ــک نظی ــي خش ــواد غذاي ــد و در م دارن
بیســکويت، برنــج نمي تواننــد رشــد کننــد. 
رشــد  بــراي  میکروب هــا    - گرمــا 
ــر غــذا و رطوبــت مناســب،  خــود عــاوه ب
ــم  ــب ه ــاي مناس ــه گرم ــاز ب ــان نی همزم
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دارنــد بهتريــن درجــة حــرارت مناســب بیــن )45-
20( درجــه ســانتیگراد مي باشــد. 

زمــان – اگــر در محیطــي، غــذا، رطوبــت و گرماي 
ــد  ــته باش ــود داش ــا وج ــراي میکروب ه ــب، ب مناس
بــراي رشــد آنهــا زمــان کافــي نیــز موردنیــاز اســت. 

نظــر  از  غذایــی  مــواد  دســته بندی 
فســادپذیری

ــرعت  ــادپذيری و س ــر فس ــی از نظ ــواد غذاي م
ــی  ــور کل ــه ط ــتند. ب ــاوت هس ــدن متف ــد ش فاس
مــواد غذايــی بــر اســاس ســرعت فســادپذيری بــه 

ــوند: ــیم می ش ــته تقس ــه دس س
1( مــواد غذايــی کــه خیلی زود فاســد می شــوند 
مثــل شــیر، گوشــت، مــرغ، ماهــی و تخــم مــرغ و 
ســاير مــواد غذايــی حیوانــی کــه بــه دلیــل فســاد 
ســريع بايــد آنهــا را فقــط مدتــی کوتــاه و آن هــم 

در يخچــال نگهــداری کــرد.
ماننــد  فســادپذير  نیمــه  غذايــی  مــواد   )2
ســبزی ها و میوه هــا کــه مي تــوان آنهــا را در 
ــی  ــرای مدت ــال ب ــارج از يخچ ــک و خ ــوای خن ه
ــد در  ــرم باي ــوای گ ــرد و در ه ــداری ک ــاه نگه کوت

ــوند. ــرار داده ش ــال ق يخچ
ــات و  ــد حبوب ــاد مانن ــی ديرفس ــواد غذاي 3( م
ــه  ــج( ک ــدم و برن ــک )گن ــات خش ــای غ دانه ه
مي تــوان آنهــا را در شــرايط مناســب بــرای مــدت 
ــواد  ــی م ــور کل ــه ط ــرد. ب ــداری ک ــی نگه طوالن
غذايــي کــم آب و خشــک ديرتــر فاســد می شــوند.

ــر  ــي از نظ ــواد غذاي ــاد م ــخیص فس ــرز تش ط
ظاهــري بــا اســتفاده از اندام هــاي حســي : 

1- حس بینایي 
ــي  ــر طبیع ــي، غی ــواد غذاي ــگ م ــه رن در صورتي ک
باشــد ، مي تــوان آن را يکــي از عائــم فســاد مــواد غذايي 

دانســت . 
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2- حس بویایي 
داشــتن هــر نــوع بــوي نامطبــوع مي توانــد  دلیــل بــر فســاد و غیرقابــل مصــرف بــودن 

مــاده غذايــي باشــد  نظیــر بــوي گنديدگــي درگوشــت. 

3- حس المسه
نظــر بــه اينکــه اکثــر مــواد غذايــي کــه 
فاســد يــا نزديــک بــه فســاد مي شــوند )در 
مقايســه بــا حالــت طبیعــي و ســالم بــودن 
ــي از  ــرو يک ــد. از اين ــرم مي گردن ــا ( ن آنه
روش هــاي تشــخیص بعضــي مــواد غذايــي 
فاســد )يــا نزديــک بــه فســاد( اســتفاده از 

حــس المســه )انگشــتان( اســت. 
4- حس چشایي

ــي  ــواد غذاي ــه در م ــه اينک ــه ب ــا توج ب
ــر  ــر رنگ، تغیی ــا تغیی ــان ب ــد، همزم فاس
بــو، تغییــر شــکل، طعــم مــاده غذايــي هــم 
ــچ کــس  ــرو هی ــردد، از اين ــوع مي گ نامطب
ــاده  ــا چشــیدن يــک م ــدارد کــه ب حــق ن
ــا  ــالم ي ــوص س ــکوک در خص ــي مش غذاي

ــد.  ــودن آن قضــاوت نماي ناســالم ب

ــی  ــگیری از آلودگ ــای پیش را ه ه
ــی  ــواد غذای م

ــت  ــی رعاي ــگیری از آلودگ ــرای پیش ب
ــکات  ــن ن ــت .اي ــی اس ــل الزام ــکات ذي ن

عبارتنــد از: 
1ـ   بهداشــت فــردي و کنتــرل ســامت 

افــراد موثــر در فرآينــد تولیــد غــذا
شــیوه هــاي مناســبي کــه بتوانــد عاوه 
ــن  ــاي اي ــي ه ــاء آگاه ــوزش و ارتق ــر آم ب
ــه :  ــر از جمل ــرق ديگ ــه ط ــراد، ب ــه اف گون
معاينــات ادواري، بررســي بهداشــت فــردي 
)ســامت، نداشــتن بیمــاري واگیــردار، 
ــش  نظافــت شــخصي، لبــاس،. . .( آزماي
ــه  ــن ب ــه منظــور تجســس ناقلی ــوع ب مدف

ظاهــر ســالم.
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2 ـ  بهداشت محیط
رعايــت بهداشــت محیــط در محــل 
ــواد  ــداري م ــع و نگه ــد، توزي ــه، تولی تهی
ــن  ــي مســأله بســیار مهمــي در تأمی غذائ
ــارت  ــذا اســت و اصــول آن عب ســامت غ

ــت از:  اس
تهیه آب سالم کافي   
دفع صحیح زباله و مواد دفعي   
سوســک،    حشــرات،  بــا  مبــارزه 

مــوش  و  مگــس 
ــار و    ــرد و غب ــگیري از ورود گ پیش

ــي  ــواد خارج م
3ـ   رعايت بهداشت ابزار و تجهیزات کار

در  اســتفاده  مــورد  و وســايل  ابــزار 
مراکــز تهیــه و توزيــع مــواد غذايــي بايــد 
بــه تايیــد وزارت بهداشــت رســیده باشــد.

بیماري هاي مرتبط با مـواد غذایي :
ــي، بیمــاري  دريــک تقســیم بنــدي کل
هــاي ناشــي از مصــرف مــواد غذائــي را در 

4 گــروه زيــر طبقــه بنــدي کــرد :
1 ـ عفونت هاي غذائي  

ــي از  ــاي ناش ــاري ه ــت هاي از بیم دس
مصــرف غــذا را در حقیقــت بايــد عفونــت 
هــاي غذائــي دانســت، ايــن دســته از 

بیمــاري هانتیجــه 
عوامــل  ورود 

ــد. ــي باش ــي م ــواد غذائ ــه م ــاري ب بیم
2ـ حساسیت هاي غذائي  

بســیاري از ترکیبــات طبیعــي مــواد 
ــتعد،  ــراد مس ــزد اف ــد ن ــي توان ــي م غذائ
حساســیت زا باشــد امــا در مــوارد متعددي 
نیــز نــوع مــاده غذائــي و نحــوه فرآينــد آن 
ــه  ــش دارد ب ــیت، نق ــش حساس در پیداي
عنــوان مثــال وجــود عامــل حساســیت زا 

ــزه. ــوز و خرب در م
3 ـ  عدم تحمل غذایي : 

تحمــل  عــدم  آن  معــروف  نمونــه 
ــود  ــا کمب ــدان ي ــل فق مصــرف شــیر بدلی
و  کننــده  مصــرف  در  الکتــوز  آنزيــم 
درنتیجــه عــدم هضــم الکتــوز شــیر و 
ــور  ــاي فل ــوز توســط باکتريه ــه الکت تجزي

مي باشــد.  بــزرگ  روده 
4- مسمومیت هاي غذائي  

مســمومیت غذايــي معموالً در اثــر تأثیر 
عوامــل فیزيکــي، شــیمیايي و بیولوژيکــي 
ــذا و  ــوردن غ ــي و خ ــاده غذاي ــر روي م ب
ــوده کــه  ــا نوشــیدن مايعــات آل ي
در شــکل،  تغییــري  هیــچ 
ــا  ــوي آنه ــم و ب ــگ ، طع رن
بوجــود نیامــده اســت ايجاد 

مي شــود. 
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مســمومیت هاي  و  عفونت هــا 
ــاي  ــه گروه ه ــوان ب ــي را مي ت غذای

ــود: ــیم نم ــر تقس زی

1- عفونت هــاي غذايــي 
کــه در اثــر وجــود میکروب ها 
در غــذا بــه وجــود مي آينــد، 

مانند ســالمونلوز
2-عفونت هــاي ناشــي از انگل هــاي 

موجــود در گوشــت حیوانــات آلــوده و بیمار 
ماننــد کرم کــدو در گوشــت گاو 

3- مســمومیت هاي غذايــي ناشــي از 
مصــرف گیاهــان و حیوانــات ســمي ماننــد 

ــمي ــاي س ــي ماهي ه ــا و بعض قارچ ه
4- مســمومیت هــاي ناشــي از مصــرف 
ــواد  ــا در م ــحه از میکروب ه ــموم مترش س

غذايــي ماننــد بوتولیســم

5- مســمومیت هــاي غذايــي شــیمیايي 
مصــرف  از  ناشــي  مســمومیت  ماننــد 
طريــق  از  کــه  مــس  و  ســرب، روي 
ــا نگهــداري وارد غذاهــا  وســايل تهیــه و ي
مــواد  آلودگــي  و همچنیــن  مي گــردد 
ــع  ــموم دف ــره کش ها ، س ــا حش ــي ب غذاي

آفــات و غیــره ... .

روش هاي پیشگیري از مسمومیت هاي غذایي
براي پیشگیري از مسمومیت هاي غذایي مي بایست به نکات زیر توجه شود:

الف( رعایت بهداشت مواد غذایی:
- موادغذائــي پختــه شــده را يــا بايــد کامــاً ســرد )در يخچــال و فريــزر( و يــا کامــاً داغ 
)در حــرارت بــاالي 70 درجــه روي شــعله مايــم آتــش( نگــه داشــت در شــرايط غیــر از اين 
دو مــورد، خطــرات بــروز مســمومیت هــاي غذائــي بخصــوص از انواعــي کــه عامــل پیدايــش 

آن هــا، ســموم  میکروبــي اســت وجــود خواهــد داشــت.
مــواد غذايــي فاســد شــدني را نبايــد در هــواي آزاد نگهداشــت به خصوص گوشــت هاي 

خــرد شــده و شــیريني هاي تــر را فــوراً در يخچــال يــا جــاي خنــک قــرار دهید .
-غذاهاي تهیه شده گوشت و حبوبات و سبزيجات را هرچه زودتر مصرف کنید. 

- هنــگام تهیــه غــذاي مصرفــي مــورد نیــاز يــک وعــده در صــورت مــازاد بــر مصــرف 
در مراکــز تهیــه و توزيــع مجــاز بــه نگهــداري بــراي وعــده مصرفــي ديگــر نمــي باشــد. 

- از نگهــداري غــذا در درجــه حــرارت اتــاق قبــل از مصــرف و جلوگیــري از نگهــداري 
مــواد غذائــي در مکان هــاي مرطــوب ، پرهیــز گــردد.
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ــر  - ازمصــرف کمپــوت و کنســروهاي ب
آمــده و بمبــه شــده) بــاد کــرده( اجتنــاب 
گــرددو کنســروها  بــه مــدت 20- 15 

ــانده شــود. ــه جوش دقیق
بــدون  غذايــي  مــواد  خريــد  از   -
ــه در  برچســب و مشــخصات بهداشــتي ک
ــه  ــي عرض ــر عموم ــا ومعاب ــار خیابان ه کن

گــردد.  خــودداري  مي شــود 
- از تمــاس مــواد غذائــي آمــاده مصــرف 
بــا مــواد غذائــي خــام و ظــروف و وســائل 
ــه طــور جــدي  ــد ب ــا آن هــا باي مرتبــط ب

اجتنــاب گــردد.
ــام  ــورت خ ــه ص ــه ب ــبزيجاتي ک - س
مصــرف مــي شــود مي بايســت طبــق 

گــردد.  سالم ســازي  دســتورالعمل 
- میــوه  مــي بايســت قبل از مصــرف کاما ً 

با آب ســالم شســته و ضدعفونــي گردد.
- از آب ســالم بــراي طبــخ غذا اســتفاده 
ــودن آب  ــکوک ب ــورت مش ــده و در ص ش
مصرفــي ، نســبت بــه جوشــاندن آن اقــدام 

گــردد. 
ــو  ــار شستش ــس از هرب ــروف را پ - ظ
و خشــک کــردن  بايــد در قفســه هاي 

ــرد . ــداري ک ــوظ نگه محف
ــد  ــي فاس ــواد غذائ ــداري م ــل نگه - مح

نشــدني و يــا ديــر فاســد شــدني بايد خشــک 
ــورت  ــاني ص ــه آس ــل ب ــت مح ــوده و نظاف ب
گیــرد. ايــن مــواد بهتــر اســت روي پالــت يــا 
قفســه اي کــه حــدود ســي ســانتیمتر از کــف 

فاصلــه داشــته باشــد نگاهــداري شــوند. 
فــردي  بهداشــت  رعایــت  ب( 

کارگــران:
- منظــور از بهداشــت فــردي کارگــران، 
ســامت جســمي )اخــذ کارت معاينــه 
ــادات و  ــخصي و ع ــت ش ــکي (، نظاف پزش
رفتارهــاي بهداشــتي کارگــران مــي باشــد، 
بطوريکــه بــا رعايــت ايــن مــوارد از آلودگي 
مــواد غذايــي و محیــط کار آنهــا جلوگیري 

خواهــد شــد.
- کارکنــان مراکــز تهیــه و عرضــه مــواد 
ــگام  ــیگار هن ــیدن س ــد از کش ــي  باي غذاي
تهیــه و آمــاده ســازي غــذا جــداً خــودداري 

نماينــد چــون باعــث:  
ــواد  ــن خاکســتر ســیگار روی م 1(ريخت

غذايــی
2(آلودگی هوای محیط کار

3(تمــاس دســت بــا لــب و دهــان و 
ــه  ــان ک ــه آب ده ــا ب ــت ه ــی دس آلودگ
ــق  ــی از طري ــواد غذاي ــی م ــب آلودگ موج

ــود. ــی ش ــت م دس
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از  نگهــداری  هــای  روش 
مــواد غذایــی : 

بــرای نگهــداری پــاره ای از مواد 
مختلفــي  روش هــاي  از  غذايــی 
ــداف  ــه اه ــود ک ــي ش ــتفاده م اس

ــد از: ــارت ان ــي آن عب کل
بــردن  بیــن  از   – الــف 
میکروب هــای موجــود در مــواد 
ــا از بیــن  ــی بطــور کامــل و ي غذاي
ــاری زا و  ــای بیم ــردن میکروب ه ب

خطرنــاک
تکثیــر  از  جلوگیــری   – ب 
معیــن  زمانــی  در  میکروب هــا 

1- روش های حرارتی

ــد  ــن رش ــای پايی ــوال در دماه اص
ــده  ــف ش ــم و متوق ــا ک ــر میکروب ه و تکثی
ــس  ــد. پ ــی رون ــن م ــاال از بی و در دماهــای ب
بــه همیــن دلیــل بــا بــکار بــردن روش هــای 
حرارتــی مــی تــوان دمــای مناســب زندگــی 
آنهــا را تغییــر داد و مــواد غذايی را بــرای مدت 

طوالنــی تــری نگهــداري و مصــرف نمــود.
الف: استفاده از سرما

ــن  ــن و قديمــی تري يکــي از ســاده تري
روش هايــی اســت کــه بمنظــور نگهــداری 

مــواد غذايــی اســتفاده مــي شــود.
ــراي  ــرد ب ــره س ــن زنجی - تامی

ــی  : ــواد غذای م
ــراي  ــره ســرد ب منظــور از تامیــن زنجی
ــات  ــودن اقدام ــم نم ــي ، فراه ــواد غذاي م
ــره  ــن زنجی ــراي تامی ــزات الزم ب و تجهی
ســرد و رســیدن بــه دمــاي پايیــن تــر از 5 

درجــه ســانتي گــراد مــي باشــد. 

- مــواد غذايــی منجمــد  بايــد تــا زمانــی 
کــه بــه دســت مصــرف کننــده مــی رســد 
)در مرحلــه حمــل و نقــل و ذخیــره ســازي( 

در دمــاي انجمــاد نگهــداري گــردد.

ــی  ــواد غذای ــداري م ــرایط نگه ش
ــاد  ــرد و انجم ــاي س در دم

- مواد غذايی منجمد شده در دماي صفر 
درجه سانتي گراديا کمتر نگهداري گردد.

ــژه  ــاي وي ــردخانه ه ــا و س - در فريزره
ــا  ــی ب ــاي پروتئین ــرآورده ه ــداري ف نگه
ــی(  ــرغ و ماه ــت، م ــی )گوش ــا دام منش
بايســتي دمــاي18 – تــا24  - درجــه 

ــردد.  ــن گ ــراد تامی ــانتي گ س
- بــراي يخچــال هــا دمــاي  بیــن 
ــن   ــراد تامی ــانتي گ ــه س ــا 4 درج ــر ت صف
و تجهیــزات برودتــي  بــه دماســنج ســالم 

ــردد. ــز گ مجه
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ــا  ــاي هــواي واحدهــاي ســردکننده ي ــدازه گیــري دم ــی کــه جهــت ان - دماســنج هاي
يخچــال هــا اســتفاده مــی شــود بايســتی در ارتفــاع باالتــر از يــک ســوم ارتفــاع واحــد يــا 

يخچــال نصــب گــردد. 
-بــراي انجمــاد بهتــر مــواد غذايــی الزم اســت کــه گوشــت و مــرغ در قطعــات کوچکتر 

بســته بنــدي و منجمــد گردد.
- از قــرار دادن مــواد غذايــی بــدون پوشــش در يخچــال و فريــزر خــودداري گــردد و 
مــواد غذائــی پختــه و خــام، شســته و نشســته در يخچــال  در مجــاورت هــم قــرار داده 
نشــوند. رعايــت  ايــن نــکات شــامل  نگهــداري جداگانــه گوشــت هــاي قرمــز و ســفید در 

ســردخانه و يخچــال نیــز مــي باشــد. 
-محصــوالت پروتئینــی ماننــد سوســیس و کالبــاس بــرش داده شــده ،قبــل از نگهــداري 

در يخچــال بايــد در يــک پوشــش مناســب قــرار داده شــود.
-بايــد تاريــخ ورود مــواد بــه يخچــال، فريــزر و ســردخانه درج شــده و مصــرف آن هــا بــر 

اســاس ترتیــب تاريــخ انقضــاء باشــد.
-نحوه خارج کردن مواد غذايی از حالت انجماد

-براي يخ زدايی مواد غذايی می توان از روش هاي ذيل استفاده نمود:

ــد در  ــی منجم ــاده غذاي ــداري م -نگه
ــانتي  ــه س ــاي 5 درج ــاي يخچال)دم دم
ــخ ــدن ي ــا ذوب ش ــر( ت ــن ت ــا پايی گرادي

-مســتغرق کــردن مــاده غذايــی منجمد 
در آب )در صورتــی کــه دمــاي آب 21 درجه 
ــاده  ــد، م ــر باش ــن ت ــا پايی ــانتي گرادي س
ــاي پاســتیکی  ــد در کیســه ه ــی باي غذاي
کــه نشــتی نداشــته باشــد قــرار داده شــود و 
دمــا در قســمت هــاي ذوب شــده بــه بــاالي 
5 درجــه ســانتي گرادنرســد و مــواد غذايــی 
بافاصلــه بعــد از يــخ زدايــی پختــه شــود(.

