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فصل اول :
بهداشت از ديدگاه اسالم(جهت مطالعه)
تعاريف و مفاهیم بهداشت عمومی ،اصول بهداشت فردی و خود مراقبتی

فراگیران درپايان اين فصل بايستی قادرباشند :
با تاریخچه بهداشت وتعاریف آن آشنا شود .مباني بهداشت فرد ی راتوضیح دهند.مراقبت های از پوست ،مو ،گوش ،چشم ،دست ،پا ودندان را بداند.
-با خود مراقبتي آشنا شوند

اسالم و بهداشت :
این ادعای قرآن است كه بهتر از هر مكتبي توان تربیت انسان با خصیصۀ یک شهروند خوب را دارد
چون مقرراتش فطری است « .پس پیروی از آییني كن كه سرشت الهي است و خداوند سرشت

انسان را بر پایۀ آن قرار داده»شرط رستگاری (دنیوی و اخروی) با هر اعتقادی در قرآن انجام عمل
صالح درقالب رعایت تقوی میباشد.
هشدارهای جدی بسیاری برای پیشگری از صدمه به جسم،روان و جامعۀ انساني در قرآن آمده كه
برای فهم همه آنها باید قرآن درجوامع بشری مهجورنباشد و درجاگاه اصلي اش قرارگیرد .ودر آنروز
رسول به شكوۀ امت در پیشگاه رب العزت عرض كند بارالها (تو آگاهي) كه امت من این قرآن را
بكلي ترک و رها كردند»
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 -1هشدارهايی درباب سالمت جسم:
1-1سالمت غذا« :پس انسان نظر میكند به غذایش» روایتي از پیامبر نقل شده كه «خوردن غذای
بازاری رانهي كرده» براساس این آیه دلیل آن میتواند عدم اطالع از مراحل تولید غذا باشد .توقع
مواظبت از غذا از موجود متشخص عاقلي بنام انسان كامال" بجاست چون غذا در سالمت جسم و
روح انسان عامل بسیار مؤثری است .پس این موضوع كه عوام اعتقاد دارند «چون آلوده شدن غذا را
ندیده اند برایشان پاک است» كامال"مردود است.

آب سالم :
« پای خودرا برزمین بكوب (تاچشمه ای ظاهرگردد) این آبي سرد برای شستشو و نوشیدن است»
این آیه میتواند مؤید این فرمودۀ پیامبرباشد« :از آبیكه میخواهید درآن استحمام كنید اول مقداری
بیاشامید» یعني :برای استحمام و شستشوی دست و صورت وغیره باید از آب قابل آشامیدن
استفاده شود.
 3-1آداب غذاخوردن :
حضرت علي (ع) میفرماید« :موقع غذا خوردن لقمۀ كوچک بردارید و لقمه را خوب بجوید» این

عمل اوال" باعث كنترل حرص و ولع ناشي از گرسنگي و درنتیجه ممانعت از پرخوری و چاقي
میشود ثانیا" باعث تركیب مطلوب غذا با آنزیمهایي كه دردهان ترشح میشود میگردد كه در هضم
بهترغذا تأثیر زیادی دارد.
 4-1اندازۀ غذا خوردن :
حضرت علي (ع) میفرماید « :غذا بخورید وقتیكه اشتها دارید و دست از غذا خوردن بردارید وقتیكه
هنوز اشتهایتان باقي است»
 -2سالمت روح :
 1 -2کنترل عصبانیت :
در قرآن كنترل عصبانیت و گذشت ازخطاهای دیگران باندازه ای اهمیت دارد كه خداوند به این

صفت پسندیدۀ انسان سوگند یاد كرده.به قول حافظ:
آسایش دو گیتي تفسیر این دو حرف است

با دوستان مروت با دشمنان مدارا
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 2 -2اخالق خوش در خانواده:
داشتن اخالق خوش در خانواده بیشترین انتظار و توقع اعضاء خانواده است ،كه ولي خانواده مسؤل
رعایت آن میباشد.
3-2حسن خلق در جامعه:
« البته شما را در اقتدای به رسول اهلل در اوصاف و افعال نیكو خیر و سعادت بسیار است»
 -3سالمت جامعه :
واضح است كه سالمتي جامعه درگرو رعایت مقررات شهروندی توسط آحاد انسانهاست برای نیل به
این مقصود اسالم برای عمل صالح اهمیت بسیاری در حد اعالء قائل شده بعنوان مثال :سفارش
أكید به رعایت ده فعل از كارهای مثبت الهي كه منجر به تقوی میشود میباشد -1((:دوری از شرک
 - 2احسان بوالدین  -3خودداری ازقتل فرزند  -4دوری از فواحش  -5خودداری از قتل نفس -6
نخوردن مال یتیم  -7خودداری از كم فروشي  -8اعتدال در گفتار  -9وفای به عهد  - 10این راه
راست من است (باتحقیق) از آن پیروی كنید و از روشهای انحرافي دوری كنید)) كه ضامن تأمین
آسایش و آرامش افراد جامه و نتیجتا" ایجاد محیط مناسب برای «رشد» و «تعالي» انسانهاست «و
هركس به لقا و رحمت پروردگارش امیدوار است باید نیكو كار شود».

اسالم باوجود اهمیت فراواني كه به مسائل بهداشتي دارد برای تأثیر بهتر آموزشها در رفتار انسانها
باروحیۀ تساهل و تسامح برخورد نموده و از انسانها درحد توانشان تكلیف خواسته است« .بر هیچ
كس بیش از توانش تكلیف نیست»
آيات و احاديث در رابطه با بهداشت در اسالم
پاكیزگي و بهداشت در دین اسالم از اهمیت زیادی برخوردار است .چنانكه آیات شریفه قرآن مجید
با تاكید از این موضوع یاد كرده است و مسلمانان را به مراعات آن تشویق ميكند.
بهداشت فردی:
والّله یحب المطهرین (سوره توبه{ )108/خداوند پاكیزگان را دوست دارد}
النظافه من االیمان ( پیغمبر اكرم (ص) {پاكیزگي نشانه ایمان است}
االسالم نظیف فتنظفوا فانه ال یدخل الجنه اال نظیف (كنزالعمال/جلد )1
{اسالم پاكیزه است ،پس پاكیزه باشید زیرا داخل بهداشت نمي¬شود مگر شخص پاكیزه}
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قال رسول اهلل (ص) :ان اهلل نظیف یحب النظافه
{رسول خدا (ص) فرمودند :خداوند پاک است و پاكیزگي را دوست دارد}
قال رسول اهلل (ص):ال خیر في الحیات االمع الصحه
{ رسول خدا (ص) فرمودند :هیچ خیری در زندگي نیست مگر همراه سالمتي}
بهداشت تغذیه :
{رسول خدا (ص) فرمودند :یا علي! همانا شستن دست قبل از طعام و بعد از آن شفای در جسم
بوده و موجب بركت در روزی مي¬شود}
{رسول خدا (ص) فرمودند :ظروف خود را بپوشانید و درب ظروف را ببندید زیرا شیطان پوشش را
برنمي¬دارد و بسته¬ای را باز نمي¬كند}
{امام صادق (ع) فرمودند :هر كس قبل از غذا خوردن و بعد از آن دستش را بشوید ،در وسعت
(آسایش) زندگي كرده و از ناراحتي جسمي در امان خواهد بود}
بهداشت محیط :
{رسول خدا (ص) فرمودند :بول¬كردن در آب ایستاده و راكد ،جزء جفا و ظلم است}
{امیرالمومنین علي (ع) فرمودند :خاكروبه را پشت درب جای ندهید زیرا آن خانه شیطان است}
{امام باقر (ع) فرمودند :جاروب كردن خانه¬ها ،فقر را از بین مي¬برد}
{امام صادق (ع) فرمودند :جاروكردن آستانه منزل سبب جلب روزی مي¬شود}

کلیات بهداشت عمومی
بهداشت عمومی :
هدف آموزش بهداشت تغییر رفتارهای زیان بخش افراداست.
ارتقای سالمت :
علم و هنر كمک به مردم برای تغییر شیوه زندگي به منظور نِیل به وضعیت مطلوب سالمت است.
تعريف سالمتی :
سالمت از دیدگاه سازمان جهاني بهداشت عبارت است از برخورداری از آسایش كامل جسمي ،رواني
و اجتماعي و نه فقط نداشتن بیماری و نقص عضو.
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عوامل موثر بر سالمتی :
 1ـ عوامل ژنتیكي و فردی
2ـ عوامل محیطي
 3ـ شیوه های زندگي مردم
 4ـ وسعت و كیفیت ارائه خدمات
 5ـ عوامل دیگری مانند سطح سواد ،وضعیت كشاورزی و تغذیه ،سیستم ارتباطات و وسائل ارتباط
جمعي ،وضعیت جاده ها و شرایط اقتصادی اجتماعي.

بیماری :
هر گونه انحراف از سالمت كامل جسمي یا رواني است كه مي تواند به صورت آشكار یا پنهان باشد.
بهداشت فردی
بهداشت فردی به معنای مراقبت از جسم و روان فرد برای حفظ تندرستي و پیشگیری از بیماریها
است  .بنابراین بهداشت فردی شامل مراقبت و نظافت پوست  ،مو  ،چشم  ،گوش  ،دهان و دندان ،
بهداشت دست ها و پاها  ،و روان فرد مي باشد .
بهداشت پوست
وظیفه پوست این است كه مانندسدی در برابر ورود مواد سمي  ،مواد شیمیایي  ،میكروب ها ،و
ویروس ها به درون بدن عمل مي كند  .و از خروج بي موقع مواد معدني  ،آب  ،پروتئین ها از درون
بدن جلوگیری مي كند .
پوست همه افراد حساس است  .بسیاری از مواد مانند صابون ها  ،مایع و پودر های لباس شویي و
ظرفشویي محرک ضیعف هستند و تماس مكرر و دراز مدت با آنها در افراد مستعد  ،موجب خشكي
و شكسته شدن سد دفاعي پوست مي شود این مواد به راحتي وارد پوست مي شوند و موجب تورم و
قرمزی و سوزش و پوسته پوسته شدن پوست دست ها مي شوند .
مراقبت از پوست
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 -1ر ژیم غذایي صحیح و سرشار از ویتامین ها  ،تمیز نگه داشتن پوست  ،پرهیز از مصرف مواد
آلرژی زا  ،جلوگیری از به وجود آمدن هر گونه زخم و خراش  ،اجتناب از آفتاب زدگي  ،خود
داری از مصر ف هر گونه داروی پوستي بدون تجویز پزشک  ،دوری از گرد و غبار و آلودگي
های محیطي .
 -2استفاده از آب و صابون  ،پوست را از مواد زائد پاک مي كند  .همچنین استفاده از آب گرم
باعث نرمي و لطافت پوست شده و خستگي را كاهش مي دهد .
 -3استفاده از صابون و شامپوی متناسب با پوست چرب و خشک
 -4جلوگیری از بوی نامطبوع عرق بدن مانند تراشیدن موهای زیر بغل
 -5استفاده از وسایل شخصي مانند تیغ  ،حوله و...
 -6جلوگیری از تركاندن جوش های نواحي بیني و اطراف لب باال
 -7ضدعفوني اطراف جوش تركیده با الكل پس از شستشو با آب گرم و صابون
بهداشت مو
طریقه دقیق تعیین كردن گروه مو بدین شرح است كه ابتدا سرتان را خوب با آب و صابون و یا
شامپوی مورد مصرف معمولیتان بشویید و  3روز بعد بدون اینكه چیزی به سرتان مالیده باشید ،
پوست خود را با انگشتان سبابه  ،به مدت یک دقیقه مالش دهید  ،بعد سبابه تان را روی یک برگ
كاغذ خیلي نازک فشار دهید  .اگر از سبابه شما اثر چربي زیادی روی كاغذ نازک به جا ماند موی
شما از گروه موهای چرب است و اگر چربي انگشت شما خیلي اندک و یا هیچ بود موی شما از گروه
خشک مي باشد و اگر اثر انگشت شما بر روی كاغذ نازک  ،خفیف و به قدر اثر انگشت عرق كرده
شما مثال در فصل تابستان بود موی شما از گروه طبیعي و معمولي است .
انتخاب صحیح نوع صابون  ،شامپو و سایر مواد پاک كننده و تقویت كننده مو با توجه به مشخصات
مو به ویژه میزان چرب بودن باعث تقویت ریشه مو و سالم ماندن آنها خواهد گردید .
برس زدن روزانه موها و ماساژ مرتب آن باعث تشدید سرعت جریان خون شده و نیز مانع از جمع
شدن گرد و غبار و كثافات در سر مي شود  .الزم است موها را تقریبا هر  4 -3هفته یک بار اصالح
نمود .هنگام خشک كردن موها از حرارت دادن زیاد به موها خودداری شود.
مراقبت از چشم
اختالل بینایي و سالمت چشم
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اكثر مشكالت بینایي از مشكل چشم ناشي مي شوند .نزدیک تلویزیون نشستن یا خواندن در نور كم
بینایي شما را تغییر نمي دهد .شما با این كار ها ،هرچقدر هم انجام دهید كور نمي شوید ،اگرچه
مشكالت دیگری را ممكن است تجربه كنید.
نزدیک بیني یا میوپي به این معني است كه فرد برای دیدن اشیایي كه دور هستند ،با مشكل مواجه
است .دوربیني یا هیپروپي به این معني است كه فرد برای دیدن اشیایي كه نزدیک هستند با
مشكل مواجه است .بعضي مشكالت بینایي را مي توان به طور همیشگي با جراحي لیزری چشم
اصالح كرد.
ناتواني برای دیدن اشیای نزدیک با افزایش سن بسیار شایع است .این به دلیل تغییرات عدسي
چشم است .به عینک مطالعات به طور معمول پس از  45سالگي نیاز پیدا مي شود.
مشكالتي وجود دارد كه به تدریج بینایي فرد را از بین مي برد.
گلوكوم بیماری افزایش فشار داخل چشم است .درمان مي تواند شامل جراحي یا لیزر و دارو باشد.
درمان گلوكوم پیش از آن كه باعث از دست دادن بینایي شود ،بسیار مهم است .در معاینه چشم مي
توان چشم را از نظر گلوكوم (آب سیاه) آزمون كرد.
دژنره شدن ماكوال تخریب آهسته ته چشم كه به آن شبكیه گفته مي شود ،است .اگر شبكیه درست
كار نكند مغز شما اطالعات درستي از چشم نخواهد گرفت .برای كند كردن پیشرفت دژنره شدن
ماكوالدرمان هایي وجود دارد .این مشكل شایع است و تنها با معاینه چشم مشخص مي شود.
كاتاراكت یا آب مروارید از مشكالت شایع همراه با افزایش سن است كه امروزه درمان های سریع و
آساني دارد.
چشم پزشكان و متخصصان بینایي سنجي برای معاینه چشم و تشخیص این مشكالت آموزش دیده
اند.

ایمني چشم
به یاد داشته باشید كه فقط دو چشم دارید .باید چشم خود را از پرتوهای خطرناک فرابنفش نور
خورشید حفط كنید همانطور كه پوست خود را حفظ مي كنید .از عینک های آفتابي كه از عبور
اشعه ماورای بنفش  Aو  Bیا ( UVAو  ،)UVBجلوگیری مي كنند استفاده نمایید .در هنگام
ورزش به خصوص ورزش هایي كه از توپ یا دیسک پرتابي استفاده مي كنند باید مراقب چشم تان
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باشیدو باید از محافظ چشم مناسب استفاده كنید .شاید بازی بدون محافظ لذت بخش تر باشد ولي
خطر آسیب چشم را به جان مي خرید.
رعایت عادات بهداشتي در سالمتي چشم انسان بي نهایت اهمیت دارد این عادات شامل تفریح در
هوای آزاد  ،غذای متناسب حاوی ویتامین های مختلف به ویژه ویتامین  Aو خواب كافي است .
چشم به آساني آلوده مي شود باید اطراف چشم و پلک ها با دقت و به دفعات شسته شده و با حوله
نرم خشک شود .
هر گونه جسم خارجي كه وارد چشم و یا داخل پلک شود باید با گوشه دستمال تمیز بیرون آورده
شود در صورت نیاز مي توان از شیر آب استفاده كنید .

بهداشت گوش و دستگاه شنوایي
برای نظافت الله گوش بایستي تمام جوانب الله گوش شستشو شود بطوریكه مواظب باشیم كه كف
صابون و یا آب وارد مجرای شنوایي نشود  .از شنیدن صداهای بلند خودداری یا از گوشي های
مناسب استفاده نمایید.
هیچ گاه برای تمیز كردن مجرای شنوایي از چوب كبریت  ،خالل دندان و سایر وسایل نوک تیز
استفاده نكنید.
گوش پاک كن ها بیش ازآن كه به گوش ما خدمت كنند خیانت مي كنند  .آنها جرمي را كه
خودش بطور طبیعي از گوش خارج مي شود را با فشار بداخل گوش بر مي گردانند و كانال شنوایي
را كم كم مسدود مي كنند مضافا اینكه الیاف ظریف پنبه ممكن است از گوش پاک كن جدا شده و
به فتیله شدن و تجمع ضایعات در پشت پرده گوش كمک كند و منجر به نارسایي و كم شنوایي
گردد .
درضمن ،هنگام شنا كردن بایستي از محافظ های شنوایي استفاده گردد.
بدون تجویز پزشک از بكار بردن دارو و ریختن قطره های مختلف در گوش خودداری شود.
بهداشت دهان و دندان
 -1استفاده از رژیم غذایي كه مقدار مواد قندی آن متناسب بوده و نیز ویتامین ها
 -2خودداری از شكستن هر گونه مواد خوراكي سخت
 -3دندانها را گاه به گاه یا حداقل سالي یک بار به دندانپزشک نشان دهید.
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 -4استفاده از نخ دندان
 -5شستشوی دستها قبل ازغذا خوردن
 -6مراجعه به پزشک در موارد الزم

بهداشت دست
 -7بسیاری از عفونت های قابل پیشگیری از راه تماس بدني بین افراد منتقل مي شود .میكروب های
مختلف مي توانند روی پوست ،دستگیره در ،میله های پله و دیگر اشیا تا چندین ساعت فعال
بمانند .از آن جا كه عدم لمس اشیایي كه دیگران لمس مي كنند ممكن نیست  ،باید برای كاهش
انتقال عفونت ،دست ها را از این میكروب ها پاک كنیم.
 -8شستن دست ها بهترین راه حفاظت در مقابل عفونت است ،حتما دست خود را حداقل  45ثانیه با
آب گرم و صابون بشویید اكثر افراد دست خود را  5تا  10ثانیه بیش تر نمي شویند.
 -9امروزه ضد عفوني كننده های با پایه الكلي تولید شده است كه مي تواند ویروس و باكتری روی
پوست را بكشد .این ضد عفوني كننده ها ممكن است پوست بعضي افراد را آزرده سازد ولي مي توان
انواعي كه حاوی لوسیون محافظ پوست هستند را خریداری كرد.
 -10توصیه ما این است كه برای پاک كردن كثیفي واضح از آب و صابون استفاده كنید .برای حفاظت
بهتر خود و خانواده تان از عفونت پیش از آماده كردن غذا دست ها را ضد عفوني كننده دست با
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پایه الكلي بشویید .عالوه بر آن برای محافظت از پوست دست خود مي توانید 1تا  2بار در روز
لوسیون دست استفاده كنید.

بهداشت پا :
 -1شستشوی روزانه پاها و جوراب ها
 -2استفاده از كفش مناسب
 -3كوتاه كردن ناخن پاها
دو عارضه مهم در رابطه با بهداشت پا :
میخچه  :عارضه ای است كه در اثر كفش های نامناسب و تنگ پدید مي آید .
ترك پا  :در اثر عدم نظافت و شستشوی پاها اتفاق مي افتد .
رعايت اصول بهداشت فردی قبل از شروع بکار:
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استحمام روزانه جهت زدودن آلودگیها از سطح بدن



پاكیزه ،كوتاه و مرتب نمودن ناخن ها ،موها و ریش و سبیل در آقایان



شاغلیني كه با مواد غذایي سروكار دارند در صورت مبتال بودن به بیماریهای مسری از قبیل :اسهال ،سرما
خوردگي ،ناراحتي های پوستي و ...موارد را به مدیر خود گزارش دهند.

رعايت اصول بهداشت فردی در حین کار:


استفاده از دستكش در حین تماس با مواد غذایي



تع ویض دستكش ها پس از هربار تماس با وسایل و ابزار و وسایل كار.پس از دور انداختن دستكش ها
دست ها را با آب و صابون شسته و بوسیله محلول ضدعفوني كننده گندزدایي نموده سپس دستكش نو
استفاده شود.



در هنگام كار از خاراندن پوست صورت ،موی سر و سابر اعضاء بدن و قسمتهای آلوده بدن مثل گوش و
بیني خودداری گردد.



شستشو و ضدعفوني دستها بطور مرتب در مشاغلي كه با تولید مواد غذایي سرو كار دارند قبل از انجام
كار ،در صورت تماس با مواد خام ،پس از رفتن به توالت الزامیست.



بهداشت حمام



با توجه به اینكه حمام های خانگي مكاني مشترک برای افراد خانواده هستند بنابراین رطوبت باال
و تهویه نا مناسب مي تواند عوامل مهمي برای رشد باكتریها و قارچ ها در حمام به شمار آید .



هر چند وقت یكبار دیوار و كف حمام با مواد شوینده و ضد عفوني كننده مناسب نظافت گردد .
برای دفع رطوبت پس از حمام كردن درب و پنجره را بایستي باز گذاشت و پس از آن برای
پیشگیری از ورود سوسک درب كف شور حمام بایستي بسته شود  .در حمام بایستي از دمپایي
استفاده نمایید تا از انتقال آلودگي های كف زمین به پاها جلوگیری شود  .همچنین نصب توری
ریز نمره 16در پنجره حمام الزامي است .

راهنمای خود مراقبتی
خودمراقبتي ،گام اول سالمت است .گام اول سالمت ،همین است كه ما یاد بگیریم خودمان از خودمان
مراقبت كنیم .بین 65
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تا  85درصد از مراقبت هایي كه به سالمت ما منجر مي شود ،محصول همین خودمراقبتي است؛ یعني
فعالیت هایي كه خود
یا خانواده مان برای حفظ یا ارتقای سالمت مان ،پیشگیری از ابتالی مان به بیماری ،درمان بیماری مان یا
كاهش عوارض آن انجام مي دهیم .بین اعضای خانواده ،معموال مادران مهم ترین نقش مراقبتي را بر عهده
دارند.
هدف از این بخش ارایه دانش مورد نیاز برای خودمراقبتي در بیمار یها و ناخوش یهای جزیي و كاهش
مراجعه های غیرضروری به مراكز بهداشتي درماني و بیمارستان است.
داروهای سرماخوردگی و حساسیت (آلرژی)
بیني گرفته و چشمان قرمز با آبریزش كه به علت آلرژی ایجاد شده ،مي تواند مثل سرماخوردگي به نظر
بیاید ولي دو بیماری متفاوتند .بسیاری از داروهای بدون نسخه در داروخانه ها از تركیب داروهایي كه برای
سرماخوردگي و آلرژی مناسب هستند تشكیل شده اند تا بتوانند هر دو مشكل را رفع كنند .اغلب این
داروها طوری تركیب شده اند كه دوز كمتری از موارد موثر در مقایسه با داروهای غیر تركیبي در خود
دارند .البته داروهای بدون نسخه ای هم وجود دارند كه كامال ضد احتقان یا كامال آنتي هیستامین هستند .
پاسخ افراد به داروهای خاص یا تركیب داروها متفاوت است .این امر به مشكل ایجاد شده (بیماری) و به
واكنش بدن ما به داروی تجویز شده بستگي دارد  .شما مي توانید به وسیله مشورت با پزشک یا دكتر
داروساز داروی مناسب را مصرف كنید .

چگونه و چه زمانی آنتی بیوتیک مصرف کنیم ؟
عفونت اغلب به دنبال مواجهه با باكتری ها ،ویروس ها یا انگل ها رخ مي دهد .بسیاری از بیماریها ناشي از
ویروس ها هستند این بیماری ها شامل سرماخوردگي ،آنفلوانزاو گاستروآنتریت هستند .درمان اختصاصي
برای عفونت های ویروسي وجود ندارد و این عفونت ها اغلب پس از چند روز بدون درمان اختصاصي بهبود
مي یابند .آنتي بیوتیک ها داروهایي هستند كه در درمان افرادی كه عفونت باكتریابي دارند مفید هستند.
عفونت های باكتریایي به طور شایع در ریه ،ادرار ،سینوس ها ،گلو ،گوش و پوست مشاهده مي شوند .آنتي
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بیوتیک ها رشد باكتری ها را كند یا متوقف مي كنند و به این ترتیب به سیستم دفاعي بدن فرصت مي
دهند كه با عفونت بجنگد .هنگامي كه برای شما آنتي بیوتیک تجویز مي شود متوجه مي شوید كه برای
تعداد روز مشخصي تجویز شده است .بسیار مهم است كه همه داروی تجویز شده را بر اساس دستور
مصرف كنید .اگر شما دوره درمان را كامل نكرده و فقط چند روز دارو را مصرف كنید ،عفونت كامال ریشه
كن نمي شود و ممكن است عفونت دوباره برگردد و مشكالت بیش تری ایجاد كند.
آنتي بیوتیک ها نمي توانند همه باكتری ها را بكشند .بعضي به نوع خاصي از باكتری حمله مي كنند ،در
حالي كه بعضي دیگر طیف وسیع تری از باكتری ها را مي كشند .پزشک شما تالش مي كند آنتي بیوتیكي
انتخاب كند كه مختص باكتری عامل بیماری شما باشد و به این ترتیب از مقاومت سایر باكتری ها به آنتي
بیوتیک ها جلوگیری مي كند .به همین دلیل بسیار مهم است كه تنها زماني كه نیاز است آنتي بیوتیک ها
مصرف شوند.
از خود درماني با آنتي بیوتیک بدون تجویز پزشک اكیدا خود داری كنید.
آنفلوآنزا و ديگر عفونت های ويروسی
بعضي ویروس ها مي توانند عفونت ریه ایجاد كنند كه به آن پنوموني مي گویند .این ویروس ها شامل
آنفلوآنزا ،ویروس سارس و ویروس آنفلوآنزای پرندگان و  ...هستند .این ویروس ها با استنشاق ریز قطره
های سرفه یا عطسه فرد مبتال منتقل مي شوند .دیگران با لمس اشیایي كه روی آن ها سرفه شده است به
این ریز قطره ها آلوده مي شوند .بهترین دفاع شما در برابر هر عفونتي آن است كه دست خود را بشویید و
از ضد عفوني كننده های دست استفاده كنید .
اگر به بیماری تنفسي با تب مبتال شدید شرط احتیاط آن است كه دیگران را در معرض بیماری خود قرار
ندهید .خانه بمانید و سر كار نروید و از روش درست شستن دست پیروی كنید .از استفاده مشترک از
حوله ،دستمال یا ظروف با دیگران بپرهیزید مگر اینكه از شست و شوی مناسب آن ها اطمینان حاصل
كنید .استفاده از ماسک امكان گسترش ریز قطره های تنفسي و آلودگي مراقبان را كاهش مي دهد.
كاركنان بیمارستان باید از ماسک ویژه ای ( )N95كه ذرات بسیار كوچک را نیز فیلترمي كند استفاده
كنند ولي بخش عمده ای از گسترش ریز قطره ها با استفاده از ماسک های ساده اتاق عمل قابل پیشگیری
است .اگر بیماری شما خیلي شدید نباشد ،مي توانید در خانه دوران بیماری را سپری كنید و بهبود یابید.
شما مي توانید تا  10روز پس از آنكه خودتان خوب شدید ،عفونت را به دیگران انتقال دهید .بنابراین
توصیه ما این است كه تا چند روز پس از بهبود از حضور در محل كار یا تحصیل ،خودداری كنید.
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اگر عالیم شدید شد یا در تنفس ،خوردن یا مراقبت در منزل با مشكل مواجه شدید باید با زدن یک ماسک
به صورت به بیمارستان بروید .احتماال تا تشخیص قطعي شما را از دیگران مجزا مي كنند.
واكسیناسیون بر علیه آنفلوآنزا مي تواند كمک كننده باشد.
پیشگیری از گزش پشه و ساير حشرات
بهترین پیشگیری از گزش حشرات اجتناب از آن است .هنگام غروب از فعالیت بیرون از خانه خودداری
كنید .برای پیشگیری از گزش حشرات بدن خود را با پوشیدن بلوز آستین بلند و شلوار پاچه بلند یا
پوشیدن ژاكت بیوشانید .استفاده از مواد دافع حشرات حاوی  DEETباعث كاهش گزش حشرات و پشه
مي شود .محلول  DEETدر غلظت های  10درصد تا 30درصد موجودند .به یاد داشته باشید كه غلظت
های باالتر (قوی تر) نیستند و تاثیر بیش تری هم در دفع حشرات ندارند.
شما مي توانید احتمال گزش حشرات را با آماده كردن لباس ها و چادر از قبل ،كاهش دهید .در صورت
نیاز ،پس از مشورت با دكتر داروساز مي توانید با استفاده از محلول  0/25درصد یا  0/5درصد پرمترین
(نیكس) پارچه ها و البسه را آغشته كنید .پارچه و البسه را با افشانه پرمترین مرطوب كنید .سپس اجازه
دهید خشک شوند .این ماده دافع حشرات نیست و نباید روی پوست از آن استفاده كرد .این ماده همان
دارویي است كه برای شپش سر استفاده مي شود و دستگاه عصبي پشه ها را تخریب مي كند.
استفاده از البسه آغشته به پرمترین و استفاده از پمادهای مخصوص روی پوست در معرض گزش حشرات
راه بسیار خوبي برای كاهش احتمال گزش حشرات و لذت بردن از صرف زمان در طبیعت است.

ايمن سازی
واکسن ها چطور کار می کنند؟
واكسن ها ،خیلي ساده كار مي كنند یعني بدن با بخشي از یک عامل عفوني (باكتری یا ویروس) یا عامل
عفوني غیر فعال شده در دوز پایین مواجه مي شود .این امر باعث تحریک پاسخ ایمني بدن شده و اگر شما
با عفونت واقعي مواجه شوید بدن شما مي تواند دفاع كند چرا كه پاسخ ایمني پیش تر آماده شده است.
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هنگامي كه یک بار این بیماری را گرفتید ،دستگاه ایمني شما برای بار بعد كه به آن مواجه مي شود پاسخ
محافظ را آماده دارد .این پاسخ ایمني محافظ است كه با واكسیناسیون تحریک مي شود .بنابراین ،ایمن
سازی دستگاه ایمني را تضعیف نمي كند بلكه از دستگاه ایمني به نفع خودمان استفاده مي كند.
واكسن ها بسیار ایمن هستند و عوارض جدی و واكنش های حساسیتي به ندرت در كم تر از  1مورد در 1
میلیون واكسیناسیون رخ مي دهد .عوارض خفیف مثل قرمزی ،تورم یا تب پایین معمول است ولي تنها
مدت كوتاهي رخ مي دهد .
بسیار مهم است كه به یاد داشته باشیم خطرهای بیماری بسیار بیش تر از خطرهای ناشي از واكسن است .
ايمن سازی بزرگساالن
اگر شما مجموعه ایمن سازی را در كودكي گرفته باشید ،باز هم به واكسن های زیر نیاز خواهید داشت:
* دوگانه( :دیفتری ،كزاز) ،هر  10سال یک بار یادآور نیاز دارد.
* هپاتیت ب :هر كس در معرض مواجهه با خون و فراورده های خوني است باید ایمن سازی شود.
واكسیناسیون شامل دوره تزریق سه نوبت واكسن است.
* واكسن آنفلوآنزا :این واكسني ساالنه است كه به خصوص برای سالمندان و افراد مبتال به بیماری های
مزمن جدی مهم است ولي در هر سني اثر حفاظتي دارد( .در این خصوص با پزشک خود مشورت كنید).
ايمن سازی برای مسافران بین المللی
مسافران بر اساس منطقه ای كه به آن مسافرت مي كنند ممكن است به واكسن های دیگری نیاز داشته
باشند .اگر برنامه مسافرت به خارج از كشور دارید لطفا  6ماه پیش از زمان خروج با پزشک خود مشورت
كنید تا ایمن سازی توصیه شده برای مقصد شما را برنامه ریزی كنند.
اطمینان حاصل كنید كه ایمن سازی شما و فرزندان تان به روز باشد.
پیشگیری و شناسايی بیماری ها
پیشگیری كار دشواری است و اگر ما مي توانستیم به دقت پیش بیني كنیم چه كسي سرطان ریه مي
گیرد مي توانستیم تنها این افرادی كه به این سرطان مبتال مي شوند را هدف پیشگیری قرار دهیم.
متأسفانه ما با این دقت نمي توانیم وقوع این بیماری ها را پیش بیني كنیم .این بدان معنا است كه ما
درمان مي كنیم یا دارو ،آزمایش یا تغییر شیوه زندگي را برای گروه بزرگي از مردم توصیه مي كنیم هرجند
تنها اندكي از آن ها به بیماری مبتال خواهند شد.
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دو نوع اقدام پیشگیری انجام مي دهیم ،اول پیشگیری اولیه است كه پیش از آن كه هرگونه شواهدی از
بیماری وجود داشته باشد ما برای پیشگیری تالش مي كنیم و از مواجهه با عوامل خطر ایجاد بیماری
پرهیز مي كنیم .ترک سیگار برای پیشگیری از سرطان ریه مثال خوبي از پیشگیری اولیه است .در نوع
دیگر مي توانیم پیشرفت بیماری كه رخ داده است را قطع یا كند كنیم كه به آن پیشگیری ثانویه مي
گویند .تالش برای كاهش سطح چربي خون (كلسترول) بیماری كه حمله قلبي داشته است مثالي از
پیشگیری ثانویه است.
نکاتی که بايد به خاطر سپرد :
* هیچ کس در معرض احتمال صفر بروز بیماری ها قرار ندارد .بعضی نسبت به ديگران با احتمال
بیشتری مواجهند.
* پیشگیری به معنی آزمايش ،درمان يا تغییراتی است که خطر را کاهش می دهد.
* پیشگیری اولیه به معنی پیشگیری از بروز بیماری است
* پیشگیری ثانويه به معنی تالش برای توقف پیشرفت بیماری است.
بیماری قلبی و حمله قلبی
قلب شما یک تلمبه است .قلب از خوني كه پمپ مي كند انرژی اكسیژن و مواد غذایي نمي گیرد.بلكه
عروق كوچكي كه روی سطح خارجي قلب هستند اكسیژن و مواد مغذی را به عضله قلب تحویل مي دهند
كه به آنها عروق كرونر مي گویند.
این عروق كوچک ممكن است در نتیجه رسوب كلسترول در دیواره شان و واكنش دیواره به این رسوب
چربي به تدریج تنگ شوند .تا هنگامي كه قطر مجرا بیش از  50درصد قطر اصلي آن بماند هیچ مشكلي
حس نمي شود .هنگامي كه تنگي از این حد فراتر رود ممكن است جریان خوني كه به عضالت مي رسد را
كم كند .اگر تنگي پیشرفت كند ممكن است اكسیژن كافي به عضله قلب نرسد و درد آنژین را هنگامي كه
كار بیشتری از قلبتان مي خواهید ،تجربه كنید .كیفیت این درد ممكن است ،سنگیني ،فشار ،سوزش یا
ناراحتي مبهم باشد .این درد ممكن است در سینه ،دست ها ،گردن ،یا حتي در پشت و باالی شكم حس
شود و ممكن است با توقف كاری كه باعث درد شده و نشستن از بین برود .گاهي این عالئم ممكن است در
هنگام استراحت رخ دهد یا حتي شما را از خواب بیدار كند.
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بیماری قلبي مي تواند در اشكال گوناگون بروز كند .حمله قلبي زماني رخ مي دهد كه یكي از این تنگي ها
ناگهان تغییر كند .كانون رسوب چربي در دیواره رگ مي توانند همانند آتش فشان عمل كنند و ناگهان
پاره شوند و ساز و كار انعقادی را فعال نموده و باعث شوند لخته ای در طول شریان ایجاد گردد كه گذر
خون را كامالً بند آورد .هنگامي كه خون به عضله ای كه از این رگ تغذیه مي شده نرسد ،عضله كم كم
مي میرد .اگر این انسداد در شاخه ای بزرگ از رگ های قلب باشد باعث حمله قلبي بزرگي مي گردد .اگر
در شاخه ای كوچكتر باشد احتماالً عضله كمتر ی از دست مي رود .هنگامي كه عضله قلب مي میرد دیگر
جایگزین نمي شود .هرچند بهتر است از حمله قلبي پیشگیری كنیم اما اگر بیمار به موقع به بیمارستان
بیاید مي توانیم حمله قلبي را درمان كنیم و هرچه زودتر بیاید بهتر است .به یاد داشته باشید با هر دقیقه
كه مي گذرد بعضي از رشته های عضله قلب مي میرند زیرا اكسیژن به آنها نمي رسد .در بیمارستان دارو
های اختصاصي تجویز مي شود كه لخته را حل و جریان خون را دوباره برقرار مي كند و اكسیژن به
عضالت قلب مي رسد .اگر ظرف  4تا  6ساعت از زمان شروع عالئم درمان صورت گیرد میزان نهایي تخریب
به حداقل مي رسد پس تسریع در درمان فوق العاده مهم است .شناسایي بیماری قلبي از طریق گرفتن
شرح حال ،گرفتن نوار قلب ،آزمایش خون و تست ورزش (تست استرس) است .آنژیوگرافي آزمون نهایي
برای بررسي تنگي هاست .در آنژیوگرافي ،ماده ای رنگي به داخل عروق قلبي تزریق مي گردد كه با اشعه
ایكس شناسایي مي گردد .تصویری كه آنژیوگرافي فراهم مي كند به متخصص قلب و جراح قلب كمک مي
كند تصمیم بگیرندكه آیا بیمار از گشاد كردن قلب با بالون بیش تر سود خواهد برد (آنژیوپالستي) یا به
جراحي ایجاد مسیر جایگزین (بای پس) نیاز دارد.

نکاتی که بايد به ياد داشت :
* با شروع عالئم هر چه سريعتر به بیمارستان برويد .زمان بسیار مهم است.
* آزمون ورزش به همراه تصوير برداری پزشکی هسته ای می تواند اگر تنگی موجود باشد آن را
نشان دهد.
* آزمون آنژيوگرافی محل تنگی را نشان می دهد.
* باريک شدن شريان های کوچک باعث کاهش جريان خون عضله قلب می شود
* باريک شدن شريان ها اغلب بدون عالمت است تا زمانی که تنگی به بیش از  %50برسد
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* لخته خون می تواند تنگی ناگهانی ايجاد کند.
* درمان طبی سريع و به موقع می تواند لخته را از بین ببرد و حمله قلبی را پايان دهد.
فشارخون باال (پرفشاری) :
پرفشاری خون یكي از شایع ترین بیماری های مزمن در جوامع امروزی است و به عنوان قاتل خاموش از
آن یاد مي شود زیرا عالمتي ندارد .خوشبختانه پرفشاری خون به آساني قابل تشخیص و معموالً قابل
درمان است.

خطرهای پرفشاری خون :
 .1حمله قلبي (فشار خون باال میزان خطر را  2یا  3برابر مي كند)
 .2سكته مغزی (فشار خون باال میزان خطر را  3یا  4برابر مي كند)
 .3بیماری كلیه (بعد از دیابت ،شایع ترین علت بیماری كلیه است)
 .4مشكالت بینایي
شما به احتمال باالتری پرفشاری خون داريد اگر :
* اضافه وزن داريد.
* سیگاری هستید.
* کم تحرك هستید.
* در خانواده شما سابقه پرفشاری خون وجود دارد.

توصیه های خانگی
 .1اگر سیگاری هستید ترک سیگار اهمیت حیاتي دارد
 .2اگر اضافه وزن دارید باید وزنتان را كاهش دهید .مطالعات نشان داده اند كه اگر شما تا  10در صد از
وزن خود بكاهید آثار آن روی فشار خونتان مشاهده مي شود.
 .3اگر كم تحرک هستید به تدریج ورزش را آغاز كنید .اگر از جنبه های دیگر سالم هستید ،روزانه  30تا
 40دقیقه ورزش هوازی را هدف قرار دهید .این بدان معني است كه شما در سطحي ورزش كنید كه به
طور خفیف به نفس نفس بیفتید و عرق كنید.
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 .4از داروهای ضد سرفه و آلرژی و سرماخوردگي كه ضد احتقان دارند پرهیز كنید .اگر مطمئن نیستید از
دكتر داروساز مشورت بخواهید.
 .5روش های آرام سازی/كاهش تنش را بیاموزید .اگر شغل پرتنش دارید راهي پیدا كنید تا  1یا  2بار در
روز به طور موقت فرصت آسوده سازی برای خود مهیا كنید.
 .6اگر پرفشاری خون داريد :
* از میزان نمک رژیم غذایي بكاهید .نمک اضافه به غذا نزنید .نمكدان را سر سفره نگذارید.
* نوبت های مصرف داروی تان را فراموش نكنید.
* حتماً میزان كافي كلسیم و پتاسیم در رژیم غذایي خود داشته باشید.
* خریدن دستگاه اندازه گیری فشار خون را مد نظر داشته باشید.
پرفشاری خون روپوش سفید و پایش خون در خانه
تقریباً فشار خون همه افراد در مطب پزشک باال مي رود .برای بعضي این افزایش خفیف است ولي در
بعضي افراد این افزایش قابل توجه است .اگر خارج از مطب پزشک فشار خون خود را به درستي اندازه
گیری كنید اطالعات ارزشمندی اضافه میكنید كه مي تواند در تصمیم برای تجویز یا عدم تجویز دارو یا
تعیین دوز مناسب دارو بسیار كمک كننده باشد .دستگاه های اندازه گیری فشار خون بسیار خوبي در
داروخانه ها وجود دارد كه استفاده از آن ها ساده است.
فشار در شریان های شما ثابت نیست .عدد باال نمایانگر فشاری است كه در زمان اوج فشار همزمان با پمپ
خون به بیرون توسط قلب ایجاد مي شود .عدد پایین نمایان گر فشاری است كه زمان افت فشار هم زمان با
استراحت قلب میان دو ضربان وجود دارد .عدد باال فشار سیستولیک و عدد پایین فشار دیاستولیک خوانده
مي شوند .هر دو فشار مهم هستند و برای پیشگیری از بیماری ها و عوارض ناشي از فشار خون باال باید
پایش شوند.
اهداف فشار خون توصیه شده
دسته

دیاستولیک سیستولیک (میلي متر جیوه)

بهینه

 120/80یا كمتر

طبیعي ()120-129( / )80-84
حد باالی طبیعي ()130-139( / )85-89
فشار خون باال

 140/90یا باالتر
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 130/80یا باالتر

فشار خون باال در مبتالیان به دیابت یا بیماری كلیه
فشار خون باال بااندازه گیری در منزل  135/85یا باالتر

پیشگیری از حمله قلبی و سکته معزی
دانستن این كه چه كسي به بیماری قلبي یا سكته مغزی دچار مي شوند غیر ممكن است .ما مي دانیم كه
عده ای از ما با خطر بیشتری در مقایسه با دیگران روبه رو هستیم .متأسفانه حتي كساني كه در معرض
خطر پایین قرار دارند مي توانند به حمله قلبي یا سكته مغزی دچار شوند و بنابراین همه باید آماده باشند
كه اگر عالمتي پیدا كردند به سرعت كمک بخواهند.
مي دانیم كه بیماری شریاني به این معني است كه در شریان ها تنگي به وجود آمده است .این شریان ها
به قلب  ،مغز ،اندام ها و دیگر اعضا خون رساني مي كنند .هر چیزی كه باعث افزایش این تنگي ها شود
عالیم را سریع تر ایجاد مي كند و عوامل خطر عبارتند از :
* چربي (كلسترول باالی خون)
* دیابت كه باعث مي شود عروق تخریب شوند؛ كنترل بهتر دیابت پیشرفت بیماری عروق را كند مي كند.
* چاقي یكي از عوامل اصلي در ایجاد دیابت نوع  2است؛ كنترل وزن باعث كاهش دیابت و بیماری قلبي
مي شود.
* سیگار و مواد شیمیایي درون سیگار باعث آسیب به دیواره عروق مي شود و فرآیند تنگ شدن را سرعت
مي بخشد.
افرادی كه سطوح باالتر كلسترول را دارند سریع تر به سمت تنگي عروق پیش مي روند .كاهش كلسترول و
تری گلیسرید در این افراد مي تواند روند تنگ شدن را كند ،كند .روند تخریب عروق در دیابتي ها سریع
تر از غیر دیابتي هاست.
شیوه زندگي سالم شامل حداقل  30دقیقه تمرین های ورزشي منظم روزانه ،رژیم غذایي حاوی طیف
متنوعي از میوه و سبزی و طیف متنوعي از گوشت ها شامل خوردن منظم ماهي و عدم استعمال دخانیات
است.
برای تشخیص بیماری قلبي و سكته مغزی محتمل با پزشک خود مشورت كنید.
نکاتی که بايد به ياد داشت :
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* همه در معرض خطر حمله قلبی يا سکته مغزی قرار دارند و بعضی بیش از ديگران در معرض
اين خطرند.
* کاهش خطر يعنی اين که احتمال پیشرفت تنگ شدن شريان را کاهش دهیم
* ديابت و کنترل ضعف قند خون روند تنگ شدن شريان ها را کاهش می بخشد
* چاقی عامل خطر شماره  1برای ديابت نوع  2است
* ترك سیگار ظرف چند سال خطر پیشرفت بیماری را کاهش می دهد
* شیوه زندگی سالم :
*  30دقیقه ورزش روزانه
*خوردن روزانه طیف متنوعی از سبزی و میوه
* خوردن منظم ماهی
*عدم مصرف الکل
* حفظ وزن طبیعی
* عدم استعمال دخانیات
* کاهش مواد غذايی حاوی چربی و نمک باال
برای بررسی میزان خطر سکته مغزی و حمله قلبی به پزشک خود مراجعه کنید

سکته مغزی
سكته مغزی به از دست رفتن ناگهاني كاركرد مغزی در ناحیه ای معین گفته مي شود .سكته مغزی مي
تواند به دنبال بسته شدن شریان با لخته یا به دلیل پارگي یكي از عروق مغزی و خونریزی درون مغز رخ
مي دهد .همانند بیماری قلبي ،بعضي افراد ممكن است عالئمي داشته باشند كه ظرف چند دقیقه رفع
شود .این عالئم كوتاه هشدار دهنده اند و حمله گذاری مغزی خوانده مي شوند.
عالئم سکته مغزی عبارتند از :
* سردرد ناگهانی شديد
* از دست دادن ناگهانی بینايی
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* از دست دادن ناگهانی کنترل عضالت
* از دست دادن ناگهانی تعادل يا احساس بازو ،پا يا صورت
* گیجی ناگهانی يا از دست دادن تکلم
برعكس حمله قلبي ،در سكته مغزی زمان برای بازگرداندن جریان خون به مغز بسیار كمتر است .مدت
زمان طالیي برای نجات مغز تنها حدود  3ساعت است .بنابراین رساندن فردی كه چنین عالئمي دارد به
بیمارستان از اهمیت حیاتي برخوردار است .همان داروهای حل لخته كه در سكته قلبي به كار مي رود در
بعضي از مبتالیان به سكته مغزی هم كاربرد دارد.

نکاتی که بايد به ياد داشت :
* حمالت گذرای مغزی به موارد کوتاه مدت قابل بازگشت اختالل کارکرد مغز گفته می شود .اين
حمالت ،عالمت هشداری هستند که نشان می دهد سکته مغزی در راه است.
* سکته مغزی را می توان با داروهای حل کننده لخته ،به شرطی که درمان سريعاً شروع گردد،
درمان کرد.
* بعضی از سکته های مغزی به دلیل خونريزی در مغز رخ می دهند.
اگر هر يک از عالئمی که در باال فهرست شده است را پیدا کرديد ،فوری به بیمارستان برويد

شناسايی و پیشگیری از سرطان
بسیاری از سلول های بدن شما مي توانند تقسیم شوند و سلول های جدید ایجاد كنند .بدن هر روز در
بسیاری ار اعضا سلول های جدید ایجاد مي كند .این فعالیت تحت كنترل تمام وقت دستگاه ایمني است.
متأسفانه بعضي مواقع به خصوص با افزایش سن احتمال بروز خطا در تقسیم سلول وجود دارد .افزون بر
این ،مواجهه با بعضي عفونت ها یا مواد شیمیایي باعث مي شود سلول ها بیش تر خطر كنند .اگر خطاهای
روی دهد و این روند تقسیم از كنترل خارج شود ،آن گاه ممكن است سرطان ایجاد شود .این گروه سلول
های ناهنجار مي تواند بافت های طبیعي اطراف را تخریب كند .این سلول های غیر طبیعي مي توانند وارد
دستگاه لنفي یا جریان خون شوند و در سراسر بدن گسترش یابند.
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به طور كلي سلول های سرطاني یا توده ها (مجموعه ای از سلول ها كه ساختار طبیعي ندارند) به آهستگي
درون عضوی كه از ابتدا در آن شكل گرفته اند به رشد ادامه مي دهند .آن ها گاهي به نقاط دیگر گسترش
یافته و تا اندازه مشخصي رشد مي كنند .این اندازه مي تواند خیلي كوچک باشد .توده ای به اندازه  1تا 2
سانتي متر ،حاوی میلیاردها سلول است.
بسیاری از راهبردهای پیشگیری از سرطان به توانایي ما در یافتن این سلول های سرطاني البته وقتي كه
هنوز كوچک هستند وابسته است .اگر بتوانیم با بیرون آوردن سرطان وقتي هنوز كوچک است بیمار را
درمان كنیم احتمال این كه بیمار كامالً عالج شود زیاد است .هنگامي كه توده های سرطاني بزرگتر مي
شوند یا به دیگر نقاط بدن گسترش مي یابند ،درمان دشوارتر مي گردد و احتمال عالج كاهش مي یابد.
سرطان های شايع
سرطان ریه شایع ترین علت ابتال به سرطان و مرگ ناشي از سرطان است .در زنان سرطان پستان با فاصله
اندكي از سرطان كولون جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است .در مردان سرطان كولون دومین عامل
مرگ به علت سرطان است .سرطان پروستات شایع است ولي زیاد به مرگ منجر نمي شود .سرطان پوست
شایع ترین سرطان است ولي معموالً به آساني درمان مي شود .مالنوم نوعي سرطان پوست كه از سلول
های رنگدانه دار منشأ مي گیرد ،بسیار خطرناک تر است ولي شیوع كمتری دارد.
تشخیص سرطان
خیلي خوب بود اگر با یک آزمایش همه سرطان ها را مي یافتیم .ولي چنین آزمایشي وجود ندارد .پزشكان
تالش مي كنند سرطان را در مراحل اولیه كه احتمال عالج آن باالست ،پیدا كنند .آزمون ها و آزمایش
های غربالگری برای یافتن سرطان پیش از آنكه عالمت پیدا كنند به كار مي روند .آزمایش هایي كه برای
یافتن این سرطان ها به كار مي روند بي نقص نیستند .آزمایش بي نقص سرطان آزمایشي است كه انجام
آن آسان باشد ،ناراحتي برای بیمار ایجاد نكند ،ارزان باشد و همه افراد مبتال به سرطان را تشخیص دهد.
آزمایش بهتر این خواهد بود كه به ما بگوید چه كسي در آینده به سرطان مبتال مي شود.
پزشكان به افرادی كه سابقه خانوادگي قابل توجه از نظر ابتال به سرطان دارند توجه ویژه ای مي كنند.
بعضي از سرطان ها در بعضي خانواده ها شایع ترند .آزمون ژنتیک مي تواند روشي برای غربالگری اعضای
خانواده از نظر خطر بیشتر ارائه نماید .اكثر سرطان های جدید در افراد بدون سابقه خانوادگي مثبت رخ
مي دهد.
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افرادی كه با خطر متوسط مواجهند (به عبارتي اكثر ما) مي توانند به آزمون هایي اعتماد كنند كه هدف آن
یافتن سرطان است پیش از آن كه عالئمش آنها را از وجود سرطان آگاه سازد
آزمون های غربالگری سرطان برای كمک به یافتن بعضي از سرطان های شایع ابداع شده اند.
مدت هاست كه آزمون پاپ اسمیر انجام مي گیرد .اكنون مي دانیم سرطان گردن رحم با عفونت ویروسي
پاپیلومای انساني مرتبط است .آزمون از نظر ویروس پاپیلومای انساني و ارزیابي گردن رحم از نظر وجود
سلول های اولیه سرطاني شاید ناراحت كننده باشد ولي مي تواند رهنمون ما به درماني نجات بخش باشد.
هیچ زني نباید از این آزمون صرف نظر كند .اكنون برای ویروس پاپیلومای انساني واكسن وجود دارد؛ زناني
كه واكسینه مي شوند به احتمال كمتری سرطان گردن رحم خواهند گرفت.
هرچند ماموگرام آزمون بي نقص نیست ،مي تواند سرطان های اولیه پستان را شناسای كند و به جراحي
نجات بخش منجر گردد .اگر سابقه خانوادگي سرطان پستان یا تخمدان دارید غربالگری را باید در 35
سالگي شروع كنید كه معموالً با كمک ماموگرافي انجام مي شود .اگر سابقه خانوادگي ندارید در این صورت
غربالگری با معاینه پزشک از  40سالگي شروع مي شود در صورت وجود شرح حال و معاینه مشكوک،
ماموگرافي انجام خواهد شد
آزمایش خون برای بررسي سرطان پروستات وجود ندراد به این آزمون پي اس آ ( )PSAگفته مي شود.
سن پیشنهادی برای شروع اقدامات تشخیصي زود هنگام  50سال و باالتر است .اما در مردان باسابقه
خانوادگي مثبت سرطان پروستات (فامیل درجه یک مبتال در سن زیر  65سال) سن  40تا  45سال توصیه
مي شود .این آزمون به تنهایي مفید نیست .اگر سطح آن در طول زمان افزایش یابد ،آزمون بیشتر برای
بررسي وجود سرطان الزم است .ما باید به یاد داشته باشیم كه سرطان پروستات بسیار شایع است .حدود
 %80مردان باالی  80سال سرطان پروستات دارند كه آسیبي به آنها نمي زند .همچنین بایددانست بعضي
مردان مبتال به سرطان پروستات در اندازه گیری ساالنه پي اس آ ممكن است افزایشي نشان ندهند.
سرطان روده بزرگ (كولون) مي تواند باعث خونریزی در مدفوع شود كه به قدری كم است كه با چشم غیر
مسلح قابل مشاهده نیست .آزموني كه نشان مي دهد خون در مدفوع وجود داردمي تواند اولین سرنخي
باشد كه این سرطان وجود دارد .اكثر پزشكان به افرادی كه سابقه خانوادگي سرطان روده بزرگ ندارند از
 50سال به باال ساالنه یا هر دو سال یكبار توصیه مي كنند كه آزمون خون مخفي مدفوع را انجام دهند .در
افراد با سابقه خانوادگي مثبت ،بهترین اقدام انجام كولونوسكوپي از سن  50سالگي یا ده سال زودتر از سن
ابتالی بستگان است.
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در حال حاضر راهبردی برای غربالگری سرطان ریه وجود ندارد .اگر سیگاری هستید رادیوگرافي قفسه
سینه منظم را مي توان مد نظر قرار داد .متأسفانه سیگار كشیدن تغییراتي در ریه ایجاد مي كند كه تفسیر
رادیوگرافي قفسه سینه را دشوارتر مي سازد .سي تي اسكن منظم قفسه سینه در سیگاری های پرخطر مي
تواند سرطان را شناسایي كند ،ولي انجام آن دشوارتر است ،گران است و میزان تابش اشعه زیاد تر است.
معاینه پوست بهترین راه یافتن تغییرات پوستي است .افرادی كه پوست های روشن تری دارند یا بیشتر به
سرطان پوست مبتال بوده اند یا یكي از اعضای خانواده شان به سرطان پوست مبتال بوده است مي توانید در
معرض خطر باالتر باشند.
پیشگیری از سرطان
پیشگیری از سرطان به معني جلوگیری از شروع سرطان است .برای پیشگیری از بعضي سرطان ها الزم
است بعضي رفتارها تغییر كند .گاهي پیشگیری به معني یک آزمون خاص است كه برای جلوگیری از
شروع سرطان ضرورت دارد.
استعمال دخانیات  :سیگار كشیدن احتمال بروز سرطان ریه و بسیاری سرطان های دیگر را افزایش مي
دهد .سیگار تنها علت سرطان ریه نیست و البته بعضي از مبتالیان به سرطان ریه در معرض دود سیگار
نبوده اند .بعضي سیگاری ها بیماری های وخیم ریوی دیگری پیدا مي كنند .پیش بیني این كه كدام
سیگاری به كدام سرطان ریه مبتال مي شود غیر ممكن است .عدم استعمال دخانیات یا ترک سیگار تنها
راه واقعي برای كاهش خطر بروز سرطان ریه است .ترک سیگار مي تواند خطر بسیاری از انواع دیگر
سرطان را نیز كاهش دهد.
مواجهه با مواد شیمیايی ،يا صنعتی و محیطی  :با گذشت زمان در مورد خطرهای مواجهه با مواد
شیمیایي یا مخاطرات محیط كار و چگونگي نقش آنها در افزایش احتمال بروز سرطان های خاص بیش تر
و بیش تر یاد گرفته ایم .آزبست ،گاز رادن و بنزین چند مورد از مواردی است كه اكنون سعي مي كنیم از
آنها اجتناب كنیم .كساني كه در فضای باز كار مي كنند باید خود را در برابر تابش خورشید محافظت
كنند.قرار گرفتن در معرض نور خورشید به روشني خطر سرطان پوست را افزایش مي دهد .كشنده ترین
سرطان پوست مالنوماست .كاهش تابش نور خورشید به پوست با پوشاندن بدن با لباس و كاله و استفاده از
كرم های ضد آفتاب با ( (SPF 30و باالتر بهترین راه پیشگیری است.
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رژيم ،ويتامین ها و مکمل ها  :توصیه های زیادی در مورد آن چه باید بخوریم و نباید بخوریم مشاهده
مي كنیم .گاهي آنچه اكنون گفته مي شود با توصیه های سال پیش در تضاد است یک برنامه ساده كه
همیشه توصیه درستي بوده است آن است كه در خوردن همه چیز اعتدال را رعایت كنید .باید از طیف
متنوعي از سبزی ها استفاده كنیم .منطقي است كه میزان چرب و كل كالری مصرفي را كنترل كنیم تا از
چاقي پیشگیری كنیم .باید از این كه فقط گوشت قرمز بخوریم بپرهیزیم .به رژیم خود ماهي بیفزایید.
شواهد چنداني وجود ندارد كه خوردن ویتامین ب ،ث یا ای اضافي از خطر سرطان كم مي كند .در واقع با
گذشت زمان داروهایي بدست آمده است كه نشان مي دهد بسیاری از این مكمل های ویتامیني ممكن
است خطر بیماری قلبي و دیگر عوارض را افزایش دهد .اگر كسي اصرار دارد كه درمان چیزی را یافته است
از او بخواهید جایزه نوبلش را به شما نشان دهد .اگر نداشت در مورد مدارک و مستندات درمان یا
پیشگیری ادعایي سوال كنید.
پیشگیری واقعی از سرطان:
سرطان گردن رحم و كولون واقعا قابل پیشگیری هستند .واكسن ویروس پاپیلومای انساني از ابتالی
بسیاری از زنان جوان به سرطان گردن رحم پیشگیری نموده است .شواهدی وجود دارد كه نشان مي دهد
اكثر سرطان های كولون از پولیپ های درون كولون منشا مي گیرند .این پولیپ ها شایع هستند ،ولي اگر
پیش از سرطاني شدن برداشته شوند مي توان از سرطان كولون پیشگیری نمود .برای تشخیص وجود
پولیپ ها یا باید از رادیوكرافي خاصي به نام باریوم انما استفاده كرد یا نوعي سي تي اسكن به نانم سي تي
كولوگرافي یا كولونوسكوپي انجام داد .اگر بیش از  50سال دارید با پزشک تان درباره غربالگری كولون
مشورت كنید.
ديابت
دیابت نوعي بیماری شایعي است و هنگامي رخ مي دهد كه یا پانكراس به اندازه كافي انسولین ترشح نمي
كند یا بدن انسولین تولید شده را به درستي مورد استفاده قرار نمي دهد .هنگامي كه سطح قند خون
افزایش مي یابد ،انسولین ترشح مي شود و بدن را قادر مي سازد كه قند خون را یا مصرف كند یا ذخیره
سازد .انسولین ،سطح قند خون باال مي رود و در طول زمان مي تواند تخریب جدی ایجاد كند.
دو نوع ديابت وجود دارد:
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نوع  :1در این وضعیت در پانكراس تولید انسولین به درستي انجام نمي گیرد و بنابراین بیمار باید انسولین
تزریق كند .این بیماری در هر سني مي تواند رخ دهد ولي اكثرا در كودكان و نوجوانان رخ مي دهد.
نوع  :2این شایع ترین شكل دیابت است .نوع  2در بزرگساالن در هر سني رخ مي دهد و در افراد چاق
شایع تر است .در ابتدا افراد مبتال به دیابت نوع  2قند خون باال دارند چون بدن آن ها دیگر انسولین را
مورد استفاده موثر قرار نمي دهد .در نهایت ممكن است پانكراس نتواند انسولین كافي تولید كند و این
اختالل بدتر شود .كنترل دیابت نوع  2ابتدا با كنترل رژیم غذایي ،كاهش وزن و داروهای خوراكي صورت
مي گیر .اگر این درمان موفق نباشد یا بیماری شدیدتر شود ممكن است الزم باشد بیماران انسولین تزریق
كنند.
عالیم سطح افزایش یافته قند خون عبارتند از:
* تشنگي مداوم
* ادرار مكرر
* افزایش اشتها
* خستگي غیر معمول
* تاری دید
* عفونت پوست یا زخم هایي كه به كندی التیام مي یابند
* واژینیت یا عفونت ادراری عود كننده
* كاهش وزن بدون توضیح
* اختالل نعوظ
شما در معرض خطر دیابت قرار دارید اگر:
* باالی  45سال دارید
* اضافه وزن دارید
* سابقه دیابت در خانواده دارید
دیابت مي تواند عامل موارد زیر شود:
* بیماری قلبي و سكته مغزی
* تخریب اعصاب
* نارسایي كلیه
30

* نابینايی
از ديابت يا عوارض ديابتی از طريق راه های زير اجتناب کنید:
* داشتن رژيم متوازن و اجتناب از غذاهای پرشکر يا چرب اگر ديابت داريد بايد متخصص تغذيه
مراجعه کرده و توصیه های وی را رعايت کنید.
* حفظ وزن سالم
* ورزش
* بررسی فشار خون و سطح کلسترول
اگر ديابت داريد بايد به دقت قند خون خود را کنترل کنید.

رژيم گرفتن و کاهش وزن
چاقي احتمال بروز بسیاری از بیماریها شامل دیابت ،فشار خون باال ،حمله قلبي ،سكته مغزی و مشكالت
مفصلي را افزایش مي دهد هر چند معموال سال ها طول مي كشد كه كسي اضافه وزن پیدا كند هنگامي
كه افراد تصمیم مي گیرند وزن كم كنند مي خواهند سریع ،آسان و ارزان این كار را بكنند .متاسفانه ،راهي
برایس كاهش وزن جادویي وجود ندارد.
رژیم های مد روز ممكن است به كاهش وزن در كوتاه مدت بینجامد ولي معموال ادامه آن ها آنقدر سخت
است كه اگر عادت های نامناسب از نظر سالمت را با عادت های بهتر جایگزین نكنید ،وزن تان دوباره
افزایش مي یابد .به عنوان یک قاعده كلي ،اگر رژیم مستلزم الگوهای خوردن یا غذاهای غیر معمول باشد یا
آماده سازی آن طوری دشوار باشد كه استمرار آن را نا ممكن كند ،احتمال این كه بر این اساس شما به
كاهش وزن دراز مدت دست یابید اندک است .بعضي رژیم ها ،مي توانند كاهش وزن را آغاز كنند ولي
حفظ آن مستلزم تغییر در شیوه زندگي و اخذ عادت های سالم خوردن است.
انسان ها برای كسب انرژی غذا مي خورند .ما از انرژی برای ادامه حیات استفاده مي كنیم ،برای تنفس و
انجام كار جسمي هر چقدر فعال تر باشید ،كالری بیش تری مي سوزانید اگر فعالیت شما كم تر شود كالری
های اضافي به شكل چربي ذخیره مي شوند هنگامي كه ذخیره انرژی چربي بدن زیاد مي شود باید برنامه
ای برای كاهش آن داشته باشیم حتي اگر الزم باشد باید گرسنگي را تحمل كنیم.
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موفق ترین روش برای كاهش وزن تركیب منطقي از كاهش خوراک همراه با افزایش منظم ورزش یا
فعالیت بدني است و باید صبور بود .بعضي از رژیم های كاهش وزن ،بر مبنای كاهش میزان كالری های
خورده شده به شكل روزانه است تا ذخیره چربي به تدریج كاهش یابد .دیگر رژیم ها طوری طراحي شده
اند كه بدن بیشتر چربي ذخیره شده را بسوزاند.
اهداف کاهش وزن
پزشكان وزن سالم را با محاسبه شاخص توده بدني ()BMIكه وزن شما را با قدتان مقایسه مي كند اندازه
مي گیرند
شاخص توده بدنی
برای محاسبه شاخص توده بدني وزن به كیلوگرم را بر قد به توان ( 2بر حسب متر) تقسیم مي كنند.
وزن/قد بر این اساس مردی كه  91كیلوگرم وزن و  178سانتي متر قد دارد ،شاخص توده بدني معادل
 28/72كیلوگرم بر متر مربع دارد.
شاخص توده بدني  25تا  29نشان مي دهد شما اضافه وزن دارید و شاخص توده بدني  30چاقي به شمار
مي آید .شاخص توده بدني باالتر همیشه به معني چربي بیشتر نیست هر چند عضالت وزني بیش از چربي
دارند .اگر بدني عضالني داشته باشید ممكن است شاخص توده بدني باالتری داشته باشید ولي چاق
نباشید .توصیه مي شود برای فرد با  BMIباالتر از  17و حداقل یک بیماری وابسته به چاقي ،كاهش وزن
در نظر گرفته شود.
اگر به عنوان یک فرد چاق 5 ،درصد تا  10درصد از وزن خود را كم كنید احتمال بروز بیماری قلبي یا
سكته مغزی را كاهش خواهید داد.
راه دیگری كه مي توانید تشخیص بدهید چاق هستید این است كه نوع بدن خود را مد نظر قرار دهید افراد
گالبي شكل در ران و باسن خود چربي دارند .افراد سیب شكل در مركز بدن چاق تر هستند .افراد سیب
شكل در معرض خطر باالتر سكته مغزی ،بیماری قلبي و دیابت قرار دارند.دور كمر باالی  102سانتي متر
برای مردان كه روی ناف اندازه گیری شود و بیش از  88سانتي متر در زنان كه در وسط فاصله دنده
انتهایي و استخوان لگن اندازه گیری شود ،به معنای خطر باالتر بیماری قلبي ،سكته مغزی و دیابت است.
این افراد باید كاهش وزن داشته باشند.
انواع رژيم :
به طور کلی چهار نوع رژيم وجود دارد:
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* کم کالری (انرژی)
* بسیار کم کالری (انرژی)
* کم کربوهیدرات (مواد قندی)
* بسیار کم چربی
هرچند رژیم های غذایي اسامي مختلفي دارد و متخصصان نظریه های مختلفي در مورد روش عملكرد آن
ها دارند ،به طور كلي همه آنها میزان غذای افراد را كاهش مي دهند.
كالری چربي بسیار زیاد است .هر گرم چربي  9كالری دارد در حالي كه هر گرم كربوهیدرات (مواد قندی)
یا پروتئین  4كالری دارد .این بدان معني است كه در وزن مشابه مقدار كالری كه شما از خوردن چربي مي
گیرید دو برابر كالری است كه از خوردن كربوهیدرات یا پروتئین به بدن شما مي رسد پایین آوردن میزان
چربي خورده شده به كاهش قابل توجه كالری غذا و در نتیجه كاهش وزن مي انجامد.
رژيم های کم کالری رايج از این اطالعات برای طراحي رژیم كه چربي كمتر (كمتر از  30در صد كالری
مصرفي) و نسبتاً كربوهیدرات بیش تر ( %55تا  %60كل كالری) دارد استفاده مي كنند تا كل كالری
دریافتي را كاهش دهند .اگر این رژیم ها مقادیر بیشتری فیبر (كه شكم را پر میكند) داشته باشند با وجود
آنكه حس گرسنگي را رفع میكنند میزان كالری دریافتي را نیز كاهش مي دهند .همچنین باید از خوردن
شكر ساده اجتناب كرد و در عوض از كربوهیدرات های مركب كه در میوه ها و سبزیجات وجود دارد،
استفاده كرد .رژیم های كم كالری كاهش روزانه كالری به میزان  500تا  1000كالری را توصیه مي كنند و
به عبارتي  1000تا  1400كالری روزانه را برای خوردن تجویز مي كنند.
رژیم های كم كالری مي توانند وزن بدن را در مدتي  3تا  12ماهه حدود  %8كاهش دهند .معموالً فقط
نیمي از كاهش وزن اولیه در طول  3تا  4سال آینده حفظ خواهد شد .مطالعات نشان داده اند این رژیم ها
مي توانند دور كمر را تا  9/5سانتي متر كاهش دهند .برای آنكه احتمال بروز بیماری قلبي را با این رژیم
واقعاً كاهش دهید باید از برنامه ورزشي منظمي هم پیروی كنید.
رژيم های بسیار کم کالری روزانه تنها  800كالری تجویز مي كنند این نوع رژیم معموالً مستلزم تركیب
ویژه غذایي است كه میزان كافي و مناسب پروتئین تأمین كند تا از سوء تغذیه پیشگیری شود .معموالً این
رژیم ها تنها برای افراد دارای شاخص توده بدني باالتر از  30با خطرهای مهم سالمت روبرو هستند وتالش
های قبلي برای كاهش وزن نتیجه بخش نبوده است،استفاده مي شود .این رژیم ها مي توانند به 20
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كیلوگرم كاهش وزن ظرف  16هفته بینجامد .عوارض این رژیم غذایي مي تواند شامل تشكیل سنگ كیسه
صفرا ،از دست دادن توده عضالني و نقرس باشد .اگر میزان دریافتي پروتئین در این رژیم های بسیار كم
كالری ناكافي باشد مي تواند منجر به مرگ ناگهاني شود.
رژيم های کم کربوهیدرات (مواد قندی كم) همه رژیم های كم كربوهیدرات میزان دریافتي كربوهیدرات
را به كمتر از  10درصد كل كالری مصرفي روزانه یا به عبارتي حدود  30گرم در روز كاهش مي دهند .این
كار باعث كاهش كل كالری مصرفي به  1300كالری در روز مي شود چرا كه به دلیل خوردن میزان بیش
تری پروتئین و چربي و غذاهای انتخابي محدود اشتها كاهش مي یابد.
بعضي این نظریه را مطرح مي كنند كه این رژیم ،بدن را وامي دارد برای تولیدانرژی از ذخایر چربي
استفاده كند زیرا محدودیت كربوهیدرات ها به شدت دسترسي بدن به منبع آسان انرژی را محدود مي
كند .بسیاری از این رژیم طرفداری مي كنند .چراكه با كاهش سریع وزن در ابتدا همراه است .بخشي از این
كاهش وزن اولیه ممكن است به دلیل كاهش آب بدن ( 1لیتر آب  1كیلوگرم وزن دارد) باشد كه بر اثر
كاهش ذخایر كربوهیدرات رخ مي دهد :ابتدا بعضي متخصصان این نگراني را مطرح كردند كه این رژیم
ممكن است تغییرات نامطلوبي در سطح كلسترول ایجاد كند و ممكن است باعث تخریب كلیه شود ولي
مطالعاتي كه این رژیم را در سال اول استفاده از آن مورد مطالعه قرار دادند ،چنین تغییراتي را نیافتند.
رژيم های بسیار کم چربی توصیه مي كنند كه چربي  10تا  15درصد كل كالری دریافتي را تشكیل
دهد .این رژیم ها كه برای پیشگیری یا كاهش بیماری های قلبي ابداع شدند مبتني بر سبزیجات هستند با
 10درصد كالری از چربي در كنار ترک سیگار ،مدیریت استرس و تمرین های ورزشي هوازی ،با این هدف
كه حدود  11كیلوگرم كاهش وزن در سال اول رخ دهد .در رژیم های با چربي بسیار كم ،دریافت
كربوهیدرات افزایش مي یابد كه منجر به افزایش تری گلیسیرید خواهد شد .در ضمن ،دریافت مقادیر زیاد
فیبر (بیش از  2برابر سطح توصیه شده در رژیم معمولي) مي تواند باعث كاهش جذب كلسیم ،آهن و روی
شده و عالیم نفخ و پری شكم را تشدید كند .برای انتخاب نوع رژیم غذایي موثر باید با پزشک یا كارشناس
یا مشاوره تغذیه مشورت كنید .انتخاب یک رژیم اشتباه ممكن است عوارض زیان باری را به دنبال داشته
باشد.