ب: استفاده از گرما
اســتفاده از گرمــا يکــی از مطمئــن تريــن 
روش هــای نگهــداری مــواد غذايــی مــی باشــد 
ــیون و  ــا دو روش پاستوريزاس ــن آنه ــه از بی ک

استريلیزاســیون اهمیــت خاصــی دارنــد.
پاستوريزاسیون

در ايــن روش بــه مــاده غذايــی حــرارت 
بــاالدر زمــان مشــخص داده مــی شــود کــه 
طــی آن تعــدادی از میکروب هــا )انــواع 

ــد.  ــن می رون ــاری زا( از بی بیم

استریلیزاسیون
روشــی اســت کــه در آن بــه مــاده غذايی 
حــرارت داده مــی شــود بــه نحــوی کــه تمام 
میکروب هــاي موجــود در مــاده غذايــی 
از بیــن رفتــه و آنزيــم هــا غیــر فعــال مــی 
شــوند و در نتیجــه مــاده غذايــی را مي تــوان 

بــرای مــدت زيــادی نگهــداری نمــود. 
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تامین زنجیره گرم براي مواد غذایی  :
ــراي  ــرم ب ــره گ ــن زنجی ــور از تامی منظ
مــواد غذايــي ، فراهــم نمــودن اقدامــات و 
تجهیــزات الزم بــراي تامیــن زنجیــره گــرم 
ــر از 60 درجــه  ــه دمــاي باالت و رســیدن ب
ســانتي گــراد مــي باشــد. ) از مرحلــه تولید 
تــا زمانــی کــه مــواد خوردنــی و آشــامیدنی 

بــه دســت مصــرف کننــده مــی رســد(.
1. دماي پخت مواد غذایی :

 -  در مــواد غذايــی خــام حیوانــی و 
ــی خــام  ــواد غذاي ــی کــه حــاوي م غذاهاي
ــبزيجات  ــز س ــند و نی ــی باش ــی م حیوان
و میــوه جــات جهــت از بیــن رفتــن 
ــزا،  حــرارت   ــاي بیماري میکروارگانیســم ه
حداقــل 70 درجــه ســانتي گــراد بايــد در 
حیــن طبــخ بــه تمــام قســمت هــاي مــواد 

ــد.  ــت برس ــور يکنواخ ــه ط ــی ب غذاي
ــدازه  ــت ان ــه جه ــی ک ــنج هاي -دماس
گیــري دمــاي هــواي واحــد هــاي ذخیــره 
ــی  ــرم اســتفاده م ــی گ ــواد غذاي ســازي م
ــک  ــر از ي ــن ت ــاع پائی ــد در ارتف شــود، باي
ســوم واحــد ذخیــره ســازي نصــب گــردد.
2. روش هـای خشـک کـردن )بـی 

آب کـردن( :
خشــک کــردن مــواد غذايی موجــب از بین 
رفتــن کامــل میکروب هــا نمی شــود بلکــه در 

ــرای  ــد ب ــی توانن ــا م ــن روش میکروب ه اي
مــدت طوالنــی در مــاده غذايــی باقــی مانــده 
ولــی رشــد و تکثیــر نکننــد و در صورتــی کــه 
مجــددا رطوبــت مــاده غذايــی بــاال رود، دوبــاره 
ايــن میکروب هــا بــه راحتــی فعــال شــده و بــه 

رشــد خــود ادامــه مــی دهنــد.

ــه دو  ــوال ب ــردن معم ــک ک خش
روش صــورت مــی گیــرد :

- خشــک کــردن بــه روش طبیعــی و در 
ــاورت آفتاب مج

- خشک کردن تحت فشار هوا
ــی و در  ــه روش طبیع ــردن ب ــک ک - خش
مجــاورت آفتــاب، يکــی از روش هــای قديمــی 
محســوب مــی شــود کــه بیشــتر بــرای 
نگهداری گوشــت اســتفاده مــی شــده و امروزه 
هنــوز هــم در برخــي از نقــاط دنیا مرســوم می 
باشــد کــه امــروزه از لحــاظ بهداشــتي مــردود 
مــي باشــد. در خشــک کــردن تحت فشــار هوا 
باعــث جلوگیــری از خــروج رطوبت می شــود، 
مــواد غذايــی در معــرض حرکــت هــوای گــرم 
قــرار گرفتــه و آب خــود را از دســت مــی دهند. 
ــای،  ــل چ ــی مث ــرای محصوالت ــن روش ب اي

قهــوه، کاکائــو بــه کار مــی رود.
امــروزه غیــر از محصــوالت ذکــر شــده ، 
خشــک کــردن ســبزيجات و میــوه جــات 
ــن  ــا اي ــی يافتــه اســت و ب ــز رواج فراوان نی
روش مــی تــوان ايــن مــواد غذايــی را 

ــت. ــه داش ــا نگ مدت ه
3. استفاده از پرتوها )تابش اشعه( :

معمــوال اشــعه دادن بــه مــواد غذايــی می 
توانــد بــه منظــور از بیــن بــردن میکروب هــا 
بــکار رود. عــاوه بــر ايــن مقاديــر کــم اشــعه 
مــی توانــد بــرای افزايــش مــدت نگهــداری 
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ــیب  ــد س ــاورزی مانن ــای کش ــرآورده ه ف
ــه زدن  ــری از جوان ــاز و جلوگی ــی و پی زمین
آنهــا اســتفاده شــود. بــه طــور کلــی بــا بــاال 
ــتری از  ــداد بیش ــعه تع ــزان اش ــن می رفت

میکــروب هــا از بیــن مــی رونــد.
4. استفاده از نمک

بــرای  قديمــی  روش هــای  از  يکــی 
نگهــداری مــواد غذايــی اســت بــه گونــه ای 
ــا افزايــش  کــه اگــردر يــک مــاده غذايــی ب
نمــک  میــزان آب مــورد نیــاز و در دســترس 
میکروب هــا را کاهــش دهیــم ايــن امــر 
مــی توانــد بــه جلوگیــری از رشــد و تکثیــر 

ــود.  ــر ش ــا منج میکروب ه
5. عمل آوری ) تخمیر(

ايــن روش بــرای برخــي مــواد غذايــي از 
جملــه مــواد لبنــي و فــرآورده هــای آنهــا 
ــک  ــه کم ــی آن ب ــه ط ــت ک ــوم اس مرس
ــدت  ــاز ، م ــاي مج ــي ه ــی از افزودن بعض

ــد. ــي ياب ــش م ــداری افزاي نگه
6. دود دادن

اثــر ضــد میکروبــی دود بــه دلیــل 
وجــود برخــی ترکیبــات دود، پايیــن آوردن 
رطوبــت در مــاده غذايــی و حــرارت ايجــاد 
ــاره اي  ــه دلیــل پ شــده مــی باشــد کــه ب
ــب  ــان مناس ــامت انس ــوء  برس ــار س آث

نمــی باشــد.

 HACCP اصطالحات
CP :نقطه کنترل

بــه هــر نقطــه اي در يــک سیســتم غذايــي 
خــاص گفتــه مي شــود کــه عــدم کنتــرل آن 

بــراي ســامتي خطــري نداشــته باشــد.

ــرل  ــه کنت نقط
CCP : بحرانــي

يــا  نقطــه  هــر 
طريقــه عمــل در يــک 

کــه  غذايــي  سیســتم 
ــر  ــکان پذي ــرل آن ام کنت

ز بــوده و بتــوان بــا کنتــرل آن  ا
ــا آن  ــرده و ي ــري ک ــروز خطــري جلوگی ب

رســانید. حداقــل  بــه  را  خطــر 

 HACCP اصول کلی سیستم
اصــول هفتگانــه HACCP کــه در قالــب 
امــری تدويــن شــده اســت  جمــات 

عبارتنــد از : 
اصــل اول : مــوارد خطــر را شناســائی، 

تجزيــه وتحلیــل کنیــد .
اصــل دوم : نقــاط کنتــرل بحــران 

ــد.  ــی نماين ــا ي ــد را شناس ــط تولی خ
اصــل ســوم : محــدوده هــای بحرانــی 
را بــرای هــر يــک از نقــاط کنتــرل بحرانــی 

ــا يید. ــن نم تعیی
اصــل چهــارم : سیســتم هــای انــدازه 
ــی  گیــری ونمايــش محــدوده هــای بحران

نقــاط کنتــرل بحــران  راتعییــن نمايیــد.
ــات اصــا حــی  ــم : عملی ــل پنج اص
را بــرای مــوارد ی کــه فراينــد از محــدوده 

ايمــن خــارج شــده برقــرار نماينــد . 
ــال  ــتم فع ــی سیس ــم : نوع ــل شش اص
ــرای ضبــط داده هــا و اطــا عــات و  ــر ب و موث
مســتند سازی سیســتم HACCP برقرار نمايند.
 اصــل هفتــم : نوعــی سیســتم تأيیــد 

و نظــارت بــر قــرار نمايیــد.
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-حمل و نقل مواد غذایی
نحـوه حمل و نقل مـواد غذایـی در 

داخل مراکز تهیه و عرضه مواد غذایي
مــواد غذايــی بايــد بــه گونــه اي حمــل 
ــی  ــال آلودگ ــن احتم ــه کمتري ــردد ک گ
ــه  ــی ک ــد و در صورت ــته باش ــود داش وج
بیــن  در  غذايــی  مــواد  حمــل  بــراي 
طبقــات از آسانســور حمــل غــذا يــا باالبــر 
ايمــن شــده بهــره گرفتــه مــي شــود بايــد 
در هنــگام حمــل به طــور اختصاصــی فقط 
ــا  از  ــراي مــواد غذايــی اســتفاده شــده ي ب
ورود لــوازم آلــوده بــه داخل آن خــود داري 
ــی در  ــواد غذاي ــل م ــگام حم ــردد. هن گ
ــد  ــاده مصــرف باي ــواد آم بیــن طبقــات، م
داراي پوشــش مناســب بــوده و در صــورت 
اســتفاده از ترالــی بــراي حمــل ســطح آن 

ــز باشــد. ــا تمی کام

نحـوه حمـل و نقـل مـواد غذایی در 
خارج از مراکز

درصــورت حمــل مــواد غذايی درخــارج از 
مراکــز )ســرويس دهــی بــه مشــتريان( بايــد 
از خــودروي حمــل موادغذايــی داراي مجــوز 
بهداشــتي اســتفاده و مواد غذايــی در ظروف 

مناســب و درپــوش دار حمــل گــردد.
-درصورتــی کــه از وســايل نقلیــه ماننــد 
موتــور بــراي حمــل مــواد غذايــی اســتفاده 
مــی شــود بايــد مجهــز بــه محفظــه 
مخصــوص و درب دار باشــد )الزم بــه ذکــر 
ــرف در  ــا ظ ــد ب ــی باي ــواد غذاي ــت م اس
ــرد( ــه قرارگی ــل محفظ ــوش دار در داخ پ

 شـرایط حمل مواد غذایی با استفاده 
از خودرو ي مخصوص حمل مواد غذایی

ماشــین هــاي حمــل و نقــل مــواد 
ــی  ــواد غذاي ــوع م ــا ن ــب ب ــی متناس غذاي
ــی  ــی، سرمايش ــايل گرمايش ــه وس ــد ب باي
ــرد و  ــره س ــظ زنجی ــت حف ــب جه مناس
گــرم و نیــز دماســنج ســالم مجهــز باشــند. 
بالقــوه  غذايــی  مــواد  وهنــگام حمــل 
ــر از 5  ــد در دمــاي پايیــن ت ــاک باي خطرن
ــر از  ــا در دمــاي باالت درجــه ســانتي گرادي
60 ســانتي گرادنگهــداري گردد.ســردخانه 
ماشــین هــاي حمــل و نقــل مــواد غذايــی 
بايــد بــراي محصــوالت غیــر منجمــد داراي 
دمــاي صفــر تــا +4  ســانتي گــرادو بــراي 
محصــوالت منجمــد دمــاي) 18- تــا 24-(

ســانتي گرادباشــد. دمــاي محفظــه حمــل 
ــل از  ــاعت قب ــک س ــد ي ــی باي ــواد غذاي م
ــراي  ــر ب ــورد نظ ــاي م ــه دم ــري ب بارگی
ــه اي  ــه گون ــد و ب ــی برس ــل موادغذاي حم
ــت  ــه نش ــچ گون ــه هی ــردد ک ــی گ طراح
هــوا وجــود نداشــته باشــد و دمــا در طــول 
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ــورت  ــردد. در ص ــظ گ ــل حف ــل و نق حم
حمــل همزمــان محصــوالت گــرم و ســرد 
ــه  ــودرو داراي محفظ ــد خ ــد باي ــا منجم ي
نگهــداري محصــوالت  بــراي  جداگانــه 
ــراي  ــه ب ــاي جداگان ــا از خودروه ــد ي باش
گــردد.  اســتفاده  محصــوالت  حمــل 
ــا  ــتقیم ب ــاس مس ــه در تم ــطوحی ک وس
مــواد غذايــی اســت بايــد بــه طــور مرتــب 
تمیــز و گندزدايــی گــردد  و از جنــس 
زنــگ نــزن باشــد  و تمهیــدات الزم بــراي 
خــروج فاضــاب حاصــل از شستشــوي 

ــود. ــه ش ــر گرفت ــه در نظ محفظ

ــت  ــی جه ــخ خوراک ــل ي ــگام حم -هن
جلوگیــري از آلودگــی يــخ بايــد در محفظه 
مخصــوص نگهــداري يــا بــه صــورت بســته 
ــه  ــی ک ــواد غذاي ــردد. وم ــل گ ــدي حم بن
ــخ  ــار ي ممنوعیــت تمــاس مســتقیم درکن
يــا آب را دارنــد نبايــد بــراي ســرد کــردن 
در کنــار يــخ يــا آب نگهــداري گردنــد. در 
خودروهايــی کــه دمــا بــه صــورت خــودکار 
ــاي  ــده ماشــین ه ــردد رانن ــت نمــی گ ثب
حمــل و نقــل مــواد غذايــی بايــد کنتــرل 
دماســنج هــا را در دو نوبــت صبــح و 
ــرم  ــر روي ف ــام داده و ب ــر انج ــد از ظه بع
ــر روي در  هــاي مخصــوص نصــب شــده ب

ــد. ســردخانه خــودرو ثبــت نماي
مــواد  از خــودروي حمــل  اســتفاده 
ــوالت  ــاير محص ــل س ــراي حم ــی ب غذاي

ــد. ــی باش ــوع م ممن
ــه  ــادرت ب ــه مب ــی ک ــه خودروهاي کلی
ــی  ــی م ــام دام ــاي خ ــرآورده ه ــل ف حم

نماينــد، بايــد داراي پروانــه ازســازمان 
دامپزشــکی باشــند و خودروهايــی کــه 
ــز  ــی )بج ــواد غذاي ــل م ــه حم ــادرت ب مب
فــرآورده هــاي خــام دامــی( مــی نماينــد، 
ــت  ــتی از معاون ــه بهداش ــد داراي پروان باي
ــکده  ــا/ دانش ــگاه ه ــتی دانش ــاي بهداش ه

ــند. ــکی باش ــوم پزش ــاي عل ه

ــاي  ــرغ ه ــم م ــل تخ ــل و نق -در حم
خوراکــی تــازه براي مســافت هــاي طوالنی 
در مناطــق گرمســیر و در فصــول گــرم 
ســال، بايــد از وســايل نقلیــه ســردخانه دار، 
ــد:  ــد ســازمان دامپزشــکی مانن ــورد تائی م
واگــن هــاي ســردخانه دار، قطــار، کامیــون 
ــا 7  ــر ت ــاي صف ــردخانه دار )دم ــاي س ه
درجــه سلســیوس(، اســتفاده شــود.در 
ــازه  ــی ت ــاي خوراک ــرغ ه ــري تخــم م تراب
بــراي مســافت هــاي کوتــاه، مــی تــوان از 

ــود. ــتفاده نم ــت، اس ــا وان ــون ي کامی
ــی  ــواد غذاي ــل م ــودروي حم ــده خ -رانن
ــه طــور مســتقیم در  ــرادي کــه ب و کلیــه اف
حمــل و نقــل مــواد غذايــی دخیــل هســتند 
بهداشــت و  بــودن کارت  بــه دارا  ملــزم 
گواهینامــه دوره آموزشــی اصناف می باشــند.

- ظــروف نگهــداری و عرضــه 
مــواد غذایــی یکبــار مصــرف:

ــار  ــروف يکب ــتفاده از ظ ــگام اس در هن
مصــرف مــي بايســت  از بکارگیــري ظروف 
ــراي  ــوده ب ــا آل ــوب ي ــدي معی ــته بن بس
عرضــه مــواد غذايــي پختــه شــده اجتنــاب 
نمــود و از ظــروف )FOOD Grade( و داراي 

مشــخصات بهداشــتي اســتفاده کــرد.
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مشخصات مواد خوردنی و آشامیدنی بسته بندي شده:
1- مشــخصات مــواد خوردنــی و آشــامیدنی بســته بنــدي مشــمول پروانــه 

ــاخت )صنعتی(: س
ــق اســتاندارد ملــی شــماره 4470 موسســه  ــر چســب مشــخصات  مطاب ــودن ب - دارا ب
ــت  ــذا و داروي وزارت بهداش ــازمان غ ــتورعمل س ــی و دس ــات صنعت ــتاندارد و تحقیق اس
درمــان وآمــوزش پزشــکی کــه ايــن  برچســب شــامل اطاعــات مشــخصات مــواد خوردنــی 
و آشــامیدنی بســته بنــدي مشــمول پروانــه ســاخت در بردارنــده نــام محصول)نام تجــاري(، 
نــام و نشــانی واحــد تولیــدي، تاريــخ تولیــد و انقضــاء، شــرايط نگهــداري، ترکیبات تشــکیل 

دهنــده و مجوزهــاي الزم مــي باشــد.
- دارا بودن پروانه ورود مواد غذايی بسته بندي وارداتی مشمول پروانه .

2- مشخصات مواد خوردنی و آشامیدنی بسته بندي مشمول شناسه نظارت
دارا بــودن بــر چســب مشــخصات محصوالتــی کــه مشــمول شناســه نظــارت می باشــند 
شــامل: نــام و نشــانی واحــد تولیــدي، شــماره شناســه، نــام تجــاري، تاريــخ تولیــد و انقضــاء، 

ســري ســاخت و شــرايط نگهــداري.
3- مشخصات مواد خوردنی و آشامیدنی با بسته بندي سنتی

-دارا بــودن برچســب مشــخصات از جملــه نــام واحــد تولیــدي، آدرس، تاريــخ تولیــد، 
شــرايط نگهــداري و ترکیبــات تشــکیل دهنــده بــرای محصــوالت ســنتی کــه مشــمول 
شناســه و پروانــه ســاخت نمــی باشــند و بــه صــورت کامــا ســنتی تهیــه و عرضــه مــی 

گردنــد ماننــد  لبنیاتــی کــه بــه صــورت ســنتی تهیــه مــی گــردد .
- مراکــزي کــه اقــدام بــه تهیــه لبنیــات ســنتی مــی نماينــد عــاوه بــر رعايت بنــد قبل، 
درج توصیــه هــاي بهداشــتی ماننــد جوشــاندن شــیر) در صــورت عرضــه شــیر خــام( يــا 

کشــک و مــدت زمــان جوشــاندن بــر روي بســته بنــدي ضــروری اســت.

انواع گندزداها را بشناسد و با روش های گندزدایي آشنا شود.  
فرق گندزدا و ضدعفوني کننده را فراگیرد.  
سالم سازی سبزیجات را توضیح دهد.  