توصیه ها
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بسیاری از افراد دست كشیدن از سفره را دشوار مي یابند ولي بهترین راه كاهش وزن تركیب كاهش
منطقي در كل حجم غذایي دریافتي با افزایش تمرین های ورزشي به این ترتیب كاهش وزن ممكن است
آهسته رخ دهد ولي ماندگار خواهد بود .حفظ رژیم كه بسیار محدود كننده یا نا خوشایند باشد دشوار است
و افرادی كه به دنبال راه حل سریع هستند به زودی خود را دوباره سر جای اول با عادت های قبلي
خواهند یافت و به سرعت وزن شان بر مي گردد.
رویكرد بهتر آن است كه یاد بگیرید بهتر بخورید .بعضي راه های آسان كاهش كالری عبارتند از  :مصرف
میزان كمتر شكر ،استفاده از مربای خالي به جای كره مربا بر روی نان چاشت ،كاهش مصرف مایونز و
حذف مصرف الكل
الزم نیست برای ورزش دستگاه های ورزشي خرید شما مي توانید با پیاده روی سریع روزانه به مدت 30
دقیقه شروع كنید .بهتر است پیش از خوردن پیاده روی كنید .این كار شاید به كاهش اشتها كمک كند.
بدون مصرف غذای بیشتر زمان غذا خوردن خود را طوالني تر كنید.
مراقب راه حل های جادویي و سریع باشید .اگر از رژیم های كم كربوهیدرات یا كم چربي برای شروع
كاهش وزن استفاده مي كنید ،باید برای حفظ و كاهش وزن در مدت طوالني از رژیمي معتدل تر استفاده
كنید.
ورزش
شاید گزینه های چنداني همچون ورزش وجود نداشته باشد كه احساس سالمت و تندرستي را در شما
بهبود دهد .ورزش به شما كمک مي كند از نظر جسمي و احساسي حس خوبي به خود داشته باشید .برای
بسیاری ،ورزش به شكل بخشي گران بها و غیرقابل جایگزین درآمده است.

فايده ورزش منظم
* ورزش منظم میزان خطر بیماری قلبي ،سكته مغزی ،فشار خون باال ،چاقي و پوكي استخوان را كاهش
مي دهد.
* ورزش منظم به كنترل وزن از راه سوزاندن كالری ها ،افزایش متابولیسم و سركوب اشتها كمک مي كند.
* انجام منظم ورزش از االن احتمال این كه شما در طول عمر به ورزش بپردازید را افزایش مي دهد.
* ورزش منظم تنش و اضطراب را كاهش مي دهد.
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* ورزش منظم به خواب بهتر كمک مي كند.
* ورزش منظم به قدرت عضالت و انعطاف مفاصل كمک مي كند.
* ورزش منظم مي تواند سطح انرژی را افزایش دهد
* ورزش منظم احتمال افسردگي را كاهش مي دهد.
* افرادی كه ورزش مي كنند حس بهتری به خود دارند.
ورزش چیست؟
بعضي افراد فكر مي كنند چون در طول روز فعال هستند دیگر نیازی به انجام ورزش ندارند .آن ها براین
باورند كه باغباني ،راه رفتن هنگام كار روزانه یا انجام كارهای خانه معادل ورزش قابل توجه است .ولي
ممكن است شما در طول روز خیلي فعال باشید و خیلي هم خسته شوید ولي ورزش چنداني نكرده باشید.
اغلب فعالیت های روزمره ای كه انجام مي دهیم ماهیت «مقطعي» دارند و مستمر نیستند .ورزش واقعي
مستلزم افزایش ضربان قلب به مدت طوالني است .این امر فقط هنگام ورزش مستمر رخ مي دهد .هدف
برنامه ورزشي برای سالمت قلب جلسه های روزانه تحرک  30تا  40دقیقه ای است.
چگونه بايد ورزش را شروع کرد؟
اگر برای مدت ها غیرفعال بوده اید برای شروع به آرامي ورزش كنید و به تدریج دفعه ها یا مدت هر جلسه
ورزش را افزایش دهید .شما مي توانید به جای هر روز ،به شكل یک روز در میان ورزش را شروع كنید.
كمي درد و كوفتگي عضالت در صورتي كه به ورزش عادت نداشته باشید كامالً طبیعي است ،ولي یک
قانون كلي این است كه اگر روز بعد از ورزش درد زیاد ،سختي یا خستگي حس مي كنید ،زیاد از حد
ورزش كرده اید و به طور موقت باید از مقدار آن كم كنید .الزم است به یاد داشته باشید كه ورزش در  6تا
 8هفته اول ممكن است مفرح و جذاب نباشد ،ولي هنگامي كه به سطح مناسبي از آمادگي برسید ،از
ورزشي كه انجام مي دهید لذا خواهید برد .صبور باشید ،تالش كنید و در مراحل اولیه كنار نكشید .بلند
مدت فكر كنید.
موفقیت خود را تضمین کنید
اهدافتان را واقع گرایانه تعیین كنید .به یاد داشته باشید هر تحرک و ورزشي بهتر از بي تحركي است .با
تعیین اهداف سطح باال احتمال این كه احساس شكست كنید افزایش مي دهید .فشار زیاد در ابتدای كار
باعث افزایش درد و افزایش احتمال كنار گذاشتن ورزش مي شود .هنگامي كه درد ایجاد مي شود دیگر
فشار وارد نكنید .درد مفید نیست و در واقع بدنتان سعي دارد به شما پیامي بدهد.
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ورزش درست را انتخاب كنید .اگر از آن چه انجام مي دهید لذت مي برید ،احتمال آن كه به مدت طوالني
تر آن را انجام دهید بیش تر خواهد بود .بعضي تغییر روزانه فعالیت را مفیدتر مي یابند ،در حالي كه
دیگران دوست دارند تنها روی یک نوع فعالیت تمركز كنند.
كسي را پیدا كنید كه از هم صحبتي وی لذت ببرید و اهداف مشتركي با هم داشته باشید .یک دوست مي
تواند هم انگیزه ایجاد كند و هم ما را پاسخگو كند.
تمرین خود را برنامه ریزی كنید .افرادی كه برنامه ریزی ندارند و تنها سعي مي كنند هر وقت فرصت پیش
آمد به ورزش بپردازند بخت چنداني برای رسیدن به اهداف خود ندارند .برنامه ورزشي در روی تقویم كاری
خود قرار دهید.
یک دفتریادداشت روزانه تهیه كنید كه تمرین های خود را با شرح فاصله و زمان در آن ثبت كنید .شما با
دیدن پیشرفت خود در این دفتر انگیزه برای ادامه دادن پیدا مي كنید.
چقدر بايد ورزش کرد؟
به آرامي شروع كنید .شروع خیلي پرفشار احتمال كنار گذاشتن ورزش را افزایش مي دهد .هدف آن است
كه روزانه  30تا  40دقیقه ورزش كنید .اگر مدت ها غیرفعال بوده اید با تمرین های آسان تر شروع كنید و
یک روز در میان ورزش كنید و به تدریج دفعات را افزایش دهید .ورزشكاران موفق برای انجام روزانه تمرین
ها برنامه ریزی مي كنند.
ورزش های هوازی و ضربان قلب هدف
ورزش های هوازی گروه های عضالت بزرگ بدن (بازوها ،قفسه سینه ،شانه و به خصوص پاها) به تحرک
درمي آورند .این كار برای سالمت قلب و ریه شما عالي است .یكي از ابزارهایي كه بعضي افراد به كار مي
برند تعیین تعداد ضربان قلب هدف است .برای گرفتن تعداد ضربان قلب به مدت  15ثانیه نبض خود را
بشمارید و در  4ضرب كنید ،با استفاده از این جدول مي توانید بازه تعداد ضربان قلب هدف مناسب برای
خود را بیابید .برای تازه كاران هدف خود را در سطح  60درصد تعیین كنید .با باال رفتن آمادگي تان 85
درصد از ضربان نهایي را هدف بگیرید .هنگام انجام تمرین نبض خود را نگیرید بلكه ابتدا توقف كوتاهي
كنید ،سپس نبض خود را بگیرید و شدت فعالیت تان را تنظیم كنید.
تمرین منظم جزو كلیدی برنامه جامع درمان یا پیشگیری از پوكي استخوان است برای كسب فواید ورزش
در استخوان باید به سراغ ورزش ها و تمرین هایي بروید كه مستلزم وزن گذاری روی پا باشد .مثال ها
عبارتند از  :پیاده روی ،دو ،اسكیت و اسكي.
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شنا ورزش فوق العاده ای است .چون آب بخشي از وزن شما را تحمل مي كند بنابراین مفاصل همان
فشاری را كه در دیگر ورزش ها تحمل مي كنند ،تحمل نمي كنند .شنا و دیگر ورزش های آبي برای
افرادی كه التهاب مفاصل یا دیگر مشكالت مفصلي دارند كه پیاده روی را برای شان محدود مي كند،
بهترین انتخاب است .دوچرخه سواری (چه با دوچرخه متحرک چه ثابت) مي تواند برای افرادی كه مفصل
ران ،زانو یا مچ دردناک دارند انتخاب مناسبي باشد .فعال كردن و منعطف و قدرتمند ساختن مفاصل برای
همه افراد دچار آرتریت خوب است.

از اینجا شروع
کنید

اماده ايد که ورزش را شروع کنید

آیا برای مدت های طوالنی غیرفعال بوده اید؟
آیا بیش از  60سال دارید؟
آیا بیماری قلبی  ،ریوی یا دیابت دارید؟
آیا باردارید؟
آیا مشکالت مزمن دیگری دارید؟
آیا اضافه وزن زیاد یا استعمال دخانیات به مدت طوالنی
دارید؟

بلی

باید به پزشک مراجعه کنید

خیر

آیا تا به حال هنگام ورزش از حال رفته اید؟

خیر

بلی
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باید به پزشک مراجعه کنید

هنگام ورزش ایا:
درد یا سنگینی درقفسه سینه خود پیدا می کنید؟
با ورزش های سبک تنگی نفس پیدا می کنید؟
درد استخوانی  ،مفصلی یا عضالنی دارید؟
سبکی سر یا سرگیجه پیدا می کنید؟

بلی

باید به پزشک مراجعه کنید

خیر

از شروع ورزش لذت ببريد

برای مطالعه بیشتر در زمینه خود مراقبتي به سایت  http://safiresalamati.irویا به مراكز سالمت
جامعه برای دریافت سي دی راهنمای خود مراقبتي خانواده مراجعه نمائید.

جهت مطالعه:
شیوه زندگی سالم و رفتارهای مخاطره آمیز
 عدم رعايت قوانین راهنمايی و رانندگی :شیوههای تغییر :
• رعایت سرعت مجاز  ،توجه كافي به عالئم رانندگي  ،رعایت اصول حق تقدم خودروها مخصوصاً در
بزرگراهها  ،رعایت اصول ایمني در هنگام رانندگي (بستن كمربند ایمني ،كاله ایمني و ،)...توجه به
چراغهای راهنما و...
 -عدم تحرک كافي :
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شیوههای تغییر :
• روزانه حداقل نیمساعت فعالیت بدني  ،انجام حركات ورزشي بمدت  30تا  45دقیقه حداقل سه
بار در هفته
 تغذیه نادرست :شیوههای تغییر:
• مصرف نوشیدنيهای سالم مثل آب ،دوغ كم نمک و...به جای مصرف انواع نوشابههای شیرین
گازدار و آبمیوههای صنعتي  ،خودداری از مصرف بيرویه موادقندی  ،كاهش مصرف نمک و
تنقالت شور  ،استفاده از روغن ه ای مایع  ،مصرف ماهي دو بار در هفته  ،مصرف روزانه سبزیها ،
میوهها و لبنیات و...

فصل دوم:
بیماريهای واگیر و غیر واگیر

فراگیران درپايان اين فصل بايستی قادرباشند :
 -1با روشهای انتقال وپیشگیری بیماری های پوستي ،ریوی  ،ایدزوهپاتیت آشنا شود.
 -2روشهای انتقال و پیشگیری از بیماریهای روده ای وانگلي را بیاموزد .
-3با بیماری های مشترک بین انسان ودام آشنا شود.

بیماريهای پوستی و ريوی
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الف ) بیماريهای پوستی :
 -1سالک :
نوعي بیماری پوستي كه از طریق گزش پشه خاكي به انسان منتقل ميشود و به آن سالک اطالق ميگردد.
انواع سالک:
 -1-1 .1سالک خشک يا نوع شهری  :در این نوع ،ضایعه پوستي دارای ظاهری خشک بوده و تعداد زخمها كم
و بدون درد ميباشد.
 -2-1 .2سالک مرطوب يا نوع روستايی :زخم دارای ظاهری مرطوب بوده و دردناک ميباشد .تعداد زخمها
زیاد و وسیع بوده و بیشتر در دست و پا دیده ميشود.
پشه خاكي روزها در پناهگاههای تاریک و گرم و مرطوب مانند شكافهای دیوارها ،زیرزمین منازل ،پشت اشیاء ثابت
در منزل مثل كمدها ،قاب عكس و داخل اصطبلها ،اطراف تودههای زباله ،كودهای حیواني ،اماكن متروكه ،النه
جوندگان و غارها زندگي ميكند .پشه خاكي شبها تخمهای خود را در داخل زباله ،النه جوندگان و گودالهای
مرطوب قرار داده و نوزادان آن در مرحله كرمینه در همین محل رشد ميیابند.

راههای سرايت :

41

تمایل زیاد پشه خاكي به خون خواری از زخمهای سالک سبب ورود انگل به داخل بدن پشه ميگردد .یكي دیگر از
راههای انتقال بیماری تماس زخمهای عادی با ترشحات سالک بیمار ميباشد.
روشهای پیشگیری :
 -1نصب توری فلزی در جلوی درب و پنجرهها
 -2استفاده از پشه بند با سوراخهای بسیار ریز كه پشهها نتوانند از آن عبور كنند وآغشته نمودن پشه بند به
حشرهكش
 -3جمعآوری و دفع صحیح زبالهها از محیط زندگي و جلوگیری از تجمع زبالهها در محیط زیست
 -4استفاده از پماد دور كننده حشرات هنگام كار شبانه در فضای باز
 -5بهسازی و نظافت محیط زندگي و مرمت سوراخها و شكافهای موجود در دیوار و سقف منازل
-6جلوگیری از انباشته شدن هر گونه پسمانده غذایي در داخل و بیرون منزل
 -11جداسازی آغل حیوانات اهلي از محیط مسكوني و بهسازی و مرمت شكافهای موجود در دیوارها و سقف محل
زندگي دام و تخلیه منظم فضوالت دامي به خارج از محیط زندگي
 -12استفاده منظم و صحیح از حشره كشهای خانگي جهت مبارزه با پشه خاكي در اماكن سربسته
 -13معدوم ساختن سگهای ولگرد
 -14مبارزه با جوندگان با استفاده از روشهایي مانند تله گذاری و سموم موش كش.
 -15تخریب و تسطیح اماكن مخروبه و پرسازی گودالهای مرطوب.
 -16جمعآوری زباله در سطلهای درب دار یا كیسههای زباله.
 -17حفاظت از زخم سالک با گاز استریل یا لباس مناسبي كه محل زخم را بپوشاند و از پخش آلودگي جلوگیری
نماید.
 -2سرطان پوست :
سرطان پوست از شایعترین سرطان ها در ایران و در بعضي از كشورهای جهان میباشد .این نوع سرطان بیشتر در
قسمتهای باز و خارج از لباس بدن مثل صورت ،گردن ،سر و دستها پیدا ميشود و از آنجایي كه تودههای
سرطاني مستقیماً در روی پوست قرار دارند و برای بیمار و اطرافیان او قابل مشاهده مستقیم هستند ،امكان
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تشخیص زودرس آنها وجود دارد .اگر بیماران زود به پزشک مراجعه كنند حدود  %96و گاه تا  %99سرطانهای
پوست به سادگي و برای همیشه قابل درمان و معالجه هستند .سرطان پوست در كشاورزان ،كارگران ساختماني،
ماهیگیران و مالحان بیشتر دیده ميشود .در افراد سالمند هر زخم پوستي كه بعد از  2هفته بهبود نیابد باید
مشكوک به سرطان تلقي شود.هر قدر رنگ پوست فرد روشنتر باشد احتمال پیدایش سرطان پوست در وی بیشتر
است .سرطان پوست در بعضي از نژادهای دارای چشمان آبي روشن بیشتر ظاهر ميشود.
علل ايجاد بیماری :
تابش مستقیم اشعه آفتاب به مقدار زیاد و برای مدت طوالني به بدن ميتواند باعث ایجاد سرطان پوست شود.اشعه
ایكس /مواد شیمیایي مثل قیر و قطران /وجود محل زخم و سوختگي قبلي
عالئم بیماری :
در روزهای اول ،سرطان پوست به صورت توده ای زگیل مانند و مروارید شكل است كه بتدریج وسط آن زخمي شده
و به مرور این زخم به صورت خزنده و خورنده گسترش پیدا ميكند .البته هرگونه تغییر در خال (تغییر در اندازه،
رنگ یا حاشیه  ،احساس خارش ،مشاهده التهاب با خونریزی) از اهمیت زیادی برخوردار است و بایستي سریعاً به
پزشک متخصص پوست مراجعه نمود .در صورت وجود هرگونه جوش پوستي كه زخم شده و بهبود نیابد ،زخمهای
لب پایین و هرگونه تغییر رنگ ضایعات پوستي یا چند رنگ شدن آن بایستي به سرطان پوست مشكوک شد.
روش پیشگیری :
علت اصلي پیدایش سرطان پوست به جز سرطان خال های رنگین یا مالنوم ،تابش اشعه آفتاب به خصوص جزء
ماوراءبنفش آن است .از آنجا كه بین حدود ساعت  10صبح تا  4بعدازظهر آفتاب حالت عمودیتری دارد و این اشعه
بیشتر به سطح زمین ميتابد ،در نتیجه در طي این ساعات نباید با تن برهنه و یا نیمبرهنه در معرض تابش
خورشید قرار گرفت .چون تابش اشعه خورشید در ایجاد هر سه سرطان پوست نقش دارد و اتفاقاً در ایجاد مالنوم
بدخیم بسیار مؤثرتر است بایستي از قرار گرفتن در معرض تابش خورشید خودداری كرد .كساني كه به اقتضای
شغل خود بایستي ساعاتي از روز را برهنه در برابر آفتاب كار كنند با مالیدن كرمهای ضدآفتاب (ضد اشعه ماوراء
بنفش) به بدن خود مي توانند پوست خود را هم در مقابل سوختگي و هم در مقابل سرطان محافظت نمایند.
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جلوگیری از تابش اشعه آفتاب به پوست (از طریق پوشیدن لباسهای مناسب ،استفاده از كالههای لبهدار و قرار
گرفتن در سایه تا حد امكان از راههای مهم پیشگیری از سرطان پوست ميباشند.
ب) بیماريهای تنفسی و ريوی
آسم :
یک بیماری ریوی است كه عالیم اصلي آن سرفه ،خسخس و تنگي نفس است .آسم یک
بیماری التهابي مزمن( بیماری طوالني دستگاه تنفسي است كه باعث تورم راههای هوایي میشود) راههای هوایي
تنفسي است كه در افرادی كه زمینه حساسیت به بعضي از عوامل محیطي را دارند تشدید ميشود .این پدیده
التهابي موجب انسداد راههای هوایي تنفسي ميشود و عالئم خاص بیماری را ایجاد ميكند و با درمان مناسب
زندگي راحتي را برای فرد به ارمغان ميآورد.
علل ايجاد بیماری:
آلودگي هوا (دودهای ناشي از ماشینهای دودزا)  /عفونتهای ویروسي دستگاه تنفسي فوقاني  /دود
سیگار ،در كودكاني كه پدر و مادر سیگاری دارند یا بزرگساالني كه خود آنها سیگار ميكشند  /گرد و
غبار محیطهای شغلي مثل گرد چوب و یا دود و بخار ناشي از لحیم و جوشكاری  /بندپایان بسیار ریزی
كه مایت نامیده ميشوند و در بستر خواب ،مبلمان پارچهای  ،قالي و موكت وجود دارند .آلودگي محیط
خانه  /تراكم زیاد گردهای گیاهان در فصول خاصي از سال  /مواد غذایي خاص بخصوص برای كودكان
زیر  2سال (حبوبات ،شیرگاو ،دانههای جو و گندم).
عالئم بیماری :
 مهمترین عالئم آسم شامل سرفه ،خسخس و تنگي نفس ميباشد كه ممكن است خفیف و یا شدید
باشد.
 سرفههای پشت سر هم و افزایش ترشحات خارج شده از ریه به همراه سرفه
 سرفه وخسخس به دنبال فعالیت یا ورزش و كم خوابي .
روش پیشگیری :
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چون این بیماری از شایعترین بیماریهای دستگاه تنفسي است و علل بوجود آورنده آن نیز فراوان
مي باشد الزم است كه نكات زیر رعایت شود :نكشیدن سیگار ،در معرض دود سیگار قرار نگرفتن ،دوری
جستن از محیطهایي كه گرد و غبار و یا آلودگيهای دیگر هوا در آنها وجود داشته باشد  ،اجتناب از
تماس با حیوانات اهلي خانگي مثل گربه و سگ ،مراقبت از كودكان به منظور پیشگیری از ابتالی آنان به
عفونتهای ویروسي چون این عفونتها ممكن است باعث شروع آسم شوند ،تشخیص به موقع
حساسیتهای غذایي در كودكان.
ايدز و هپاتیت
امروزه بسیاری از مردم در مورد ایدز مطالبي شنیده اند .ایدز موضوع مورد بحث در روزنامه ها ،تلوزیون و مكانهای
خرید در كوچه و خیابان است ،با این وجود بسیاری از مردم هنوز نمي دانند ایدز واقعا به چه معناست .بسیاری از
افراد هنوز آگاه نیستند چگونه از خود در برابر ایدز محافظت كنند و هنوز تصورات غلط بسیاری در مورد این بیماری
وجود دارد .بدیهي است ،فاصله قابل مالحظه ای میان آگاهي و عمل وجود دارد .برای رسیدن به پاسخ خالق و موثر
در برابر ایدز  ،الزم است آگاهي های پایه ای در زمینه بیماری و اپیدمي آن داشته باشیم.
این بیماری ابتدا در حدود سال  1930میالدی در آفریقا در بین مردان همجنس باز دیده شد كه نام آنرا اختالل
سیستم ایمني مردان همجنس گرا گذاشتند .تدریجا این بیماری در بین زنان و كودكان نیز مشاهده شد در نتیجه
اسم آن به سندرم نقص ایمني اكتسابي یا ایدز تغییر یافت .پس از مدتي عامل این بیماری شناخته شد كه نام آنرا
ویروس نقص ایمني انساني یا ایدز گذاشتند.
عالئم بیماری ايدز:

اگرچه این بیماری عالئم خاصي ندارد ولي به تدریج كه قدرت دفاعي تحت تاثیر قرار گرفته و سركوب مي شود
عالئمي دیده مي شود كه عبارتند از:
-

بزرگ شدن غدد لنفاوی بدن

-

اسهال مرتب بیشتر از یک ماه

-

كاهش وزن مفرط (بیش از  %10وزن بدن)

-

تعریق شبانه و خستگي و بیحالي

-

عفونتهای شدید پوستي و یا ریوی و ...
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تشخیص:
تشخیص قطعي از طریق آزمایش خون انجام مي شود.
در دوران آلودگي فرد  ،هیچ عالمت خاصي كه براساس آن بتوان به آلودگي وی مشكوک شد ،وجود ندارد .فقط
ممكن است به صورت اتفاقي یا به واسطه رفتارهای پرخطر كه داشته مورد آزمایش قرار گیرد.
نكته حائز اهمیت آنست كه،ممكن است عامل بیماری ایدز از زمان انتقال تا حدود  6ماه در آزمایش مثبت نشود و
لذا جواب آزمایش منفي دلیل قطعي بر عدم ابتال فرد نیست.
راههای انتقال:
-1خون و فراورده های خونی
تاثیر مستقیم خون  /سرنگ آلوده  /حجامت  /طب سوزني  /ختنه  /تاتو كردن  /خالكوبي /
دندانپزشكي از طریق لوازم آلوده  /آرایشگاه از طریق تیغ مشترک
-2تماس جنسی:
شایعترین راه انتقال در جهان از راههای مختلفي كه دو همجنس یا غیر همجنس مي توانند با یكدیگر برقرار
كنند.
-3مادر به کودك
در دوران جنیني  /در حین زایمان  /پس از زایمان (از طریق شیر مادر)

راههای پیشگیری:
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-

دقت در روابط خوني

-

استفاده از سرنگ یک بار مصرف در معتادان تزریقي

-

انجام حجامت و تاتو و هرگونه اقدام مشابه در شرایط كامال استریل و بویژه حجامت زیر نظر پزشک

-

اقدامات دندانپزشكي در مراكز تحت پوشش مراكز بهداشت و داندانپزشكان

-

پرهیز از روابط جنسي پرخطر

-

استفاده از كاندوم در روابط جنسي پرخطر

-

خانمي كه  HIVمثبت است م ي بایست قبل از بارداری تحت نظر متخصص زنان قرار بگیرد و در صورت
تمایل به بارداری مشاوره الزم انجام شود و براساس دستورات متخصص مراجعه نماید.

-

چند نکته مهم:

ايدز درمان ندارد /ايدز واکسن ندارد،ولی ايدز پیشگیری دارد .پس هشیار باشیم.
درمان:
داروی خاصي برای درمان قطعي ایدز وجود ندارد فقط داروهای فعلي دوره آلودگي
را طوالني تر كرده و امكان زندگي عادی طوالني تری را برای بیمار فراهم مي سازد.
 هپاتیت :یكي از بیماریهای كه از بدو تولد ممكن است جان فرزندان دلبندمان را تهدید و یا در سنین مختلف زندگي آنان را
مبتال نماید ،بیماری هپاتیت یا یرقان ویروسي است .كبد اعمال حیاتي زیادی را انجام مي دهد و انسان بدون آن
نميتواند به حیات خود ادامه دهد .التهاب و تورم سلولهای كبد را هپاتیت ميگویند .اگر فردی به هپاتیت مبتال
شود كبد او ملتهب و متورم شده ممكن است زردی یا یرقان در وی ایجاد گردد .حتي در برخي از موارد كبد بطور
دائمي دچار آسیب مي شود .مشروبات الكلي  ،داروها  ،بیماریهای ارثي  ،مواد شیمیایي ،میكروبها و بخصوص ویروسها
از علل ایجاد كننده هپاتیت هستند .انواع متعددی از ویروسها ميتوانند در افراد ایجاد هپاتیت نماید از جمله
هپاتیت نوع آ ) ،(Aهپاتیت نوع ب ) (Bو هپاتیت نوع سي )  ) Cو…. .
هپاتیت : A
شایعترین راه انتقال ،فرد به فرد است كه در اثر آلودگي مواد غذایي و آب با مدفوع آلوده به ویروس هپاتیت ایجاد
مي گردد .این نوع هپاتیت اغلب خود به خود بهبود مي یابد و عارضه ای به جا نمي گذارد.
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روش پیشگیری :
واكسیناسیون ،كاهش تب بدون مصرف استامینوفن)  ،رعایت اصول بهداشتي .
هپاتیت : B
هپاتیت ب نوعي بیماری ویروسي است كه كبد را گرفتار كرده و باعث تنبلي و اختالل در عملكرد این عضو ميشود.
این بیماری مهمترین و شایعترین علت سیروز (تنبلي) كبد در ایران و همچنین مهمترین علت سرطان كبد در ایران
و جهان است .ویروس هپاتیت ب صد برابر مسری تر از ویروس ایدز ميباشد .مشكل بهداشتي عمدهای كه در رابطه
با هپاتیت ب وجود دارد .این است كه اكثر افراد آلوده به این ویروس تا مراحل آخر بیماری بدون عالمت هستند و
در واقع چون از آلودگي خود مطلع نمي باشند ممكن است به راحتي این ویروس را به نزدیكان خود منتقل كنند .در
صورت سهل انگاری در پشگیری و درمان هپاتیت ب سیروز كبدی (تنبلي) ،سرطان كبد و در نهایت مرگ پدید
ميآید .با توجه به سیر بالیني بیماری و احتمال مزمن شدن و پیشرفت بیماری كبدی و حتي ایجاد زمینه برای بروز
سرطان كبد ،خطرناكترین نوع بیماری هپاتیت ( یرقان) مي باشد.

به ناقلین توصیه میشود :
 1ـ برای بررسي وضعیت كار كبد خود ،جهت معاینه و انجام آزمایشات خون هر  6ماه یكبار به پزشک مراجعه
نمایند.
 2ـ كلیه اعضای خانواده (همسر ،فرزندان و كساني كه در یک مكان با هم زندگي ميكنند باید بر علیه هپاتیت B
واكسینه شوند.
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 3ـ در صورت مراجعه به دندانپزشک ،آزمایشگاه ،پزشک و اصوالً هر جای دیگر كه خطر انتقال ویروس به دیگران
وجود دارد حتماً آنان را از وجود هپاتیت در بدنشان آگاه سازند.
4ـ از اهدای خون خودداری كنند.
5ـ افراد چاق تالش كنند تا از اضافه وزن خود كم كنند.
6ـ از وسایل و لوازم شخصي مثل :مسواک ،تیغ ،ریش تراش ،حوله و  ...هرگز به صورت مشترک استفاده نكنند.
راههای سرايت :
از طریق مادر به نوزاد  /دریافت خون آلوده  /تماسهای جنسي  /استفاده مشترک از تیغ ریشتراشي  /استفاده
مشترک از سرنگ آلوده  /استفاده مشترک از مسواک  /استفاده از وسایل همگاني به دلیل انتقال ترشحات از فرد
آلوده به فرد سالم  /اعمال دندانپزشكي به صورت غیربهداشتي /سوراخ كردن غیر بهداشتي گوش /حجامت غیر
بهداشتي /سابقه هپاتیت ب در خانواده  /دیالیز
نکته :به یاد داشته باشید كه هپاتیت ب از حیوانات به انسان منتقل نميشود و تماسهای عادی و روزمره نظیر
دست دادن ،معاشرت كردن ،در یک كالس حضور داشتن یا در یک مكان غذا خوردن خطر انتقال بیماری را بدنبال
ندارد.
روش پیشگیری :
)1از تماس با خون آلوده خودداری نمائید .
)2از لوازم شخصي مانند ریشتراش،تیغ ،ناخنگیر ،حوله و  ....به طور مشترک استفاده نكنید.
)3از حجامت ،خالكوبي ،سوراخ كردن گوش و طب سوزني با روشهای غیربهداشتي خودداری كنید.
)4هر چقدر فرد در سن پایینتری به ویروس هپاتیت  Bآلوده شده باشد احتمال ناقل شدن و بیماری مزمن
كبدی باالتر است .به این منظور واكسیناسیون كلیه نوزادان در بدو تولد 1/5 -ماهگي و  9ماهگي در كلیه مراكز
بهداشتي درماني صورت ميگیرد.
)5در صورتیكه جزء یكي از گروههای ذیل هستید ،نسبت به سه نوبت واكسیناسیون اقدام كنید :
 oپزشكان ،دندانپزشكان و پیراپزشكان
 oافراد تحت دیالیز
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 oافرادی كه به علت ابتال به بیماریهای زمینهای ،نظیر هموفیلي و تاالسمي ،مكرراً خون یا فرآوردههای
خوني دریافت ميكنند
 oافراد خانوادهی فرد مبتال
اغلب تماس با ویروس هپاتیت Bمنجر به بیماری نميشود.بنابراین :واكسن هپاتیت Bبرای سایرافراد جامعه ضرورت
ندارد.
خانمهائي كه در زمان ازدواج واكسن هپاتیت ب نزدهاند و قصد دارند باردار شوند ،از پزشک خود درخواست نمایند تا
وجود آلودگي با ویروس هپاتیت را در آنها بررسي نماید و در صورت آلوده بودن مادر ،با تزریق واكسن و
ایمونوگلوبولین اختصاصي از سرایت این ویروس به نوزاد پیشگیری كنند.

هپاتیت :C
براساس آخرین آمار سازمان جهاني بهداشت  %3مردم دنیا آلوده به هپاتیت (  )Cهستند و به دلیل ابتال به هپاتیت
سي حدود یكصد و هفتاد میلیون ناقل مزمن در آستانه ابتال به اختالالت كبدی و سرطان كبد قرار دارد .راه انتقال
پیشگیری و درمان و سیر بیماری تقریباً با هپاتیت  Bیكسان است .


هپاتیت حاد :در این حالت ،بیمار پس از یک دورهی مقدماتي با نشانههایي مانند تب ،سرماخوردگي،
تهوع ،استفراغ و درد شكم ،دچار زردی ميشود .اولین عضوی كه زردی در آن دیده ميشود ،سفیدی
چشمها است .به طور معمول ،این عالئم خودبهخود برطرف ميشود و پس از  6ماه خون از ویروس پاک
ميشود و فقط در  5تا10درصد بیماران مزمن ممكن است آلودگي مزمن شود.



هپاتیت مزمن :در این حالت ،نشانهها بسیار غیر اختصاصي است .شایعترین نشانهی هپاتیت مزمن،
ضعف و خستگي طوالني است .گاهي ممكن است زردی خفیف یا شدید یا خارش وجود داشته باشد .با
پیشرفت بیماری ممكن است نارسایي كبدی بروز كند .این افراد باید تحت نظر پزشک باشند و در صورت
نیاز ،دارو درماني شوند.
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آلودگی بدون عالمت :در این حالت ،فرد بدون هیچگونه نشانهی بالیني و یا آزمایشگاهي از بیماری
كبدی  ،ویروس هپاتیت را در خون خود دارد و ميتواند آنرا به سایرین انتقال دهد .این افراد به درمان
دارویي نیاز ندارند ولي خطر مزمن شدن هپاتیت در آنها زیاد است و باید هر 6ماه یكبار توسط پزشک
بررسي شوند .بیشتر موارد آلودگي به هپاتیت Bبدون نشانه است؛ بنابراین ،بهترین روش تشخیص
بیماری ،آزمایش خون از نظر وجود ویروس هپاتیت ب است.

هپاتیت سي (  )Cیک بیماری واگیر كبدی است كه توسط ویروس هپاتیت از طریق تماس با خون افراد آلوده
منتقل ميشود .بیشتر افرادی كه به هپاتیت سي (  )Cآلوده مي شوند ویروس را تا آخر عمر به همراه دارند .بعضي
از این افراد احساس بیماری نميكنند و بعضي دچار صدمه كبدی ،هپاتیت مزمن ،اختالالت كبدی و سرطان كبد
ميشوند.
راههای سرايت :
 .1تزریق خون یا فرآوردههای خوني آلوده
 .2تماس با خون افراد آلوده
 .3استفاده از سرنگ و تیغ مشترک
 .4استفاده از وسایل آلوده در خالكوبي و ختنه كردن
 .5آمیزش جنسي با افراد آلوده
روشهای پیشگیری :
راه انتقال ،پیشگیری و درمان و سیر بیماری تقریباً با هپاتیت  Bیكسان است.
 هرگز مواد مخدر تزریقي استفاده نكنید و به ترک اعتیاد اقدام كنید. هرگز از سرنگ مشترک استفاده نكنید. از سرنگ  ،مسواک ،تیغ و وسایل برنده یا وسایلي كه امكان آلودگي به خون دارند به طور مشترک استفادهننمایید.
 كساني كه با وسایل نوک تیز و برنده سرو كار دارند بایدبا رعایت احتیاط همه جانبه ،ازدستكش وسایروسایل پیشگیری از آلودگي استفاده نمایند.
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 استفاده از كاندوم در تماس با افراد آلوده یا مشكوک باعث محافظت از كلیه عفونتهای تناسلي به خصوصآلودگي با ویروس هپاتیت سي ميشود.
بیماريهای رودهای وانگلی
الف ) بیماریهای رودهای :
 -1اسهال :
اسهال به دفع آبكي مدفوع گفته مي شودكه علل مختلف دارد ،اما یكي از علل آن میكروب ها هستند .اسهال گاهي
همراه با خون است كه به آن اسهال خوني مي گویند.
روش پیشگیری :
یكي از مهمترین راه های پیشگیری از اسهال شستشوی مرتب دست ها با آب وصابون بعد از دست شویي وقبل از
تماس با مواد غذایي
 -2وبا :
وبا از راه آب آلوده منتشر ميشود و ميتواند منجر به كاهش آب بدن تا حد كشنده شود.از عالیم آن ميتوان اسهال
شدید ،ضعف و كاهش آب بدن ،گرفتكپگي عضالت ساق پا را نام برد .معموال این افراد تب ندارند.
اقدام درمانی :
مراجعه فوری به پزشک ،جبران مایعات از دست رفته به شكل تزریق سرم وشستشوی مكرر دست ها وضدعفوني
دستشویي هاو رعایت دقیق اصول بهداشتي برای پیشگیری از انتشار عفونت مي باشد.
ب) بیماريهای انگلی :
 -1اسهال آمیبی :
اسهال آمیبي یک نوع بیماری انگلي است .این بیماری در مناطقي كه دارای آب و هوای گرم و مرطوب و جمعیت
زیاد هستند ،شیوع بیشتری دارد  .آمیب معموالً باعث ایجاد اسهال (بیشتر اسهال خوني ) میگردد.
راههای سرايت :
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اسهال خوني آمیبي را بیماری دستهای كثیف مينامند ،زیرا در كساني كه نسبت به بهداشت دستهای خود بيتوجه
هستند (از جمله بیماران رواني و كودكان ) بیشتر دیده میشود .آلودگي انسان به آمیب از دو راه مستقیم و غیر
مستقیم صورت ميگیرد .در آلودگی مستقیم ،انگلهای موجود بر روی انگشتان یا زیر ناخن دست ،به علت عدم
رعایت بهداشت ،موجب ابتال خود فرد یا اطرافیان وی میشوند .در آلودگی غیرمستقیم ،آب آشامیدني و مواد
غذایي آلوده به آمیب (مخصوصاً سبزیجات خام) باعث بیماری فرد ميشوند .مگس نیز ميتواند توسط پاهای خود،
انگل را به دست ان سان یا مواد غذایي منتقل كرده و از این طریق باعث ایجاد بیماری در انسان شود .پس از اینكه
آمیب توسط دست آلوده و یا آب و مواد غذایي آلوده وارد روده انسان گردید ،در آنجا بصورت فعال درآمده و میتواند
باعث اسهال خوني آمیبي شود.در نهایت بیمار با دفع آمیب از روده میتواند باعث سرایت بیماری به دیگران شود.
بیماری اسهال آمیبي در صورت عدم رعایت بهداشت ممكن است بصورت همهگیر در آید .بعضي افراد در عین
حالیكه آلوده به انگل هستند ،ظاهراً سالم بوده و عالمت خاصي ندارند .این گروه ،ناقلین بدون عالمت بیماری
هستند و میتوانند بیماری را به دیگران منتقل كنند.
عالئم بیماری:
نوع حاد و شدید بیماری معموالً با عالئمي نظیر اسهال آبكي شدید همراه با بلغم چركي و خون ،تب ،نفخ شكم،
دلپیچه ،خستگي ،بي اشتهایي و احساس عطش شدید همراه است و نوع مزمن و طوالني بیماری دارای عالئمي
مانند دل دردهای دائمي ،خستگي ،بي اشتهایي ،تهوع ،مشكل در عمل هضم (سوء هاضمه) نفخ شكم و اسهال و
یبوست متناوب ميباشد.
اقدامات الزم :
• تشخیص و درمان بیماران و مخصوصاً ناقلین به ظاهر سالم
• تصفیه آب شامل كلرزني آب آشامیدني و جوشاندن آب در صورت عدم دسترسي به آب تصفیه شده
• مبارزه بر علیه مگس و سایر حشرات
• عدم استفاده از كود انساني در كشاورزی
• دفع بهداشتي فاضالب و عدم آبیاری سبزیجات با فاضالب
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• استفاده از توالتهای بهداشتي
• سالمسازی سبزیجات خام و دور نگهداشتن مواد غذایي از دسترس حشرات مخصوصاً مگس
• خودداری از دفع مدفوع در طبیعت در صورت اجبار و عدم دسترسي به توالت ،مدفوع را باید در عمق خاک
مدفون كرد.
• رعایت بهداشت فردی و شستشوی مرتب دستها با آب و صابون بخصوص قبل از صرف هر وعده غذا و بعد از
خروج از توالت میباشد .بخصوص كساني كه در زمینه تهیه و فروش مواد غذایي فعالیت ميكنند (ساندویچ فروشها،
لبنیاتها و . )...

 -2اکسیور (کرمک):
اكسیور كه به آن كرمک هم ميگویند بصورت انگل انسان در كلیه نقاط جهان دیده ميشود .عالمت
مشهود ابتالء ،در اثر مهاجرت كرم ماده بارور از سوراخ مخرج به خارج ظاهر ميشود .در نتیجه خروج كرم
و حركت آن در ناحیه مقعد ایجاد تحریک و خارش جلدی ميشود و كودكان مبتال با خاراندن نشیمن
ایجاد زخم و خونریزی ميكنند كه با اضافه شدن باكتریها ممكن است زخم چركي شود .خارش معموالً
خیلي شدید و هنگام شب بیشتر است ،در نتیجه سبب بيخوابي كودک میشود كه در اثر آن عوارض
عصبي مانند خستگي و بي قراری و عصبانیت بروز ميكند.
راههای سرايت :
در اثر خاراندن نشیمنگاه تخم انگل در زیر ناخنها جمع میشود و یا به انگشتان كودک مبتال ميچسبد .طفل
با گذاشتن انگشتان خود در دهان تخم انگل را وارد دستگاه گوارش خود ميكند كه این تخم تبدیل به كرم
شده و این عمل را خودآلودگی ميگویند.
این انگل بوسیله آب و غذای آلوده ،البسه و ظروف آلوده ،هوا و خاک آلوده هم سرایت ميكند.
در صورت مشاهده در خانواده ،تمام اعضای خانواده باید درمان شوند.
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 -3تنیا (کرم کدو) :
كرم كدو از راه خوردن گوشت خام و نیمه پخته گاو و یا خوک  ،بیماری به انسان سرایت ميكند .نوعي كه از گاو
سرایت ميكند ،بیماری طوالني است كه باعث ناراحتي و ضعف و كم خوني شدید بیمار ميشود .الرو (نوزاد) این
كرم در گوشت آلوده گاو و گوساله به درشتي سرسنجاق و حتي نخود هم دیده ميشود و دارای رنگي كدر و یا سبز
رنگ میباشد ،این نوع كرمها بندبند هستند و سر آنها دارای چنگک و قالبهای مخصوص ميباشد ،خیلي ریز بوده و
به آساني دفع نميشود ،بلكه دائماً در حال تكثیر است و بعد از مدتي بندها مرتباً از راه مدفوع خارج میشوند.
 -4آسکاريس :
آسكاریس كرمي است دراز ،استوانه ای شكل و دو انتهای آن باریک وبه رنگ سفید شیری یا گلي رنگ
است .
آسكاریس ماده بالغ بطول  20تا  45سانتیمتر و به قطر  3تا  6میلي متر است آسكاریس نر از ماده كوتاه
تر و بطول  15تا  30سانتیمتر و به قطر  2تا  4میلیمتر است .آلودگي به این انگل در تمام نقاط جهان
وجود دارد .ولي در قاره آسیا بیشتر است و یكي از شایع ترین بیماریهای انگلي ایران است .تخم های این
كرم در سرما و رطوبت و در مقابل پارهای ازمواد شیمیائي خیلي مقاومند و ممكن است تا  5سال زنده
بمانند ولي در خشكي و مقابل نور آفتاب بیشتر از چند هفته زنده نميمانند.
عالئم بیماری :
الرو (نوزاد) این انگل از اندام ها و دستگاه های مهم بدن ميگذرد و ممكن است عفونت های شدید و ضایعات
زیادی ایجاد نماید .مهمترین عالیم این بیماری اختالالت دستگاه گوارش (درد شكم ،تهوع ،استفراغ ،پرآبي دهان،
پرخوری ،الغری) اختالالت دستگاه تنفس و همچنین اختالالت عصبي مانند لرزش و تشنج ،عصبانیت و زودرنجي،
دیدن خوابهای آشفته ،پریدن از خواب ،سردرد و سرگیجه است .تخم این انگل از راه آب ،خاک و غذای آلوده وارد
بدن میشود.
روش پیشگیری :
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بهترین وسیله برای مبارزه با بیماریهای انگلي و پیشگیری از مبتال شدن با آنها دقت در رعایت بهداشت فردی،
بهداشت محیط و مواد غذائي همراه با درمان افراد مبتال است .بنابراین عمل كردن به موارد زیر به پیشگیری از
مبتال شدن به بیماریهای انگلي كمک زیادی خواهند نمود:
1ـ دقت كافي در پخت كامل گوشت گاو .
 2ـ شستشوی مكرر دستها با آب و صابون بخصوص قبل از غذا خوردن و بعد از مستراح .
 3ـ كوتاه نگه داشتن ناخنها .
 -4جوشاندن آب آشامیدني در جاهائي كه آب لولهكشي وجود ندارد.
5ـ جوشانیدن ظروف و البسه در خانوادهای كه فرد مبتالئي در آن باشد ،برای از بین بردن تخم انگلها.
 6ـ جلوگیری از بازی كودكان باخاک آلوده و همچنین وادار ساختن كودكان به شستن دستها با آب و صابون بعد از
هر بازی.
7ـ خودداری از خوردن آب آلوده .
8ـ نخوردن سبزی خام در نقاط آلوده .
9ـ خودداری از اجابت مزاج در خارج از مستراح .
10ـ استفاده نكردن از كود مستراحي تازه در جالیزارها و مزارع سبزیكاری و صیفيكاری و باغهای میوه .
11ـ مراجعه به پزشک و دقت در مداوای صحیح مبتالیان .
 12ـ درمان همزمان تمامي افراد خانوادهای كه فردی از آن مبتال به انگل است و همچنین جوشاندن لباسهای زیر و
مالفه رختخواب در روزهای درمان .
 -13شستشوی كامل سبزیجات و میوهجات خام و گندزدایي كردن آنها قبل از مصرف به خصوص اگر از مزارع با
كود حیواني حاصل شده باشد.
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بیماری های مشترك بین انسان و دام :

بیماریهای مشترک بین انسان و دام از جمله عفونت هایي هستند كه بین انسان و سایر حیوانات مهره دار و بالعكس
در شرایط طبیعي منتقل مي شوند  .در كشورهای در حال توسعه این بیماریها هنوز به عنوان یكي از چالش های
اصلي نظام بهداشت و درمان آنان قلمداد مي شود  .در كشور ما نیز توجه به بیماریهای مشترک بین انسان و دام و
كنترل آن از اهمیت وی ژه ای برخوردار است  .به نحوی كه بنا به گفته برخي از كارشناسان هم اكنون نزدیک به 50
 %از بیماریهای ي كه مردم گرفتار آن هستند به نحوی به دام و حیوان مربوط

مي شود  .برای آشنایي بیشتر به

چند نمونه از بیماریهای مشترک بین انسان و دام اشاره مي كنیم .

تب مالت :
یک بیماری عفوني مشترک بین انسان و دام است كه میكروب آن در تماس با حیوانات و یا مصرف فراورده های
آلوده دامي غیر پاستوریزه به انسان منتقل مي شود به عنوان بیماری شغلي كارگران دام پروری  ،كاركنان كشتارگاه
ها  ،قصاب ها و دامپزشكان محسوب مي گردد حیواناتي كه معموال مي توانند نگهدارنده این بیماری باشند عبارتند
از گاو  ،گوسفند  ،بز كه تماس با آنها انسان را آلوده مي كند این عفونت باكتریایي معموال اعضای خون ساز بدن از
جمله مغز استخوان و گره های لنفاوی
كبدطحال را تحت تاثیر قرار مي دهد .

عاليم بیماری :
عالیم بیماری در حیوان به صورت سقط جنین تظاهر مي كند و عالئم بیماری در انسان عبارتند از :
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تب كه عصرها و شب ها افزایش مي یابد عرق فراوان و خیس كننده به خصوص شب هنگام لرز  ،سردرد  ،خستگي ،
بي اشتهایي  ،بي حالي  ،ضعف عمومي و كاهش وزن بدن  ،درد مفاصل و كمر دردهای شكمي  ،بزرگ شدن طحال
 ،افسردگي از عالئم مشخص این بیماری مي باشد .
راههای سرايت :
 -1تماس با ترشحات و مواد آلوده حیوان نظیر خون  ،ادرار  ،ترشحات واژن  ،ترشحات جنین سقط شده به
خصوص جفت آلوده  ،حیوان بیمار .
 -2مصرف شیر حیوان و فراورده های آن نظیر پنیر  ،كره  ،بستني و همچنین آبمیوه های مخلوط با شیر ( شیر
موز  ،شیر هویج ) در صورتي كه غیر پاستوریزه باشند و یا شیریني های همراه با خامه كه غیر پاستوریزه باشند
مي تواند بیماری را منتقل كند  .جالب این كه این باكتری در طول مراحل ساخت پنیر زنده مي ماند و مي تواند
ماه ها به زندگي خود در انواع پنیرهای سخت ادامه دهد  .از سوی دیگر با توجه به اینكه باكتری تب مالت در
خامه و بستني از ماندگاری طوالني برخوردار است چنین به نظر مي رسد كه بستني ها به عنوان یكي از منابع
آلوده پنهان ب رای تب مالت به شمار مي روند  .همچنین مصرف گوشت های آلوده كه به طور ناقص پخته شده
است ممكن است بیماری را به انسان انتقال دهد .
مراقبت و پیشگیری :
 -1آموزش مردم در مصرف شیر بعد از جوشاندن به مدت ( یک دقیقه پس از مشاهده حالت جوش همراه با به هم
زدن ) و عدم مصرف شیر و فراورده های لبني غیر پاستوریزه .
 -2آگاه بودن مردم به طور عموم از راه های انتقال و علي الخصوص كساني كه از نظر شغلي در خطر ابتال قرار دارند
.
 -3افزایش آگاهي مردم در مورد اجتناب از تماس مستقیم با ترشحات آلوده دامها مانند جنین و جفت سقط شده و
احشا ء آلوده  ،عدم استفاده از شیر این حیوانات  ،استفاده از وسایل حفاظتي نظیر دستكش و ماسک در هنگام
تماس و یا معاینه دام .
 -4اطالع به سرویس های دامپزشكي در صورت مشاهده سقط جنین در دام ها و همكاری جهت اجرای دستورات
ماموران دامپزشكي در مورد دام های مبتال و همكاری به منظور واكسیناسیون دام های سالم گله .
 -5مراجعه به مراكز بهداشتي در صورت مشاهده تعدادی از عالئم یاد شده فوق  ،انجام آزمایشات الزم و در صورت
مثبت بودن تست ها طبق دستور پزشک حد اقل  8هفته به طور منظم باید دارو مصرف كرد ،چون در صورت
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درمان ناقص بیماری بطور قطع بازگشت نموده و درمان در مراحل بعدی بسیار مشكل شده و ممكن است عوارض
بیماری در تمام عمر باقي بماند .
 -6پرهیز شدید از مصرف پنیر تازه غیر صنعتي  :ضمنا الزم است پنیر سنتي را حداقل به مدت  45روز در محلول
آب نمک نگهداری و سپس مصرف كرد تا مصرف كننده به تب مالت دچار نشود .
-7استفاده از بستني های سنتي نیز یک راه مهم ابتال به تب مالت است .
تب کريمه کنگو " تب خونريزی دهنده " :
ب یماری تب خونریزی دهنده كریمه كنگو ویروسي تب دار است كه از حیوانات به انسان منتقل مي شود این بیماری
در طبیعت اصوال از طریق گزش كنه آلوده منتقل مي شود  .كنه ها روی حیوانات

(گاو و گوسفند ) مبتال به

بیماری در زمان خونخواری عامل بیماری را وارد بدن خود مي كند و با گزش انسان ویروس بیماری زا را منتقل
مي كنند  .بیماری در حیوانات عالمت مهمي ندارند و فقط ممكن است یک هفته تب خفیفي بكند و دیگر هیچگونه
عالمتي نداشته باشند و دام كامال سالم باشد  .خطر انتقال بیماری به انسان در همان مدت كوتاه زمان ذبح حیوانات
آلوده به دنبال تماس با پوست و ترشحات دام وجود دارد  .انتقال از بیمار آلوده به انسان هم از طریق ترشحات بدن
امكان پذیر هست.
عالئم بالینی بیماری:
مهمترین عالمت بیماری تب  ،سردرد شدید است كه عالئم اصلي است و عالئمي مانند لرز  ،درد عضالني  ،گیجي ،
درد چشم  ،حساسیت به نور ممكن است وجود داشته باشد گاهي اسهال و شكم درد نیز دیده مي شود و به طور
كلي عالئمي نظیر آنفوالنزا از عالئم اولیه هستند كه بعدا خونریز ی به آن اضافه مي گردد  .خونریزی یكي از عالئم
اصلي بیماری است كه ممكن است در همه نقاط بدن و یا منافذ بدن اتفاق بیفتد  .خونریزی از سوراخ بیني  ،معقد و
واژن و حتي ممكن است خونریزی به صورت خونریزی زیر پوست در محل تزریق سرم و یا روی لثه یا حتي
خونریزی های زیر پ وست نقطه ای شكل باشد و گاهي كشف آن توسط پزشک مشكل باشد و الزم نیست كه حتما
یک خونریزی وسیع باشد بیماری در صورتي كه شدید باشد و یا به موقع كشف و درمان نشود به مرگ منتهي گردد
و در صورتي كه بیمار  10روز بیماری را سپری نماید معموال به تدریج بهبودی پیدا مي كند .
راههای سرايت :

 -1مهمترین راه انتقال این بیماری از حیوانات آلوده  ،گزش كنه است كه انسان را مورد گزش خود قرار مي دهد .
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 -2راه دیگر انتقال  ،تماس با ترشحات آلوده و الشه تازه دام به عامل بیماری است كه ویروس در بدنش وجود دارد
و با تماس مي تواند از راه پوست بریده و یا ترک خورده یا دارای خراش و همچنین از راه مخاطي مثل دهان و
چشم وارد بدن انسان سالم شود .
 -2راه دیگر انتقال تماس با ترشحات انسان بیمار است كه از راه های مهم انتقال بیماری است  .به همین دلیل
نزدیكان بیمار بایستي در تماس با مبتالیان به این بیماری با رعایت كامل مسائل حفاظتي برخورد نمایند و بیمار
بایستي در بخش ایزوله بیمارستان با وسواس كامل ایزوله شده و مراقبت شوند و ترشحات آنان ضدعفوني و دفع
شوند .
مراقبت و پیشگیری :

 -1جلوگیری از كشتار و ذبح غیر بهداشتي حیوانات ( گوسفند ـ گاو ) و عدم مصرف گوشت هایي كه مهمور به مهر
دامپزشكي نیستند .
 -2استفاده از وسایل ایمني و حفاظتي شخصي مانند  :چكمه  ،دستكش و ماسک در شرایطي كه به دالیلي كشتار
در خارج كشتارگاه صورت مي گیرد ( مراسم خاص مذهبي ) و احتیاط كامل جهت جلوگیری از تماس ترشحات
الشه تازه با مخاط بدن و پس از كشتار محیط كامال شست و شو و در فاضالب دفع گردد .
 -3اجتناب از دهان گذاشتن كارد آلوده به خون در زمان ذبح به منظور ادامه كشتار كه معموال عادت قصابان است .
 -4استفاده از گوشت كشتار شده حداقل  12ساعت پس از كشتار در جهت اطمینان از سالمت آن چون در این
فاصله در صورتي كه حیوان در دوره آلودگي بوده باشد به دلیل تغییرات اتفاق افتاده در الشه ویروس از بین مي رود
 .البته این زمان در مورد د ل و جگر طوالني تر از چند روز است كه بهتر است در شرایط مناسب بهداشتي و یا
استفاده از دستكش یا برس مناسب خون های آن خارج وكامال پخته مصرف شود .
 -3در صورت وجود بیماری در اطرافیان از نزدیک شدن به بیمار و تماس نزدیک اكیدا خودداری شود .
سیاه زخم :
سیاه زخم بیما ری مشترک بین انسان و دام مي باشد كه معموال بر پوست اثر مي كند .اما ممكن است دستگاه
گوارش و یا دستگاه تنفسي را نیز تحت تاثیر قرار دهد  .میكروب سیاه زخم یک میكروب بسیار مقاوم بوده و مي
تواند سالیان سال در خاک زنده بماند  .شیوع این بیماری در عموم حیوانات وحشي و اهلي مانند  :گاو  ،گوسفند ،
بز  ،شتر  ،و گوشتخواران اتفاق مي افتد  .بیماری مي تواند با انسانهایي كه با حیوانات آلوده و یا بافت آلوده حیواني
سر و كار دارند سرایت كند  .گفتني است بیماری سیاه زخم عموما در مناطق كشاورزی و در بین حیوانات شیوع
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مي یابد  .انسان نیز در تماس با حیوان آلوده و یا محصوالت به دست آمده از حیوان آلوده به بیماری مبتال مي شود
 .كارگراني كه با حیوان مرده و یا محصوالت به دست آمده از حیوان مبتال سر و كار دارند احتمال ابتال به سیاه زخم
برای آنها زیاد است اینگونه آلودگي به سیاه زخم صنعتي مشهور است میكروب سیاه زخم در محیط های معمولي به
خوبي رشد مي كند و در محیط های نامساعد ایجاد اسپور ( هاک ) مي كند و خیلي مقاوم مي باشد انتقال بیماری
سیاه زخم به سه شكل پوستي  ،تنفسي  ،گوارشي است  .چنانچه اسپور این بیماری از طریق هوا وارد مجاری
تنفسي شود فرم تنفسي سیاه زخم ایجاد مي شود .
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عالیم بیماری بستگي به نحوه تماس انسان با عامل بیماری كه معموال در پشم  ،چرم و موی حیوان ( خصوصا بز)
آلوده وجود دارد  .از طریق زخم و یا بریدگي پوستي وارد بدن مي شود  .در فرم گوارشي ممكن است از مصرف
گوشت آلوده به عامل سیاه زخم اتفاق بیفتد و عالئم آن التهاب حاد دستگاه گوارش است  .عالئم اولیه شامل تهو.ع ،
كاهش اشتها  ،استفراغ  ،تب و به دنبال آن درد ناحیه شكمي است  .انسان از راه تماس و دستكاری مواد آلوده دامي
پشم  ،پوست  ،گوشت و  ...مبتال مي گردد  .پودر استخوان خام كه برای تغذیه چهارپایان مصرف مي شود یكي
دیگر از راههای سرایت مي باشد .

عاليم بیماری :
در سیاه زخم پوستي  ،پوست در ابتدا حالتي شبیه به گزیدگي حشره داشته كه بیشتر در دست یا گاهي در گردن و
صورت همراه با خارش دیده مي شود ( معموال قسمتهای بدون پوشش بدن ) محل گزش در یک تا دو روز به تاول
تبدیل مي شود  .بعد از پاره شدن تاول بافت ها از وسط از بین میروند و جای آن زخم سیاه مشخص باقي مي ماند
كه معموال بدون درد است.
راههای سرايت :
 -1در اثر تماس با حیوانات آلوده و یا فراورده های آنها مانند پشم  ،مو  ،چرم و ...
 -2تماس خاک آلوده با پوست آسیب دیده .
 -3استنشاق هوای آلوده كه باعث سیاه زخم ریوی ( تنفسي ) مي گردد .
 -4مصرف گوشت و اعضای حیوانات آلوده .
مراقبت و پیشگیری :
 -1آموزش بهداشت در مورد نحوه استفاده از پوست  ،گوشت  ،و پشم حیوانات .
 -2مایه كوبي حیواناتي كه در معرض خطر ابتال هستند توسط اداره دامپزشكي .
 -3مراجعه به مراكز بهداشتي درماني روستایي و یا شهری به محض مشاهده عالئم سیاه زخم جلدی .
 -4جلوگیری از فروش پوست و گوشت حیوانات آلوده .
 -5اجتناب از دستكاری یا مصرف الشه دام هایي كه ناگهان تلف شده اند و سوزاندن و دفع بهداشتي این نوع
الشه ها ( در عمق مناسب با ریختن آهک روی آن ) باید دانست كه با رها كردن دام هایي كه ناگهان تلف شده اند
و ممكن است علت آن بیماری سیاه زخم بوده باشد بسیار خطرناک است چون باعث آزاد شدن میكروب در محیط
گردیده كه بالفاصله به صورت مقاوم ( اسپور ) در مي آیند و سالها در محیط باقي مي مانند .
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 -6تهویه صحیح در كارخانه هایي كه احتمال آلودگي دارند و كنترل گرد و خاک آنها  ،استفاده از ماسک و
وسایل حفاظتي در كارخانجات پشم ریسي و قالیبافي .
 -7انجام درمان در بیماران و مصرف دارو طبق دستور پزشک و تا آخرین روز درمان به طور مرتب .
 -8همكاری با اكیپ مركز بهداشت و مراكز بهداشتي درماني و اداره دامپزشكي كه جهت بررسي و اقدامات الزم
نظیر واكسیناسیون دام ها مراجعه مي كنند .
 -9عدم مصرف گوشت خارج از نظارت دامپزشكي ( ذبح قاچاق یا غیر بهداشتي ) .
کیست هیداتیک:
كیست هیداتیک یک بیماری انگلي مشترک بین انسان و حیوان است  .عامل این بیماری كرم كوچک پهن و بند
بندی است كه طول آن  3 -5میلي متر مي باشد و به سختي با چشم دیده مي شود  .میزبان اصلي این كرمها سگ
سانان هستند و كرم در روده باریک سگ های آلوده زندگي مي كند  .بدن این كرمها سه بند دارد و در آخرین بند
هزاران تخم آلوده كننده وجود دارد كه بعد از پاره شدن این بندها تخم ها آزاد مي گردند  .سگ سانان آلوده از
طریق مدفوع خود تخم این كرمها را در مزارع و مراتع و سبزی كاریها پراكنده نموده و باعث آلودگي محیط مي
شوند  .چنانچه این تخمها توسط ی ک میزبان واسطه تصادفي مانند گاو  ،گوسفند  ،بز  ،شتر و یا انسان همراه با
علوفه و یا سبزی های خام نشسته خورده شوند جنیني كه در این تخمها وجود دارد در روده آزاد شده و در بافت
مخاطي روده نفوذ

مي كند و خود را توسط گردش خون به كبد  ،ریه  ،مغز ،كلیه  ،استخوان و سایر بافتها مي

رساند و در آنجا كیسه هایي به اندازه یک توپ كوچک و گاهي بزررگ تشكیل مي دهد  .این كیسه ها دارای دیواره
ای سفید و سفت بوده و داخل آنها مایعي بي رنگ وجود دارد  .به این كیسه ها كیست هیداتید مي گویند .
راههای سرايت :
انتقال از طربق تخمهای آلود ه كننده ای كه در آب سبزیجات در مزارع و مواد غذایي كه توسط مدفوع حیواناتبیمار
آلوده شده اند و یا از طریق دستهای آلوده به مدفوع سگ و یا هنگام تماس با سگ آلوده و نوازش آن و یا لوازمي كه
به مدفوع سگ آلوده شده اند اتفاق مي افتد .
مساله مهم در این است كه خود سگ و یا گوشت خواران وحشي با خوردن جگر و یا ریه گوسفندان آلوده به كیست
به این بیماری آلوده شده و در نتیجه تخم آن را دفع مي كنند به همین دلیل جمع آوری ضایعات كشتاری و یا
اندام های آلوده به كیست و انهدام صحیح آنها به گونه ای كه در دسترس گوشت خواران اهلي و وحشي قرار نگیرند
و در كنترل و جلوگیری از اشاعه بیماری بسیار موثر است .
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مراقبت و پیشگیری :
 -1جمع آوری و از بین بردن سگ های ولگرد كه عمدتا در اطراف كشتارگاه ها تجمع مي نمایند .
 -2جلوگیری از كشتارهای غیر بهداشتي و انجام كشتار در كشتارهای بهداشتي .
 -3معاینه دامهای ذبح شده توسط كاركنان دامپزشكي و انهدام ( سوزاندن و یا دفن بهداشتي ) اندام های آلوده به
كیست از قبیل كبد  ،ریه و ...
 -4آگاهي یافتن مردم و علي الخصوص اصناف مرتبط مانند كاركنان كشتارگاه ها  ،قصاب ها و  ...در مورد اهمیت
شستشوی دستها باآب و صابون قبل از تهیه و مصرف غذا .
 -5آموزش به مردم به خصوص زنان خانه دار و كارگران رستورانها در مورد سالم سازی ( پاک كردن و ضدعفوني
كردن اولیه  -انگل زدایي با استفاده از مایع ظرفشویي ـ گند زدایي با استفاده از مواد ضدعفوني كننده مجاز ـ
شستشوی نهایي با آب سالم ) سبزیجات و شستشو و ضدعفوني میوه جات .
 -6آموزش مردم در مورد عدم تماس با سگ ( خانگي یا غیر خانگي ) و دادن ضد انگل زیر نظر دامپزشكي به صورت
مستمر .
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فصل سوم
ايمنی و انضباط محل کسب و پیشگیری از بروز حوادث درمحیط کار وکمک های اولیه

فراگیران درپایان این فصل بایستي قادرباشند :
.1اهمیت نظم در محیط كار و پیشگیری از حوادث را فرا گیرد.
.2عوامل زیان آور محیط كار را بشناسد و راههای پیشگیری از مشكالت ناشي از آن را فرا گیرد.
.4كمكهای اولیه در مواقع بروز حادثه فراگیرد.
.5قادر باشد حداقل تدابیر را به هنگام بروز حادثه برای خود و دیگران انجام دهد.
ايمنی و بهداشت کار(بهداشت حرفه ای):
تعريف بهداشت حرفه ای:
بهداشت حرفهای عبارتست ازعلم و هنر شناسایي ،ارزیابي و كنترل عوامل زیان آور محیط كار
بمنظور پیشگیری از بیماریهای شغلي ،مسمومیتها و حوادث ناشي از كار مي باشد.
اهداف بهداشت حرفهای:
.1باال بردن و تأمین عاليترین درجه ممكن وضع جسمي ،رواني و اجتماعي شاغلین
.2پیشگیری از بیماریهای شغلي و حوادث ناشي از كار
.3انتخاب كارگر و یا شاغل برای محیط و شغلي كه از نظر جسمي و رواني قدرت انجام آن را دارد.
برای رسیدن به اهداف بهداشت حرفهای اقدامات زیر بایستي انجام گیرد:
.1آموزش اصول و مقررات بهداشتي و عوامل زیانآور محیط كار ،نحوه استفاده از ابزار كار و وسایل
حفاظت فردی.
.2سالم سازی محیط كار با شناخت ،بررسي و كنترل عوامل زیانآور مربوط به آن
.3بهسازی تأسیسات بهداشتي و رفاهي كارگاهها
.4انجام معاینات كارگری( معاینات قبل از استخدام و دورهای) به منظور تعیین وضعیت سالمت
وتوانایي شاغل و تشخیص بموقع بیماریهای شغلي .
عوامل زيان آور محیط کار :
عواملي كه سالمت شاغلین را به خطر مي اندازد عبارتند از :
عوامل فیزیكي ،شیمیایي،بیولوژیكي  ،ارگونومیكي و مكانیكي محیط كار
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-1عوامل فیزیكي محیط كار شامل صدا – ارتعاش-پرتوهای یونساز و غیر یونساز-روشنایي كم یا
زیاد -عوامل جوی محیط كار(گرما،سرما و رطوبت) -فشار كم یا زیاد مي باشد.

الف – صدا :
صدا در حقیقت صوت ناخوشایند و ناخواسته مي باشد و به عنوان یكي از عوامل زیانآور محیط كار
در كارگاههای ریسندگي و بافندگي،موتورهای ژنراتور برق ،دستگاههای اره و مته برقي و ...مشاهده
مي شود
عوارض ناشی از صدا  :كار كردن در محیطهای با صدای زیاد باعث ناراحتيهای زیر ميگردد:
 .1كاهش شنوایي و در نهایت كری شغلي ،تحریک اعصاب  ،وز وز گوش  ،سوت كشیدن پرده گوش
 .2باال رفتن فشار خون و تغییر در میزان قند خون
 .3ناراحتيهای عصبي
راههای پیشگیری و کنترل :
 .1كنترل در منبع مولد صدا از طریق تغییردر فرایند-تغییر درقسمتهایي از منبع-فونداسیون صحیح
دستگاه – سرویس وتعمیرات بموقع دستگاهها– استفاده ازمیراكننده ها.
 .2كنترل در مسیر با استفاده از جاذب ها و مانع ها جهت جداسازی و محصور كردن دستگاه مولد
صدا.
 .3كنترل درشنونده بااستفاده از گوشيهای حفاظتي (گوش پوش و گوش بند معروف به ایر ماف و
ایر پالگ) و استفاده از قالب گوش و همچنین در بعضي از موارد استفاده از اتاقک كامال ایزوله مي
باشد.
ب -ارتعاش :
ارتعاش حركت تناوبي و نوساني حول نقطه تعادل است و در زمانیكه انرژی مكانیكي حاصل از یک منبع نوسان
كننده به سیستم دیگر منتقل میشود ارتعاش ایجاد مي گردد.
كارگران بسته به نوع كار و ابزار كار ممكن است در معرض ارتعاش تمام بدن قرار گیرند .مانند
رانندگان تراكتور ،كامیون و ماشینآالت كشاورزی و یا در معرض ارتعاش دست و بازو قرار گیرند
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مانند افرادی كه با دستگاه مته یاچكش بادی مشغول به كندن آسفالت ميباشند و یا با اره برقي كار
ميكنند.
عوارض ناشی از ارتعاش:
.1ارتعاش تمام بدن كه با اختالل در اندامها بخصوص ستون فقرات (اختالالت اسكلتي عضالني) ،اختالل در
دستگاه جریان خون ،اختالل دردستگاه گوارشي همراه است.
 -2ارتعاش دست و بازو كه بعد از كار كردن با دستگاههای مرتعش كننده اختالالت و ناراحتي انگشتان دست -
تغییر شكل استخوان ها و مفاصل انگشتان استخوانهای مچ و كف دست مشاهده مي شود.

راههای پیشگیری و کنترل :
 -1بكار گیری اصول مهندسي و مدیریتي جهت كاهش ارتعاش
-2در صورت امكان وسیله مورد استفاده تغییر یابد و از نوع مناسب تری استفاده شود.
.3سرویس كردن به موقع دستگاهها ی مرتعش كننده
 .3استفاده از وسایل حفاظتي مناسب مثل دستكش الستیكي جهت كار با دستگاههای مرتعش
كننده دست و بازو .
ج – روشنايی :
چشم همانقدر كه عضو خارقالعاده و شگفتانگیز است بهمان اندازه نیز ظریف و بيپناه و
آسیبپذیر مي باشد  .بنابراین در هنگام كار یا هر جای دیگری باید از آن محافظت نمود.
ناراحتيهای چشمي اكثراً در ساعات كار اتفاق افتاده و ناشي از علل گوناگون ميباشد .این صدمات
ممكن است ناشي از روشنایي زیاد یا كم باشد .روشنایي مناسب از طریق استفاده از نور طبیعي (نور
خورشید) و مصنوعي(المپهای الكتریكي) و یا هر دو تأمین مي گردد .روشنایي مي بایستي كافي
بوده و مطابق با استاندارد تعیین شده با توجه به نوع كار باشد ،خیره كننده نباشد و بطور یكسان
پخش شده باشد.
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روشنايی طبیعی:
مهمترین منبع روشنایي طبیعي نور خورشید مي باشد كه با توجه به موقعیت جغرافیایي ،محل زندگي و محل كار،
افراد مي توانند از آن بهره مند شوند و عواملي مثل عرض جغرافیایي ،زاویه ارتفاع و زاویه انحراف خورشید ،نوع
فصل ،موقعیت اقلیمي ،ساعات شبانه روز و معابری كه نور خورشید از آن عبور مي نماید در نحوه استفاده بهینه از
این منبع طبیعي اثرگذار هستند .برای دستیابي به منابع طبیعي روشنایي به طور صحیح و استفاده بهینه از این
منابع رعایت نكات ذیل بسیار مهم مي باشد.
 -1معماری صحیح ساختمان به منظور بهره گیری از نور طبیعي و نصب پنجره
 -2در هنگام طراحي ساختمان سعي شود قسمت جنوبي ساختمان جهت نور گیری بیشتر باز باشد.
 -3نصب پنجره به تعداد كافي و با ابعاد استاندارد با توجه به سطح كار با رعایت اصول طراحي روشنایي
طبیعي
 -4پنجره به گونه ای طراحي شود كه نسبت مساحت پنجره به مساحت محل كار با توجه به نوع كار حداقل
بین  5تا  30درصد باشد.
 -5طراحي پنجره ها به نحوی باشد كه به طرف جنوب (جنوب شرقي و غربي) نصب شوند تا نور بیشتر وارد
محیط كار شود  .در غیر اینصورت سعي شود از پنجره های سقفي و انواع نورگیر استفاده شود.
 -6نصب پنجره ها به گونه ای باشد كه ایجاد خیرگي ننماید .برای جلوگیری از خیرگي و راندمان بیشتر بهتر
است پنجره ها نزدیک به سقف نصب شوند.
 -7استفاده از شیشه شفاف و مناسب جهت پنجره ها میزان ورود نور به محیط كار را افزایش مي دهد.
 -8نظافت به موقع شیشه پنجره  10-15درصد نورگیری را افزایش مي دهد.
 -9نصب صحیح پرده كركره و دیگر وسایل بنحوی كه باعث محرومیت استفاده از نور طبیعي نشوند .به
منظور استفاده بهتر از نور طبیعي سقف و قسمت باالیي دیوارها به رنگ روشن ،كف و قسمت پایین
دیوارها به رنگ تیره باشد.
روشنايی مصنوعی :
در تأمین روشنایي مصنوعي برای محیط كار این نكات باید مورد توجه قرار گیرد:
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 -1نور حاصله از منابع روشنایي باید تا حدامكان به روشنایي روز نزدیک باشد و در ساعات شب
بیشتر استفاده گردد.
 -2نوع المپ و تعداد المپها با توجه به نوع كار و طراحي انجام شده انتخاب شود.
 -3سقف و قسمت باالیي دیوارها معموالً به منظور افزایش راندمان روشنایي وارده از پنجرهها به
رنگ روشن و قسمت پایین دیوارها برای ایجاد شرایط آسایش به رنگ تیره رنگ آمیزی شوند.
 -4مقدار نور حاصله از منابع روشنایي باید ثابت و به اندازه كافي بوده و بر كلیه سطوح محیط كار
به طور یكنواخت توزیع شود تا از بوجود آمدن سایه و زوایای تاریک جلوگیری شود.
 -5تعمیر و سرویس به موقع منابع روشنایي(چراغها و المپها)
 -6تمیز و پاک نمودن نورگیرها ،پنجره ها به طور مرتب
 -7استفاده از شیشه های شفاف
 -1عوارض ناشی از نور زياد:
خیرگي مهمترین عارضه ناشي از نور زیاد است .این حالت در اثر برخورد مستقیم نور به چشم و یا
انعكاس شعاع تابش نور از سطوح شفاف به چشم بوجود مي آید و عالئم آن احساس ناراحتي و درد
در چشم ،كم شدن حس بینایي ،ترس از نور و ریزش اشک ميباشد .مثالً زماني كه منبع نور به طور
مستقیم در میدان دید كارگر قرار گیرد باعث بروز خیرگي میشود برای جلوگیری از بروز این مشكل
منابع روشنایي بایستي به فواصل مناسبي نسبت به هم نصب شود.
 -2عوارض ناشی از نور کم:
اگر نور مناسب و كافي وجود نداشته باشد بخصوص در مورد كارهای ظریف و دقیق باعث اختالل و
كاهش بینایي خواهد شد .این عوارض شامل فشار در چشم ،كاهش بینایي ،سردرد ،سرگیجه،
خستگي ،بيمیلي نسبت به كار منجر به بروز حوادث مي شوند .عواملي كه عوارض ناشي از كمبود
یا ازدیاد نور را تشدید ميكند :خستگي فكری ،خستگي چشمي و سن مي باشد.
راههای پیشگیری و کنترل :
پیشنهادات ذیل برای بهبود كمي و كیفي روشنایي داخلي توصیه مي گردد:
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 -1منابع روشنایي با توجه به نوع صنعت و نوع كار انتخاب گردد.
 -2روشنایي عمومي در حد استاندارد تأمین شود.
 -3آرایش چراغها بطریقه علمي و اصولي باشد.
 -4روشنایي موضعي پستهای كار با توجه به نوع كار تأمین شود و برای كارهای خیلي دقیق و دقیق روشنایي
بیشتری در نظر گرفته شود.
 -5برای تأمین یكنواختي روشنایي و برقراری نسبت روشنایي موضعي به عمومي در حد مطلوب  ،الزمست میزان
روشنایي عمومي بیشتر از روشنایي موضعي باشد .
 -6در كارهای دقیق و خیلي دقیق برای جلوگیری از خستگي و باال بردن نسبت اندازه روشهای ذیل پیشنهاد مي
گردد:
الف ) میزان روشنایي اضافه شود.
ب) تباین(اختالف درخشندگي شي و زمینه) افزایش یابد.
ج) استفاده از دستگاههای بزرگ كننده مثل ذره بین و تلویزیون مدار بسته
 -7در كارگاههایي كه سطوح صیقلي و براق وجود دارد و موجب انعكاس و خیرگي مي گردد از المپهای با پخش
نور غیر مستقیم و یا از قابهای نیمه شفاف استفاده شود و تا حد امكان سطوح صیقلي و براق نیز با مواد نیمه شفاف
پوشانده شوند.
 -8برای برقراری نسبت درخشندگي مناسب بین سطوح چراغ و سطوح مجاور و دور بهتر است سقف دارای رنگ
روغن روشن  ،دیوارها دارای رنگ نسبتاً روشن و كف كارگاه نسبت به دیوارها تیره تر باشند.
 -9برای حفظ میزان روشنایي مطلوب  ،سرویس و نگهداری صحیح سیستمهای روشنایي  ،تمیزكردن  ،گردگیری
چراغها و سطوح سالن بصورت حداقل  3ماه یكبار ضروری بنظر مي رسد .
 -10برای باال بردن میزان روشنایي ،المپهای سوخته بفوریت عوض شوند و توصیه مي شود بجای تعویض المپها
بصورت منفرد كلیه المپهای سوخته بصورت گروهي و یكباره تعویض شوند  .این روش عالوه بر اینكه هزینه ها را
كاهش مي دهد و وقفه كمتری در كار ایجاد مي شود امكان برنامه ریزی را جهت تعویض بموقع المپها با توجه به
طول عمر مفید آنها فراهم مي سازد .
 -11استقرار منابع روشنایي در پشت فرد باعث بوجود آمدن سایه و خیرگي بازتابي مي شود  .نور تابش یافته از
منبع نوری در جلوی فرد نیز باعث خیرگي مستقیم مي شود بنابراین پیشنهاد مي شود منبع روشنایي در سمت
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راست و یا چپ قرار داشته باشد و از باالی شانه سمت چپ فرد به سطح كار بتابد ( این موضوع برای افراد چپ
دست بالعكس خواهد بود).
 -12برای جلوگیری از ایجاد سایه روی سطح كار بجای بكارگیری روشنایي منفرد بهتر است از منابع نوری متعدد
استفاده شود تا نور از جهات مختلف به سطح كار برسد و سایه ها نیز از بین بروند.
 -13در فعالیتهایي كه تشخیص رنگ اهمیت دارد بهتر است از منابع روشنایي مخصوص استفاده شود  ،بنحوی كه
نور ایجاد شده باعث تغییر رنگ اشیاء نگردد و طیف ناشي از آن شبیه به نور روز باشد.
 – 14در فرآیندهای صنعتي با تولید حرارت و برودت باال مسئله درجه حرارت محیط و میزان درجه حرارت
استاندارد منابع روشنایي حائز اهمیت است  ،لذا در فرآیندهای گرمازا بهتر است از المپهای تخلیه در گاز با شدت
باال استفاده شود و در فرآیندهای سرمازا نیز المپهای فلورسنت لوله ای پیشنهاد مي شود(.منبع:كتاب روشنایي
محیط كار )
جدول سطح كل پنجره ها با توجه به نوع كار
نوع كار

سطح كل پنجرهها

 -1كارگاهای ظریف مانند قالیبافي و ترمهدوزی و

یک دوم تا یک سوم

غیره
 -2كارهای معمولي مانند لبنیات سازی ،سرامیک

یک سوم تا یک پنجم

سازی و غیره
یک پنجم تا یک هفتم

 -3انبار مواد خوراكي و علوفه و راهروها

گرما :
كارگراني كه در مجاورت گرما و یا در زیر تابش مستقیم آفتاب كار ميكنند مثل كارگران شاغل در
كورهها ،نانوایيها ،ریختهگریها  ،شیشهگری ها ،كشاورزان و غیره ،به دلیل حرارت زیاد محیط كار
و عرق كردن بیش از حد ،مقدار زیادی آب و امالح بدن خود را از طریق عرق از دست مي دهند.
این افراد دچار مشكالتي مثل گرفتگيها و دردهای عضالني و سردرد ميشوند .
راههای پیشگیری و کنترل :
-1كارگران از مایعات مثل دوغ استفاده نمایند .
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-2مقداركم نمک به مخزن آب اضافه گردد.
 -4كارگران بطور مرتب استحمام نمایند.
سرما:
كارگران راهداریها كه در مناطق كوهستاني كار ميكنند  ،كشاورزان و جنگلبانان و كارگران
سردخانهها و غیره بیشتر در معرض سرما قرار دارند و در صورت تماس مداوم با سرما كارگران
دچار سرمازدگي شده و در شرایط خطرناک شوک و مرک را بدنبال خواهد داشت.
راههای پیشگیری و کنترل :
-1كارگران از پوشش مناسب و لباس گرم استفاده كنند.
 -2در محیطهای بسته از وسایل گرمازا استفاده شود.
-2در فضاهای باز كارگران در فواصل معین ،به اتاقكهای مجهز به وسایل گرمازا بروند و بدن خود را
گرم كنند .
 -3غذاهای گرم و پر انرژی استفاده نمایند.
پرتوهای زيانآور :
پرتوها مي توانند یونساز بوده و باعث تغییراتي در سلولهای بدن شوند و یا اختالالتي را در بدن ایجاد كنند مثل
پرتو ایكس و گاما ك ه در مراكز پزشكي ،رادیولوژیها،ترک یابي لوله های گاز و ردیابي فرایند تولید مشاهده مي
شود و یا غیر یونساز بوده مثل پرتو ماوراء بنفش ( )UVناشي از اشعه خورشیدكه كشاورزان -باغبانان-
ماهیگیران -كارگران راه آهن -پلیس-پرسنل نظامي چاپگران -نقاشان -لیتوگرافان  -كارگران پالستیک -
جوشكاران -كارگران خط لوله -برشكاران لوله در معرض آن قرار دارند. .
پرتو مادون قرمز (: )IRدرمواردیكه انرژی گرمایي در اثر التهاب فلز تولید مي شود مانند شیشه گری ،كار با
كوره و مواد مذاب ،هیترهای حرارتي این اشعه وجود دارد وافرادی كه با اجسام گداخته كار ميكنند مانند
آهنگران ،شیشهگران ،بلورسازان ،نانواییان و جوشكاران دچار اختالالتي در عدسي چشم بصورت كدر شدن
عدسي و یا آب مروارید  -سرخي چشم ،ریزش اشک  ،خارش  ،ترس از نور  ،سوختگي ملتحمه چشم ميشوند.

راههای پیشگیری و کنترل :
-1كم كردن طول مدت تماس و افزایش فاصله با پرتو
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-2برای پیشگیری از ناراحتیهای چشمي از عینكهای دودی مخصوص یا سپرهای حفاظتي استفاده
شود.
 -3افرادی كه به مدت طوالني در معرض نور خورشید قرار ميگیرند از كاله لبهدار و همچنین
دستكش استفاده كنند و قسمتهای باز بدن را بپوشانند ودر صورت لزوم از انواع كرمها با نظریه
پزشک استفاده شود.
 -4چنانچه كارگری دچار سوزش ،درد شدید ،اشک ریزش ،عدم تحمل نور و احساس وجود جسم
خارجي در چشم شده باشد ،به پزشک مركز بهداشتي درماني ارجاع داده شود.

 .2عوامل شیمیايی محیط کار :
مواد شیمیایي از طریق تنفس ،پوست ،ملتحمه چشم و یا گوارش وارد بدن ميشوند و ایجاد
مسمومیت مي نمایند ،مانند سموم كشاورزی ،رنگها ،حاللها  ،گازها و بخارات .مهمترین راه به دلیل
پراكندگي مواد در هوا از طریق دستگاه تنفس ميباشد  .شدت مسمومیت در هر حال ،بستگي به
نوع ماده ،غلظت و مدت تماس با ماده شیمیایي دارد.
گاز ها و بخارات سمی:
برخي مایعات مانند تینر ،بنزین و سایر حاللهای صنعتي اگر در ظرف بدون در باشند به سرعت
تبخیر مي شوند و فضا را آلوده مي كنند .این مایعات دارای بو مانند گاز كلر (سمي  ،بوی تند با رنگ
سبز) و گاهي بدون بو هستند مانند منو اكسید كربن
.1بخارات فلزی:
در اثر ذوب شدن فلزات،ذرات بسیار ریزی كه با چشم دیده نميشوند در هوا پراكنده شده كه به آن
ذرات بخارات فلزی یا دمه ميگویند و براحتي از مجاری تنفسي عبور ميكنند واز طریق كیسههای
هوایي جذب خون ميگردند مانند بخارات فلزی ناشي از ذوب سرب و دود حاصل از جوشكاری
اكسیژن و جوش كاربید و استیلن.
.2گرد و غبار :
گرد وغبار در نتیجه آسیاب كردن مواد ،پرداخت كاری ،كوبیدن ،پر و خالي كردن كیسههای مواد
آسیاب شده به وجود مي آید .ذرات هرچه نرمتر و ریزتر باشند به دلیل آنكه راحتتر از موانع تنفسي
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عبور ميكنند و به كیسههای هوایي ریه ميرسند خطرناكترند و كارگران معادن ،آسیاب ،
شیشهسازی و سرامیک سازی و غیره بیشتر در معرض بیماریهای ریوی مزمن قرار ميگیرند.
عوارض ناشی از گازها و بخارات سمی:
سرفه ،ریزش اشک ،سردرد ،سرگیجه ،ورم ملتحمه ،اختالالت گوارشي ،بیهوشي ،نارسایي تنفسي
ميباشد كه در غلظتهای زیاد باعث اغماء و مرگ ميگردد.
راههای پیشگیری و کنترل :
 -1حذف یاكاهش آالینده در محل تولید
2جایگزیني مواد( مثال جایگزیني تركیبات سولفیدی فسفر قرمز بجای فسفر سفید)
-3استفاده از هواكش و تهویه محل (بصورت موضعي و عمومي)
-4استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب (ماسكهای فیلتردار) و رعایت نكات ایمني در هنگام انبار
وذخیره كردن مواد قابل اشتعال
-5محصور كردن منابع تولید آلودگي
-6مرطوب كردن محل یا عامل تولید گرد و غبار .
-7در صورت بروز عالیم مسمومیت سعي شود با مشخص كردن نوع سم ضمن انجام كمكهای اولیه
فرد مسموم سریعاً به نزدیكترین مركز درماني ارجاع شود.
عوامل بیولوژيکی محیط کار :
در بعضي مشاغل به دلیل شرایط كاری و نوع فعالیت كارگران در برابر عوامل بیولوژیک زیان آور و در
نتیجه ابتال به بیماریهای واگیر دار قرار دارند.
عوامل زیان آور بیولوژیک محیط كاربه  5دسته تقسیم بندی مي شوند:
)1ویروسها

)2باكتریها

)3ریكتزیاها

)4قارچها

)5انگلها

كارگران ساختمان سازی،حفرتونل و فاضالب ها،معادن و كشاورزی به علت تماس با خاكهای آلوده و
احتمال زخمي شدن آنها -كارگران بخش كشاورزی و پرورش پرندگان و دامداران به علت تماس با كودهای
حیواني  -كارگران پرورش پرندگان،دامداران،دامپزشكان و كارگران كشتارگاهها به علت تماس با حیوانات
بیمار یا الشه های آلوده -كارگران ریسندگي،دباغي،قالیبافي به علت تماس با پشم وپوست آلوده-كاركنان
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آزمایشگاههای تشخیص پژوهشي،تشخیص طبي،میكروب شناسي و بخش عفوني بیمارستانها -كارگران
ساختماني،چوب بری،كشاورزی،دامداری،مرغداری،جنگلباني،نانوایي،آرایشگری و ...به علت تماس با انواع
عوامل فوق به عنوان عوامل بیولوژیک محیط كار قرار دارند و با توجه به نوع عامل دچار بیماریهای شغلي
خواهند شد مثل بیماری كزاز -بیماری تب مالت -بیماری سیاه زخم و انواع بیماریهای قارچي و انگلي.
راههای پیشگیری و کنترل :
-1رعایت اصول بهداشت عمومي و بهداشت فردی
استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب

-4عوامل ارگونومیکی محیط کار :
علم ارگونومي یا مهندسي عوامل انساني ،درواقع علم تطابق كار با انسان و یا تطابق انسان با كار است .به
عبارت دیگر ،ارگونومي تالش دارد تا با طراحي و تغییر مناسب كار و ابزار كار ،بیشترین بهره وری را بر
اساس توانایي انسان كسب نماید.
حیطه های عملكردی ارگونومي به قرار ذیل مي باشد:
 )1بررسي میزان توانمندی شاغلین با توجه به نوع كار و انرژی مصرفي
 )2اندازه گیری ومطالعه ابعاد فیزیكي بدن جهت طراحي ایستگاه های كارو ابزار كار
 )3طراحي ایستگاه های كار در حالت نشسته وایستاده و حالت توام نشسته ایستاده
 -4تجزیه و تحلیل سیستم انسان ـ ماشین
 )5بررسي های روانشناختي از دیدگاه نحوه ارتباط بین افراد
 )6تعیین رژیم های كار و استراحت (زمان های استراحت و مدت انجام كار)
 )7بررسي روش های حمل دستي بار
 -8طراحي فرایند بسته بندی و حمل و نقل دستي بار
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 )9بررسي ناراحتیهای اسكلتي عضالني مرتبط با كار
با نگاهي به موضوعات فوق به زبان ساده ارگونومي یعني متناسب كردن كار با كارگرو بلعكس به نحوی كه
كارگر به راحتي در محیط كاركرده و كمترین صدمه جسمي و روحي بر آن وارد شود و كار در شرایط
مناسب انجام شود كه در نهایت منجر به جلوگیری از بیماریهای اسكلتي غضالني شده و افزایش تولید و
بهره وری را بدنبال خواهد داشت.
عوارض ناشی از وضعیت نامناسب ارگونومیک:
قرار گرفتن وضعیت بدن در شرایط نامناسب ،انجام كارهای تكراری ,نشستن و ایستادن طوالني مدت,
چرخش سریع كمر ,مناسب نبودن ارتفاع میز و صندلي ,دراز كردن بیش از حد دست حین كار ,ثابت بودن
وضعیت بدن و گردن حین كارمي توانند موجب ایجاد اختالالت اسكلتي عضالني مانند كمر درد ,درد
گردن ,درد كتف ,آرنج ,شانه ،بازو ,مچ دست و پا و درد عضالني در نقاط دیگر بدن شوند.
راههای پیشگیری و کنترل :
– 1انتخاب كارگران مناسب از طریق انجام معاینات قبل از استخدام
 –2انجام معاینات دوره ای به منظور تشخیص بموقع اختالالت اسكلتي عضالني
 –3طراحي صحیح ایستگاه كار و ابزار كار با توجه به خصوصیات جسماني كارگران
-4استفاده از میز كار و صندلي كار مناسب
– 5آموزش كارگران جهت آشنا یي با روشهای صحیح كار و اصول ارگونومي محیط كار
 – 6تشویِق كارگران به نرمش و تمرینات ورزشي
-4عوامل مکانیکی محیط کار :
عوامل مكانیكي محیط كاراز جمله خطرات بالقوه ای هستند كه در صنایع كوچک و بزرگ دیده مي شوند و در
صورت بالفعل در آمدن ،این عوامل مي تواند به صورت حوادث ناشي از كار خطرات مهلک و كشنده ای را بدنبال
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داشته باشد كه معموال باآسیبهای بدني و مرگ و از بین رفتن تجهیزات و وسایل و خسارات مالي همراه است  .نقطه
مقابل حوادث ناشي از كار در صنایع رعایت نكات ایمني است و با توجه به فرایندها واستفاده از دستگاهها و ماشین
آالت روشهای مهندسي ایمني وجود دارد .
جدول زیر كارهای سادهای كه ميتوان در مقابل عوامل زیانآور انجام داد توصیه شده است.
جدول روشهای حفظ سالمتی در برابر عوامل زيانآور مختلف
شرایط شغلي

كلیه اعمالي كه باید برای حفظ سالمتي انجام گردد
(بدون استفاده از وسایل حفاظت فردی )

محیط پر صدا

 .1باید دستگاه پر صدا را تعمیر یا روغنكاری كرد.
 .2دور دستگاه چیزهایي گذاشت كه صدای كمتری به اطراف
برسد.
 .3یک دیوار دور دستگاه كشید.

محیط گرم

 .1باید مایعات زیاد مصرف كرد( .بهتر است آب را با كمي نمک
مخلوط كنیم )
 .2بطور مرتب حمام و نظافت كرد.
 .3از وسایل سردكننده استفاده كرد.
توجه :اگر كارگر با اجسام داغ و سرخ سروكار داشته باشد ،باید
از عینک دودی استفاده كند.

كار با اشیای

 .1باید از وسایل چرخدار استفاده كرد.

سنگین

 .2برای برداشتن جسم سنگین خم نشده و به عضالت كمر
فشار نیاورد.
 .3موقع بلندكردن جسم سنگین به روی پا نشسته و با كمک
زانو آن را بلند كرد.

كار در وضعیت

 .1باید در حین كار ،چند لحظه بدن را به حالت طبیعي

نامناسب بدني

برگرداند تا خستگي عضالت از بین برود.
 .2در طول روز مي بایستي با ورزش عضالت بدن را تقویت كرد.

77

ايمنی محیط کار :
ایمني یعني فراهم نمودن شرایط الزم در محیط كار بمنظور جلوگیری از بروز حادثه و حفظ
سرمایههای مادی و معنوی .هرگونه بياحتیاطي در محیط كار ميتواند عامل بروز حادثه باشد كه
رعایت اصول ایمني ميتواند در جلوگیری از آنها مؤثر باشد.

0
0
آتش سوزی :
بررسیها نشان ميدهد كه  %99آتش سوزیها بعلت بياحتیاطي و عدم رعایت پیشگیری و ایمني
نبودن محل و عدم اطالع از فن آتشنشاني بوده است .چهار عامل اكسیژن ،سوخت ،حرارت و
واكنشهای زنجیره ای(لوزی آتش) در ایجاد آتش موثرهستند.

جهت مطالعه
طبقه بندی آتشسوزیها :
 -1آتشسوزی خشک (جامدات )
-2آتش سوزی مایعات قابل اشتعال
-3آتشسوزیهای گازها
-4آتش سوزی الكتریسیته
-5آتشسوزی فلزات قابل اشتعال
 -6آتشسوزی مواد منفجره
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وسایل اطفاء حریق :
 .1خاموش كنندههای دارای آب  :این خاموش كنندهها دارای آب معمولي بوده كه بوسیله هوای
فشرده و یا گاز كربنیک تحت فشار قرارگرفته وجهت آتش سوزیهای دسته اول (مواد خشک) مورد
استفاده قرار ميگیرد و این خاموش كنندهها را هرگز جهت آتشسوزیهای دسته دوم (مایعات قابل
اشتعال ) و دسته چهارم الكتریسیته مورد مصرف قرار ندهید.
 .2خاموش كنندههای دارای پودر شیمیایي  :این خاموش كنندهها دارای پودر شیمیایي كربنات
پتاسیم و بيكربنات سدیم (جوش شیرین ) ميباشند كه با قرارگرفتن در سطح آتش مانع رسیدن
هوا به ماده سوختني مي شود و آتش را خاموش مينمایند .این خاموش كنندهها را جهت
آتشسوزیهای دسته دوم (مایعات قابل اشتعال ) و دسته پنجم (فلزات قابل اشتعال ) مورد استفاده
قرار ميدهند.
.3خاموش كننده گاز شیمیایي  :در این خاموش كنندهها گاز كربنیک تحت فشار به مایع تبدیل
ميگردد كه هنگام خروج مجدداً به گاز تبدیل و با قرارگرفتن روی آتش و كم كردن مقدار اكسیژن
در محیط بسته آتش را خاموش مينمایند .این نوع خاموش كنندهها پس از مصرف در محیط بسته
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ایجاد مسمومیت و خفگي مينمایند كه بایستي فوراً بعداز خاموش شدن آتش محل را تهویه نمود و
نیز در هنگام خارج شدن گاز خاموش كنندهها صدای شدیدی ایجاد ميشود كه نباید وحشت كرد و
تمام خاموش كنندههای گاز كربنیک دارای سر لوله شیپوری ميباشند .اگر گاز CO2روی عضوی
از بدن پاشیده شود باعث سوختگي و تاول مي شود.
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کمک های اولیه و امداد
تعریف:
به اقدامات اولیه ای كه بال فاصله پس از حادثه تا رسیدن مصدوم به یک مركز درماني یا رسیدن اورژانس  115به
بالین او انجام شود مي گویند كه باعت كاهش مرگ ومیر و تخفیف اسیب ها مي شود.
فرد كمک رسان باید مطمئن شود كه خطری او را تهدید نمي كند.خونسرد و اگاه به كار باشد.ضمن اینكه در
اولویت كارش خبر به اورژانس  115را بگنجاند و بداند چگوته هر بیمار را باید حركت دهد.در نظر داشتن صدمات
نخاعي برای حركات خیلي مهم است.
امدادهای مهم شامل:
 -1زخمها
به جراحتي كه به خاطروجود شكاف و بریدگي در پوست ایجاد شود زخم مي گویند.
عالئم:
نشت خون.درد.سوزش.ورم .قرمزی.افزایش در جه حرارت محل
درمان:
شستشو با آب و صابون /عدم لمس كردن زخم با دست امدادگر/پانسمان و جراحت
شستشو و پانسمان:
پوشیدن دستكش /استفاده از محلول بتادین یا سرم نمكي/استفاده از وسایل استریل برای كار با زخم
استفاده از باند:
بانداژ باید از قسمت باریک اندام به جای كلفت انجام شود نه خیلي محكم نه خیلي شل ،رنگ و حرارت اندام
بانداژشده را پس از انجام كار كنترل كنیم كه سیاه و سرد نشده باشد.
زخم های سوراخ شده:
زخم هایي هستند كه در اثر برخورد میخ ،گلوله و  ...در بدن ایجاد شده اند و اگر در ناحیه قفسه سینه موجود باشد
چون سوراخ شدگي باعث ورود هوا به داخل قفسه سینه مي شود و فشار به شش ها مي آورد و ممكن است هوای
آن را خارج كند كه خیلي خطرناک است و از عالئم ان خروج خون كف آلود از دهان است و در این حالت فرد
قادر به تنفس معمولي نیست و تنفس به سختي صورت میگیرد.
درمان:
81

فشار روی زخم /وضعیت بیمار نیمه نشسته باشد /زخم را پانسمان نموده تا هیچ هوایي از داخل سوراخ وارد قفسه
سینه نشود.
عوارض زخم ها:
اگر به یک زخم خوب رسیدگي نشود ممكن است زخم خونریزی كند یا زخم عفونت كند و بیمار دچار تب شود.
*انواع خونریزی *
 -1خونریزی خارجي :در این نوع خونریزی خون با چشم دیده مي شود.
 -2خونریزی داخلي  :در این نوع خونریزی خون با چشم دیده نمي شود و خیلي خطرناک هستند.
عالئم :
افت فشار خون /تاری دید/رنگ پریدگي/سرگیحه /سردی پوست دست/افزایش ضربان قلب
درمان:
بي حركت كردن بیمار /ممانعت از خوردن و آشامیدن در خونریزی های شدید /خواباندن بیمار/باال بردن پاها باالتر
از سطح بدن /گرم نگه داشتن بیمار /باالتر نگه داشتن عضو از سطح قلب /پانسمان
*خونریزی از دهان*:
یک سری ضربه ها به دهان وارد مي شود باعث آسیب و خونریزی از دهان مي شود كه باید محل خونریزی را
شناسایي كنیم و روی آن را دستمال تمیزیا وسایل پانسمان فشار دهیم تا خونریزی بند آید.
یک سری از اسیب  ,و ضربه ها به دندان وارد مي شود كه باعث آسیب به دندان شده و دندان از جای خود كنده
مي شود كه باید سریع ان را به جای اصلي برگردانیم و یک سری از ضربه ها باعث شكسته شدن دندان مي شود
كه باید قطعه شكسته شده را در اب دهان قرار داده و به دندانپزشكي مراجعه نماییم.
*خونریز از بیني*:
علت:
ضربه/فشار خون باال /سرما خوردگي شدید/خشكي مخاط بیني
این خونریزی شایع ترین خونریزی بدن است چون رگهای بیني خیلي حساس و شكننده مي باشد و در اثر هر
مشكلي دچار پارگي مي شود.
درمان:
بیمار بنشیند/سر به جلو خم شود/زیاد حركت نكند/روی نرمه بیني  10دقیقه فشار بیاوریم /بیمار تف نكند /عطسه
و سرفه نكند.مهمترین عارضه خونریزی شوک است.
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شوک
تعریف :هر آسیب شدیدی كه باعث كاهش جریان خون شود .مثل :خونریزی شدید/سوختگي
عالئم :نبض ضغیف مي گردد/پوست و لبها خاكستری مي گردد/پوست مرطوب و سرد/كاهش فشار
خون/گیجي/ضعف /تشنگي/سرگیحه/بي قراری/كاهش سطح هوشیاری./
درمان:علت شوک را باید بررسي و از بین ببریم/بیمار را به پشت خوابانده /پاها را باالتر از سطح قلب باشد/و به
بیمار چیزی از راه دهان ندهیم.
خفگي
تعریف :انسداد راه هوایي در اثر وجود جسم خارجي یا گازهای سمي است.
عالئم:سرفه/تغییر رنگ صورت به شكل كبودی كه از انتهای بدن یعني نوک بیني .الله گوش.لب ها وناخن ها شروع
شود.خروج كف از دهان /صدای خرخراز تنفس
درمان:
هدف :خروج جسم خارجي با تشویق كردن بیمار به سرفه است ،وارد آوردن ضربه به كتف ها /ستون فقرات /فشار
به شكم یا قفسه سینه
*در حالت خفگي با گاز :به حالت سینه خیز مصدوم را از ناحیه بیرون مي كشیم و به هوای آزاد منتقل مي
كنیم.اگر در حالت ایستاده این كار انجام شود گازهای سمي باعث تولید مسمومیت در ما نیز مي شود.
آسم :
آسم به علت تورم راههای تنفسي و تنگي آنها است.از عالیم آن تند تند نفس كشیدن وتنگي نفس است و صدای
مخصوصي كه از بازدم شنیده مي شود.این افراد باید همیشه اسپری و داروهای خود را همراه داشته باشند و از
كپسول اكسیژن نیز در منزل استفاده نمایند.
شكستگي ها
تعریف:به تكه شدن استخوان شكستگي گویند.
انواع شكستگي:
 --1شكستگي باز  :سراستخوان از پوست وعضالت بیرون زده ودیده میشود.
 -2شكستگي بسته  :سر استخوان شكسته دیده نمي شود.
عالئم:
اولین عالمت محدودیت حركتي است/درد/تورم/تغییر شكل/خونریزی/تغییر رنگ/و تغییر دمای بدن
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درمان:
-1بي حركتي توسط آتل است.آتل جسم سخت و محكمي از جنس آهن/چوب /یا پالستیک فشرده است كه بتواند
مفصل باال و پایین قسمت شكسته شده راروی خود جا دهد.
-2كنترل عضو آسیب دیده از نظر رنگ/حرارت و حركت
 -3قرار دادن عضو آسیب دیده كمي باالترجهت جلوگیری از ورم عضو
 -4استفاده از كمپرس سرد
عوارض :پارگي رگ /خونریزی /پارگي قلب و ریه /خونریزی داخلي /آسیب عروق و اعصاب /قطع عضو
سوختگي ها
تعریف :به صدماتي كه در اثر مجاورت پوست با عوامل سوزاننده مثل حرارت /مواد شیمیایي /جریان برق /اشعه
ماورا بنفش و .....ایجاد مي شود مي گویند.
انواع سوختگي:
درجه  =1سطحي:
اولین عالمت ان سوزش است سپس قرمزی سپس درد هم به ان اضافه مي شود.
درمان:شستشو با آب سردواستفاده ازپماد های مخصوص(پماد سوختگي)
درجه  =2متوسط :
اولین عالمت تاول است سپس درد شدید وتورم وترشح
درمان:نتركاندن تاول ،شستشو با اب(تاول قسمتي از اب زیرپوست است كه در اثر حرارت در یک جا جمع شده و
استریل است و كثیف نمي باشد).
درجه  3شدید :
مهمترین عالمت آن نداشتن درد است چون اعصاب در این سوختگي از بین رفته و چون عصبي موجود نیست
بیمار دردی نخواهد داشت .وچون درد ندارد بیمار دیر متوجه آن مي شود.و چون دیر متوجه میشود سوختگي
خطرناک محسوب مي شود.
درمان كلي:
خاموش كردن آتش به جز قسمتهای چسبیده به بدن ،سایر لباسها را در آورده وبا آب معمولي كمپرس نموده و یخ
را مستقیم روی قسمت سوخته نگذاریم .عدم استفاده از داروهای سوختگي به طور خودسرانه و فقط با تجویز
پزشک مي بایست دارو داده شود.
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عدم استفاده از سیب زمیني/خمیردندادن و....
قرار دادن عضو باالتر از سطح بدن جهت (جبران آب از دست رفته) كه مهمترین نكته در درمان سوختگي است
چون اگر این كار را نكنیم بیمار دچار شوک خواهد شد.
در سوختگي های شیمیایي كه به علت تماس با برخي مواد شیمیایي مثل اسیدها و یا قلیاها است مثل :حالل ها
،سفید كنندهها،مواد رنگي،مواد رنگ بر كه حتماً بایداز دستكش استفاده نمایید.وزخم را با آب شستشو نمایید.
واگر درداخل چشم از این مواد ریخته شده باشد باید با آب بافشار حتماً شسته شود.
اگر مواد خارجي در چشم رفته باشد با یک دستمال تمیز یا آب ان را حذف كنید و اال دیگر خدف جسم خارجي كا
رامدادگر نمي باشد و باید سریع بیمار را به مركز درماني رساند.
*گرمازدگي*:
در اثر ماندن زیاد در گرما ایجاد مي شود دراثر تعریق ،آب و نمک از پوست دفع مي شود.بعضي از نمک ها برای
بدن خیلي مفیدهستند و اگر نباشند حالت گرفتكي و چنگ شدن عضالت برای بدن پیش مي اید كه بدنبال آن
بیمار تشنج مي كند.
عالئم:
گیجي/تهوع /سردرد/رنگ پریدگي/گرفتگي عضالت/نبض خفیف
درمان:
بیمار را در هوای خنک آورده ومایعات فراوان به او مي دهیم .
مسمومیت ها:
در اثر خوردن مواد اسیدی یا قلیایي/یا گیاهان سمي یا داروی زیاد و كال خوردن مواد ی كه بدن قبالً به خوردن آن
عادت نداشته مثل ساندویچ فاسد و ...ایجاد مي شود و یا وایتكس یا آب باطری ماشین و....
عالئم:
درد شكم/تهوع/اسهال/استفراغ/گیجي
درمان:
از خوراندن مایعاتي مثل آبلیمو برای تحریک دستگاه گوارشي اجتناب گردد وبیمار وادار به استفراغ نشود و سریعا
به مركز بهداشتي درماني رسانده شود.
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فصل چهارم
کنترل ناقلین و مديريت پسماند

فراگیران درپایان این فصل بایستي قادرباشند :
.1حشرات و جانوران مزاحم و بیماریزا را بشناسد و راههای مقابله با آنها را فراگیرد.
.2انواع پسماند را نام برده و میزان خطرزایي هر كدام را فراگیرد.

کنترل ناقلین
حشرات جانوراني هستند كه دارنده یک ساختمان حلقه ای با پوشش سخت و غیر قابل نفوذ و از قدیمي ترین
ساكنین كره زمین یعني بیش از دویست و پنجاه میلیون سال است كه مي زیسته است.
از یک میلیون حشره شناخته شده حدوداً  1000گونه آن برای انسان زیان آور است .حشرات بـه  3طریـق در
آزار رساندن به انسان نقش دارند :
. 1حشرات قادرند عوامل مختلف پاتوژن (بیماری زا ) را از مخزن آن گرفته و بروشهای مكانیكي و
بیولوژیكي به انسان انتقال دهند.
.2حشرات با نیش زدن و تحریكات تماسي و ترشح مواد سمي سالمت و آسایش انسان را مي گیرند
.
-3ایجاد ضایعات در گیاهان و محصوالت گیاهي كه از این بحث خارج است .
 انتقال مکانیکی :به انتقال عامل بیماری زا بطور ساده و بدون تغییر شكل و یا تكثیر روی بـدن ناقـل از مكانهـای آلـوده روی مـواد
غذایي یا انسان مي گویند .
 -انتقال بیولوژيکی :
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نوع دیگر ی از انتقال عامل بیماری زا از مخزن آلوده در بدن حشره ناقل تكثیرمي یابد و یا نوعي
تغییر شكل و یا تكامل پیدا مي كند كه انتقال دوره ای نیز نامیده مي شود و در این انتقال یک
دوره كمون وجود دارد كه بین یک تا سه هفته طول مي كشد .
 سوسری ها :سوسری ها به دلیل قدرت تطابق با محیط و شرایط ویژه زندگي كه دارند مي توانند به طیف
وسیعي از مكانهای مهم زندگي انسان از اتاق های مسكوني ،حمام ها و انبارها گرفته تا آشپزخانه ها
و محل های پخت غذا دسترسي داشته باشند و با توجه به اینكه با مدفوع و موادی با آلودگي باال و
سرو كار دارند به راحتي قادرند تا حلقه ارتباطي بسیار مؤثری بین عوامل بیماریزا و محیط انساني و
خود انسانها برقرار كنند.
سوسری ها همه چیز خوارند 1و عالوه بر مواد غذایي انساني از مواد آلي در حال فساد اعم از پس
مانده های مواد غذایي موجود و از زباله و مدفوع انساني و حیواني ومانند اینها تغذیه مي كنند و به
همین دلیل مي تواند بطور مكانیكي عوامل بیماری زای قارچي – باكتریائي – ویروسي – تک یاخته
ای و تخم انگل و  ...به ظروف غذاخوری و مواد غذایي انتقال دهند و در نتیجه بیماریهای روده ای
مانند وبا و حصبه وجذام و اسهالهای خوني و مسمومیت غذایي و بیماریهای انگلي ساكن در روده
انسان را منتقل نماید .
بعضي از سوسری ها ی ماده مواد شیمیایي آلرژی زا از خود ترشح مي كنند كه هم بد بو بوده و هم
ایجاد آلرژی مي نمایند.
انواع سوسری ها
تا كنون بیش از  4000گونه سوسری شناسائي شده اند كه  50گونه به عنوان آفت اهلي شناخته
شده اند  .عمده ترین سوسری های شامل سوسری آلماني ،
سوسری آمریكائي  ،سوسری شرقي مي باشند .
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 سوسری آلمانیاین حشرات در آشپزخانه ها  ،مغازه ها ی مواد غذایي  ،هتلها  ،قنادی ها  ،رستورانها  ،نانوایي ها و
انبار های مواد غذایي  ،كارخانجات تهیه مواد غذایي و  ...پیدا مي شوند در نقاط مرطوب و آلوده به
مواد غذایي مي توانند زندگي كنند .
 سوسری آمريکايیسوسری آمریكایي بعد از سوسری آلماني از
فراوان ترین سوسری های خانگي محسوب
مي شود .سوسری آمریكایي محیط های
گرم و مرطوب همانند زیر زمین ،لوله های
بخار و فاضالب را به سایر محیط ها ترجیح
مي دهد .این نوع سوسری بیشتر در داخل
اماكن مسكوني ،تجاری ،رستوران ها،
فروشگاه های مواد غذایي و نانوایي ها یافت
مي شود.
 سوسری شرقیدر محیط هایي كه خنک و مرطوب ترند ،خصوصاً زیر زمین،
آشپزخانه ،سرویس های بهداشتي و غیره یافت مي شوند .این
نوع سوسری ها نمي توانند از سطح صاف باال بروند .وقتي دمای
هوا پایین مي آید به درون خانه ها هجوم آورده اطراف سطل
آشغال جمع شوند و
مي توانند از طریق سیستم لوله كش فاضالب كوچ كنند.
 اهمیت بهداشتی سوسری ها آزارواذيت:سوسری ها ازآفات مهم خانگي هستند؛ زیراآن ها ازكثافات ،غذاهای فاسد ،پارچه ها وچسب كتاب
هاتغذیه مي كنندآنها قسمتي ازغذای كامالً هضم نشده ی خود رابرمي گردانند و به دفع مدفوع
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روی غذاعادت دارند.همچنین این حشرات ازدهان وغددی كه منافذآن درپوست بازمي شوند ،ماده
ای ترشح مي كنندكه درمسیررفت وآمد ومنابع غذایي ایشان بوی ماندگا رناخوشایندی ایجاد مي
كنند.
 بیماری های منتقله از سوسريهاحضور سوسری ها در محیط زندگي انسان بسیار نامطلوب تلقي مي شود .زیرا آنها عادت كثیفي به
هنگام تغذیه دارند و همواره قسمتي از غذای خورده شده را بر گردانده و به همراه مدفوع خود ،بر
روی مواد غذایي مي ریزند .از طرفي برخي از سوسری ها با ترشح تركیبات سمي كه از غدد بزاقي
آنها ترشح مي شود سبب بدبو شدن غذا ،ایجاد اختالالت تنفسي ای چون آسم درافراد حساس و
حتي عوارض و حساسیت پوستي مي شوند.
سوسری ها به دلیل داشتن رژیم غذایي همه چیز خواری و دفع مدفوع در محیط های نامناسب
زندگي (لوله های فاضالب وتوالت و غیره) مي توانند در انتقال عوامل بیماریزا نقش داشته باشند.
این حشرات با راه رفتن و آلوده كردن ظروف غذا خوری و مواد غذایي باعث انتقال این عوامل مي
شوند .بیماری های مختلفي از جمله وبا ،جذام ،اسهال های خوني ،تیفوئید ،مسمومیت غذایي،
انتقال تخم انگل های روده ای و غیره را به آنها نسبت مي دهند .این موجودات موذی ،ناقلین
مكانیكي عوامل بیماریزا انساني به حساب مي شوند.
روشهای کنترل سوسريها :
 -1كنترل فیزیكي
رایج ترین روشهای كنترل فیزیكي با سوسریهاشامل روشهای زیر مي باشد :
 الف ) ایجاد مكش ب ) استفاده از گرما و سرما ج ) استفاده از گردهای خشک كننده ه ) استفاده از دوركننده ها د ) تله گذاری چ )بهسازی محیط و رعایت اصول بهداشتي كه بهترین روش كنترل مي باشد .الف ) ايجاد مکش :هر وسیله ای كه بتواند ایجاد مكش كند مثل جارو برقي خانگي ؛ جارو برقي صنعتي و
وسایل دیگری از این قبیل مي تواند برای خارج كردن سوسریها از پناهگاهشان مورد استفاده قرار گیرد.
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ب ) استفاده از سرما و گرما :عملیات گرما و سرمادهي مستلزم باال و پایین بردن دمای كل ساختمان است بدین
ترتیب سوسریها در گرمای زیاد یا انجماد كشته مي شوند  .بنابراین جهت حصول به این هدف دمای درون
ساختمان برای چند ساعت باال یا پایین نگه داشته میشود  .استفاده از گازهایي نظیر دی اكسیدكربن یا نیتروژن
مستلزم ضدنفوذ بودن ساختمان است.
ج ) گرد های خشک کننده :موادی وجود دارند كه نام خشک كننده به آنها اطالق میشود این مواد هر جانور یا
جسمي را كه با آنها تماس پیدا كنند خشک مي كنند . .دو ماده موثر از این دسته كه برای كنترل سوسریها استفاده
مي شود خاک دیاتومه و سیلیكا نام دارد.
ه ) استفاده از دورکننده ها  :سبب دورنگهداشتن سوسریهااز محلهای زندگي آنها گشته و مانع انتقال آنها از یک
مكان به مكان دیگر خواهد شد دور كننده ها را مي توان در قفسه ها  ،انبارهای مواد غذایي و انبار كاال و دیگر
محلهایي كه سوسریها بعنوان آفت در آن منطقه هستند بكار برد  .چندین روغن استخراج شده از مواد گیاهي نظیر
روغن نعناع و روغن اكالیپتوس بعنوان دوركننده سوسریها شناخته شده است.
د ) تله گذاری
دو نوع تله جهت مبارزه و كنترل سوسریها استفاده میشود:
د ) 1-تله زنده گیر د) 2-تله كشته گیر
از محلهای مناسب برای قرار دادن تله ها مي توان به موارد زیر اشاره كرد:
 -1زیر یا پشت سنگ توالت فرنگي
 -2زیر دستشویي
 -3زیر سینک ظرفشویي در آشپزخانه
 -4پشت یا زیر یخچال
 -5زیر یا پشت اجاق گاز
 -6پشت كابینت های آشپزخانه
 -7اطراف آبگرمكن
 -8زیر ماشین لباسشویي و ظرفشویي
برای یک آپارتمان معمولي تعداد  15 – 10عدد تله پیشنهاد مي شود .
فا یده كاربرد تله این است كه سیمای كاملي از حشرات به دام افتاده رااز نظر جنس و مرحله زندگي آنها در اختیار
مي گذارد كه در امر مبارزه و كنترل سوسریها حائز اهمیت است .
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چ. -بهسازی محیط و رعايت اصول بهداشتی
رعایت مواردزیر در كنترل جمعیت سوسریها موثر است :
 -1تمام راه های نفوذ سوسری ها را شناسایي كرده و درز گیری كنید .تمام حفره ها و درزهای اطراف ستونها،
پنجره ها ،درها،لوله ها ،دیوارها ،سقفها ،كفپوشها را بوسیله سیمان ویا بتونه مسدود كنید.
 -2نشتي ها را شناسایي كرده و آنها را تعمیر كنید.
 -3كاغذ دیواریهای جدا شده از دیوار را مرمت كنید-موزاییک ها ،كاشي ها ،سرامیک ها و سنگ ها ی شكسته
ولق را تعمیر كنید.
 -4خار وخاشاک و برگ های اطراف خانه را جمع آوری كنید.
 -5شاخه هایي كه با دیوار خانه در تماس هستند را هرس كنید.
 -6توده های چوب را بدور از خانه انبار كنید.
 -7پنجره و درهای ورودی را به حالت باز رها نكنید .به روی پنجره ها و دریچه های كولر و هواكش ها حتما
توری نصب كنید.
 -8خرده های نان و غذا را فورا از روی زمین جمع كنید .چنانچه مواد غذایي مایع بروی زمین و یا فرش
ریخت فورا آن را تمیز كنید.
 -10اسفنج (ابر) و دستمالهای مرطوب را در كیسه های در بسته نگه داری كنید.
 -11پشت و زیر یخچال و اجاق گاز را هر چند وقت یكبار تمیز كنید.
 -12مواد غذایي را درون ظرفهای پالستیكي قطور و یا شیشه ای دربسته نگه داری كنید .به خاطر داشته
باشید سوسری ها قادرند ظروف مقوایي و یا از جنس پالستیک نازک را بجوند.
 -13ظروف غذاخوری را در درون سینک ظرفشویي به حال خود رها نكنید و از انباشته شدن آنها جلوگیری
كنید.
 -14روی چاهک ها آشغالگیر پالستیكي قرار دهید.
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 -15زباله ها را درون كیسه و در سطل زباله دردار با درب محكم قرار دهید.
 -16در صورت باال بودن رطوبت در خانه از دستگاه های رطوبت زدا استفاده كنید.
 -17هر از چند گاهي آشپزخانه ،توالت وحمام را نظافت كرده و بشویید.
 -18پس از كوددهي باغ و باغچه حتما روی كودها شن و یا خاک بریزید.
 -19ظروف غذا را كامال با مایع ظرفشویي بشویید تا اثر چربي روی آنها باقي نماند.
-21شبها روی سوراخ (كفشور) سینک (لگن) آشپزخانه و كاسه دستشویي درپوش(توپي) قرار دهید.
 -22دور چارچوب پنجره ها ودربها نوارهای درزگیر نصب كنید.
 -23از انباشته كردن روزنامه و مجالت خودداری كنید.
 -24لوله هایي كه چگالش آب روی آنها زیاد است را عایق بندی كنید.
.2مبارزه شیمیايی :
كنترل شیمیایي سوسری ها با حشره كش به چند دلیل مشكل است .دلیل اول ایجاد مقاومت
حشره نسبت به حشره كشي است كه به طور معمول استفاده مي شود  .به عالوه ،بسیاری از حشره
كش ها آنها را دور مي كنند ،بنابراین هیچ تماسي با این مواد ندارند و اثركنترل شیمیایي موقتي
است و این روش فقط وهمزمان با مدیریت محیط روش مناسب مي باشد و باید توسط افراد یا
شركت های با تجربه و دارای مجوز صورت گیرد.
ساس تختخواب
ساس های تختخواب بطور طبیعي ناقل هیچیک از بیماریهای انساني نیستند ،ولي افراد حساس در
اثر گزش ساس ممكن است دچار عوارض پوستي و آلرژیک شدید شوند .اولین تماس با ساس ممكن
است همراه با واكنش های جزئي و یا حتي واكنش های پوستي باشد.با توجه به اینكه ساس های
تختخواب در تمام مراحل زندگي خود خونخوار بوده و شب فعال هستندو قادرند تا از روی لباس و
مالفه نیز اقدام به خونخواری نمایند و با توجه به اینكه بیشترین زمان استراحت انسان نیز شب مي
باشد ،لذا تقارن زمان فعالیت ساس با زمان استراحت انسان ،مي تواند اوقات آزار دهنده ای را برای
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انسان بوجود بیاورد .به همین دالیل كنترل ساس از اهمیت قابل توجهي برخوردار است.چهارچوب
پنجره ها ،پشت قاب عكس ،درز و شكاف داخل دیوار ،اثاثیه منزل ،پشت كاغذ دیواری ها و صفحات
چوبي یا زیر فرش و موكت و حتي چینهای پرده بهترین پناهگاه برای ساس مي باشد.مدفوع این
حشرات به صورت لكه های قهوه ای تیره یا سیاه رنگ روی ملحفه  ،دیوار و یا كاغذ دیواری قابل
مشاهده است .خانه های دارای آلودگي شدید به ساس بوی نامطبوع دارند .
روش های کنترل ساس تختخواب :
 بهسازی محیط و رعايت اصول بهداشتیآلودگي خفیف به ساسها را مي توان با رو شهای ساده ای نظیر تمیز كردن كامل محل آلودگي،
ریختن آب جوش روی محلهای آلوده و قرار دادن در معرض نور خورشید بر طرف نمود.
كه ساس از سطوح چوبي براحتي باال میرود جهت كنترل آنها میتوان پایه های تختخواب را با روغن
چرب نمود و یا پایه های تخت را در داخل صفحات فلزی قرار داده و تخت ها رابا فاصله از دیوار
قرار گیرد.جهت آلودگي زدایي ملحفه ها و روبالش های آلوده به ساس مي توان از جاروبرقي
استفاده نمود و پرده های آلوده را با آب داغ شستشوداد و یا ملحفه ها را مي توان در یک كیسه
نایلوني سیاه در آفتاب قرار داد.
کنترل شیمیايی:
كنترل شیمیایي ساس ها با حشره كش به چند دلیل مشكل است  .دلیل اول ایجاد مقاومت حشره
نسبت به حشره كشي است كه به طور معمول استفاده مي شود  .به عالوه  ،بسیاری از حشره كش
ها آنها را دور مي كنند  ،بنابراین هیچ تماسي با این مواد ندارند و اثر كنترل شیمیایي موقتي است
و این روش فقط وهمزمان با مدیریت محیط روش مناسب مي باشد و باید توسط افراد یا شركت
های با تجربه و دارای مجوز صورت گیرد

حشرات بیماری زا:
پشه خاکی ،ناقل سالک :بدنش از مو پوشیده شده ،كوچک است لذا قادر است از پشه بندهای
درشت بافت عبور كند .در هر نوبت بین  100تا  150عدد تخم مي گذارد ،برای تخم گذاری نیاز به
آب ندارد ،مواد آلي در شرف فساد كفش های كهنه ،چوبهای خیس ،قوطي های كنسرو ،جعبه های
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چوبي درگوشه و كنار باغها ،زیزمیني ها انبار های مرطوب .یا زیر پل ها ،جایگاه مناسبي برای
مخفي شدن وتخم گذاری این دسته از حشرات محسوب مي شوند .پشه خاكي ،روی خاک و زیر
فرش نیز قادر به تخم گذاری مي باشد .بنابراین مزاحمت شبانه دارند .درفصل گرما شیوع پیدا مي
كنند.چون نیش آنها كوتاه است از روی لباس قادر به نیش زدن نمي باشند .بطور خالصه پشه های
ماده هر دو تا سه روز یک بار خونخواری دارند كه آن هم به هنگام عصر وشب میباشد .پشه نر از
شیره گیاهي تغذیه مي كند .محل استراحت آنها در طول روز شكا ف ها و درروی سطوح دیوارها،
الی پوسته درختها وغیره مي باشد .پشه خاكي بیشتر در خاک های نرم ومرطوب تخم ریزی مي
كند و دوره الروی آن در خاک طي مي شود .پشه خاكي عالوه بر بیماری سالک ناقل بیماریهای
دیگری نیز مي باشد.
کَک ها :حشرات كوچک بي بالي هستند كه هر دو جنس نر وماده آن خونخوار بوده واز روزی یكبار
تا چند روز یكبار خونخواری دارند .بیشتر زیر فرش های مرطوب زندگي مي كنند.گونه هایي از این
حشره روی موش ،گربه ،سگ وحیوانات دیگر زندگي كرده و پس از مرگ حیوان سراغ انسان
وحیوانات دیگر مي روند .اشاعه طاعون از خطرات كک ها مي باشد.
شپش  :شپش ها به رطوبت و درجه حرارت بدن انسان عادت دارند لذا تعویض مرتب لباس مي
تواند در كاهش آلودگي موثر واقع گردد .آب  70درجه در مدت 1دقیقه و آب  55درجه در مدت
 10دقیقه باعث نابودی آنها در لباس ومالفه و ...مي گردد.
پشه و مگس
پشه و مگس عامل انتقال بسیاری از بیماریها مانند بیماریهای چشمي ،بیماریهای رودهای و غیره هستند .به
دلیل اینكه بنابراین مبارزه با آنها از اهمیت زیادی برخوردار است و باید دانست كه مهمترین مسئله در مبارزه با این
حشرات جمعآوری ،نگهداری ودفع بهداشتي زباله و فاضالب است.
راههای مبارزه :
 -1نصب توری بر پنجرهها ،دربها و سوراخهای تهویه
 -2استفاده از طعمۀ مگس به صورت رشته تسبیحي و نوار پالستیكي
 -3به كاربردن پشه بند روی تختخواب وگهوارۀ بچه
 -4كشتن مگسها توسط مگسكش دستي یا كاغذهای چسبي
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 -5احداث توالتهای بهداشتي به منظور پرهیز از دفع مدفوع در فضای آزاد
 -6تمیز نگهداشتن توالت و پوشیدن سره آن بعداز استفاده
 -7نگهداری زباله در زبالهدان دربدار
 -8تمیز نگهداشتن مراكز تهیه ،توزیع و فروش مواد غذایي
 -9پوشانیدن روی مواد غذایي یا نگهداری آنها در ظروف سربسته
 -10نظافت محیط زندگي و كوچهها و معابر روستا و جمعآوری زباله حداقل یک روز در میان و دفع بهداشتي
زباله
 -11دفع بهداشتي لجن و فاضالب
 -12جلوگیری ا زجمع شدن فا ضالب در منزل و هدایت آن توسط نهرهای پوشیده با شیب مناسب به محل
دفع فاضالب
 -13تسطیح و پركردن گودالها برای جلوگیری از جمع شدن آب باران و به طور كلي بهسازی محیط
موش
موش از جمله جوندگاني است كه از دو جنبه دارای اهمیت است :الف ـ اقتصادی ب ـ بهداشتي
الف ـ از نظر اقتصادی:
خسارت موش به مزارع ،محصوالت كشاورزی و مواد غذایي ،از بین بردن و ضایع نمودن كاال و اشیاء ،از بین بردن
كابلهای برق و تلفن و ایجاد آتشسوزی ،هر ساله میلیونها تومان خسارت به بار ميآورد.
ب ـ از نظر بهداشتي:
 .1روی بدن موشها ،كک و كنههای ریزی زندگي ميكنند كه انتقال دهنده طاعون ،تیفوس موشي و برخي از
مسومیتهای غذایي به انسان است
 .2فضله موش ،غذا را آلوده ميسازد
 .3موش ميتواند بیماری یرقان یا ادرار خوني را از طریق ادرار خود منتقل سازد
 .4گازگرفتگي موش ممكن است منجر به انتقال بیماری تب گازگرفتگي موش شود.
برای مبارزه با موش ،مؤثرترین راه ،بهسازی محیط است .راههای دیگری از جمله استفاده از سموم ،تله و
استفاده از دشمنان طبیعي آنها (مثل گربه) وجود دارد .ولي همانطور كه گفته شد بهترین و مؤثرترین روش،
بهسازی محیط است.
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موش برای تولیدمثل و زیاد شدن جمعیت احتیاج به غذا ،آب و پناهگاه دارد .در صورتیكه با سالمسازی محیط،
شرایط را نامناسب سازیم تا موش به این سه عامل دسترسي نداشته باشد ،بزرگترین گام را برای پیشگیری و مبارزه
با این حیوان موذی برداشته ایم .بنابراین بهسازی محیط یعني نامناسب نمودن محیط برای جذب و تكثیر موش.
بدین منظور اقدامات ذیل توصیه ميشود:
زباله در ظروف سربسته نگهداری شده و بموقع دفع گردد.
سوراخهای بزرگتر از  6میليمتر در منزل یا محیط كار با سیمان مسدود شود.
یک نوار  10سانتيمتری از پالستیک صیقلي در پایین پنجرهها نصب گردد.
شاخه درختهایي كه خیلي نزدیک به سقف اماكن است ،بریده شود.
اطراف اماكن كامالً تمیز و خالي از وسائل اضافي باشد
ساختمان انبارها ،رستورانها ،مغازهها و محلهای نگهداری مواد غذایي برای جلوگیری از ورود موش،
مجهز شده باشند.
مجاری فاضالب ،آبهای سطحي و كابلهای برق دارای حفاظهای مناسب باشند تا از ورود موش به
اماكن جلوگیری شود.
مواد غذایي در شیشهها ،قوطي و پیتهای كامالً سربسته نگهداری شوند.
از نشت آب جلوگیری شود (شیرهایي كه چكه ميكنند ،تعمیر شوند).
گونيهای غالت روی پایه قرار گیرند و هر دو ماه یكبار جابجا گردند.
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مدیریت پسماند
روند رو به گسترش تولید پسماندها از یک سو و فقدان استراتژی و قانونمندی الزم برای مدیریت این مواد  ،از
سوی دیگر بسیاری از مناطق كشور را با مشكالت جدی مواجه كرده و لطمات و خطرات زیست محیطي زیادی
به همراه داشته است .صرف نظر از جمع آوری پسماندها در داخل شهرها كه نسبتاً مطلوب انجام مي شود ،در
بیشتر موارد دفع آن ها با مشكل مواجه بوده و پسماندها معموال به صورت غیر بهداشتي دفن مي شوتد
پسماندهای خطرناک از جمله پسماند پزشكي نیز در بسیاری از موارد همراه با سایر پسماندها دفن شده و یا
در مناطق مختلف تلنبار یا پراكنده مي شوند كه از این طریق بسیاری از منابع آب سطحي و زیرزمیني آلوده
شده و اكوسیستم های طبیعي و سالمت مردم با لطمات فراوان مواجه شده است.
تعريف مديريت پسماند:
مدیریت پسماند عبارتست از مجموعه مقررات منسجم و سیستماتیک شامل تولید ،ذخیره ،جمع آوری ،حمل و
نقل ،پردازش و دفع مو اد زایدمي باشد كه منطبق بر اصول زیست محیطي و بهداشت عمومي بوده و هدف آن
كاهش مخاطرات است كه شامل روابط پیچیده میان بخشي بین رشته هایي مانند برنامه ریزی شهری ،اقتصاد،
جغرافیا ،جامعه شناسي ،ارتباطات ،آمار ،بهداشت ،محیط زیست و مهندسي عمران مي باشد.
انتخاب و كاربرد تكنیک ها ،روش ها و برنامه های مدیریتي مناسب جهت دستیابي به اهداف ویژه مدیریت
پسماند را مدیریت جامع پسماند گویند.
 4گزینه در مدیریت پسماند قابل ذكر است :
 1كاهش در مبدا تولید
 2بازیافت و كمپوست
 3سوزاندن
 4دفن در زمین
تعريف پسماند :
پسماند یا زباله به مواد جامد ،مایع و گاز( غیر از فاضالب) گفته مي شود كه بطور مستقیم یا غیر مستقیم
حاصل فعالیت انسان بوده و از نظر تولید كنــنده زاید تلقي مي گردد و به علت بال استفاده و یا ناخواسته
بودن به دور انداخته مي شوند .

مواد زايد جامد شهری :
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مواد زاید غیرخطرناكي كه در مناطق مسكوني ،تجاری ،مؤسسات و صنایع سبک تولید مي شوند .این زباله ها
شامل پسماند فرآیندهای صنعتي ،زباله های كشاورزی ،معدن و لجن فاضالب و زباله های خدمات شهری نمي
شود.

گروه بندی پسماند ها :


طبق قانون پسماندها به پنج گروه تقسیم می شوند:

 - 1پسماندهای عادی :به پسماندهایي گفته مي شود كه به صورت معمول از فعالیت های روزمره انسان ها در
شهرها ،روستاها و خارج از آْنها تولید مي شود .از قبیل زباله های خانگي و نخاله های ساختماني .
- 2پسماندهای پزشكي  :به كلیه پسماندهای عفوني و زیان آور ناشي از بیمارستانها ،مراكز بهداشتي ،درماني،
آزمایشگاههای تخصصي طبي و سایر مراكز مشابه گفته مي شود.
 - 3پسماندهای ویژه :به كلیه پسماندهایي گفته مي شود كه به دلیل باال بودن حداقل یكي از خواص خطرناک
از قبیل سمي بودن ،بیماری زایي ،قابلیت انفجار یا اشتعال ،خورندگي و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته
باشد.
 - 4پسماندهای كشاورزی :به پسماندهای ناشي از فعالیت های تولیدی در بخش كشاورزی گفته مي شود از
قبیل فضوالت ،الشه حیوانات ،محصوالت كشاورزی فاسد یا غیر قابل مصرف.
- 5پسماندهای صنعتي :به كلیه پسماندهای ناشي از فعالیت های صنعتي و معدني ،پسماندهای پاالیشگاهي،
صنایع گاز ،نفت و پتروشیمي و نیروگاهي و امثال آن گفته مي شود از قبیل براده ها ،سرریزها و لجن های
صنعتي .

پسماند های شهری:


در متون آموزشي و كتب از تعاریف و طبقه بندیهای مختلفي برای توضیح اجزاء مواد زاید جامد
شهری استفاده شده است .تعاریف ارائه شده در زیر ميتواند به عنوان یک راهنما برای شناسایي
اجزاء مواد زاید شهری مورد استفاده قرار گیرد.



زایدات غذایي به قسمت فسادپذیر زباله كه معموالً از زایدات گیاهي ،تهیه و طبخ و یا انبار كردن
مواد غذایي به دست ميآید ،اطالق ميشود .كمّیت پس مانده های غذایي در طول سال متغیر بوده و
در ماه های تابستان ،كه مصرف میوه و سبزی بیشتر است ،به حداكثر ميرسد .پس مانده های
غذایي مهم ترین قسمت زباله است ،چرا كه از یک سو به دلیل تخمیر و فساد سریع ،بوهای نامطبوع
تولید كرده و محل مناسبي برای رشد و تكثیر مگس و سایر حشرات و جوندگان است و از سوی
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دیگر به دلیل قابلیت تهیه كود از آن (كمپوست) حائز اهمیت است .قابل ذكر است كه میزان پس
مانده های فسادپذیر در زباله های شهری ایران بین  35تا  76درصد گزارش شده است.


آشغال به قسمت فساد ناپذیر پسماند به جز خاكستر گفته ميشود .آشغال در پسماند معموالً شامل
كاغذ ،پالستیک  ،قطعات فلزی ،شیشه  ،چوب و موادی از این قبیل ميشود .آشغال را ميتوان به دو
بخش قابل اشتعال و غیرقابل اشتعال تقسیم كرد.



خاكستر باقیمانده حاصل از سوزاندن زغال  ،چوب و دیگر مواد سوختني كه برای مقاصد صنعتي ،
پخت و پز و یا گرم كردن منازل بكار ميرود گفته ميشود.



زایدات ناشي از تخریب و ساختمان سازی به زایدات حاصل از تخریب ساختمان ،تعمیر اماكن
مسكوني  ،تجاری  ،صنعتي ،و یا سایر فعالیتهای ساختمان سازی اطالق ميشود



زباله های ویژه این قسمت از پسماند ها شامل مواد حاصل از جاروب كردن خیابانها و معابر ،برگ
درختان ،اجساد حیوانات مرده و موادی كه از وسایل نقلیه به جای مانده است ميشود.

پسماند های صنعتی:


پسماند های صنعتي ،مواد زاید ناشي از فعالیتهای صنعتي هستند ومعموالً شامل فلزات ،مواد
پالستیكي ،مواد شیمیایي و باالخره زباله های ویژه و زباله های خطرناک هستند .كه عمل جمع
آوری ،حمل و نقل و دفع آنها ضوابط خاص و مقررات ویژه ای را به خود اختصاص داده است .

پسماند های خطرناك:
 مواد زاید خطرناک ،مواد زاید جامد یا مایعي هستند كه به علت كمّیت ،غلظت و یا كیفیت فیزیكي،
شیمیایي و یا بیولوژیكي مي توانند باعث افزایش میزان مرگ و میر و یا بیماریهای بسیار جدی شوند.
براساس تعریف آژانس حفاظت محیط زیست آمریكا زباله های خطرناک به مواد زاید جامدی اطالق
مي شود كه بالقوه خطرناک بوده و یا اینكه پس از طي مدت زماني موجبات خطر را برای محیط زیست،
فراهم مي كنند .زباله های خطرناک معموالً یكي از مشخصات قابلیت انفجار ،احتراق ،خوردگي ،واكنش
پذیری و سمي را دارا بوده و اغلب تحت عنوان مواد زاید رادیواكتیو ،پس ماند های شیمیایي ،زایدات قابل
اشتعال ،زایدات بیولوژیكي و مواد منفجره دسته بندی ميشوند:
 از منابع عمده زایدات بیولوژیكي ،بیمارستانها ،آزمایشگاه ها و مراكز تحقیقات پزشكي هستند .زباله های
بیمارستاني به دلیل آنكه حاوی زایدات پاتولوژیكي ،مواد زاید رادیواكتیو  ،زایدات دارویي ،مواد زاید
عفوني ،مواد زاید شیمیایي و بعضا ظروف مستعمل تحت فشار هستند ،از منابع عمده ،زباله های خطرناک
در شهرها محسوب ميشوند  .تكنولوژی جمع آوری ،دفع و یا احیای این مواد در مقایسه با پسماند های
شهری و خانگي تفاوت بسیار دارد و باید جداگانه مورد توجه قرار گیرد.
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پسماند های بیمارستانی(پزشکی):
 پسماند های بیمارستاني یا پزشكي شامل موادی هستند كه با توجه به نوع كار و وظیفه در هر بخش
بیمارستاني ،متفاوت ميباشند .مثالً پسماند بخش عفوني یا اطاق عمل ،با مواد زاید آزمایشگاه یا بخش
رادیولوژی ،تفاوت محسوسي دارد  ،پسماند بخشهای مختلف بیمارستانها به گروه های مختلفي تقسیم
ميشوند كه از جمله:
 .1پسماند های معمولي بیمارستان عموماً شامل زباله های مربوط به بسته بندی مواد و دیگر زباله های
پرسنل شاغل در بیمارستان و خوابگاه های آنهاست.
 .2پسماند های عفوني شامل خون و چرک و مواد دفعي بدن همچون نمونه های مدفوع و ادرار و غیره جزو
این گروه از مواد زاید ،محسوب ميشوند.
 .3پسماند های تیز و برنده مثل تیغ و سوزن های تزریق كه در ظرفي بنام سفتي باكس جمع آوری مي
شوند .
 .4مواد زاید رادیواكتیو شامل جامدات ،مایعات و گازها بوده و دربرخي از بخشها و آزمایشگاه های
بیمارستانها وجود دارند كه جمع آوری و دفع آنها دارای خصوصیات ویژه ای است.
 .5مواد زاید شیمیایي شامل جامدات ،مایعات و گازهای زاید ميباشد كه به وفور در بیمارستانها وجود دارد،
در بخش های تشخیص و آزمایشگاه ها ماحصل نظافت و ضدعفوني بیمارستان ،وسایل و ابزار تنظیف و
ضدعفوني به انضمام داروها و وسایل دور ریختني اطاق عمل بخش دیگری از این فضوالت را تشكیل
ميدهند .مواد زاید شیمیایي ممكن است خطرناک باشند.