باشـد:  قادر  باید  فراگیر  پایان فصل  در 
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گندزدایــي : عبــارت اســت از نابــود کردن 
ــان  ــاي بي ج ــاري زا در محیط ه ــل بیم عوام
، مانند اماکن مســکوني البســه و ظــروف ، آب ، 
ســبزي و غیــره. به عبــارت ديگــر گندزدايي در 

مــورد محیــط زندگي بــه کار مــي رود. 
ــود کــردن  ــي ناب ــي : ضدعفون ضدعفون
زنــده  بافت هــاي  از  بیمــاري زا  عوامــل 
اســت، مانند ضدعفوني پوســت يــا ضدعفوني 
زخــم. غلظــت ضدعفونــي کننده ها بايســتي 
کمتــر از گندزداهــا باشــد تــا از آســیب بــه 
بافت هــا جلوگیــري شــود. بــه همیــن دلیــل 
ضدعفونــي کننده هــا نســبت بــه گندزداهــا 

ســمیت کمتــري دارنــد. 
استریل کردن )سترون سازي ( :

ــاده  ــردن م ــه کارب ــا از ب ــي هــدف م وقت
ضدمیکروبــي، نابــودي کل میکروب هــا چــه 
بیمــاري زا و چــه غیربیمــاري زا باشــد ، ايــن 
عمــل را اســتريل کــردن مي گوينــد. وقتــي 
هــدف ما از بــه کاربــردن مــادة ضدمیکروبي 
نابــودي عوامــل بیمــاري زا باشــد ،  ايــن عمل 

ــد.  ــردن مي گوين ــتوریزه ک را پاس
ــیم  ــته تقس ــه دو دس ــا ب گندزداه

مي شــوند:  
الف - فیزيکي   

ب - شیمیايي 

الــف: گندزداهــاي فیزیکــي شــامل: 
ــور  ــردن ، ن ــک ک ــرودت ، خش ــرارت ، ب ح

خورشــید 
حرارت بر دو نوع است :

-  حرارت مرطوب و حرارت خشک
-  گند زداهای فیزيکی

حرارت مرطوب 
تمامــي میکروب هــا در اثــر حــرارت 
مرطــوب از بیــن مي رونــد و ســرعت مــرگ 
آنهــا بســتگي بــه درجــه حــرارت و زمــان آن 
دارد، بــه ايــن صــورت کــه هــر چــه درجــه 
حــرارت بیشــتر باشــد زمــان از بیــن بــردن 
عوامــل بیمــاري زا کوتاهتــر خواهدبــود. 
حــرارت مرطــوب شــامل مــوارد زيــر اســت:

 ، ،جوشــاندن  آب  بخــار  از  اســتفاده 
کــردن  پاســتوريزه 

ــا  ــن روش ب ــار آب : اي ــتفاده از بخ اس
اســتفاده از اتــوکاو صــورت مي گیــرد کــه در 
آن بــه وســیله بخــار آب تحــت فشــار، مــواد 
مختلــف اســتريل مــي شــوند. ايــن دســتگاه 
ــا  در 121 درجــه ســانتیگراد در مــدت 15 ت
ــي را  ــل گندزداي ــد  عم ــه مي توان 20 دقیق
ــي  ــراي گندزداي ــن روش ب ــد. اي ــام ده انج

ــود.  ــتفاده مي ش ــتاني اس ــايل بیمارس وس
جوشــاندن : عمل، جوشــاندن کلیــة 

کار و   محیط    
ر    بزا ا

دایــی
ز روش هایگنـد 
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ــرد. از  ــن مي ب ــه از بی ــا 15 دقیق ــدت 10 ت ــانتیگراد د رم ــه س ــا را در100 درج میکروب ه
ايــن روش بــراي گندزدايــي لبــاس و لوازمــي کــه بــا خلــط و مدفــوع بیمــار آلــوده شــده و 
دسترســي بــه گندزداهــاي شــیمیايي نیســت اســتفاده مي شــود ايــن روش بــراي گندزدايي 
آب يــا وســايل مختلفــي نظیــر ســرنگ، تیغ و... در شــرايط اضطــراري بســیار مناســب اســت. 
پاســتوریزه کــردن : بــراي از بیــن بــردن عوامــل بیمــاري زا در شــیر و يــا مــواد غذايــي 
ــا 70 درجــه ســانتیگراد حــرارت  ــي را بیــن 60 ت ــادة غذاي ــن روش م ــکار مــي رود. در اي ب

ــد. ــرد مي کنن ــه آن را س ــد و بافاصل مي دهن
حــرارت خشــک تأثیــر حــرارت مرطــوب خیلي بیشــتر از حــرارت خشــک اســت. و در 
درجــه حرارت هــاي مشــابه، زمــان الزم بــراي اســتريل نمــودن بــا حــرارت مرطــوب کمتــر 
اســت تــا حــرارت خشــک، ولــي در مــواردي کــه نمي تــوان از حــرارت مرطــوب اســتفاده 

کــرد بايســتي از حــرارت خشــک اســتفاده نمــود کــه شــامل مــوارد زيــر اســت : 
فــور: اســتفاده از فــور روشــي اســت بــراي اســتريل کــردن وســايل فلــزي و شیشــه اي، 
ــوان در 160 درجــه ســانتیگراد  ــن وســیله مي ت ــا اي ــد و ب ــاال را دارن ــاي ب ــه تحمــل دم ک
ــه مــدت يــک ســاعت عمــل اســتريل کــردن را انجــام داد، در ايــن روش کلیــه عوامــل  ب

بیمــاري زا از بیــن مــي رونــد.
شــعله : وســايل آزمايشــگاهي فلــزي يــا دهانــه لولــه آزمايــش را مي تــوان بــا قــراردادن 

بــه مــدت چنــد ثانیــه روي شــعله چــراغ الکلــي يــا گازي اســتريل نمــود. 

ســوزاندن : ســوزاندن بهتريــن راه نابــود 
ــن  ــت و بهتري ــاري زا اس ــل بیم ــردن عوام ک
وســیله ســترون ســازي اســت.اين روش 
معمــوال بــراي از بیــن بــردن اجســام آلــوده از 
قبیــل بانــد زخــم، پارچه هــاي مصرف شــده، 
البســته بیمــار مبتا بــه بیماري هاي مســري 
و خطرنــاک، لیــوان کاغــذي مســلوالن، زباله، 
ــي ارزش  ــايل ب ــوده و وس ــات ال ــة حیوان الش

ــري دارد.  ــرد مؤث ديگــر کارب
از مــوارد ديگــر حــرارت خشــک مي تــوان 
اتــو را نــام بــرد. اتــو کــردن لباس هــا ســبب 
گندزدايــي البســه و از بین رفتن بســیاري از 

ــود.  ــا مي ش میکروب ه
اگرچــه ســرما خاصیــت   : بــرودت 
رشــد  مانــع  ولــي  نــدارد  گندزدايــي 
میکروب هــا گرديــده و بــه عنــوان ضدفســاد 

ــا  ــد. ســرما رشــد میکروب ه عمــل مي نماي
و قارچ هايــي را کــه باعــث فســاد مــواد 
غذايــي مــي شــوند، متوقف مي کنــد. مــدت 
نگهــداري مــواد غذايــي دردرجــات مختلــف 
ــه تأثیــر  ــوده و بســتگي ب ســرما متفــاوت ب
ــذا دارد.  ــوع غ ــر ن ــر روي ه درجــه ســرما ب
خشــک کــردن :باکتري هــاي مختلــف 
در برابــر خشــک کــردن حساســیت متفاوت 
دارنــد. خشــک کــردن مــوادي کــه حــاوي 
ــرگ  ــه م ــب منجــر ب ــري هســتند اغل باکت
ــز،  آنهــا مــي شــود. ســطوح خشــک و تمی
ــردارد/ خشــکي  ــري درب ــدار کمــي باکت مق
ــا  ــل باکتري ه ــري از تولیدمث ــراي جلوگی ب
ــر اســت . خشــک کــردن يکــي ديگــر  مؤث
ــذا  ــداري غ ــراي نگه ــي ب ــاي قديم از راه ه
اســت و از ايــن طريــق بیشــتر بــراي 
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اســتفاده   ... و  میوه، سبزي، شــیر، ماهي 
مي شــود. ضمنــا عمــل خشــک کــردن 
باعــث کاهــش حجــم مي گــردد و در هزينــه 

ــود.  ــي ش ــي م ــل آن صرفه جوي حم
نور، هوا، آفتاب و اشعه :

ــور خورشــید ارزانتريــن و مناســب ترين  ن
ــا  ــي میکروب ه ــور کل ــه ط ــت، ب ــدزدا اس گن
ــاده حســاس  ــاب فوق الع ــوا و آفت ــل ه در مقاب
هســتند. هوا دادن و آفتاب دادن منازل و البســه 
و اثاثیــه يکــي از مهــم تريــن طــرق گندزدايــي و 

جلوگیــري از امــراض مختلــف اســت. 
ب – گندزداهاي شیمیایي

ــردن  ــتريل ک ــا اس ــي ي ــراي گندزداي ب
وســايلي کــه تحمــل حــرارت را ندارنــد بايــد 
از مــواد شــیمیايي بــا غلظت هــاي مختلــف 

اســتفاده نمــود. 
قبــل از اســتفاده از ايــن مــواد بايدوســايل 
ــود  ــرد. وج ــک ک ــت و خش ــا شس را کام
مثــل  مشــاهده  قابــل  آلودگي هــاي 
ــدن  ــده مان ــث زن ــده باع ــک ش ــون خش خ
ــود  ــي ش ــودات م ــاير موج ــا و س باکتري ه
خیــس بــودن وســايل باعــث رقیــق شــدن 

محلــول مي گــردد. 
ــیمیایي  ــاي ش ــن گندزداه مهمتری

ــد از:  عبارتن
ــن  ــت . اي ــن گندزداس ــک: ارزان تري آه
ــی  ــردش ب ــوده و کارب ــو ب ترکیــب عــاری از ب
ــر وزن  خطــر اســت . وقتــی بــا 8 تــا 10 براب
و يــا 4 برابــر حجــم خــودش بــا آب مخلــوط 
مــی شــود شــیر آهــک بــه دســت مــی آيد.

بصورت شــیرآهک بــرای گندزدايــی توالت ها 
بــکار میــرود. بــدون بــو و بــدون خطــر بــوده 
و اســتعمال آن آســان اســت. در مــدت 
ــرد. ــن می ب ــا را از بی ــاعت میکروب ه يکس

ــتفراغ،  ــی اس ــرای گندزداي ــک ب ــیر آه ش
بیماری هــای  دارای  بیمــاران  ترشــحات 

ــی دارد . ــر خوب ــوع اث ــردار و مدف واگی
ــت  ــک: خاصی ــیر آه ــب ش * معای
خورندگــی دارد لــذا بــرای ظــروف وســطوح 
ــرروی  ــار آن ب ــت، آث ــب نیس ــزی مناس فل

ــد. ــی مان ــی م ــط باق محی
* محاســن شــیر آهک:  بــا اســتفاده 
از شــیر آهک هیــچ ماده شــیمیايی جديدی 
وارد محیــط نمــی گــردد، ايــن مــاده محیط 
ــت  ــذاری حشــرات وفعالی ــرای تخــم گ را ب
جونــدگان نامناســب مــی کنــد، کاربــرد آن 
ــص  ــه تخص ــاز ب ــوده و نی ــان ب ــاده و آس س
نداشــته و بــی خطراســت. همچنیــن امــکان 

دسترســی بــه آن زيــاد اســت.
ــاده  ــن م ــن و پرمصرفتري ــر: مهمتري کل
ــاب،  ــرای آب و فاض ــه ب ــت ک ــدزدا اس گن

ــرود.  ــکار می ــروف و ... ب ــبزيجات، ظ س
آب ژاول هیپوکلریــد ســدیم   5 
ــرای  ــت. ب ــفیدکننده اس ــد س ــا 15 درص ت
مي شــود.  اســتفاده  توالــت  گندزدايــی 
احتیــاط در اســتفاده از آب ژاول مــاده بســیار 
مهمــی اســت و نبايــد آن را در محیــط های 
ــه  ــردن آن ب ــکار ب ــرد و از ب ــکار ب ــته ب بس
همــراه جوهــر نمــک  و مــوادی مثــل آن نیز 
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بايــد جــدا خــودداری کرد.يعنی همیشــه آن 
ــاک  ــا پ ــوط ب ــدون مخل ــی و ب ــه تنهاي را ب
ــرا  ــد، زي ــر اســتفاده کنی ــده هــای ديگ کنن
ايــن دو مــاده، گاز بســیار ســمی و کشــنده 
کلــر را تشــکیل مــی دهند. مــاده موثــر آب 
ــم  ــت چش ــت( پوس ــديم هپوکلري ژاول )س
ــا  ــه آنه ــد و ب ــی کن ــک م ــا تحري و ريه ه
ــا  ــاس آن ب ــذا از تم ــاند. ل ــی رس ــیب م آس
دســت بايــد پرهیــز کــرد و از ورود ناگهانــی 

ــرد. ــری ک ــه چشــم جلوگی آن ب
ــد  ــات ي ــن ترکیب ــن: از مهمتري بتادی
روی  بــر  کشــنده  اثــر  و  فورهاســت  و 
باکتری هــا، ويروس هــا و تــک ياخته هــا 

دارد.
یــد: يــک ضــد قــارچ قــوی اســت کــه 
در ديــواره ســلولی میکروارگانیســم ها نفــوذ 

ــرد. ــن می ب ــا را از بی ــرده و آنه ک
اســید ســولفوریک: ايــن اســید باســیل 
حصبــه را می کشــد. از ايــن اســید بــرای 
گندزدايــی نواحی آغشــته به مدفوع حیــوان در 

ــود.  ــتفاده مي ش ــکی اس دامپزش
الــکل اتیلیــک : الــکل )اتانــل( چــون 
ســمی نیســت در پزشــکی بــه عنــوان 
ضدعفونــی کننــده کاريــرد دارد. وازآنجائی که 
ــت  ــف اس ــی آن ضعی ــد زدائ ــت گن خاصی
ــد زدا  ــوان گن ــه عن ــی ب ــرف عموم درمص
توصیــه نمي شــود. بــرای مثــال درآرايشــگاه 

هــا اگــر بــه منظــور نظافــت يــا اقدامــات 
احتیاطــی بــکار گرفتــه شــود، مصــرف 

ــت. ــع اس آن بامان
ــدزدای  ــک گن ــوان ي ــه عن ــا ب ام
ــد.  ــی باش ــول نم ــل قب ــن قاب مطمئ
ــاور هســتندکه چــون  ــن ب برخــی براي

درتزريقــات بــرای ضدعفونــی پوســت از 

الــکل اســتفاده می شــود بنــا برايــن ابــزار و 
وســايل کار را از جملــه  قیچــی يــا ســاير و 
ســايل آرايشــگری را  نیــز مي تــوان بــا پنبــه 

ــود. ــی نم ــکل گندزداي ــه ال ــته ب آغش
ــکل  ــاس ال ــان تم ــون زم ــه چ در حالیک
بــا پوســت کوتــاه مي باشــد هیــچ اثــر 
ضدعفونــی نداشــته و فقــط بــا حــل کــردن 
چربــی روی پوســت و نظافــت آن، محــل را 

ــی ســازد. ــاده م ــق آم ــرای تزري ب
1- چــون الــکل خالــص خاصیــت 
ــرا  ــدارد، زي ــی ن ــل قبول ــی قاب گندزدای
نمي شــود.  جــذب  میکروب هــا  توســط 
ــی  ــاده را بادرجــه الکل ــکل آم درصنعــت، ال
ــد  ــد آب مي باش ــاوی 62 درص ــه ح 70 ک
تهیــه و بــه بــازار عرضــه می کننــد. بنابراين  
ــوان از  الــکل مــورد اطمینــان را فقــط مي ت

ــود. ــه نم ــا تهی ــه ه داروخان
2-  الــکل متیلیــک )الــکل صنعتی(  
نــه تنهــا هیچگونــه خاصیــت ضــد عفونــی يا 
گندزدايــی نداشــته بلکه ســمی نیز مي باشــد.

ســدیم)جوش  بیکربنــات  از   -3
شــیرین(  کربنــات ســدیم، بیکربنــات 
ــی  ــد زداي ــرای گن ــوان ب ــی ت ــم، م آمونی
ــوه جــات قبــل از پوســت کنــی، ظــروف  می
پاســتیکی، مانند ظروف شستشــو، نگهداری 
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وهمچنیــن جعبــه هــای حمــل میــوه، ظــروف نگهــداری وحمــل تخــم مــرغ، ســکو هــای قابل 
شستشــو و... اســتفاده نمــود. جــوش شــیرين در گندزدايی يخچال فريزر و ســردخانه هــای باالی 

ــرد دارد. ــز کارب صفــر، نی
ــرکه( 1درصــد و نمــک  ــتیک )س ــید اس ــی: اس ــا خوراک ــی ی ــای آل ــید ه 4( اس
ــکر  ــد. )ش ــی گردن ــواد غذاي ــا در م ــر باکتری ه ــد وتکثی ــع رش ــد مان ــی توانن 15درصــد م
70درصــد نیــز مــی توانــد از رشــد باکتری هــا وکپــک هــا جلوگیــری بعمــل آورد.( افــزودن 
مقــداری ســرکه بــه آب نمــک خاصیــت گندزدايــی آن را افزايــش مــی دهــد، ماننــد اضافــه 

کــردن ســرکه بــه خیــار شــور.
5( اســید هــای معدنــی: جوهــر نمک يکــی از انــواع اســیدهای معدنــی اســت که ضمن 

دارا بــودن اثــر پــاک کنندگــی و رســوب زدايــی دارای خاصیــت گندزدايــی نیز می باشــد. 
6( هالــوژن هــا : پرکلريــن  از حــل کردن 2 گــرم پرکلريــن) 60 درصــد( در10لیتــر آب )آب 
کلــردار 120 قســمت در میلیــون( بــه دســت مــی آيــد کــه بــرای گنــد زدايــی اکثــر مــوارد بــه 
کارمــی رود. بعضــی از آنهــا عبارتنــد از گندزدايــی ســبزيجات، ظــروف غذاخــوری يــا ســايرظرف، 
ابــزار و وســايل کار غیــر فلــزی، وبــا غلظت های پايیــن تر   2 تــا 5گرم در متــر مکعب)1000لیتر( 

آن بــرای گنــد زد ايــی آب هــای تمیــز مثــل آب چــاه وقنــوات کاربــرد دارد.
نکتــه اول : بــرای گندزدايــی جاروهــا، تــی و لــوازم نظافــت و ظروف 
ــوان از هیپوکلريــد ســديم، دتــول و هاالمیــد بــا غلظــت و  آلــوده مي ت

زمــان مناســب، اســتفاده کــرد. 
ــتیکی  ــزی و پاس ــوازم غیرفل ــی ل ــرای گندزداي ــه دوم: ب نکت
ــت و  ــا غلظ ــول ب ــا و دت ــن، الکل ه ــوان از پرکلري ــگری مي ت آرايش

ــود. .  ــان مناســب، اســتفاده نم زم

انـگل زدایـی سبزیجـات

نحوه عمل انگل زدایی سبزی های برگی: 
ــر را  ــورد نظ ــبزی م ــدا س ــازی  ابت ــاح و جداس ــس از اص پ
خــوب شستشــو داده تــا عــاری از هرگونــه گل و الی و ذرات قابــل 
رويــت  گــردد، ســپس در يــک تشــتک پهــن صــاف وصیقلــی در 
ازاء هرلیتــر آب 3 تــا 5 قطــره مايــع ظرفشــويی اســتاندارد اضافــه 
نمــوده وآن را خــوب هــم بزنیــد تــا  کامًاحــل گردد، حال ســبزی 
را در مايــع بدســت آمــده غوطــه ورکــرده هــم بزنیــد وبــه مــدت5 
دقیقــه آن را بحــال خــود گذاشــته تــا جداســازی بــر اســاس مراتب 
ــام  ــبزی انج ــه س ــده)کم شــدن کشــش ســطحی( از بدن ــاد ش ي
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گیــرد، حــال هرچــه ســطح ظــرف پهــن تــر و عمــق مايــع تــا حــدی کمتــر باشــد در اثــر 
تــکان دادن ســبزی در مايــع، تــه نشــینی تخــم انــگل در ظــرف بهتــر انجــام گرفتــه و 

نتیجــه کار اطمینــان بخــش تــر اســت.
 بعــد از کشــیدن ســبزی ازظــرف، بايســتی بــه وســیله صافــی درشــت در زيــر شــیر آب 
لولــه کشــی  بــا دقــت آب کشــی گــردد. بايــد مراقــب بودکه  ســهل انــگاری در نحــوه تخلیه 
ظــرف آلــوده و همچنیــن اســتفاده از آن بــرای ، نگهــداری مــواد غذايــی مــی توانــد خطــر 
نــاک باشــد. بنابرايــن بــرای ايــن منظــور از يــک تشــتک اختصاصــی بــرای تمیــز کــردن 

وســپس، بــرای انــگل زدايــی از آن اســتفاده گــردد.
1- انـگل زدایی سـایـر سبزیجـات  مانند ترب، هویـج، خیار، گوجه فرنگی: 

در ايــن گــروه عــاوه بــر ايــن کــه بــه ضخامــت پوســته و مقاومــت شــان در برابر گنــدزدا 
هــا توجــه مي شــود، بايــد بــه ايــن کــه هنــگام مصــرف، پوســت کنــی مــی شــوند ياخیــر  و 
يــا اينکــه مثــل شــلغم، لبــو، ســیب زمینــی و پیــاز طبــخ مــی شــوند يــا بــه صــورت خــام 
مصــرف مــی شــوند، نیــز توجــه نمــود، ضمنــاً بايــد خــاک وگلــی کــه بــه همــراه آنهــا بــه 
آشــپز خانــه منتقــل مــی شــود را از نظــر دور نداشــت .الزم بــه ذکــر اســت کــه بــرای کاهــو 
وکلــم، پرکنــی صــد درصــد الزامــی بــوده و بــرای گنــد زدايــی تــوت فرنگــی نیــز بــا توجــه 
بــه بــاال بــودن احتمــال آلودگــی وهمچنیــن لطافــت و نفوذپذيــری بافــت پوششــی ، چــون 
روش مناســبی بــرای گنــد زدايــی آن  تــا بــه حــال پیشــنهاد نشــده اســت . بهتــر اســت تــا 
اصــاح روش کاشــت ونحــوه کوددهــی، از مصــرف خــام آن خــودداری بــه عمــل آيــد مگــر 

آن کــه مزرعــه، تحــت کنتــرل بهداشــتی درآمــده باشــد.