اجزای مديريت پسماند :
 تولید پسماند

Waste Generation

 ذخیره سازی

Waste Storage

 جمع آوری

Waste Collection

 حمل و نقل

Waste Transportation

 بازیافت و پردازش Waste Processing and recycling
 دفع نهایي

Waste Disposal
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راه های کنترل تولید پسماند :


تولید ،اولین عنصر بخش یک سیستم مدیریت پسماند است .تولید مواد ،یک نقش اساسي و كلیدی در
كل سیستم دارد .كنترل تولید پسماند به دو طریق كمي و كیفي مي باشد .اصوالً مشكل اصلي جوامع
تولید روزافزون مواد زاید است .به طور كلي كم كردن تولید زایدات ،احتیاج به انجام یک انقالب در صنایع
و طر ز نگرش ما به منابع طبیعي دارد .منابع طبیعي باید با حداقل تخریب مورد بهره برداری قرار بگیرند.
تولید باید به اندازه مصرف و متناسب با آن باشد .در مصرف باید نهایت صرفه جویي را بعمل آورد.

اهمیت جمع آوری و دفع پسماند :
الف)جنبه ی بهداشتی
)1آلودگی هوا
)2آلودگی آب
)3آلودگی خاك
)4جلب وپرورش حشرات
)5جلب و پرورش جوندگان
ب)جنبه ی اقتصادی
ج)جنبه ی زيبايی شناختی محیط

جمع آوری به طور کلی به دو روش انجام می شود:
الف)جمع آوری خانه به خانه :در این سیستم جمع آوری زباله و انتقال مواد زائد به صورت مستقیم به مركز دفع
نهایي انجام مي گیرد ،كه از نظر بهداشتي خیلي مهم است.
معايب :در بسیاری از مناطق شهری به دلیل بافت قدیمي ،عدم امكان تردد وسایل و یا به دلیل كمبود امكانات
استفاده از این روش عملي نیست.
ساعت جمع آوری در این روش  24ـ 22مناسب است و حداقل هفته ای سه بار در تابستان و دو بار در زمستان
انجام مي گیرد.
ب)استفاده از کانتینرهای موقت:
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)1سیستم کانتینر ثابت ( :)S.C.Sدر این روش كانتینر را در مركز ثقل مواد تولید شده مستقر مي كنند .زباله توسط
مردم یا ماموران شهرداری بار گیری شده و سپس كامیون ها طبق برنامه ی از پیش تعیین شده جهت تخلیه ی
آنها اقدام مي كنند.
)2سیستم کانتینر متحرك ( :) H.C.Sدر این روش كانتینر های حاوی زباله را توسط كامیون های ویژه به محل
ایستگاه انتقال و یا به محل اصلي دفع منتقل مي كنند و پس از تخلیه به محل اولیه بر مي گردانند یا یک كانتینر
خالي را جایگزین آن مي كنند

برخی از انواع روش های دفع پسماند :
 دفن بهداشتي پسماند
 سوزاندن
 بازیافت و تهیه كود گیاهي ( كمپوست )
 جداسازی پسماند برای تغذیه دام و طیور

الزامات دفن بهداشتی پسماند :
 انتخاب محل مناسب
 جهت وزش باد
 وضعیت توپوگرافي منطقه ( پستي و بلندی منطقه )
 شرایط جوی
 محصور نمودن محل دفن

خطرات دفن پسماند :
 مهمترین خطر دفن پسماند  ،آلوده شدن آب های سطحي و زیر زمیني توسط آن است  .در صورتي كه
زباله در گودالي دفن شود كه آب سطحي در نفوذ به عمق زمین با آن برخورد كند و یا آب زیر زمیني در
حركت جانبي خود با آن تماس پیدا كند ،شیرابه به وجود مي آید كه عالوه بر آنكه یک مایع سمي است ،
احتمال دارد آالینده های باكتریایي را نیز با خود حمل كند.
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 جمع آوری و دفع بهداشتي زباله ها از افزایش سگهای ولگرد  ،موش  ،سوسک  ،مگس و میكروبهای
بیماریزا در محیط زندگي انسان پیشگیری مي كند.

پسماند سوزی :
 در استفاده از روش سوزاندن باید دقت شود تا مواد باقیمانده حاصل از سوختن نیز دفن شود  ،زیرا ممكن
است به علت حرارت پایین  ،زباله بخصوص پسمانده های غذایي كامالً نسوزد و باعث آلودگي محیط
گردد.

تهیه کود گیاهی ( کمپوست ):
 روش های تهیه كمپوست:
 -1قرار دادن مواد زائد آلي در داخل چاله
 -2قرار دادن مواد زائد آلي به صورت پشته

فوايد بازيافت :
 باعث صرفه جویي در هزینه ،انرژی ،منابع طبیعي و كاهش آلودگي محیط مي گردد.
 فروش مواد بدست آمده مخارج جمع آوری و سایر هزینه ها را جبران مي كند.
 برای دفع صحیح و بهداشتي بایستي پسماند را با توجه به جنس اجزای تشكیل دهندۀ آن جداسازی كرد
 .مثالً پس ماند ه های گیاهي و حیواني را برای ساخت كود و كمپوست  ،شیشه را برای تبدیل و بازیافت
آن  ،كاغذ را برای استفاده مجدد در ساخت كاغذ و مقوا  ،در محل های جداگانه گذاشت  .از این مواد بي
مصرف با انجام اعمال و تغییراتي بر روی آنها مي توان دوباره استفاده كرد.
 معموالً به ن امه ها و دست نوشته های بدرد نخور و آگهي های تبلیغاتي به عنوان خطری زیست محیطي
فكر نمي كنیم فقط وجود آنها را مزاحمت به حساب مي آوریم  .ولي اگر یكسال تمام كاغذهای ناخواسته
(به ازای هر نفر ) جمع آوری شود معادل  1/5اصله درخت خواهد بود و اگر همه این كار را انجام دهند
مجموع كل آن به صد میلیون اصله درخت در سال مي رسد .كاغذ بازیافت شده مي تواند به سهولت و
بدون افت كیفیت جانشین كاغذ تازه شود.
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شیشه ای كه امروز دور انداخته مي شود ممكن است پس از هزار سال دیگر هم روی زمین قرار داشته
باشد  .برای تولید شیشه مقدار زیادی ا نرژی به مصرف مي رسد و این در حالي است كه با بازیافت شیشه
های قدیمي عالوه بر استفاده از شن و ماسه كمتر انرژی كمتر  ،نیز مصرف خواهد شد.

مشخصات(بهداشتی) مخازن جمع آوری پسماند :
 قابل شستشو باشد.
 از جنس مقاوم و زنگ نزن و مجهز به درب محكم باشد.
 دارای حجم مناسب باشد .به طوری كه پس از پر شدن توسط شخص قابل حمل باشد.
 غیر قابل نفوذ باشد تا شیرابه پسماند به بیرون نشت نكند.
 سطل زباله باید مجهز به دستگیره در دو طرف باشد تا حمل آن آسان صورت گیرد.

توصیه های بهداشتی دفع پسماند :
 جمع آوری روزانه پسماند در ظرف های بهداشتي
 استفاده از كیسه زباله
 نسوزاندن الستیک و مواد پالستیكي و قوطي های اسپری
 استفاده از ظروف با حجم مناسب
مشکالت دفع غیر بهداشتی پسماند :
 محل مناسب جذب و تكثیر و رشد انواع حشرات و جوندگان
 آلودگي آب :به طور كلي آالینده هایي كه از طریق زباله مي توانند وارد منابع آبي شوند شامل انواع
تركیبات سمي مانند سرب  ،جیوه  ،آرسنیک و انواع رنگ های شیمیایي  ،اسیدها  ،قلیاها  ،شوینده ها و
تركیبات نفتي و عوامل بیماری زا مي باشند.
 آلودگي خاک :انواع پالستیک كه باعث جلوگیری از رسیدن آب  ،مواد غذایي و هوا به ریشه های گیاهان
شده و آنها را از بین مي برد.
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 آلودگي هوا :در اثر تخمیر یا تجزیه بي هوازی زباله گازهای آالینده ای مانند CH4-CO2-CO-SH2
تولید مي شوند همچنین احتراق عمدی و غیر عمدی زباله كه حاوی كاغذ  ،كارتن  ،چوب  ،پالستیک ،
الستیک و انواع تركیبات نفتي هستند در آلودگي هوا تاثیر دارند.

فصل پنجم:
بهداشت آب و فاضالب:

فراگیران درپايان اين فصل بايستی قادرباشند :
.1تعریف آب آشامیدني سالم را بداند.
.2منابع تامین آب را نام برده وبه اختصار توضیح دهد.
.3بیماری های مرتبط با آب را بشناسد وراههای انتقال آن راتوضیح دهد.
.4راههای دفع فاضالب را فرا گرفته و بیماریهای ناشي از دفع غیر بهداشتي آن را فرا گیرد.

بهداشت آب و فاضالب:
گردش آب در طبیعت – چرخه آب:
چرخه آب یک جریان مداوم حركت بین زمین ،اقیانوس  ،رودخانه ها و نهر ها و جو زمین ( اتمسفر) است.
چرخه آب نقطه آغاز و پایاني ندارد .بخار متراكم شده ،ابرها را تشكیل مي دهد كه در شرایط مناسب منجر به
بارش مي شود .باران به سطح زمین فرو مي ریزد و به خاک نفوذ پیدا مي كند یا به صورت رواناب جریان مي یابد.

منابع تأمین آب :
ریزش های جوی ناشي از گردش آب در طبیعت در سطح زمین باعث به وجود آمدن آب اقیانوسها،
دریاها ،رودخانهها ،نهرها و آبهای زیرزمیني شده است.
ریزشهای جوی منجر به تشكیل منابع آبهای سطحي و زیرزمیني ميگردد :
 )1آبهای سطحی:
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قسمتي از آب حاصل از نزوالت جوی نظیر آب باران و آب حاصل ازذوب برف در سطح زمین روان شده
وجریانهای سطحي را بوجود ميآورد .این جریانها به هم ميپیوندند و رودخانهها را تشكیل ميدهند.
 )2آبهای زيرزمینی ( چاه ،چشمه ،قنات ) :
بخشی از آب های سطحی ناشی از بارش باران و برف و تگرگ در اثر نیروی جاذبه وارد محیط
متخلخل خاك شده و به سمت پايین حرکت می کند .وقتی اين آب ها به يک اليه نفوذ ناپذير
مانند رس يا سنگ برخورد می کند در روی اين اليه انبار می شود و مخازن طبیعی آب يا همان
سفره آب های زير زمینی را تشکیل می دهد.
 -2-1روش های طبیعی بهره برداری از منابع آب زير زمینی :
چشمه ها  :حاصل تخلیه طبیعي سفره آب زیر زمیني مي باشد  .هر گاه آب زیر زمیني سطح
زمین را قطع كند آب در سطح زمین جاری مي شود و چشمه به وجود مي آید.
 -2-2روش های مصنوعی بهره برداری از منابع آب زير زمینی :
چاه  :چاه مجرای استوانه ای قائمي است كه در زمین حفر مي شود و سطح زمین را به یک مخزن
آب زیرزمیني متصل ميكند.
قنات  :قنات ( عربي ) یا كاریز ( فارسي ) عبارت است از یک مجرای زیرزمیني با شیب كم همراه با
تعدادی چاه قائم به نام میله كه درزمین حفر مي شوند تا آب زیر زمیني را به زمین هدایت كند.
تعريف آب آشامیدنی
آب آشامیدني آب گوارایي است كه عوامل فیزیكي ،شیمیایي و بیولوژیكي و رادیونوكلوئیدی آن در
حدی باشد كه آشامیدن آن ،عارضه سوئي در كوتاه مدت و یا دراز مدت در انسان ایجاد نكند.
ترکیبات موجود در آب :
آبي كه ما مي نوشیم حاوی امالح و تركیباتي است كه به چند گروه تقسیم مي شوند :
 )1ذرات معلق
شامل ذرات معلق زنده و غیرزنده كه در آب به صورت معلق یافت مي شوند .این نوع ناخالصي را مي
توان در سه گروه ،تقسیم بندی و مطالعه نمود:
الف) ذرات معلق زنده بیماری زا مانند عوامل بیماری زای وبا ،حصبه ،شبه حصبه ،انواع اسهال ها،
تخم انگل ها مانند آسكاریس و عامل كیست هیداتیک و ویروس ها
منشاء اصلي این دسته از ناخالصي ها فاضالب شهری و حضور حیوانات اهلي یا وحشي در مجاورت
منابع آب مي باشد.
ب) ذرات معلق زنده غیربیماری زا مانند باكتری های ساپروفیت ،اغلب جلبک ها و تک سلولي هایي
106

كه در طبیعت به وفور پیدا مي شوند.
ج) ذرات معلق غیرزنده مانند رس كه ناشي از فرسایش سطح زمین و حوزه های آبریز مي باشد.
 2ـ مواد محلول
این دسته شامل امالح معدني ،تركیبات آلي و گازهای محلول مي باشند كه مي توان آن ها را به
صورت زیر گروه بندی نمود:
الف) امالح محلول معدني كه اغلب به صورت امالح كلسیم ،منیزیم ،سدیم ،آهن ،منگنز و ...مي
باشد كه وجود بیش از حد برخي از آن ها مصرف آب را محدود یا غیرقابل شرب مي نمایند.
ب) گازهای محلول شامل اكسیژن ،دی اكسید كربن  ،هیدروژن سولفوره ،ازت و ...مي باشند  .این
مواد نیز كیفیت شیمیایي آب را تحت تاثیرقرار داده و ممكن است باعث نامطلوب شدن آن شود.
ويژگیهای آب آشامیدنی سالم
عوامل مشخص كننده كیفیت آب ویژگیهای فیزیكي ،شیمیایي وخصوصیات باكتریولوژیكي آن است
 .به طور كلي آب را در صورتي قابل آشامیدن ميگویند كه صاف و زالل ،بيرنگ ،بيبو و دارای
شرایط زیر باشد:
 1ـ عاری از عوامل زنده بیماری زا باشد.
 2ـ عاری از مواد شیمیایي زیان آور باشد.
 3ـ بدون رنگ و بو و دارای طعم مطبوع باشد.
 4ـ قابل استفاده برای مصارف خانگي باشد .
 -5عاری از مواد معدني و آلي زیانآور باشد.
آبي كه یک یا دو مورد از ویژگي های فوق را نداشته باشد ،آلوده و برای شرب غیرقابل مصرف مي
باشد  .از طرفي ویژگي های فیزیكي آب نظیر بو ،مزه ،كدورت ،درجه حرارت و رنگ آب نیز مي
تواند آب را برای مصرف كننده نامطلوب سازد.
 -1ویژگي های فیزیكي آب آشامیدني :
مشخصات فیزیكي آب شامل آن دسته از ویژگیهایي است كه به وسیله حواس بینایي ،المسه،
چشایي و بویایي قابل تشخیص است .
 - 1-1طعم و بو
آب آشامیدني باید بدون هرگونه طعم و بوی نامطلوب باشد  .عواملي كه در ایجاد طعم و بوی آب
موثر است شامل جلبک ها ،تجزیه گیاهان آبزی ،محصوالت حاصل از كلرزني آب آشامیدني
نظیرتری هالومتان ها مي باشد .آب های راكدی كه در انتهای سیستم توزیع ساكن مي مانند نیز
ممكن است دارای طعم و بوی نامطلوب باشد.
 -2-1کدورت
پدیده ای است كه میزان زالل بودن یا شفافیت آن را مشخص مي كند و یكي از معیارهای تعیین
كیفیت ظاهری آب است .كدورت معموالً به علت وجود مواد معلق در آب ایجاد مي شود و مي تواند
مانع از عبور نور در آب شود.
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 -3-1رنگ
آب آشامیدني در حالت استاندارد فاقد رنگ است و هرگونه تغیر رنگ در آب نشان از ورود مواد
معلق یا محلول به آب مي باشد .رنگ آب مي تواند ناشي از وجود تركیبات گیاهي و اسید های آلي
ناشي از فساد آنها و یا نمک های آهن و منگنز موجود در طبیعت باشد .آالینده های صنعتي نیز مي
توانند بوجود آورنده طیف وسیعي از رنگ ها در آب های پذیرنده باشند.
 -4-1دمای آب
از آنجایي كه گوارایي آب مربوط به میزان اكسیژن محلول درآن مي باشد ،آب با دمای بین  5تا15
درجه سانتیگراد اكسیژن محلول بیشتری در خود دارد كه گوارا و مطلوب است  .سازمان جهاني
بهداشت حد مطلوب دما در آب آشامیدني را  10تا  20درجه پیشنهاد مي كند.
 -2ویژگي های شیمیایي آب آشامیدني :
آب به عنوان حالل عمومي شناخته شده است .ویژگي های شیمایي معموال به خواصي گفته مي
شود كه در اثر میزان و نوع ماده حل شده در آن تغییر مي كند از جمله این تركیبات مي توان به
مواد معدني و غیر معدني( آلي) موجود در آن اشاره كرد.
 -3ویژگي های بیولوژیكي آب آشامیدني :
در كنار مواد معدني و آلي تعداد زیادی موجود زنده كوچک ( میكروارگانیسم) نیز در آب وجود
دارد.
در آب های پاک و سالم میكروارگانیسم های بیماریزا در آب وجود ندارد اما اگر در آبي
میكروارگانیس م بیماریزا وجود داشته باشد نمایانگر ورود آلودگي به آب مي باشد كه به این منظور
آب را به كمک مواد گند زدا  ،گندزدایي مي كنند .
آلودگی آب
عبارت است از تغییر ویژگي های فیزیكي ،شیمیایي و بیولوژیكي آب به گونه ای كه آن را برای
مصرف انسان زیان آور سازد .
آلودگي آب در اثر عوامل بیماریزای عفوني یا انگلي ،مواد شیمیایي سمي ،ضایعات و فاضالب خانگي
و صنعتي ایجاد مي شود .منشاء ورود آالینده ها ،طبیعي یا انسان ساخت مي باشد .اما اغلب موارد
آلودگي آب در اثر فعالیت های انساني ایجاد مي گردد.

منابع آالينده آب :
آالینده های آب از نظر ماهیت به سه گروه تقسیم مي شوند :
 -1آلودگي های فیزیكي :گل و الی ،شاخ و برگ درختان ،اجساد حیوانات ،ایجاد تغییرات دمایي
چشمگیر
 -2آلودگي های شیمیایي  :حالل های شوینده ،مواد سفید كننده ،مواد شیمیایي سمي مانند سموم
دفع آفات ،ورود فاضالب و پساب صنایع شیمیایي ،كود های شیمیایي
 -3آلودگي های بیولوژیكي :ورود آلودگي های میكروبي مانند ویروس ها  ،باكتری ها ،انگل ها كه
به طور مثال از طریق ورود فاضالب ها به منابع آبي وارد مي شوند.
سختی آب چیست؟
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سختي آب به معني ظرفیت آن در ترسیب صابون است.

صابون عمدتا توسط كلسیم و منیزیم قابل ترسیب است ،ولي به غیر از آنها فلزات دیگری نظیر آلومینیوم ،
آهن  ،منگنز  ،استرانسیم و روی نیز در ایجاد سختي آب شركت ميكنند ،این دو عنصر اولي در مقادیر
زیادی در آبهای طبیعي وجود دارند ،لذا سختي آب بطور عمده بر اساس این دو عنصرسنجیده ميشود.
ولي با وجود این  ،اگر مقادیر فلزات دیگر قابل توجه باشد ،باید آنها را نیز محسوب داشت
مقدار سختي آب  ،عالوه بر اینكه در آبهای صنعتي خیلي حائز اهمیت است ،از نظر بهداشت عمومي هم
اهمیت خاصي دارد .آب های سخت در درجه حرارت باال مشكالتي را به همراه دارد از جمله در جداره
كتری و دیگ های بخار رسوبات كربنات كلسیم ایجاد میكند .جالب اینجاست مصرف آب های سخت تر
بعلت وجود منیزیم و كلسیم مرگ های ناگهاني ناشي از امراض قلبي و عروقي را به شدت كاهش میدهد،
از طرفي كلسیم و منیزیم در آبهای آشامیدني سخت  ،مانع جذب فلزات سنگین نظیر سرب ،كادمیوم ،روی
،مس و رسوب آنها در استخوانها مي شود.كلسیم كه یكي از عوامل سختي آب است ،در رشد استخوان و
حفظ تعادل بدن دخالت داشته ،ولي به همان اندازه  ،سولفات كلسیم به علت كمي قابلیت هضم  ،ناراحتي
هایي در دستگاه هاضمه بوجود ميآورد.
باید توجه داشت كه بدن نسبت به سنگیني موجود در آب مورد مصرف خود حساسیت دارد ،چنانچه این
نوشیدني تغییر یابد ،ممكن است در دستگاه گوارش ایجاد اخالل نماید و این موضوع را به اصطالح آب به
آب شدن ميگویند.
بیماريهای منتقله توسط آب :
هر گاه سخن از آب آلوده به میان مي آید به دنبال آن كلمه بیماری نیز به ذهن راه مي یابد  .آلودگي آب
چه به صورت زیستي و چه به صورت آلودگي شیمیایي یعني به همراه داشتن عناصر و تر كیبات زیان آور
شیمیایي و چه به صورت های دیگر سبب ایجاد بیماری ها و اختالالت متعددی در انسان مي گردد.
وجود انواع مختلف االینده ها در آب  ،حیات اكوسیستم و نیز بهداشت و سالمت انسان را تحت تاثیر قرار
مي دهد .در كشورهای فقیر از هر  5كودک یک نفر قبل از  5سالگي مي میرد كه دلیل اصلي آن نیز
عفونت و بیماری های ناشي از آب آلوده است .آالینده ها زندگي جانوران آبزی و سایر موجودات را با
خطرات جدی مواجه مي كنند .تا كنون گونه های بسیاری از موجودات آبزی به ویژه در رودخانه ها در اثر
آلودگي از بین رفته اند .فاضالب صنایع ،كارگاه های كوچک و رستوران ها و غذا خوری ها محتوی مقادیر
زیادی آالینده های آلي و غیر آلي است كه نب اید به طور مستقیم و بدون تصفیه به رودخانه و دریاچه ها
تخلیه گردند.
به طور کلی بیماری های منتقله از آب از چند طريق ايجاد می گردند:
 از طریق آشامیدن آب آلوده (مانند وبا ،حصبه ،اسهال خوني باكتریال و اسهال كودكان)
 از طریق عدم شستشوی كافي و عدم رعایت بهداشت به دلیل عدم دسترسي به آب كافي و سالم
(مانند شیستوزومیازیس)
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 بیماریهای منتقله توسط میزبان واسط در آب (مانند شیستوزوماهماتوبیوم از طریق حلزون) :
بیماری هایي كه آب در سیكل انتقال آنها نقش دارد.
 بیماریهای منتقله توسط حشرات ناقل آبزی یا مرتبط با آب (مانند ماالریا توسط پشه آنوفل)
 بیماریهای منتقله توسط استنشاق هوای آلوده به ذرات بخار آب حاوی ارگانیسمهای ایجادكننده
بیماری (مانند باكتری لژیونال)
روش های پیشگیری و نکات بهداشتی برای جلوگیری از ابتال به بیماريهای ناشی از آب
آلوده :
 شست و شوی دست ها قبل از مصرف غذا و پس از استفاده از توالت با آب و صابون
 جلوگیری از آلوده شدن آب به فاضالب
 جلوگیری از پوسیدگي لوله های آب و نشت آلودگي به داخل آب
 استفاده از آب آشامیدني كلرزني شده یا جوشانده شده
 رعایت فاصله چاه های توالت با مخازن و چاههای آب
 پرهیز از خوردن سبزیجات خام ،ساالد ،صدف قبل از انجام مراحل سالم سازی (پاكسازی ،انگل
زدایي ،ضدعفوني و شستشو)
 عدم استفاده از آبهای نامطمئن

تصفیه آب
هدف از تصفیه آب ،تولید آب سالم است .آب خـام ممكـن اسـت دارای آلـودگي هـای مختلفـي باشـد  .بـه منظـور
دستیابي به كیفیت استاندارد الزم است از روش های تصفیه مناسب استفاده گردد .به طور كلي واحـد هـا و فرآینـد
های مختلف تصفیه در سه دسته قرار مي گیرند:
 )1ذخیره كردن (آبگیر -نگهداری و ذخیره در دریاچه پشت سد ها – مخازن )
 )2صاف سازی ( تصفیه خانه – دستگاه های تصفیه خانگي)
 )3گندزدایي( سرچاه – مخازن – تصفیه خانه  -در محل مصرف)
الف) ذخیره کردن :
جمع آوری و ذخیره سازی آب در مخازن مصنوعي یا طبیعي انجام ميشود .مقدار قابل مالحظهای
از تصفیه در این مرحله اتفاق ميافتد كه تصفیهای طبیعي محسوب شده و قادر به كاهش ناخالصي
های فیزیكي ،شیمیایي و میكروبي مي باشد.
ب) صاف سازی
صاف سازی دومین فرآیند درتصفیه آب و یكي از مهمترین مراحل تصفیه مي باشد .طي این فرآیند
مواد جامد معلق از آب جدا مي شود  .در صاف سازی ،مایع از داخل یک محیط متخلخل عبور مي
كند تا مواد جامد معلق آن تا حد امكان جدا شود .راندمان حذف باكتری ها در این مرحله  98تا
 99درصد است.
ج)گندزدايی
هدف از این فرآیند از بین بردن یا غیر فعال كردن میكروارگانیسم های بیماریزای احتمالي موجود
در آب خام مي باشد .گندزدایي به روش های مختلفي انجام مي شود:
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 -1روش های فیزیكي :ساده ترین روش ضد عفوني كردن آب ،جوشاندن آن است  .عموماً جوشاندن
آب به مدت  1تا  2دقیقه با تالطم شدید ،بیشتر باكتری ها و ویروس های بیماریزا را از بین خواهد
برد.
 -2گندزدایي با استفاده از مواد شیمیایي از جمله كلر ،ازن  ،ید و یون نقره كه متداولترین آن
استفاده از كلر و مشتقات آن است .كلر به عنوان یک اكسیدكننده قوی سبب از بین رفتن
باكتریهای بیماریزا مي شود.كلر زني عالوه بر از بین بردن عوامل میكروبي بیماریزا از آلودگي
میكروبي ثانویه نیز جلوگیری مي كند و عوامل مولد طعم و بوی نامطبوع را نیز از بین مي برد.
 -3گند زدایي به روش پرتو دهي :در این روش ها از پرتو های مختلف مانند اشعه ایكس ،گاما،
ماوراء صوت و فرا بنفش استفاده مي شود .نفوذ پرتو ها در داخل سلول عوامل بیماریزا باعث
تخریب مواد درون سلولي شده و حذف آالینده های میكروبي مي گردد.
 فاضالبتعريف فاضالب
فاضالب یا گنداب عبارت است از آب استفاده شده ای كه برای مصرف خاص خود قابل استفاده
مجدد نیست یا به عبارتي كیفیت آن پایین تر از قبل مي باشد .این تركیب دارای مقادیری
فضوالت جامد و مایع است كه از خانه ها ،خیابان ها ،شستشوی زمین ها و در مجموع ناشي از
فعالیت های انساني نظیر سرویس های بهداشتي ،كارخانه ها ،صنایع و كشاورزی است .میزان
فاضالب تولیدی بستگي به  -1عادات و رفتار مردم و  -2ساعات روز دارد .میزان جریان فاضالب در
طول روز بسته به میزان مصرف جامعه متغیر بود ،و وابسته به میزان آب مصرفي است.
ترکیب فاضالب
حدود  99/9درصد فاضالب مایع و كمتر از  0/1درصد آن جامد است .بعضي از این مواد محلول و
بعضي نامحلول هستند .مواد آلي به طورطبیعي تجزیه شده ،واغلب تولید بو مي كنند .عالوه بر این،
فاضالب حاوی میكروارگانیسم های مختلفي است كه معموالً منشاء مدفوعي دارند .اكثر این
ارگانیسم ها بیماری زا هستند .در هر گرم مدفوع حدود  1000میلیون اشرشیا كلي10 ،تا100
میلیون استرپتوكک مدفوعي و1تا 10میلیون اسپور كلستریدیوم پرفرانژانس وجود دارد .میانگین
مواد دفعي یک فرد بالغ  100گرم مدفوع در روز است.
فاضالب مراکز عمومی و اداری :زندان ،پادگان ،مراكز درماني و...
فاضالب مراکز تجاری :مراكز خرید ،كارگاههای كوچک و...
فاضالبهای صنعتی :كارخانجات مختلف و...
سیالبها و روان آبهای سطحی :آب باران و...

تعريف شبکه جمع آوری فاضالب
مجموعه لوله ها و متعلقاتي كه به منظور جمع آوری فاضالب از منازل و یا سایر مراكز تولید كه در
معابر و خیابانها در زیر زمین احداث مي گردد شبكه جمع آوری فاضالب مي گویند.
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امروزه برای داشتن محیطي سالم ،جمع آوری ،تصفیه و دفع فاضالب  ،در همه جوامع ضرورت پیدا
كرده است و الزم است كه به بهترین شیوه ممكن از آلودگي آب ،خاک ،هوا و محیط زیست توسط
فاضالبهای مختلف جلوگیری به عمل آید.
تصفیه فاضالب
هدف از تصفیه فاضالب تثبیت مواد آلي و رساندن آن به استانداردهای قابل قبول برای ریختن در
رودخانهها ،دریاچهها و دفع در زمین است .تخلیه فاضالب به داخل آب های پذیرنده ،عدم تصفیه
كافي ،سبب كاهش میزان اكسیژن موجود در آب به دلیل مصرف اكسیژن توسط باكتری های
هوازی وایجاد بوی ناخوشایند مي گردد.
هدف از تصفیه فاضالب "تثبیت" مواد آلي تا حدی كه بتوان با ایمني كافي آن را دفع كرد ،و
تبدیل فاضالب به پسابي كه با استانداردهای تخلیه مطابقت دارد ،مي باشد.
روشهای تصفیه فاضالب
تصفیهخانههای فاضالب بر اساس فعالیتهای بیولوژیكي طراحي شدهاند .این تصفیهها معموالً دو
مرحله دارند )1 :تصفیه مقدماتي كه در آن جامدات با دانهگیری و تهنشیني اولیه جدا ميگردند)2 .
تصفیه ثانویه :كه در آن جریان خروجي از تصفیه مقدماتي تحت تجزیه بیولوژیكي (اكسیداسیون
هوازی) قرار ميگیرد.

اهمیت بهداشتی فاضالب
ورود فاضالبهای تصفیه نشده در محیط زیست و منابع طبیعي آب ،موجب آلوده شدن این منابع به
میكروبهای بیماری زا مي گردد .تماس انسان با این منابع ،خطر اشاعه بیماری های مختلف دربین
مردم را گسترش مي دهد .لذا جمع آوری فاضالب ها درحفظ آب های زیرزمیني و پاكیزه
نگهداشتن منابع طبیعي آب های زیر زمیني و نهایتاً در حفظ سالمت انسان ها تأثیر چشم گیری
دارد.
ورود فاضالب های تصفیه نشده در محیط زیست ،عالوه بر خطرات مستقیمي كه برای بهداشت مردم
دارد ،نتایج سوء دیگری از قبیل ایجاد مناظر زشت ،بو های ناخوشایند و ازدیاد حشرات مزاحم بخصوص
پشه و مگس را به دنبال دارد كه این خود نیز سالمت انسان ها را تهدید مي نماید.
همچنین به علت نیاز روز افزون آب روزو كمبود آن در دهه اخیر ،استفاده از فاضالب های تصفیه
شده برای مصارف غیرخانگي مانند آبیاری فضاهای سبز ،پارک ها ،جنگل كاری و كشاورزی وتخلیه
درآبهای سطحي وتغذیه سفره های آب اهمیت ویژه ای دارد.
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فصل ششم:
کنترل دخانیات و بهداشت هوا

فراگیران درپايان اين فصل بايستی قادرباشند :
 مواد موجود در دود مواد دخاني را بداند. بیماریهای ناشي از مصرف سیگار و اثرات سوء آن را بشناسد زیان های ناشي از استعمال دخانیات را بداند دود دست اول ودست دوم ودست سوم را بشناسد. اثرات سوء قلیان را بداندعوارض سیگارهای الكترونیكي را بداند.-با مراحل ترک سیگار آشنا شود.

کنترل دخانیات :
دخانیات /مواد دخاني :محصوالت حاصل از توتون را مواد دخاني مي گویند.
مواد دخاني براساس نوع مصرف به دو گروه عمده تقسیم مي شوند :انواع تدخیني و انواع غیرتدخیني .از در دسترس
ترین نوع مواد دخاني تدخیني مي توان به سیگار ،قلیان و پیپ نام برد .انفیه دهاني ،انفیه بیني و تنباكوهای
جویدني نیز انواع غیر تدخیني مواد دخاني هستند كه از این نوع مي توان ناس را نام برد.
اهمیت دخانیات
در حال حاضر 1/4میلیارد نفر از جمعیت جهان مصرف كننده دخانیات هستند.
سالیانه حدود  6میلیون مرگ ناشي از استعمال دخانیات در جهان رخ مي دهد.
سالیانه بیش از  600هزار نفر در جهان بدلیل مواجهه با دود دست دوم دخانیات جان خود را از دست مي دهند.
افزایش مرگ و میر ناشي از دخانیات به میزان  8میلیون تا سال  2030كه  80درصد آن در كشورهای در حال
توسعه صورت مي گیرد.
سالیانه بین  20تا  30هزار میلیارد تومان صرف هزینه های بهداشتي درماني مصرف كنندگان مواد دخاني در كشور
مي گردد.
سالیانه  50هزار مورد مرگ با برآورد نسبت یک مرگ بازای هر یک میلیون نخ مصرف سیگار در كشور رخ مي دهد.
نكته مهم :مطالعات نشان داده افرادی كه در دوران نوجواني سیگار كشیدن را آغاز ميكنند ( بیشتر از  70درصد
افراد سیگاری از این سن شروع میكنند) و به آن حدود  20سال یا بیشتر ادامه مي دهند 20،تا  25سال زودتر از
افرادی كه هرگز سیگار نكشیده اند خواهند مرد .بنابراین آنان مفیدترین و موثرترین زمان زندگي خود را از دست
مي دهند .سرطان ریه و بیماری قلبي شایعترین بیماری هایي هستند كه افراد سیگاری با آن مواجه مي شوند.
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مواد موجود در دود مواد دخاني
بیش از  4000ماده سمي و  40ماده سرطانزا در دود سیگار ،قلیان و سایر مواد دخاني وجود دارد ،كه تعدادی از
مهمترین آن ها در زیر عنوان شده است:
نیكوتین :ماده ای بسیار سمي كه تزریق تنها  60میلي گرم از آن در خون كه معادل یک قطره بزرگ نیكوتین است،
موجب مرگ انسان یا هر موجود زنده دیگری مي شود .هم اكنون از نیكوتین در حشره كشها استفاده مي شود.
افزایش ضربان قلب ،انقباض عروق خوني در قلب ،افزایش فشار خون ،افزایش چربي خون ،افزایش غلظت خون
همراه با افزایش چسبندگي پالكتها و نهایتاً گرفتگي شریانها و بروز سكته قلبي و مغزی از عوارض زیانبار نیكوتین
است.
قیر (قطران) ،بله تعجب نكنید همان ماده ای كه در آسفالت كردن خیابان ها از آن استفاده مي شود .زردی رنگ
دندان سیگاری ها ناشي از قیر موجود در سیگار است .عامل اصلي ایجاد سرطان ریه و بسیاری از بیماری های ریوی
سیگاریها قطران است ،موجب فلج مژک های تنفسي در راههای هوایي مي شود و به این ترتیب مانع پاكسازی ریه
از سموم و ناخالصي ها و آلودگي های موجود در دود سیگار و هوای استنشاقي مي گردد.
مونو اكسید كربن ،شاید باور نكنید اما به جرات مي توان گفت كه تقریبا" همان چیزی است كه از اگزوز اتومبیل
خارج مي شود و یک گاز خفه كننده و بسیار سمي است .تخریب شریانها از آثار زیانبار مونوكسید كربن است.
جریان دود سیگار از دو قسمت تشكیل مي شود:
دود اصلي :بخشي از دود است كه از درون سیگار و از البالی توتون ها عبور و پس از آن وارد دهان فرد سیگاری و
به دنبال آن وارد ریه فرد سیگاری مي شود.

دود فرعي :دودی است كه مستقیماً از نوک روشن و مشتعل سیگار وارد هوا مي شود و توسط اطرافیان فرد
سیگاری استنشاق مي گردد .غلظت بعضي از مواد سمّي موجود در دود فرعي چندین برابر ( 40برابر) دود اصلي و
دود حاصل از بازدم فرد سیگاری بدنبال پُک زدن به سیگار است .مصرف غیرفعال دخانیات در 30درصد موارد سبب
بیماری مي گردد و  1نفر از هر  3نفر سیگاری غیرفعال به سرطان ریه مبتال مي گردند.
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دود حاصل از مواد دخاني به  3طریق بر افراد مصرف كننده مواد دخاني و اطرافیان غیر مصرف كننده آن تاثیر مي
گذارد ،برهمین اساس  3دسته دود تعریف مي شود:
دود دست اول :همان دود اصلي ناشي از مواد دخاني است كه مستقیماً توسط افراد مصرف كننده سیگار ،قلیان،
پیپ و سایر مواد دخاني وارد دهان و سپس ریه های آنها مي گردد.
دود دست دوم (دود غیر مستیقم یا دود محیطي دخانیات) :به دود سیگار ،قلیان و سایر مواد دخاني كه توسط افراد
غیر مصرف كننده مواد دخاني استنشاق مي گردد و در واقع به این افراد تحمیل مي گردد اطالق مي گردد.
استنشاق این دود ،افراد غیر مصرف كننده دخانیات را در معرض افزایش خطر ابتال به انواع سرطان قرار مي دهد.
یک فرد غیر سیگاری كه با یک سیگاری ازدواج كند نسبت به فردی كه دارای همسر غیر سیگاری است%20- %30
بیشتر خطر ابتال به سرطان ریه دارد.

بروز عفونت گوش در فرزندان افراد مصرف كننده قلیان و سیگار بیش ازفرزندان خانواده های غیر سیگاری است.
درداخل گوش ،مو های نازكي وجود دارد كه ذرات آلوده را از داخل گوش پاک میكند،ظاهراً دود ناشي از مصرف
قلیان و سیگار به این موهای ریز آسیب میرساند و مانع پاک شدن گوش ازاین مواد مي شود كه این امر زمینه ساز
عفونت گوش است.
خطر ابتال به بیماریهای ریوی در كودكاني كه در معرض دود سیگار قرار دارند بیشتر است این امر در مورد لوزه ها
نیز صدق مي كند و باعث تورم لوزه ها و التهاب حلق مي شود.
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فرزندان افراد سیگاری در مهارتهایي مانند خواندن مطالب و ریاضیات  3تا  5ماه عقب تر از همساالن خود هستند و
در مقایسه با كودكان افراد غیر سیگاری ،از میزان پایین دقت و تلفظ ضعیف كلمات برخوردارند.
تحقیقات اخیر نشان داده است از هر  100نفر كساني كه غیر سیگاری هستند اما در كودكي در معرض دود سیگار
قــرار داشته اند  17نفر در بزرگسالي از سرطان پیشرفته ریه رنج خواهد برد.

دود دست سوم :باقیمانده نیكوتین و دیگر مواد شیمیایي كه روی سطوح مختلف داخل خانهها و فضاهای بسته
برجای ميماند(دود دست سوم سیگار) مي توانند با سایر مواد شیمیایي موجود در فضای بسته واكنش نشان داده و
تركیباتي سمي و سرطانزا ایجاد كنند و به همین دلیل خطری جدی برای سالمت افراد غیرسیگاری و بخصوص
كودكان به حساب ميآید .كودكان زمان بیشتری را در خانه ميگذرانند و تماسشان با سطوح مختلف هم بیشتر از
بزرگساالن است.
این آلودگيها ميتواند به مو ،پوست ،لباس ،مبلمان خانه ،دیوارها ،ملحفهها ،پردهها ،فرشها ،كفپوش خانه و دیگر
سطوح بچسبد و حتي مدت ها پس از قطع سیگار نیز روی آنها باقي بماند .به همین دلیل هم نوزادان ،كودكان و
حتي بزرگساالن غیرسیگاری كه در چنین محیطي تنفس ميكنند و اشیا و مواد حاوی این تركیبات را لمس یا از
آنها استفاده ميكنند در معرض خطرات جدی مرتبط با سالمت قرار دارند.

اثرات سیگار بر بدن انسان
 -1اثرات روانی و اعتیاد  :سیگار و سایر انواع تنباكو اعتیاد آور هستند .نیكوتین به عنوان یک
عامل دارویي عالوه بر ایجاد اعتیاد ميتواند منجر به تغییرات خلق و خو نیز گردد .نیكوتین یک
عامل ایجاد سرخوشي است و عالیم محرومیت آن شامل تحریک پذیری ،كاهش تمركز،
اختالالت شناختي ،اضطراب و افزایش وزن ميباشد .فرایند اعتیاد به سیگار مانند سایر مواد
اعتیاد آور همچون هروئین و كوكائین ميباشد .مشكل اعتیاد به سیگار و نیكوتین كامال جدی
است چرا كه عالیم وابستگي مي تواند بسرعت و حتي در بعضي موارد در عرض چند روز یا چند
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هفته و حتي با حداقل مصرف ایجاد شود .قدرت
اعتیادآوری نیكوتین از سایر داروها بیشتر است.
این عقیده كه سیگار یا نیكوتین ميتواند منجر به
كاهش استرس شود یک باور غلط است چرا كه
نیكوتین بعنوان یک عامل اعتیادآور ،سیگاریها را
در یک شرایط نیاز دائمي به نیكوتین قرار داده و به محض محرومیت از آن فرد دچار عالیم
تحریک پذیری ،فشار و اضطراب ميگردد -2.اثرات ريوی:احتمال ابتال سیگاریها به سرطان
ریه در مقایسه با افراد غیرسیگاری  20-30برابر بیشتر است .دخانیات حداقل به میزان  20برابر
خطر مرگ ناشي از بیماریهای انسدادی مزمن ریوی را افزایش ميدهد .افرادیكه از سنین
پایینتر در معرض دود سیگار قرار ميگیرند ،شانس بیشتری جهت ابتال به آسم دارند .خطر
عوارض ریوی همچون عفونتها در افراد سیگاری به نسبت افراد غیرسیگاری بوضوح باالتر است
سیگاریهایي كه از عوارض ریوی و غیر ریوی مصرف سیگار رنج ميبرند ،به نسبت افراد غیر
سیگاری احتمال بیشتری جهت بستری در بخش مراقبت ویژه ( )ICUبدنبال جراحي دارند.
دیگر بیماری غیر معمول و جدی ریوی كه با سیگار در ارتباط است ،بیماری خونریزی دهنده ریوی ميباشد.
 -3اثرات قلبی
خطر ایجاد بیماریهای عروقي قلب در اثر استفاده از سیگار در مردان تا  3برابر و در زنان تا  6برابرافزایش ميیابد.
خطر ایجاد این بیماریها اغلب بوسیله افراد سیگاری مورد توجه قرار نميگیرد .ترک دخانیات در افراد مبتال به
بیماریهای قلبي ،خطر حمله قلبي مجدد و مرگ را فقط به میزان %50كاهش ميدهد.
 -4اثر روی سیستم عصبی:
سیگار خطر ابتال به انواع فراموشي و اختالالت شناختي را افزایش مي دهد و ترک سیگار اقدام اصلي در درمان
فراموشي ناشي از بیماری های عروقي محسوب مي گردد .اختالالت شناختي همراه با سیگار اغلب در میانسالي (بین
 43و 53سالگي) آغاز ميگردد .سیگار همچنین احتمال ابتال به بیماری آلزایمر را افزایش ميدهد بطوریكه با قطع
سیگار خطر ابتال به بیماری كاهش ميیابد.
 -5اختالالت اسکلتی و پوکی استخوانی:
پوكي استخوان یک اختالل جدی استخواني است كه بطور آشكاری منجر به افزایش میزان شكستگيهای استخواني
بخصوص استخوانهای لگن و ستون فقرات ،دردهای مزمن ،كاهش عملكرد ،اختالالت روانشناختي و مرگ زودرس
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مي گردد .سیگار قویا یک عامل خطر شناخته شده در ایجاد و تسریع پوكي استخواني در مردان و زنان و با احتمال
بیشتر در زنان ميباشد .جراحي های اختصاصي ستون فقرات در افراد سیگاری به نسبت افراد غیرسیگاری كمتر
موفقیت آمیز است .سیگار همچنین منجر به اختالل در روند ترمیم استخوانها بعد از عمل جراحي و در نتیجه
افزایش عوارض بعد از درمان شكستگيها مي شود.
 -6اثرات گوارشی:
سیگار كشیدن عامل اصلي ایجاد زخمهای گوارشي هم در معده و هم در دوازدهه مي باشد .عالیم این بیماری عالوه
بر درد ،خ ونریزی شدید و سوراخ شدن معده یا دوازدهه نیز مي باشد .تداوم سیگار كشیدن منجر به تاخیر در ترمیم
این زخمها و افزایش احتمال غدد مي گردد .مطالعات اخیر نشان داده است كه سیگار منجر به افزایش برگشت اسید
معده بداخل مری شده كه این اختالل یک عامل خطر ایجاد بیماری رفالكس معده به مری محسوب مي گردد.
رفالكس معده به مری بعنوان یک عامل خطر ایجاد سرطان حنجره و حلق شناخته مي شود كه سیگار در بروز این
سرطانها نقش دارد.
 -7سرطان:
سیگار یک علت مستقیم در بروز تعداد زیادی از سرطانها و یک عامل كمكي در بروز تعداد دیگری از سرطانها
ميباشد.
سرطان ريه :زنان بیشتر در خطر ابتال به سرطان ریه بعلت سیگار هستند .در افرادیكه سیگار را ترک ميكنند خطر
ابتال به سرطان ریه بعد از  10سال كاهش ميیابد.
ساير سرطانها :استعمال دخانیات خطر سرطانهای حنجره ،مری ،مثانه ،پانكراس ،كلیه ،حفره دهان ،حلق و معده
را افزایش میدهد .سرطان حفره دهان و معده عالوه بر ارتباط با سیگار ،با مصرف دهاني مواد دخاني (استعمال بدون
دود) نیز ارتباط دارد .استعمال دخانیات با بروز سرطان روده بزرگ ،كبد ،دهانه رحم ،سینوسهای بیني و لوكمي
مرتبط است .سیگار همچنین به عنوان یک عامل خطر مستقل در سرطان سلولهای شاخي پوست شناخته مي شود.
استفاده از سیگار بصورت كوتاه مدت و بلند مدت خطر ابتال به سرطان تخمدان را به دو برابر افزایش میدهد و
همچنین یک عامل خطر اصلي در ایجاد سرطان گردن رحم محسوب ميگردد .مواجهه با دود سیگار بصورت
مستقیم یا غیرمستقیم خط ر ابتال به سرطان پستان را افزایش میدهد .همراهي بین گسترش سرطان پستان به ریه
ها (متاستاز ریوی) و استعمال سیگار در زنان مشخص گردیده است .این مسئله میتواند دلیل باالتر بودن میزان
مرگ و میر ناشي از سرطان پستان در میان زنان سیگاری باشد .افراد استفاده كننده از سیگار و حتي افراد با مصرف
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كم ،در معرض گسترش سایر انواع سرطانها نیز هستند .ترک سیگار منجر به كاهش خطر بسیاری از سرطانهای
بدخیم مرتبط با سیگار منجمله سرطان حنجره ،سرطان مری ،سرطان پانكراس و مثانه ميگردد.
 -8سالمت دهان و دندان :
سرطان دهان و حلق در هر دو جنس زن و مرد در دنیا دارای رتبه
ششم ميباشد .هر چند كه در بسیاری كشورها در میان مردان
سومین سرطان شایع محسوب ميگردد .استفاده از توتون از راه
تدخین و یا از طریق مصرف دهاني (بدون دود) یک فاكتور اصلي
سرطان دهان مي باشد .سیگار عامل ایجاد ضایعات مخاطي ،التهاب دهان ،ضایعات كام و زبان مودار سیاه مي باشد.
استعمال دخانیات اغلب با لكه دار شدن دندانها ،پوسیدگي ،خوردگي و تخریب دندانها همراه است .این مسئله منجر
به افزایش شیوع اختالالت لثه و اطراف دندان همچون التهاب لثه ها ،نكروز و تضعیف قدرت دفاع و ترمیم لثه ها
ميگردد .عالوه بر این سیگار مي تواند توده استخواني اطراف دندان را كاهش داده.
 -9اثر برروی پوست و مو :
از اثرات مصرف سیگار و سایر دخانیات بر پوست و مو پیری و چروكیدگي زودرس پوست بخصوص پوست صورت
در زنان و مردان میتوان نام برد .این اثر با افزایش تعداد سیگار مصرفي ،محتملتر ميشود .یک ارتباط قوی بین
سیگار و تغییر رنگ خاكستری مو ،كاهش مو و تاسي سر وجود دارد .از
لحاظ بالیني سیگار ميتواند منجر به بروز و افزایش شدت آكنه گردد.
سیگار و توتون منجربه بیماریهای پوستي پسوریازیس ،اگزما و تاولهای
كف دست و پا میشود.
 -10اثر بر روی حواس پنج گانه:
بینايی :سیگار عامل اصلي اختالالت بینایي غیر قابل درمان محسوب
مي گردد كه میتواند منجر به آب مروارید ،افزایش فشار چشم ،تحلیل پرده شبكیه شود.تداوم سیگاركشیدن ممكن
است منجر به آسیبهای چشمي دائمي و نهایتاً كوری دائم شود.
شنوايی :سیگار یكي از عوامل خطر اصلي ایجاد كاهش شنوایي و كری ميباشد.
بويايی :در افراد سیگاری میزان بروز اختالالت بویایي درازمدت در مقایسه با افراد غیر سیگاری دو برابر مي باشد.

119

اثرات مصرف مواد دخانی بر جنین :سیگار كشیدن توسط زنان باردار موجب طیفي از عوارض ناخواسته بر جنین
مي شود مانند سقط خودبخودی ،كاهش رشد جنین ،تولد زودرس ،وزن كم در زمان تولد ،جداشدن جفت مرگ
ناگهاني نوزادان ،شكاف كام و لب و سرطانهای دوران كودكي.

زيانهای ناشی از مصرف دخانیات :
 -1بیماری ها و مرگ و میر ناشی از مصرف دخانیات و استنشاق تحمیلی آن :استعمال دخانیات عامل بروز
 90درصد سرطان ریه  15 ،تا  20درصد سایر سرطانها  75 ،درصد برونشیت مزمن و آمفیزم و  25درصد مرگ و
میر ناشي از بیماریهای قلبي و عروقي در سنین  35تا  69سال میباشد.
 -2زيانهای اقتصادی ناشی از مصرف دخانیات :
براساس مطالعات سازمان جهاني بهداشت  2تا  3برابر هزینه مصرف دخانیات صرف درمان بیماریهای ناشي از آن
مي گردد چنانچه به گزارش شركت دخانیات ایران  ،مصرف داخلي  50میلیارد نخ باشد بطور متوسط ساالنه 1000
میلیارد تومان صرف خرید و دود شدن این محصول  2000تا  3000میلیارد تومان صرف درمان بیماریهای مرتبط
با آن ميگردد .
 -3زيانهای زيست محیطی ناشی از دخانیات :
از بین رفتن خاک  ،تخریب جنگلها  ،و مصرف آفت كشها و آلودگي آبهای زیرزمیني و هوا از مضرات زیست
محیطي دخانیات ميباشد .
قلیان دروازه ورود به اعتیاد
پدیده قلیان كه در حال حاضر به یک معضل اجتماعي پنهان تبدیل شده است از آن جهت چهره منفوری به خود
نگرفته كه اغلب آن را بي ضرر و غیرقابل اعتیاد دانسته و یا آن را كم ضررتر از مصرف سیگار قلمداد میكنند.باور
عمومي برآن است كه عبور دود از میان آب درون محفظه شیشه ای قلیان موجب تصفیه آن مي شود .این باور،
اشتباه محض بوده و برخالف باورهای سنتي مصرف یک وعده از آن معادل  200نخ سیگار است .توتون و تنباكو
استفاده شده در قلیان از نازلترین و پست ترین تنباكوهای موجود و در واقع خطرناكترین آن مي باشد 45 .دقیقه
پس از مصرف قلیان  ،مونو اكسید كربن موجود در خون  2برابر و نیكوتین آن  3برابر زماني میشود كه فرد
سیگارمي كشد .خطر انتقال بیماریهای عفوني مانند سل و انواع هپاتیت ( یرقان) به دلیل استفاده از قلیان وجود
دارد .نیكوتین موجود در قلیان  10برابر بیش از هروئین اعتیاد آور است.
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هر نخ سیگار معموالً ظرف 10دقیقه دود مي شود اما در هر بار استفاده از قلیان فرد  40تا  60دقیقه خود را در
معرض دود آن قرار مي دهد .هر فرد سیگاری كه بطور متوسط  8تا  12نخ سیگار مصرف میكند نیم لیتر دود
استنشاق مي كند در حالي كه مصرف كنندگان قلیان در هر پک ،این مقدار دود را وارد ریه های خود مي كنند .لذا
اثرات مصرف قلیان بسیار بیشتر از مصرف سیگار است.
در قلیان ،نامرغوب بودن تنباكو ،درجه حرارت باال،تولید گاز منواكسید كربن ناشي از سوختن ناقص ذغال آتشدان
،احساس گیجي بعد از مصرف تنباكو كه افراد نشانه مرغوب بودن تنباكو مي دانند در واقع از گاز منواكسید كربن
است ،مكش های ریوی عمیق و رطوبت حاصل از آب باعث بروز بیماری های ریوی ،سرطان های مختلف از جمله
سرطان لب ،ریه ،معده و مثانه مي شود.
تهیه كنندگان توتون قلیان به خوبي از ترفندهای گوناگون برای فروش هر چه بیشتر محصوالت خود استفاده مي
كنند .در نظر بگیرید كه با مصرف قلیان در اماكن عمومي فقط قلیان آماده تحویل شما مي شود و هرگز بسته های
آلوده و فاسد شده توتون قلیان را نمي بینید .استفاده مشترک از قسمتهای دهاني قلیان  ،عاملي در انتقال
بیماریهای واگیردار همچون سل و هپاتیت مي باشد .معموال بوی شیرین و طعم مطبوع توتون های معسل قلیان
باعث مي شود برخي از مردم و به ویژه جوانان و نوجوانان بدون توجه به اثرات سوء آن به مصرف قلیان روی آوردند.

سیگار الکترونیکی؛ ترفندی جديد
سیگارهای الكترونیكي در سال 1997در كشور چین تولید شد و طولي نكشید كه در این كشور و كشورهای برزیل،
كانادا ،فنالند ،اسرائیل  ،لبنان ،هلند ،سوئد ،تركیه ،انگلیس و ایران به فروش رسید .و هم اكنون با اینترنت و ماهواره
و به كمک قاچاق كاال در كلیه كشور های جهان در دسترس است.
این سیگارها شامل سه قسمت اصلي مي باشد .بدنه آن استوانه ای است و ظاهری شبیه سیگار دارد.كارتریج یا
محفظه حاوی مایع نیكوتین دار ،دستگاه الكترونیكي كوچک یا افشانه ساز كه وظیفه تولید بخار آب سرد را كه
شبیه دود است ،بر عهده دارد .فرد با هر پُكي كه به شبه سیگار ميزند ،محلول حاوی نیكوتین را به صورت بخار
سرد(مانند مه) به دهان خود ميبرد و دود یا مه تولید شده ظرف چند ثانیه در هوا ناپدید ميشود.
 سیگارهای الكترونیكي مثل سایر مواد دخاني خاصیت اعتیادآور و بیماریزایي دارد .چرا كه ماده اصلي مؤثر درسیگارهای واقعي ،یعني نی كوتین را در خود دارند كه بدین ترتیب یكي از عوارض مهم سیگار با این روش به طور
كامل كنترل نميشود.
 نیكوتین مادهای سمي و كشنده است واصليترین مادهای است كه باعث اعتیاد سیگاریها ميشود.121

 به طور معمول ،غیر از نیكوتین حدود 18ماده دیگر نیز (كه موادی همچون پروپلین گلیكول ،اسانس گلیسرول،بوتیل ،والرات ،بنزیل ،بنزوات و ...از آن جمله هستند) تشكیل شده است كه در این میان حاللهایي مانند “پروپیلن
گلیكول” و خصوصاً حالل “دیاتیلن گلیكول” وجود دارد كه این حالل در صنعت برای ساخت ضد یخ استفاده
ميشود و ميتواند خود عامل سرطانزا به حساب آید.
 نكته مهم در خصوص سیگار الكترونیک این است كه به طور كلي هر چیزی كه باعث ترویج فرهنگ استفاده ازدخانیات مي شود ،آثار سوئي دارد به ویژه در نسل جوان و منجر به این ميشود كه تمایل مصرف دخانیات در افراد
افزایش پیدا كند.
 وابستگي به نیكوتین با این روش از فرد گرفته نميشود.هر چند این محصول به عنوان یک روش ترک سیگارتبلیغ مي شود اما این نوع سیگار روشي برای ترک سیگار نیست بلكه دستگاهي است كه با مكانیسم حرارتي با
موادی كه به احتمال زیاد ممكن است بسیار سمي تر از سیگار باشد نیكوتین قابل توجهي را وارد بدن مي كند.
 این سیگار به دلیل بهرهمند بودن از تبلیغات مبني بر بيخطر بودن كامل ،خود ميتواند اثر عكس داشته باشد وافراد غیرسیگاری را كمكم به مصرف سیگار معتاد سازد.
 از طرفي مصرف این نوع جانشین ماهیت عادت به كشیدن سیگار را از بین نمي برد. سیگار الكترونیكي از طرف سازمان بهداشت جهاني) ، (WHOاداره غذا و داروی آمریكا ((FDAو وزارتبهداشت ،درمان و آموزش پزشكي كشور مورد تائید نمي باشد.

توصیه های خانگی
 .1مهم است كه تاریخي را برای ترک مشخص كنید كه الزاماً الزم نیست فردا باشد مگـر اینكـه آمـاده باشـید .ایـن
تاریخ مي تواند  2یا  4یا  6هفته بعد باشد .توصیه ما این است كه زمان كـافي بـرای روز تـرک بگذاریـد تـا بتوانیـد
خودتان را آماده كنید .به دیگران هم بگویید كه قصد دارید سیگار را ترک كنید تا احساس اجبار برای عمل بـه ایـن
تعهد افزایش یابد .تالش كنید از تعداد سیگارهایي كه مي كشید كم كنید تا گام نهایي را آسان تر نمایید .شما بایـد
از نظر ذهني خود را برای كاری كه مي تواند نبرد سختي باشد آماده كنید.
 . 2برای خود حمایت فراهم كنید .از دوستان و خانواده برای حفظ انگیزه كمـک بگیریـد .بـه آن هـا تـاریخ تـرک را
بگویید و راه هایي كه مي توانند به شما كمک كنند را با آن ها در میان بگذارید.
 . 3عادت ها یا فعالیت هایي كه با سیگار كشیدن دارید را شناسایي كنید .فهرستي از زمان ها و مكان هـایي كـه بـه
طور معمول در آن سیگار مي كشید را تهیه نمایید .اگر شما همیشه با چای ،در اتاق ناهـار خـوری بـا همكـاران یـا
درست بعد از شام سیگار مي كشید این فعالیت ها را طوری تغییر دهید كه احساس دلتنگـي بـرای سـیگار نكنیـد.
هنگامي كه فعالیت های همراه با سیگار كشیدن را كنار مي گذارید اغلب نكشیدن سیگار چندان دشوار نخواهد بود.
اینكه دلیل سیگار كشیدن خود را بیابید كمک كننده خواهد بود :آیا برای آسوده شدن سیگار مـي كشـید یـا بـرای
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تعامالت اجتماعي یا اصالً یک عادت شده است؟ اگر شما علت آن را كشف كنید مي توانید از راه هـای دیگـر بـه آن
نیاز پاسخ گویید.
 . 4پولي را كه صرف سیگار مي كردید در جایي اختصاصي یا حساب بانكي ذخیره كنید .برای بسیاری از سیگاری ها
این كار بسیار انگیزه خوبي خواهد بود چراكه جمع این پول به سرعت به حدودی مـي رسـد كـه بـا آن مـي توانیـد
فعالیت هایي را كه از ان لذت مي برید (مثل سفر) را برنامه ریزی كنید.
 .5روش های آسوده سازی را فرابگیرید تا بتوانید تنش ناشي از قطع نیكوتین را رفع كنید.
 .6مي توانید به یک برنامه ترک سیگار بپیوندید.
 .7همه مواد آموزشي ترک سیگار را بخواهید.
 .8سیگار را در اسرع وقت ترک كنید ولي قلیان را جایگزین آن نكنید.
پزشک تان مي تواند به ترک سیگار كمک كند
 .1آدامس های جایگزین كننده نیكوتین .یكي از آدامس ها را بجوید تا میل كشیدن به سیگار بگذرد و سـپس آن را
دور بریزید .آدامس های نیكوتیني امروزی مزه بهتری دارند و خرید آن ها نیاز به نسخه ندارد.
 .2برچسب های نیكوتیني .این برچسب ها با سه قدرت موجود است 14 ،7 :و  21میلي گرمي .برای بسیاری از افراد
برچسب  21میلي گرمي بسیار قدرتمند است برای همین ما توصیه مي كنیم بـا برچسـب  14میلـي گرمـي شـروع
كنید .اگر احساس كردید برچسب  14میلي گرمي ضعیف است از  21میلي گرمي استفاده كنید و سپس بـه تـدریج
آن را دوباره كم كرده از برچسب  14میلي گرمي استفاده كنید .هنگامي كه چند هفته میـل بـه سـیگار كشـیدن را
سركوب كردید ،مي توانید برچسب با قدرت كمتر را استفاده كنید .مي توانید هنگامي كه چند هفته میل به سـیگار
كشیدن را سركوب كردید ،مي توانید برچسب با قدرت كمتر را استفاده كنید .مي توانیـد هنگـامي كـه چنـد هفتـه
بدون میل به سیگار از برچسب  7میلي گرم استفاده كردید استفاده از برچسب را كنار بگذارید.
هنگامي كه از برچسب های نیكوتیني استفاده مي كنید سیگار نكشید .ممكن اسـت فزونـي دوز نیكـوتین رخ دهـد.
بعضي افراد برچسب را مي دارند تا یک سیگار بشكند و دوباره آن را سرجایش مي گذارنـد .ایـن كـار هـم خطرنـاک
است چراكه برچسب سطحي از نیكوتین در خون ایجاد مي كند كه با برداشتن آن به سرعت كم نمي شود .اگر شما
به سادگي نمي توانید سیگار را كنار بگذارید نباید از برچسب های نیكوتیني استفاده كنید .برچسب های نیكـوتیني
بدون نسخه قابل تهیه هستند.
 .3برخي داروهای نسخه ای وجود دارد كه ممكن است به بعضي افراد در ترک سیگار كمـک كننـد .در ایـن
خصوص با پزشک خود مشورت كنید.

ترك (کاهش تدريجی در مقابل ناگهانی)
ترک ناگهاني برای بعضي افراد تنها راه ترک است .برای دیگران كه عالیـم تـرک را شـدید حـس مـي كننـد ،قطـع
ناگهاني مي تواند بسیار دشوار باشد .ترک سیگار به معني كنار گذاشتن یک عادت و همراه آن ،تحمل عالیم جسمي
قطع است .اعتیاد (میل بدن برای نیكوتین) ممكن است در بعضي از افراد قوی تری از دیگران باشد .این امر الزاما به
مدت مصرف سیگار یا مقدار مصرف سیگار بستگي ندارد .از آن جا كه بدن هر فرد متفـاوت اسـت كـاهش تـدریجي
ممكن است برای بعضي از افراد گزینه بهتری برای ترک سیگار باشد.
نکات زير احتمال ترك سیگار به روش کاهش تدريجی را افزايش می دهد:
* ترک را با كم كردن تنها چند سیگار از آن چه معموالً مي كشید شروع كنید.
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* برنامه ریزی كنید كه هر هفته یا دو هفته  1یا  2سیگار كم كنید.
* بیش از آنچه در یک روز مجاز به كشیدن هستید سیگار همراه خود نداشته باشید.
* هنگامي كه سیگاری كه در روز مي كشید به  1تا  2عدد كاهش یافت آماده ترک هستند.
* برای عود آمادگي داشته باشید .روزی پرتنش یا بحران خانوادگي ممكن اسـت باعـث افـزایش شـمار سـیگارهای
مصرفي گردد .اگر این اتفاق رخ داد ،برنامه را كنار نگذارید .دوباره برنامـه را از روز بعـد از سـر بگیریـد و بـه كـاهش
تعداد سیگارهای مصرفي ادامه دهید یا اگر كامال ترک كرده بودید ،دوباره سیگار نكشید.
سیگاریهایي كه تا سن  30سالگي استعمال دخانیات را كنار بگذارند تقریباً از بروز تمام مخاطرات مرگهـای زودرس
و نابهنگام ناشي از استعمال دخانیات جلوگیری مي كنند .اما هر چه از سن  30سالگي بگذرد و فرد دیرتر اقـدام بـه
ترک سیگار نماید خطر بروز مرگهای زودرس و نابهنگام ناشي از مصرف سیگار در وی افزایش خواهد یافت.
زمانبندی تغییرات ایجاد شده دربدن پس از ترک استعمال دخانیات:
 20دقیقه پس از ترك
متمایل شدن فشار خون و آهنگ ضربان قلب به جهت وضعیت طبیعي ،بهبود یافتن وضعیت جریان خون
دراعضاء دست و پا و گرمتر شدن آنها.
 8ساعت پس از ترك
متمایل شدن سطح اكسیژن خون به سمت وضعیت طبیعي و كم شدن خطر شروع حمله قلبي
 24ساعت پس از ترك
حذف شدن منو اكسید كربن خون و شروع پاک شدن ریه ها از مخاط و بقایای آن.
 48ساعت پس از ترك
غیر قابل تشخیص شدن نیكوتین دربدن  ،افزایش قابلیت حس بویایي و چشایي
 72ساعت پس از ترك
بهبود یافتن وضعیت تنفس و افزایش سطوح انرژی در بدن.
 2-12هفته پس از ترك
به سمت بهبودی رفتن جریان عمومي خون در بدن و آسانتر شدن راه پیمائي.
 3-9ماه پس از ترك
رفع مشكالت تنفسي از قبیل سرفه،كوتاهي تنفس و خس خس ،افزایش عملكرد ریه ها به میزان  5الي 10
درصد.
 5سال پس از ترك
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كاهس احتمال خطر قلبي در مقایسه با دوره مصرف سیگار به میزان  50درصد
 10سال پس از ترك
كاهش خطر سرطان ریه در مقایسه با افراد سیگاری به نصف مقدار ممكن.
برابر شدن احتمال خطر حمله قلبي با احتمال آن درافرادیكه در طول زندگي هرگز دخانیات مصرف نكرده
اند .
بهداشت هوا:
تعريف آلودگی هوا:
بــرای آلــودگي هــوا تعــاریف زیــادی بیــان شــده اســت یكــي از ایــن تعــاریف عبــارت اســت از حضــور یــک یاچنــد
آالینــده یــا تركیــب آنهــا در اتمســفر بیرونــي ) (outdoorو یــا داخلــي  indoorدر مقــادیر و مــدت زمــاني كــه
ممكن است سبب آسیب بـه زنـدگي انسـاني ،گیـاهي یـا حیـواني یـا امـوال یـا بطـور نـامعمولي سـبب تـداخل در
برخورداری راحت از زندگي یا اموال شود.
در تعریف دیگر كه مربوط بـه ایالـت وسیكانسـین اسـت حضـور یـک یـا چنـد آالینـده یـا تركیـب در اتمسـفر در
مقــادیر و مــدت زمــاني كــه ســبب صــدماتي بــه ســالمت و رفــاه انســان  ،زنــدگي حیــواني یــا گیــاهي یــا امــوال و
دارایي ها شود یا بطور نامعقولي با خوشایندی زندگي یا اموال تداخل داشته باشد.
در اياالت متحده آلودگی هوا در چهار گروه عمده تقسیم بندی نموده اند:
 -1آلــودگي هــوای آزاد:ایــن حالــت بــه آلــودگي هــوای محــیط بیرون(خــارج از خانــه) اشــاره دارد و شــامل
آرایــش پیچیــده ای از منــابع و آالینــده هــا ،انتقــال اتمســفری آالینــده هــا بــه گیرنــده هــا و گســتره
وسیع از اجتماع  ،اقتصاد و اثرات بهداشتي مي باشد.
 -2آلــودگي هــوای داخــل ســاختمان  :آلــودگي هــوا در محــیط داخل(مكانهــای سرپوشــیده) كــه مــردم در
آنها زندگي مي كنند اشاره دارد.
 -3آلودگي هوای شـغلي ( بهداشـت صـنعتي ) از ایـن نـوع آلـودگي هـوا مربـوط بـه در معـرض قرارگیـری
بــا رنــج وســیعي از آالینــده هــا (ذرات ،میســت هــا ،بخــارات اســیدی و گازهــای آلــي و غیــر آلــي) در
محیط كار است
 -4در معرض قرارگیری شخص(تماس فـردی)  :ایـن گـروه بـه تمـاس بـا گـرد و غبـار ،فیـوم هـا ،گازهـا یـا
میســت هــایي كــه شــخص خــود را در معــرض آنهــا قــرار میــد هــد اشــاره دارد مثــال از ایــن مــورد
عبارتست از كشیدن سیگار  ،استنشـاق مـواد مضـر و بسـیاری از دیگـر روش هـا كـه مـي تواننـد باعـث
آسیب به انسان شوند.