2- توصیه هاي الزم در مورد مصرف 
سبزیجات

ــل اســتفاده از  ــه دلی ــب ب ســبزيجات اغل
ــوده و  ــی، آب آل ــانی و حیوان ــای انس کوده
تمــاس حیوانــات بــه عوامــل بیماريــزا آلــوده 
چنیــن  مصــرف  صــورت  در  می شــوند. 
ــی  ــه بیماری هاي ــا ب ــر ابت ــبزيجاتی خط س
نظیــر وبا، حصبــه، هپاتیــت، اســهال خونی و 
بیماری هــای انگلــی نظیــر کیســت هیداتیک 
و آســکاريس وجــود دارد. لــذا الزم اســت بــه 
خاطــر بــر طــرف نمــودن آلودگیهــای فــوق 

ســبزيجات قبــل از مصــرف سالم ســازی 
شــوند. ســبزيجاتی کــه بــه صــورت خــام در 
تزيیــن غــذا و يــا همــراه ســاندويچ و ســاالد 
اســتفاده می شــوند نیــز بايســتی ســالم 

ــوند.  ــازی و ســپس مصــرف ش س
مراحل سالم  سازی سبزیجات 

ــار  ســالم ســازی ســبزيجات شــامل چه
ــگل  ــازی، ان ــت : پاکس ــی اس ــه اساس مرحل

ــو  ــی، شستش ــی، گندزداي زداي
مرحله اول : پاکسازی 

ســبزيجات را بخوبــی پــاک نمــوده و مــواد 
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ــو  ــوب شستش ــپس خ ــدا و س ــد آن را ج زاي
دهیــد تــا گل و الی از ســبزيجات پــاک گردد. 

مرحله دوم  : انگل زدایی 
ــا اســتفاده از  ــردن تخــم انــگل هــا ب از بیــن ب
مايع ظرفشــويی. پس از مرحله پاکســازی، سبزی 
پــاک شــده را در يــک ظــرف بــا حجــم 5 لیتــری 
ريختــه و بــه ازاء هــر لیتــر آب  3تــا 5 قطــره مايــع 
ظرفشــويی بــه آن اضافــه کنیــد . قــدری آن را هم 
زده تــا تمــام ســبزيجات در کفــاب غوطه  ور شــود 
و پــس از 5 دقیقــه، آنهــا را بــه آرامــی از روی کفاب 
جمــع آوری کنیــد. ظرف و ســبزی را مجــددا با آب 
ســالم خــوب شستشــو دهیــد تا تخــم انگل هــا و 
باقیمانده مايع ظرفشــويی از آنها جدا شــود. هرچه 
ســطح ظــرف پهــن تــر و عمــق مايــع تــا حدی 
کمتــر باشــد در اثر تــکان دادن ســبزی در مايع، ته 
نشــین تخم انــگل در ظــرف بهتر انجــام گرفته و 

نتیجــه کار اثــر بخــش تر اســت.
مرحله سوم : گندزدایی 

از بیــن بــردن عوامــل میکروبــی بــا 
ــی و از  ــرای گندزداي ــن. ب ــتفاده از پرکلري اس
ــر  ــزا بهت ــای بیماري ــردن میکروب ه ــن ب بی
اســت کــه از مــواد گنــدزدای مجــاز موجــود 
ــق  ــا طب ــوپر مارکت ه ــا س ــا ي در داروخانه ه

برچســب موجــود بر 
اســتفاده  آن  روی 
نچه  چنا . د شــو
ــن در  ــودر پرکلري پ
دســترس اســت ، 
ــف  ــرم )نص ــک گ ي
ــوری(  ــق چايخ قاش
در  را  پرکلريــن 
ــوی 5  ــی محت ظرف
ــد و  ــر آب بريزي لیت
ــل  ــا در آب ح کام
ــبزيجات  ــوده س نم
انگل زدايــی شــده را 
بــه مــدت 5 دقیقــه 
محلــول  ايــن  در 

ــد.  ــرار دهی ق
مرحلــه چهــارم :  شستشــوی  

ــی  نهای
پس از گندزدايی ســبزيجات آنهــا را مجددا 
بــا آب ســالم و فــراوان بشــويید تــا باقیمانــده 
کلــر يــا مــواد گنــدزدای بــکار رفتــه کامــا از 
ســبزيجات جــدا شــوند، پــس از شستشــوی 
نهايــی ســبزيجات را مي تــوان مصــرف نمــود.

اهمیت نظم در محیط کار و پیشگیری از حوادث را فرا گیرد.  
عوامل زیان آور محیط کار را بشناسد و راههای پیشگیری از مشکالت ناشي از آن را   

فرا گیرد.
کمک های اولیه در مواقع بروز حادثه را فراگیرد.  
قادر باشد حداقل تدابیر را به هنگام بروز حادثه برای خود و دیگران انجام دهد.  

باشـد:  قادر  باید  فراگیر  پایان فصل  در 
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ایمنــي و بهداشــت کار)بهداشــت 
حرفــه ای ( تعریف بهداشــت حرفــه ای:  
بهداشــت حرفــه ای عبارتســت از علــم و 
هنــر  شناســايی، ارزيابــی و کنتــرل عوامــل 
ــان  آور محیــط کار بمنظــور پیشــگیری  زي
از بیماري هــای شــغلی، مســمومیت ها و 

حــوادث ناشــی از کار مــی باشــد .
اهداف بهداشت حرفه ای :     

- بــاال بــردن و تأمیــن عالــی  تريــن درجه 
ممکــن وضــع جســمی، روانــی و اجتماعــی 

شاغلین.
- پیشــگیری از بیماري هــای شــغلی و 

ــی از کار. ــوادث ناش ح
ــرای  ــاغل ب ــا ش ــر و ي ــاب کارگ -  انتخ
ــمی  ــر جس ــه از  نظ ــغلی ک ــط و ش محی
و روانــی قــدرت انجــام آن را دارد. بــرای 
ــه ای  ــت حرف ــداف بهداش ــه اه ــیدن ب رس

ــرد . ــام گی ــتي انج ــر بايس ــات زي اقدام
-  آمــوزش اصــول و مقــررات بهداشــتی و 
عوامــل زيــان  آور محیط کار، نحوه اســتفاده 

از ابــزار کار و وســايل حفاظــت فردی.
ــناخت،  ــا ش ــط کار ب ــازی محی ــالم س -  س
بررســی و کنتــرل  عوامل زيــان آور مربوط بــه آن.
-  بهســازی تأسیسات بهداشــتی و رفاهی 

کارگاه ها.
ــات  ــری )معاين ــات کارگ ــام معاين -  انج
ــور  ــه منظ ــتخدام و  دوره ای (ب ــل از اس قب
تعییــن وضعیــت ســامت وتوانايی شــاغل و 
ــغلی .  ــای ش ــع بیماري ه ــخیص بموق تش

عوامل زیان آور محیط کار :
ــه  ــاغلین را ب ــامت ش ــه س ــي ک عوامل

خطــر مــي انــدازد عبارتنــد از  :
-  ارگونومیکي و مکانیکي محیط کار.

-  شیمیايي.
-  بیولوژيکي ، عوامل فیزيکي.

ــامل:  ــط کار ش ــی محی ــل فیزيک - عوام
ســر و صــدا -  ارتعــاش- پرتوهــای يونســاز 
ــاد. ــا زي ــر يونســاز -  روشــنايی کــم ي و غی
- عوامــل جــوی محیــط کار)گرمــا، ســرما 
و رطوبــت(- فشــار کــم يــا زيــاد مــی باشــد.  
الــف ( صــدا : ســر و صــدا  در حقیقــت 
صوت ناخوشــايند و ناخواســته می باشــد و به 
عنــوان يکــی از عوامــل زيــان آور محیــط کار 
در کارگاه های ريسندگی و بافندگی،موتورهای 
ژنراتــور بــرق، دســتگاه های اره و متــه برقــی و 

...مشــاهده مــی شــود.  
عــوارض ناشــي از صــدا : کار کــردن 
ــث  ــاد باع ــدای زي ــا ص ــای ب ــط ه در محی

و پیشگیری از بروز حوادث درمحیط كار وكمک های اولیه  

ایمني و انضباط 
محل كسب
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ــردد : ــی گ ــر م ــای زي ــی ه ناراحت
ــوش ، وز وز  ــرده گ ــیدن پ ــوت کش -  س

ــوش. گ
ــری  ــت ک ــنوايی و در نهاي ــش ش -  کاه

شــغلی.
-  تحريک اعصاب.

-  بــاال رفتــن فشــار خــون و ضربــان قلب 
تغییــر در میــزان قنــد خون.

ناراحتی هــای عصبــی و راه هــای 
ــرل :   ــگیری و کنت پیش

-  کنتــرل در منبــع مولــد صــدا از طريــق 
ــردر فرايند. تغیی

-  تولید دستگاه ها با صدای کم.
- فونداسیون صحیح دستگاه.

-  اســتفاده از میراکننــده هــا و تعمیــرات 
ــن کاری و  ــل روغ ــتگاه ها ، مث ــع دس بموق

تغییــر قطعــات.
-  کنتــرل در مســیر  بــا اســتفاده از 
جــاذب هــا و مانــع هــا  جهــت جداســازی و 

ــدا  ــد ص ــتگاه مول ــردن دس ــور ک محص
-  کنتــرل درشــنونده بــا اســتفاده از 
ــوش  ــوش پ ــی )گ ــای حفاظت ــی  ه گوش
و گــوش بنــد معــروف بــه ايــر مــاف و 
ــوش و  ــب گ ــتفاده از قال ــاگ(و اس ــر پ اي

ــتفاده از  ــوارد اس ــی از م ــن در بعض همچنی
ــد.   ــی باش ــه م ــا ايزول ــک کام اتاق
-  کاهش مدت مواجهه با سر و صدا

-  جابجايی کارگران
ب ( ارتعــاش : ارتعــاش حرکــت تناوبــی 
و نوســانی حــول نقطــه تعــادل اســت و در 
ــک  ــرژی مکانیکــی حاصــل از ي زمانیکــه ان
منبــع نوســان کننــده  بــه سیســتم ديگــر 
منتقــل مي شــود ارتعــاش ايجــاد مــی 
گــردد .کارگــران بســته بــه نــوع کار و ابــزار 
کار ممکــن اســت در معــرض ارتعــاش تمــام 
بــدن قــرار گیرنــد .ماننــد راننــدگان تراکتور، 
ــا  ــاورزی و ي ــین آالت کش ــون و ماش کامی
ــرار  ــازو ق ــت و ب ــاش دس ــرض ارتع در مع
گیرنــد ماننــد افــرادی کــه بــا دســتگاه متــه 
ياچکــش بــادی مشــغول بــه کندن آســفالت 
مــی باشــند و يــا بــا اره برقــی کار مــی کنند.

عوارض ناشي از ارتعاش: 
-  اختال در دستگاه جريان خون 

ــا اختــال  ــدن کــه ب -  ارتعــاش تمــام ب
فقــرات  ســتون  بخصــوص  اندام هــا  در 
)اختــاالت اســکلتی عضانــی( در دســتگاه 

ــت. ــراه اس ــی هم گوارش
ــد از کار  ــه بع ــازو ک ــت و ب ــاش دس -  ارتع
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ــش  ــتگاه های  مرتع ــا دس ــردن ب ک
کننــده اختــاالت و ناراحتی انگشــتان دســت.
- تغییــر شــکل اســتخوان هــا و مفاصــل 
انگشــتان اســتخوان های مــچ و کــف دســت  

مشــاهده مــی شــود .
راه های پیشگیری و کنترل  :

-  بــکار گیــری اصــول مهندســی و 
ارتعــاش. کاهــش   مديريتــی جهــت 

-  در صــورت امــکان وســیله مــورد 
اســتفاده تغییــر يابــد و  از نــوع مناســب تری 

ــود. ــتفاده ش اس
موقــع  بــه  کــردن  ســرويس    -
کننــده. مرتعــش  دســتگاه های 

-  اســتفاده از وســايل حفاظتــی مناســب 
ــا  مثــل دســتکش الســتیکی  جهــت کار ب
دســتگاه های مرتعــش کننــده دســت و 

ــازو. ب
همانقــدر  : چشــم  (  روشــنایي  ج 
ــز  ــاده و شــگفت انگی ــارق الع ــه عضــو خ ک
ــی  ــف و ب ــز ظري ــدازه نی ــان ان ــت بهم اس
ــن  ــی باشــد. بنابراي ــر م ــاه و آســیب پذي پن
آســیب های چشــمی اکثــرا  در ســاعات کار 
اتفــاق افتــاده و ناشــی از علــل گوناگــون مــی 
ــای  ــر ج ــا ه ــات  کار ي ــن صدم ــد  . اي باش

ديگــری بايــد از آن محافظت نمــود. ناراحتی 
ممکــن اســت ناشــی از روشــنايی زيــاد يــا 
کــم باشــد .روشــنايی مناســب از طريق 
اســتفاده از نــور طبیعی )نور خورشــید 
ــی (و  ــای الکتريک (و مصنوعی)المپ ه
يــا هــر دو تأمیــن می گــردد  .روشــنايی 
ــا  مــی بايســتی کافــی بــوده و مطابــق ب
اســتاندارد تعییــن شــده بــا توجــه بــه نوع 
ــده نباشــد و بطــور  ــره کنن کار باشــد، خی

يکســان پخــش شــده باشــد .  
روشــنایي طبیعــي:  مهمتريــن منبــع 
روشــنايی طبیعــی نــور خورشــید مــی باشــد 
کــه بــا توجه بــه موقعیــت جغرافیايــی، محل 
ــد از  ــی توانن ــراد م ــل کار، اف ــی و مح زندگ
ــی مثــل عــرض  آن بهره منــد شــوند و عوامل
ــراف  ــه انح ــاع و زاوي ــه ارتف ــی، زاوي جغرافیاي
ــی،  ــت اقلیم ــل، موقعی ــوع فص ــید، ن خورش
ســاعات شــبانه روز و معابری که نور خورشــید 
ــتفاده  ــوه اس ــد در نح ــی نماي ــور م از آن عب
بهینــه از اين منبــع طبیعی اثرگذار هســتند .

بــرای دســتیابي بــه منابع طبیعي روشــنايي 
بــه طور صحیــح و اســتفاده بهینــه از اين منابع 

رعايــت نــکات ذيل بســیار مهــم مي باشــد .   
1 - معمــاری صحیــح ســاختمان به منظور 

بهــره گیــری از نور طبیعــی  و نصــب پنجره.
2- در هنــگام طراحــی ســاختمان ســعی 
ــت  ــی ســاختمان جه شــود قســمت جنوب

نــور گیــری بیشــتر بــاز باشــد.
3- نصــب پنجــره بــه تعــداد کافی و بــا ابعاد 
اســتاندارد بــا توجــه  بــه ســطح کار بــا رعايــت 

اصــول طراحی روشــنايی طبیعی باشــد .
4- پنجــره بــه گونــه ای طراحــی شــود که 
نســبت مســاحت پنجره بــه  مســاحت محل 

کار بــا توجــه بــه نــوع کار حداقــل بین.
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5 -طراحــی پنجــره هــا بــه نحــوی باشــد 
ــه طــرف جنــوب )جنــوب  شــرقی و  کــه ب
ــور بیشــتر وارد  ــا ن ــی ( نصــب شــوند ت غرب
محیــط کار شــود  . در غیــر اينصورت ســعی 
شــود از پنجــره هــای ســقفی و انــواع نورگیر 

اســتفاده شــود  . 
بــه گونــه ای  6-نصــب پنجــره هــا 
ــرای  ــد. ب ــی ننماي ــه ايجــاد خیرگ باشــد ک
ــتر  ــان بیش ــی و راندم ــری از خیرگ جلوگی
بهتــر اســت پنجــره هــا نزديــک بــه ســقف  

ــوند . ــب ش نص
7-  اســتفاده از شیشــه شــفاف و مناســب 
ــه  ــور ب ــزان ورود  ن ــا می ــره ه ــت پنج جه
محیــط کار را افزايــش مــی دهــد. نظافــت 

بــه موقــع شیشــه پنجــره.
8- نصــب صحیــح پــرده کرکــره و ديگــر 
ــت  ــث  محرومی ــه باع ــوی ک ــايل بنح وس
اســتفاده از نــور طبیعــی نشــوند .بــه منظــور 
ــقف و  ــی س ــور طبیع ــر از ن ــتفاده بهت اس
قســمت بااليــی ديوارهــا بــه رنــگ روشــن، 
ــگ  ــه رن ــا ب ــن ديواره ــف و قســمت پايی ک

ــره باشــد.   تی
روشــنایي مصنوعــي :  در تأمیــن 

روشــنايی مصنوعــی بــرای محیــط کار ايــن 
ــرد: ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــکات باي ن

- نــور  حاصلــه از منابــع روشــنايی بايــد تا 
حــد امــکان بــه  روشــنايی روز نزديک باشــد 

و در ســاعات شــب بیشــتر اســتفاده گردد.
- نــوع المــپ و تعــداد المپ هــا بــا توجــه به 

نــوع کار و  طراحــی انجام شــده انتخاب شــود.
- ســقف و قســمت بااليی ديوارهــا معموال 
ــه  ــا ب ــره ه ــنايی وارده از پنج ــان روش راندم
رنــگ روشــن و قســمت پايیــن ديوارهــا بــه 

رنــگ تیــره رنــگ آمیــزی شــوند . 
-  مقــدار نــور حاصلــه از منابــع روشــنايی 
ــوده و  ــی ب ــدازه کاف ــه ان ــت و  ب ــد ثاب باي
ــور  ــه ط ــط کار ب ــطوح محی ــه س ــر کلی ب
يکنواخــت توزيــع شــود تــا از بوجــود آمــدن 
ــود.     ــری ش ــک جلوگی ــای تاري ــايه و زواي س
ــع  ــع مناب ــه موق ــرويس ب ــر و س -  تعمی

روشــنايی ) چراغ هــا و المپ هــا (
-  تمیــز و پــاک نمــودن نورگیرهــا، پنجره 

هــا بــه طــور  مرتب.
-  استفاده از شیشه های شفاف 

عوارض ناشــي از نــور زیــاد : خیرگی 
مهمتريــن عارضــه ناشــی از نــور زياد اســت. 
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ايــن حالــت در اثــر برخــورد مســتقیم نــور 
بــه چشــم و يــا انعــکاس شــعاع تابــش نــور 
ــه چشــم بوجــود مــی  از ســطوح شــفاف ب
آيــد و عائم آن احســاس ناراحتــی و درد در 
چشــم، کــم شــدن حــس بینايــی، تــرس از 
نــور و ريــزش اشــک مــی باشــد. منبــع نــور 
بــه طــور مســتقیم در میــدان ديــد کارگــر 
قــرار گیــرد باعــث بــروز خیرگــی مي شــود 
بــرای جلوگیــری از بــروز ايــن مشــکل منابع 
ــبی  ــه ً فواصــل مناس ــنايی بايســتی ب روش

نســبت بــه هــم نصــب شــود. 
ــر  ــم  : اگ ــور ک ــي از ن ــوارض ناش ع
نــور مناســب و کافــی وجــود نداشــته باشــد 
بخصــوص در مــورد کارهــای ظريــف و 
ــی  ــش بیناي ــال و کاه ــث اخت ــق باع دقی
خواهــد شــد . ايــن عوارض شــامل فشــار در 
چشــم، کاهــش بینايی، ســردرد،  ســرگیجه، 
خســتگی، بــی میلــی نســبت بــه کار منجــر 

بــه بــروز حــوادث مــی شــوند .
عواملی که عوارض ناشــی از کمبـــود 
یـا ازدیـاد نـــور را تشـدیـد    می کند: 
خســتگی فکری، خســتگی چشــمی و  ســن 

مــی  باشــد .   
و  پیشــگیری  راه هــای 

کنتــرل    : پیشــنهادات ذيــل 
ــود کمــی و کیفــی  ــرای بهب ب
روشــنايی داخلــی توصیــه 

ــردد : ــی گ م

ــوع  ــه ن ــا توجــه ب ــع روشــنايی ب -  مناب
ــردد. ــوع کار انتخــاب  گ ــت و ن صنع

- روشــنايی عمومــی در حــد اســتاندارد 
تأمیــن شــود.