منابع آلودگی هوا
منــابع طبیعــي :ناشــي از فعالیــت هــای طبیعــي محــیط مثــل فعالیــت آتشفشــان ،آتــش ســوزی جنگــل هــا ،
طوفانهای گردو غبار ،گرده گیاهان و نشت گازها
منــابع مصــنوعي:عمده تــرین منشــأ آلــودگي بــوده كــه نتیجــه فعالیــت هــای انســاني مــي باشــد .مثــل صــنایع
كشاورزی  ،شهرسازی  ،وسایل گرمازا ،نیروگاه ها  ،وسایل نقلیه.
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در تقسیم بندی دیگر منابع آالینده در دو گروه منابع ثابت و منابع متحرک تقسیم بندی مي شوند
منابع ثابـت ( : ) Stationary Sourceمنـابعي هسـتند كـه آالینـده هـا را از یـک محـل ثابـت وارد محـیط مـي
كنند مانند صنایع آلودگي هـوا در صـنایع هـم بـه علـت مصـرف سـوخت اسـت و هـم نـوع فرآینـد  ،در حالیكـه
در منابع متحـرک عمـدتا حاصـل احتـراق سـوخت بـوده و بـه صـورت گازهـای آالینـده و یـا ذرات وارد هـوا مـي
شود.
متحــرک ):(mobile Sourceمنــابعي هســتند كــه بصــورت متحــرک آالینــده هــا را وارد محــیط زیســت مــي
كنند مانند وسایل نقلیه از موتور سیكلت تا هواپیما و كشتي
آالینده های هوا را از نظر منشأ آلودگي و از نظر اثرات فیزیولوژیكي نیز تقسیم بندی مي كنند.
از نظر منشأ:به دو گ روه اولیه و ثانویـه تقسـیم مـي شـوند .آالینـده هـای اولیـه آنهـایي هسـتند كـه بهمـان شـكل
و تركیبي كه ازم نبع تولید خارج شـده انـد در هـوا وجـود دارنـد و آالینـده هـای معمـوال از نظـر تركیـب آالینـده
هــای اولیــه تحــت تــاثیر اشــعه خورشــید تولیــد مــي شــوند .اولیــه ماننــد  CO2,Co,HCو ثانویــه مثل،اســماک
فوتوشیمیائي ،اوزن و قسمت عمده ( NO2,PANپراكسي استیل نیترات).
از نظر اثرات فیزيولوژيکی
به  5گروه عمده تقسیم مي شوند كه عبارتند از:
 -1خفــه كننــده هــا شــامل خفــه كننــده هــای ســاده ماننــد  CO2متــان و ســایر گازهــای خنثــي كــه بــا
رقیــق كــردن اكســیژن محــیط (محــیط هــای بســته) بعلــت خفگــي مــي شــوند و خفــه كننــده هــای
تركیبي كه بعلت تركیب با آنزیم ها و ارگان های بدن ایجاد خفگي مي كنند مانند CO
 -2تحریــک كننــده هــا شــامل تحریــک كننــده هــای مجــاری فوقــاني تنفســي( )CO2و مجــاری تحتــاني
تنفسي ) (NO2مي شوند.
 -3سموم سیستمیک كه با حمله به ارگـان هـا باعـث بیمـاری عضـوی از بـدن مـي گردنـد مثـل تركیبـات
جیوه ،سرب ،هیدروكربن های آروماتیک.
 -4تركیبات مخـدر و بیهـوش كننـده كـه روی اعصـاب اثـر مـي گذارنـد مثـل هیـدروكربن هـای الیفاتیـک
كلره مواد سرطان زا – بنزاپیرن  ،بنزن و هیدروكربن های معطر چند هسته ای.
انواع آالينده های هوا در محیط های بسته
آالینــده هــای اصــلي و مهــم در محــیط هــای بســته كــه بــه طــور عمــده باعــث بــروز و ایجــاد اثــرات بهداشــتي و
ســالمتي مــي كننــد شــامل  CO,PM10,PM2.5,NOx,SO2,VOCsمــي باشــند كــه در اثــر فعالیــت
های مختلـف مثـل احتـراق سـوختهای مختلـف ،سـفید كننـده هـا و اسـپریها و همچنـین سـایر فراینـدها ایجـاد
مي شوند.
کیفیت هو ادر محیط بسته:
كیفیـت هـوا در محـیط هـای بسـته نقـش بسـزایي در ســالمت افـراد از ابعـاد فیزیكـي و رونـي را ایفـا مـي كنــد.
اهمیــت آلــودگي هــوای فضــای بســته از آنجــا مشــخص مــي شــود كــه مــردم از زمــان روزانــه خــود را در فضــای
بسته سپری مي كنند .بنـابراین مخـاطرات بهداشـتي ناشـي از تمـاس بـا آلـودگي هـوای فضـای بسـته بـه مراتـب
وسیع تر از فضای آزاد مي باشد.
-6احتراق:
هر منبع احتراق (ماننـد آتـش گـاز ،چـوب یـا زغـال سـنگ  ،اجـاق گازهـای معمـولي و تخـت) دامنـه وسـیعي از
ذرات و گازهــای آالینــده (ماننــد  NO,NO2,COو هیــدروكربن هــا ) را منتشــر مــي كننــد .ذرات عمــدتاً
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ممكن است شامل دوده باشند( اگـر شـرایط احتـراق ،ضـعیف باشـد) احتـراق بـا دمـای بـا ال ممكـن اسـت باعـث
تولید هیدروكربن های آروماتیک چند حلقه ای  PAHSسرطان زا شود.
احتــراق گــاز :احتــراق گــاز طبیعــي ) ، (CH40همیشــه مقــادیری (COدر اثــر احتــراق نــاقص) و (NOxاز
مسیرهای سـوختي و حرارتـي) تولیـد مـي كنـد .مواجهـه فـردی بطـور عمـده غیـر قابـل پـیش بینـي بـوده و بـه
عواملي ماننـد تهویـه اتـاق و مـدت زمـان فعالیـت و حضـور فـرد در نزدیكـي منـابع آالینـده بسـتگي دارد بعنـوان
مثال كسبي كـه در حـال پخـت و پـز اسـت ،هنگـامي كـه بـرای طـبخ غـذا روی اجـاق گـاز خـم مـي شـود  ،در
معرض پیک های متنـاوبي از غلظـت هـای چنـد درصـد  PPbاز گـاز دی اكسـید نیتـروژن قـرار مـي گیـرد .اگـر
بخواهیم سنجش مراجعـات فـردی معنـي دار باشـد یـک دوز سـنج فـردی كـه در نزدیكـي صـورت كـار گذاشـته
مي شود مورد نیاز است.
احتراق تنباکو
تعــداد زیــادی از ذرت و گازهــای آالینــده توســط احتــراق تنبــاكو تولیــد مــي شــوند .قطع ـاً مواجهــه یــک فــرد
سیگاری در مقایسه با فرد غیـر سـیگاری بیشـتر اسـت امـا مواجهـه یـک فـرد سـیگاری بـه خواسـت و اراده خـود
اوســت در صــورتیكه مواجهــه یــک فــرد غیــر ســیگاری امــری ناخواســته اســت .بــیش از  4500تركیــب در دود
تنباكو یافت شده است كه  50مـورد از آنهـا یـا بعنـوان تركیبـات سـرطانزا شـناخته شـده اسـت و یـا گمـان مـي
ورد كه سرطانزا هستند بـه طـور متـداول  ،انتشـارات بـه سـه دسـته جریـان اصـلي دود تنبـاكو  ،جریـان جـانبي
دود تنباكو ،و دود محیطي تنباكو ،طبقه بندی شده اند.
انتشـارات جریانــات اصـلي ) (MTSدر زمــان پـک زدن فعــال شــكل مـي گیــرد كـه از انتهــای سـیگار بــه دهــان
مكیده مي شود ،كـه درجـه حـرارت احتـراق بـه  1000درجـه سـانتیگراد هـم مـي رسـد پـس  NOxحرارتـي و
نیز (HCNسیانید هیـدروژن) و  -Nنیتـروز امـین هـا (سـرطانزا) تشـكیل مـي شـود .غلظتهـای بسـیار بـاالیي از
ذرات (اكثراً با قطر  0/5میكـرون) تولیـد مـي شـوند .اگرچـه اینهـا آالینـده هـای خطرنـاكي محسـوب مـي شـوند
اما توسط كسي كه سیگار مي كشد استنشاق مي شود.
جریان جـانبي دود تنبـاكو ) ، (STSمربـوط بـه انتشـارات از سـیگاری اسـت كـه روشـن بـوده امـا فـرد در حـال
پک زدن نیسـت .درجـه حـرارت احتـراق سـیگار تـا  4000درجـه سـانتیگراد كـاهش یافتـه اسـت .چنـین درجـه
حرارت احتراق پائیني مي تواند منجـر بـه تشـكیل مـواد سـمي بیشـتری نسـبت بـه جریـان اصـلي شـود .غلظـت
ماقبل از اینكه توسـط هـوا رقیـق شـوند مـي تواننـد تـا حـد زیـادی بـاال باشـند( .بـرای مثـال چنـدین  PPMاز
فرمالدئیــد) .برخــي تركیبــات ماننــد -Nنیتــروز امــین ســرطانزا در جریــان جــانبي دود تنبــاكو بــه میــزان بســیار
بیشــتری نســبت بــه جریــان اصــلي تولیــد مــي شــود  .بنــابراین یــک فــرد غیــر ســیگاری كــه در نزدیكــي فــرد
ســیگاری قــرار دارد  ،مــي توانــد میــزان موجهــه بــاالتری داشــته باشــد .حــدود نیمــي از تنبــاكو در مــدت تولیــد
انتشارات جریانات اصلي و نیم دیگر آن در مدت تولید انتشارات جریان جانبي مصرف مي شود.
دود محیطي تنبـاكو ) (ETSعبارتسـت از مخلـوط موجـود در اتـاق كـه شـامل یـک نسـبت متغیـر از انتشـارات
جریانات اصلي و انتشارات جریان جانبي است.
غلظت ذرات معلق در خانه هایي كـه فـرد سـیگاری در آن زنـدگي مـي كنـد  3برابـر خانـه هـایي اسـت كـه فـرد
سیگاری در آن زندگي نمـي كنـد .استنشـاق دود محیطـي بنـام سـیگار كشـیدن غیـر فعـال شـناخته مـي شـود.
این دود مـي توانـد باعـث اثراتـي ماننـد خیسـي چشـم ( اشـک)  ،افـزایش سـرفه  ،تولیـد خلـط و واكـنش هـای
آلرژیک از سـرطان ریـه گرفتـه تـا مـرگ شـود .همچنـین شـواهدی مبنـي برایجـاد بیمـاری هـایي نظیـر كـاهش
توســعه عملكــرد ریــه در كودكــان  ،افــزایش شــیوع كــه  %17از ســرطان هــای ریــه در بــین افــراد غیــر ســیگاری
ممكن اسـت بـه علـت مواجهـه ایـن افـراد بـا  ETSدر دوران طفولیـت بـوده باشـد .در انگلسـتان سـالیانه حـدود
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 100هــزار نفــر دراثــر بیماریهــای مــرتبط بــا كشــیدن ســیگار مــي میرنــد و تخمینــي از آمــار مــرگ و میــر افــراد
سیگاری نشـان مـي دهـد سـالیانه حـدود چنـدین هـزار نفـر از افـراد غیـر سـیگاری نیـز در اثـر سـیگار كشـیدن
غیر فعال مي میرند.
بطور کلی اثرات دود سیگار شامل موارد زير می باشد:
تنگي برونش ها
كاهش آنتي اكسیدانهای داخلي سلولي
تحریک تولید بیش از حد موكوز
افزایش نفوذ پذیری پوشش اپي تلیال مسیرهای هوایي به درشت مولكول ها
كاهش عملكرد مخاط ها
سركوب پاسخ های سیستم ایمني (ماكروفاژهای كیسه هوایي به درشت مولكول ها
التهاب غدد ترشح كننده موكوز
-7منابع داخلي تركیبات آلي
صدها نوع از تركیبـات آلـي فـرار از طریـق بسـیاری از فراینـدها و یـا مـواد داخـل سـاختمان منتشـر مـي شـوند.
آنهـا تركیبـاتي هسـتند كــه در دامنـه عـادی دمــا و فشـار هـوا ،در حالـت بخــار وجـود دارنـد .همچنــین VOCs
نیمــه فــراری بــه صــورت جامــد و مــایع دارد كــه در طــول زمــان تبخیــر مــي شــوند بســیاری از تركیبــات مــواد
مصــنوعي بــا دامنــه رو بــه رشــد بــه خصــوص از نــوع پلیمــر ،در طــول مقطــع زمــاني طــوالني تبخیــر مــي شــوند
بعنــوان مثــال پلیمــر متــداول ماننــد  PVCمــي توانــد دامنــه وســیعي از مــواد ماننــد دی بوتیــل فتــاالت ،وینیــل
كلرایــد ،تــولنن و تركیبــات آلــي دیگــر را منتشــر نمایــد .در داخــل ســاختمان مــوادی ماننــد غشــای رطوبــت،
چســب فــرش ،نئوپــان  ،مــواد پالســتیكي وســایل الكترونیكــي  ،مطبــوع كننــده هــای هــوا ،چســب هــا  ،مایعــات
پاک كننده و واكس هـا و اسـپری هـای مـو ،هـر كـدام سـهمي را در انتشـار برعهـده دارنـد .الک مبلمـان چـوبي
بــا روكــش حــاوی حــالل هــا ،تثبیــت كننــده هــای بــراق ،آنتــي اكســیدان هــا  ،آغازگرهــای رادیكــالي و ســایر
افزودني ها پوشیده شده است.
برخــي از رایجتــرین  VOCsعبارتنــد از بنــزن  ،تولــوتن  ،رایلــن ،دكــان و آن دكــان بعضــي از  VOCsناشــي
خروجــي زیســتن هســتند ماننــد اتــانول ،اســتون ،متــانول ،اســید بوتریــک ،اســید اســتیک  ،فنــول و تولــونن و
بعضي خروجي شبه زیستن همیشـه ماننـد خوشـبو كننـده هـا و یـا لـوازم آرایشـي  ،هـوای بـازدم حـاوی حـدود
 2000میكروگرم بر متر مكعـب اسـتون و اتـانول ،و چنـد درصـد میكروگـرم بـر متـر مكعـب ایزوپیـرن  ،متـانول،
 2پروپانول مي باشـد .اینهـا فـرآورده هـای درون زای متابولیسـم ه سـتند كـه در داخـل بـدن تولیـد مـي شـوند.بررســي یكصــد ســاختمان مســكوني نشــان داده اســت كــه میــانگین مجمــوع غلظــت  50-300نــوع  ،VOCكــه
معموالً در هوای داخل سـاختمان یافـت مـي شـوند  553 ،میكروگـرم بـر متـر مكعـب اسـت .ایـن عـدد در  %2از
منازل بیش از  1777میكروگرم بر متـر مكعـب بـوده اسـت د ر طـول ایـن بررسـي میـانگین مجمـوع غلظـت ایـن
تركیبات در هـوای آزاد 32 ،میكروگـرم بـر متـر مكعـب بـوده اسـت  .یـک بررسـي دیگـر نشـان داد كـه مجمـوع
غلظــت هــای  VOCدر خانــه هــای نوســاز  ،ممكــن اســت حــدود چنــدین هــزار میكــرو گــرم بــر متــر مكعــب
باشد .اما این غلظـت در خانـه هـای بـا عمـر بـیش از  3مـاه تـا سـطح  1000میكروگـرم بـر متـر مكعـب كـاهش
مــي یابــد .در كــل مــي تــوان انتظــار داشــت انتشــارات از تمــام محصــوالت ســاختمان در زمــان نــو بــودن آنهــا
حداكثر باشد و به سرعت ( در طول روزها و هفته ها) كاهش یابد.
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-8آئروسلهای زیستي
اگرچــه معمــوالً بعنــوان آالینــده هــوا شــناخته نشــده انــد  ،امــا بســیاری از مــواد زیســتي مــي تواننــد در هــوای
داخل ساختمان در غلظـت هـای خیلـي بـاالتر نسـبت بـه هـوای آزاد ،تجمـع یافتـه و بـرای سـاكنین محـرک یـا
سمي باشند .این طبقه شـامل ذرات منتقلـه توسـط هـوا  ،مولوكـول هـای بـزرگ و یـا تركیبـات فـراری كـه یـا از
یــک میكروارگانیســم زنــده منتشــر مــي شــود یــا خــود میكروارگانیســم زنــده مــي باشــد .برخــي از آئروســلهای
زیسـتي ماننـد بـاكتری هـا و ویـروس هـا ممكـن اســت تكثیـر شـوند و مـواردی دیگـر ماننـد گـرده ی گیاهــان و
مایت ها ممكن است بـه خـودی خـود محـرک باشـند .انـدازه ی ایـن ذرات  100نـانو متـر تـا  100میكـرون مـي
تواند متغیر باشد.
طبقه بندی:
طبقه های اصـلي آئروسـلهای زیسـتي شـامل بـاكتری هـا  ،آندوتوكسـین هـا  ،قـارچ هـا  ،ویـروس هـا  ،آنتـي ژن
ها و گـرده هـای گیاهـان مـي باشـد .گـرده ی گیاهـان مـي توانـد باعـث تحـرک و واكـنش هـای آلرژیـک شـود.
ویــروس هــا  ،بــاكتری هــا و قــارچ هــا باعــث گســترش بیمــاری مــي شــوند ( .بعنــوان مثــال تــورم بینــي ناشــي از
حساسیت در اثر مایت های خانگي گرد و خاک).
باکتری ها:
بــاكتری هــا  ،ارگانیســم هــای پروكــاریوت (هســته ی ســلول قابلیــت تشــخیص ندارنــد) بــوده و دارای غشــای
ســلولي  DNA ،و برخــي اجــزای فرعــي ســلول مــي باشــند .برخــي از بــاكتری هــا ماننــد لژیــونال ،پنومــوفیال،
اســـتپرتوكوكوس و منینگـــو كوكـــوس بـــا بیماریهـــای خاصـــي مـــرتبط هســـتند .امـــا ســـایر آنهـــا ماننـــد
ترمواكیتومایسس و انتروبـاكتر بیمـاری زا نیسـتند( .یعنـي از طریـق استنشـاق باعـث بـروز بیمـاری نمـي شـوند)
.
آب آشامیدني آلوده شـده بـه لژِیـونال باعـث بـروز بیمـاری لیژیـونر نمـي شـود بلكـه بـرای بـروز ایـن بیمـاری آب
تبدیل شده به آئروسل باید استنشاق شـود نـرخ تكثیـر و پخـش بـاكتری هـا قویـ ًا بـه جنبـه هـای خـاص محـیط
به داخل ساختمان مانند رطوبت بستگي دارد.
اندوتوکسین ها:
اندوتوكسین مواد لیـوپلي سـاكاریدی بسـیار سـمي بـوده كـه در الیـه خـارجي غشـای بـاكتری هـای گـرم منفـي
قرار دارند این مواد  ،سیستم ایمنـي افـراد حسـاس را تحریـک كـرده و ممكـن اسـت باعـث ایجـاد تـب ،كسـالت،
انســداد مســیرهای هــوایي سیســتم تنفســي و ابــتالی ریــوی حــاد شــوند .معمــوالً ایــن مــواد در یــک محــیط
مستقله توسـط هـوا در ارتبـاط بـا ذرات بـا آئر وسـل هـای مـایع هسـتند كـه دارای توزیـع انـدازه هـای گسـترده
ای مي باشند.
قارچ ها:
قــارچ هــا یوكــاریوت (دارای هســته) هســتند  .بعضــي از قــارچ هــا ماننــد مخمرهــا تــک ســلولي و برخــي ماننــد
كپک ها ،پر سلولي هسـتند .معمـو ًال رشـد قـارچ هـا بـه رطوبـت نسـبي بـیش از  70نیـاز دارنـد .بنـابراین حمـام
ها و آشپزخانه هـا محـیط دلخـواه قـارچ هـا هسـتند .اگرچـه قـارچ هـا بـر روی سـطوح یـا درون مایعـات زنـدگي
مي كننـد ،امـا بسـیاری از آنهـا اسـپورهایي تولیـد مـي كننـد كـه توسـط هـوا قابـل انتقـال اسـت .جـدا از تولیـد
ال بـه وسـیله آسـپرژیلوس فومیگـاتوس ،اكثـر قـارچ هـا فـرآورده هـای متـابولیكي ماننـد
بیماری های واگیردار مـث ً
پروتئین تولید مـي كننـد كـه ممكـن اسـت باعـث حساسـیت شـدید شـود .معمـو ًال مشـكالت ناشـي از قـارچ هـا
وقتي تجربه مي شـود كـه كاغـذ هـا ،و اسـباب و اثاثیـه و منسـوجات مرطـوب (یعنـي كپـک زده ) توسـط انسـان
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لمس مي شـوند .معـروف تـرین مـایكو توكسـین  ،آفالتوكسـین بـوده كـه بعنـوان عنصـر سـرطان زا بـرای انسـان
شــناخته شــده اســت .البتــه مســیر اصــلي جــذب آفالتوكســین  ،جــذب و گــوارش مــواد غــذایي كپــک زده ماننــد
بادام زمیني است ،نه استنشاق آن.
ويروس ها:
ویــروس هــا ،كــوچكتری ذرات دارای حیــات مــي باشــند .ایــن ارگانیســم هــا دارای زنــدگي انگلــي بــوده و بــرای
تولیــد مثــل بــه ســلول هــای میزبــان خــود وابســته هســتند .دامنــه انــدازه ویــروس هــا  0/2-0/3میكرومتــر مــي
باشد .البته اكثر ویروس های منتقله توسط هوا به سایر ذرات متصل هستند.
آلرژی زاها:
حساســیت یــا آلــرژی  ،عبــارت اســت از هرگونــه واكــنش نــامطلوب دســتگاه ایمنــي بــدن در اثــر حســاس ســازی
ایمونولوژیكي در برابر مواد ویژه (آلـرژی زاهـا) ،كـه یـک مشـكل رو بـه افـزایش در جامعـه محسـوب مـي شـود و
جــذب آلــرژی زاهــای منتقلــه توســط هــوا ،ســهم مهــم و قابــل تــوجهي را در ایــن زمینــه دارد .آلــرژی زاهــا،
مولكــول هــای درشــتي هســتند كــه توســط ارگانیســمهای زنــده تولیــد شــده و یــک پاســخ قابــل شناســایي در
سیستم ایمنـي تولیـد مـي كننـد .نشـانه هـای آن ماننـد التهـاب بینـي (آبریـزش بینـي) كـه توسـط آسـپرژِلوس
آلــرژی زا ایجــاد مــي شــود  ،اختصاصــي هســتند .حساســیت انســان بــه مــواد آلــرژی زا  3برابــر بیشــتر اســت از
حساســیت انســان بــه آالینــده هــای متــداول هــوا مثــل ازن  ،بــه صــورتي كــه حتــي در دامنــه نــانوگرم بــر متــر
مكعب نیز پاسخ های شـدیدی از سـوی سیسـتم ایمنـي تولیـد مـي شـود .مـواد آلـرژی زا توسـط دامنـه وسـیعي
از منــابع اســپورهای قــارچي و بــاكتری هــا  ،مــوی گربــه و جونــدگان تولیــد مــي شــوند .پاســخ آلرژیكــي ممكــن
است شامل آبریزش بیني مالیـم بـوده كـه نگرانـي چنـداني را بـدنبال نخواهـد داشـت .ایـن پاسـخ همچنـین مـي
تواند با یک حمله آسمي شدید و حتي كشنده همراه باشد.
گرده:
دانــه هــای گــرده  ،درشــت تــرین ذرات از آئروســلهای زیســتي بــوده و قطــر آنهــا در دامنــه ی 170-10
میكرومتر (غالباً در دامنه ی  ) 50-30میكرومتـر مـي باشـد .ایـن دانـه هـا بـرای انتقـال مـواد ژنتیكـي یـک گیـاه
به گل گیاه دیگر توسط گیاه تولیـد مـي شـوند .گـرده هـا ممكـن اسـت توسـط بـاد و یـا حشـرات منتقـل شـوند.
مانند بسیاری از آئروسـل هـای زیسـتي  ،پخـش و انتقـال ایـن ذرات توسـط هـوا یـک روش تكـاملي بـرای تولیـد
مثل گیاهان بحساب مي آید.پس مي تـوان انتظـار داشـت كـه گـرده هـا بـه راحتـي در هـوا پخـش شـده و بـرای
مدت زمان طوالني در هوا باقي بماننـد .هـر چنـد حساسـیت بـه گـرده هـا بعنـوان یـک آلـرژی زا بـرای دسـته ی
كــوچكي از مــردم بشــدت بــاال مــي باشــد ،بــرای اكثــر مــردم  ،ایــن مقــدار تنهــا بعنــوان یــک مزاحمــت (ماننــد
التهاب) بیني تلقي مي شـود .امـا در بـدترین شـ رایط  ،گـرده مـي توانـد باعـث وخـیم تـر شـدن بیمـاری انسـداد
ریوی مزمن شده و ممكن است كشنده باشد.
اثرات سالمتی ناشی از آلودگی هو ادر محیط های بسته
در گــزارش ســال  2000ســازمان جهــاني بهداشــت آمــده اســت كــه ســاالنه  3میلیــون نفــر در جهــان براثــر
بیمــاری هــای ناشــي از آلــودگي هــوا جــان خــود را از دســت مــي دهنــد كــه از ایــن رقــم  %90از آن مربــوط بــه
آلودگي هوا در فضـای بسـته مربـوط بـه كشـورهای جهـان سـوم وبیشـتر در منـاطق روسـتایي از طریـق سـوخت
های جامد و در محیط بسته منازل مسكوني رخ مي دهد.
بیماری های عمده ناشي از آلودگي هوا كه سالمت مردم را به خطر مي اندازد:
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عفونت های حاد دستگاه تنفسي
آسم
عفونت های دستگاه تنفسي فوقاني
عفونت گوش میاني ( بیشتر در بین كودكان در آلودگي فضای بسته)
بیماری های انسدادی دستگاه تنفسي()COPD
سرطان های ریه و مجاری تنفسي
بیماری های قلبي-عروقي و حمالت قلبي

تهويه ساختمان:
در حال حاض ر با توجه به تكنولـوژی هـای موجـود تولیـد آلـودگي یـک امـر اجتنـاب ناپـذیر بـوده و نمـي تـوان از
پخش و انتشار آنها جلـوگیری كـرد و بهتـرین راهـي كـه مـي تـوان نـائي آنهـا را كـاهش داد اسـتفاده از سیسـتم
های مختلف تهویه توجه به شرایط موجود مي باشد.
تهویــه ســاختمان  ،نــرخ تعــویض هــوای داخــل ســاختمان را بــا هــوای خــارج ســاختمان كنتــرل كــرده وبــه ایــن
دلیل نه تنها باعث جلوگیری از نفـوذ آالینـده هـای خـارجي بـه داخـل سـاختمان مـي شـود بلكـه آالینـده هـای
داخل ساختمان را نیـز بـه خـارج سـاختمان رهـا مـي كنـد .تهویـه كنتـرل شـده سـاختمان هـا بـه معنـي ایجـاد
همــاهنگي بــین هزینــه انــرژی مصــرفي برقــراری و حفــظ آســایش و نیــز كیفیــت هــوا مــي باشــد .اگــر یــک
ســاختمان كــامالً عــایق كــاری شــده باشــد میــزان بــازدهي انــرژی بــاال خواهــد بــود امــا انتشــارات از ســاكنین و
سایرم نابع به سرعت به میـزان قابـل قبـول مـي رسـد .در بسـیاری از سـاختمان هـا غیـر از درب هـا و پنجـره هـا
راه های نفوذ دیگری نیز یعنـي نشـت آالینـده هـا از سیسـتم تهویـه (وجـود دارد) ایـن نفـوذ یـا بصـورت حركـت
افقــي یــا بصــورت همرفتــي اســت .جریــان افقــي در داخــل ســاختمان توســط گــردان فشــار تولیــد شــده و بــا
افــزایش ســرعت بــاد افــزایش مــي یابــد .در جــراین همرفتــي از طریــق اخــتالف دانســیته بــین هــوای داخــل
س اختمان و هوای آزاد تولیـد شـده و بـا اخـتالف دمـا افـزایش مـي یابـد  .الزم بـه ذكـر اسـت مطلـوبترین درجـه
حرارت داخل اسختمان در فصول گرم  21درجه و در فصول سرد  18درجه مي باشد.
وجــود هــوای كــافي و تــازه در محــیط بســته یكــي از اصــول مهــم بهداشــت محــیط مســكن اســت هــوای محــل
ســكونت بایــد عـاری از هرگونــه آلــودگي نظیــر دود  ،بــوی نــامطبوق  ،ذرات گــرد و غبــار و گازهــای مضــر باشــد.
تهویه ناكافي و مناسب مي تواند باعث تجمع ذرات و گازهای مضر شده و سالمت افراد را به خطر اندازد.
انواع تهويه:
-1تهویه طبیعي )(natural ventilation
عمل تهویه طبیعي در اثر اختالف دما بین دو سـطح پدیـد مـي آیـد عیـب تهویـه طبیعـي ایـن اسـت كـه نیـرو و
جهت باد یكسـان نبـوده و كـارگران در آن دخالـت مـي نماینـد .از ایـن رو نمـي تـوان آن را وسـیله خـوبي بـرای
كنتــرل محــیط كــار مخصوص ـاً گــردو غبــار هــای زیــان آور دانســت ولــي در مــورد گازهــا و بخــاراتي كــه مقــدار
خیلــي كــم در فضــای كارگــاه پراكنــده مــي شــوند و همچنــین گرمــای معمــولي كارگــاه بــه وســیله نفــوذ هــوای
گرم به خارج و جایگزین شدن هوای تازه كنترل مي گردد.
-2تهویه مكانیكي )(mechanical vent
تهویــه كــار گاههــای كــه بــه مقــدار كــافي از طریــق نفــوذی و یــا طبیعــي انجــام پــذیر نیســت  ،مخصوص ـاً در
مــواقعي كــه تــراكم آلــودگي مــورد نظــر باشــد ،از تهویــه مكــانیكي اســتفاده مــي شــود در كارگاههــای كوچــک از
بادزنهای مكانیكي و در كارگاه های بزرگ از هواكش های مكانیكي استفاده مي شود.
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برای کنترل آلودگی هوا در محیط های بسته بايد به چند نکته مهم توجه شود:
در صـورت اسـتفاده از بخاریهــای بـدون دودكــش و چراغهـای خـوراک پــزی بایـد دقــت شـود كـه بــا شـعله آبــي
بسوزد ،روشن كردن آنها در خارج ازم محیط های بسته انجام شود.
در هنگــام نصــب بخاریهــا و وســایل گرمــایش دودكــش دار ،از بــازبودن مســیر دودكــش مطمــئن گردیــده و
كالهک مناسب در انتهای دودكش نصب شود.
جهت اطمینان از محكم بودن اتصاالت دودكش  ،بایستي آنها را بطور مرتب كنترل كرد.
كلیه وسایل حرارتي را بایستي طوری تنظیم نمود تا همواره با شعله آبي بسوزد.
محــل نصــب آبگــرمكن بایســتي خــارج از محوطــه حمــام و رخــتكن بــوده تــا امكــان نشســت گازهــای ســمي بــه
داخل حمام وجود نداشته باشد.
درز و شكافهای در و پنجره ها كامال پوشانده نشوده تا تهویه طبیعي هو اانجام شود.
بــرای جلــوگیری از پراكنــده شــدن قارچهــا  ،كپــک هــا و ویروســها در هــوای داخــل  ،ضــمن تمیــز نگهداشــتن
محیط داخل از نگهداری طوالني مدت زباله ،باقي مانده مواد غذایي و  .....خودداری گردد.
اســتفاده و یــا نگهــداری ســموم و مــواد شــیمیایي ماننــد حشــره كشــها  ،ســموم دفــع آفــات  ،و  ....تهدیــد كننــده
سالمتي بوده و بایستي در محل مناسب  ،و در ظروف سربسته نگهداری شود.
از وسایل گرمایش مناسب استفاده شود.
نكات ایمني را در استفاده از وسایل رعایت شود.
در قسمت های مورد نیاز نسبت به تامین تهویه طبیعي و مصنوعي اقدام شود.
از استعمال دخانیات در محیط های بسته خودداری شود.

منابع آلودگی هوا
منابع آالینده هوا عبارتاند از:
الف) وسايط نقلیه موتوری :از اتومبیلها آالینـدههـای زیـادی ماننـد هیـدروكربن و مونواكسـید كـربن وارد هـوا
ميشود.
ب) صنايع :سوخت صنایع دیاكسید گوگرد و آالیندههای دیگر تولید ميكند.
ج) منابع خانگی :سوزاندن چوب ،زغال سنگ و نفت ایجاد آلودگي ميكند.
د) منابع ديگر :عبارتند از سوزاندن زباله ،سمپاشي محیط ،منابع طبیعي و برنامههای انرژی هستهای.

عوامل جوی )(Meteorological
هرچند اتمسفر دارای الیههای متعددی است كه از سطح زمین تا ارتفاع  30كیلومتری ادامـه دارد ،ولـي انسـان بـه
طورمستقیم تنها با 8تا  10كیلومتر آن در تماس است.
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شرایط محیطي تأثیر زیادی بر آالینده هـا دارنـد .ایـن اثـرات عبارتنـد از :پسـتي و بلنـدی منطقـه ،اقلـیم منطقـه و
جابهجایي هوا.
انتشار عمودی آالینده های هوا بستگي به گرادیان دمایي دارد .زماني كه یک الیه هوای سرد پایین تر است ،حركـت
عمودی بسیار كم بوده ،و آالینده ها و بخار آب  ،در سطوح پایین تر و نزدیـک زمـین بـه دام مـيافتنـد و منجـر بـه
ایجاد" مه دود" ( )Smogميشوند".واونگي دمایي" ( )Inversionكه معموالً در ماههای سرد بیش از بهار وپاییز
است ،اتفاق مي افتد ،تهدید بزرگي برای سالمتي انسان ميباشد .در مناطق محصور بین كوهها و ساختمانهای بلند
حركت باد متوقف ميشود و آالیندهها جابهجا نميشوند .وارونگي دما در جو نیز باعث محبوس شدن تـوده هـوایي و
آالیندهها ميشود .گرم شدن جهاني عامل دیگر جوی است .به طور كلي عوارض اصلي این گرم شدن شامل ،افزایش
حدود  3درجه سانتيگراد دمای میانگین سطح كره زمین تا سال 2030؛ افزایش  0/1تا  0/3متر تراز دریاها تا سـال
 2050و افزایش وقوع پدیدههای آب و هوایي مانند توفانها ،امواج گرمایي و خشكساليهااست.

آاليندههای هوا
بیش از  100نوع ماده آلوده كننده هوا شناسایي شدهاند كه مهمترین آنها عبارتند از :مونواكسید كـربن ،دیاكسـید
كربن ،سولفید هیدروژن ،دیاكسید گوگرد،تریاكسید گوگرد ،اكسـید نیتـروژن ،تركیبـات فلـوراین ،تركیبـات آلـي
(هیدروكربن ،آلدهید ،و اسیدهای آلي) ،تركیبات فلزی (آرسنیک ،روی و آهن) تركیبات رادیواكتیـو ،اكسـیدانهـای
فتوشیمیایي (ازن و هیدرو كربنهای چند حلقهای) و سایر تركیبات شامل آزبسـت ،بریلیـوم ،بنـزن ،فلوئـور ،وینیـل
كلراید ،سرب و پرتوها.

 )1مونواکسید کربن :یكي از مهمترین آالیندههای هوا است كه در اثر سوختن ناقص سوخت اتومبیلها ،كارخانهها
و منازل تولید ميشود .این ماده با هموگلوبین خون تركیب شده ،و اكسیژنرساني خون را كاهش ميدهد.

 )2دیاکسید گوگرد :یكي ازچند شكل موجود سـولفور در هـوا اسـت .دیگـر شـكلهـای سـولفور شـامل ،H2S
 H2SO4و نمکهای سولفات است .دی اكسید گوگرد ،در اثرسوختن سوختهای حاوی گوگرد و كاربرد گـوگرد در
صنایع تولید ميشود .دیاكسید گوگرد با بخار آب واكنش داده ،و تولیداسید سولفوریک ميكند كه اسید بسیار قوی
است .محدوده ایمن در نظر گرفته شده برای آن در اتمسفر  80میكروگرم بر مترمكعب است.
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 )3سرب :سرب برای باال بردن عدد اكتان سوختها ،قبالً به آنها اضافه ميشد .حدود80تـا90درصـد سـوخت در
هوای بیروني ،ناشي از مواد نفتي حاوی سرب است .سرب برای كودكان زیر شش سال خطرناکتر بوده ،و بر سیستم
عصبي و گلبولهای خون اثر ميگذارد.

 )4دیاکسید کربن :دی اكسید كربن ،آالینده هوا به حساب نميآید .اما افزایش مقدار آن باعـث افـزایش گرمـای
محیط ميگردد .گرچه غلظت جهاني آن در حال باالرفتن است كه نهایتاً سبب افزایش دمای جهاني ميشود.

 )5هیدروکربنها :از زبالهسوزها ،سوختن چوب ،ذغال و فراوردههای نفتي بـه وجـود مـيآینـد .هیـدروكربنهـا در
واكنشهای فتوشیمیایي شركت ميكنند كه منجر به تولید «مه دود» ميشود.

 )6کادمیوم :صنایع فوالد ،زبالهسوزها ،فعالیت آتشنشانها و تولید روی ،از منابع عمـده انتشـار كـادمیوم هسـتند.
توتون نیز حاوی كادمیوم است .بنابراین كشیدن سیگار سبب ورود این ماده به بدن ميشود.

 )7سولفید هیدروژن :فعالیتهای انسان مي تواند به طورطبیعي سـولفید هیـدروژن را وارد هـوا كنـد .درصـنعت،
سولفید هیدروژن ميتواند در هر جایي كه سولفور یا تركیبات حاوی سولفور باشد ،تشـكیل شـود .منـابع انتشـار آن
شامل ،صنایع چوب و كاغذ ،استخراج گوگرد ،تصفیه فاضالب و پاالیشگاه نفت وبسیاری از صنایع دیگـر كـه در طـي
فرایندهای خود سولفید هیدروژن تولید ميكنند ،مي باشد .سولفید هیدروژن مـاده بسـیار سـمي اسـت كـه تحـت
شرایط بيهوازی تولید ميشود .اولین اثر این گاز بوی بد مشـابه تخـم مـرغ گندیـده آن اسـت .ایـن گـاز سـمي در
غلظتهای باالتر باعث سوزش چشمها مي شـود .طبـق تحقیقـات اخیـر ،مواجهـه كـارگران بـا غلظـت كمتـر از 30
میكروگرم بر مترمكعب سولفید هیدروژن ،ایجاد عالئم رواني و عصبي كرده است.

 )8ازن :یكي از اكسید كنندههای قوی است .این گاز منبع انساني ندارد و در اثر فرآیندهای فتوشیمیایي بـه وجـود
مي آید .فرایندهای تولید ازن در الیه تروپوسفر  ،مستلزم جذب پرتوهای توسـط دیاكسـید نیتـروژن اسـت.حداكثر
غلظت ازني كه ميتواند در اتمسفر آلوده وجود داشته باشد ،نه تنها بستگي به غلظت تركیبات آلي فرار واكسـیدهای
نیتروژن دارد ،بلكه تحت تاثیر نسبت آنها نیز ميباشد .یک نسبت(4:1تا )10:1بـرای تشـكیل غلظـت مطلـوب ازن
مناسب است .تغییرات فصلي در غلظت ازن موثر است.
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 - 9هیدروکربنهای معطر چند حلقهای ( :)PAHهیدروكربنهای معطر چنـد حلقـهای ،یـک گـروه بزرگـي از
تركیبات آْی هستند كه دو یا چند حلقه بنزني دارند .این تركیبات در نتیجه فرایندهای پیرولیتیک به طور وسـیعي
تشكیل ميشوند .هیدروكربنهای معطر چند حلقهای ،همچنین در اثر سوختن ناقص مواد آلي و فرآیند كربناسـیون
تشكیل ميشوند .حدود 500تركیب  PAHدر هوا وجود دارد .تحت شرایط ویـژه PAH ،مـيتوانـد تاغلظـتهـای
بسیار باال در هوای داخلي افزایش یابد.

 )10ذرات معلق :ذرات معلق ناشي از هوا ،مخلوطي از مواد آلي و غیر آليهستند .از نقطه نظـر جرمـي و اجـزاء ،بـه
دو گروه اصلي درشت بزرگتر از 2/5میكرومتر و ریز با قطركمتر از 2/5میكرومتر در قطر آئرودینامیكي آنها تقسـیم
مي شوند .ذرات كوچكتر شامل آئروسلها ،ذرات حاصل از احتراق و بخارات آْی و فلزی هسـتند .ذرات درشـت شـامل
مواد پوسته زمین و گردوغبار منشره در جاده ها وصنایع است .ذرات در سایز تنفسي ممكن است از منـابع متعـددی
منتشر شوند .بعضي از این منابع ،طبیعي بوده ،وبعضي دیگر طیف وسیعي را در بر گرفته ،و اهمیت بیشـتری دارنـد
(مانند نیروگاهها،وفرایندهای صنعتي ،وسائط نقلیه موتوری ،سوختهای زغـالي خـانگي و زبالـه سـوزهای صـنعتي).
تعداد زیادی از این منابع مصنوعي در یـک بخـش محـدودی متمركـز هسـتند .حـداكثر مجـاز ذرات در هـوا100 ،
میكروگرم در مترمكعب است.
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جدول -2منابع آالینده هوای داخلي
منابع

آالینده
ذرات قابل تنفس

دود تنباكو -دودكش

منواكسید كربن

احتراق تجهیزات ،دودكش ،هیترهای گازی

دی اكسید نیتروژن

اجاق های گازی ،سیگار،

دی اكسید گوگرد

احتراق زغال سنگ

دی اكسیدكربن

احتراق ،تنفس

فرمالدئید

نئوپان ،چسبهای فرشو موكت ،عایقها

سایر بخارات آلي(بنزن ،تولوئن).... ،

حالل ها ،چسب ها ،محصوالت رزین ،اسـپری
های آئروسل

ازن

منابع اشعه  ،UVقوس الكتریكي

رادن ودخترها

مواد ساختماني

آزبست

عایق ،وسایل حفاظت از آتش

اثرات آلودگی هوا
بیش از  1/3میلیارد نفر ساكنان دنیا در تماس با غلظتهای باالی آالیندهها قـرار دارنـد .طـي دو دهـه گذشـته ،در
كشورهای توسعه یافته ،كیفیت هوابهبود یافته است .در حالي كه در كشورهای درحال توسعه یافته ،به دلیل افزایش
فعالیت های صنعتي ،نیروگاههاو ازدحام خیابان ها باوسائط نقلیه موتوری فرسوده آلودگي هوا افزایش یافته است.
اثرآلودگي هوا از دو جنبه مطرح مي شود:
الف) جنبههای بهداشتی :آلودگي هوا اثرات حـاد و مـزمن دارد .اثـرات حـاد آن در سیسـتم تنفسـي بـه صـورت
برونشیت حاد بروز ميكند .درصورتي كه آلودگي هوا شدید باشد ،حتـي باعـث مـرگ نیـز مـيگـردد .اثـرات مـزمن
آلودگي هوا عبارتند از :برونشیت مزمن ،سرطان ریه ،آسم ،آمفیزم و حساسیتهای تنفسي.
سرب روی بیشتر سیستمهای بدن اثرات سمي دارد .غلظتهای زیاد سرب در كودكان باعـث عقـبافتـادگي ذهنـي
ميشود.
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ب) جنبههای اقتصادی و اجتماعی :این جنبه ها شامل:عمر و تنوع گونهای گیاهان و جانوران ،خـوردگي فلـزات،
آسیب دیدگي ساختمانها و افزایش هزینه تمیز كردن ،راهبری و تعمیر آنها و جنبههای زیباشناختي مي باشند.

پیشگیری وکنترل آلودگی هوا
راههای کنترل آلودگی هوا
راههای كنترل آلودگي هوا عبارتند از:

الف)محبوس كردن :كاربرد تجهیزات ودستگاه های كنترل آالینده ها و جلوگیری از ورود این مواد به محیط
ب) جانشین كردن :استفاده از تكنولوژیهای جدید كه آلودگي كمتری ایجاد ميكنند .افزایش استفاده از برق و گـاز
به جای سوختهای فسیلي ميتواند به كاهش انتشار آلودگي كمک كند .همچنین استفاده از بنزین بدون سرب كـه

باعث كاهش اثرات سمي سرب ميشود.
ج) رقیق كردن :مانند كاشت درختان در اطراف كارخانهها.
د) قانونگذاری :با تدوین قانون هوای پاک ميتوان از انتشار آالیندهها جلوگیری كرد.
ه) فعالیت های بین المللي :بـرای مبـارزه بـا آلـودگي هـوا در مقیـاس جهـاني WHO ،یـک شـبكه بـین المللـي
آزمایشگاهي برای پایش و مطالعه روی آلودگي هوا تاسیس كرده است .شبكه شامل دومركز بین المللـي در لنـدن و
واشنگتن ،سه مركز در مسكو ،ناگپور و توكیو ،و 20مركز در نقاط دیگر جهان مي باشد.

پايش آلودگی هوا
بهترین شاخصهای پایش آلودگي هوا ،عبارتند از  :دیاكسید گوگرد ،دود و ذرات معلق.

الف) دیاكسید گوگرد :یكي از آالیندههای اصلي در مناطق شهری و صنعتي است.
ب) دود و شاخص خاک :حجم مشخصي از هوا را از كاغذ صافي عبور ميدهند و با فتوالكتریـک متـر ،غلظـت ذرات
روی كاغذ صافي را اندازه گرفته ،و برحسب میكروگرم برمترمكعب هوا در واحد زمان بیان ميشود.

ج) اندازهگیری دانه وغبار.
د) ضریب تیرگي :فاكتوریاست كه به ویژه در آمریكا برای تعیین دود ویا ذرات آئروسل مورد استفاده قرار ميگیرد.
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هـ) شاخص آلودگي هوا :یک شاخص تعیین آلودگي هـوا اسـت و در آن چنـد شـاخص بـرای تعیـین وضـعیت هـوا
استفاده مي شود.

جهت مطالعه:
شاخص آلودگی هوا
شاخص كیفي هوا ( (AQI) )Air Quality Indexیا شاخص آلودگي هوا
) ،(PSI) (Pollutant Standards Indexمعیاری است كه غلظت تركیبات مختلف آالینده موجود در هوا
نظیر منوكسید كربن -دی اكسیدگوگرد -تركیبات نیتروژن دار -ازن و ذرات معلق ( ذرات كوچكتر از  10میكرو
متر و ذرات كوچكتر از  2,5میكرو متر) را كه دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف مي باشند را تبدیل به
یک عدد بدون واحد كرده ،و وضعیت آلودگي هوا را درسطوح مختلف مطابق با جدول فوق نمایش مي دهد.
در جدول زیر محدوده شاخص های بیان شده ،در شرایط مختلف آورده شده است.

ضدعفونی کردن هوا
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در سال های اخیر ضدعفوني هوا توجه زیادی را به خود معطوف داشته است .روشهایي كه برای ضـدعفوني بـه كـار
ميروند ،عبارتند از:
 )1تهويه مکانیکی :باعث كاهش دانسیته باكتریها ميشود.
 )2تابش اشعه فرابنفش :نتایج به دست آمده از بررسي های انجام شده حاكي از آن است كه این پرتـو مـي توانـد
تحت شرایط ویژه ای مورد استفاده قرار گیرد .اشعه UVدر كاهش بیماریهای عفوني مؤثر اسـت .ایـن پرتـو بـرای
چشم و پوست انسان مضر بوده ،و باید در كاربرد آن دقت شود .ازاقدامات حفـاظتي در اسـتفاده از المـپ UVبایـد
انجام شود ،قرار دادن المپ در یک محفظه ،به طوری كه چشم و پوست انسان با آن در ارتباط نباشد ،است .المـپ
محافظت شده معموالً در بخش باالیي اطاق نزدیک ورودی هوا قرار مي گیـرد .بـرای گنـدزدایي هـوای موسسـات و
اماكن عمومي و همچنین مدارس ،مي توان از امواج  UVاستفاده كرد.
 )3سیستمهای شیمیايی :بخارات تریاتیلن گلیكول در از بین بردن باكتریهای هوا مؤثر است ،ایـن بخـارت بـه
خصوص برای حذف قطرات و گردوغبار هسته ای موثر است.
 )4کنترل گردوغبار :چرب كردن كف اتاقها و راهروهای عمومي بیمارستانها میزان باكتری های موجود در هـوا
را كاهش ميدهد .گندزدایي هوا هنوز در مرحله آزمایش وبررسي است.

تهويه
مفهوم جدید تهویه نه تنها به معني جابجایي هوای آلوده و هوای تازه است ،بلكـه عبـارت اسـت از كنتـرل كیفیـت
هوای ورودی و حفظ شرایط دما ،رطوبت و خلوص آن بـه من ظـور فـراهم كـردن محیطـي راحـت و عـاری از خطـر
بیماریزایي.

استانداردهای تهويه
تثبیت استانداردهای تهویه موضوع مشكلي است .بیشتر استانداردهای تهویه بر مبنای قابلیت از بین بردن بوی بـدن
استوار است.
مبنای تدوین استانداردهای تهویه عبارتند از:
 )1حجم محیط كار :حجم هوایي كه باید تهویه شود برای كارگران صنایع مختلف است و برای هر نفر در هر سـاعت
از 300تا  3000فوت مكعب ،بیشترین استانداردهای تهویه توسـط دچاوئونـت ارائـه گردیـد .ایـن دانشـمند ،تـامین
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 3000فوت مكعب در ساعت هوای تازه برای هر نفر در روز را به صورت زیر محاسبه كرد :براساس مشـاهدات انجـام
شده ،در هر تنفس میزان دی اكسید كربن خروجي حدود 2در  10000قسمت هـوا اسـت ،در صـورتي كـه فـرض
شود هوای اتاق تازه باشد و از بیرون هم هوا وارد اتاق نشود ،و هر شخص  0/6فـوت مكعـب در سـاعت دی اكسـید
كربن وارد هوا مي كند و با توجه به این كه "مقدار مجاز" دی اكسید كربن در هوا  0/0002فوت مكعب در هر فوت
مكعب هوا در ساعت است ،بنابراین با تقسیم  0/6بر  0/0002عدد  3000به دست مي آید كه هوای مـورد نیـاز در
هر تنفس است.
 )2جابجایي هوا :امروزه ثابت شده است كه تئوری دی اكسید كربن به دلیل این كه حتـي اگـر میـزان دی اكسـید
كربن بیش از 5درصد باال برود و میزان اكسیژن به  18درصد كاهش پیدا كند ،چندان اثر نامطلوبي به جای نمـي
گذارد ،درست نبوده ،وتئوری بر مبنای قدرت خنک كنندگي هوا را مي توان جایگزین آن كرد .چـرخش و جابجـایي
هوای محیط داخلي مهمتر از حجم هوای الزم است .جابجایي هوا در اتاقهای نشیمن باید  2تا  3بار در هـر سـاعت
انجام گیرد كه برای محیط كار  4تا  6بار است .جابجایي هوا بیش از  6بار در ساعت مي تواند تولیـد خشـكي در
هوا مي كند كه باید از ایجا آن اجتناب كرد .بر همین پایه ،فضای 1000تا  12000فوت مكعب به ازای هر نفر كامالً
مناسب است .تعداد جابجایي هوا در هر ساعت با تقسیم تامین هوادرساعت به حجم هر اتاق محاسبه مي شود.
)3فضای كف :فضای كف در اتاق از حجم اتاق مهم تر است .در فرایند تهویه ،ارتفاع بیش از  10تا  12فـوت ،غیـر
موثر است ،زیرا محصوالت حاصل از تنفس ،در سطوح پایین تر تجمع

مـي یابنـد .بنـابراین در محاسـبه حجـم

موردنیاز ،ارتفاع بیش از 10تا 12فوت در نظر گرفته نمي شود .فضای مناسب برای كف به ازای هـر نفـر بـین 50تـا
 100فوت مربع متغیر است.

جهت مطالعه
انواع تهويه
الف -تهويه طبیعی
سادهترین روش تهویه است كه در خانهها ،مدارس و دفاتر كاربرد دارد .عوامل تأثیرگذار در این نوع تهویه عبارتند از:
 )1باد :باد یک نیروی فعال در تهویه است .روبروی هم قرار گرفتن در و پنجره سبب جابجایي هوا و تهویه( cross
) ventilationمي شود .بنابراین ساخت در و دیوار به صورت پشت به پشت به هیچوجه توصیه نمي شود.
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 )2انتشار :هوا از طریق كوچكترین فضای باز ،توسط پدیده انتشار ( )diffusionعبور مـي كنـد .ایـن فراینـد بـه
آرامي صورت مي گیرد ،بنابراینبه تنهایي نمي تواند به عنوان فرایند تهویه محسوب شود.
 )3اختالف دمای دو نقطه  :هوا از یک نقطه با دانسیته باال به طـرف نقطـه دیگـر بـا دانسـیته پـایین حركـت مـي
كند.این حركت با باال رفتن دما به آرامي افزایش مي یابد .هوای بیروني سردتر اسـت و دانسـیته بیشـتری دارد ،وارد
اتاق مي شود .هر چقدر اختالف دما بین هوای بیروني و دروني بیشتر باشد ،سرعت جابجـایي هـوا بیشـتر اسـت .در
مناطق استوایي كه دمای هوای بیروني بیشتر از دروني است ،عكس جریان اتفاق مي افتد( .)43از ایـن خصوصـیت
هوا مي توان با نصب مناسب در ،پنجره ها ،هواكش ها ،به بهترین وجه استفاده كرد.

ب -تهويه مکانیکی
انواع تهویه مكانیكي عبارتند از:
 )1تهویه مكشي.
 )2تهویه رانشي
 )3تهویه تعادلي
 )4تهویه مطبوع
 )1تهويه مکشی :در این سیستم هوای داخلي به بیرون فرستاده ميشود و خالء ایجاد شده باعث ورود هـوای تـازه
از پنجرهها و درها به اتاق ميشود .پنكههای مكشي بیشتر در دیوارهای خارجي و نزدیـک سـقف نصـب مـيشـوند.
سرعت تهویه را ميتوان با تنظیم سرعت هواكشها كنتـرل كـرد .تهویـه مكشـي موضـعي در صـنعت بـرای حـذف
آالیندههایي مانند گردوغبار ،مه و غیره در منبع تولید كاربرد گستردهای دارد.
 )2تهويه رانشی :در این سیستم هوای تازه با پنكههای گریز از مركز به داخل محیط دمیده ميشود .این سیسـتم
در ساختمانها و كارخانهها كاربرد دارد.
 )3تهويه تعادلی :در این سیستم از تركیبي از تهویه مكشي و رانشي استفاده ميشود كـه بایـد بـین آنهـا تعـادل
برقرار شود.
 )4تهويه مطبوع :تهویه مطبوع به منظوركنترل كلیه شرایط فیزیكي و شـیمیایي محـیط از قبیـل دمـا ،رطوبـت،
جابجایي هوا ،توزیع هوا ،گردوغبار ،باكتریها ،گازهای سـمي و بـدبو اسـت .تهویـهی مطبـوع بیشـتر در مؤسسـات،
بیمارستانها ،صنایع و خانهها كاربرد دارد.
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در مواقع آلودگی هوا چگونه از خود محافظت کنیم ؟


از فعالیت درخارج از منزل اجتناب گردد  ،بویژه افراد مسن  ،كودكان  ،زنان باردار یا افراد با بیماریهـای قلبـي ،
ریوی نظیر آسم  ،برونشیت مزمن و نارسائي قلبي دارند.



حتي االمكان از تردد در محدوده های مركزی و پر ترافیک شهر اجتناب گردد .



اگر الزاما بایستي در هوای آزاد فعالیت كنید زمان آن را بـه حـداقل ممكـن كـاهش داده و از ماسـک مناسـب
استفاده گردد .



استفاده از این ماسک صرفا برای افراد سالمیكه ناگزیرند در مناطق آلوده تردد نمایند  ،قابل توصیه است .



تنفس با استفاده از ماسک  ،از حالت معمولي دشوار تر است و افراد دارای سوابق بیماری قلبي عروقي و تنفسي
باید قبل از استفاده از ماسک با پزشک خود مشورت نمایند.



از ورزش سنگین در فضا های آزاد و پاركها مناطق آلوده خود داری گردد .



فعالیت یا بازی كودكان در محیطهای باز میبایست محدود شود .



در ها و پنجره ها ی منازل را بسته نگه دارید ودرصورت امكان از سیستم تهویه مطبوع استفاده گردد .



اگر دارای آسم هستید یا نشانه هایي مانند تنگـي تـنفس ،سـرفه و خـس خـس كـردن و درد قفسـه سـینه را
مشاهد ه نمودید بر نامه درماني خود را دنبال كنید و اگر نشانه ها برطرف نشد با پزشک خود مشورت كنید .

فصل هفتم:
روشهای گند زدايی ابزار و محیط کار

فراگیران درپايان اين فصل بايستی قادرباشند :
.1انواع گندزاداهارا بشناسد و با روشهای گندزدایي آشناشود.
.2فرق گندزدا و ضدعفوني كننده را فراگیرد.
.3سالمسازی سبزیجات را توضیح دهد.
نظافت و پاکسازی :
این واژه به معني حذف تمام آلودگیها از اجسام و سطوح مي باشد  .عمل توسط زدودن و یا استفاده از آب با
تركیبات آنزیمي یا دترجنتها امكان پذیر مي باشد  .پاكسازی قبل از روشهای ضد عفوني و استریلیزاسیون الزامي
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است زیرا مواد آلي و معدني كه بر روی سطوح و وسایل باقي مي مانند در كارایي این روشها تاثیر گذار مي باشند.
آلودگي زدایي روشي است كه باعث حذف میكروارگانیسم های بیماریزا از اجسام و در نتیجه باعث ایمني در كار مي
شود i.
گندزدايی :
عبارت است از نابود كردن عوامل بیماریزا در محیطهای بيجان مانند اماكن مسكوني  ،البسه ،
ظروف  ،آب  ،سبزی و غیره .به عبارت دیگر گندزدایي در مورد محیط زندگي به كار ميرود.
ماده گندزدا  :ماده ای است که برای کم کردن بار میکروبی از روی سطوح بیجان و اجسام
بکار برده می شود .

ii

ضدعفونی :
ضدعفوني نابود كردن عوامل بیماریزا از بافتهای زنده است،مانند ضدعفوني پوست یا ضدعفوني
زخم.

iii

تفاوت گندزدايی و ضدعفونی :
بین گندزداو ضد عفوني كنده ها هیچ مرز مشخصي وجود ندارد  ،جزء اینكه معموالً گندزدا برای
سطوح غیر زنده و ضد عفوني كننده برای موجودات زنده بكار مي رود غلظت ضدعفوني كنندهها
بایستي نسبت به گندزدا ها كمتر باشد تا از آسیب به بافتها جلوگیری شود .به همین دلیل
ضدعفوني كنندهها نسبت به گندزداها سمیت كمتری

دارند2.

استريل کردن (سترون سازی ) :
وقتي هدف ما از به كاربردن ماده ضدمیكروبي ،نابودی كل میكروبها چه بیماریزا و چه
غیربیماریزا باشد  ،این عمل را استریل كردن

ميگویند2.

پاستوريزه کردن :
وقتي هدف ما از به كاربردن مادۀ ضدمیكروبي نابودی عوامل بیماریزا باشد ،این عمل را
پاستوریزاسیون ميگویندiii .
گندزداها به دو دسته تقسیم میشوند:
الف _ فیزیكي

ب _ شیمیایي

الف :گندزداهای فیزيکی شامل:
حرارت  ،برودت  ،خشک كردن  ،نور خورشید
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حرارت بر دو نوع است  :حرارت مرطوب و حرارت خشک
حرارت مرطوب
تمامي میكروبها در اثر حرارت مرطوب از بین ميروند و سرعت مرگ آنها بستگي به درجه حرارت
و زمان آن دارد ،به این صورت كه هر چه درجه حرارت بیشتر باشد زمان از بین بردن عوامل
بیماریزا كوتاهتر خواهد بود.
حرارت مرطوب شامل موارد زير است:
استفاده از بخار آب ( اتوكالو )  ،جوشاندن  ،پاستوریزه كردن
استفاده از بخار آب ( اتوکالو )  :این روش با استفاده از اتوكالو صورت ميگیرد كه در آن به
وسیله بخار آب تحت فشار ،مواد مختلف استریل مي شوند .این دستگاه در  121درجه سانتیگراد
در مدت  15تا  20دقیقه ميتواند عمل گندزدایي را انجام دهد .در بیمارستانها بهترین روش برای
استرسیل كردن وسایل مقاوم به حرارت استفاده از اتوكالو با حرارت  121درجه ساني گراد مي
باشد .
نكته :
وسایلي را كه بخواهیم با اتوكالو استریل كنیم باید قبالً به طور كامل شسته و تمیز نمود .
جوشاندن :
عمل،جوشاندن كلیۀ میكروبها را در 100درجه سانتیگراد در مدت  10تا  15دقیقه از بین ميبرد.
از این روش برای گندزدایي لباس و لوازمي كه با خلط و مدفوع بیمار آلوده شده ودسترسي به
گندزداهای شیمیایي نیست استفاده ميشود این روش برای گندزدایي آب یا وسایل مختلفي نظیر
سرنگ،تیغ و ...در شرایط اضطراری بسیار مناسب است.
پاستوريزه کردن :
مواد بسیاری همانند شیر  ،تحت دمای كنترل شده ای در درجه حرارتهای زیر نقطه جوش
پاستوریزه مي شوند  ،در این روش مادۀ غذایي را بین  60تا  70درجه سانتیگراد حرارت ميدهند و
بالفاصله آن را سرد ميكنند.
حرارت خشک
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تأثیر حرارت مرطوب خیلي بیشتر از حرارت خشک است .و در درجه حرارتهای مشابه ،زمان الزم
برای استریل نمودن با حرارت مرطوب كمتر است تا حرارت خشک  ،ولي در مواردی كه نميتوان از
حرارت مرطوب استفاده كرد بایستي از حرارت خشک استفاده نمود كه شامل موارد زیر است:
فور:
استفاده از فور روشي است برای استریل كردن وسایل فلزی و شیشهای ،كه تحمل دمای باال را
دارند و با این وسیله ميتوان در حرارت  160 - 170درجه سانتیگراد به مدت یک تا دو ساعت
عمل استریل كردن را انجام داد ،در این روش كلیه عوامل بیماریزا از بین مي روند.
شعله:
وسایل آزمایشگاهي فلزی یا دهانه لوله آزمایش و سوزنها را ميتوان با قراردادن به مدت چند ثانیه
روی شعله چراغ الكلي یا گازی استریل نمود.
سوزاندن :
از این روش معموال برای از بین بردن اجسام آلوده از قبیل باند زخم ،پارچههای مصرف شده ،البسه
بیمار مبتال به بیماریهای مسری و خطرناک ،لیوان كاغذی مسلوالن،زباله ،الشۀ حیوانات آلوده و
وسایل بيارزش دیگر كاربرد مؤثری دارد.
از موارد دیگر حرارت خشک ميتوان اطو را نام برد .اطو كردن لباسها سبب گندزدایي البسه و از بین
رفتن بسیاری از میكروبها میشود.
برودت :
اگرچه سرما خاصیت گندزدایي ندارد ولي مانع رشد میكروبها گردیده و به عنوان ضدفساد عمل
مينماید .سرما رشد میكروبها و قارچهایي را كه باعث فساد مواد غذایي مي شوند،متوقف ميكند.
مدت نگهداری مواد غذایي در درجات مختلف سرما متفاوت بوده و بستگي به تأثیر درجه سرما بر
روی هر نوع غذا دارد.
خشک کردن :
باكتری های مختلف در برابر خشک كردن حساسیت متفاوت دارند .خشک كردن موادی كه حاوی
باكتری هستند اغلب منجر به مرگ آنها مي شود .سطوح خشک و تمیز ،مقدار كمي باكتری در بر
دارد /خشكي برای جلوگیری از تولیدمثل باكتریها مؤثر است  .خشک كردن یكي دیگر از راههای
قدیمي برای نگهداری غذا است و از این طریق بیشتر برای میوه  ،سبزی  ،شیر  ،ماهي و  ...استفاده
145

ميشود .ضمنا عمل خشک كردن باعث كاهش حجم ميگردد و در هزینه حمل آن صرفهجویي مي
شود.
نور،هوا ،آفتاب و اشعه :
نور خورشید ارزانترین و مناسبترین گندزدا است ،به طور كلي میكروبها در مقابل هوا و آفتاب
فوقالعاده حساس هستند .هوا دادن و آفتاب دادن منازل و البسه و اثاثیه یكي از مهم ترین طرق
گندزدایي و جلوگیری از امراض مختلف است.
ب – گندزداهای شیمیايی
برای گندزدایي یا استریل كردن وسایلي كه تحمل حرارت را ندارند باید از مواد شیمیایي با
غلظتهای مختلف استفاده نمود.
قبل از استفاده از این مواد باید وسایل را كامال شست و خشک كرد .وجود آلودگيهای قابل مشاهده
مثل خون خشک شده باعث زنده ماندن باكتریها و سایر موجودات مي شود خیس بودن وسایل
باعث رقیق شدن محلول ميگردد.
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مهمترين گندزداهای شیمیايی عبارتند از:
آهک :ارزانترین گندزدا است  .این تركیب عاری از بو بود هو كاربردش بي خطر است  .وقتي با 8
تا  10برابر وزن و یا  4برابر حجم خودش با آب مخلوط شود شیر آهک به دست مي آید  .شیر
آهک برای گندزدایي استفراغ  ،ترشحات بیماران دارای بیماری واگیر دار و مدفوع اثر خوبي دارد
.شیر اهک قادر است میكروب حصبه و وبا را در مدت یک ساعت از بین ببرد .

ii

کلر و ترکیبات کلره :
در دسته گندزداهای سطح باال تا متوسط قرار

دارندi

پرکلرين
كلر باكتری كش بسیار خوبي است كه بر عموم میكروبها موثر است و در رقتهای بسیار كم خاصیت
میكروب كشي خود را حفظ مي كند و در PHهای پایین ( اسیدی  9اثر ضد میكروبي آن تشدید مي گردد
 .تركیبات كلر جزء میكروبكشهای قوی بوده و مي توانند روی اسپور میكروبها نیز اثر كند  .از تركیبات كلر
برای ضد عفوني آب آشامیدني  ،آب استخر  ،پساب تصفیه خانه های فاضالب  ،ظروف  ،شستشوی لوله ها ،
میوه و سبزی و البسه سفید رنگ و  ..استفاده میشود .
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آب ژاول(هیپوکلريد سديم ):
دارای  5-15درصد كلر قابل استفاده دارد  .برای گندزدایي توالت استفاده ميشود.
احتیاط در استفاده از آب ژاول
ماده ای بسیار سمي است و نباید آن را در محیطهای بسته بكار برد و از بكار بردن آن به همراه جوهر نمک و موادی
مثل آن نیز باید جدا خودداری كرد (یعني همیشه آن را به تنهایي و بدون مخلوط با پاک كنندههای دیگراستفاده
كنید) .زیرا این دو با هم  ،گاز بسیار سمي و كشنده كلر را تشكیل ميدهند .ماده موثر آب ژاول (سدیم هیپوكلریت)
 ،پوست  ،چشم و ریهها را تحریک ميكند و به آنها آسیب ميرساند  ،لذا از تماس مستقیم آن با دست باید پرهیز
كرد و از ورود ناگهاني آن به چشم باید جلوگیری كرد ( .نوری  ،محمد امیر )1393 ,
بتادين :از مهمترین تركیبات یدوفورهاست و اثر كشنده بر روی باكتریها ،ویروسها و تک یاختهها
دارد.
يد :ید عالوه بر اثر باكتری كشي دارای اثر ضد قارچ و آمیب نیز مي باشد  .كه در دیواره سلولي
میكروارگانیسمها نفوذ كرده و آنها را از بین ميبرد.
اسید سولفوريک :این اسید باسیل حصبه را ميكشد .از این اسید برای گندزدایي نواحي آغشته
به مدفوع حیوان در دامپزشكي استفاده ميشود.
الکل :الكل ها از پر مصرف ترین گندزدا ها و ضد عفوني كننده ها مي باشند و قادر به از بین
بردن ب اكتریها و قارچها مي باشند .در صورتي كه الكل به صورت خالص مورد استفاده قرر گیرد
موجب انعقاد پروتئین نمي شود  ،به همین دلیل وجود اب در الكل ضروری است  .تاثیر مخلوط
آب و الكل در غیر فعال كردن باكتریهای رویشي و ویروس ها نسبتاً سریع بوده ولي روی اسپور
آنها تاثی ری ندارد و به همین دلیل یک ماده استریل كننده حقیقي به شمار نمي رود برخي براین
باور هستند كه چون در تزریقات برای ضدعفوني پوست از الكل استفاده میشو .بنا براین ابزار و
وسایل كار رااز جمله قیچي یا سایر وسایل آرایشگری را نیز میتوان با پنبه آغشته به الكل
گندزدایي نمود.
درحالیكه چون زمان تماس الكل با پوست كوتاه میباشد هیچ اثر ضدعفوني نداشته وفقط با حل
كردن چربي روی پوست ونظافت آن ،محل را برای تزریق آماده مي سازد.
 -1الکل اتیلیک ( اتانول )  :در محلهای تزریق زیر جلدی و یا هنگام خونگیری جهت كاهش
تعداد میكروبهای روی پوست ب كار مي روند  .همچنین از آن برای گندزدایي ترمومتر و دیگر
147

وسایل كوچک پزشكي استفاده مي شود  .اتانول در غلظت های  50تا  70درصد بیشترین اثر ضد
میكروبي بر علیه فرم های رویش را دارد .
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 -2الکل متیلیک (الکل صنعتی) نه تنها هیچگونه خاصیت ضد عفوني یاگندزدایي نداشته بلكه
سمي نیز میباشد.
ازبیکربنات سديم(جوش شیرين) کربنات سديم ،بیکربنات آمونیم ،مي توان برای گند
زدایي میوه جات قبل از پوست كني ،ظروف پالستیكي ،مانند ظروف شستشو ،نگهداری وهمچنین
جعبه های حمل میوه ،ظروف نگهداری وحمل تخم مرغ ،سكو های قابل شستشو و ...استفاده نمود.
جوش شیرین در گندزدایي یخچال فریزر و سردخانه های باالی صفر ،نیز كاربرد دارد.
)4اسید های آلی يا خوراکی :اسید استیک (سركه) 1درصد و نمک 15درصد مي توانند مانع رشد
وتكثیر باكتریها در مواد غذایي گردند( .شكر 70درصد نیز مي تواند از رشد باكتریها وكپک ها
جلوگیری بعمل آورد ).افزودن مقداری سركه به آب نمک خاصیت گندزدایي آن را افزایش مي دهد،
مانند اضافه كردن سركه به خیار شور.
 )5اسید های معدنی  :جوهر نمک یكي از انواع اسیدهای معدني است كه ضمن دارا بودن اثر پاک
كنندگي و رسوب زدایي دارای خاصیت گندزدایي نیز مي باشد.
)7ها لوژن ها  :پركلرین از حل كردن  2گرم پركلرین(  60درصد) در 10لیتر آب (آب كلردار 120
قسمت در میلیون) به دست مي آید كه برای گند زدایي اكثر موارد به كارمي رود .بعضي از آنها
عبار تند از گندزدایي سبزیجات ،ظروف غذاخوری یا سایرظرف ،ابزار و وسایل كار غیر فلزی ،وبا
غلظت های پایین تر  2تا  5گرم در متر مكعب(1000لیتر) آن برای گند زد ایي آب های تمیز
مثل آب چاه وقنوات كاربرد دارد.
نکته اول  :برای گندزدایي جاروها ،تي و لوازم نظافت و ظروف آلوده ميتوان از هیپوكلرید سدیم،
دتول و هاالمید با غلظت و زمان مناسب ،استفاده كرد.
نكته دوم :برای گندزدایي لوازم غیرفلزی و پالستیكي آرایشگری ميتوان از پركلرین ،الكلها و دتول
با غلظت و زمان مناسب ،استفاده نمود. .
توصیه های الزم در مورد مصرف سبزيجات
سبزیجات اغلب به دلیل استفاده از كودهای انساني و حیواني ،آب آلوده و تماس حیوانات به عوامل
بیماریزا آلوده ميشوند .در صورت مصرف چنین سبزیجاتي خطر ابتال به بیماریهایي نظیر وبا،
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حصبه ،هپاتیت ،اسهال خوني و بیماریهای انگلي نظیر كیست هیداتیک و آسكاریس وجود دارد .لذا
الزم است به خاطر بر طرف نمودن آلودگیهای فوق سبزیجات قبل از مصرف سالمسازی شوند.
سبزیجاتي كه به صورت خام در تزیین غذا و یا همراه ساندویچ و ساالد استفاده ميشوند نیز بایستي
سالم سازی و سپس مصرف شوند .
مراحل سالم سازی سبزيجات
سالم سازی سبزیجات شامل چهار مرحله اساسي است  :پاكسازی ،انگل زدایي ،گندزدایي ،شستشو
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.1مرحله اول  :پاکسازی ( گرفتن گل و الی )
ابتدا میوه و سبزی را خوب پاک كرده تا گل و الی و مواد زاید آن بر طرف شود سپس با آب سالم شستشو
دهید .