- آرايــش چراغ هــا بــه طريقــه علمــی و 
اصولــی باشــد.

ــا  ــت های کار ب ــی پس ــنايی موضع - روش
ــرای  ــود  و ب ــن ش ــوع کار تأمی ــه ن ــه ب توج
ــنايی  ــق روش ــق و دقی ــی دقی ــای خیل کاره
ــود . الزمســت  ــه ش ــر گرفت بیشــتری در نظ
میــزان روشــنايی عمومی بیشــتر از ،  موضعی 

ــوب باشــد. ــه عمومــی در حــد مطل ب
-  در کارهــای دقیــق و خیلــی دقیــق برای 
جلوگیــری از خســتگی و بــاال  بــردن نســبت 
انــدازه روش هــای ذيــل پیشــنهاد مــی گــردد.

الف( میزان روشنايی اضافه شود .
ب ( تبايــن )اختاف درخشــندگی شــی 

و زمینــه( افزايــش يابــد .
ج ( اســتفاده از دســتگاه های بــزرگ کننــده 

مثــل ذره بیــن و تلويزيــون مدار بســته.
-  در کارگاه هايــی کــه ســطوح صیقلــی 
ــکاس  ــب  انع ــود دارد و موج ــراق وج و ب
ــا  ــای ب ــردد از المپ ه ــی گ ــی م و خیرگ
ــا از  ــتقیم و ي ــر مس ــور غی ــش ن پخ
ــتفاده  ــفاف اس ــه ش ــای نیم قاب ه
ــطوح  ــکان س ــد ام ــا ح ــود و ت ش

بــراق  و  صیقلــی 
ــواد  ــا م ــز ب نی
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ــا  ــوند.  ديواره ــانده ش ــفاف پوش ــه ش نیم
، بــرای برقــراری نســبت درخشــندگی 
ــطوح   ــراغ و س ــطوح چ ــن س ــب بی مناس
مجــاور و دور بهتــر اســت ســقف دارای 
ــف کارگاه  ــن روشــن باشــد . ک ــگ روغ رن
ترباشــد.  تیــره  ديوارهــا  بــه  نســبت 
گردگیــری چراغ هــا و ســطوح ســالن، 
نگهــداری  و  ســرويس    ، تمیزکــردن 
صحیــح  سیســتم های روشــنايی ، -  بــرای 
حفــظ میــزان روشــنايی مطلــوب  نظافــت 
المپ هــا، ماهــی يکبــار ضــروری بــه نظــر 

ــد. ــی رس م
ــنايی،  ــزان روش ــردن می ــاال ب ــرای ب - ب
ــوض   ــت ع ــه فوري ــوخته ب ــای س المپ ه
بجــای  شــود  مــی  توصیــه  و  شــوند 
ــه  ــرد کلی ــورت منف ــا بص ــض المپ ه تعوي
ــی و  ــورت گروه ــوخته بص ــای  س المپ ه
يکبــاره تعويــض شــوند  .ايــن روش عــاوه 
بــر اينکــه هزينــه هــا را کاهــش مــی دهــد 
و وقفــه کمتــری در کار ايجــاد مــی شــود 
ــض  ــت تعوي ــزی را جه ــه ري ــکان برنام ام
بموقــع المپ هــا بــا توجــه بــه طــول عمــر 

ــی ســازد  .  ــا فراهــم م ــد آنه مفی
ــنايی در پشــت  ــع روش ــتقرار مناب -  اس
فــرد باعــث بوجــود آمــدن ســايه  و خیرگی 
ــه از  ــش يافت ــور تاب ــی شــود  .ن ــی م بازتاب
ــث  ــز باع ــرد نی ــوی ف ــوری در جل ــع ن منب
ــن  ــود بنابراي ــی ش ــتقیم م ــی مس خیرگ
ــنايی در  ــع روش ــود منب ــی ش پیشــنهاد م
ــته  ــرار داش ــپ ق ــا چ ــت و ي ــمت راس س
باشــد و از بــاالی شــانه ســمت چــپ فــرد 
بــه ســطح کار بتابــد  )ايــن موضــوع بــرای 
افــراد چــپ دســت بالعکــس خواهــد بــود(.

- بــرای جلوگیــری از ايجــاد ســايه روی 
ــنايی  ــری روش ــای بکارگی ــطح کار بج س
منفــرد بهتــر اســت از منابــع نــوری متعدد 
اســتفاده شــود تــا نــور از جهــات مختلــف 
ــز از  ــا نی ــايه ه ــه ســطح کار برســد و س ب

بیــن برونــد.
تشــخیص  کــه  فعالیت هايــی  در   -
رنــگ اهمیــت دارد بهتــر اســت از  منابــع 
روشــنايی مخصــوص اســتفاده شــود و 
ــور روز  ــه ن ــبیه ب ــی از آن ش ــف ناش طی

ــد .  باش
- در فرآيندهــای صنعتــی بــا تولیــد 
حــرارت و بــرودت بــاال مســئله درجــه 
حــرارت محیــط و میــزان درجــه حــرارت 
اســتاندارد منابــع روشــنايی حائــز اهمیــت 
ــر  ــازا بهت ــای گرم ــذا در فرآينده ــت  ل اس
اســت از المپ هــای تخلیــه در گاز بــا 
شــدت بــاال اســتفاده شــود و در فرآيندهای 
ســرمازا نیــز المپ هــای فلورســنت ، اســت 

ــی شــود. ــه ای پیشــنهاد م لول
      )منبع:کتاب روشنايی محیط کار (         

ــا  جــدول ســطح کل پنجــره هــا ب
ــه کار   توجــه ب

نوع کار نوع سطح کل پنجره ها:
ــی و  ــف ماننــد  قالیباف -کارگاهــای ظري
ــک  ــا ي ــک ســوم ت ــره ي ــه دوزی و غی ترم

پنجــم.
-کارهــای معمولــی ماننــد  لبنیــات 
ــک  ــره ي ــازی و غی ــرامیک س ــازی، س س

ــم. ــک پنج ــا ي ــوم ت س
- انبــار مــواد خوراکــی و  علوفــه و 

راه روهــا يــک دهــم. 
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  شیشــه، گرمــا  : کارگرانــی کــه در 
مجــاورت گرمــا و يــا در زير تابش مســتقیم 
ــران  ــل کارگ ــد مث ــی کنن ــاب کار م آفت
شــاغل در کــوره هــا، نانوايــی هــا، ريختــه 
گــری هــا گــری  هــا، کشــاورزان و غیــره، 
بــه دلیــل حــرارت زيــاد محیــط کار و عرق 
ــادی آب  ــدار زي ــد، مق ــش از ح ــردن بی ک
ــرق  ــق ع ــود را از طري ــدن خ ــاح ب و ام
ــار  ــراد دچ ــن اف ــد .اي ــی دهن ــت م از دس
مشــکاتی مثــل گرفتگــی هــا و دردهــای 

ــوند. ــی ش ــردرد م ــی و س عضان
راه های پیشگیری و کنترل :

- کارگــران از مايعــات مثل دوغ اســتفاده 
يند. نما

- مقدارکــم نمــک بــه مخــزن آب اضافــه 
گردد.

- کارگــران بطــور مرتــب اســتحمام 

نماينــد.
ــران  ــان و کارگ ــاورزان و جنگل بان - کش
ــره بیشــتر در معــرض   ســردخانه هــا و غی
ســرما قــرار ، )ســرما : کارگــران راهــداری 
ــی  ــتانی کار م ــق کوهس ــه در مناط ــا ک ه
کننــد دارنــد( و در صــورت تمــاس مــداوم 
بــا ســرما کارگــران دچار ســرمازدگی شــده 
ــاک شــوک و مــرک را  و در شــرايط خطرن

بدنبــال خواهــد داشــت  .
راه های پیشگیری و کنترل  :

- کارگــران از پوشــش مناســب و لبــاس 
گــرم اســتفاده کننــد.

وســايل  از  بســته  محیط هــای  در   -
گرمــازا اســتفاده شــود.

- در فضاهــای بــاز  کارگــران در فواصــل 
معیــن، بــه  اتاقک هــای مجهــز بــه وســايل 
گرمــازا برونــد و بــدن خــود را گــرم کننــد.
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-  غذاهــای گــرم و پــر انــرژی اســتفاده 
نماينــد.

پرتوهای زیان آور   :
بــوده  يونســاز  تواننــد  مــی  پرتوهــا 
وباعــث تغییراتــی در ســلول های بــدن 
ــدن ايجــاد  ــی را در ب ــا اختاالت شــوند و ي
 )UV( ــا ــس و گام ــو ايک ــل پرت ــد مث کنن
کــه در مراکــز پزشــکی، راديولوژي هــا، 
تــرک يابــی لولــه هــای گاز و رديابــی 
ــا  ــود و ي ــی ش ــاهده م ــد مش ــد تولی فراين
ــاوراء  ــو م ــل پرت ــوده مث ــاز ب ــر يونس غی
خورشــیدکه  اشــعه  از  ناشــی  بنفــش 
ماهیگیــران-  باغبانــان-  کشــاورزان- 
پلیس-پرســنل  آهــن-  راه  کارگــران 
ــان  ــان- لیتوگراف ــران- نقاش ــی چاپگ نظام
جوشــکاران-   - پاســتیک  کارگــران   -
کارگــران خــط لولــه- برشــکاران لولــه 
ــادون  ــو م ــد. پرت ــرار دارن ــرض آن ق در مع
ــی در  ــرژی گرماي ــه ان ــز درمواردي ک قرم
اثــر  التهــاب فلــز تولیــد مــی شــود ماننــد 
شیشــه گــری، کار بــا کــوره و مــواد مــذاب 
،هیترهــای حرارتــی ايــن اشــعه IR وجــود 
دارد وافــرادی کــه بــا اجســام گداختــه کار 
مــی کننــد ماننــد آهنگــران، شیشــه گران، 
بلورســازان، نانوايیــان و جوشــکاران دچــار 
اختاالتی در عدســی چشــم  .   ســوختگی 
ملتحمــه  چشــم مــی شــوند ،  تــرس از نور 
،  خــارش، بصــورت کــدر شــدن عدســی و 
يــا آب مرواريــد - ســرخی چشــم، ريــزش 

ــک. اش
راه های پیشگیری و کنترل  :

ــاس و  ــدت تم ــول م ــردن ط ــم ک -  ک
ــو. ــا پرت ــه ب ــش فاصل افزاي

ناراحتی هــای  از  پیشــگیری  بــرای   -
ــوص  ــای دودی مخص ــمی از عینک ه چش

ــود  ــتفاده ش ــی اس ــپرهای حفاظت ــا س ي
ــی در  ــدت طوالن ــه م ــه ب ــرادی ک - اف
معــرض نــور خورشــید  قــرار مــی گیرنــد 
از کاه لبــه دار و همچنیــن دســتکش 
ــدن  ــاز ب ــمت های ب ــد و قس ــتفاده کنن اس
را بپوشــانند ودر صــورت لــزوم از انــواع 
کرم هــا بــا نظريــه پزشــک اســتفاده شــود.  
- چنانچــه کارگــری دچــار ســوزش، درد 
شــديد، اشــک  ريــزش، عــدم تحمل نــور و 
احســاس وجــود جســم خارجــی در چشــم 
شــده باشــد، بــه پزشــک مرکــز بهداشــتی 

درمانــی ارجــاع داده شــود .
عوامل شیمیایي محیط کار :

تنفــس،  طريــق  از  شــیمیايی  مــواد 
پوســت ،ملتحمــه چشــم و يــا گــوارش وارد 
بــدن مــی شــوند و ايجــاد مســمومیت مــی 
نماينــد، ماننــد ســموم کشــاورزی، گازهــا و 
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بخــارات .مهمتريــن راه به دلیــل پراکندگی 
مــواد در هــوا از طريــق دســتگاه تنفس می 
باشــد  .شــدت مســمومیت در هــر حــال، ، 
رنگ هــا، حال هــا بســتگی بــه نــوع مــاده، 
غلظــت و مــدت تمــاس با مــاده شــیمیايی 
ــی  ــمي: برخ ــارات س ــا و بخ دارد  . گاز ه
مايعــات ماننــد تینــر، بنزيــن و ســاير 
حال هــای صنعتــی اگــر در ظــرف بــدون 
در باشــند بــه ســرعت تبخیــر مــی شــوند 
و بــوی تنــد بــا رنــگ ســبز و گاهــی بــدون 
ــن ،  ــو اکســید کرب ــد من ــو هســتند مانن ب
ــات  ــن مايع ــد .اي ــی کنن ــوده م ــا را آل فض
ــمی و دارای  ــر س ــد گاز کل ــو مانن دارای ب

بــوی تنــد بــا رنــگ ســبز هســتند.
ــد  ــتند مانن ــو هس ــدون ب ــش ب - گاه

منوکســید کربــن
الــف  : بخــارات فلــزی  در اثــر ذوب 
ــا  شــدن فلــزات،ذرات بســیار ريــزی کــه ب
چشــم ديــده نمــی شــوند در هــوا پراکنــده 

شــده کــه بــه آن ذرات بخــارات فلــزی يــا 
ــاری  ــی از مج ــد و براحت ــی گوين ــه م دم
تنفســی عبــور مــی کننــد و از طريــق 
ــی  ــون م ــذب خ ــی ج ــای هواي ــه ه کیس
ــی از  ــزی ناش ــارات فل ــد بخ ــد مانن گردن
ــکاری  ــل از جوش ــرب و دود حاص ذوب س

ــتیلن  ــد و اس ــوش کاربی ــیژن و ج اکس
ب : گــرد و غبــار  : گــرد و غبــار در 
ــت  ــواد، پرداخ ــردن م ــیاب ک ــه آس نتیج
کاری، کوبیــدن، پــر و خالــی کــردن کیســه 
ــه وجــود مــی  هــای مــواد آســیاب شــده ب
آيــد .ذرات هرچــه نرمتــر و ريزتــر باشــند به 
ــع تنفســی  ــر از موان ــه راحــت ت ــل آنک دلی
عبــور مــی کننــد و بــه کیســه هــای هوايــی 
ريــه مــی رســند خطرناکترنــد و کارگــران  . 
شیشــه ســازی و ســرامیک ســازی و 
غیــره بیشــتر در معــرض بیماري هــای 
ريــوی مزمــن قــرار مــی گیرنــد ، معــادن، 
آســیاب عــوارض ناشــي از گازهــا و بخــارات 
ــزش اشــک، ســردرد،  ــرفه، ري ســمي  : س
اختــاالت  ملتحمــه،  ورم  ســرگیجه، 
ــی  ــايی تنفس ــی،  نارس ــی، بیهوش گوارش
ــاد  ــای زي ــت ه ــه در غلظ ــد ک ــی باش م

ــردد. ــی گ ــرگ م ــاء و م ــث اغم باع
راه های پیشگیری و کنترل  :   

ــل  ــده در مح ــش آالين ــذف ياکاه - ح
ــد تولی

ــی  ــا جايگزين ــواد )مث ــی م - جايگزين
ترکیبــات ســولفیدی فســفر  قرمــز بجــای 

فســفر ســفید
ــل  ــه مح ــش و تهوي ــتفاده از هواک - اس

ــی  ــی و عموم ــورت موضع بص
ــردی  ــت ف ــايل حفاظ ــتفاده از وس - اس
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و   ) فیلتــردار  )ماســک های  مناســب 
ــار و  ــگام انب ــی در هن ــکات ايمن ــت ن رعاي

ــتعال ــل اش ــواد قاب ــردن م ــره ک ذخی
- محصور کردن منابع تولید آلودگی 

- مرطــوب کــردن محــل يــا عامــل تولیــد 
گــرد و غبــار

- در صــورت بروز عايم مســمومیت ســعی 
شــود بــا مشــخص کــردن نــوع ســم ضمــن 
ــه   ــرد مســموم   ب انجــام کمک هــای اولیــه ف

نزديکتريــن مرکــز درمانــی ارجــاع شــود  . 
عوامل بیولوژیکي محیط کار  :

ــرايط  ــل ش ــه دلی ــاغل ب ــی مش در بعض
کاری و نــوع فعالیــت کارگــران در برابــر 
ــه  ــان آور و در نتیج ــک زي ــل بیولوژي عوام
ابتــا بــه بیماري هــای واگیــر دار قــرار دارنــد 
ــي شــوند. ــدی م ــه 6 دســته تقســیم  بن ب

بیولوژیــک  آور  زیــان  عوامــل 
محیــط کار بــه 

1 ( قارچ ها       2 ( انگل ها
3 ( ويروس ها    4( باکتری ها 

5( ريکتزياها  
- کارگران ســاختمان ســازی،حفرتونل و 
فاضــاب ها،معــادن و کشــاورزی بــه علــت 
ــال  ــوده و احتم ــای آل ــا خاک ه ــاس ب تم
زخمــی شــدن آنهــا -کارگــران بخــش 
کشــاورزی و پــرورش پرنــدگان و دامــداران 

ــا کودهــای حیوانــی بــه علــت تمــاس ب
- کارگــران پــرورش پرندگان، دامــداران، 
ــه  ــتارگاه ها ب ــران کش ــکان و کارگ دامپزش
علــت تمــاس بــا حیوانــات بیمــار يــا الشــه 

هــای آلــوده
-کارگــران ريســندگی،دباغی،قالیبافی به 

علــت تمــاس بــا پشــم وپوســت آلــوده
پژوهشــی  آزمايشــگاه های  -کارکنــان 
و تشــخیص کارگــران ســاختمانی،چوب 
نــی،  ری،جنگل با مرغدا ری، مدا ا د بری،

نانوايــی، آرايشــگری
- تشــخیص طبی،میکــروب شناســی 
و بخــش عفونــی بیمارســتان ها و.....بــه 
ــه  ــوق ب ــل ف ــواع عوام ــا ان ــاس ب ــت تم عل
عنــوان عوامــل بیولوژيــک محیــط کار قــرار 
ــل دچــار  ــوع عام ــه ن ــا توجــه ب ــد و ب دارن
ــل   ــد مث ــد ش ــغلی خواهن ــای ش بیماري ه

ــت ــب مال ــاری ت ــزاز- بیم ــاری ک بیم
انــواع  و  زخــم  ســیاه  بیمــاری   -
                                                                                 . انگلــی  و  قارچــی  بیماري هــای 

 راه های پیشگیری و کنترل
ــی و  ــت عموم ــول بهداش ــت اص - رعاي

ــردی ــت ف بهداش
ــردی  -  اســتفاده از وســايل حفاظــت ف

مناســب 
عوامل ارگونومیکي محیط کار :