پاكسازی ( گرفتن گل و الی )
 .3انگل زدايی ( از بین بردن تخم انگل ها با استفاده از مايع ظرفشويی ) :
در ظرفي با گنجایش مناسب  5تا  10لیتر آب سالم بریزید  .به ازاء هر لیتر  3تا  5قطره مایع
ظرفشویي معمولي به آن اضافه كرده و قدری به هم بزنید تا تمام سبز ها داخل كفاب قرار گیرند و به
مدت  5دقیقه صبر كرده  ،بعد آنها را خارج نمائید و با آب تمیز بشویید .
هرچه سطح ظرف پهن تر و عمق مایع تا حدی كمتر باشد در اثر تكان دادن سبزی در مایع ،ته نشیني
تخم انگل در ظرف بهتر انجام گرفته و نتیجه كار اطمینان بخش تر است.
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زدایي

انگل
 .3گندزدايی ( از بین بردن عوامل میکروبی با استفاده از پرکلرين )

در ظرفي با گنجایش مناسب  5تا  10لیتر آب سالم بریزید  .یک قاشق چایخوری پودر پركلرین در
آن حل نمائید و میوه و سبزی را به مدت  5دقیقه در آن نگه داشته تا عوامل میكروبي كامالً از بین
بروند و یا جهت گندزدایي از مواد ضد عفوني كننده ( تهیه شده از داروخانه ها استفاده نمایید .

گندزدایي
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 .4شستشو نهايی ( آبکشی با آب سالم )
در این مرحله سبزی و میوه گندزدایي شده را با آب سالم مجدداً شسته تا باقیمانده كلر موجود از بین
برود .
باید مراقب بودكه سهل انگاری در نحوه تخلیه ظرف آلوده وهمچنین استفاده از آن برای نگهداری
موادغذایي مي تواند خطر ناک باشد.
بنا بر این برای این منظور از یک تشتک اختصاصي برای تمیز كردن و سپس ،برای انگل زدایي از
آن استفاده گردد

انگل زدايی ساير سبزيجات مانند ترب ،هويج ،خیار ،گوجه فرنگی:
در این گروه عالوه بر این كه به ضخامت پوسته و مقاومت شان در برابر گندزدا ها توجه میشود ،باید
به این كه هنگام مصرف ،پوست كني مي شوند یا خیر و یا اینكه مثل شلغم ،لبو ،سیب زمیني و
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پیاز طبخ مي شوند یا به صورت خام مصرف مي شوند ،نیز توجه نمود ،ضمناً باید خاک و گلي كه به
همراه آنها به آشپز خانه منتقل مي شود را از نظر دور نداشت .الزم به ذكر است كه برای كاهو وكلم،
پركني صد درصد الزامي بوده و برای گند زدایي توت فرنگي نیز با توجه به باال بودن احتمال
آلودگي و همچنین لطافت و نفوذپذیری بافت پوششي  ،چون روش مناسبي برای گند زدایي آن تا
به حال پیشنهاد نشده است  .بهتر است تا اصالح روش كاشت ونحوه كوددهي ،از مصرف خام آن
خودداری به عمل آید مگر آن كه مزرعه ،تحت كنترل بهداشتي درآمده باشد.

فصل هشتم:
بهداشت مواد غذائی

آنچه فراگیر بايد بداند:
 -1عوامل آلوده كننده و فاسد كننده مواد غذایي را بشناسد.
 -2انواع روشهای نگهداری مواد غذایي را شناخته و توضیح دهد.
 -3تقلبات در مواد غذایي را شناسایي كند.
میزان دانش متصدیان
باتوجه به خطرشیوع بیماریهای منتقله از مواد غذایي در حین تهیه ،توزیع و فروش موادغذایي ،متصدی باید دانش كافي در مورد پیشگیری
از این نوع بیماریها ،كاربرد  HACCPو اصول بهداشت محیط و الزامات بهداشتي امكنه داشته باشد و برای بازرس شرح دهند .متصدی یا
مدیر واحد صنفي باید دانش و آگاهي خود را از طریق موارد زیر اثبات كند:
الف (اجرای قوانین و مقررات بهداشتي
ب (تسلیم گواهي نامه مهارت مدیریت مواد غذایي) گواهینامه گذراندن دوره بهداشت عمومي مطابق ماده یک آئین نامه اجرایي قانون
اصالح ماده  13یا،
ج (توانایي پاسخ صحیح به سواالت بازرس در مورد عملیات مواد غذایي .
حیطه های این دانش عبارتند از:
-1توصیف رابطه بین پیشگیری ازبیماریهای منتقله از مواد غذایي وبهداشت فردی كارگران مواد غذایي؛
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-2تشریح مسئولیت متصدی یا مسئول امكنه برای جلوگیری ازانتقال بیماریهای منتقله از ماده غذایي توسط كارگری كه به علت داشتن
یک بیماری یا وضعیت پزشكي ممكن است باعث بیماریهای ناشي ازمواد غذایي گردد؛
-3توصیف عالئم نشانه های مرتبط بابیماری هایي كه از طریق مواد غذایي قابل انتقالمي باشند؛
-4شرح خطرات ناشي از مصرف گوشت خام یا خوب پخته نشده  ،گوشت طیور ،تخم مرغ ها
و ماهي؛
-5بیان درجه حرارت و زمان الزم برای طبخ ایمن ،ذخیر ه سازی دریخچال ،نگهداری گرم ،سرد
كردن و گرم كردن مجدد مواد غذایي بالقوه خطرناک؛
-6توصیف رابطه بین پیشگیری از شیوع بیماری های ناشي از مواد غذایي ومدیریت و كنترل
موارد زیر:
آلودگي متقاطع) ثانویه(،تماس دست بامواد غذایي آماده مصرف،شستشوی دست ها ،ونگهداری موسسات مواد غذایي بصورت تمیز همراه با تعمیرات خوب و به موقع؛-7توضیح رابطه بین ایمني مواد غذایي و فراهم آوردن تجهیزاتي كه است:
از نظر تعداد و ظرفیت كافي  ،و طراحي ،ساخت ،استقرار ،نصب ،بهره برداری ،نگهداری و نظافت تجهیزات به نحو مناسب.- -8توضیح روش های صحیح تمیز كردن و گندزدایي ظروف و سطوح در تماس با موادغذایي ؛
-9شناسایي مخزن آب مورد استفاده و انجام اقداماتي نظیر محافظت از جریان برگشتي و ایجاد مانع بین
اتصاالت متقاطع بمنظور اطمینان از اینكه مخزن آب در مقابل آلودگي محافظت شده است؛
-10شناخت مواد سمي یا سموم موجود در موسسات مواد غذایي و روشهای الزم برای اطمینان از
اینكه این مواد مطابق قوانین به روش ایمن ذخیره ،پخش ،استفاده و دفع مي شوند؛
-11شناسایي نقاط كنترل بحراني در عملیات از خرید تا فروش و یا پذیرایي .درصورتیكه نقاط
بحراني كنترل نشوند ممكن است در انتقال بیماری ناشي از مواد غذایي تاثیر گذار باشند .در نهایت
توضیح مراحل انجام اقدامات جهت اطمینان از اینكه این نقاط مطابق با الزامات قوانین و مقررات
HACCPكنترل مي شوند.

نقش مواد غذايی در رشد و سالمت انسان :
تغذيه :
تغذیه علمي است كه از شناخت خواص و رابطه غذا و چگونگي مصرف آن در بدن موجودات زنده به منظور حفظ و
ادامه اعمال حیاتي اندامها و بافتها ،تولید انرژی ،تامین رشد ،تولید مثل ،واكنشهای بدن در برابر تغییرات
تركیبات غذائي ،بیماریهای ناشي از كمبودهای مواد مغذی و سایر زمینههای وابسته از قبیل تولید ،توزیع و
نگهداری و تهیه مواد غذایي بحث ميكند.
غذا :
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هر ماده جامد یا مایعي كه پس از ورود به بدن بتواند با تغییراتي كه در روی آن انجام ميگیرد برای تولید انرژی
جهت انجام فعالیتهای مختلف بدن یا تنظیم اعمال حیاتي ،رشد و ترمیم بافتهای فرسوده به مصرف برسد غذا
نامیده ميشود.
بهداشت مواد غذايی :
عبارت است از كلیۀ اصولي كه باید در تولید،تهیه ،نگهداری ،عرضه و فروش مواد غذایي رعایت گردد تا غذای سالم
و با كیفیت مطلوب به دست مصرف كننده برسد.

مواد معدنی موجود در مواد غذايی :
کلسیم  :یكي از مهمترین عناصر تشكیل دهندۀ ساختمان استخوانها و دندانها ميباشد .بنابراین كمبود آن باعث
پوكي و نرمي استخوانها و همچنین فاسد شدن و پوسیدگي دندانها را تسریع ميكند .مهمترین منابع غذایي كلسیم
عبارتند از  :شیر و مشتقات آن  ،مغزها ،غالت و حبوبات  ،سبزیجات بخصوص كلم ،شلغم ،برگ ،چغندر پخته و
جعفری خام  .الزم به ذكر مي باشد كه غذاهای گیاهي بدلیل داشتن فیبر نقش خیلي مهمي در تامین كلسیم
دریافتي ندارند و دریافت لبنیات روزانه به مقدار كافي ضروری است.
آهن :كمبود آن با كم خوني ارتباط مستقیم دارد .عالئم كمبود آن با رنگ پریدگي ،طپش قلب ،بیحالي ،ضعف و
بياشتهائي همراه است .كمبود آهن و غذاهای حاوی آهن در وعدههای غذائي ،اختالالت دستگاه گوارش و ابتالء به
كرمهای انگلي مهمترین عوامل ایجاد كننده كم خوني ناشي از فقر آهن است .عواملي كه موجب افزایش جذب آهن
مواد غذائي ميشوند عبارتند از  :پروتئینهای حیواني ،ویتامین ث  ،خمیر نان .
منابع آهن عبارتند از  :انواع گوشتها ،جگر ،حبوبات ،غالت  ،میوهجات خشک و سبزیجات .
يد  :این عنصر برای تنظیم اعمال غده تیروئید ضروری است و در نتیجه ید یكي از مواد معدني اساسي برای بدن
بشمار ميرود .غده تیروئید كه در جلو گردن واقع شده است كه در تنظیم سوخت و ساز كار قلب و اعصاب و
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بسیاری از اعمال حیاتي بدن از جمله حفظ دمای بدن و انرژی دخالت دارد .ید بطور طبیعي در خاک و آب وجود
دارد ،البته نیاز طبیعي انسان از طریق مصرف محصوالتي كه بر روی خاک غني از ید كاشته ميشوند تامین
ميگردد ولي بهترین منابع غذايی يد غذاهای دریایي (خرچنگ ،میگو ،صدف ،ماهي) ميباشند.
اختالالت ناشی از کمبود يد از اين قرارند :سقط جنین ،تولد جنین مرده ،ناهنجاریهای مادرزادی ،افزایش مرگ
و میر اطفال و نوزادان ،اختالالت حركتي و رواني و كمكاری تیروئید ،رشد ناقص دستگاه عصبي و گواتر (غمباد) ،
عقب ماندگي جسمي و رواني و ناراحتیهای گوارشي و قلبي.
بهترین ،مناسبترین و كمخرجترین روش پیشگیری از اختالالت ناشي از كمبود ید ،مصرف نمک یددار
ميباشد .سالم و بیمار به دریافت مداوم و روزانه ید نیاز دارند.
فلوئور :از عناصری است كه در بهداشت و سالمتي دندانها و استخوانها نقش مهمي دارد و باعث استحكام
استخوانبندی ميگردد .چون فلوئور موجود در دندان بیشتر در مینای آن متراكم است در نتیجه كمبود فلوئور
دندانها استحكام طبیعي خود را از دست ميدهند و در مقابل فساد و پوسیدگي آسیبپذیر مي باشند .از منابع مهم
فلوئور انواع ماهیها ،چای ،لوبیا  ،عدس را ميتوان نام برد .البته عناصر مهم دیگری نیز مانند فسفر،منیزیم،
مس ،روی  ... ،نیز نقشهای مهمي دارند كه از ذكر و توضیح در موردآنها خودداری ميشود.
ه ) ويتامین های موجود در غذا ونقش آنها :
ويتامین  : B1اگر در رژیم غذایي اطفال كه در حال رشد هستند به اندازه كافي از این ویتامین گنجانده نشود
وضع عمومي آنها مختل شده و رشد بكندی صورت ميگیرد .در افراد بالغ اگر به مدت طوالني این ویتامین به بدن
نرسد عالئمي نظیر خستگي ،بیحالي و كم اشتهائي ایجاد ميشود .اگركمبود شدیدتر گردد بیماری بری بری ظاهر
ميشود كه دارای عالئم ذیل است .اختالالت عصبي،سوزش ،بيحسي و احساس داغ شدن قسمتهای مختلف بدن
مخصوصاً دستها و پاها و نیز رخوت و سستي عضالت و آزردگي قلبي ،تنگي نفس و تند زدن ضربان قلب .
مهمترين منابع ويتامین  : B1مهمترین منبع غالت و حبوبات هستند .بخصوص جوانه دانه غالت غنيترین
قسمت دانه است .زمان اسیاب كردن برنج یا گندم كه تمام پوشش خارجي به اضافه جوانه دانه از آن جدا ميشود از
مقدار ویتامین ب یک آن كاسته ميشود .
ويتامین  : B2اگر مقدار این ویتامین در رژیم غذایي برای مدت نسبتاً طوالني كم شود عالئم زیر بروز ميكند.
لطمه به رشد و نمو اطفال و ایجاد شكافهائي در گوشه لبها و روی لبها .مهمترین منابع غذائي عبارتند از  :شیر
،سبزیجات تازه وخشک  ،میوهجات ،جگر ،دل ،و سفیده تخم مرغ در نتیجه جداكردن قسمتي از سبوس در مرحله
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آسیاب كردن گندم قسمت اعظمي از ویتامین  B2از دست ميرود .همچنین اگر شیر برای مدتي در مقابل تابش
آفتاب قرارگیرد قسمت اعظمي از این ویتامین از بین ميرود.
ويتامین  : B3اگر در غذای روزانه برای مدتي نسبتاً طوالني این ویتامین به اندازه كافي مصرف نگردد به ترتیب
عالئمي ظاهر ميگردد كه عبارتند از  :اختالل در رشد و نمو اطفال  /خشک شدن پوست بخصوص در مناطقي كه
در معرض نور خورشید قرار ميگیرد/ .اسهال ،خستگي روحي و عوارض رواني
مهمترین منابع غذایي آن عبارتند از جگر ،انواع گوشت ،بادام زمیني و حبوبات ،سیب زمیني اما شیر و تخم مرغ
منابع ضیعفي هستند.
ويتامین  : B6در پزشكي بعنوان یک داروی ضد استفراغ بصورت تزریق مصرف ميگردد مخصوصاً در استفراغ های
زنان باردار .كمبود آن سبب ایجاد حمالت تشنجي توام با اختالالت مغزی و سبب كاهش قدرت یادگیری ميشود.
این ویتامین در اكثر مواد غذایي،حیواني و گیاهي وجود دارد .
ويتامین . : B12كمبود آن در بدن كم خوني خاصي بنام كم خوني كشنده ایجاد ميكند .بعلت وجود ذخیره این
ویتامین در بدن مدتها یعني حدود یک تا  4سال پس از قرارگرفتن در شرایط كمبود آثار بیماری ظاهر مي شود.
این ویتامین منحصراً در مواد غذائي كه منشاء حیواني داشته باشند ،یافت مي شود.
ويتامین  : Cكمبود این ویتامین باعث ایجاد بیماری اسكوربوت كه با خونریزی و خرابي لثه همراه است ميشود
كمبود آن در اطفال و بزرگساالن عالئم زیر را ظاهر مي سازد.
در افراد بزرگسال نیز اگر مدتي در غذای روزانه كمبود ویتامین ث وجود داشته باشد عالئم زیر دیده ميشود.
خونریزی لثه ،خشكي پوست و طوالني شدن زمان انعقاد خون و باالخره خستگي و كم خوني .مصرف سبزیجات و
میوهجات تازه در عرض مدت كوتاهي باعث بهبود بیمار ميگردد مركبات و سبزیجات از مهمترین منابع آن هستند
كه عواملي از جمله حرارت ،نور ،مقدار ویتامین ث آنها را كاهش ميدهد.
ويتامین  : Aمهمترین وظایف این ویتامین عبارتند از  :رشد و نمو /محافظت مجاری داخلي بدن از جمله مجاری
ادراری ،تنفسي و...
جلوگیری از عارضه چشمي /حفظ و سالمت پوست /رشد استخوانها
منابع غني این ویتامین عبارتند از روغن ماهي ،هویج ،ذرت ،سبزیجات با برگهای تیره .
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ويتامین  : Dكمبود این ویتامین در كودكان و بزرگساالن با اختالالت بافت استخواني همراه است مهمترین نقش
این ویتامین كمک به جذب كلسیم است .منابع آن عبارتند از روغن كبد ماهي ،كره  ،جگر با این وجود قرارگرفتن
در معرض مستقیم نور
ويتامین  : Kاین ویتامین نقش مهمي دربسته شدن خون دارد .بروز عالئم كمبود ویتامین كا در نوزادان حائز
اهمیت فراوان است مهمترین منابع آن شیر ،لبنات  ،توت فرنگي ،كاهو ميباشد.

)1

گروه های مواد غذايی

)2

نان وغالت

)3

میوه ها وسبزيجات

)4

گوشت وجايگزين ها

)5

شیر ولبنیات

)6

روغن و چربی

157

تقسیم بندی مواد غذايی براساس گروه های تغذيه ای:
 -1گروه نان و غالت :
نان فقط دارای  9درصد پروتئین است ،ولي در كشور ما غذای اصلي مردم را تشكیل ميدهد .اگر نان از آرد
سبوسدار تهیه شود سالمتر و مغذیتر خواهدبود .بنابراین به عنوان غذای اصلي مردم ،كنترل و نظارت بهداشتي آن
در مراحل اولیه تهیه آرد تا تهیه نان بسیار مهم است.
مصرف جوش شیرین در تهیۀ نان برای مصرف كننده خطراتي را در پي دارد كه عبارتند از:
 مانع جذب آهن ،كلسیم ،فسفر  ،روی و برخي از امالح مي شود و باعث كموزني ميگردد. باعث اختالالت دستگاه گوارش و ناراحتيهای معده ميگردد ماندگاری نان را به شدت كم كرده و باعث بیات شدن زودرس نان ميشود لذا بهتر است نان را در فریزر نگهدارینمائید.
این گروه شامل موادی همچون انواع نان ،برنج ،ماكاروني ،رشته و رشته فرنگي ،گندم ،جو ،ذرت و انواع آردهای
آنهاست.
در ارتباط با مصرف این گروه بایستي چند نكته را مدنظر داشته باشید:
 همیشه سعي كنید برنج را بصورت كته مصرف كنید .آبكش كردن برنج بسیاری از مواد مغذی آن را غیرقابلدسترس ميكند.
برنجي كه ما مصرف مي كنیم درحقیقت برنج سفید شده است كه اغلب مواد غذایي آن را به استثنای نشاسته ،بهوسیلۀ آسیاب كردن و سفیدكردن ،از آن خارج كرده و آن را ناسالم ساختهایم.
 برنج را باید دور از آفتاب و رطوبت ودر محلي تمیز و عاری از حشرات و موش و در كیسههای نایلوني نگهداریكرد .برای نگهداری برنج برای مدت طوالني بایستي به هر  10كیلوگرم برنج حدود  150گرم نمک اضافه كرد.
بیشتر از نانهای حاوی سبوس (نانهائي كه از آرد كامل گندم تهیه شدهاند) مثل نان جو ،سنگک ،بربری یا نانهای
محلي استفاده كنید.
-2گروه سبزيجات و میوهجات :
سبزیها دارای مقدار زیادی مواد معدني و ویتامین ها ،هیدرات دو كربن (خصوصاً سلولز) بوده كه در تغذیه بسیار
موثر است .سبزی ها معموال دارای چربي كم بوده و دارای آب فراوان هستند .لذا كالری آن خیلي كم است و مصرف
آنها به حجم غذا در معده و دفع آسان مدفوع كمک ميكند .میوهها دارای منابع بسیار غني از ویتامین (بخصوص
ویتامین ث ) ،مواد معدني ،گلوسید و قندها هستند .میوه ها حاوی مقدار زیادی آب بوده ولي چربي و پروتئین زیاد
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ندارند .از این رو مقدار كالری مصرفي شان زیاد نیست .الزم به ذكر است این گروه از مواد غذایي سرشار از ویتامین
 ،A.B.Cآهن و فیبر غذایي هستند.
برای استفاده از این گروه چند نكته را بایستي مدنظر داشته باشید:
 سعي كنید سبزیها را اكثراً به شكل خام مصرف كنید چون ویتامینهای آن بیشتر حفظ شده است .سبزیها را بایدتازه مصرف كرد ،زیرا نگاهداری و انبار كردن سبزیها مواد غذائي آنها را كاهش ميدهد.
 سبزی ها باید روی آتش مالیم پخته شود ولي حرارتي كه در طبخ سبزیها بكار ميرود باید كمي بیش از حرارتيباشد كه در طبخ بكار ميرود .مقدار آبي كه در طبخ سبزی مصرف ميشود باید قبال در قابلمه در دار تمیز ریخته
شود و روی آتش گذاشت تا بجوشد وقتي آب جوش آمد سبزیهای آماده شده در قابلمه ریخته شود و در آن
محكم بسته شود.
-3گوشت و حبوبات :
گوشت منبع غني آهن ،ویتامینهای گروه  ،Bفسفر  ،اسید نیكوتیک و ریبو فالوین است بعالوه اسیدهای آمینه
ضروری را داراست .گوشت از مواد غذایي است كه سریع فاسد میشود .سرعت فاسد شدن آن به عواملي مانند
رطوبت و دما بستگي دارد  .مصرف متعادل گوشت برای رشد و نمو طبیعي الزم است.
گوشت یكي از غنيترین و بهترین پروتئیني در غذای انسان است .قسمت عمده گوشت مصرفي انسان از دامهای
گوشتي مانند گاو ،گوسفند ،بز و گاهي شتر و بسیاری از حیوانات شكاری و ماهي و طیور تامین ميگردد .منابع
گوشتي ممكن است منشاء انتشار بسیاری از بیماریها واقع شوند .گوشت سالم رنگ قرمز طبیعي با درخشندگي
خاصي دارد ،درحالي كه رنگ گوشت ناسالم تیره و سطح آن لزج و چسبنده است.گوشت سالم سفتي مخصوص و
قابلیت برگشت پذیر و بوی مطبوعي دارد ،در صورتي كه گوشت ناسالم شل بوده و دارای بوی نامطبوعي است.
گوشت در انتقال بیماریهای مشترک انسان و دام (سل ،سیاه زخم ،طاعون گاوی  ،كرم كدو و )...نقش مهمي دارد.
بیماریها و آلودگيهای كه به وسیله منابع گوشتي منتشر و یا منتقل ميگردند .به دو گروه تقسیم ميشوند:
گروه اول  -بیماریها و آلودگي هائي كه در اثر مصرف گوشت و بطور مستقیم به انسان منتقل ميشود  .مثل كرم
كدو  .بیماریهائي كه در اثر تماس و از راه خراشهای موجود در مخاط یا پوست به انسان منتقل ميشوند،مثل
بروسلوز و بیماریهائي كه در اثر مصرف و تماس تواما ایجاد بیماری ميكنند ،مثل سیاه زخم .
گروه دوم -بیماری هائي كه بطور مستقیم و از راه تماس و یا مصرف گوشت به انسان منتقل نميشوند ،بلكه انتقال
و انتشار بیماری به وسیله یک یا چند میزبان واسطه صورت ميگیرد و بطور غیرمستقیم انسان را در معرض خطر
قرار ميدهند .مثل بیماری كیست هیداتیک .
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-4گروه شیر و لبنیات :
شیر خوب و سالم دارای طعمي مطبوع،خوشمزه و كمي شیرین بوده و رنگ آن سفید مایل به زرد است .این گروه
شامل شیر و موادی است كه از شیر تهیه ميشود .مثل شیر ،ماست ،پنیر ،كشک ،بستني.
موادی نظیر خامه ،كره یا سرشیر در این دسته بندی قرار نميگیرند چون ماده اصلي آنها چربي است .در این گروه
مواد مغذی مهمي چون پروتئین ،كلسیم ،فسفر ،بعضي از انواع ویتامینهای وجود دارد.این گروه بدلیل داشتن
كلسیم و پروتئین در محكم كردن استخوانها و دندانها ،سالمت پوست و دیگر بافتهای بدن الزم است.
 -5گروه روغن و چربی :
چربیها یكي از مهمترین منابع انرژی بدن ميباشند ،چربیها حالل خوبي برای ویتامینهای محلول در چربي هستند.
بطور كلي مصرف مقداری چربي در رژیم غذایي روزانه ضروری است .
آشنايی با عوامل آلوده کننده و فاسد کننده مواد غذايی:
برای محفوظ نگهداشتن مواد غذایي از آلودگي میكروبي از چه روشهایي استفاده ميگردد؟
الف -جلوگیری از آلوده شدن مواد غذایي توسط عامل آلوده كننده
ب _ كنترل درجه حرارت محل نگهداری مواد غذایي
ج_ تمیز نگهداشتن محل نگهداری مواد غذایي
بعضی از عادات غیربهداشتی که میتوانند موجب آلودگی مواد غذايی گردند.
عدم شستشوی كامل و صحیح دست بعداز استفاده از توالت
عدم شستشوی كامل و صحیح دست بعداز دست زدن به گوشت و مرغ (خام)
عدم شتسشوی كامل و صحیح دست بعداز دست زدن به سبزی و تخم مرغ (خام)
عدم شستشوی كامل و صحیح دست بعداز دست زدن به زباله و زبالهدان
عدم شستشوی كامل و صحیح دست بعداز دست زدن به پول
میکروب  :موجودات زندهای كه با چشم دیده نميشوند و فقط با دستگاهي به نام میكروسكوپ ميتوان آنها را
مشاهده نمود میكروب نام دارد و شامل  :باكتریها  ،ویروسها ،كپکها ،مخمرها كه بعضي از آنها انسان را بیمار
ميباشد.
غذا ممكن است بر اثر باكتری و ویروس های مضر ،آلوده و مسموم شود.فردی كه چنین غذایي را بخورد ،ممكن
است مسموم و بیمار شود .با رعایت بعضي اصول بهداشتي ،مي توان از بیشتر مسمومیت های غذایي پیشگیری كرد.
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رشد میکروبها در مواد غذايی
احتمال كمي وجود دارد كه تعداد میكروبهای اولیهای كه مواد غذایي را آلوده كردهاند  ،مصرفكنندگان آن ماده
غذایي را بیمار كنند ،مگر اینكه مواد غذایي با آلودگي اولیه ،در محیط مناسبي قرارگرفته و میكروبهای موجود در
آنها زیاد شوند .بنابراین الزم است كه بدانیم چه عواملي سبب زیادشدن میكروبها ودرنتیجه بیمار نمودن انسان
ميگردد .بطور كلي برای رشد میكروبها فراهم آمدن همزمان شرایط مناسبي چون غذا ،رطوبت،گرما و زمان الزم
است.
نكته مهم و قابل توجه اینكه در صورتیكه یكي از عوامل فوق مناسب نباشد  ،رشد میكروبها در مواد غذایي متوقف
ميشود.
غذا  -میكروبها اكثراً مواد غذایي ترش را دوست ندارند و از بین غذاها بیشتر در مواد غذایي نظیر :گوشت ،شیر ،
ماهي  ،تخم مرغ رشد میكنند بعبارت دیگر مواد غذایي فاسد شدني را بیشتر دوست دارند.
رطوبت  -میكروبها برای رشد خود عالوه بر غذا ،نیاز به رطوبت دارند و در مواد غذایي خشک نظیر بیسكویت ،برنج
نميتوانند رشد كنند.
گرما  -میكروبها برای رشد خود عالوه بر غذا و رطوبت مناسب ،همزمان نیاز به گرمای مناسب هم دارند بهترین
درجۀ حرارت مناسب بین ( )20-45درجه سانتیگراد ميباشد.
زمان – اگر در محیطي ،غذا ،رطوبت و گرمای مناسب ،برای میكروبها وجود داشته باشد برای رشد آنها زمان كافي
نیز موردنیاز است.
جدول خالصۀ عواملي كه موجب رشد یا توقف رشد میكروبها (باكتریها) در مواد غذایي ميگردند.
عوامل الزم برای رشد میكروبها (باكتریها)

عوامل متوقف كننده رشد میكروبها (باكتریها)

 -1حرارت مناسب ( 20تا  45درجه سانتیگراد)

-1محیط خیلي داغ یا خیلي سرد

 -2رطوبت

-2خشک كردن مواد غذایي

 -3مواد مغذی نظیر :

 -3دارابودن :

الف  -گوشت

الف  -شكر زیاد

ب  -شیر

ب -نمک زیاد

ج – تخم مرغ

ج  -چربي زیاد

د – ترش نبودن ماده غذایي

د  -ترش بودن
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(حالت اسیدی نداشته باشد)

(داشتن محیط اسیدی)

 -4زمان كافي برای تكثیر

 -4زمان ناكافي برای تكثیر

دستهبندی مواد غذايی از نظر فسادپذيری
مواد غذایي از نظر فسادپذیری و سرعت فاسد شدن متفاوت هستند .به طور كلي مواد غذایي بر اساس
سرعت فسادپذیری به سه دسته تقسیم ميشوند:
 )1مواد غذایي كه خیلي زود فاسد مي شوند مثل شیر ،گوشت ،مرغ ،ماهي و تخم مرغ و سایر مواد غذایي
حیواني كه به دلیل فساد سریع باید آنها را فقط مدتي كوتاه و آن هم در یخچال نگهداری كرد.
 )2مواد غذایي نیمه فسادپذیر مانند سبزیها و میوهها كه ميتوان آنها را در هوای خنک و خارج از
یخچال برای مدتي كوتاه نگهداری كرد و در هوای گرم باید در یخچال قرار داده شوند.
 )3مواد غذایي دیرفساد مانند حبوبات و دانههای غالت خشک (گندم و برنج) كه ميتوان آنها را در شرایط
مناسب برای مدت طوالني نگهداری كرد.
به طور كلي مواد غذایي كم آب و خشک دیرتر فاسد ميشوند.
طرز تشخیص فساد مواد غذايی از نظر ظاهری با استفاده از اندامهای حسی :
 -1حس بینايی
در صورتیكه رنگ مواد غذایي ،غیر طبیعي باشد ،ميتوان آن را یكي از عالئم فساد مواد غذایي دانست  .خوشبختانه
همزمان با تغییر رنگ در مواد غذایي فاسد ،بوی نامطبوع و خارج شدن از شكل طبیعي و ظاهری (شل شدن) دیده
میشودیا موادغذایي تغییر شكل داده وآبكي مي شود.
 -2حس بويايی
خوشبختانه كلیه مواد غذایي سالم فاقد بوی نامطبوع ميباشند .بنابراین داشتن هر نوع بوی نامطبوع ميتواند دلیل
بر فساد و غیرقابل مصرف بودن ماده غذایي باشد نظیر بوی گندیدگي درگوشت.
 -3حس المسه
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نظر به اینكه اكثر مواد غذایي كه فاسد یا نزدیک به فساد ميشوند (در مقایسه با حالت طبیعي و سالم بودن آنها )
نرم ميگردند .از اینرو یكي از روشهای تشخیص بعضي مواد غذایي فاسد (یا نزدیک به فساد) استفاده از حس المسه
(انگشتان) است .به عنوان مثال  ،در تشخیص ماهي فلس دار فاسد ،یكي از راههای تشخیص ،فروبردن انگشت در
بدن ماهي است كه در صورتیكه فاسد شده باشد اثر فشار انگشت در پوست بدن ماهي باقي مانده و برگشت آن به
حالت اولیه طول ميكشد.
 -4حس چشايی
با توجه به اینكه در مواد غذایي فاسد ،همزمان با تغییر رنگ،تغییر بو ،تغییر شكل ،طعم ماده غذایي هم نامطبوع
مي گردد ،از اینرو هیچ كس حق ندارد كه با چشیدن یک ماده غذایي مشكوک در خصوص سالم یا ناسالم بودن آن
قضاوت نماید .چون بعضي از مواد غذایي فاسد (نظیر كنسروها) ممكن است دارای سمومي باشند كه با چشیدن
مقدار بسیار كمي ميتوانند انسان را بیمار نمایند .لذا چشیدن مواد غذایي برای تشخیص فساد وغیرقابل مصرف
بودن آن صحیح نميباشد.
را ههای پیشگیری از آلودگی مواد غذايی
برای پیشگیری از آلودگي رعایت نكات ذیل الزامي است .این نكات عبارتند از:
 1ـ بهداشت فردی و کنترل سالمت افراد موثر در فرآيند تولید غذا
شیوه های مناسبي كه بتواند عالوه بر آموزش و ارتقاء آگاهي های این گونه افراد ،به طرق دیگر از جمله  :معاینات
ادواری ،بررسي بهداشت فردی (سالمت ،نداشتن بیماری واگیردار ،نظافت شخصي ،لباس ). . .،آزمایش مدفوع از نظر
وجود تخم ،الرو و كیست انگل ها و كشت مدفوع به منظور تجسس ناقلین به ظاهر سالم ،به تعهد عملي افراد نسبت
به رعایت موازین بهداشتي و كاهش خطرات ،اطمینان حاصل شود حائز اهمیت بسیار است.
 2ـ بهداشت محیط
رعایت بهداشت محیط در محل تهیه ،تولید ،توزیع و نگهداری مواد غذائي مسأله بسیار مهمي در تأمین سالمت غذا
است و اصول آن عبارت است از:


تهیه آب سالم كافي



دفع صحیح زباله و مواد دفعي



مبارزه با حشرات ،سوسک ،مگس و موش



پیشگیری از ورود گرد و غبار و مواد خارجي
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 3ـ رعايت بهداشت از تولید تا مصرف
منظور پایش مواد غذائي از هنگام تهیه ،حمل و نقل ،وسائل حمل و نقل ،نگهداری ،دستگاه های سرمازا در تمام
موارد ضرورت ،بهداشت ظروف ،هنگام نگهداری و هنگام طبخ مواد غذائي ،عرضه و فروش ،آماده كردن برای مصرف
و حتي هنگام مصرف است .
بیماری ها
بیماری های ناشي از غذا ،طیف گسترده ای از بیماری ها را تشكیل مي دهد كه در پیدایش آن ها گاهي عوامل
طبیعي موجود در مواد خوردني و غالباً عوامل بیروني بیماری زا و در مواردی نیز نقص سیستم آنزیمي و حساسیت
های فردی نقش دارند .به نظر مي رسد بتوان در یک تقسیم بندی كلي ،بیماری های ناشي از مصرف مواد غذائي را
در  4گروه زیر طبقه بندی كرد :
 1ـ عفونت های غذائی
دستهای از بیماری های ناشي از مصرف غذا را در حقیقت باید عفونت های غذائي دانست ،این دسته از بیماری
هانتیجه ورود عوامل بیماری زای زنده (باكتری ها ،ویروس ها ،پروتوزوآها ،قارچ ها ،انگل ها  ). . .به مواد غذائي مورد
مصرف مي باشد.
2ـ حساسیت های غذائی
اگر چه در حساسیت های غذائي زمینه خاصي در شخص وجود دارد و در حقیقت همین زمینه (ذاتي یا اكتسابي)
موجب ظهور نشانه های حساسیت نزد مصرف كننده مواد غذائي مي شود بسیاری از تركیبات طبیعي مواد غذائي
مي تواند نزد افراد مستعد ،حساسیت زا باشد اما در موارد متعددی نیز نوع ماده غذائي و نحوه فرآیند آن در پیدایش
حساسیت ،نقش دارد به عنوان مثال وجود عامل حساسیت زا در موز و خربزه.
 3ـ عدم تحمل غذايی :
نمونه متداول و معروف آن عدم تحمل مصرف شیر بدلیل فقدان یا كمبود آنزیم الكتوز در مصرف كننده و درنتیجه
عدم هضم الكتوز شیر و تجزیه الكتوز توسط باكتریهای فلور روده بزرگ ميباشد.
 -4مسمومیت های غذائی
مسمومیت غذایي معموالً در اثر تأثیر عوامل فیزیكي ،شیمیایي و بیولوژیكي بر روی ماده غذایي و خوردن غذا و یا
نوشیدن مایعات آلوده كه هیچ تغییری در شكل ،رنگ  ،طعم و بوی آنها بوجود نیامده است ایجاد ميشود.
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مسمومیتهای غذایي در نتیجۀ مصرف غذاهای آلوده ایجاد ميشوند.
عفونتها و مسمومیتهای غذایي را ميتوان به گروههای زیر تقسیم نمود:
 -1عفونتهای غذایي كه در اثر وجود میكروبها در غذا به وجود ميآیند ،مانند سالمونلوز
 -2عفونتهای ناشي از انگلهای موجود در گوشت حیوانات آلوده و بیمار مانند كرم كدو در گوشت گاو
 -3مسمومیتهای غذایي ناشي از مصرف گیاهان و حیوانات سمي مانند قارچها و بعضي ماهيهای سمي
 -4مسمومیت های ناشي از مصرف سموم مترشحه از میكروبها در مواد غذایي مانند بوتولیسم
 -5مسمومیت های غذایي شیمیایي مانند مسمومیت ناشي از مصرف سرب،روی و مس كه از طریق وسایل
تهیه و یا نگهداری وارد غذاها مي گردد و همچنین آلودگي مواد غذایي با حشرهكشها  ،سموم دفع آفات و
غیره . ...
روشهای پیشگیری از مسمومیتهای غذايی
برای پیشگیری از مسمومیتهای غذایي ميبایست به نكات زیر توجه شود:
الف) رعايت بهداشت عمومی:
موادغذائي پخته شده را یا باید كامالً سرد (در یخچال و فریزر) و یا كامالً داغ (در حرارت باالی  70درجه روی
شعله مالیم آتش) نگه داشت در شرایط غیر از این دو مورد ،خطرات بروز مسمومیت های غذائي بخصوص از انواعي
كه عامل پیدایش آن ها ،اگزوتوكسین میكروبي است وجود خواهد داشت.
مواد غذایي فاسد شدني را نباید به مدت طوالني در هوای آزاد نگهداشت .
به خصوص گوشتهای خرد شده و شیرینيهای تر را فوراً در یخچال یا جای خنک قرار دهید .
غذاهای تهیه شده گوشت و حبوبات و سبزیجات را هرچه زودتر مصرف كنید.
برای گرم كردن غذا ،به میزاني كه موردنیاز است باید از آن برداشته شود و از گرم و سرد كردن كل مواد غذایي
پخته شده خودداری گردد
تهیه غذای مصرفي مورد نیاز یک وعده در صورت مازاد بر مصرف بهتر است غذای باقیمانده بالفاصله در یخچال
نگهداری شود.
پرهیز از نگهداری غذا در درجه حرارت اتاق قبل از مصرف
جلوگیری از نگهداری مواد غذائي در مكانهای مرطوب
عدم استفاده از كمپوت و كنسروهای بر آمده وبمبه شده و جوشاندن كنسروها به مدت  15 -20دقیقه
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و ترجیحا حرارت مستقیم محتویات كنسرو
از خرید مواد غذایي بدون برچسب و سرپوش كه در كنار خیابانها ومعابر عمومي عرضه ميشود خودداری كنید.
از تماس افراد با دامهای آلوده و فضوالت آنها جلوگیری كنید.
از تماس مواد غذائي آماده مصرف با مواد غذائي خام و ظروف و وسائل مرتبط با آن ها باید به طور جدی اجتناب
كرد
سبزیجاتي كه ميخواهید به صورت خام مصرف كنید ميبایست طبق دستورالعمل سالمسازی كنید.
میوه را قبل از مصرف كامالً با آب سالم بشویید و ضدعفوني كنید.
از آب سالم برای طبخ غذا استفاده كنید .اگر به آب در دسترس مشكوک هستید قبل از اضافه كردن به مواد
غذایي آن را بجوشانید.
ظروف را باید پس از هربار شستشو و خشک كردن در قفسههای محفوظ نگهداری كرد و یا روی آنها را با یک
قطعه پارچه تمیز پوشانید.
محل نگهداری مواد غذائي فاسد نشدني و یا دیر فاسد شدني باید خشک بوده و نظافت محل به آساني صورت
گیرد .این مواد بهتر است روی سكو یا قفسهای كه حدود سي سانتیمتر از كف فاصله داشته باشد نگاهداری شوند.
در صورت لزوم ميتوان این مواد غذائي را در بشكهها و یا جعبههای فلزی نگاهداری كرد.
ب) رعايت بهداشت فردی کارگران:
شیوههای مناسبي كه بتوان عالوه بر آموزش و ارتقاء آگاهيهای این گونه افراد ،به طرق دیگر از جمله  :معاینات
ادواری ،بررسي بهداشت فردی (سالمت  ،نداشتن بیماری واگیردار ،نظافت شخصي ،لباس و )...آزمایش مدفوع از نظر
وجود تخم ،الرو و كیست انگل ها وكشت مدفوع به منظور تجسس ناقلین به ظاهر سالم  ،به تعهد عملي افراد نسبت
به رعایت موازین بهداشتي و كاهش خطرات ،اطمینان حاصل كرد حائز اهمیت بسیار است.
منظور از بهداشت فردی كارگران ،سالمت جسمي ،نظافت شخصي و عادات و رفتارهای بهداشتي كارگران را شامل
مي گردد ،بطوریكه با رعایت این موارد از آلودگي مواد غذایي و محیط كار آنها جلوگیری بعمل آید.
كارگران و نیز افرادی كه در محلهای تهیه ،توزیع و فروش مواد غذایي كار ميكنند باید به محض ورود به محل
كار ،لباس و كاله و كفش مخصوص كار را بپوشند.
كارگران و همچنین كلیه افرادی كه در محلهای تهیه و توزیع و فروش مواد غذایي كار میكنند باید كارت
معاینه بهداشتي داشته باشند.
از افزودن ظروف یا دست كثیف در مخازن آب جداً خودداری نمائید.
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كارگراني كه به بیماریهای رودهای نظیر اسهال خوني ،حصبه ،شبه حصبه ،انگلهای رودهای ،زردی ،كورک،
بریدگي،عفونت چشم و دستگاه تنفسي مبتال شده باشند بایستي تا بهبود كامل از ادامه كار در مراكز تهیه  ،توزیع و
فروش مواد غذایي خودداری نمایند.
 چنانچه دست یا انگشت دارای بریدگي باشد و یا ناخن چركي در انگشت دست داشته باشید ،حتماً بایستي آن رابخوبي پانسمان نمایید و از پوششي جهت بستن دست استفاده نمایید كه هیچگونه خون ،چرک و … از طریق زخم
نتواند وارد مواد غذایي گردد و اگر شدت بریدگي و یا زخم زیاد است حتما از دست زدن به مواد غذایي خودداری
نمایید.
در صورت عدم دقت در پوشش انگشت و آلوده ساختن مواد غذایي مورد تهیه و یا مصرفي ،انسان دچار
مسمومیت (اسهال و استفراغ) ميگردد.
شستن دست ب ا آب و صابون یا خاكستر برای كارگراني كه در مراكز تهیه  ،توزیع و فروش مواد غذایي كار مي
كنند ،قبل از تهیه غذا به خصوص بعداز توالت ،بعداز دست زدن گوشت دام و گوشت طیور ،سبزی خام و تخم مرغ
 ،زباله و زبالهدان ،پول و غیره ضروری است.
ـ آلودگي جوش ها و زخم های پوستي و همچنین ترشحاتي كه هنگام صحبت كردن ،عطسه و سرفه ممكن است
به اطراف ،پخش شود به داخل مواد غذائي وارد شده ،خطر مسمومیت های استافیلوكوكي را افزایش مي دهد لذا
باید مراقبت های الزم را در این زمینه بعمل آورد و از نگهداری غذای آماده در محیط معمولي (غیر از یخچال یا
روی آتش) خودداری نمود.
كارگران باید از كشیدن سیگار هنگام تهیه و آماده سازی غذا جداً خودداری نمایند.
در صورت استفاده از سموم حشرهكش ،ميبایست ظروف و نیز مواد غذایي رادر قفسههای دربسته نگهداری كرد.
سوراخها و راههای ورود جوندگان (مثل موش) به محیط خانه و آشپزخانه باید مسدود شوند و با نصب توری به
در و پنجرهها از ورود حشرات (مثل مگس و سوسک ) به محیط آشپزخانه جلوگیری شود
مواد غذایي فاسد نشدني و یادیر فساد شدني مثل حبوبات و غیره را بایددور از دسترس حشرات و آفات نگهداری
كرد.
روش های نگهداری از مواد غذايی :بشر از ابتدای خلقت خود عالوه بر اینكه همیشه در پي یافتن مواد غذایي
بوده ،به فكر روشي كه بتوان از بروز فساد در آنها جلوگیری كرد یا آن را به تعویق انداخت نیز بوده است كه در
نتیجه مواد غذایي بتوانند برای مدت معیني قابل مصرف باشند.
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بعالوه استفاده از مواد غذایي برای زمانهایي كه حالت اضطراری وجود دارد مانند جنگ ،سیل ،زلزله و  ...همواره
انسان را به این فكر وا داشته كه چگونه مي تواند مواد غذایي را از مدتها قبل تهیه و نگهداری نماید تا در موقع
مناسب به مصرف برساند.
روشهای نگهداری اغلب روی میكروبها و آنزیم های موجود در مواد غذایي تاثیر مي گذارند كه البته از بین بردن
میكروب ها اهمیت ویژه ای دارد.
برای نگهداری پاره ای از مواد غذایي فقط یک روش استفاده مي شود در حالیكه برای تعدادی از مواد غذایي ،دو یا
چند روش نگهداری بكار مي رود.
اما باید دید روشهای مختلف نگهداری مواد غذایي چه هستند .این اهداف بطور كلي عبارت اند از:
الف – از بین بردن میكروبهای موجود در مواد غذایي بطور كامل و یا از بین بردن میكروبهای بیماری زا و خطرناک
ب – جلوگیری از تكثیر میكروبها در زماني معین زیرا در بعضي از مواد غذایي میكروبها در حالت انتظار بوده و به
محض اینكه شرایط آماده شود شروع به رشد و تكثیر مي نمایند كه به وسیله تعدادی از روشهای نگهداری مي توان
مانع این عمل شد.
 -1روشهای حرارتی
میكروبها هم مانند همه موجودات زنده برای زنده ماندن و رشد و تكثیر نیاز دارند تا دمای محیط شان مناسب باشد
به همی ن جهت اگر این دما تغییر یابد مي توان رشد و تكثیر آنها را متوقف كرده یا آنها را نابود كند .اصوال در
دماهای پایین میزان تكثیر كم و متوقف شده و در دماهای باال میكروبها از بین مي روند .پس به همین دلیل با بكار
بردن روشهای حرارتي مي توان دمای مناسب زندگي آنها را تغییر داد و مواد غذایي را برای مدت طوالني تری از
دسترس آنها دور نگه داشت و قابل مصرف نمود.
الف :استفاده از سرما
از ساده ترین و قدیمي ترین روشهایي كه بمنظور نگهداری مواد غذایي از سرما استفاده مي شد .
ب :استفاده از گرما
امروزه استفاده از گرما یكي از مطمئن ترین و رایج ترین روشهای نگهداری مواد غذایي محسوب مي شود كه از بین
آنها دو روش پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون اهمیت خاصي دارند.
پاستوريزاسیون
در این روش به ماده غذایي حرارت باالدر زمان مشخص داده مي شود كه طي آن تعدادی از میكروبها (انواع بیماری
زا) از بین میروند.
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استريلیزاسیون
روشي است كه در آن به ماده غذایي حرارت داده مي شود به نحوی كه كلیه میكروبها موجود در ماده غذایي از بین
رفته و آنزیم ها غیر فعال مي شوند و در نتیجه ماده غذایي را میتوان برای مدت زیادی نگهداری نمود.
.2روشهای خشک کردن (يا بی آب کردن):
خشک كردن مواد غذایي موجب از بین رفتن كامل میكروبها نمي شود بلكه در این روش میكروبها مي توانند برای
مدت طوالني در ماده غذایي باقي مانده ولي رشد و تكثیر نكنند و در صورتي كه مجددا رطوبت ماده غذایي باال رود،
دوباره این میكروبها به راحتي فعال شده و به رشد خود ادامه مي دهند.
خشک کردن معموال به رو روش صورت می گیرد :
-

خشک كردن به روش طبیعي و در مجاورت آفتاب

-

خشک كردن تحت فشار هوا

خشک کردن به روش طبیعی و در مجاورت آفتاب ،یكي از روشهای قدیمي محسوب مي شود كه بیشتر برای
نگهداری گوشت استفاده مي شده و امروزه هنوز هم در قسمتهایي از نقاط دنیا مرسوم مي باشد.
در خشک کردن تحت فشار هوا ،مواد غذایي در معرض حركت هوای گرم قرار گرفته و آب خود را از دست مي
دهند .این روش برای محصوالتي مثل چای ،قهوه ،كاكائو به كار مي رود.
امروزه غیر از محصوالت ذكر شده  ،خشک كردن سبزیجات و میوه جات نیز رواج فراواني یافته است و با این روش
مي توان این مواد غذایي را مدتها نگه داشت.
.3استفاده از پرتوها (تابش اشعه):
معموال اشعه دادن به مواد غذایي مي تواند به منظور از بین بردن میكروبها بكار رود .عالوه بر این مقادیر كم اشعه
مي تواند برای افزایش مدت نگهداری فرآورده های كشاورزی مانند سیب زمیني و پیاز و جلوگیری از جوانه زدن
آنها بكار رود.
به طور كلي با باال رفتن میزان اشعه تعداد بیشتری از میكروب ها از بین مي روند.
 .4استفاده از نمک
یكي از روشهای قدیمي برای نگهداری مواد غذایي است به گونه ای كه در آثار به جامانده از تمدنهای قدیمي به كار
گیری این روش بسیار دیده مي شود.اگردر یک ماده غذایي میزان آب مورد نیاز و در دسترس میكروبها را كاهش
دهیم این امر مي تواند به جلوگیری از رشد و تكثیر میكروبها منجر شود.
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 .5عمل آوری
این روش برای گوشتها و بعضي فرآورده های آنها مرسوم است كه طي آن بعضي از مواد شیمیایي مجاز را به منظور
افزایش مدت نگهداری و ایجاد طعم و بو و رنگ مناسب به این مواد غذایي اضافه مي نمایند.
 .6دود دادن
اثر ضد میكروبي دو د به دلیل وجود برخي تركیبات دود ،پایین آوردن رطوبت در ماده غذایي و حرارت ایجاد شده
مي باشد .تعدادی از دانشمندان دود دادن به مواد غذایي را به دلیل پاره های آثار بر سالمت انسان مناسب نمي
دانند.
 -7افزودن اسید
بطور طبیعي اغلب مواد غذایي مانند میوه ها دارای حا لت كمي اسیدی مي باشند .این مواد عالوه بر ایجاد طعم و
مزه مناسب مواد غذایي را كمي اسیدی مي كنند و چون در محیطهای اسیدی رشد و تكثیر میكروبها كاهش مي
یابد لذا از روشهای نگهداری محسوب مي شوند.
برای اسیدی كردن مواد غذایي معموال از سركه (اسید استیک) استفاده مي شود از مثال های این روش مي توان به
انواع ترشي ها اشاره داشت.
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اصطالحات HACCP
نقطه كنترلCP:
به هر نقطه ای در یک سیستم غذایي خاص گفته میشود كه عدم كنترل آن برای سالمتي خطری نداشته
باشد.
نقطه كنترل بحراني CCP:
هر نقطه یا طریقه عمل در یک سیستم غذایي كه كنترل آن امكان پذیر بوده و بتوان با كنترل آن از بروز
خطری
جلوگیری كرده و یا آن خطر را به حداقل رسانید.
محدوده بحراني:
یک یا چند حد مشخص كه به منظور اطمینان از اینكه نقطه كنترل بحراني به طور موثری انواع خطر را كنترل
مي كند ،باید تعیین شوند.
انحراف:
عدم دستیابي به حد بحراني مورد نظر برای یک نقطه كنترل بحراني
خطر:
هر گونه خصوصیت بیولوژیكي ،شیمیایي و فیزیكي كه ممكن است برای سالمت مصرف كننده مضر باشد.
وارسي (بازنگری):
یک توالي برنامه ریزی شده از مشاهدات و اندازه گیریهای حدود بحراني كه برای اجرای یک ثبت دقیق طراحي
مي شود و هدف آن اطمینان از حفظ ایمني فراورده توسط حدود بحراني است.
رسیدگي و تایید:
روشها و آزمایشاتي است كه هماهنگي بین سیستم  HACCPو طرح  HACCPرا تعیین مینماید.
مرحله:
به یک نقطه یا روش عمل در زنجیره تولید مواد غذایي اطالق مي شود.
اقدام اصالحي:
عمل یا فعالیتي است كه در زمان خروج از حدودآستانه انجام مي شود.
طرح :HACCP
طرحي كه بر اساس اصول  HACCPبرای نظارت روی مخاطراتي كه ایمني مواد غذایي را تحت تاثیر قرار
مي دهند ،تهیه مي شود.
تجزیه و تحلیل خطر:
روشهای جمع آوری و تفسیر اطالعاتي است كه از عوامل خطر زا بدست مي آید.
الزام برقراری سیستم : HACCP
با توجه به ایجاد چالشهای جدید بخشهای تامین كننده مواد غذائي در امریكا ،سازمان غذا و داروی ایاالت
متحده ،سیستم  HACCPمبتني برایمني مواد غذائي را به شكلي جامع پایه ریزی نمود .از مهمترین این
چالشها میتوان به موارد زیر اشاره كرد
اصول كلي سیستم HACCP
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سیستم  HACCPبر  7اصل استوار است كه توسط سازمان های بین المللي پذیرفته شده است و از سال 1993
توسط كمیته مشترک سازمان بهداشت جهاني و سازمان خوار بار و كشاورزی جهان WHO/ FAOیا ) ( CAC
Codx Alimentarious Comissionپذیرفته شده است .
همچنین توسط سازمان  National Adivisory ommitteon Microbiological of foodنیزپذیرفته
شده ودر كارخانه های كشورهای ژا پن  ,امریكا و اروپا در حد وسیعي به كار گرفته شده است .
اصول هفتگانه  HACCPکه در قالب جمالت امری تدوين شده است عبارتند از :
اصل اول  :موارد خطر را شناسائي ،تجزیه وتحلیل كنید .
برای این منظور فهرستي از مراحل فرایند كه در انها امكان بروز خطر عمده وجود دارد را تهیه و روش
های مهار انها را تعین نمائید  ،در این مرحله نمودار خط تولید كه در بر گیرنده تمام مراحل كار است باید
در اختیار باشد ،از مرحله دریافت مواد اولیه تا مرحله خروج فراورده نها یي با استفاده از این نمودار باید
تمام خطرات احتمالي در تمام مراحل را شناسي و معرفي نمود و معیارهای كنترل و مهار انها ،اعم از
روش های موجود یا روش های مورد نیاز را تعین كرد.

اصلي ترین نكته درمبحث  ، HACCPاستقرارایمني موادغذایي ازهرگونه خطر شیمیایي  ،فیزیكي و یا
بیولوژیكي است  ،بدین ترتیب  ،كیفیت فرآورده های تولیدی دراولویت دوم قرارخواهد گرفت.
بنا بر این مخاطرات مربوط به فرآیندهای غذائي ممكن است بیولوژیک ،شیمیائي یا فیزیكي باشند.
 -1مخاطرات بیولوژیكي :خطرات بیولوژیكي به دو گروه ماكروبیولوژیكي و میكروبیولوژیكي تقسیم مي شوند.
خطرات ماكروبیولوژیكي نظیر وجود حشرات است كه ماده غذائي را ناخوشایند مي كنند اما به ندرت ایمني آن را
تهدید مي كنند .باكتری ها از جمله خطرات میكروبیولوژیكي هستند كه با توجه به واكنشي كه در رنگ آمیزی
گرم از خود نشان مي دهند به دو دستهي گرم منفي و گرم مثبت تقسیم مي شوند .به طور عمده باكتری های گرم
منفي از طریق حمله به بدن میزبان اعمال اثر مي كنند مانند سالمونال ،شیگال و اشرشیا كلي در حالیكه تأثیر
باكتری های گرم مثبت مانند استافیلوكوكوس اروئوس نتیجه سموم ایجاد شده است .ویروس ها نیز دسته ای دیگر
از مخاطرات میكروبیولوژیكي هستند كه ناراحتي های گوارشي ویروسي دارای بیشترین شیوع پس از سرماخوردگي
است و میزان شیوع آن بیشتر از ناراحتي های گوارشي باكتریائي ناشي از مواد غذائي است و رایج ترین منبع غذائي
صدف های خوراكي هستند .الروانگل هائي مانند انواع كرم های بیماری زا از طریق گوشت های آلودهٴ خوک ،گاو و
ماهي وارد بدن انسان مي شوند .تنیاساژیناتا( كرم نواری گوشت گاو )مثالي از این گروه است .آفالتوكسین ها
مهمترین سموم قارچي مولد سمومیت غذائي هستند ،كه توسط آسپرژیلوس فالووس و برخي از كپک های دیگر
ایجاد مي شوند ،شش نوع آفالتوكسین مهم وجود دارند كه 4تای آنها ،2G ،1B، 2B ,1G،در مواد غذائي مختلف
ایجاد مي شوند و  2نوع دیگریعني M 1و M2در شیر حیواناتي كه از خوراک آلوده به آفالتوكسین تغذیه شده اند
دیده مي شود .آفالتوكسین 1Bشایع ترین نوع است و در بادام زمیني و غالت به ویژه ذرت دیده مي شود.
 -2مخاطرات شیمیائي :مهمترین عوامل خطرزای شیمیائي در مواد غذائي عبارت است از:
-شوینده های شیمیائي
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آفت كش ها كه عمدتاً در بخش كشاورزی از آنها استفاده مي شود .مثل :حشره كش ها ،علف كش ها ،قارچ كشها ،تركیبات محافظ چوپ ،انواع اسپری ها ،تركیبات دفع كننده ی حیوانات و پرندگان ،محافظت كننده ی مواد
غذائي در انبار ،مواد از بین برندهي جانوران موذی ،فرآورده های بهداشتي خانگي و صنعتي
.در سیستم باید  HACCPكنترل هائي اعمال شود كه باقیماندهي آفت كش ها از حد مجاز فراتر نرود.
تركیبات حساسیت زافلزات سمينیتریت ها و نیترات ها و تركیبات  - Nنیتروزمواد نرم كننده و نفوذ برخي از تركیبات از بسته بندیبقایای داروهای دامي-افزودني های شیمیائي

-3خطرات فیزیكي :مهمترین عوامل خطرزای فیزیكي مربوط به مواد غذائي عبارت است از:
شیشه ،فلزات ،خرده های سنگ و شن و ماسه ،چوب ،پالستیک و آفات.
ـ تشخیص خطرات بالقوه در فرایند سرویس غذایي ،اطالع یافتن از اینكه ریسک چه خطراتي غذای تهیه شده
را پیش از تهدید مي كند و چگونه مي توان این خطرات را كنترل نمود.
مثال دما به عنوان عامل كنترلي برای خطرات میكروبیولوزیک ،بخش دریافت  ،انبار ،آماده سازی و عرضه
،هركدام باید محدوده دمایي مناسب خود را داشته باشند تا خطر رشد باكتریهای احتمالي به حداقل برسد
اصل دوم  :نقاط كنترل بحران خط تولید را شناسا یي نمایند .
این نقاط شامل كلیه مراحلي از تولید ماده غذائي  ،از ماده خام تا محصول نهائي وحتي هنگام فروش به مشتری
است كه در آن خطراحتمالي مي تواند كنترل یا حذف گردد .مانند پختن،سرد كردن،بسته بندی كردن و آزمایش
سنجش فلزات سنگین .برای بیان ساده تر ،نقاط كنترل بحراني ،نقاط یا مراحلي از فرایند است كه مي توان با
كنترل آنها  ،آلودگي را حذف یا كنترل كرد.هر نقطه یا مرحله ایي از مراحل تهیه غذا است كه از دست رفتن كنترل
در آن نقطه موجب ریسک غیر قابل قبول برای مصرف كننده شود
پختن گوشت مرغ كه عدم تامین دمای 73,8درجه سانتیگراد ریسک باقي ماندن برخي از میكروارگانیسم های
بیماریزا را افزایش مي دهد
اصل سوم  :محدوده های بحراني را برای هر یک از نقاط كنترل بحراني تعیین نما یید.
 .محدوده های بحراني اختال ف بین شرایط الزم برای تولید فراورده ایمن و سالم را برای نقاط كنترل بحراني
( )ccpتعیین مي نماید  ،محدوده باید كمیت های قابل اندازه گیری باشند  ،گاه ممكن است حد باال و یا حد پایین
تعیین شود .
مهم ترین مواردی كه الزم است برای انها محدود ه تعیین شود مانند :دما  ،فشار ،زمان ،فعالیت ابي)  ،( awرطوبت
نسبي ،pH ،رطوبت فراورده ،مقدار نمک  ،باقیمانده سموم ومواد افزودني  .مقدار اشعه جذب شده ،حد الودگي
میكروبي ،مقدار باقیمانده كلر ازاد در اب مصرفي برای مقاصد مختلف  .كه برای بسیاری از انها در سیستم ها
خودكار سنسور موثر وجود دارد
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برای هر CCPباید محدوده ایي از شاخص قابل اندازه گیری تعیین شود تا بدانیم كه نقطه كنترل بحران در
حال كنترل است یا خیر
برای مثال ،برای یک ماده غذائي پخته ،این روشها ممكن است تلفیق حداقل دما و زمان مورد نیازبرای فرایند پختن
باشد تا از حذف هر گونه عامل مضر اطمینان حاصل شود.
مثال برای مصرف باقیمانده مرغي كه ظهر تهیه شده به عنوان شام باید مغز گوشت مرغ حداقل  15ثانیه دمای
 73,8درجه راتحمل نماید
اصل چهارم  :سیستم های اندازه گیری ونمایش محدوده های بحراني نقاط كنترل بحران راتعیین نمایید.
 .تعیین این سیستم ها برای اندازه گیری محدوده های بحراني برای تعدیل فرایند و تحت كنترل در اوردن ان
ضروری است  .مانند دماسنج فشارسنج ،زمان سنج  ،ویسكوزمتر و مانند این ها.
روش اندازه گیری ممكن است دستگاهي و گاهي دستي باشد  .اما انچه مهم است این كه این روش ها باید از پیش
توسط مسوولین تعیین شده باشد ،و كاركنان اجرایي نباید به میل خود انها را تغییر دهند  .ضمنا فاصله زماني
بازرسي و كنترل هم باید از پیش تعیین شده باشد
 -تعیین دستور العملي برای كنترل كنترل نقطه بحراني  CCPبه این معني كه هر كنترل یابد در چهدما و در چه زماني و چگونه اندازه گیری شود و همچنین مشاهداتي كه مي تواند مبنای ارزیابي واقع
شود نیز در این اصل تعریف مي شوند
-

نحوه انتقال غذا بوسیله پرسنل با مشاهده قابل ارزیابي است.
اصل پنجم  :عملیات اصال حي را برای موارد ی كه فرایند از محدوده ایمن خارج شده برقرار نمایند .

-

عملیات این مرحله باید در برگیرنده عملیات الزم برای تحت كنترل در اوردن فرایند و تصمیم گیری
درباره فراورده هنگامي كه خارج بودن فرایند از محدوده كنترل تولید شده باشد .

-

در صورت مشاهده انحراف از حدود تعیین شده درنقطه كنترل بحران باید اقدام اصالحي انجام شود

-

به عنوان مثال ،اگر مرغ باید در شرایط منجمد تحویل گرفته شود اما در زمان دریافت نشانه های رفع
انجماد در آن مشاهده شده باید محصول رد شود

-

-

-

فرایند مجدد یا معدوم كردن مواد غذائي ،در صورتیكه حداقل دمای الزم برای فرایند پخت اعمال نشده
باشد.
اصل ششم  :نوعي سیستم فعال و موثر برای ضبط داده ها و اطال عات و مستند سازی سیستم
HACCPبرقرار نمایند.
 .جمع اوری داده ها و اطال عات برای اثبات این كه سیستم  HACCPتحت كنترل بوده و عملیات اصال
حي مناسب در موارد الزم بطور موثر انجام شده ضروری است  .و این عمل بیانگر این است كه تولید در
شرایط امن صورت گرفته است
هر شرایطي از كنترل اطالعات باید باثبت آنها صورت گیرد و هر اقدام اصالحي انجام شده نیز باید ثبت
شود
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 .به عنوان مثال ،شیوه هایي كه نشان دهنده كارائي دما و زمان ثبت شده ،برای اطمینان از عملكرد مناسب واحد
پخت باشد .مانند آزمایشات میكروبي.
اصل هفتم  :نوعي سیستم تأیید و نظارت بر قرار نمایید.
 .برقراری این سیستم برای حصول اطمینان از این كه سیستم  HACCPبه طور موثر انجام میگیرد ضروری است
.
-

برای مثال بررسي و بازنگری اطالعات ثبت شده  ،دقت در ثبت آنها ارزیابي شود .یا اینكه محصول برای
ازمایش میكروبیولوزیک مورد آزمایش قرار گیرد

-

این واحد اطالعات مكتوب از خطرات و روشهای كنترل آنها ،پایش نیازهای ایمني و اقدامات الزم انجام
شده برای تصحیح مشكالت احتمالي در بر مي گیرد
نكته مهم آن است كه هر كدام از این موارد باید بر اساس نظرات متخصصین باشد .مانند استفاده از
مقاالت چاپ شده و معتبر میكروب شناسي وهمچنین در مورد دما و زمان الزم برای كنترل پاتوژنهای
مولد بیماریهای غذائي.

در مورد اصل اول برای تعیین ریسک های مربوط به مراحل كاشت  ،داشت برداشت  ،جا به جایي ونگهداری ،
فراورده وبسته بندی وتوزیع و مصرف  ،برای شروع كار باید نمودار خط تولید در دسترس بوده و محدوده های خطر
از  Aتا  Fمشخص شود این كا توسط سازمان  NACMCFبرای نمونه به شرح زیر انجام گرفته است .
_ Aبرای دسته از مواد غذایي غیر استریل است كه مصارف انساني دارند  ،و ویژه افراد ی است كه سیستم ایمني
ضعیف دارند و به عبارت دیگر اسیب پذیر هستند  .افرادی مانند  ،كودكان  ،بیماران و كسانیكه دوره نقاهت را مي
گذارند  ،و بزرگساالن .
_ Bبرای دسته دیگری از مواد غذا یي است كه محتوی مواد فساد پذیر هستند .
_  Cبرای مواد غذا یي است كه فرایند ها كنترل شد ه ای روی انها انجام نگرفته و به عبارت دیگر بطور مطئمن
سالم سازی نش د ه اند و برای نمو نه اگر پاستوریزاسیون برای سالم سازی انها انجام نگرفته دما و زمان ان با دقت
الزم اندازه گیری نشده .
_  Dبرای فراورده ها یي است كه امكان الودگي درباره انها وجود دارد .برای نمونه بست های كنسرو نفوذپذیریا
بسته های اسپتیک كه ماده غذا یي انها سالم است اما ممكن است بسته انها سالم سازی نشده یا امكان نفوذ باكتری
 ،و هوا به داخل انها وجود دارد .
_  Eبرای مواردی است كه امكان عملكرد نادرست و مصرف غیر صحیح توسط واسطه ها یا مصرف كننده وجود دارد
 ،مانند مواردی كه محصول فله ای دوباره بسته بندی مي شود ،اما با روش نادرست  .یا توصیه های تولید كننده به
مصرف كننده رعایت نمي شود .
_  Fبرای مواردی است كه هیچ فرایند دما یي پس از بسته بندی یا هنگام پخت در منزل روی محصول انجام نمي
گیرد.