ــل  ــا مهندســی عوام ــی  ي ــم ارگونوم عل
انســانی، درواقــع علــم تطابــق کار بــا 
ــا کار اســت.  ــق انســان ب ــا تطاب انســان و ي
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ــه عبــارت ديگــر، ارگونومــی تــاش دارد  ب
تــا بــا طراحــی و تغییــر مناســب کار و ابزار 
کار، بیشــترين بهــره وری را بــر اســاس 

ــد  .         ــب نماي ــان کس ــی انس تواناي
حیطــه هــای عملکــردی ارگونومــي بــه 

قــرار ذيــل مــي باشــد:
- بررســی میــزان توانمنــدی شــاغلین بــا 

توجــه بــه نــوع کار و انــرژی  مصرفــی
- انــدازه گیــری ومطالعــه ابعــاد فیزيکــی 
بــدن جهــت طراحــی ايســتگاه  هــای کارو 

ابــزار کار
- طراحی ايستگاه های کار در حالت نشسته و 

ايستاده و حالت  توام نشسته ايستاده
- تجزيه و تحلیل سیستم انسان

ـ  ماشین 
- بررســی هــای روانشــناختی از ديــدگاه 

نحــوه ارتبــاط بیــن افــراد
ــتراحت  ــای کار و اس ــم ه ــن رژي - تعیی
زمــان هــای اســتراحت و مــدت  انجــام کار

- بررسی روش های حمل دستی بار
- طراحــی فراينــد بســته بنــدی و حمــل 

و نقــل دســتی بــار
اســکلتی  ناراحتی هــای   بررســی   -

ــه  ــی ب ــا نگاه ــا کار ب ــط ب ــی مرتب عضان
موضوعــات فــوق بــه زبــان ســاده ارگونومی 
ــرو  ــا کارگ ــردن کار ب ــب ک ــی متناس يعن
بلعکــس بــه نحــوی کــه کارگــر بــه راحتــی 
ــه  ــن صدم ــرده و کمتري ــط کارک در محی
جســمی و روحــی بــر آن وارد شــود و 
شــود  انجــام  مناســب  شــرايط  در  کار 
ــری از  ــه جلوگی ــر ب ــت منج ــه در نهاي ک
بیماري هــای اســکلتی غضانــی شــده 
ــال  ــره وری را بدنب ــد و به ــش تولی و افزاي

ــت.   ــد داش خواه
وضعیــت  از  ناشــي  عــوارض 
ــن  ــرار گرفت ــک :  ق ــب ارگونومی نامناس
وضعیــت بــدن در شــرايط نامناســب ،انجــام 
کارهــای تکــراری ,نشســتن و ايســتادن 
طوالنــی مــدت ,چرخــش ســريع کمــر  
,مناســب نبــودن ارتفــاع میز و صندلــی ,دراز 
کــردن بیــش از حــد دســت حیــن کار ,ثابت 
بــودن وضعیــت بــدن و گــردن حیــن کارمی 
تواننــد موجــب ايجــاد اختــاالت اســکلتی 
ــردن ,درد  ــر   .  درد گ ــد کم ــی مانن عضان
کتــف ,آرنــج ,شــانه درد عضانــی در نقــاط 
ديگــر بــدن شــوند ، درد  ,بــازو ,مــچ دســت 
و پــا و راه هــای پیشــگیری و کنتــرل  :     - 
انتخــاب کارگــران مناســب از طريــق انجــام 

ــات قبــل از اســتخدام معاين
ــور  ــه منظ ــات دوره ای ب ــام معاين - انج
تشــخیص بموقــع  اختــاالت اســکلتی 

ــی عضان
-  طراحــی صحیــح ايســتگاه کار و ابــزار 
ــات  جســمانی  ــه خصوصی ــا توجــه ب کار ب

کارگــران 
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- استفاده از میز کار و صندلی کار مناسب
- آمــوزش کارگــران جهــت آشــنايی بــا 
روش هــای صحیــح کار و اصــول ارگونومــی 

محیــط کار 
و  نرمــش  بــه  کارگــران  تشــويق   -

ورزشــی  تمرينــات 
ــی  ــی يعن ــط کار  : ايمن ــي محی ایمن
ــط  ــرايط الزم در محی ــودن ش ــم نم فراه
ــه  ــروز حادث ــری از ب ــور جلوگی کار بمنظ
ــوی  ــادی و معن ــای م ــرمايه ه ــظ س و حف
.هرگونــه بــی احتیاطــی در محیــط کار می 
توانــد عامــل بــروز حادثه باشــد کــه رعايت 
اصــول ايمنــی مــی توانــد در جلوگیــری از 
ــش  ــوزی آت ــش س ــد  آت ــر باش ــا مؤث آنه
ــدم  ــی و ع ــی  احتیاط ــت ب ــوزي ها بعل س
رعايــت پیشــگیری و ايمنــی نبــودن محــل 

ــش اســت. ــن آت ــدم اطــاع از ف و ع
بررســی ها نشــان مــی  دهــد کــه نشــانی 
ــیژن،  ــل   اکس ــار عام ــت . چه ــوده اس ب
ــره  ــای زنجی ســوخت، حــرارت و واکنش ه
ــش (در  ــوخت آت ــیژن، س ــوزی ،اکس ای)ل

ايجــاد آتــش موثرهســتند.         
این شش بند فقط جهت مطالعه

1- آتش سوزي های گازها
2- آتش سوزی مايعات قابل اشتعال

3- آتش  سوزی خشک)جامدات(
4- آتش سوزی مواد منفجره

5- آتش سوزی فلزات قابل اشتعال
6- آتش سوزی الکتريسیته   

وسایل اطفاء حریق :
خاموش کننده های دارای آب  : 

ايــن خامــوش کننــده هــا دارای آب 
معمولــی بــوده کــه بوســیله هــوای فشــرده 
و يــا گاز کربنیــک تحــت فشــار قرارگرفتــه و 
جهــت آتــش ســوزی هــای دســته اول )مواد 
خشــک (مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد و 
ــده هــا را هرگــز جهــت  ــن خامــوش کنن اي
آتــش ســوزي های دســته دوم )مايعــات قابل 
اشــتعال  (و دســته چهــارم الکتريســیته مورد 

مصــرف قــرار ندهیــد. 
خامــوش کننــده  هــای دارای پودر 

شــیمیایی   :
ايــن خامــوش کننــده هــا دارای پــودر 
ــات  ــی کربن ــات پتاســیم و ب شــیمیايی کربن
ســديم )جــوش شــیرين  (مــی باشــند کــه بــا 
ــیدن  ــع رس ــش مان ــن در ســطح آت قرارگرفت
هــوا بــه مــاده ســوختنی مــی شــود و آتــش 
را خامــوش مــی نماينــد .ايــن خامــوش کننده 
ــته دوم  ــوزي های دس ــش س ــت آت ــا را جه ه
ــم  ــته پنج ــتعال  (و دس ــل اش ــات قاب )مايع
)فلــزات قابــل اشــتعال  (مــورد اســتفاده قــرار 

ــد .    ــی دهن م
- خاموش کننده گاز شیمیایي  :

در ايــن خامــوش کننــده  هــا گاز کربنیک 
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تحــت فشــار بــه مايــع تبديــل مــی گــردد 
کــه هنــگام خــروج بــه گاز تبديــل می شــود 
و بــا کــم کــردن مقــدار اکســیژن در محیــط 
بســته آتــش را خامــوش مــی نماينــد . ايــن 
نــوع خامــوش کننــده هــا پــس از مصــرف 
بــا قرارگرفتــن روی آتــش در محیــط بســته 
ــد  ــی نماين ايجــاد مســمومیت و خفگــی م
کــه بايســتی  بعــداز خامــوش شــدن آتــش 
محــل را تهويــه نمــود و نیــز هنــگام خــارج 
ــدای  ــا ص ــده ه ــوش کنن ــدن گاز خام ش
شــديدی ايجــاد مــی شــود کــه نبايــد 
ــده  ــوش  کنن ــام خام ــرد و تم ــت ک وحش
هــای گازکربنیــک دارای ســر لوله شــیپوری 
ــدن پاشــیده  مــی باشــند روی عضــوی از ب
شــود باعــث ســوختگی و تــاول مــی شــود.  
امــداد  و  اولیــه  هــای  کمــک 
ــه اقدامــات اولیــه ای کــه بــا  ــف: ب تعری
فاصلــه پــس از حادثــه تــا رســیدن  مصدوم 
ــیدن 1 .  ــا رس ــی ي ــز درمان ــک مرک ــه ي ب
بــه بالیــن او انجــام شــود مــی گوينــد کــه 
ــف  ــر و تخفی ــرگ ومی ــش م ــت کاه باع
اســیب هــا مــی شــود 226 اورژانــس  
ــن  ــد مطمئ ــرد کمــک رســان باي را226 ف
شــود کــه خطــری او را تهديــد نمــی کنــد.

خونســرد و اگاه به کار باشــد.ضمن اينکه در 
اولويــت کارش خبــر بــه اورژانــس بگنجانــد 
و بدانــد چگونــه هــر بیمــار را بايــد حرکــت 
ــی  ــات نخاع ــتن صدم ــر داش ــد.در نظ ده

ــم اســت. ــی مه ــرای حــرکات خیل ب
امدادهای مهم شامل: 

ــه  ــه ب ــی ک ــه جراحت ــا : ب -  زخم ه
خاطروجــود شــکاف و بريدگــی در پوســت 

ايجــاد شــود زخــم مــی گوينــد 
عالئــم: نشــت خون.درد.ســوزش.ورم 
.قرمزی.افزايــش در جــه حــرارت محــل                
ــدم  ــون /ع ــا آب و صاب ــان:  شستشــو ب درم
ــر/ ــت امدادگ ــا دس ــم ب ــردن زخ ــس ک لم
پانســمان و جراحــت  شستشــو و پانســمان 
ــول  ــتفاده از محل ــتکش /اس ــیدن دس :پوش
بتاديــن يــا ســرم نمکی/اســتفاده از وســايل 
ــتفاده از  ــم اس ــا زخ ــرای کار ب ــتريل ب اس
بانــد  :بانــداژ بايــد از قســمت باريــک انــدام 
ــی  ــه خیل ــه جــای کلفــت انجــام شــود ن ب
ــه خیلــی  شــل ،رنــگ و حــرارت  محکــم ن
انــدام بانداژشــده را پــس از انجــام کار کنترل 

ــه ســیاه و ســرد نشــده باشــد .  ــم ک کنی
زخــم هــای ســوراخ شــده: زخــم هايی 
هســتند کــه در اثر برخــورد میخ، گلولــه و  ...در 
بــدن ايجــاد شــده انــد و اگــر در ناحیــه قفســه 
ســینه موجــود باشــد چــون ســوراخ شــدگی 
باعــث ورود هــوا بــه داخــل قفســه ســینه مــی 
شــود و فشــار بــه شــش هــا مــی آورد و ممکن 
اســت هــوای آن را خــارج کنــد  کــه خیلــی 
خطرنــاک اســت و از عائــم ان خــروج خــون 
کــف آلــود از دهــان اســت و در ايــن حالت فرد 
قــادر بــه تنفس معمولی نیســت و تنفــس  به 
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ســختی صــورت می گیــرد . 
ــت  ــم /وضعی ــار روی زخ ــان : فش درم
بیمــار نیمــه نشســته باشــد /زخــم را 
پانســمان نمــوده تــا هیــچ هوايــی از داخــل 

ــود.   ــینه نش ــه س ــوراخ وارد قفس س
ــک  ــه ي ــر ب ــا: اگ ــم ه ــوارض زخ ع
زخــم خــوب رســیدگی نشــود ممکــن 
ــم  ــا زخ ــد ي ــزی کن ــم خونري ــت زخ اس
ــب شــود.  ــار ت ــار دچ ــد و بیم ــت کن عفون

انواع خونریزی :
خونریــزی خارجــي : در ايــن نــوع 
خونريــزی  خــون بــا چشــم ديــده مــی  شــود.
ــوع  ــن ن ــی  : در اي ــزی داخل خونری
ــی   ــده نم ــم دي ــا چش ــون ب ــزی خ خونري

ــتند. ــاک هس ــی خطرن ــود و خیل ش
عالئــم : افــت فشــار خــون /تــاری ديــد/
ــگ پريدگی/ســرگیحه /ســردی پوســت  رن

دســت/افزايش ضربــان قلــب.
ــار / ــردن بیم ــت ک ــی حرک ــان :ب درم
در  آشــامیدن  و  خــوردن  از  ممانعــت 
خونريــزی هــای شــديد /خوابانــدن بیمــار/
بــاال بــردن پاهــا باالتــر از ســطح بــدن /گرم 
نگــه داشــتن بیمــار / باالتــر نگــه داشــتن 

ــمان   ــب / پانس ــطح قل ــو از س عض
خونریــزی از دهــان: يــک ســری 
ضربــه هــا بــه دهــان وارد مــی شــود باعــث 
ــود  ــی ش ــان م ــزی از ده ــیب و خونري آس
ــايی  ــزی را شناس ــل خونري ــد مح ــه باي ک
دســتمال  را  آن  روی  و  کنیــم 
ــا وســايل پانســمان فشــار  تمیزي
ــد  ــد آي ــزی بن ــا خونري ــم ت دهی
.يــک ســری از اســیب  ,و ضربــه 
ــدان  وارد مــی شــود کــه  ــه دن هــا ب
ــدان  ــدان شــده و دن ــه دن باعــث آســیب ب
از جــای خــود کنــده مــی شــود کــه بايــد 
ســريع ان را بــه جــای اصلــی برگردانیــم و 
ــه هــا باعــث شکســته  يــک ســری از ضرب
شــدن دنــدان مــی شــود کــه بايــد قطعــه 
شکســته شــده را در اب دهــان قــرار داده و 

ــم.  ــه نمايی ــکی مراجع ــه دندانپزش ب
خونریزی از بیني:

علــت : ضربه/فشــار خــون بــاال /ســرما 
ــی  ــاط بین ــکی مخ ــی شديد/خش خوردگ
ــزی  ــن خونري ــايع تري ــزی ش ــن خونري اي
بــدن اســت چــون رگ هــای بینــی خیلــی 
ــر  ــی باشــد و در اث حســاس و شــکننده م
ــود.   ــی ش ــی م ــار پارگ ــکلی دچ ــر مش ه
ــو  ــه جل ــار بنشیند/ســر ب ــان: بیم درم
خــم شــود/زياد حرکــت نکنــد/روی نرمــه  
دقیقــه فشــار بیاوريــم /بیمــار تــف نکنــد 
ــن  ــی نکند.مهمتري ــرفه  بین ــه و س /عطس

ــزی شــوک اســت. عارضــه خونري
تعریــف شــوک: هــر آســیب شــديدی 
خــون  جريــان  کاهــش  باعــث  کــه 
شــود،مانند خونريــزی شديد/ســوختگی
ــردد/ ــی گ ــف م ــض ضغی ــم :نب عالئ
ــردد/ ــی گ ــا خاکســتری م پوســت و لب ه
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پوســت مرطــوب و ســرد/کاهش فشــار 
ــرگیحه/بی  ــف /تشنگی/س خون/گیجی/ضع

قراری/کاهــش ســطح هوشــیاری.
بــه بیمــار چیــزی از راه دهــان ندهیــم ، 
پاهــا را باالتــر از ســطح قلــب باشــد ، بیمار 

را بــه پشــت خوابانــده .
درمــان: علــت شــوک را بايــد  بررســی 

و از بیــن ببريــم .
ــی  ــداد راه هواي ــي: انس ــف خفگ تعری
ــا گازهــای  در اثــر وجــود جســم خارجــی ي
ســمی اســت .  صــدای ، تغییــر رنــگ صورت 
بــه شــکل کبــودی کــه از انتهای بــدن يعنی 
نــوک بینــی .اللــه گوش.لــب هــا و ناخــن ها 

شــروع شــود.خروج کــف از دهــان .
عالئــم: ســرفه خرخــر از تنفــس فشــار به 

شــکم يــا قفســه ســینه در ، ســتون فقــرات .
درمــان : هــدف :خــروج جســم خارجی 
بــا تشــويق کــردن بیمــار بــه ســرفه اســت، 

وارد آوردن ضربــه بــه کتــف هــا .
ــت  ــه حال ــا گاز : ب ــی ب ــت خفگ حال
ــرون  ــه بی ــز مصــدوم را از ناحی ــینه خی س
مــی کشــیم و بــه هــوای آزاد منتقــل مــی 
کنیم.اگــر در حالــت ايســتاده ايــن کار 
انجــام شــود گازهــای ســمی باعــث تولیــد 

ــی شــود . ــز م ــا نی مســمومیت در م
آســم : آســم بــه علــت تــورم راه هــای 

تنفســی و تنگــی آنهــا اســت.از عايــم آن 
ــد نفــس کشــیدن وتنگــی نفــس  ــد تن تن
ــازدم  اســت و صــدای مخصوصــی کــه از ب
شــنیده مــی شــود.اين افــراد بايــد همیشــه 
اســپری و داروهــای خــود را همــراه داشــته 
باشــند و از کپســول اکســیژن نیــز در 

منــزل اســتفاده نماينــد . 
ــه  ــه تک ــا: ب ــتگي ه ــف شکس تعری

ــد . ــتگی گوين ــتخوان شکس ــدن اس ش
انواع شکستگی  : 

-  شکســتگی بــاز  : سراســتخوان از 
پوســت وعضــات بیــرون زده وديده  مي شــود.

- شکســتگی بســته : ســر اســتخوان 
شکســته ديــده نمــی شــود.

عالئــم: اولیــن عامــت محدوديــت 
شــکل/ اســت/درد/تورم/تغییر  حرکتــی 
خونريزی/تغییــر رنــگ/و تغییر دمــای بدن.

ــل  ــط  آت ــی توس ــی حرکت ــان : ب درم
اســت.آتل جســم ســخت و محکمــی از 
ــتیک  ــا پاس ــوب /  ي ــن / چ ــس  آه جن
ــاال و  ــد مفصــل ب ــه بتوان فشــرده اســت ک
پايیــن قســمت شکســته شــده را روی 

ــد  .  ــا ده ــود ج خ
ــر  ــده از نظ ــیب دي ــو آس ــرل عض - کنت

ــت. ــرارت و حرک ــگ  /  ح رن
- قــرار دادن عضــو آســیب ديــده کمــی 
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باالترجهــت جلوگیــری از ورم عضــو.
- استفاده از کمپرس سرد.

عــوارض : پارگــی رگ / خونريــزی/ 
ــی/  ــزی داخل ــه / خونري پارگــی قلــب و ري
ــو . ــع عض ــاب /قط ــروق و اعص ــیب ع آس

بــه   : هــا  ســوختگي  تعریــف 
ــت  ــاورت پوس ــر مج ــه در اث ــی ک صدمات
بــا عوامــل ســوزاننده مثــل حــرارت / مــواد 
ــاورا  ــعه م ــرق / اش ــان ب ــیمیايی جري ش
بنفــش و...ايجــاد مــی شــود مــی گوينــد.
انــواع ســوختگي: درجــه يــک  برابــر 
ســطحی : اولیــن عامــت ان ســوزش 
ــم  ــپس درد ه ــزی  س ــپس قرم ــت س اس

ــود . ــی ش ــه م ــه ان اضاف ب
درمــان: شستشــو بــا      برابر متوســط:  
ســپس  اســت  تــاول  عامــت  اولیــن 
درد شــديد وتــورم وترشــح آب ســرد و 
اســتفاده از پمــاد هــای مخصــوص )پمــاد 

ــوختگی( س
درجــه درمــان: نترکانــدن تــاول 
،شستشــو بــا اب)تــاول قســمتی از اب 
ــرارت در  ــر ح ــه در اث زيرپوســت اســت ک
ــت  ــتريل اس ــده و اس ــع ش ــا جم ــک ج ي
باشــد.   مــی  باشــد(   نمــی  کثیــف  و 
مهمتريــن عامــت آن نداشــتن درد اســت 
چــون اعصــاب در ايــن ســوختگی از بیــن 

ــت  ــود نیس ــی موج ــون عصب ــه و چ رفت
بیمــار دردی شــديدی نخواهــد داشــت 
وچــون درد نــدارد بیمــار ديــر متوجــه آن 
مــی شــود و چــون ديــر متوجــه مي شــود 
ســوختگی خطرنــاک محســوب می شــود . 
کــردن  خامــوش  کلــي:  درمــان 
آتــش بــه جــز قســمت های چســبیده 
بــه بــدن ،ســاير لباس هــا را در آورده و 
بــا آب معمولــی کمپــرس نمــوده و يــخ را 
مســتقیم روی قســمت ســوخته نگذاريــم.