فراورده های غذایي از نظر نوع و میزان ریسک الودگي به یكي از طبقات زیر تقسیم مي شوند :
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 -1فراورده ها یي كه به هیچ وجه در معرض آلودگي و فساد نیستند .
 -2فراورده ها یي كه در معرض یكي از خطرات عمومي هستند .
 -3فراورده ها یي كه در معرض دو خطر عمومي هستند .
 -4فراورده ها یي كه در معرض هر یک از سه خطر عمومي هستند .
 -5فراورده ها یي كه در معرض هر یک از چهار خطر عمومي هستند .
 -6فراورده ها یي كه در معرض خطر های پنجگا نه از  Bتا  Fقرار ردارند .
 -7فراورده ها یي كه در معرض گروه خطر  Aهستند .
در مورد اصل  2برای تعیین نقطه كنترل بحران  ،مهم ترین موارد عبارتند از:
 مراحلي كه در ان باید رابطه زمان ودما برای سالم سازی فراورده به دقت كنترل شود  .مانند پاستوریزاسیون واستریلیزاسیون .
_مراحلي كه در انجماد محصول باید پیش از فرصت برای رشد میكروارگانیسم ها انجام گیرد .
_مراحلي كه در ان  PHفراورده باید برای فرموالسیون  ،گزینش نوع فرایند و تعدیل  PHبرای جلوگیری از رشد
باكتری هاكنترل گرد
 .مراحلي كه بهداشت فردی و محیط دارای اهمیت زیادی برای حفظ سالمت محصول است .
این واحد اطالعات مكتوب از خطرات و روشهای كنترل آنها ،پایش نیازهای ایمني و اقدامات الزم انجام شده برای
تصحیح مشكالت احتمالي را در برمي گیرد.
نكته مهم آن است كه هر كدام از این موارد باید بر اساس نظرات متخصصین باشد .مانند استفاده از مقاالت چاپ
شده و معتبر میكروب شناسي  ،در مورد دما و زمان الزم برای كنترل پاتوژنهای مولد بیماریهای غذائي.
مشاغل مرتبط با HACCP
از ابتدای تهیه مواد اولیه تا پایان بسته بندی و عرضه محصول به مشتری نظیر:
•
•
•
•
•

آماده سازی مواد غذایي
فرآوری مواد غذایي
تولید مواد غذایي
بسته بندی مواد غذایي
سایر مشاغل مرتبط با تولید مواد غذایي

نیازمندی های آموزشي پرسنل در سیستم HACCP
 شركتهای تولیدكننده ،توزیع كننده و كلیه شركتهای مرتبط در زنجیره ماده غذایي (از تولید اولیه تا
مصرف نهایي) باید مطمئن شوند كه كلیه پرسنل مجری ،آموزشهای الزم را در مورد بهداشت ماده غذایي
مرتبط با فعالیتشان گذرانده اند.
 برای اجرای مؤثر سیستم  HACCPو افزایش آگاهي مصرف كنندگان ،آموزش پرسنل در مراكز تهیه
،توزیع ،فروش وحمل ونقل مواد خوردني آشامیدني واماكن عمومي ضروری است
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برخي ازمزایای  HACCPبه شرح زیر مي باشد:
 ارتقاء سطح ایمني موادغذایي تولیدشده دركارخانه و ارائـه شواهد مستند مبتني براین امردستیابي به راهكارهای جدید برای پیشگیری های مناسب در بخش ایمني موادغذایيكمک به شناخت راههای ارتقاء فرآیند تولیدافزایش كیفیت و ثبات محصوالت تولید شدهكاهش هزینه های مربوط به آزمون محصول نهایيكاهش هزینه كل از طریق كاهش ضایعات و دوباره كاریهای شغليافزایش میزان نظارت و كنترل درطول پروسه تولیدایجاد شناخت ودرک عمیق تر كاركنان كارخانه از اهمیت رعایت ایمني موادغذایينیاز كمتر به منابع فني و تكنیكي  ،بدلیل تعیین نقاط بحراني و كنترل آنها درطول فرآیندافزایش حس تعهد و مسئولیت كاركنانافزایش عملكرد كاركنان و نیز میزان بهره وری آنان درحین انجام كارهای تیمي ایجاد دلگرمي و تحرک بیشتر دركاركنان با فراهم آوردن محیط كار بهداشتي و پاكیزهاستفاده كارآمد ازتمامي منابع موجود دركارخانهكاهش احتمال بروز تبلیغات سوء برعلیه محصول تولیدی سهولت كار بازرسان خط تولید و ارائـه مستندات و گزارشهای ثبت شده درطول پروسه تولیدافزایش میزان رضایت مشتری ازمصرف محصول نهایيافزایش اعتماد مشتری و مصرف كننده به محصول و كارخانهافزایش سهم بازار ایجاد شرایط مناسب برای حضور در بازارهای بین المللي  ،باتوجه به رعایت استانداردهای بین الملليافزایش ثبات و امنیت تجارتبهبود روابط بین تولیدكنندگان  ،فروشندگان مواداولیه  ،بازرسان و مصرف كنندگان نهایي محصول177

-تكمیل اهداف اجرایي و انطباق با برقراری سایر سیستم های مدیریت كیفیت مانند)ISO 9000).

نمونه ای ازچهارچوب مراحل  HACCPدریک كارگاه (كارخانه) تولید بستني:

ترسیم نمودارجریان خط تولید بستني ،مراحل فرآیند ،تعیین نقا ط كنترل بحراني ،تعیین مخاطرات ،سنجش و
پیشگیری ،تعیین محدوده بحراني ،اقدامات نظارتي ،اقدامات اصالحي وتعیین مسئولیتها دركارگاه (كارخانه) تولید
بستني

نموداركلي تولید بستني
-1انتخاب مواد اولیه
-2محاسبات مخلوط
-3تهیه مخلوط
-4هموژنیزاسیون
-5پاستوریزاسیون
-6سرد كردن و رسانیدن مخلوط
-7هوادهي و انجماد
-8بسته بندی
-9سخت كردن و سردخانه گذاری
بررسي فلودیاگرام تولید بستني در محل تولید
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جدول لیست خطرات بیولوژيکی و منابع آلودگی درمحل تولید بستنی (کارخانه،کارگاه)

مخاطـره

انـواع

منـابـع

 -1مواد اولیه
شکر

پودر کاکائو

شمارش هوازی ـ کلستريديوم ـ

رطوبت زياد ـ دمای رشد مناسب ـ

اسموفیل ساکارومیسس

آلودگی ثانويه و نگهداری

شمارش کلی ـ اشرشیاکلی ـ کپک

فرآيند نامناسب ـ رطوبت ـ
آلودگی ثانويه
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شکالت

شمارش کلی ـ اشرشیاکلی ـ کپک

فرآيند نامناسب ـ آلودگی ثانويه

پايدار کننده

شمارش کلی ـ اشرشیاکلی

فرآيند نامناسب ـ آلودگی ثانويه

گلوکز

شمارش کلی ـ مخمر ـ کپک ـ

رطوبت ـ دمای رشد ـ آلودگیهای

اشرشیا

ثانوی

شمارش کلی ـ کلیفرمها ـ

رطوبت ـ فرآيند نامناسب ـ

استافیلوکوك

آلودگی ثانويه

شمارش کلی ـ کپک ـ مخمر

بیماری دام ـ بهداشت شیردوشی-

استرپتوکوکوس ـ الکتوباسیلوس

نگهداری -حمل و نقل

شیرخشک

شیر خام

 -2مواد بستهبندی
لفاف

شمارش کلی

لیوان

شمارش کلی

چوب

شمارش کلی

رطوبت ـ دمای رشد ـ آلودگی
ثانويه
رطوبت ـ دمای رشد ـ آلودگی
ثانويه
رطوبت ـ دمای رشد ـ آلودگی
ثانويه
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نقاطی که نقطه کنترل بحرانی ( )ccpهستند دارای شرايط يکسان نیستند و برای
تفکیک اين نقاط و بیان اختالف انها  ،به هريک کد عددی داده می شود .
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جدول مراحل نظارت بر نقا ط کنترل بحرانی(  )CCPتولید بستنی( تعیین شده بصورت
مستمر)
مراحل فرآيند

شماره نقطه

مخاطره

کنترل

سنجش و

محدوده بحرانی

نظارت

اقدام اصالحی

مسئولیت

پیشگیری

بحرانی

 M.Oمقاوم

شیر

نقطه کنترل
بحرانی1

به گرما ،انواع
کپک و بقايای
سموم

بازرسی و
آزمونهای
میکروبی الزم

ارائه گواهی مراکز از

نمونهگیری و

تعويض منبع تهیه

سالمتی شیرخام

کشت

شیر يا اصالح و از

تولیدی (دامپزشکی)

M.Oهای

بین بردن آلودگی

میکروبی

شیرخشک

نقطه کنترل
بحرانی2

کپک و بقايای
سموم

بازرسی و
آزمونهای
میکروبی الزم

ارائه گواهی تضمین

نمونهگیری و

کیفیت فروشنده يا

کشت

مراجع ذیربط

M.Oهای

میکروبی

گلوکز

نقطه کنترل
بحرانی3

کپک و بقايای
سموم

خريد

خريد

بازرسی و
آزمونهای
میکروبی الزم

ارائه گواهی تضمین

نمونهگیری و

کیفیت فروشنده يا

کشت

مراجع ذیربط

M.Oهای

میکروبی

پاستوريزاسیون

تعويض منبع

مديريت

هدف

 M.Oمقاوم
به گرما ،انواع

خريد

هدف

 M.Oمقاوم
به گرما ،انواع

مديريت

تعويض منبع

مديريت

خريد

خريد

هدف

نقطه کنترل

بقايای عوامل

فرآيند صحیح

بحرانی4

بیماريزا

حرارتی

نقطه کنترل

رشد عوامل

سريع و

بحرانی5

بیماريزا

نگهداری در

”T>90,t=20

کنترل دما و
فرآيند

تعمیر و رفع عیب،
پاستوريزاسیون
دوباره

مدير تولید
فنی

سرمايش

تانک عمل

T<7,t<24h

کنترل دما و

تعمیر و رفع عیب

مدير فنی و

فرآيند

سیستم تبريد

تولید

سرما
تعويض منبع

بستهبندی

نقطه کنترل

لیوان

بحرانی6

آلودگی ثانوی

بهداشت
پرسنلی و انبار

ارائه گواهی کیفیت

کنترل زمان

خريد ،ارائه

مديريت

بستهبندی کنترل و

بستهبندی و

طرحهای نوين

ذیربط

بازرسی

انتقال

بستهبندی ،ارتقاء

(خريد)

آموزش پرسنل
تعويض منبع

بستهبندی کیم

نقطه کنترل
بحرانی7

آلودگی ثانوی

بهداشت
پرسنلی و انبار

ارائه گواهی کیفیت

کنترل زمان

خريد ،ارائه

مديريت

بستهبندی کنترل و

بستهبندی و

طرحهای نوين

ذیربط

بازرسی

انتقال

بستهبندی ،ارتقاء

(خريد)

آموزش برسنل

سردخانه

نقطه کنترل

رشد عوامل

کنترل فنی و

بحرانی8

بیماريزا

مستمر

182

T>18” ، T> 12h
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تامین زنجیره سرد برای مواد غذايیفراهم نمودن اقدامات و تجهیزات الزم برای تامین زنجیره سرد و رسیدن به دمای پایین تر از  5درجه سلسیوس.
(از مرحله تولید تا زماني كه مواد خوردني و آشامیدني به دست مصرف كننده مي رسد) .
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مواد غذایي كه به صورت منجمد مي باشد باید تا زماني كه به دست مصرف كننده مي رسد (در مرحله حمل ونقل و ذخیره سازی) در دمای انجماد نگهداری گردد.
تامین زنجیره گرم برای مواد غذايیفراهم نمودن اقدامات و تجهیزات الزم برای تامین زنجیره گرم و رسیدن به دمای باالتر از  60درجه سلسیوس( .از مرحله تولید تا زماني كه مواد خوردني و آشامیدني به دست مصرف كننده مي رسد).
 دمای پخت مواد غذايی -مواد غذایي خام حیواني نظیر تخم مرغ ،ماهي،گوشت قرمز،گوشت ماكیان و غذاهایي كه حاوی مواد غذایي خامحیواني مي باشند و نیز سبزیجات و میوه جات جهت از بین رفتن میكروارگانیسم های بیماری زا باید در حین طبخ
دما به تمام قسمت های مواد غذایي به طور یكنواخت برسد و شرایط دمایي به شرح ذیل رعایت گردد:
دمای حداقل  58درجه سلسیوس در حین طبخ سبزیجات و میوه جات (درصورتي كه به صورتپخته مصرف گردد)
-دمای حداقل  63درجه سلسیوس یا باالتر در حین طبخ تخم مرغ به مدت  15ثانیه (در صورتي كه بالفاصلهسرو گردد).
-دمای حداقل  68درجه سلسیوس مدت  15ثانیه در حین طبخ گوشت ،ماهي و هر نوع مواد غذایي كه با ایننوع فرآورده های گوشتي مخلوط شده اند.
 -دمای حداقل  74درجه سلسیوس یا بیشتر به مدت  15ثانیه درحین طبخ گوشت ماكیان ،ماهي و مرغ شكم پریا حاوی ادویه و چاشني ها ،همچنین انواع گوشت حاوی ادویه جات و چاشني ها.
سرد کردن بعد از طبخ
الف (اگر قرار باشد مواد غذایي بالقوه خطرناک بعد از طبخ در یخچال نگهداری شوند باید دمای
آن در مدت  2ساعت از  57درجه سانتي گراد به  21درجه سانتي گراد كاهش یابد و سپس در طي
4ساعت از  21درجه سانتي گراد به  5درجه سانتي گراد یا كمتركاهش یابد) در مجموع  6ساعت(؛
ب (اگر قرار باشد مواد غذایي بالقوه خطرناک بعد از آماده سازی و طبخ در دمای اتاق سرد و سپس
در یخچال نگهداری شوند باید در مدت  4ساعت از  20درجه سانتي گراد به  5درجه سانتي گراد یا
كمتر سرد نمود .ج (محموله های مواد غذایي بالقوه خطرناک كه تحت شرایط برودت باالی  5درجه
سانتي گراد از كارخانه تولید كننده به مراكز عرضه و مصرف انتقال میيابند ،بعد از دریافت باید به
مدت  4ساعت تا دمای  5درجه سانتي گراد یا كمتر سرد شوند .د (تخم مرغ های خام هم بعد از دریافت باید در
یخچال در دمای  7درجه سانتي گراد یا كمتر نگهداری شوند.
مواد غذایي بالقوه خطرناک را مي توان بدون كنترل دما برای مدت كوتاهي نگهداری نمود زیرا
هیچ رشد قابل توجه م كیروارگانیسم ها یا امكان تولید سم در مدت كوتاه وجود ندارد بنابراین اگر
قرار باشد مواد غذایي بالقوه خطرناک جهت مصرف فوری نمایش داده شود یا مدتي در دمای اتاق
نگهداری شود) بدون نگهداری در كنار یخ یا امثالهم (نباید بیش از  2ساعت بطول انجامد در غیر
اینصورت باید دور ریخته شود.
شرايط گرم کردن مجدد مواد غذايی185

ممنوعیت مخلوط كردن مواد غذایي مانده و تغییر كیفیت داده با غذای تازه .برای گرم گردن مجدد مواد غذایي باید دمای ماده غذایي حداقل به دمای  74درجه سلسیوس بازمان  15ثانیه برسد.
در صورت استفاده از ماكروویو باید دما در تمام قسمت های مواد غذایي به  74درجه سلسیوس به مدت حداقل 2دقیقه برسد.

آماده سازی مواد غذایي در ماكروویو به شرح زیر مي باشد:به منظور توزیع گرما در همه قسمت های مواد غذایي باید ظرف ماده غذایي در ماكروویو در حال چرخش باشد وبرای حفظ رطوبت درب ظرف حین پخت بسته باشد .ضمناحداقل دما در همه قسمت های مواد غذایي به 74
درجه سلسیوس برسد وبعد از اتمام پخت غذا به منظور ایجاد تعادل گرمایي درب ظرف به مدت  2دقیقه بسته
بماند الزم به توضیح است برای طبخ و گرم گردن مواد غذایي در ماكروویو باید از ظروف مخصوص كه دارای مجوز
استفاده درماكروویو است استفاده گردد.

شرايط نگهداری مواد غذايی در دمای سرد و انجمادنگهداری مواد غذایي منجمد شده در دمای صفر درجه سلسیوس یا كمتر. تامین دمای – 18تا - 24درجه سلسیوس در فریزرها و سردخانه های ویژه نگهداری فرآورده های پروتئیني بامنشا دامي (گوشت ،مرغ و ماهي).
تامین دمای یخچال بین صفر تا  4درجه سلسیوس .مجهزبودن یخچال ،فریزر و سردخانه به دماسنج سالم.دماسنج هایي كه جهت اندازه گیری دمای هوای واحدهای سردكننده یا یخچال ها استفاده مي شود بایستي درارتفاع باالتر از یک سوم ارتفاع واحد یا یخچال نصب گردد .
دماسنج هایي كه جهت اندازه گیری دمای هوای واحد های ذخیره سازی مواد غذایي گرم استفاده مي شود ،بایددر ارتفاع پائین تر از یک سوم واحد ذخیره سازی نصب گردد.
برای انجماد بهتر مواد غذایي الزم است كه گوشت و مرغ در قطعات كوچكتر بسته بندی و منجمد گردد. خودداری از قرار دادن مواد غذایي بدون پوشش در یخچال و فریزرخودداری از نگهداری مواد غذائي پخته و خام ،شسته و نشسته در كنار هم در یخچال .نگهداری جداگانه گوشت های قرمز و سفید در سردخانه و یخچال . دارا بودن فضای كافي دریخچال و فریزر ها و چرخش مناسب هوای سرد بین محصوالتمحصوالت پروتئیني مانند سوسیس و كالباس برش داده شده ،قبل از نگهداری در یخچال باید در یک پوششمناسب قرار داده شود.
-باید تاریخ ورود مواد به یخچال ،فریزر و سردخانه درج شده و مصرف آن ها بر اساس ترتیب تاریخ انقضاء باشد.
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مدت زمان نگهداری مواد غذايی در يخچال ،فريزر يا سردخانه به شرح ذيل می باشد:نام ماده غذايی

رديف

دمای يخچال ()0-4
درجه سلسیوس

1

2-3روز

گوشت کامل طیورمانند

دمای فريزر ()-18
درجه سلسیوس
12ماه

مرغ ،غاز ،بوقلمون
گوشت کامل اردك

2

3

2-3روز

6ماه

2-3روز

9ماه

قطعات طیورمانند
مرغ ،غاز ،بوقلمون
3-5روز(با يخ پوشانی

4
ماهی درسته

ماهی چرب5-6 1ماه

کامل يا دمای0-2
درجه سلسیوس)

ماهی کم چرب  8 2-9ماه
5ماه

5

-

ماهی درسته دودی(با بسته بندی)
در دمای  5-10درجه سلسیوس

6
ماهی درسته نمک سود(بدون بسته بندی)

-

10ماه
3روز

ماهی شکم خالی ،فیله و يا استیک

ماهی چرب  6ماه

7
ماهی کم چرب 9-10ماه
8

الشه کامل گاو

5روز

با لفاف پیچی  12ماه

قطعه های گوشت گاو

3روز

10-12ماه

9
الشه درسته گوسفند و بز

3روز

با لفاف پیچی  9ماه

قطعه های گوشت

3روز

9ماه

10
گوسفند و بز

11

-1مانند انواع ساردين و قزل آال.
-2مانند سفره ماهی ،حلوا،کفشک ماهی ،ماهی سفید ،سیم ،شیرماهی ،سنگسر.


چنانچه محصوالت گوشتی به صورت بسته بندی خريداری گردد بايد مطابق با تاريخ تولید و انقضای مندرج بر
روی بسته بندی عمل شود.
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نحوه خارج کردن مواد غذايی از حالت انجمادبرای يخ زدايی مواد غذايی با توجه به شرايط مرکز می توان از روش های ذيل نمود:نگهداری ماده غذایي منجمد در دمای یخچال و در دمای  5درجه سلسیوس یا پایین تر تا ذوب شدن یخمستغرق كردن ماده غذایي منجمد در آب (در صورتي كه دمای آب  21درجه سلسیوس یا پایین تر باشد ،مادهغذایي باید در كیسه های پالستیكي كه نشتي نداشته باشد قرار داده شود و دما در قسمت های ذوب شده به باالی
5درجه سلسیوس نرسد و مواد غذایي بالفاصله بعد از یخ زدایي پخته شود).
 یخ زدایي ماده غذایي منجمد در ماكروویو (بعد از یخ زدایي ماده غذایي در ماكروویو بالفاصله باید ماده غذایيپخته شود ).
شرايط ارائه مواد غذايی در میزسلف سرويسدر تمام مدت ارائه خدمات از طریق میز سلف سرویس باید نظارت كامل توسط كاركنان جهتجلوگیری از آلودگي مواد غذایي توسط مشتریان وجود داشته باشد .واز مخلوط كردن مواد غذایي تازه با باقیمانده
مواد غذایي موجود در میز سلف سرویس خودداری گردد .ضمنا مواد غذایي باقیمانده در میز سلف سرویس باید دور
ریخته شود و به همین منظور باید حجم مواد غذایي ارائه شده در میز سلف سرویس در حداقل باشد.
جهت جلوگیری از آلودگي مواد غذایي موجود در میز سلف سرویس توسط حشرات ،گرد و غبار یاعطسه و سرفهباید تمام مواد غذایي دارای محافظ باشند .چند نمونه از محافظ غذا در میز سلف سرویس نشان داده شده است.

در صورت رعایت موازین بهداشتي استفاده از سایر اشكال و روش ها برای محافظت از غذا بالمانع است.برای برداشتن مواد غذایي از میز سلف سرویس باید انبرک ،كارد ،چنگال و یا قاشق مخصوص وجود داشته باشد واستفاده از وسایل مورد استفاده در میز مشتری برای كشیدن غذا از میز سلف سرویس ممنوع مي باشد(استفاده از
نوشیدني ها مستثني مي باشد) .وهنگام برداشتن مواد غذایي توسط مشتریان باید تمهیدات الزم برای عدم
شناورسازی قاشق یا انبرک در داخل مواد غذایي در نظر گرفته شود.
دمای مواد غذایي باید در میز سلف سرویس رعایت گردد .مواد غذایي بالقوه خطرناک در دمای پایین تر از 5درجه سلسیوس یا باالتر از  60درجه سلسیوس نگهداری گردد .در غیر اینصورت مواد غذایي درزمان كمتر از دو
ساعت در میز سلف سرویس سرو گردد.

حمل و نقل مواد غذايینحوه حمل و نقل مواد غذايی در داخل مراکزمواد غذایي باید به گونه ای حمل گردد كه كمترین احتمال آلودگي مواد غذایي وجود داشته باشد0ودر صورتي كه برای حمل مواد غذایي در بین طبقات از آسانسور استفاده مي شود باید در هنگام
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حمل به طور اختصاصي فقط برای مواد غذایي استفاده شود و ورود افراد متفرقه و یا اشیاء آلوده به داخل آن ممنوع
است .هنگام حمل مواد غذایي در بین طبقات ،مواد غذایي آماده مصرف باید دارای پوشش مناسب باشد و در
صورت استفاده از ترالي برای حمل مواد غذایي باید سطح آن كامال تمیز باشد.
نحوه حمل و نقل مواد غذايی در خارج از مراکز
درصورت حمل مواد غذایي درخارج از مراكز (سرویس دهي به مشتریان) باید از خودروی حمل موادغذایي استفادهگردد .و در صورت حمل مواد غذایي در خارج از مراكز چنانچه مسافت كوتاه است نیاز به وسیله نقلیه نیست،و مواد
غذایي را مي توان در ظروف مناسب و درپوش دار حمل نمود.
درصورتي كه از وسایل نقلیه مانند موتور برای حمل مواد غذایي استفاده مي شود باید مجهز بهمحفظه مخصوص و درب دار باشد (الزم به ذكر است مواد غذایي باید با ظرف در پوش دار در داخل محفظه
قرارگیرد)
شرايط حمل مواد غذايی با استفاده از خودرو ی مخصوص حمل مواد غذايی
ماشین های حمل و نقل مواد غذایي متناسب با نوع مواد غذایي باید به وسایل گرمایشي ،سرمایشي مناسب جهتحفظ زنجیره سرد و گرم و نیز دماسنج سالم مجهز باشند .وهنگام حمل مواد غذایي بالقوه خطرناک باید در دمای
پایین تر از  5درجه سلسیوس یا در دمای باالتر از  60سلسیوس نگهداری گردد.سردخانه ماشین های حمل و نقل
مواد غذایي باید برای محصوالت غیر منجمد دارای دمای صفر تا  +4سلسیوس و برای محصوالت منجمد دمای(
 -18تا )-24سلسیوس باشد .دمای محفظه حمل مواد غذایي باید یک ساعت قبل از بارگیری به دمای مورد نظر
برای حمل موادغذایي برسد ومحفظه حمل مواد غذایي باید به گونه ای طراحي گردد كه هیچ گونه نشت هوا وجود
نداشته باشد و دما در طول حمل و نقل حفظ گردد .در صورت حمل همزمان محصوالت گرم و سرد یا منجمد باید
خودرو دارای محفظه جداگانه برای نگهداری محصوالت باشد یا از خودروهای جداگانه برای حمل محصوالت
استفاده گردد .
وسطوحي كه در تماس مستقیم با مواد غذایي است باید به طور مرتب تمیز و گندزدایي گردد .
همچنین سطوحي كه در ارتباط مستقیم با مواد غذایي است باید از جنس زنگ نزن باشد (از جنس كارتن یا چوب
پرداخته نشده نباشد).
در هنگام بارگیری باید ترتیب بارگیری محصوالت بر اساس ترتیب تخلیه بار انجام گردد.
به منظور ایجاد گردش مطلوب هوای سرد بین مواد غذایي باید پالت گذاری به گونه ای باشد كهفضای خالي بین پالت ها با دیوارها و كف وجود داشته باشد .قبل از بارگیری مواد غذایي باید توسط متصدی
محفظه حمل مواد غذایي به طور كامل مورد بررسي قرار گیرد تا از تمیز بودن آن اطمینان حاصل گردد .نقطه
بارگیری و تخلیه باید به گونه ای تعیین گردد كه كمترین فاصله را با در خودرو داشته باشد.
هنگام حمل یخ خوراكي جهت جلوگیری از آلودگي یخ باید در محفظه مخصوص نگهداری یا بهصورت بسته بندی حمل گردد ومواد غذایي كه ممنوعیت تماس مستقیم دركنار یخ یا آب را دارند نباید برای سرد
كردن در كنار یخ یا آب نگهداری گردند .در خودروهایي كه دما به صورت خودكار ثبت نمي گردد راننده ماشین
های حمل و نقل مواد غذایي باید كنترل دماسنج ها را در دو نوبت صبح و بعد از ظهر انجام داده و بر روی فرم های
مخصوص نصب شده بر روی در سردخانه خودرو ثبت نماید.
استفاده از خودروی حمل مواد غذایي برای حمل سایر محصوالت ممنوع مي باشد
 -كلیه خودروهایي كه مبادرت به حمل فرآورده های خام دامي مي نمایند ،باید دارای پروانه ازسازمان دامپزشكي باشند و خودروهایي كه مبادرت به حمل مواد غذایي (بجز فرآورده های خام دامي) مي نمایند،
باید دارای پروانه بهداشتي از معاونت های بهداشتي دانشگاه ها /دانشكده های علوم پزشكي باشند.
در حمل و نقل تخم مرغ های خوراكي تازه برای مسافت های طوالني در مناطق گرمسیر و در189

فصول گرم سال ،باید از وسایل نقلیه سردخانه دار ،مورد تائید سازمان دامپزشكي مانند :واگن های سردخانه
دارقطار ،كامیون های سردخانه دار (دمای صفر تا  7درجه سلسیوس) ،استفاده شود.
در ترابری تخم مرغ های خوراكي تازه برای مسافت های كوتاه ،مي توان از كامیون یا وانت،استفاده نمود.
راننده خودروی حمل مواد غذایي و كلیه افرادی كه به طور مستقیم در حمل و نقل مواد غذایيدخیل هستند ملزم به دارا بودن كارت بهداشت و گواهینامه دوره آموزشي اصناف مي باشند.

تمهیدات الزم برای خروج فاضالب حاصل از شستشوی محفظه خودرو (نظیر قرارگیری خودرو در سطوح شیب دار،
شیب كف محفظه ،وجود شیار در كف خودرو)در نظر گرفته شود.
نکات مهم بهداشتی درعرضه ونگهداری مواد غذايی بسته بندی شدهتمیزنمودن كامل سطح بسته بندی مواد خوردني و آشامیدني پس از دریافت و خریداری و قبل از استفاده یاذخیره سازی
عدم نگهداری ،فروش واستفاده از مواد خوردني و آشامیدني با بسته بندی معیوب یا آلوده. ممنوعیت تغییر یا مخدوش نمودن تاریخ تولید ،انقضاء و سایر مندرجات نشانه گذاری مواد خوردني و آشامیدنيبسته بندی شده .
 مورد تاییدبودن جنس مواد مورد استفاده برای بسته بندی مواد غذایي . (FOOD GradE).مطابقت مواد تشكیل دهنده مواد غذایي بسته بندی شده با تركیباتي كه بر روی بسته بندی آن ماده غذایي درجشده است و محسوب شدن تقلب در صورت وجود هر ماده دیگری در آن .
تهیه همه مواد غذایي از منابع معتبر و مجاز .نداشتن رنگ غیر طبیعي ،بوی نامطبوع ،كپک زدگي ،آفت و حشرات در مواد غذایي .نگهداری جداگانه مواد غذایي آماده مصرف از مواد غذایي خام و شسته نشده . نگهداری مواد غذایي كه به صورت غیر بسته بندی عرضه و آماده مصرف مي باشد (نظیر انواع مغزآجیل ،میوههای خشک مانند برگ هلو ،انجیر ،قند ،شكر ،نبات ،سبزیجات خشک و امثال آانها) در ظروف مناسب و درب دار یا
دارای پوشش مناسب.
عدم قرار دادن مواد خوردني و آشامیدني در معرض تابش مستقیم نور خورشید . خودداری از تماس مواد غذایي اعم از بسته بندی و غیر بسته بندی با سطوح آلوده . حمل و نگهداری مواد خوردني و آشامیدني بسته بندی در شرایط مناسب طبق دستورعمل قید شده بر رویبسته
 خودداری از تماس مستقیم مواد غذایي با كف زمین و نگهداری مواد غذایي بر روی قفسه یا پالت با ارتفاعحداقل  15سانتیمتر از كف زمین .
 نگهداری جداگانه مواد غذایي خام حیواني در مرحله حمل و نقل ،نگهداری و آماده سازی از سایر مواد غذایي(بجز در مواردی كه این گروه از مواد غذایي به صورت فریز شده و دارای بسته بندی صنعتي باشد).
خودداری از قرار دادن مواد غذایي بدون پوشش در یخچال و فریزر .خودداری از نگهداری مواد غذایي پخته و خام ،شسته و نشسته در كنار هم در یخچال . -نگهداری جداگانه گوشت قرمز و سفید در سردخانه و یخچال.
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مواد غذايی آماده مصرف :مواد غذایي كه بعد از تهیه و آماده سازی هیچ گونه فرایند اضافي دیگری
( نظیر طبخ ،شستشو ،حرارت ،سرمایش) به منظور دستیابي به ایمني بیشتر مواد غذایي بر روی آن انجام نمي
گردد و آماده خوردن است.

مشخصات مواد خوردنی و آشامیدنی بسته بندی مشمول پروانه ساخت يا ورود (صنعتی)
دارا بودن بر چسب مشخصات مطابق استاندارد ملي شماره  4470موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ودستورعمل سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي.
 برچسب مشخصات مواد خوردني و آشامیدني بسته بندی مشمول پروانه ساخت در بردارنده ناممحصول(نام تجاری) ،نام و نشاني واحد تولیدی ،تاریخ تولید و انقضاء ،شرایط نگهداری ،تركیبات تشكیل دهنده و
مجوزهای الزم مي باشد.
دارا بودن پروانه ورود مواد غذایي بسته بندی وارداتي مشمول پروانه . مشخصات مواد خوردنی و آشامیدنی بسته بندی مشمول شناسه نظارتدارا بودن بر چسب مشخصات محصوالتي كه مشمول شناسه نظارت مي باشند شامل :نام و نشاني واحد
تولیدی ،شماره شناسه ،نام تجاری ،تاریخ تولید و انقضاء ،سری ساخت و شرایط نگهداری.
 مشخصات مواد خوردنی و آشامیدنی با بسته بندی سنتیدارا بودن برچسب مشخصات از جمله نام واحد تولیدی ،آدرس ،تاریخ تولید ،شرایط نگهداری و تركیبات تشكیلدهنده برای محصوالت سنتي كه مشمول شناسه و پروانه ساخت نمي باشند و به صورت كامال سنتي تهیه و عرضه
مي گردند مانند لبنیاتي كه به صورت سنتي تهیه مي گردد.
مراكزی كه اقدام به تهیه لبنیات سنتي مي نمایند عالوه بر رعایت بند قبل ،درج توصیه های بهداشتي مانندجوشاندن شیر( در صورت عرضه شیر خام) یا كشک و مدت زمان جوشاندن بر روی بسته بندی ضروری است.
نکات بهداشتی در استفاده از نمک  ،روغن و نان استفاده از روغن مطابق استاندارد ملي شماره  9131ومناسب با نوع پخت غذا در طبخ غذابیشینه مجموع اسید های چرب ترانس بر اساس اصالحیه استاندارد ملي شماره  9131باید حدود 5درصد باشد.
 ممنوع بودن استفاده مكرر از روغن های مصرفي كه تغییر رنگ داده و دارای پراكسید باال مي باشند ممنوع بودن برگرداندن روغني كه یكبار مصرف شده به ظرف روغن.نگهداری روغن دردر ظروف درب دار. مطابقت نمک مصرفي جهت طبخ و فرآوری مواد غذایي با استاندارد ملي شماره 26(نمک مصرفي باید تصفیه شده ،خوراكي یدار ،دارای پروانه ساخت یا ورود و دور از نور نگهداری گردد).
 قرار دادن نان در محافظ مناسب ،تا هنگام حمل و قبل از مصرف آلوده نگردد( .چیدن نان های داغ بر روی هم وذخیره سازی آن ایجاد كپک و فساد نان را تسریع مي نماید).
فقدان مواد خارجي شامل سنگ ،شن ،بقایای حشرات ،مو و امثال آن در نان.ممنوعیت استفاده از جوش شیرین و سایر افزودني های غیر مجاز برای فرآوری نان در نانوایي یا سایر مراكزتهیهنان سنتي.
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در صورتي كه از خمیر مایه مرطوب (تر) برای فرآوری نان استفاده مي گردد خمیر مایه در دمای  1تا 5درجه
سلسیوس نگهداری گردد وخمیر مایه نان عاری از مواد خارجي ،بدون آثار كپک زدگي بوده و نشانه ای از فساد یا
تجزیه در آن نباشد.و خمیر مایه خشک معموال به شكل پودر ،دانه های ریز ،ورقه ورقه یا حبه ریز مي باشد و باید
در دمای زیر  25درجه سلسیوس نگهداری گردد ( پس از باز شدن بسته باید خمیر مایع در دمای یخچال نگهداری
گردد).واستفاده از سفید كنندهای شیمیایي مانند بالنكت در تهیه نان ممنوع مي باشد.
در صورت استفاده از شكر ،روغن ،سبوس ،ادویه ،سبزی ها و دانه های معطر ،ویژگي آن هاباید با استانداردهای ملي
مربوطه مطابقت داشته باشد.
نان مي تواند به صورت باز یا در بسته بندی های مجاز مانند پلي پروپیلن ،پلي اتیلن ،سلوفان،
كاغذهای مناسب و مجاز ،آلومینیوم فویل وكارتن بسته بندی شود .ویژگي بسته بندی ها باید با استانداردهای ملي
شماره  3115و  3341مطابقت داشته باشد.

 مواد افزودنی خوراکی (اسانس ،رنگ ها ،طعم دهنده ها ،شیرين کننده ها ) و موادتزئینی
مواد افزودني خوراكي (اسانس ،رنگ ها و طعم دهنده ها ،شیرین كننده ها) برای مصرف در مواد غذایي باید دارا ی
پروانه ساخت بوده وواحدهای صنفي فقط مجاز به استفاده از رنگها با پایه گیاهي مي باشند.و استفاده از رنگ،
اسانس ،طعم دهنده و شیرین كننده های شیمیایي در واحدهای صنفي مجاز نمي باشد.
بهداشت سبزيجات و صیفی جات
سبزیجات ،جوانه غالت و محصوالت ساالدی كه به صورت خام مصرف مي گردد باید قبل از مصرف به شیوهصحیح و مطابق دستور عمل سالم سازی گردند.
دستورعمل سالم سازی سبزیجات به شرح ذیل مي باشد:-1مرحله اول :شستشو ،سبزیجات به خوبي پاک و شستشو گردد تا مواد زائد و گل و الی آن
برطرف شود.
-2مرحله دوم :انگل زدايی ،سبزیجات در یک ظرف  5لیتری آب حاوی مایع ظرف شویي (  3تا 5قطره مایع ظرفشویي به ازای هر لیتر آب) قرار داده شود و بعد از  5دقیقه به آرامي سبزیجات از ظرف خارج گردد
و با آب شستشو داده شود.
-3مرحله سوم :گندزدايی ،یک گرم (صف قاشق چایخوری )قاشق پودر پركلرین( یا یک قاشقمرباخوری آب ژاول  10درصد یا دو قاشق مرباخوری آب ژاول  5درصد) در  5لیتر آب حل گردد و سبزیجات به
مدت  5دقیقه در داخل محلول قرار داده شود.
-4مرحله چهارم :شستشو با آب ،سبزیجات گندزدایي شده مجدداً با آب سالم شسته شوند تا باقیمانده
كلر یا ماده گندزدا از آن جدا گردد.
در صورتي كه از سایر مواد گندزدای سبزیجات استفاده مي گردد باید این مواد دارای پروانه ساخت یا ورود بوده و
گندزدایي سبزیجات مطابق دستورعمل شركت سازنده انجام گردد.
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سبزی و صیفي جاتي كه بعد از طبخ مصرف مي گردد باید قبل از طبخ به خوبي پاک و شستشو گردد و نیازی به
گندزدایي نیست .در صورتي كه سبزیجات به صورت بسته بندی و گندزدایي شده خریداری و مصرف مي گردد باید
سبزیجات بسته بندی دارای پروانه ساخت باشند در این صورت نیاز به سالم سازی سبزیجات نمي باشد
 نکات بهداشتی درعرضه میوه،آبمیوه و بستنی شستشو و گندزدایي كامل میوه جات مصرفي طبق دستور عمل سالم سازی قبل از استفاده.نگهداری میوه های برش خورده و قطعه قطعه شده با پوشش مناسب یا در ظرف درپوش دار در دمای یخچال .چنانچه در مراكز عرضه میوه از واكس برای افزایش ماندگاری میوه جات استفاده مي گردد باید واكس مصرفيدارای پروانه ساخت یا ورود بوده و مناسب برای استفاده در صنایع غذایي باشد.
 نگهداری میوه جات ارگانیک از سایر میوه جات به صورت جداگانه ونصب برچسب مشخصات بر روی محصول درمراكز عرضه میوه.
 استفاده از شیر و خامه پاستوریزه برای تهیه بستني یا آبمیوه نظیر شیرموز )در مراكزی كه اقدام به تهیه آبمیوههای سنتي مي نمایند( مانند آبمیوه فروشي ها ،باید بالفاصله پس از تهیه آبمیوه مصرف گردد.
-شستشو وگندزدایي كامل دستگاه بستني سازدر واحد صنفي بعد از هر بار تخلیه و قرار دادن دستگاه بستنيسازدر داخل واحد صنفي .
مورد تائید بودن شیر خام مصرفي یا عرضه شده و وجود فاكتور یا تائیدیه دامپزشكي در محل درج اطالعات بر روی محصول و اطالع رساني الزم به مشتری در خصوص شرایط نگهداری و در صورت نیاز بهجوشاندن ،در مراكز عرضه لبنیات سنتي .
نکات بهداشتی درعرضه وحمل ونقل گوشت طیور
- 1حمل گوشت طیور تازه خنک شده ،باید درون ظروف مناسب (سبدهای مشبک پایه دار با گنجایش
حداكثر دو ردیف )انجام گردد.
-2یخ پوشاني مرغ یا استفاده از پودر یخ جهت حمل مرغ (داخل استاني /خارج استاني) مجاز
نمي باشد.
-3سردخانه نگهداری مرغ منجمد باید دارای برودت (  )-18درجه سلسیوس بوده و كارتن های حاوی
مرغ منجمد در پالت به طور مناسب طوری چیده شود تا برودت سالن به تمامي بسته ها برسد.
-4اندرونه خوراكي مرغ باید در كشتارگاه های صنعتي طیور ،بسته بندی شود و باز نمودن بسته ها و
عرضه آن به شكل فله ممنوع مي باشد.
-5حمل توام مرغ تازه با سایر فرآورده های خام دامي ممنوع مي باشد
-6در داخل بسته بندی گوشت مرغ تازه یا منجمد نباید آب یا خونابه وجود داشته باشد.
-7گوشت مرغ تازه یا منجمد باید در بسته های سالم ،دست نخورده و دارای نشانه گذاری مربوطه برابر
ضوابط عرضه گردد.
-8نباید از نایلون غیر شفاف جهت بسته بندی مرغ منجمد استفاده گردد .
-9فرآوری گوشت مرغ (قطعه قطعه كردن ،تهیه جوجه كباب و امثال آن) در مراكز عرضه مجاز نمي
باشد و فقط بنا به درخواست مشتری و در حضور آن بالمانع است.
تبصره :عرضه محصوالت گوشتي فرآوری شده بسته بندی كه دارای پروانه بهداشتي است بالمانع مي باشد.
-نکات بهداشتی درعرضه و نگهداری گوشت قرمز- 1تهیه گوشت چرخ كرده در مراكز عرضه باید بنا به درخواست مشتری و در حضور آن انجام گردد .
تبصره :عرضه گوشت چرخ كرده بسته بندی كه دارای پروانه بهداشتي است بالمانع مي باشد.
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-2در داخل بسته بندی گوشت چرخ كرده قرمز(تازه /منجمد) نباید آب یا خونابه وجود داشته باشد .
-3گوشت باید دارای قوام و سفتي طبیعي خود بوده و نباید لزج و نرم باشد(نرم و لزج شدن گوشت از
عالئم فساد كلي گوشت است).
-4بوی گوشت باید كامالً طبیعي باشد و فاقد بوی غیر طبیعي نظیر بوی ترشیدگي یا تعفن باشد
-5چربي گوشت باید سفت و به رنگ طبیعي بوده و فاقد بوی نامطبوع باشد
-6سطح گوشت باید دارای رطوبت طبیعي بوده و حالت خشک و چروكیده نداشته باشد
-7گوشت قرمز منجمد ،پس از رفع انجماد باید قوام طبیعي خود را حفظ كرده و سطح آن لیز و لزج
نباشد.
-8نگهداری شقه و الشه دام از جمله گاو،گوسفند و امثال آن در خارج از یخچال ممنوع مي باشد .-9داخل بسته بندی گوشت منجمد باید فاقد مواد خارجي ،خونابه یا آب منجمد شده باشد و به صورتكامال منجمد به دست مصرف كننده برسد.
-10گوشت منجمد باید فاقد آثار سوختگي ناشي از انجماد (لكه هایي با رنگ سفید گچي تا خاكستری)
و یا قارچ زدگي باشد.
-نکات بهداشتی درعرضه و نگهداری گوشت ماهی ،میگو و محصوالت خوراکی دريايی-1گوشت ماهي شور در مقطع و برش عرضي باید رنگ طبیعي مخصوص به خود داشته باشد و بوی
غیر طبیعي و نامطبوع نداشته باشد.
-2گوشت ماهي شور نباید در اثر فشار و زیر مالش انگشتان بصورت خمیر در آید
-3در هنگام بریدن ماهي دودی باید گوشت آن دارای مقطع سفت ،براق و رنگ طبیعي مخصوص
داشته باشد و باله های سینه ای آن محكم و فاقد بوی نامطبوع باشد.
-4میگوی سالم باید فاقد هر نوع بوی زننده و تغییر رنگ باشد(میگوی تازه دارای بویي مالیم و گوشتي
با قوام است و پوسته یا گوشت آن فاقد حالت لیزی و لزجي است).
-5میگوی تازه نباید هیچ گونه لكه یا نقطه سیاه بر روی پوسته یا گوشت آن دیده شود .
-6گوشت ماهي سالم باید دارای حالت ارتجاعي باشد كه با فشار انگشت نشانه بر روی عضالت پشتي
اطراف ستون فقرات ماهي اثر فرو رفتگي ناشي از فشار انگشت بر روی عضالت باقي نماند.
-7آبشش ها در ماهي تازه و سالم باید قرمز روشن و بدون موكوس باشد .
-8ماهي تازه باید فاقد هرگونه بوی نامطبوع و غیر طبیعي باشد(تشخیص بو از روی پوست بدن ،داخل
برانشي ها و داخل دهان انجام گیرد).
-9در ماهي تازه و سالم باید چشم ها براق ،محدب و كامال برآمده و با مردمک روشن و قرنیه شفاف
باشد.
-10محل عرضه آبزیان تازه باید مجهز به ویترین هایي باشند كه بتوانند در شرایط بهداشتي ،آبزیان
تازه را در كنار یخ عرضه نمایند(اگر چه امكان عرضه آبزیان تازه در ویترین های یخچال دار كه دمای آن بین صفر
تا  4درجه سلسیوس مي باشد نیز وجود دارد ولي توصیه مي گردد آبزیان تازه در كنار یخ در ویترین های بهداشتي
عرضه گردد).
-11چنانچه آبزیان تازه در كنار یخ در ویترین های بهداشتي عرضه مي گردند باید ترتیبي اتخاذ گردد
كه در تمامي مواقع میزان كافي پودر یخ در بین و اطراف آبزی وجود داشته باشد.
-12حداكثر مدت زمان نگهداری آبزیان تازه از زمان صید در كنار یخ  7روز مي باشد (البته این زمان
با توجه به نوع ماهي ،شرایط نگهداری و امثال آن متفاوت است).
-13آبزیاني كه به صورت تازه و بسته بندی عرضه مي شوند ،بایستي دارای برچسب مشخصات باشند .
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-14آبزیاني كه به صورت تازه و بدون هر گونه فرآوری عرضه مي گردند مي توانند بدون بسته بندی و برچسب
عرضه گردند .این آبزیان بایستي حتماً مجاور پودر یخ كافي نگهداری گردند.
-15عرضه ماهي فرآوری شده ( قطعه بندی ،فیله كردن و امثال آن )در محل عرضه قبل از رویت كامل
ماهي توسط مشتری یا فرآوری قبلي ماهي در محل عرضه ممنوع است.
 -16یخ زدایي ماهي منجمد و عرضه آن به عنوان ماهي تازه ممنوع مي باشد
-17در مراكز عرضه ماهي زنده باید كف تولید شده در سطح مخزن آب جدا گردد
-18در مراكز عرضه ماهي زنده ،غذا دادن در داخل مخزن و در طول مدت نگهداری مجاز نمي باشد .
-19در مراكز عرضه ماهي زنده ،ادوات مخصوص صید باید در محل مناسب نگهداری گردد و از تماس
با سطوح آلوده جلوگیری گردد.
-20در مراكز عرضه ماهي زنده ،ظروف مخصوص صید ماهي ،باید دارای سطح صاف و قابل شستشو و گندزدایي
بوده و مجرای خروج آب داشته باشد.
 -21در مراكز عرضه ماهي زنده عرضه و فروش ماهي تلف شده در داخل آب اكیداً ممنوع است
(آبشش ماهي تلف شده در آب رنگ پریده است).
-نکات بهداشتی درعرضه ،حمل ونقل و نگهداری تخم مرغ-1بر روی بسته ها ،شانه ها و یا كارتن های حاوی تخم مرغ های خوراكي ،باید شماره پروانه بهداشتي
واحد مرغداری عالوه بر نشانه های نوشته شده در استاندارد ملي شماره  ، 219چاپ یا برچسب گذاری شود.
-2روی هر عدد تخم مرغ خوراكي باید نام یا عالمت تجاری واحد تولیدی و تاریخ تولید (به روز ،ماه و
سال) ،درج شود.
-3در سردخانه نباید موادی مانند پیاز ،سیر ،نارنج و پرتقال در نزدیكي و مجاورت تخم مرغ های خوراكي قرار
گیرد(تخم مرغ نسبت به جذب بو حساس بوده و به آساني بوهای مختلف را جذب مي كند)
-4در ترابری تخم مرغ های خوراكي تازه برای مسافت های طوالني ،مناطق گرمسیری و در فصول گرم
سال ،باید از وسایل نقلیه مجهز سردخانه دار ،مانند :واگن های سردخانه دار قطار،كامیون های سردخانه دار(در
دمای  0تا  7درجه سلسیوس) ،استفاده شود.
 -5در ترابری تخم مرغ های خوراكي تازه برای مسافت های كوتاه ،مي توان از كامیون یا وانت ،استفاده
نمود.
-6چنانچه تخم مرغ های خوراكي تازه پس از زمان تخم گذاری در مراكز عرضه و فروش مجاز این
فرآورده توزیع گردد مي توان آن ها را در دمای  10تا  15درجه سلسیوس و در رطوبت نسبي  70تا  80درصد،
حداكثر برای مدت  2هفته نگهداری كرد .در غیر اینصورت چنانچه تخم مرغ بعد از ذخیره سازی در سردخانه
باالی صفر به مراكز عرضه منتقل گردد باید در مراكز عرضه در دمای حداكثر  7درجه سلسیوس نگهداری شود.
 -7استفاده از تخم مرغ های شكسته یا دارای ترک در مواد غذایي بخصوص مواد غذایي كه نیاز به طبخ
ندارد مانند خامه یا سس مورد استفاده برای ساالد ممنوع است.
-8چنانچه از تخم مرغ پاستوریزه استفاده مي شود باید دارای پروانه معتبر باشد.
-9رنگ سفیده و زرده تخم مرغ پاستوریزه شده باید مطابق رنگ سفیده و زرده تخم مرغ فرآوری نشده
باشد.
-10مشخصات تخم مرغ پاستوریزه باید با مشخصات مندرج در استاندارد ملي شماره  13248مطابقت
داشته باشد.
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-11باید از قرار دادن تخم مرغ خام بر روی سطوحي كه با مواد غذایي آماده خوردن در ارتباط است
خودداری گردد.

دما ی نگهداری مواد غذائی بالقوه خطرناك
مواد غذائي بالقوه خطرناک نباید بیش از دو ساعت در محدوده دمای خطرناک (دمای بین  5تا  60درجه
سلسیوس) نگهداری گردد و باید در دمای پایین تر از  5درجه سلسیوس یا در دمای باالتر از  60درجه سلسیوس
نگهداری گردد.

مواد غذايی بالقوه خطرناك (کنترل زمان /دما برای حفظ ايمنی مواد غذايی) :
مواد غذایي كه برای حفظ ایمني و جلوگیری از رشد میكروارگانیسم ها و تولید سم ناشي از آن ها نیاز به كنترل
زمان و دما دارند .این مواد مشتمل است بر موادی كه در تمام یا بخشي از آن شیر یا محصوالت لبني ،تخم
مرغ،گوشت ،مرغ ،ماهي ،یا هر یک از مواد تشكیل دهنده دیگر كه قادر به حمایت از رشد میكروارگانیسم های
بیماری زا یا مولد سم باشند وجود دارد .غذاهایي كه pHآن  4/6یا پایین تر و دارای فعالیت آبي 0/85یا كمتر
هستند مشمول این دسته از مواد غذایي نمي شوند.

شرايط و مدت نگهداری موادغذايی
رديف

نام محصول

مدت زمان نگهداری

دمای نگهداری

محل نگهداری

1

شیراسترلیزه

حداکثر  3ماه

دمای محیط

خارج و داخل يخچال

2

شیر پاستوريزه

حداکثر  3روز

1-4

داخل يخچال

3

شیر کاکائو استرلیزه

حداکثر  3ماه

1-4

داخل يخچال

4

خامه استرلیزه

حداکثر  3ماه

1-4

داخل يخچال

5

کره پاستوريزه

حداکثر يکسال

زير صفر

داخل فريزر

6

کشک مايع

حداکثر يکسال

1-4

داخل يخچال

7

بستنی

يکسال

زيرصفر

داخل فريزر

8

دوغ

 3ماه

1-6

داخل يخچال

9

ماست

 30روز

1-6

داخل يخچال
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10

پنیر

 6ماه

1-4

داخل يخچال

11

پنیر پیتزا

 6ماه

زير صفر

داخل فريزر

 4روز

1-6

داخل يخچال

13

پنیر خامه ای

 40روز

1-6

داخل يخچال

14

انواع رشته و ماکارونی

 2سال

دمای محیط

 8-12ماه

دمای محیط

رديف

نام محصول

مدت زمان نگهداری

دمای نگهداری

16

انواع آرد سوخاری

يکسال

دمای محیط

17

سوپ های خشک

2سال

دمای محیط

18

پودر کاکائو – قهوه

يکسال

دمای محیط

19

شیرينی ها

حداکثر  3روز

1-3

20

پودر غذای فوری

 8-18روز

دمای محیط

21

کیک

 1-2ماه

دمای محیط

22

کلوچه

 2ماه

دمای محیط

23

پفک

 6ماه

دمای محیط

24

همبرگر

 6ماه

-18

12

15

کشک تهیه شده از
ماست

انواع آرد گندم – برنج –
غالت و حبوبات
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در محیط خشک و
خنک نگهداری شود
در محیط خشک و
خنک نگهداری شود
محل نگهداری
در محیط خشک و
خنک نگهداری شود
در محیط خشک و
خنک نگهداری شود
در محیط خشک و
خنک نگهداری شود
داخل يخچال
در محیط خشک و
خنک نگهداری شود
در محیط خشک و
خنک نگهداری شود
در محیط خشک و
خنک نگهداری شود
در محیط خشک و
خنک نگهداری شود
داخل فريزر

گوشت چرخ شده

 12ساعت

0-4

داخل يخچال

25
-18

گوشت چرخ شده

 3ماه

قطعات گوشت گاو بسته

 2-3روز

بندی شده

داخل فريزر

0-4
داخل يخچال

26
-18

قطعات گوشت گاو بسته
بندی شده

 9ماه

داخل فريزر

رديف

نام محصول

مدت زمان نگهداری

دمای نگهداری

محل نگهداری

27

گوشت مرغ تازه

 3روز

0-4

داخل يخچال

28

گوشت طیور

 7-12ماه

-18

داخل فريزر

29

ماهی تازه

 1-2روز

داخل يخچال

30

ماهی پر چرب

 3ماه

-18

داخل فريزر

31

ماهی کم چرب

 4-5ماه

-18

داخل فريزر

32

سوسیس و کالباس

 1ماه

0-4

داخل يخچال

33

کمپوست و کنسرو

 2سال

دمای محیط

داخل محیط

34

نوشابه های گازدار

 6ماه

دمای محیط

داخل محیط

35

گالب و عرقیات گیاهی

 2سال

دمای محیط

36

آب میوه جات

 2سال

دمای محیط و
يخچال

دور از تابش مستقیم
آفتاب
در جای خنک

37

بستنی يخی

 6ماه

-18

دمای محیط و يخچال

38

شربت پرتقالی

 9ماه تا  12ماه

دمای محیط

داخل محیط

 2سال

دمای محیط

داخل محیط

 6ماه

دمای محیط

داخل محیط

39
40

شربت سکنجبین –
شربت آلبالو
انواع سس قرمز
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دمای محیط و پس از باز کردن درب داخل
41

مربا و شربت

 2سال

يخچال

رديف

نام محصول

مدت زمان نگهداری

دمای نگهداری

42

سرکه

 4سال

43

ترشیجات و شورجات

 1/5تا  2سال

44

آبلیمو و آبغوره

 1سال

45

رب انار

 2سال

46

رب گوجه فرنگی کنسرو

 2سال

47

ادويه جات

 2سال

دمای محیط

48

لواشک

 2سال

دمای محیط

49

مواد پرك

 1سال

دمای محیط

50

چای

 2سال

دمای محیط

دمای محیط و پس از باز کردن درب داخل
يخچال
دمای محیط و پس از باز کردن درب داخل
يخچال
دمای محیط و پس از باز کردن درب داخل
يخچال
دمای محیط و پس از باز کردن درب داخل
يخچال
دمای محیط و پس از باز کردن درب داخل
يخچال
در محیط خشک و
خنک نگهداری
شود
در محیط خشک و
خنک نگهداری
شود
در محیط خشک و
خنک نگهداری
شود
در محیط خشک و
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خنک نگهداری
شود

رديف

نام محصول

51

چیپس

52

حبوبات

مدت زمان نگهداری

دمای نگهداری

محل نگهداری
در محیط خشک و

دمای محیط

خنک نگهداری
شود
در محیط خشک و
خنک نگهداری

 1سال

دمای محیط

 1سال

1-6

54

پودر ژله

 2سال

دمای محیط

55

سبزی خام بسته بندی

 3-5روز

دمای محیط

56

عسل

 2-3سال

دمای محیط

57

خشکبار

 1سال

دمای محیط

 6-12ماه

دمای محیط

رديف

نام محصول

مدت زمان نگهداری

دمای نگهداری

محل نگهداری

59

نمک يددار

 1سال

دمای محیط

در محیط خشک و

شود

53

پودر نارگیل – گردو –
بادام

در محیط خشک و
خنک نگهداری
شود
در محیط خشک و
خنک نگهداری
شود
داخل يخچال
در محیط خشک و
خنک نگهداری
شود
در محیط خشک و
خنک نگهداری
شود
در محیط خشک و
خنک نگهداری

58

بیسکويت و بیسکويت
کرمدار

شود

خنک نگهداری
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شود
در محیط خشک و
60

شکالت

 1سال

دمای محیط

61

گندم – جو – ذرت کامل

 2سال

دمای محیط

62

موسیر خشک

 1سال

دمای محیط

تخم مرغ

 3-4هفته

4-6

خنک نگهداری
شود
در محیط خشک و
خنک نگهداری
شود
در محیط خشک و
خنک نگهداری
شود
داخل يخچال

63
خارج از يخچال

تخم مرغ

 1هفته

18-20

64

روغن جامد

 2سال

دمای محیط

65

روغن مايع

 1سال

دمای محیط

 1سال

-18

داخل فريزر

 1سال

-18

داخل فريزر

 6ماه

-18

داخل فريزر

در محیط خشک و
خنک نگهداری
شود

66

67
68

سبزی آشی منجمد
(سرخ نشده)
سبزی خرده شده (سرخ
شده)
پیتزا منجمد
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دور از تابش آفتاب
نگهداری شود

بهداشت محیط
محیط شامل عوامل خارجي  -زنده و غیرزنده ،مادی و غیرمادی  -ميگردد كه انسانها را در میان
گرفته است.
به سه جزء تقسیم شده است:
 )1فیزیكي :آب ،هوا ،خاک ،مسكن ،فاضالب ،پرتوها و...
 )2بیولوژیكي :زندگي گیاهي و حیواني شامل باكتریها ،ویروسها ،حشرات ،موشها و حیوانات.
 )3اجتماعي :آداب و رسوم ،درآمد و اشتغال ،مذهب و غیره.
در لغت ،بهداشت به معنای "علم حفاظت از سالمتي» است .یكي از بهترین تعاریف بهداشـت ،كـه
توسط بنیاد ملي بهداشت آمریكا ارایه شد ،عبارت است از :بهداشت شیوه و كیفیتي از زندگي است
كه در خانه پاک ،محله پاک ،تجارت پاک و جامعه پاک خالصه ميشود.
همچنین اصطالح «بهداشت محیط» براساس تعریف سازمان جهاني بهداشت عبارت است از" :
كنترل تمام آن عواملي در محیط فیزیكي انسانها ،كه اثرات زیانباری بر توسعه فیزیكي ،بهداشـت
و بقاء انسان دارد.
هدف از بهداشت محیط ایجاد و حفظ شرایط بومشناختي ،بهگونـهای اسـت كـه سـبب ارتقـاء
بهداشت و پیشگیری از بیماری ها گردد .در سال  ،1990بیش از 2میلیون نفر در كشورهای درحال
توسعه در اثرعدم دسترسي به آب آشامیدني سالم و نزدیک بـه  2میلیـون نفـر بـه دلیـل نداشـتن
سیستم دفع مدفوع ،جان خود رااز دست دادند.
یكي از عوامل مهم درمراقبتهای بهداشت عمومي تامین آب آشامیدني سالم و بهداشتي است.
] براساس آمار سال 2010سازمان ملل متحد ،حداقل 884میلیون نفر در جهان بـه آب آشـامیدني
سالم دسترسي ندارند .این سازمان همچنین تخمین مي زند كه سـاالنه مـرگ حـداقل یـک و نـیم
میلیون كودک زیر پنج سال در دنیا به دلیل عوارض ناشـي از آلـودگي آب یـا عـدم وجـود شـبكه
فاضالب مناسب است.
در سال  ،2011دبیركل سازمان ملل متحد در پیامي به مناسـبت روز جهـاني آب ،از افـزایش 20
درصدی شمار ساكنان شهرهایي كه در خانه هایشان به شیر آب دسترسي نداشته و از ابتدایي ترین
امكانات بهداشتي محروم هستند ،خبر داد.
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فصل نهم:

قوانین ومقررات مرتبط به بهداشت محیط وبهداشت
موادغذايی(ويژه افرادصنفی)
فهرست مطالب
 اهداف درس
 مفدمه و اصول بهداشت محیط
 قانون اصالح ماده  13قانون موادخوردنی ،آشامیدنی،آرايشی و بهداشتی،
 آيین نامه اجرايی قانون اصالح ماده  13قانون موادخوردنی ،آشامیدنی،آرايشی و بهداشتی،
 دستورعمالجرايیبازرسیبهداشتیازمراکزتهیه،تولید،توزيع،نگهداری،حملونقلو
فروشموادخوردنیوآشامیدنی (کد دستورالمل )18039209
 دستورالعمل اجرايی رسیدگی به تخلفات بهداشتی مراکز تهیه ،تولید ،توزيع ،نگهداری ،حمل
و نقل و فروش مواد خوردنی ،آشامیدنی ،آرايشی ،بهداشتی و اماکن عمومی
 ماده  2و17و  27قانون اصالح قانون نظام صنفی کشور
 قانون مجازات اسالمی (مرتبطبهبهداشتمحیطوبهداشتموادغذايی)
 ماده  -55وظايف شهرداری ( بند )20
 از وظايف شوراها در ارتباط با مسائل بهداشتی
 از قانون سازمان دامپزشکی کشور
 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و آينن نامه اجرايی
 مـاده 37برنامـه پنجم توسعه (،فهرست کاالها و اقدامات آسیب رسان به سالمت و داروهای
با احتمال سوء مصرف)

 اهداف درس
انتظار می رود که فراگیرنده ،پس از گذراندن اين درس ،بتواند ( :آنچه فراگیر بايد بداند)
 )1روند اجرای قانون اصالح ماده  13قانون موادخوردنی ،آشامیدنی،آرايشی و بهداشتی شرح دهد
.
 )2وظايف افراد صنفی در آيین نامه اجرايی قانون اصالح ماده  13قانون موادخوردنی،
آشامیدنی،آرايشی و بهداشتی شرح دهد .
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اجرايیبازرسیبهداشتیازمراکزتهیه،تولید،توزيع،نگهداری،حملونقلو

 )3نحوه

فروشموادخوردنیوآشامیدنی بداند
 )4نحوه رسیدگی به تخلفات بهداشتی مراکز تهیه ،تولید ،توزيع ،نگهداری ،حمل و نقل و فروش
مواد خوردنی را بدانند
 )5وظايف افراد صنفی در ماده  2و17و  27قانون اصالح قانون نظام صنفی کشور را توضیح دهند
 )6نحوه برخورد قانون مجازات اسالمی با افرادصنفی مرتبطبهبهداشتمحیطوبهداشتموادغذايی در
بدانند
 )7وظايف متقابل

شهرداريها (در محدوه شهر) و

افراد صنفی مرتبط با

بهداشتمحیطوبهداشتموادغذايی را بدانند
 )8وظايف متقابل شوراها(شهری و روستايی) و افراد صنفی در ارتباط با مسائل بهداشتی را بداند
 )9وظايف سازمان دامپزشکی در خصوص عرضه فراورده های خام دامی در واحدهای صنفی را
بدانند
 )10وظايف افراد صنفی در قانون جامع کنترل و مبارزه ملیبا دخانیات (و آئین نامه اجرايی آن )را
شرح دهند.
 )11افراد صنفی فهرست کاالها و اقدامات آسیب رسان به سالمت را بدانند و از میزان جرائم
تخلفات مرتبط آگاهی يابند .
.1قوانین و مقررات بهداشتی مواد غذايی و اماکن عمومی را فراگیرد.
.2قانون مواد خوردنی ،آشامیدنی ،آرايشی بهداشتی را فرا گیرد.
.3فصل های ماده سیزده را نام برده و توضیح دهد

 مقدمه و اصول بهداشت محیط
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امروزه بشر در سیر تكاملي خود نیازمند به نظم و انضباط خاصي است كه حقـوق همـه در آن حفـظ بـوده ورشـد و
تعالي انسانها را حادث كند  .بنابراین برای ایجاد این نظم نیازمند به قواعد و روشهای هستیم كه در صـورت رعایـت
و اجرای صحیح آن آسایش را برای همگان فراهم آورد این قواعد همان قانوني است كه در زنـدگي اجتمـاعي وضـع
وعناصری جهت اجرای آن بكار گرفته مي شوند آگاهي به قانون نزد تمامي انسانها جهت احقاق حق ،رعایـت حقـوق
همدیگر  ،الزامي است .

اصول بهداشت محیط
بهداشت محیط و مكانیسم های ارائه آن بر اساس یک سری اصول زیر بنایي بنا نهاده شده است .این اصول به طور
خالصه در زیر عبارتند از:
اصل اول:
كانون فعالیت های بهداشت محیط ،حفظ و بهبود وضعیت .انسان است  .این اصل تاكید بر آن دارد كه هدف عمده
فعالیت های محیطي رفاه بشر باشد
اصل دوم:
فعالیتهای بهدا شت محیط ،به سه مرحله زماني مربوط میشود  .در بهداشت محیط و حرفه ای  ،باید برای اصالح
صدمات گذشته تالش گردد ،خطرات موجود در زمان حاضر كنترل شود و از بروز مشكالت در آینده جلوگیری
بعمل آید.
اصل سوم:
گروه های انساني دارای شرایط نامساعد در داخل اجتماع اغلب كساني هستند كه در بدترین منازل با شرایط
محیطي بسیار ضعیف زندگي مي نمایند ،در خطرناک ترین مشاغل كار مي نمایند و دسترسي آنها به آب بهداشتي
و غذایي متنوع و سالم محدود میباشد
اصل چهارم :
تشریک مساعي و مشاركت به عنوان اصل مهم در پیشرفت بهداشت محیط در یک اجتماع مطرح مي باشد این
مشاركت به مفهوم عام بین بهداشت و سایر بخشها مانند بخشهای اقتصادی و اجتماعي و فرهنگي مطرح میباشد.
اصل پنجم:
اصل پنجم بهداشت محیط ،كه با تمام اصول قبلي تداخل مي نماید ،نظریه توسعه پایدار است  .در این رابطه ،توجه
به سیاست های جامعه ،به حساب آوردن مالحظات بهداشت محیط و حرفه ای در تمام محدوده های سیاسي دیگر
 ،مشاركت تمام گروههای اجتماع در برنامه ریزی واجرای سیاست های توسعه پایدار دارای اهمیت میباشند.
اصل ششم :

205

آلودگي های محیط ،مرزها را در خود دیده و ابعاد جهاني پیدا نموده است  .مسائل بهداشت محیط هم اكنون
خصوصیات جهاني دارند  .بنابراین مشاركت و همكاریهای بین المللي به عنوان یک اصل كلیدی در بهداشت محیط
و حرفه ای مطرح میباشد.