عــدم اســتفاده از داروهــای ســوختگی 
ــز  ــا تجوي ــط  ب ــرانه و فق ــور خودس ــه ط ب
پزشــک مــی بايســت دارو داده شــود .عــدم 
ــدادن و  ــیب زمینی/خمیردن ــتفاده از س اس
ــدن  ــر از ســطح ب ــرار دادن عضــو باالت ....ق
ــه  ــه( ک ــران آب از دســت رفت ــت )جب جه
مهمتريــن نکتــه در درمــان ســوختگی 
اســت چــون اگــر ايــن کار را نکنیــم بیمــار 
دچــار شــوک خواهــد شــد .در ســوختگی 
ــاس  ــت تم ــه عل ــه ب ــیمیايی ک ــای ش ه
ــا برخــی مــواد شــیمیايی مثــل اســیدها  ب
ــه  ــر ک ــگ ب ــل  رن ــت مث ــا اس ــا قلیاه و ي
حتمــا اســتفاده نمايید.وزخــم را بــا آب 
ــم  ــل چش ــر درداخ ــد .اگ ــو نمايی شستش
ــواد  ــفید کننده ها،م ــا ،س ــن حــال ه از اي
رنگی،مــواد بــا يــداز دســتکش بافشــار 
حتمــا اگــر مــواد خارجــی در چشــم رفتــه 
ــا يــک دســتمال تمیــز يــا آب آن  باشــد ب
ــه  ــواد ريخت ــر ً م ــد واال ديگ را حــذف کنی
ــود  ــته ش ــا آب شس ــد ب ــد باي ــده باش ش
حــذف جســم خارجــی کار امدادگــر نمــی 
ــز  ــه مرک ــار را ب ــريع بیم ــد س ــد و باي باش

ــاند. ــی رس درمان
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گرمازدگــي: در اثــر مانــدن زيــاد در گرمــا ايجــاد مــی شــود دراثــر تعريــق ،آب و نمــک 
از پوســت دفــع مــی شــود.

بعضــی از نمــک هــا بــرای بــدن خیلی مفید هســتند و اگــر نباشــند حالت گرفتکــی و چنگ 
شــدن عضــات بــرای بــدن پیــش مــی آيــد کــه بدنبــال  آن بیمار تشــنج مــی کند.

عالئم: گیجی/تهوع /سردرد/رنگ پريدگی/گرفتگی عضات/نبض خفیف 
ــه او مــی دهیــم کــه  درمــان : بیمــار را در هــوای خنــک آورده و مايعــات فــراوان ب

بــدن قبــا .
ــا  ــا گیاهــان ســمی ي ــا قلیايی/ي ــر خــوردن مــواد اســیدی ي ــا: در اث ــمومیت ه مس
داروی زيــاد و کا خــوردن مــواد ی   بــه خــوردن آن عادت نداشــته مثل ســاندويچ فاســد 

و ... ايجــاد مــی شــود و يــا وايتکــس يــا آب باطــری ماشــین و ...
عالئم  : درد شکم/تهوع/اسهال/استفراغ گیجی 

ــی  ــتگاه گوارش ــک دس ــرای تحري ــو ب ــل آبلیم ــی مث ــدن مايعات ــان : از خوران درم
اجتنــاب گــردد و بیمــار وادار بــه اســتفراغ نشــود و ســريعا بــه مرکــز بهداشــتی درمانــی 

رســانده شــود.

حشرات و جانوران مزاحم و بیماری زا را بشناسد و راه های مقابله با آنها را فرا گیرد.  
انواع پسماند را نام برده و میزان خطرزایی هر کدام را فراگیرد.  

باشـد:  قادر  باید  فراگیر  پایان فصل  در 
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کنترل ناقلین  حشرات جانورانی هستند که دارنده يک ساختمان حلقه ای با پوشش 
سخت و غیر قابل نفوذ و از قديمی ترين ساکنین کره زمین يعنی بیش از دويست و پنجاه 

میلیون سال است که می زيسته است. از يک میلیون حشره شناخته شده حدوداً 1000 
گونه آن برای انسان زيان آور است. 

حشرات به 3 طريق در آزار رساندن به انسان نقش دارند :
1ـ حشــرات قادرنــد عوامــل مختلــف پاتــوژن )بیمــاری زا ( را از مخــزن آن گرفتــه و بــه 

روش هــای مکانیکــی و بیولوژيکــی بــه انســان انتقــال دهند. 
ــامت و  ــمی س ــواد س ــح م ــی و ترش ــکات تماس ــش زدن و تحري ــا نی ــرات ب 2ـ حش

ــد .  ــی گیرن ــايش انســان را م آس
3ـ ايجاد ضايعات در گیاهان و محصوالت گیاهی که از اين بحث خارج است . 

انتقــال مکانیکــی : بــه  انتقــال عامــل بیمــاری زا بطــور ســاده و بــدون تغییــر شــکل و 
يــا تکثیــر روی بــدن ناقــل از مکان هــای آلــوده  روی مــواد غذايــی يــا انســان مــي گوينــد.

انتقــال بیولوژیکــی : نــوع ديگــري از انتقــال عامــل بیمــاری زا از مخــزن آلــوده در 
بــدن حشــره ناقــل تکثیرمــي  يابــد و يــا نوعــی تغییــر شــکل و يــا تکامــل پیــدا مــي کند 
کــه انتقــال دوره ای نیــز نامیــده مــی شــود و در ايــن انتقــال يــک دوره  کمــون وجــود  

دارد کــه بیــن يــک تــا ســه هفتــه طــول مــی کشــد .

ــماند پس و  مدیریت  ناقلین  کنترل 
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آزار و اذیت:
سوســری هــا : از آفــات مهــم خانگــي  
هســتند؛ زيــرا آن هــا ازکثافــات، غذاهــای 
فاســد، پارچــه هــا وچســب کتــاب هاتغذيه 
مــی کننــد آنهــا قســمتی ازغــذای کامــًا 
ــد  ــی گردانن ــود رابرم ــده ی خ ــم نش هض
و بــه دفــع مدفــوع روی غذاعــادت دارنــد.
همچنیــن ايــن حشــرات ازدهــان وغــددی 
ــوند،  ــی ش ــت بازم ــذآن درپوس ــه مناف ک
مــاده اي ترشــح مــی کنندکه درمســیررفت 
وآمــد ومنابــع غذايــی ايشــان بــوی ماندگار 

ــد. ــی کنن ناخوشــايندی ايجــاد  م
بیماری های منتقله از سوسری ها

حضــور سوســری هــا در محیــط زندگی 
انســان بســیار نامطلــوب تلقــی مــی شــود. 
زيــرا آنهــا عــادت کثیفــی بــه هنــگام 
تغذيــه دارنــد و همــواره قســمتی از غــذای 
خــورده شــده را بــر گردانــده و بــه همــراه 
مدفــوع خــود، بــر روی مــواد غذايــی مــی 
ريزنــد. از طرفــی برخــی از سوســری هــا بــا 
ترشــح ترکیبــات ســمی کــه از غــدد بزاقی 
آنهــا ترشــح مــی شــود ســبب بدبــو شــدن 
غــذا، ايجــاد اختــاالت تنفســی ای چــون 
آســم درافــراد حســاس و حتــی عــوارض و 

حساســیت پوســتی مــی شــوند. 
ــه دلیــل داشــتن رژيــم  سوســری هــا ب
غذايــی همــه چیــز خــواری و دفــع مدفــوع 
در محیــط هــای نامناســب زندگــی )لولــه 
هــای فاضــاب وتوالــت و غیــره( مــی 
ــزا نقــش  تواننــد در انتقــال عوامــل بیماري
داشــته باشــند. ايــن حشــرات بــا راه رفتــن 
ــوری و  ــذا خ ــروف غ ــردن ظ ــوده ک و آل
ــل  ــن عوام ــال اي ــث انتق ــی باع ــواد غذاي م

ــی از  ــای مختلف ــاری ه ــوند. بیم ــی ش م
ــی،  ــا، جــذام، اســهال هــای خون ــه وب جمل
انتقــال  تیفوئیــد، مســمومیت غذايــی، 
ــه  ــره را ب ــای روده ای و غی ــگل ه تخــم ان
آنهــا نســبت مــی دهنــد. ايــن موجــودات 
مــوذی، ناقلیــن مکانیکــی عوامــل بیماريــزا 

ــی شــوند. ــه حســاب م انســانی ب

روش هاي کنترل سوسري ها :
ــن  ــج تري ــي : راي ــرل فیزیک 1- کنت
روش هــای کنتــرل فیزيکــی بــا سوســری ها 

شــامل روش هــای زيــر مــی باشــد:
ــش : هــر وســیله  ــاد مک ــف ( ایج ال
ــل  ــد مث ــد ايجــاد مکــش کن ــه بتوان اي ک
جــارو برقــي خانگــي ؛ جــارو برقــي صنعتي 
و وســايل ديگــري از ايــن قبیــل مــي 
ــردن سوســري ها از  ــراي خــارج ک ــد ب توان
پناهگاهشــان مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
ب ( اســتفاده از ســرما و گرمــا : 
عملیــات گرمــا و ســرمادهی مســتلزم بــاال و 
ــردن دمــای کل ســاختمان اســت  پايیــن ب
بديــن ترتیــب سوســری ها در گرمــای زيــاد 
ــن  ــوند . بنابراي ــی ش ــته م ــاد کش ــا انجم ي
جهــت حصــول بــه ايــن هــدف دمــای درون 
ســاختمان بــرای چنــد ســاعت باال يــا پايین 
نگــه داشــته می شــود . اســتفاده از گازهايــی 
نظیــر دی اکســیدکربن يا نیتروژن مســتلزم 

ضدنفــوذ بــودن ســاختمان اســت.
ــده:  ــک کنن ــاي خش ــرد ه ج ( گ
ــک  ــام خش ــه ن ــد ک ــود دارن ــوادي وج م
ــن  ــود اي ــاق می ش ــا اط ــه آنه ــده ب کنن
ــا  ــه ب ــمي را ک ــا جس ــور ي ــر جان ــواد ه م
ــي  ــک م ــد خش ــدا کنن ــاس پی ــا تم آنه
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کننــد . .دو مــاده موثــر از ايــن دســته کــه 
ــی  ــتفاده م ــری ها اس ــرل سوس ــرای کنت ب
شــود خــاک دياتومــه و ســیلیکا نــام دارد.

د( اســتفاده از دورکننــده هــا : ســبب 
دورنگهداشــتن سوســری ها از محل هــای 
زندگــی آنهــا گشــته و مانــع انتقــال آنهــا از 
ــه مــکان ديگــر خواهــد شــد  يــک مــکان ب
ــوان در قفســه هــا  دور کننــده هــا را مــی ت
، انبارهــای مــواد غذايــی و انبــار کاال و ديگــر 
ــت  ــوان آف ــری ها بعن ــه سوس ــی ک محل هاي
در آن منطقــه هســتند بــکار بــرد . چنديــن 
روغــن اســتخراج شــده از مــواد گیاهــی نظیر 
ــوان  ــوس بعن ــاع و روغــن اکالیپت روغــن نعن
دورکننده سوســری ها شــناخته شــده اســت.

ـ( تله گــذاری: دو نــوع تله جهت مبــارزه  ه
و کنترل سوســری ها اســتفاده می شــود:

1( تله زنده گیر  2 ( تله کشته گیر
ــراي قــرار دادن  از محل هــاي مناســب ب
تلــه هــا مــي تــوان بــه مــوارد زيــر اشــاره 
کــرد: زيــر يــا پشــت ســنگ  توالــت فرنگي 
، زيــر دستشــويي ، زير ســینک ظرفشــويي 
ــال،  ــر يخچ ــا زي ــت ي ــپزخانه ، پش در آش
زيــر يــا پشــت اجــاق گاز ، پشــت کابینــت 
هــاي آشــپزخانه ، اطــراف آبگرمکــن ، زيــر 

ماشــین لباسشــويي و ظرفشــويي .

آپارتمــان معمولــي  بــراي يــک 
تعــداد 10 – 15 عــدد تلــه پیشــنهاد 

ــود . ــي ش م
فايــده کاربــرد تلــه 
ايــن اســت کــه ســیمای 
دام  بــه  حشــرات  از  کاملــي 
افتــاده را از نظــر جنــس و مرحله 
زندگــي آنهــا در اختیــار مــي گــذارد کــه 
در امــر مبــارزه و کنتــرل سوســري ها 

ــت . ــت اس ــز اهمی حائ
و( بهســازی محیــط و رعایــت 
اصــول بهداشــتی: رعايــت مــوارد زيــر در 
کنتــرل جمعیــت سوســری ها موثــر اســت :

- تمــام راه هــای نفــوذ سوســری هــا را 
شناســايی کــرده و درز گیــری کنیــد. تمام 
ــای  اطــراف ســتون ها،  ــا و درزه ــره ه حف
ــا،  ــا، ديواره ــه ه ــا، لول ــا، دره ــره ه پنج
ــیمان  ــیله س ــا را بوس ــقف ها، کفپوش ه س

ــه مســدود کنیــد. ــا بتون و ي
- نشــتی هــا را شناســايی کــرده و آنهــا 

را تعمیــر کنیــد.
- کاغــذ ديواری هــای جــدا شــده از 
ــا،  ــک ه ــد - موزايی ــت کنی ــوار را مرم دي
کاشــی هــا، ســرامیک هــا و ســنگ هــای 

ــد.  ــر کنی ــق را تعمی ــته ول شکس
- خــار وخاشــاک و بــرگ هــای اطــراف 

خانــه را جمــع آوری کنیــد. 
ــه  ــدور از خان ــای چــوب را ب ــوده ه - ت

ــار کنیــد. انب
- پنجــره و درهــای ورودی را بــه حالــت 
ــا و  ــره ه ــه روی پنج ــد. ب ــا نکنی ــاز ره ب
دريچــه هــای کولــر و هواکــش هــا حتمــا 

تــوری نصــب کنیــد. 
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ــورا از  ــذا را ف ــان و غ ــای ن ــرده ه - خ
ــواد  ــد. چنانچــه م ــن جمــع کنی روی زمی
ــرش  ــا ف ــن و ي ــروی زمی ــع ب ــی ماي غذاي

ــد.  ــز کنی ــورا آن را تمی ــت ف ريخ
- اســفنج )ابــر( و دســتمال های مرطــوب را 

در کیســه هــای در بســته نگــه داری کنید. 
- پشــت و زيــر يخچــال و اجــاق گاز را 

هــر چنــد وقــت يکبــار تمیــز کنیــد. 
- ظــروف غذاخــوری را در درون ســینک 
ظرفشــويی بــه حــال خــود رهــا نکنیــد و 
از انباشــته شــدن آنهــا جلوگیــری کنیــد. 

- روی چاهــک ها آشــغالگیر پاســتیکی 
ــرار دهید.  ق

- زبالــه هــا را درون کیســه و در ســطل 
زبالــه دردار بــا درب محکــم قــرار دهیــد. 

- ظــروف غــذا را کامــا بــا مايــع 
ــی روی  ــر چرب ــا اث ــويید ت ــويی بش ظرفش

ــد.  ــی نمان ــا باق آنه
)کفشــور(  ســوراخ  روی  -شــب ها 
کاســه  و  آشــپزخانه  )لگــن(  ســینک 
ــد.  ــرار دهی ــی( ق ــويی درپوش)توپ دستش
ــا  ــا و درب ه - دور چارچــوب پنجــره ه

نوارهــای درزگیــر نصــب کنیــد. 
- از انباشــته کــردن روزنامــه و مجــات 

خــودداری کنیــد. 

2.مبارزه شــیمیایی : کنترل شــیمیايی 
سوســری هــا بــا حشــره کش بــه چنــد دلیل 
ــت  ــاد مقاوم ــل اول ايج ــت. دلی ــکل اس مش
حشــره نســبت بــه حشــره کشــی اســت کــه 
ــه  ــه طــور معمــول اســتفاده مــي شــود . ب ب
عــاوه، بســیاری از حشــره کــش ها آنهــا را دور 
مــی کننــد، بنابراين هیچ تماســی با ايــن مواد 
ندارنــد و اثرکنتــرل شــیمیايي موقتی اســت و 
ايــن روش فقــط وهمزمــان بــا مديريت محیط 
روش مناســب مــی باشــد و بايــد توســط افراد 
ــه و داراي مجــوز  ــا تجرب ــا شــرکت هــاي  ب ي

صــورت گیــرد.
ســاس تختخــواب: ســاس هــاي 
تختخــواب بطــور طبیعــي ناقل هیچیــک از 
ــراد  ــي اف بیماري هــاي انســاني نیســتند، ول
حســاس در اثــر گــزش ســاس ممکن اســت 
ــک شــديد  ــوارض پوســتي و آلرژي ــار ع دچ
ــن  ــاس ممک ــا س ــاس ب ــن تم ــوند. اولی ش
اســت همــراه بــا واکنــش هــاي جزئــي و يــا 
حتــي  واکنــش هــاي پوســتي باشــد.با توجه 
بــه اينکــه ســاس هــاي تختخــواب در تمــام 
مراحــل زندگــي خــود خونخــوار بوده و شــب 
فعــال هســتندو قادرنــد تــا از روي لبــاس و 
مافــه نیــز اقدام بــه خونخــواري نماينــد و با 
توجــه بــه اينکــه بیشــترين زمان اســتراحت 
ــارن  ــذا تق ــي باشــد، ل ــز شــب م انســان نی
زمــان فعالیــت  ســاس بــا زمــان اســتراحت 
انســان، مــي توانــد اوقــات آزار دهنــده اي را 
بــراي انســان بوجود بیــاورد. بــه همین 
ــت  ــرل ســاس از اهمی ــل کنت دالي
ــت. ــوردار اس ــي برخ ــل توجه قاب

ــاب  ــت ق ــا، پش ــره ه ــوب پنج چهارچ
عکــس، درز و شــکاف داخــل ديــوار، اثاثیــه 
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منــزل، پشــت کاغــذ 
ديــواری هــا و صفحــات 
بــی  چو
زيــر  يــا 
فــرش و موکــت 
ــن  ــرده بهتري و حتــی چیــن هــای پ
پناهــگاه بــرای ســاس مــی باشــد.مدفوع اين 
ــه صــورت لکــه هــای قهــوه ای  حشــرات ب
ــوار  ــا ســیاه رنــگ روی ملحفــه ، دي تیــره ي
ــل مشــاهده اســت  ــواری قاب ــا کاغــذ دي و ي
.خانــه هــای دارای آلودگــی شــديد بــه 

ــد. ــوع دارن ــوی نامطب ــاس ب س
روش های کنترل ساس 

تختخواب:
رعايــت  و  محیــط  بهســازی   -

بهداشــتی اصــول 
آلودگــی خفیــف به ساســها را مــی توان 
بــا روش هــای ســاده ای نظیــر تمیــز کردن 
کامــل محــل آلودگــی، ريختــن آب جــوش 
روی محل هــای آلــوده و قــرار دادن در 

معــرض نــور خورشــید بــر طــرف نمــود.
ــی  ــی براحت ــطوح چوب ــاس از س ــه س ک
ــوان  ــاال میــرود جهــت کنتــرل آنهــا می ت ب
ــا روغــن چــرب  ــه هــای تختخــواب را ب پاي
ــا پايــه هــای تخــت را در داخــل  نمــود و ي
ــا  صفحــات فلــزی قــرار داده و تخــت هــا ب
فاصلــه از ديــوار قــرار گیــرد. جهــت آلودگی 
زدايــی ملحفــه هــا و روبالــش هــای آلــوده 
بــه ســاس مــی تــوان از جــارو برقــی 
ــا  ــوده را ب ــای آل ــرده ه ــود و پ ــتفاده نم اس
آب داغ شستشــوداد و يــا ملحفــه هــا را 
مــی تــوان در يــک کیســه نايلونــی ســیاه در 

ــرار داد.  ــاب ق آفت

کنتــرل شــیمیایی: کنترل شــیمیايی 
ســاس هــا بــا حشــره کــش بــه چنــد دلیــل 
ــت  ــاد مقاوم ــل اول ايج ــت. دلی ــکل اس مش
ــت  ــی اس ــره کش ــه حش ــبت ب ــره نس حش
ــه طــور معمــول اســتفاده مــي شــود  کــه ب
ــا  ــش ه ــره ک ــیاری از حش ــاوه، بس ــه ع . ب
آنهــا را دور مــی کننــد، بنابرايــن هیــچ 
تماســی بــا ايــن مــواد ندارنــد و اثــر کنتــرل 
شــیمیايي موقتــی اســت و ايــن روش فقط و 
 همزمــان بــا مديريــت محیــط روش مناســب 
مــی باشــد و بايــد توســط افــراد يــا شــرکت 
هــاي بــا تجربــه و داراي 
صــورت  مجــوز 

گیــرد .
حشــرات 

زا: بیمــاری 
ــی،  ــه خاک پش
ســالک:  ناقــل 
شــده،  پوشــیده  مــو  از  بدنــش 
ــه  ــت از پش ــادر اس ــذا ق ــت ل ــک اس کوچ
بندهــای درشــت بافــت عبــور کنــد. در هــر 
نوبــت بیــن 100 تــا 150 عــدد تخــم مــی 
ــه آب  ــاز ب ــذاری نی ــم گ ــرای تخ ــذارد، ب گ
ــدارد، مــواد آلــی در شــرف فســاد کفــش  ن
هــای کهنــه، چوبهــای خیــس، قوطــی های 
ــه  ــی درگوش ــای چوب ــه ه ــرو، جعب کنس
ــای  ــار ه ــا انب ــی ه ــا، زيزمین ــار  باغه و کن
مرطــوب. يــا زيــر پــل هــا، جايگاه مناســبی 
ــن  ــذاری اي ــی شــدن وتخــم گ ــرای مخف ب
ــوند.  ــی ش ــوب م ــرات محس ــته از حش دس
پشــه خاکــی، روی خــاک و زيــر فــرش نیــز 
قــادر بــه تخــم گــذاری مــی باشــد. بنابراين 

ــد. ــبانه دارن ــت ش مزاحم
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درفصــل گرمــا شــیوع پیــدا مــی 
ــاه  ــا کوت ــش آنه ــون نی کنند.چ
اســت از روی لبــاس قــادر بــه 
ــور  ــند. بط ــی باش ــش زدن نم نی
خاصــه پشــه هــای مــاده هــر دو تــا ســه 
ــه آن  ــد ک ــواری دارن ــار خونخ ــک ب روز ي
ــد.   ــب میباش ــر وش ــگام عص ــه هن ــم ب ه
ــی  ــه م ــی تغذي ــیره گیاه ــر از ش ــه ن پش
کنــد. محــل اســتراحت آنهــا در طــول روز 
ــا،  ــطوح ديواره ــا و درروی س ــکا ف ه ش
الی پوســته درخت هــا وغیــره مــی باشــد. 
پشــه خاکــی بیشــتر در خــاک هــای نــرم 
ــد و دوره  ــی کن ــزی م ومرطــوب تخــم ري
الروی آن در خــاک طــی مــی شــود. پشــه 
ــل  ــاری ســالک ناق ــر بیم ــاوه ب ــی ع خاک

ــد. ــی باش ــز م ــری نی ــای ديگ بیماری ه
َکک ها: حشـرات کوچک بی بالی هستند 
کـه هر دو جنس نـر وماده آن خونخـوار بوده 
واز روزی يکبـار تا چنـد روز يکبار خونخواری 
دارند. بیشـتر زير فرش هـای مرطوب زندگی 
مـی کننـد. گونـه هايـی از ايـن حشـره روی 
مـوش، گربـه، سـگ وحیوانات ديگـر زندگی 
کـرده و پـس از مـرگ حیـوان سـراغ انسـان 
وحیوانـات ديگـر می روند. اشـاعه طاعـون از 

خطـرات کک ها می باشـد.
ــدون  ــک ، ب ــره ای کوچ ــپش: حش ش
بــال و خونخــوار اســت و انــگل خارجــی بدن 

ــوده  ــه را آل ــن ، ســر و عان ــوده و ت انســان ب
مــی کننــد . تخــم شــپش ،  رشــک نامیــده 
مــی شــود کــه بیضــی شــکل و ســفید رنگ 
و بــه انــدازه تــه ســنجاق مــی باشــد و بــه مو 

ــی چســبد . ــا م و درز لباس ه
انواع شپش

1 - شپش سر 2 - شپش بدن 
3 - شپش عانه

راه های انتقال 
 - از طريق تماس مستقیم افراد 

سالم با افراد آلوده
 - از طريق تماس غیرمستقیم 

بصورت استفاده از وسائل شخصی آلوده 
)لباس ها ، پتو ، ملحفه ، شانه ، کاه ، 

روسری و … (
راه های کنترل شپش سر : 

ــراد  ــاير اف ــرد و س ــب ف ــان مناس - درم
خانــواده بطــور همزمــان طبق دســتورهای 

مراکــز بهداشــتی درمانــی
- اتــو کــردن لباس هــا ) بخصــوص 

درزهــای لبــاس (
ــخصی  ــايل ش ــه وس ــاندن کلی - جوش
لباس هــای   ، ملحفــه   ، )حولــه  آلــوده 
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ــوش  ــر و رو و … ( در آب ج بــه زي
مــدت حداقــل نیم ســاعت 

) در مــورد شــپش تــن (
 - شستشوی منظم.

 - اســتفاده از داروهای 
ضــد شــپش )از جملــه 

، شــامپو و لوســیون گامابنــزن 
پرمتريــن  لوســیون  و  و شــامپو 

)دای  دايمیتکــون  لوســیون  و  لینديــن 
لیــس 4%(  در صــورت دسترســی و طبــق 

پزشــک دســتور 
 پشــه و مگــس : پشــه و مگــس عامل 
ماننــد  بیماري هــا  از  بســیاري  انتقــال 
بیماري هــاي  چشــمي،  بیماري هــاي 
روده اي و غیــره هســتند. بنابرايــن مبــارزه 
بــا آنهــا از اهمیــت زيــادي برخوردار اســت 
و بايــد دانســت کــه مهمتريــن مســئله در 
مبــارزه بــا ايــن حشــرات جمــع آوري، 
و  زبالــه  بهداشــتي  ودفــع  نگهــداري 

ــت.  ــاب اس فاض
راه هاي مبارزه :

- نصــب تــوري بــر پنجره هــا، درب هــا و 
ــوراخهاي تهويه س

- اســتفاده از طعمــة مگــس بــه صــورت 
رشــته تســبیحي و نــوار پاســتیکي

-بــه کاربردن پشــه بنــد روي تختخواب 
ــوارة بچه  وگه

ــا توســط مگس کــش  -کشــتن مگس ه
دســتي يــا کاغذهاي چســبي

بــه  بهداشــتي  توالت هــاي  -احــداث 
منظــور پرهیــز از دفع مدفــوع در فضــاي آزاد

ــیدن  ــت و پوش ــتن توال ــز نگهداش -تمی
ــتفاده ــداز اس ــره آن بع س

-نگهداري زباله در زباله دان درب دار
-تمیــز نگهداشــتن مراکــز تهیــه،  توزيــع 

و فــروش مــواد غذايــي
يــا  غذايــي  مــواد  روي  -پوشــانیدن 
سربســته ظــروف  در  آنهــا  نگهــداري 

-نظافــت محیــط زندگــي و کوچه هــا و 
معابــر روســتا و جمــع آوري زبالــه حداقــل 
يــک روز در میــان و دفــع بهداشــتي زبالــه 

-دفع بهداشتي لجن و فاضاب 
-جلوگیــري ا زجمــع شــدن فاضــاب در 
منــزل و هدايــت آن توســط نهرهاي پوشــیده 
بــا شــیب مناســب بــه محــل دفــع فاضــاب

ــراي  ــا ب ــردن گودال ه ــطیح و پرک -تس
جلوگیــري از جمــع شــدن آب بــاران و بــه 

طــور کلــي بهســازي محیــط 
مــوش: مــوش از جملــه جوندگانــی 
اســت کــه از دو جنبــه دارای اهمیــت اســت: 
اقتصــادی:  نظــر  از  ـ  الــف 
ــوالت  ــزارع، محص ــه م ــوش ب ــارت م خس
ــردن  ــی، از بیــن ب کشــاورزی و مــواد غذاي
و ضايــع نمــودن کاال و اشــیاء، از بیــن 
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ــاد  ــن و ايج ــرق و تلف ــای ب ــردن کابل ه ب
ــان  ــا توم ــاله میلیونه ــر س آتش ســوزی، ه

ــی آورد. ــار م ــه ب ــارت ب خس
ب ـ از نظر بهداشتی:

کنـه  و  موش هـا،کک  بـدن  روی   .1  
هـای ريـزی زندگـی می کننـد کـه انتقال 
دهنـده طاعـون، تیفوس موشـی و برخی از 

مسـومیت هـای غذايـی بـه انسـان اسـت
 2. فضله موش، غذا را آلوده می سازد

 3. مـوش می تواند بیمـاری يرقان يا ادرار 
خونی را از طريق ادرار خود منتقل سـازد

اسـت  ممکـن  مـوش  گازگرفتگـی   .4  
منجـر بـه انتقال بیمـاری تـب گازگرفتگی 

مـوش شـود.
بـرای مبـارزه بـا مـوش، مؤثرتريـن راه، 
بهسـازی محیـط اسـت. راه های ديگـری از 
جمله اسـتفاده از سـموم، تله و اسـتفاده از 
دشـمنان طبیعـی آنهـا )مثل گربـه( وجود 
دارد. ولـی همانطـور کـه گفته شـد بهترين 
و مؤثرتريـن روش، بهسـازی محیط اسـت. 
مـوش برای تولیدمثل و زياد شـدن جمعیت 
احتیـاج به غذا، آب و پناهـگاه دارد. در صورتی که 
با سـالم سازی محیط، شرايط را نامناسب سازيم 
تـا مـوش به اين سـه عامل دسترسـی نداشـته 
باشد، بزرگترين گام را برای پیشگیری و مبارزه با 
اين حیوان موذی برداشـته ايم. بنابراين بهسازی 
محیط يعنی نامناسب نمودن محیط برای جذب 

 و تکثیر موش. بدين منظور اقدامات ذيل توصیه 
می شود:

نگهـداری  زبالـه در ظـروف سربسـته  ـ 

شـده و بموقـع دفـع گـردد.

ـ  سـوراخ هـای بزرگتـر از 6 میلـی متر در 

منزل يا محیط کار با سـیمان مسـدود شود.
ـ يک نوار 10 سـانتی متری از پاستیک 

صیقلـی در پايین پنجره ها نصب گردد.
ـ شـاخه درخت هايـی که خیلـی نزديک 

به سـقف اماکن اسـت، بريده شـود.
ـ اطـراف اماکـن کامـًا تمیـز و خالـی از 

وسـائل اضافی باشـد.
ـ سـاختمان انبارهـا،  رسـتوران ها، مغـازه 

هـا و محل هـای نگهداری مـواد غذايی برای 
جلوگیری از ورود موش، مجهز شـده باشـند.

ــطحی  ــای س ــاب، آبه ــاری فاض ـ مج

ــای  ــاظ ه ــرق دارای حف ــای ب ــل ه و کاب
مناســب باشــند تــا از ورود مــوش بــه 

اماکــن جلوگیــری شــود.
ــی و  ــه ها، قوط ــی در شیش ــواد غذاي ـ م
پیت هــای کامــاً سربســته نگهداری شــوند.
ـ از نشــت آب جلوگیری شــود )شیرهايی 

کــه چکــه مــی کننــد، تعمیر شــوند(.
ــرار  ــه ق ــات روی پاي ــای غ ــی ه ـ گون

گیرنــد و هــر دو مــاه يکبــار جابجــا گردند.

مدیریت پس ماند 
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تعریف پسـماند :  پسـماند يـا زباله به مواد جامـد، مايع و گاز )غیـر از فاضاب(گفته می 
شـود که بطور مسـتقیم يا غیر مسـتقیم حاصل فعالیت انسـان بوده و از نظر تولید کنـــنده 
زايـد تلقـی مـی گردد  و به علت با اسـتفاده و يا ناخواسـته بـودن به دور انداخته می شـوند .  
 مـواد زایـد جامـد شـهری :  مـواد زايـد غیرخطرناکی کـه در مناطق مسـکونی، تجـاری، 
مؤسسـات و صنايع سـبک تولید می شـوند. اين زباله ها شامل پسـماند فرآيندهای صنعتی، زباله 

هـای کشـاورزی، معـدن و لجـن فاضـاب و زباله های خدمات شـهری نمی شـود .   
گروه بندی پسماند ها: 

طبق قانون پسماندها  به پنج گروه زير تقسیم مي شوند :

1-پسماندهای عادی: به پسماندهايی گفته می شود که به صورت معمول 
از فعالیت های روزمره انسان ها در شهرها، روستاها نها تولید می شود .  از قبیل 

زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی 
2-پسـماندهای پزشـکي  : به کلیه پسـماندهای عفونی و زيان آور ناشی از 
بیمارسـتانها، مراکز بهداشـتی، درمانی، آزمايشـگاه های تخصصی طبی  و سـاير 

مراکز مشـابه گفته می شـود.  
3-پسـماندهای ویـژه :بـه کلیه پسـماندهايی گفته می شـود که بـه دلیل 
بـاال بـودن حداقـل يکی از خـواص خطرناک از قبیل سـمی بودن، بیمـاری زايی، 
قابلیـت انفجـار يـا اشـتعال، خورندگـی و مشـابه آن بـه مراقبت ويژه نیاز داشـته 

باشد.  
4ـ پسـماندهای کشـاورزی : به پسماندهای ناشـی از فعالیت 
های تولیدی در بخش کشـاورزی گفته می شـود از قبیل فضوالت، 
الشـه حیوانات، محصوالت  کشـاورزی فاسـد يا غیـر قابل مصرف.  

5-پسـماندهای صنعتـي: بـه کلیـه پسـماندهای ناشـی از 
فعالیـت هـای صنعتـی و معدنی، پسـماندهای پااليشـگاهی، صنايع 
گاز، نفـت و پتروشـیمی و نیروگاهـی و  امثـال آن گفته می شـود از 

قبیـل بـراده هـا، سـرريزها و لجن هـای صنعتی.    

پسماند های شهری:
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در متـون آموزشـی  و کتـب از تعاريـف و 
طبقـه بنـدی هـای مختلفـی بـرای توضیح 
اجزاء مواد زايد جامد شـهری اسـتفاده شـده 
اسـت .تعاريـف ارائـه شـده در زير مـی تواند 
بـه عنـوان يک راهنمـا برای شناسـايی اجزاء 
مواد زايد شـهری مورد اسـتفاده قـرار گیرد . 
زايـدات غذايـی بـه قسـمت فسـادپذير 
زبالـه کـه معمـوال از زايـدات گیاهـی، تهیه 
و طبـخ و يـا انبـار کـردن مـواد غذايـی بـه 
دسـت مـی آيـد، اطاق مـی شـود . کمیت 
پـس مانـده هـای  غذايـی در طـول سـال 
متغیـر بـوده و در مـاه هـای تابسـتان، کـه 
مصـرف میـوه و سـبزی بیشـتر اسـت، بـه 

حداکثـر مـی رسـد  .
پس مانده های غذايی مهم ترين قسـمت 
زبالـه اسـت، چـرا کـه از يـک سـو بـه دلیل 
تخمیر و فسـاد سـريع، بوهای نامطبوع تولید 
کـرده و محل مناسـبی بـرای رشـد و تکثیر 
مگـس و سـاير حشـرات و جونـدگان اسـت 

و از سـوی ديگـر بـه دلیـل قابلیـت 
تهیـه کـود از آن )کمپوسـت (حائز 
اهمیـت اسـت  .قابل ذکر اسـت که 
میـزان پـس مانده هـای فسـادپذير 

چنددرصـد گزارش شـده اسـت .
ناپذيـر  فسـاد  قسـمت  بـه  آشـغال 
پسـماند بـه جـز خاکسـتر  گفته می شـود 
.آشـغال در پسـماند 35 تـا 36  زبالـه های 
شـهری ايـران بین  چـوب و مـوادی از اين 
قبیـل می شـود .آشـغال را می تـوان به دو 
بخـش قابـل اشـتعال و غیرقابـل ،  قطعات 
فلـزی، شیشـه ، معموال پاسـتیکً  شـامل 
کاغـذ  پخـت و پز و يـا گرم کـردن،  چوب 
و  ديگـر مـواد سـوختنی کـه بـرای مقاصد 

صنعتی، اشـتعال تقسـیم کـرد  .
خاکسـتر باقیمانـده حاصل از سـوزاندن 
زغـال، تجـاری، منازل بـکار مـی رود گفته 
و  از تخريـب  ناشـی  .زايـدات  مـی شـود  
از  زايـدات حاصـل  بـه  سـاختمان سـازی 
تخريب سـاختمان، تعمیر اماکن مسـکونی 
صنعتی، و يا سـاير فعالیت های سـاختمان 
سـازی اطـاق مـی شـود   زباله هـای ويژه 
ايـن قسـمت از پسـماند هـا شـامل مـواد 
و  هـا  کـردن خیابـان  از جـاروب  حاصـل 
اجسـاد حیوانـات  بـرگ درختـان،  معابـر، 
مـرده و مـوادی کـه از وسـايل نقلیـه بـه 
جـای مانـده اسـت مـی شـود.  صنعتـی 
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هسـتند ومعموال شـیمیايی شـامل فلزات ،  
مـواد پاسـتیکی.

پسـماند هـای صنعتـي: پسـماند های 
صنعتـی، مـواد زايـد ناشـی از فعالیـت  هـای  
مـواد و باالخـره زبالـه هـای ويـژه و زبالـه های 
خطرناکی هسـتند که عمل جمع آوری، حمل 
و نقـل و دفـع آن هـا ضوابط خـاص و مقررات 

ويـژه ای را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. 
بـه علـت کمیـت ،  غلظـت و يـا کیفیت 
فیزيکـی ، پسـماند هـای خطرنـاک:  مـواد 
زايـد خطرنـاک، مـواد زايد جامد يـا مايعی 
هسـتند که  شـیمیايی و يـا بیولوژيکی می 
تواننـد باعـث افزايـش میـزان مـرگ و میر 
و يـا بیمـاری هـای بسـیار جـدی شـوند . 
براسـاس تعريـف آژانـس حفاظـت محیـط 
زيسـت آمريـکا  زبالـه هـای خطرنـاک بـه 
مـواد زايـد جامـدی اطـاق مـی شـود کـه 
بالقـوه خطرنـاک بـوده و يـا اينکـه پـس از 
طـی مـدت زمانـی موجبـات خطـر را برای 
محیط زيسـت، فراهم  زبالـه های خطرناک 

معموال انفجـار، احتـراق، خوردگی، واکنش 
پذيـری و سـمی را دارا بـوده و اغلـب تحت 

عنـوان مـواد مـی کنند. 
يکی از مشخصات قابلیت زايد راديواکتیو، 
قابـل  زايـدات  شـیمیايی،  ماندهـای  پـس 
اشـتعال، زايـدات بیولوژيکی و مـواد منفجره 
دسـته بنـدی مـی شـوند.از منابـع عمـده 
زايدات بیولوژيکی، بیمارسـتان ها، آزمايشگاه 

هـا و مراکـز تحقیقـات پزشـکی هسـتند .
زبالـه هـای بیمارسـتانی بـه دلیـل آنکـه 
زايـد  مـواد  پاتولوژيکـی،  زايـدات  حـاوی 
راديواکتیـو زايدات دارويـی، مواد زايد عفونی، 
مــواد زايد شیمیايی و بعضا ظروف مستعمل 
تحـت فشـار هسـتند، از منابـع عمـده، زباله 
هـای خطرنـاک در شـهرها محسـوب مـی 
شـوند . تکنولـوژی جمـع آوری، دفـع و يـا 
احیـای اين مواد در مقايسـه با پسـماند های 
شـهری و خانگـی تفـاوت بسـیار دارد و بايد 

جداگانـه مـورد توجـه قـرار گیرد.
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