 قانون اصالح ماده  13قانون موادخوردنی ،آشامیدنی،آرايشی و
بهداشتی،
قانون اصالح ماده
قانون مواد خوردني ،آشامیدني ،آرایشي و بهداشتي )(13
به شرح زیر 1346.4.22ماده واحده  -ماده ( )13قانون مواد خوردني ،آشامیدني ،آرایشي و بهداشتي مصوب سال
:اصالح ميگردد
ماده  - 13تخلف از مقررات بهداشتي نظیر عدم رعایت بهداشت فردی ،وضع ساختماني،وسایل كار ممنوع است و
مستوجب مجازات ميباشد.مقررات بهداشتي مربوط به مراكز تهیهو تولید ،نگهداری ،توزیع ،فروش و حمل و نقل
مواد خوردني ،آشامیدني ،آرایشي وبهداشتي و اماكن عمومي درآئیننامه اجرائي این ماده تعیین خواهد شد .تخلف
تا پانصد هزار ( )500 000ریال )(25000ازمقررات مذكور مستوجب مجازاتهای بازدارنده از بیست و پنج هزار
جریمه نقدی به ازای هر مورد نقض مقرراتبهداشتي خواهد بود .میزان مجازاتهای یاد شده بر اساس نرختورم (هر سه
.سال یک بار) بنا به اعالم بانک مركزی جمهوری اسالمي ایران و تأیید هیأت وزیران قابل افزایشاست
مأموریني كه از طرف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي برای نظارت بهداشتي اماكنو مراكز موضوع این ماده
تعیین ميشوند مكلفند تخلفیناز مقررات بهداشتي را با ذكرموارد تخلف با تنظیم گزارشي به مسؤول بهداشت محل
معرفي نمایند .مسؤول بهداشت محلدر صورت تأیید گزارش بهصاحب مركز و یا مسؤولین مربوطه اخطار مينماید تا
نسبت بهرفع نواقص بهداشتي در مهلت تعیین شده اقدام كند در صورت عدم رفع موارد تخلف،دستورتعطیل محل و
مهر و موم و یا الک و مهر آنرا صادر مينماید و پس از برطرف شدن نواقصو تأیید مسؤول بهداشت محل از واحد
مربوطه رفعتعطیل و فک مهر و موم خواهد شد .درتمام موارد مذكور پرونده جهت رسیدگي به دادگاه صالحه ارجاع
مقررات بهداشتي ،وظایف و مسؤولیتهای مسؤول بهداشت محل و مأمورین نظارت مدتزمانهای الزم برای .ميگردد
رفع نواقص بهداشتي و سایر امور مربوطهدر اجرای این ماده واحدهدر آئیننامه اجرائي این قانون مشخص خواهد
.شد
تبصره  - 1صاحبان مراكز مزبور در صورتي كه اقدامات انجام شده را خالف قانون ومقررات مربوطه بدانند ميتوانند
.به مرجع قضائي صالح شكایتنمایند
تبصره  - 2مأمورین انتظامي موظفند در تمام مراحل اجرای عملیات بازرسي ،تعطیل ومهر و موم یا الک و مهر
.كردن محل ،همكاری الزم را با مأمورینوزارت بهداشت ،درمانو آموزش پزشكي به عمل آورند
.تبصره  - 3آئیننامه اجرائي این قانون توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكیتدوین ميگردد
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز یكشنبه مورخ سیزدهم آذر ماه
یكهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسالمي تصویب و درتاریخ  1379,9,20بهتأیید شورای نگهبان رسیده
.است
رئیس مجلس شورای اسالمي  -مهدی كروبي
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 آيین نامه اجرايی قانون اصالح ماده  13قانون
موادخوردنی ،آشامیدنی،آرايشی و بهداشتی،
در اجرای تبصره سه قانون اصالح ماده  13قانون مواد خوردني ،آشامیدني ،آرایشي و بهداشتي مصوب آذر ماه 1379
مجلس شورای اسالمي و به استناد نامه شماره  47439/9256مورخ  1392/1/24دبیر هیات دولت و نامه شماره
 18110/250240مورخ  91/12/15معاونت حقوقي رییس جمهور در خصوص آیین نامه اجرایي قانون اصالح ماده
 13قانون موادخوردني ،آشامیدني،آرایشي و بهداشتي ،موضوع تصمیم جلسه مورخ  91/7/18شورای عالي سالمت و
امنیت غذایي و تاكید بر صالحیت قانوني وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي در ابالغ آن ،بدین وسیله آیین
نامه مذكور به شرح ذیل برای اجراء ابالغ مي گردد:
فصل اول  :تعاریف و كلیات
الف -تعاریف :
ماده  : 1واژه ها و اصطالحات به كار برده شده در این آیین نامه به شرح ذیل تعریف مي شود:
 . 1وزارت ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،دانشگاه ها و دانشكده های علوم پزشكي تابعه.
 . 2بهداشت محی ط :عبارت است از كنترل عوامل فیزیكي ،شیمیایي ،بیولوژیكي ،رادیولوژیكي و غیر آن ،از محیط
زندگي كه بر سالمت جسمي ،رواني و اجتماعي انسان تاثیر مي گذارند.
 . 3بازرس  :فردی است كه با دریافت كارت بازرسي از وزارت ،به عنوان بازرس بهداشت شناخته مي شود و به عنوان
ضابط قضایي (ضابط خاص) جهت كنترل و نظارت های حوزه موضوع این آیین نامه فعالیت مي نماید.
 . 4بازرسي :به عمل نظارتي گفته مي شود كه هدف از آن بررسي میزان انطباق شرایط موضوع و محل بازرسي با
قونین ،مقررات و الزامات بهداشتي ناشي از ان ها مي باشد.
 .5آب آشامیدني  :آب آش امیدني آبي است كه عوامل فیزیكي ،شیمیایي ،بیولوژیكي و رادیولوژیكي ان با ضوابط و
مقررات اعالمي از سوی وزارت مطابقت داشته باشد و مصرف آن عارضه سوئي در كوتاه مدت و یا درازمدت در انسان
ایجاد نكند.
 . 6آلودگي آب آشامیدني  :آلودگي آب آشامیدني عبارتست از تغییر خواص فیزیكي ،شیمیایي ،بیولوژیكي و
رادیولوژی آب به گونه ای كه آن را برای مصرف انسان نامناسب یا زیان آور سازد.
 . 7مواد غذایي سالم :غذای سالم یا ایمن ،غذایي است كه از مواد اولیه سالم و ایمن تهیه شده باشد و عاری از مواد
زیان بخش و مضر بوده و از نظر بهداشتي در مقادیر مصرف معمولي در كوتاه یا درازمدت زیاني متوجه بدن انسان
نكند.
 . 8مواد غذایي فاسد :غذایي است كه رنگ ،بو ،مزه و قوام آن تغییر كرده یا دارای بار میكروبي باال بوده و خوردن آن
باعث صدمه زدن به سالمت مصرف كننده مي گردد.
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 .9مواد آرایشي و بهداشتي :یک ماده آرایشي به عنوان ماده یا فرآورده ای است كه بتواند به طور انحصاری یا عمده
بر قسمت های خارجي بدن انسان شامل اپیدرم(پوست) سیستم مو ،ناخن ها ،لب ها و اندام های ژنیتال (خارجي)،
دندان یا اجزای مخاطي حفره های دهاني به منظور پاگیزگي  ،معطرسازی یا حافظت و یا نگهداری از آن ها در
شرایط مناسب یا تغییر و اصالح ظاهر و یا اصالح نمودن موی بدن استفاده شود.
 . 10نظارت بهداشتي :فرآیند بازرسي ،ارزیابي ،پایش ،ارزشیابي و كنترل عوامل محیطي مي باشد كه به نحوی بر
سالمت انسان اثر گذار است.
 .11اماكن عمومي موضوع این آیین نامه :
اماكن عمومي ش امل :محیط های كار در وزارتخانه ها ،موسسات و شركت های دولتي و غیردولتي ،شهرداری ها و
سازمان های وابسته ،موسسات و نهادهای غیر دولتي ،مراكز بهداشتي درماني  ،مراكز آموزشي و تربیتي و پرورشي،
پرورشگاه ،استخرهای شنا ،پایانه های مسافری ،راه آهن فرودگاه و قطارهای مسافربری ،وسایل حمل و نقل عمومي
شهری و بین شهری ،آرایشگاه های مردانه ،سالن های آرایش زنانه وكلینیک های زیبایي ،مهمانخانه ها ،سالن ها و
باشگاه های ورزشي ،غسالخانه ،آرامستان ها ،گرمابه های مردانه و زنانه ،خوابگاه های دانشجویي و مراكز آموزشي،
مراكز نظامي و ا نتظامي (پادگان ها ،مجتمع های مسكوني و منازل سازماني) ،مجتمع های بهزیستي  ،مسافرخانه
ها ،هتل ها ،مهمانپذیرها ،متل ها ،پانسیون ها ،مراكز تفریحي و پارک ها ،زندان ها  ،مراكز نگهداری سالمندان،
اردوگاه ها و مراكز تجمعي ،سالن های تئاتر و سینما ،فرهنگسراها ،مجتمع های خدماتي رفاهي و مراكز عرضه
سوخت اپمپ های گاز و بنزین) ،مساجد و اماكن متبركه ،مراكز خدمات آمبوالنس ،سرویس های بهداشتي عمومي،
مراكز دفع پسماند و مانند آن ها.
 . 11-1مراكز بهداشتي درماني :مراكز بهداشتي درماني شامل بیمارستان ها ،زایشگاه ها ،مطب ها ،درمانگاه ها،
كلینیک ها ،مراكز مشاوره پزشكي ،مراكز بهداشتي درماني شهری روستایي ،پایگاه های بهداشتي،خانه های
بهداشت ،دفاتر خدمات پرستاری ،البراتور دندانسازی ،داروخانه ها،مراكز كار با اشعه ،آزمایشگاه های تشخیص طبي،
مراكز توان بخشي ،مراكز جراحي محدود  ،بخش های تزریقات و پانسمان ،آسایشگاه های معلولین ،طب هسته ای،
فیزیوتراپي ،رادیوتراپي ،رادیولوژی و مانند آن ها.
 . 11-2مراكز آموزشي و تربیتي  :مراكز آموزشي وتربیتي شامل مدارس ،آموزشگاه ها ،حوزه های علمیه ،دانشكده ها
و دانشگاه ها ،هنرستان ها ،مراكز تربیتي شبانه روزی ،ندامتگاه ها ،مهدهای كودک ،روستا مهدها ،مهدهای قرآني،
مراكز نگهداری معلولین ذهني و مانند آن ها.
 . 12مراكز تهیه ،تولید ،توزیع ،نگهداری ،حمل و نقل و فروش مواد خوردني ،آشامیدني ،آرایشي و بهداشتي  :این
مراكز شامل مكان های پذیرایي و تفریحي بین راهي ،عطاری ،بقالي ،خواربارفروشي ،رستوران ،چلوكبابي ،سلف
سرویس ،تاالر پذیرایي ،كافه قنادی ،انواع شیریني فروشي و كارگاه های شیریني پزی ،سوپر ماركت ،لبنیات
فروشي ،فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای ،فروشگاه های گوشت قرمز و سفید ،فرآورده های خوراكي آزیان ،میگو،
طیور ،زنبور عسل ،آالیش خوراک دامي و مواد پروتئیني ،آشپزخانه ها(كترینگ ها) ،كبابي ،حلیم پزی ،آشپزی ،كله
پزی ،جگركي ،س یراب و شیردان ،اغذیه و ساندویج ،پیتزا ،مرغ سوخاری ،چایخانه ،قهوه خانه ،رستوران های سنتي،
آبمیوه بستني سازی و فروشي ،بوفه ،میوه و سبزی فروشي ،میادین توزیع میوه و تره بار ،مراكز طبخ و آبدرخانه
وزارتخانه ها ،موسسات و شركت های دولتي و غیردولتي  ،شهرداری ها و سازمان های وابسته  ،ناتواني ها و انواع
مراكز تهیه و عرضه نان ،كارگاه ها و كارخانجات تولید انواع مواد غذایي و بسته بندی آن ،سیستم های تامین آب
آشامیدني (منبع ،مخزن ،تصفیه خانه و شبكه توزیع ) ،موسسات ارائه خدمات پذیرایي و كرایه ظروف و وسایل
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پذیرایي ،آشپزخانه و سلف سرویس كارخانجات صنعتي ،كارگاه ها و كارخانجات و اماكن تولید یخ و آب شرب،
سردخانه های نگهداری مواد غذایي ،انبارهای نگهداری مواد غذایي ،نبات و آبنبات پزی ،قندریزی ،حلواسازی،
عصاره گیری( آبغوره ،آبلیمو  ،تهیه ترشیجات و عرقیات ) ،سبزی خردكني ،كانتینرها و گانكس های ثابت و
واحدهای سیار تهیه و عرضه مواد غذایي ،عرضه خشكبار ،وسائط حمل و نقل مواد غذایي ،لبنیات سازی ،كشک
سایي ،اماكن دامي ،صنایع وابسته به دام مبادی ورودی مواد مشمول این آئین نامه ،بازارچه های مرزی ،بازارهای
هفتگي و فصلي و مانند آن ها .
 .12-1اماكن دامي :مراكز ،اماكن و واحدهای نگهداری ،تكثیر و پرورش دام شامل هر نوع از حیوانات اهلي ،طیور،
آبزیان ،زنبور عسل ،كرم ابریشم ،حیوانات آزمایشگاهي و پوستي ،حیوانات باغ وحش ،چراگاه ها ،مراتع ،آبشخورها و
صیدگاه ها.
 .12-2صنایع وابسته به دام :كشتارگاه ها ،كارگاه ها ،كارخانه ها ،مراكز تولید ،تهیه ،آماده كردن مواد خام دامي،
سردخانه های مواد پروتئیني با منشاء دامي ،مراكز جمع آوری شیر و عسل ،كارخانه های تولید ،خوراک ،دام،
انبارهای نگهداری مواد اولیه خوراک دام و یا خوراک آماده دام و كارخانه های جوجه كشي.
 .13مسئول بهداشت محل :رئیس مركز بهداشت استان و شهرستان
 . 14صالحیت بهداشتي  :تائیدیه ای است كه وزارت در پاسخ به استعالم برای متقاضیان صدور ،تجدید و انتقال هر
فقره پروانه تاسیس یا كسب یامجوز بهره برداری صادر مي كند.
 .15مدیریت پسماند :كلیه عملیات مربوط به تولید ،تفكیک ،ذخیره در محل  ،جمع آوری ،حمل و نقل ،پردازش و
بازیافت پسماند مي باشد.
 . 16بهداشت فردی :عبارتست از رعایت دستورات وعادات بهداشتي و دوری جستن از رفتارها و عادات غیر بهداشتي
كه باعث مي شود ،فرد در معرض عوامل و شرایط بیماری زا قرار نگرفته و به بیماری ناشي از آن ها دچار نشوند.
 . 17بهداشت مواد غذایي  :عبارتست از رعایت كلیه موازین بهداشتي در تمامي مراحل تولید ،فرآیند ،نگهداری،
حمل و نقل و عرضه مي باشد تا ماده غذایي سالم و با كیفیت به دست مصرف كنندگان برسد.
 . 18بهداشت ساختمان :ویژگي های كمي و كیفي كه تحت آن شرایط ،نیازهای جسمي و روحي ساكنین در آن
تامین گردد و نیز از بروز و انتقال بیماری های واگیر و غیرواگیر ،ایجاد سوانح و حوادث ناگور ،جلوگیری مي شود.
 .19بهداشت ابزار و تجهیزات  :استفاده از ابزار و تجهیزات سالم و بهداشتي است.
 . 20موارد بحراني :مواردی است كه عدم رعایت آن به طور مستقیم موجب به خطر افتادن سالمت انسان گردد.
 .21موارد غیر بحراني :مواردی است كه عدم رعایت آن به طور غیرمستقیم بر سالمت انسان اثر دارد.
 .22خود كنترلي بهداشتي :كنترل و پایش مداوم مالک ،مدیر یا متصدی مراكز و اماكن عمومي و یا ارائه دهنده
خدمات در زمینه كنترل موارد بحراني و غیربحراني و انطباق شرایط بهداشتي واحد خود با قوانین و مقررات
بهداشتي مي باشد.
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 . 23خود اظهاری بهداشتي :اظهار مالک ،مدیر یا متصدی مراكز و اماكن عمومي یا ارائه دهنده خدمات در فواصل
بازرسي بهداشتي مبني بر انطباق محل ،كاال و خدمات ارائه شده یا قوانین و مقررات بهداشتي مي باشد كه از طریق
تهیه و تنظیم اظهارنامه و ارائه آن مسئول بهداشت محل صورت مي گیرد.
 . 24كارت بهداشت(معاینه پزشكي) :كارتي است كه برای افراد مشمول این آیین نامه ،مطابق دستورالعمل معاونت
بهداشت وزارت صادر مي شود.
 . 25گواهینامه دوره آموزشي بهداشت اصناف  :مدركي است كه برای افرادیكه دوره های آموزش مربوطه را در
آموزشگاه بهداشت اصناف مجاز از طرف وزارت با موفقیت سپری نموده اند ،صادر مي گردد.
 .26دفع بهداشتي فاضالب  :دفع فاض الب مطابق شرایط بهداشتي از قبیل دفع در چاه جاذب ،اتصال به شبكه جمع
آوری فاضالب و انواع تصفیه خانه اختصاصي و سایر روش ها مورد تائید وزارت .
 . 27پروانه بهداشتي :پروانه بهداشتي گواهي است كه مطابق قوانین،مقررات و ضوابط توسط وزارت برای مدت معین
صادر مي شود.
 .28سكونتگاه های غیر رسمي :سكونتگاه های غیر رسمي بخشي از بافت شهری هستند كه عمدتاٌ مهاجرین
روستایي و تهیدستان شهری را در خود جای داده اند و بدون مجوز و خارج از برنامه ریزی رسمي و قانوني توسعه
شهری ( طرح های جامع و تفصیلي ) در درون و خارج از محدوده قانوني شهر ها به وجود آمده اند و بطور عمده
فاقد سند مالكیت هستند و از نظر ویژگي های كالبدی و برخورداری از خدمات و زیر ساخت های شهری دچار
كمبود هستند.
ب  -كلیات :
ماده  -2بازرسین در اجرای وظایف این آئین نامه پس از طي دوره آموزشي مورد نظر قوه قضاییه به عنوان ضابط
قضا یي (ضابط خاص) تلقي و هر گونه تعرض به آن ها بخاطر انجام وظیفه مشمول قوانین و مقررات مربوط خواهد
بود.
ماده  -3وزارت مجاز است بازرسین خود را در ارجای وظایف تعیین شده در هر زمان به مراكز و اماكن مشمول این
آیین نامه اعزام نماید .مالكین ،مدیران ،متصدیان و نمایندگاه آن ها در مراكز و اماكن ذكر شده مكلف به همكاری
مي باشند.
ماده  -4وزارت موظف است به منظور كنترل مواد مشمول این آئین نامه از سطح مراكز و اماكن ،نسبت به مجهز
نمودن بازرسان خود به تجهیزات سنجش و سایر ابزارها متناسب با فن آوری های روز اقدام نماید.
ماده  -5مراكز و اماكن مشمول این آئین نامه ،وزارتخانه ها ،سازمان ها و موسسات و مراكز دولتي  ،خصوصي و
عمومي  ،مراكز نظامي و انتظامي ،همچنین شركت ها و موسسات واشخاص حقیقي و حقوقي موظفند ضمن رعایت
این آئین نامه ،اطالعات درخواستي مرتبط را دراختیار بازرسان قرار دهند.
ماده  -6مراكز نظامي و انتظامي (پادگان ها ،مراكز نظامي و انتظامي حساس) موظفند با اخذ تمهیدات الزم نسبت
به رعایت این آیین نامه اقدام نمایند.
ماده  -7وزارت موظف است جهت كنترل و بازرسي های بهداشتي از پادگان ها  ،مراكز نظامي وانتظامي حساس
هماهنگي های الزم را با مسئولین مربوطه به عمل آورند.
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ماده  -8میدیران ،متصدیان و شاغلین مشمول ای آئین نامه ملزم به گذراندن دوره آموزی در آزمایشگاه بهداشت
اصناف بوده و باید گواهینامه مربوطه را اخذ نمایند.
ماده  -9موسسات ارائه خدمات بهداشت محیط حق انتشار آگهي تبلیغاتي كه موجب گمراهي و فریب مردم شود و
درج عناوین مجعول وخالف واقع بر روی تابلو ،سربرگ موسسه و یا طرق دیگر را ندارند و در صورت مشاهده وزارت
مكلف است نسبت به معرفي متخلف به مراجع قضایي اقدام نماید.
ماده  -10كلیه رسانه های گروهي برای درج آگهي های مرتبط با خدمات بهداشت محیط باید از وزارت مجوز
دریافت نمایند.
ماده  -11عرضه و فروش مواد مشمول این آیین نامه كه فهرست آن توسط وزارت اعالم مي گردد به صورت دوره
گردی ممنوع است.
ماده  -12وزارت حداكثر یكسال پس از تصویب این آیین نامه ترتیبي اتخاذ خوهد كرد تا حداقل سالي یكبار نتیجه
سه بازرسي آخ ر انجام شده از مراكز و اماكن مشمول این آیین نامه را به نحو مقتضي برای اطالع عموم مردم و انجام
رتبه بندی بهداشتي از طرق مختلف منتشر نماید.
تبصره -نحوه اطالع رساني ،رتبه بندی بهداشتي واعالم آخرین وضعیت بهداشتي را معاونت بهداشت وزارت تعیین
مي نماید.
ماده  -13معاونت بهداشت وزارت موظف است حداكثر طي مدت سه ماه از تاریخ تصویب و ابالغ این آئین نامه
نسبت به تهیه دستورالعمل ها ،چک لیست ها ،ضوابط و راهنماهای اجرایي اقدام نماید.
ماده  -14تهیه چک لیست های اختصاصي مرتبط با واحدهای صنفي با همكاری شورای اصناف كشور خواهد بود.
ماده  -15تهیه چک لیست های اختصاصي مرتبط با فروشگاه های گوشت قرمز و سفید (عمده و خرده فروشي)،
فرآورده های خوراكي آبزیان ،میگو ،طیور  ،آالیش خوراک دامي و مواد پروتئیني ،با همكاری سازمان دامپزشكي
كشور خواهد بود.
ماده  -16تهیه چک لیست های اختصاصي مرتبط با محصوالت و فرآورده های خام دامي به منظور اعمال كنترل و
نظارت های بهداشتي در فروشگاه های گوشت قرمز و سفید (عمده و خرده فروشي )،فر آورده های خوراكي آبزیان،
میگو ،طیور ،آالیش خوراک دامي و مواد پروتئیني ،توسط سازمان دامپزشكي كشور و با همكاری معاونت بهداشت
وزارت خواهد بود.
فصل دوم  :شمول آئین نامه
ماده  -17كلیه خدمات و عوامل محیطي ،بهداشت فردی ،بهداشت ساختمان و ابزار و تجهیزات كلیه مراكز و اماكن
مشمول این آئین نامه موضوع بندهای ( )11و ( ) 12ماده یک و همچنین بهداشت موادخوردني ،آشامیدني ،آرایشي
و بهداشتي بعد از تول ید تا مصرف كه بازرسین مكلف به بازرسي به منظور كنترل تاثیرات سوء آن مي باشند.
مشمول این آئین نامه مي باشند.
ماده  -18نظارت و كنترل اماكن دامي و صنایع وابسته به دام از نظر بهداشت فرآورده ،ساختمان و تجهیزات بر
عهده سازمان دامپزشكي كشور است وزارت موظف است ضوابط و مقررات عمومي بهداشت ساختمان و تجهیزات را
جهت اعمال در چک لیست های مربوط به سازمان دامپزشكي كشور اعالم نماید.
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ماده  . 19وزارت موظف است بر رعایت بهداشت فردی و سایر موارد بهداشت محیطي جز موارد مندجر در ماده 18
در اماكن دامي و صنایع وابسته به دام نظارت نماید.
ماده  -20نظارت و كنترل فرآورده های خام دامي در مراكز عرضه،توزیع و طبخ این فرآورده ها بر عهده سازمان
دامپزشكي كشور و نظارت وكنترل بهداشتي این مراكز بر عهده وزارت مي باشد ،وزارت و سازمان دامپزشكي كشور
در تدوین ضوابط و مقررات بهداشتي مربوط با یكدیگر همكاری مي نمایند.
ماده  -21كلیه مراكز و اماكن موضوع بندهای ( )11و ( ) 12ماده یک كه واجد یا فاقد پروانه بهره برداری ،كسب و یا
هر گونه مجوز دیگر در محدوده شهری ،روستایي ،حاشیه شهرها(سونتگاه های غیررسمي) و بین راهي ،مشمول این
آئین نامه مي باشند.
فصل سوم  :وظایف
ماده  -22وزارت به منظور حفظ سالمت عمومي ملكف است كلیه مراكز و اماكن مشمول این آئین نامه را از نظر
تطبیق بهداشت فردی ،بهداشت مواد غذایي ،بهداشت ساختماني و بهداشت ابزار و تجهیزات با موازین بهداشتي
مربوط تحت نظارت مستمر قرار دهد و در صورت مشاهده نواقص و مشكالت بهداشتي  ،مراتب را به دستگاه اجرایي
مرتبط ،مدیران ،مالكان و متصدیان مراكز و اماكن عمومي ابالغ نماید.
ماده  -23مسئولیت پیگیری و اقدام تا رفع كامل نواقص بهداشتي بعهده مالک  ،مدیر یا متصدی مراكز و اماكن
مربوط خواهد بود.
ماده  -24مالكین ،مدیران و متصدیان اماكن و مراكز مشمول این آئین نامه موظفند از خدمات دانش آموختگان
بهداشت محیط به منظور خود كنترلي بهداشتي در محل كار خود به ترتیبي كه توسط معاونت بهداشت وزارت با
همكاری دستگاه های ذیربط از جمله شورای اصناف كشور ،وزارت ورزش و جوانان ،وزارت جهاد كشاورزی ،سازمان
دام پزشكي كشور ،وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي  ،وزارت آموزش و پرورش و وزارت صنعت ،معدن و تجارت
مشخص خواهد شد ،استفاده نمایند.
ماده  -25مالكین مدیران و متصدیان مراكز و اماكن مشمول این آیین نامه موظفند به ترتیبي كه توسط معاونت
بهداشت وزارت با همكاری شورای اصنا ف كشور و دستگاه های اجرایي نامبرده در ماده  24مشخص خواهد شد
شرایط بهداشتي و بهسازی محل فعالیت خود را بر اساس ضوابط ابالغي معاونت بهداشت وزارت اظهار نمایند.
ماده  – 26مراكز و اماكن مشمول این آئین نامه كه دارای حداقل یک مورد نقص بحراني بوده و طي انجام بازرسي
در محل قابل رفع نمي باشد تا رفع كامل نواقص ،قسمت مربوطه به مدت 48ساعت بطور موقت تعطیل خواهند شد.
ماده  -27در صورتي كه نواقص بحراني ظرف مدت  48ساعت بر طرف نگردد ،مكا ن مذكور تا رفع كامل نواقص
تعطیل خواهند شد و پس از بر طرف شدن نواقص و تایید مسئول بهداشت محل از واحد مربوطه رفع تعطیل و فک
مهر و موم خواهد شد مسئول بهداشت محل به منظور رفع نواقص بهداشتي با اخذ تعهد نامه محضری از مالک،
مدیر یا متصدی اجازه فک پلمپ موقت را به منظور انجام اقدامات اصالحي صادر مي نماید.
ماده  -28در رابطه با نواقص غیر بحراني در صورتي كه این نواقص حداكثر تا  60روز برطرف نگردد ،مكان مذكور تا
رفع كامل نواقص تعطیل خواهد شد.
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ماده  -29مامورین انتظامي موظفند در تمام مراحل اجرای عملیات بازرسي ،تعطیل و مهر و موم یا الک و مهر
كردن محل ،مطابق قانون همكاری الزم را با بازرسین وزارت به عمل آورند .و در صورت تشخیص و درخواست
مسئول بهداشت محل مكان غیر بهداشتي را حضور بازرس تعطیل نماید.
ماده  -30بازرسیني كه برای نظارت بهداشتي اماكن و مراكز مشمول این آیین نامه تعیین و اعزام مي شوند مكلفند
متخلفین از مقررات بهداشتي غیر بحراني را با ذكر موارد تخلف با تنظیم گزارش به مسئول بهداشت محل معرفي
نمایند .مسئول بهداشت محل در صورت تائید گزارش به صاحب مركز و یا مسئولین مربوطه اخطار مي نماید تا
حداكث ظرف مدت  60روز نسبت به رفع نواقص بهداشتي در مهلت تعیین شده اقدام كنند و در صورت عدم رفع
موارد تخلف ،بعد از صدور اخطار تعطیل  48ساعته ،دستور تعطیلي محل و مهر و موم و یا الک و مهر آن را بدون
حكم مراجع قضایي صادر نماید و پس از طرف شدن نواقص و تائید مسئول بهداشت محل از واحد مربوطه رفع
تعطیل و فک مهر و موم خواهد شد .مسئول بهداشت محل به منظور رفع نواقص بهداشتي با اخذ تعهدنامه
محضری از مالک ،مدیر یا متصدی اجازه فک پلمپ موقت را به منظور انجام اقدامات اصالحي صادر مي نماید.
ماده  -13یازرسین در صورت مشاهده مواد تاریخ مصرف گذشته مشمول این آئین نامه  ،فاقد مجوزهای الزم از
وزارت (مواد خوردني ،آشامیدني ،آرایشي و بهداشتي مشمول مجوز) و فاسد ،مجاز خواهند بود ضمن معرفي متخلف
به مراجع قضایي مواد مذكور را توقیف و جمع آوری نموده و در صورتي كه مواد توقیف و جمع آوری شده دارای
ارزش حدكثر تا پنج میلیون ریال باش ند مطابق نظر كارشناسي راساً به تهیه صورت مجلس و با رضایت صاحب كاال
معدوم نمایند و یا با رعایت اصول بهداشتي برای مصارف دامي با مجوز سازمان دامپزشكي كشور و موارد مصارف
غیرمستقیم انساني با مجوز ارگان های ذیصالح ارجاع دهند .و در صورت عدم رضایت صاحب كاال و یا ارزش بیش از
پنج میلیون ریال ،پرونده متخلف منضم به كلیه مستندات توسط مسئول بهداشت محل به مراجع قضایي جهت
بررسي و اقدام مقتضي ارسال خواهد شد.
ماده  -32استفاده از آب آشامیدني در مراكز و اماكن مشمول این آئین نامه الزامي است و آب مصرفي باید مورد
تائید وزارت باشد.
ماده  -33مالكین ،مدیران و متصدیان كلیه مراكز و اماكن مشمول این آئین نامه مكلفند فاضالب تولیدی واحد خود
را به طریق بهداشتي مورد تائید وزارت دفع نمایند.
ماده  -34مالكین ،مدیران و متصدیان كلیه مراكز و اماكن مشمول این آئین نامه مكلفند پسماند ،تولیدی واحد خود
را به طریق بهداشتي مورد تائید وزارت دفع نمایند.
ماده  -35مالكین ،مدیران و متصدیان كلیه مراكز و اماكن مشمول این آئین نامه مكلفند بنحوی فعالیت واحد خود
را مدیریت نمایند كه منجر به آلودگي هوا و آلودگي صوتي نشود.
ماده  -36مالكین ،مدیران و متصدیان كلیه مراكز و اماكن مشمول این آئین نامه موظف به رعایت قوانین و مقررات
مربوط به دخانیات از نظر شرایط فروش ،ممنوعیت مصرف كاركنان ،ممنوعیت مصرف عمومي و اطالع رساني
مناسب مي باشند.
ماده  -37مالكین ،مدیران و متصدیان كلیه مراكز و اماكن مشمول این آئین نامه مكلفند تمهیدات الزم به منظور
مبارزه با حشرات جوندگان و جانوران موذی را اتخاذ نمایند.
ماده  -38مالكین ،مدیران و متصدیان كلیه مراكز و اماكن مشمول این آئین نامه مكلفند نقشه ساختمان واحد خود
را به منظور انطباق با موازین بهداشتي قبل از اجراء به تایید وزارت برسانند.
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ماده  -39رعا یت مقررات بهداشتي برای مراكز و اماكن مشمول این آئین نامه نظیر رعایت بهداشت محیط ،بهداشت
ساختمان ،بهداشت ابزار و تجهیزات و وسایل حمل و نقل كه توسط وزارت اعالم مي شود الزامي است.
ماده  -40رعایت بهداشت موادغذایي و بهداشت فردی برای مدیران ،متصدیان و كاركنان كلیه مراكز و اماكن
مشمول این آئین نامه الزامي است.
تبصره  :وزارت باید به منظور كنترل مواد مشمول این آئین نامه از سطح مراكز اماكن مشمول این آئین نامه نسبت
به برداشت نمونه مواد غذایي و در صورت لزوم توقیف موقت محموله تا تعیین تكلیف مقامات قضایي اقدام نماید.
فصل چهارم  :پروانه و صالحیت بهداشتي
ماده  -41اشخاص حقیقي و حقوقي متقاضي فعالیت در زمینه خدمات بهداشت محیط نظیر مشاوره بهداشت محیط
فعالیت های مرتبط با خودكنترلي و خود اظهاری بهداشتي  ،بي خطر سازی و مدیریت پسماند آموزشگاه بهداشت
اصناف ،اعم از بخش دولتي ،خصوصي و یا تعاوني باید از وزارت پروانه فعالیت اخذ نمایند.
تبصره  -1فعالیت شركت ها و موسسات ارائه دهنده خدمات فوق باید زیرنظر فرد یا افراد واجد شرایط بعنوان
مسئول فني انجام شود.
تبصره  -2شرایط و نحوه صدور پروانه فعالیت و مسئول فني طبق ضوابطي است كه معاونت بهداشت وزارت اعالم
خواهد نمود.
ماده  -42مراجع صادر كننده پروانه تاسیس  ،بهره برداری و كسب مراكز و اماكن مشمول این آئین نامه موظفند
قبل از صدور پروانه ،صالحیت بهداشتي معتبر را كه توسط وزارت صادر شده است از متقاضي دریافت نمایند.
ماده  -43كلیه شبكه های توزیع مواد مشمول این آیین نامه باید پروانه بهداشتي از وزارت دریافت نمایند.
تبصره  – 1شرایط و نحوه صدور این پروانه بهداشتي طبق ضوابطي است كه معاونت بهداشت وزارت اعالم خواهد
نمود.
تبصره  -2صدور پروانه بهداشتي وسایل حمل و نقل محصوالت و موادخام دامي بر عهده سازمان دامپزشكي كشور
مي باشند.
ماده  -44كیوسک ها و واحدها ی سیار و ثابت عرضه كننده مواد غذایي باید پروانه بهداشتي از وزارت دریافت
نمایند.
تبصره – شرایط و نحوه صدور پروانه های بهداشتي كیوسک ها و واحدهای سیار و ثابت طبق ضوابطي است كه
توسط معاونت بهداشت وزارت اعالم مي شود.
ماده  -45شوراهای اسالمي شهر ،روستا و شهرداری ها موظفند قبل از راه اندازی بازارهای هفتگي و فصلي از وزارت
صالحیت بهداشتي دریافت نمایند.
این آئین نامه مشتمل بر 4فصل  45 ،ماده 7 ،تبصره و  32بند برای اجراء ابالغ مي گردد.رعایت مفاد چک لیست
های اختصاصي ،راهن ماها و دستورالعمل های این آیین نام توسط كلیه دستگاه های اجرایي ،سازمان های دولتي،
خصوصي ،مردمي ،مالكین ،مدیران و متصدیان مراكز و اماكن مشمول این آئین نامه الزامي است.
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معاونت بهداشت وزارت مكلف است چک لیست های اختصاصي  ،راهنماها و دستورعمل های مربوط را در چارچوب
این آئین نامه تهیه و ابالغ نموده و در صورت لزوم هر  3سال یكبار بازنگری نمایند.
با ابالغ این آیین نامه ،چک لیست های اختصاصي ،راهنماها و دستور عمل های مربوط به آن ،آئین نامه اجرایي
تبصره  3ماده  13قانون اصالح مواد خوردني ،آشامیدني ،آرایشي و بهداشتي مصورت  1380/6/8لغو مي گردد.

دستورعمل اجرايی بازرسی بهداشتی از مراکز تهیه ،تولید ،توزيع ،نگهداری ،حمل و نقل
و
فروش مواد خوردنی و آشامیدنی


(کد دستورالمل )18039209

مقدمه
در راستای اجرای ماده  13آیین نامه اجرایي قانون اصالح ماده  13قانون مواد خوردني ،آشامیدني ،آرایشي و 92
توسط مقام محترم وزارت ،بدین وسیله دستور عمل اجرایي بازرسي  /3/بهداشتي ابالغ شده مورخ 18بهداشتي از
مراكز تهیه ،تولید ،توزیع ،نگهداری ،حمل و نقل و فروش مواد خوردني ،آشامیدني ابالغ مي گردد.
معاونت های بهداشتي دانشگاه ها و دانشكده های علوم پزشكي موظفند در زمینه نظارت بر بهداشت مراكز مذكور و
تكمیل چک لیست های مربوطه بر اساس این دستور عمل اقدام نمایند.
فصل اول :تعاریف
ماده  1:در این دستورعمل اصطالحات ذیل در معاني مربوطه به كار مي روند.
 1-بهداشت فردی :رعایت دستورات و عادات بهداشتي و دوری جستن از رفتارها و عادات غیر بهداشتي 1كه باعثمي شود ،فرد در معرض عوامل و شرایط بیماری زا قرار نگرفته و به بیماری ناشي از آن ها مبتال نشود.
-21بهداشت مواد غذایي :رعایت كلیه موازین بهداشتي در تمامي مراحل تولید ،فرآوری ،نگهداری ،حمل و نقل وعرضه مي باشد تا ماده غذایي سالم و با كیفیت مطلوب به دست مصرف كنندگان برسد.
-3مواد غذایي بالقوه خطرناک( كنترل زمان /دما برای حفظ ایمني مواد غذایي ):مواد غذایي1كه برای حفظ ایمني و جلوگیری از رشد میكروارگانیسم ها و تولید سم ناشي از آن ها نیاز به كنترل زمان و دما
دارند .این مواد مشتمل است بر موادی كه در تمام یا بخشي از آن شیر یا محصوالت لبني ،تخم مرغ،گوشت ،مرغ،
ماهي ،یا هر یک از مواد تشكیل دهنده دیگر كه قادر به حمایت از رشد میكروارگانیسم های بیماری زا یا مولد سم
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باشند وجود دارد .غذاهایي كه  PHآن  4/6یا پایین تر و دارای فعالیت آبي  0/85یا كمتر هستند مشمول این دسته
از مواد غذایي نمي شوند.
-4-1شناسه نظارت :شماره ای مركب از كد دانشگاه مربوطه و ارقام شمارش واحد كه جهت شناسایي به واحد تولید
و بسته بندی پس از اجرای ضوابط فني و بهداشتي مربوطه و تكمیل مدارک الزم اختصاص داده مي شود.
-5دست اندركارمواد غذایي :هر شخصي كه به طور مستقیم با مواد غذایي بسته بندی نشده1،تجهیزات ،ظروف ،لوازم یا سطوح در تماس مستقیم با مواد غذایي آماده مصرف ارتباط دارد.
-6خود كنترلي بهداشتي :كنترل و پایش مداوم مالک ،مدیر یا متصدی مراكز و اماكن عمومي و یاارائه دهنده خدمات در زمینه كنترل موارد بحراني و غیر بحراني و انطباق شرایط بهداشتي واحد خود با قوانین و
مقررات بهداشتي مي باشد.
 7-خود اظهاری بهداشتي :اظهار مالک ،مدیر یا متصدی مراكز و اماكن عمومي یا ارائه دهندهخدمات در فواصل بازرسي بهداشتي مبني بر انطباق محل ،كاال و خدمات ارائه شده با قوانین و مقررات بهداشتي مي
باشد كه از طریق تهیه و تنظیم اظهار نامه و ارائه آن به مسئول بهداشت محل صورت مي گیرد.
 8-سامانه :سامانه جامع مدیریت بازرسي مركز سالمت محیط و كار .-9- 1وزارت :وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،دانشگاه ها و دانشكده های علوم پزشكي تابعه
-10مراكز :مراكز تهیه ،تولید ،توزیع ،نگهداری ،حمل و نقل و فروش مواد خوردني ،آشامیدني 11-مواد غذایي آماده مصرف :مواد غذایي كه بعد از تهیه و آماده سازی هیچ گونه فرایند اضافيدیگری ( نظیر طبخ ،شستشو ،حرارت ،سرمایش )به منظور دستیابي به ایمني بیشتر مواد غذایي بر روی آن انجام
نمي گردد و آماده خوردن است.
 12-آیین نامه اجرایي :آیین نامه اجرایي قانون اصالح ماده  13قانون مواد خوردني ،آشامیدني،آرایشي و بهداشتي.
فصل دوم :بهداشت فردی
ماده  2:بهداشت فردی كاركنان مراكز
-1همه كاركنان مشمول اعم از دائم ،موقت ،پاره وقت و فصلي یا افرادی كه تازه استخدام شده اند قبل از شروع بهكار باید كارت بهداشت و نیز گواهي نامه معتبر پایان دوره آموزشي آموزشگاه بهداشت اصناف را دریافت نمایند.
-2چنانچه همه كاركنان مشمول دارای كارت بهداشت یا گواهي نامه معتبر پایان دوره آموزشي نباشند به عنواننقص بهداشتي تلقي مي گردد.
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تبصره :اشخاصي مانند صندوق دار ،باغبان ،نگهبان ،راننده و نظایر آن كه با مواد غذایي ارتباط مستقیم ندارند از
شمول بند  1-2ماده مستثني هستند .
-3به همراه داشتن كارت بهداشت معتبر و گواهینامه معتبر آموزشگاه بهداشت اصناف در همه زمان های فعالیتبرای همه كاركنان مشمول الزامي است.
-4كارت بهداشتي و گواهینامه دوره آموزشي صادره باید دارای كد رهگیری معتبر در سامانه باشد .-5ضوابط صدور كارت بهداشت و گواهینامه دوره آموزشي و مدت اعتبار آن باید مطابق دستورعمل وزارت باشد .كاركنان موظف هستند پس از انقضای مدت اعتبار نسبت به تمدید آن اقدام نمایند.
-6كاركنان دست اندر كار مواد غذایي چنانچه مبتال به یک بیماری مسری باشند فقط پس از درمان و رفع عالئم وبا گواهي سالمت از پزشک مي توانند مشغول به كار شوند.
-7كاركنان دست اندر كار مواد غذایي در صورتي كه مبتال به بیماری هایي با عالئمي نظیر عطسه ،سرفه ،یا آبریزش بیني مزمن گردند ،به گونه ای كه باعث تخلیه ترشحات از چشم ،بیني یا دهان شود ،نباید در معرض تماس
مستقیم با افراد حساس( نظیر بیماران ،كودكان ،سالمندان )یا مواد غذایي ،تجهیزات تمیز ،ظروف یا سطوحي كه به
طور مستقیم با مواد غذایي در ارتباط است قرار گیرند.
-8چنانچه در كاركنان دست اندركار مواد غذایي عالئم زیر مشاهده گردد باید اقدامات احتیاطي در نظر گرفتهشود:
-1-8اسهال و استفراغ :توقف كار و ترک محیط كار تا  24ساعت پس از پایان عالئم .-2-8زردی :توقف كار و برای شروع مجدد كار نیاز به گواهي سالمت از پزشک مي باشد .-3-8تب و گلودرد :برای فرد مورد نظر محدودیت كار با مواد غذایي در نظر گرفته شود به نحوی كه ارتباطمستقیم با مواد غذایي یا سطوحي كه مواد غذایي با آن در ارتباط است متوقف گردد و برای شروع مجدد كار نیاز به
گواهي سالمت از پزشک مي باشد .ولي چنانچه فرد در محل هایي كه افراد حساس وجود مانند بیمارستان ها،
مهدكودک ها ،خانه سالمندان مشغول به كار است برای فرد ممنوعیت كار با مواد غذایي در نظر گرفته شود وكار به
طور كامل متوقف گردد و شروع مجدد به كار نیاز به گواهي سالمت از پزشک دارد.
-4-8جوش ،زخم باز یا سوختگي بر روی دست و مچ ها :چنانچه بر روی دست سوختگي ،ضایعات چركین مانندجوش یا زخم وجود دارد كه امكان پوشش كامل آن با دستكش نیست كار متوقف گردد.
ماده  3:لباس و وسایل حفاظت فردی كاركنان مراكز
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-1كاركنان دست اندركار مواد غذایي هنگام كار باید از روپوش تمیز با رنگ روشن(غیر تیره )متناسب با نوع كاراستفاده نمایند.
-2روپوش كار باید بدون لک و پارگي باشد و به طور منظم شسته شود.-3لباس كار سایر كاركنان باید تمیز و بدون لک و پارگي باشد( استفاده از لباس های سنتي و معمولي در سایركاركنان بالمانع است).
-4استفاده از كاله دركاركنان دست اندر كار مواد غذایي الزامي است-5در صورتي كه احتمال آلودگي با خون یا سایر آلودگي ها وجود دارد مانند( تمیز كردن و خرد كردن گوشت وامثال آن در گوشت فروشي ها )باید از پیش بند ضد آب و چكمه استفاده گردد.
-6كاركنان دست اندركار مواد غذایي موظف هستند پس از تغییر فعالیت یا اتمام كار لباس كار خود را تعویضنمایند.
-7كاركنان دست اندر كار مواد غذایي باید هنگام توقف فعالیت و در زمان استراحت یا استفاده از توالت روپوشخود را تعویض نمایند.
-8موی سر كاركنان دست اندركار مواد غذایي ترجیحا كوتاه باشد ،در غیر اینصورت باید موها در پشت سر بسته وكامال در زیر كاله پوشیده گردد همچنین موها باید به طور مرتب شسته شود.
-9كاركنان در صورت استحمام در محل كار موظف به داشتن وسایل نظافت ،شستشو و استحمام اختصاصيمیباشند.
 10-كاركنان باید دارای محل مشخص برای نگهداری وسایل شخصي باشند . 11-تماس مستقیم دست با مواد غذایي آماده مصرف مجاز نمي باشد و در صورت لزوم باید از وسایل مناسب نظیردستكش یكبار مصرف ،انبرک ،كاردک ،قاشق و وسایل توزیع مواد غذایي استفاده گردد.
-12درصورتي كه در كاركنان دست اندر كار مواد غذایي از دستكش یكبار مصرف استفاده ميگردد رعایت موارد زیر الزامي است:
-1قبل از پوشیدن دستكش و بعد از تعویض دستكش دست ها با آب و صابون شسته شود .-2از دستكش برای یک فعالیت استفاده گردد و هنگام تغییر فعالیت دستكش ها تعویض گردد .-3بین تماس دست با مواد خام و پخته دستكش ها تعویض گردد .-4هنگام آلودگي ،دستكش های یكبار مصرف تعویض گردد و از شستشو و استفاده مجدد از دستكش خودداریگردد.
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ماده  4:رفتار بهداشتي كاركنان مراكز
-1خوردن و آشامیدن در محل آماده سازی مواد غذایي یا سطوحي كه مواد غذایي به طور مستقیم با آن در ارتباطاست ممنوع مي باشد.
-2كاركنان باید از عطسه ،سرفه و نیز فوت كردن بر روی مواد غذایي كه بدون پوشش است یا سطوحي كه به طورمستقیم با مواد غذایي در ارتباط است خودداری نمایند و هنگام عطسه و سرفه از دستمال استفاده نمایند.
-3كاركنان باید از ریختن آب دهان و بیني در محیط كار خودداری كرده و اخالط بیني و سینه را بادستمال كاغذی گرفته در سطل آشغال سرپوش دار بریزند.
-4مصرف سیگار ،قلیان و نیز آماده سازی آن در كلیه مراكز ممنوع مي باشد .-5كاركنان دست اندركار مواد غذایي در حین كار شخصاً حق دریافت بهای كاالی فروخته شده از مشتری راندارند.
-6استفاده از الک ،ناخن مصنوعي در كاركنان دست اندركار مواد غذایي ممنوع مي باشد-7كاركنان دست اندركار مواد غذایي باید همواره ناخن های خود را كوتاه كنند تا از تجمع آلودگي در زیر آن هاجلوگیری گردد.
-8استفاده از جواهرات و زیورآالت در كاركنان دست اندركار مواد غذایي ممنوع است ،ولي حلقه ساده ازدواجمستثني مي باشد.
-9در كاركنان دست اندركار مواد غذایي در صورتي كه محل های قابل رویت بدن از جمله دست و آرنج دارایبریدگي یا زخم باشد باید با یک باند ضد آب كامال پوشیده شود و نوار زخم یا باند به رنگ روشن باشد به طوری كه
اگر در حین كار از دست خارج گردد كامال قابل رویت باشد.
10درصورتي كه دركاركنان دست اندركار مواد غذایي زخم یا بریدگي بر روی دست یا مچ باشد باید با یک نوار یاباند ضد آب كامال پوشیده شود و از دستكش یكبار مصرف استفاده گردد.
11درصورتي كه در كاركنان دست اندر كار مواد غذایي بر روی دست بریدگي ،سوختگي ،تاول یا جوش هایچركین وجود دارد و امكان پوشیدن كامل آن وجود ندارد باید كار در قسمت تهیه ،حمل و نقل و سرو كردن و نیز
سطحي كه مواد غذایي به طور مستقیم با آن در ارتباط است متوقف گردد.
12توصیه مي گردد كاركنان دست اندر كار مواد غذایي هر روز قبل از شروع و بعد از خاتمه كار استحمام نمایند.13به منظور رعایت و حفظ بهداشت چشم كاركنان باید از خیره شدن به نور خورشید ،نورافكن و سایر منابع قوینور خودداری كرده ،همچنین برای مدت طوالني به كار مشخصي خیره نشده و در موارد ضروری از
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عینک استفاده كنند.
14ورود افراد متفرقه به محل تهیه ،آماده سازی و حمل مواد غذایي ممنوع مي باشد .تبصره :حضور بازرس ،مدیر ،مالک یا متصدی با رعایت موازین بهداشتي بالمانع است.
ماده  5:شستشوی دستها دركاركنان مراكز
-1كاركنان باید در موارد زیر دست ها را مطابق راهنمای شستشوی دست با آب و صابون مایع بشویند :-1هنگام رویت آلودگي بر روی دست .-2-1پس از دست زدن به تجهیزات یا ظروف كثیف .-3-1قبل از شروع كار .-4-1بعد از دست زدن به مواد غذایي خام از قبیل گوشت ،سبزیجات و امثال آن .-5-1بین كار كردن با مواد غذایي خام و كار كردن با مواد غذایي آماده مصرف .-6-1در طي آماده سازی مواد غذایي( در صورت وقفه و انجام فعالیت دیگر نظیر پاک كردن سطوح و تماس باآلودگي).
-7-1بعد از خوردن و آشامیدن .-8-1پس از استفاده از توالت .-9-1بعد از عطسه و سرفه و استفاده از دستمال یكبار مصرف .-10-1دست زدن به بیني ،گوش ،دهان ،موها و یا سایر قسمت های بدن .-11-1بعد از استراحت ،مصرف سیگار ،قلیان و موارد مشابه .-12-1بعد از حمل پسماند.قبل از پوشیدن دستكش و هنگام تعویض دستكش ها .
-2در كاركنان دست اندركار مواد غذایي نباید استفاده از محلول های ضد عفوني كننده با پایه الكليجایگزین شستشوی دست ها گردد.
-3دركاركنان دست اندركار مواد غذایي چنانچه پس از شستشوی دست از محلول های ضدعفوني كننده با پایهالكلي استفاده مي گردد نباید دست به طور مستقیم با مواد غذایي و یا سطوحي كه به طور مستقیم با مواد غذایي در
ارتباط است تماس داشته باشد و باید از دستكش استفاده گردد.
ماده  6:راهنمای شستشوی دستها
-1-6شستشوی دست ها باید مطابق دستورعمل و مطابق مراحل ذیل انجام گردد:
220

چنانچه پروتز و یا اجزای مصنوعي در دست یا مچ ها وجود دارد باید كامال شسته شود .
-3شستشوی دست باید در سینک های مخصوص كه برای شستشوی دست ها تعبیه شده است انجامگردد.
-4روش شستشوی دست باید به صورت مصور در محل نصب گردد .استفاده از سایر روش های اطالع رساني نیزبالمانع است.
ماده  7:استعمال دخانیات
-1هرگونه عرضه و استعمال دخانیات( سیگار ،قلیان و سایر مواد دخاني )و تبلیغات در مراكز ممنوع است .-2فروش و عرضه دخانیات از سوی افراد فاقد پروانه فروش ممنوع است .-3عرضه یا استعمال دخانیات بر اساس ماده  36آیین نامه اجرایي به عنوان تخلف در نظرگرفته مي شود و باید بامتخلف برخورد گردد.
-4ممنوعیت استعمال دخانیات باید با ابزار و تابلوهای مناسب ،در محل مناسب و در معرض دید عموم نصب گردد.فصل سوم :بهداشت مواد غذایي
ماده  8:ویژگي های مواد غذایي
-1باید سطح بسته بندی مواد خوردني و آشامیدني پس از دریافت و خریداری و قبل از استفاده یا ذخیره سازیكامالً تمیز گردد.
-2استفاده از مواد خوردني و آشامیدني با بسته بندی معیوب یا آلوده مجاز نمي باشد .-3تغییر یا مخدوش نمودن تاریخ تولید ،انقضاء و سایر مندرجات نشانه گذاری مواد خوردني و آشامیدني بستهبندی شده ممنوع مي باشد.
4مواد مورد استفاده برای بسته بندی مواد غذایي باید از جنس مورد تایید و مخصوص مواد غذایي Food Gradeباشد.
5مواد تشكیل دهنده مواد غذایي بسته بندی شده باید با تركیبات تشكیل دهنده كه بر روی بسته بندیآن ماده غذایي درج شده است مطابقت داشته باشد و وجود هر ماده دیگری در آن به عنوان تلقب محسوب مي
گردد.
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-6همه مواد غذایي از منابع معتبر و مجاز تهیه گردد .-7مواد غذایي باید فاقد رنگ غیر طبیعي ،بوی نامطبوع ،كپک زدگي ،آفت و حشرات باشد .-8مواد غذایي آماده مصرف باید از مواد غذایي خام و شسته نشده جدا نگهداری گردد .-9مواد غذایي كه بصورت غیر بسته بندی عرضه مي گردد باید در ظروف مناسب نگهداری شود.مواد غذایي كه به صورت غیر بسته بندی عرضه مي گردد و آماده مصرف مي باشد( نظیر انواع مغز آجیل ،میوه های
خشک مانند برگ هلو ،انجیر ،قند ،شكر ،نبات ،سبزیجات خشک و امثال آن )باید در ظروف مناسب و در دار یا دارای
پوشش مناسب نگهداری گردد.
 11-قرار دادن مواد خوردني و آشامیدني در معرض تابش مستقیم نور خورشید مجاز نمي باشد . 12-باید از تماس مواد غذایي اعم از بسته بندی و غیر بسته بندی با سطوح آلوده خودداری گردد . 13-مواد خوردني و آشامیدني بسته بندی باید در شرایط مناسب طبق دستورعمل قید شده بر روی بسته بندیحمل و نگهداری گردد.
 14-از تماس مستقیم مواد غذایي با كف زمین خودداری گردد و مواد غذایي بر روی قفسه یا پالت با ارتفاعحداقل  15سانتیمتر از كف زمین نگهداری گردد.
 15-مواد غذایي خام حیواني در مرحله حمل و نقل ،نگهداری و آماده سازی باید از سایر مواد غذایي جدا نگهداریگردد( بجز در مواردی كه این گروه از مواد غذایي به صورت فریز شده و دارای بسته بندی صنعتي باشد).
 16-باید از قرار دادن مواد غذایي بدون پوشش در یخچال و فریزر خودداری گردد . 17-باید از نگهداری مواد غذایي پخته و خام ،شسته و نشسته در كنار هم در یخچال خودداری گردد . 18-گوشت قرمز و سفید در سردخانه و یخچال باید جداگانه نگهداری گردد .ماده  9:مواد خوردني و آشامیدني بسته بندی مشمول پروانه ساختیا ورود( صنعتي)
-1مواد خوردني و آشامیدني بسته بندی مشمول پروانه ساخت یا ورود باید دارای بر چسب مشخصات مطابقاستاندارد ملي شماره  4470موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي و دستورعمل سازمان غذا و داروی وزارت باشد.
-2برچسب مشخصات مواد خوردني و آشامیدني بسته بندی مشمول پروانه ساخت باید در بردارنده نام محصول(نامتجاری) ،نام و نشاني واحد تولیدی ،تاریخ تولید و انقضاء ،شرایط نگهداری ،تركیبات تشكیل دهنده و مجوزهای الزم
باشد.
-3مواد غذایي بسته بندی وارداتي مشمول پروانه باید دارای پروانه ورود باشد .ماده  10 :مواد خوردني و آشامیدني بسته بندی مشمول شناسه نظارت
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محصوالتي كه مشمول شناسه نظارت مي باشد باید دارای بر چسب مشخصات شامل :نام و نشاني واحد تولیدی،
شماره شناسه ،نام تجاری ،تاریخ تولید و انقضاء ،سری ساخت و شرایط نگهداری باشد.
ماده  11 :مواد خوردني و آشامیدني با بسته بندی سنتي
 1-11محصوالت سنتي كه مشمول شناسه و پروانه ساخت نمي باشند و به صورت كامال سنتي تهیه و عرضه ميگردند از جمله لبنیاتي كه به صورت سنتي تهیه مي گردد باید دارای برچسب مشخصات از جمله نام واحد تولیدی،
آدرس ،تاریخ تولید ،شرایط نگهداری و تركیبات تشكیل دهنده باشد.
)1باید توصیه های  - 2-11 -مراكزی كه اقدام به تهیه لبنیات سنتي مي نمایند عالوه بر رعایت بند بهداشتي مانند
جوشاندن شیر (در صورت عرضه شیر خام )یا كشک و مدت زمان جوشاندن بر روی بسته بندی قید گردد.
ماده  12 :بهداشت گوشت
 1-گوشت طیور12-1حمل گوشت طیور تازه خنک شده ،باید درون ظروف مناسب( سبدهای مشبک پایه دار با گنجایش حداكثر دوردیف )انجام گردد.
-2یخ پوشاني مرغ یا استفاده از پودر یخ جهت حمل مرغ( داخل استاني /خارج استاني )مجاز 1-نمي باشد.-3سردخانه نگهداری مرغ منجمد باید دارای برودت )( 18 -درجه سلسیوس بوده و كارتن های حاوی مرغ منجمددر پالت به طور مناسب طوری چیده شود تا برودت سالن به تمامي بسته ها برسد.
-4اندرونه خوراكي مرغ باید در كشتارگاه های صنعتي طیور ،بسته بندی شود و باز نمودن بسته ها و عرضه آن بهشكل فله ممنوع مي باشد.
-5حمل توام مرغ تازه با سایر فرآورده های خام دامي ممنوع مي باشد .-6در داخل بسته بندی گوشت مرغ تازه یا منجمد نباید آب یا خونابه وجود داشته باشد .-7گوشت مرغ تازه یا منجمد باید در بسته های سالم ،دست نخورده و دارای نشانه گذاری مربوطه برابرضوابطعرضه گردد.
-8نباید از نایلون غیر شفاف جهت بسته بندی مرغ منجمد استفاده گردد .-9فرآوری گوشت مرغ( قطعه قطعه كردن ،تهیه جوجه كباب و امثال آن )در مراكز عرضه مجاز نمي باشد و فقطبنا به درخواست مشتری و در حضور آن بالمانع است.
تبصره :عرضه محصوالت گوشتي فرآوری شده بسته بندی كه دارای پروانه بهداشتي است بالمانع مي باشد.
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بهداشت گوشت قرمز12
-1تهیه گوشت چرخ كرده در مراكز عرضه باید بنا به درخواست مشتری و در حضور آن انجام گردد .تبصره :عرضه گوشت چرخ كرده بسته بندی كه دارای پروانه بهداشتي است بالمانع مي باشد.
-2در داخل بسته بندی گوشت چرخ كرده قرمز (تازه /منجمد )نباید آب یا خونابه وجود داشته باشد .-3گوشت باید دارای قوام و سفتي طبیعي خود بوده و نباید لزج و نرم باشد(نرم و لزج شدن گوشت از عالئم فسادكلي گوشت است).
-4بوی گوشت باید كامالً طبیعي باشد و فاقد بوی غیر طبیعي نظیر بوی ترشیدگي یا تعفن باشد.-5چربي گوشت باید سفت و به رنگ طبیعي بوده و فاقد بوی نامطبوع باشد .-6سطح گوشت باید دارای رطوبت طبیعي بوده و حالت خشک و چروكیده نداشته باشد .-7گوشت قرمز منجمد ،پس از رفع انجماد باید قوام طبیعي خود را حفظ كرده و سطح آن لیز و لزج نباشد.-8نگهداری شقه و الشه دام از جمله گاو،گوسفند و امثال آن در خارج از یخچال ممنوع مي باشد .-9داخل بسته بندی گوشت منجمد باید فاقد مواد خارجي ،خونابه یا آب منجمد شده باشد و به صورتكامال منجمد به دست مصرف كننده برسد.
-10گوشت منجمد باید فاقد آثار سوختگي ناشي از انجماد( لكه هایي با رنگ سفید گچي تا خاكستری ) و یا قارچزدگي باشد.
-3گوشت ماهي ،میگو و محصوالت خوراكي دریایي12-1گوشت ماهي شور در مقطع و برش عرضي باید رنگ طبیعي مخصوص به خود داشته باشد و بوی غیر طبیعي ونامطبوع نداشته باشد.
-2گوشت ماهي شور نباید در اثر فشار و زیر مالش انگشتان بصورت خمیر در آید .-3در هنگام بریدن ماهي دودی باید گوشت آن دارای مقطع سفت ،براق و رنگ طبیعي مخصوصداشته باشد و باله های سینه ای آن محكم و فاقد بوی نامطبوع باشد.
-4میگوی سالم باید فاقد هر نوع بوی زننده و تغییر رنگ باشد(میگوی تازه دارای بویي مالیم و گوشتي با قوام استو پوسته یا گوشت آن فاقد حالت لیزی و لزجي است).
-5میگوی تازه نباید هیچ گونه لكه یا نقطه سیاه بر روی پوسته یا گوشت آن دیده شود .-6گوشت ماهي سالم باید دارای حالت ارتجاعي باشد كه با فشار انگشت نشانه بر روی عضالت پشتي اطراف ستونفقرات ماهي اثر فرو رفتگي ناشي از فشار انگشت بر روی عضالت باقي نماند.
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آبشش ها در ماهي تازه و سالم باید قرمز روشن و بدون موكوس باشد .
-8ماهي تازه باید فاقد هرگونه بوی نامطبوع و غیر طبیعي باشد(تشخیص بو از روی پوست بدن ،داخل برانشي ها وداخل دهان انجام گیرد).
-9در ماهي تازه و سالم باید چشم ها براق ،محدب و كامال برآمده و با مردمک روشن و قرنیه شفاف باشد.-10محل عرضه آبزیان تازه باید مجهز به ویترین هایي باشند كه بتوانند در شرایط بهداشتي ،آبزیانتازه را در كنار یخ عرضه نمایند(اگر چه امكان عرضه آبزیان تازه در ویترین های یخچال دار كه دمای آن بین صفر تا
4درجه سلسیوس مي باشد نیز وجود دارد ولي توصیه مي گردد آبزیان تازه در كنار یخ در ویترین های بهداشتي
عرضه گردد).
-11چنانچه آبزیان تازه در كنار یخ در ویترین های بهداشتي عرضه مي گردند باید ترتیبي اتخاذ گردد كه درتمامي مواقع میزان كافي پودر یخ در بین و اطراف آبزی وجود داشته باشد.
-12حداكثر مدت زمان نگهداری آبزیان تازه از زمان صید در كنار یخ  7روز مي باشد( البته این زمان با توجه بهنوع ماهي ،شرایط نگهداری و امثال آن متفاوت است).
-13آبزیاني كه به صورت تازه و بسته بندی عرضه مي شوند ،بایستي دارای برچسب مشخصات باشند-14آبزیاني كه به صورت تازه و بدون هر گونه فرآوری عرضه مي گردند مي توانند بدون بسته بندی و برچسبعرضه گردند .این آبزیان بایستي حتماً مجاور پودر یخ كافي نگهداری گردند.
-15عرضه ماهي فرآوری شده ( قطعه بندی ،فیله كردن و امثال آن )در محل عرضه قبل از رویت كامل ماهيتوسط مشتری یا فرآوری قبلي ماهي در محل عرضه ممنوع است.
 16-یخ زدایي ماهي منجمد و عرضه آن به عنوان ماهي تازه ممنوع مي باشد-17در مراكز عرضه ماهي زنده باید كف تولید شده در سطح مخزن آب جدا گردد-18در مراكز عرضه ماهي زنده ،غذا دادن در داخل مخزن و در طول مدت نگهداری مجاز نمي باشد .-19در مراكز عرضه ماهي زنده ،ادوات مخصوص صید باید در محل مناسب نگهداری گردد و از تماس با سطوحآلوده جلوگیری گردد.
-20در مراكز عرضه ماهي زنده ،ظروف مخصوص صید ماهي ،باید دارای سطح صاف و قابل شستشو و گندزدایيبوده و مجرای خروج آب داشته باشد.
-21در مراكز عرضه ماهي زنده عرضه و فروش ماهي تلف شده در داخل آب اكیداً ممنوع است .(آبشش ماهي تلف شده در آب رنگ پریده است).
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ماده  13 :بهداشت تخم مرغ
بر روی بسته ها ،شانه ها و یا كارتن های حاوی تخم مرغ های خوراكي ،باید شماره پروانه بهداشتي واحد مرغداریعالوه بر نشانه های نوشته شده در استاندارد ملي شماره  ، 219چاپ یا برچسب گذاری شود.
روی هر عدد تخم مرغ خوراكي باید نام یا عالمت تجاری واحد تولیدی و تاریخ تولید( به روز ،ماه و سال) ،درجشود.
در سردخانه نباید موادی مانند پیاز ،سیر ،نارنج و پرتقال در نزدیكي و مجاورت تخم مرغ های خوراكي قرارگیرد(تخم مرغ نسبت به جذب بو حساس بوده و به آساني بوهای مختلف را جذب مي كند).
در ترابری تخم مرغ های خوراكي تازه برای مسافت های طوالني ،مناطق گرمسیری و در فصول گرم سال ،باید ازوسایل نقلیه مجهز سردخانه دار ،مانند :واگن های سردخانه دار قطار،كامیون های سردخانه دار (در دمای  0تا 7
درجه سلسیوس) ،استفاده شود.
در ترابری تخم مرغ های خوراكي تازه برای مسافت های كوتاه ،مي توان از كامیون یا وانت ،استفاده نمود.چنانچه تخم مرغ های خوراكي تازه پس از زمان تخم گذاری در مراكز عرضه و فروش مجاز اینفرآورده توزیع گردد مي توان آن ها را در دمای  10تا  15درجه سلسیوس و در رطوبت نسبي  70تا  80درصد،
حداكثر برای مدت  2هفته نگهداری كرد .در غیر اینصورت چنانچه تخم مرغ بعد از ذخیره سازی در سردخانه باالی
صفر به مراكز عرضه منتقل گردد باید در مراكز عرضه در دمای حداكثر  7درجه سلسیوس نگهداری شود.
استفاده از تخم مرغ های شكسته یا دارای ترک در مواد غذایي بخصوص مواد غذایي كه نیاز به طبخ ندارد مانندخامه یا سس مورد استفاده برای ساالد ممنوع است.
چنانچه از تخم مرغ پاستوریزه استفاده مي شود باید دارای پروانه معتبر باشد.رنگ سفیده و زرده تخم مرغ پاستوریزه شده باید مطابق رنگ سفیده و زرده تخم مرغ فرآوری نشده باشد.مشخصات تخم مرغ پاستوریزه باید با مشخصات مندرج در استاندارد ملي شماره  13248مطابقتداشته باشد.
باید از قرار دادن تخم مرغ خام بر روی سطوحي كه با مواد غذایي آماده خوردن در ارتباط استخودداری گردد.
ماده  14 :بهداشت نمک  ،روغن و نان
در طبخ غذا باید از روغن مناسب با نوع پخت غذا استفاده گردد و ویژگي های روغن مورد استفاده باید مطابقاستاندارد ملي شماره  9131باشد.
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 بیشینه مجموع اسید های چرب ترانس بر اساس اصالحیه استاندارد ملي شماره  9131باید حدود5درصد باشد.
استفاده مكرر از روغن های مصرفي كه تغییر رنگ داده و دارای پراكسید باال مي باشند ممنوع است.برگرداندن روغني كه یكبار مصرف شده به ظرف روغن ممنوع است.ظرف نگهداری روغن باید دارای در باشد.نمک مصرفي جهت طبخ و فرآوری مواد غذایي باید تصفیه شده ،خوراكي یدار ،دارای پروانه ساخت یا ورود و دور ازنور نگهداری گردد و باید با استاندارد ملي شماره  26مطابقت داشته باشد.
استفاده از سنگ نمک و نمک های تصفیه نشده فاقد پروانه ساخت یا ورود در تهیه مواد غذایي ممنوع است(استفاده از سنگ نمک و سایر فرم های نمک در مواد غذایي در صورتي كه دارای پروانه ساخت باشد بالمانع است).
 نان باید در محافظ مناسب قرار گیرد تا هنگام حمل و قبل از مصرف آلوده نگردد(چیدن نان های داغ بر روی همو ذخیره سازی آن ایجاد كپک و فساد نان را تسریع مي نماید).
نان باید فاقد هرگونه آثار كپک زدگي باشد.نان باید فاقد مواد خارجي شامل سنگ ،شن ،بقایای حشرات ،مو و امثال آن باشد.استفاده از جوش شیرین و سایر افزودني های غیر مجاز برای فرآوری نان در نانوایي یا سایر مراكزتهیه نان سنتي ممنوع مي باشد.
در صورتي كه از خمیر مایه مرطوب( تر )برای فرآوری نان استفاده مي گردد باید در دمای  1تا5درجه سلسیوس نگهداری گردد.
استفاده از سفید كنندهای شیمیایي مانند بالنكت در تهیه نان ممنوع مي باشد.در صورت استفاده از شكر ،روغن ،سبوس ،ادویه ،سبزی های معطر و دانه های معطر ،ویژگي آن ها باید بااستانداردهای ملي مربوطه مطابقت داشته باشد.
نان مي تواند به صورت باز یا در بسته بندی های مجاز مانند پلي پروپیلن ،پلي اتیلن ،سلوفان،كاغذهای مناسب و مجاز ،آلومینیوم فویل وكارتن بسته بندی شود .ویژگي های موارد فوق باید با استاندارد های ملي
شماره  3115و  3341مطابقت داشته باشد.
خمیر مایه نان باید بدون آثار كپک زدگي بوده و نشانه ای از فساد یا تجزیه در آن نباشد.-خمیر مایه نان باید عاری از مواد خارجي باشد.
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خمیر مایه خشک معموال به شكل پودر ،دانه های ریز ،ورقه ورقه یا حبه ریز مي باشد و باید در دمای زیر  25درجهسلسیوس نگهداری گردد و پس از باز شدن بسته باید خمیر مایع در دمای یخچال نگهداری گردد.
ماده  :15بهداشت یخ
كیفیت یخ-1كیفیت یخي كه به منظور خنک كردن آب شرب یا سایر نوشیدني ها استفاده مي شود در همه مراكز و اماكنباید مطابق استانداردهای ملي شماره  1053و  1011آب شرب باشد.
كیفیت یخ یا پودر یخي كه برای خنک نگه داشتن مواد غذایي از قبیل ماهي استفاده مي شود بایدمطابق استانداردهای ملي شماره  1053و  1011آب شرب باشد.
-2بهداشت یخ در مراكز تولید و عرضه یخ-1دركارخانجات تولید یخ ،پركن قالب ها ،قالب ها و كلیه اتصاالت ،دستگاه برش و تجهیزات مرتبط با یخ باید ازجنس استیل زنگ نزن یا پلیمر سنگین مناسب مواد غذایي بوده و قابل شستشو و گندزدایي باشد.
-2در زمان خروج قالب از حوضچه آب نمک هیچ گونه تماسي بین یخ و آب نمک نباید برقرار گردد.-3انجام تمهیدات مناسب به منظور جلوگیری از ریختن روغن صنعتي روی قالب های یخ الزامي است .-4آب موجود در حوضچه دیفراست باید از مخزن ذخیره آب مصرفي قالب ها تامین گردد .-5توصیه مي گردد یخ پس از تولید به صورت بسته بندی عرضه گردد و جنس ظروف بسته بندی باید از پلي اتیلنبا دانسیته باال و مناسب برای مواد غذایي باشد .در صورتي كه از سایر ظروف برای بسته بندی استفاده مي گردد باید
دارای پروانه ساخت یا ورود باشد.
-6یخ های بسته بندی باید دارای وزن حداكثر  25كیلوگرم بوده و دارای مشخصات مندرج بر روی بسته بندیباشد.
-7در كارخانجات تولید یخ در صورتي كه از مخزن جهت ذخیره آب استفاده مي گردد باید جنسمخزن از پلي پروپیلن یا پلي اتیلن سنگین( مناسب برای مواد غذایي )یا سایر مواد مناسب برای مواد غذایي Food
) )gradeباشد و دور از نور آفتاب یا در محل مسقف نگهداری گردد.
8گاز مصرفي كمپرسورها باید غیر فرئوني و برابر ضوابط سازمان محیط زیست باشد و تاسیسات آن باید از سایرقسمت ها جدا باشد و مجهز به سیستم هشدار دهنده نشت گاز باشد.
9 -در مراكز عرضه یخ باید از واحد های تولیدی مجاز ،یخ تهیه گردد.
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-10در مراكز عرضه یخ باید محل مناسب( در محفظه مخصوص )به دور از آلودگي برای نگهداری و عرضه یخ درنظر گرفته شود و از قرار دادن یخ بر روی زمین یا سطوح آلوده خودداری گردد.
-11در مراكز عرضه یخ باید از تماس مستقیم دست با یخ خودداری گردد و برای حمل و عرضه از دستكش یا ابزاربهداشتي مناسب استفاده گردد.
بهداشت دستگاه های یخ ساز
-1در صورتي كه یخ در مراكز عرضه مواد غذایي كه مجهز به دستگاه یخ ساز هستند تهیه مي گردد باید كیفیت آنمطابق آب شرب باشد.
-2در صورتي كه از ماشین یخ ساز برای تهیه یخ استفاده مي گردد ترجیحاً دستگاه به شیر آب متصل گردد.-3در دستگاه های یخ ساز ،پساب حاصل از ذوب شدن یخ نباید مجدداً وارد مخزن یخ گردد و بازچرخش شود.
-4استفاده از دستگاه های یخ ساز كه نیاز به وسیله ای برای برداشتن یخ دارد توصیه نمي شود ولي در صورتاستفاده از وسایلي نظیر انبرک یا قاشق و امثال آن برای برداشتن یخ ،باید وسایل مذكور حداقل روزانه شستشو و
گندزدایي گردد.
5درصورت استفاده از وسایلي نظیر قاشق یا انبرک و امثال آن برای برداشتن یخ از مخزن باید به گونه ای باشد كهقاشق یا انبرک و امثال آن در داخل مخزن یخ شناور نگردد.
-6ماشین های یخ ساز و محفظه یخ باید حداقل هر سه ماه یكبار طبق دستورعمل شركت سازنده تمیز شود ،كهشامل پاكسازی ،رفع جرم و گندزدایي مي باشد.
-7جنس ظروفي كه برای قالب های یخ مورد استفاده قرار مي گیرد باید از جنس ضد زنگ و ظروف مناسب برایمواد غذایي باشد.
-8استفاده از بطری های آب معدني و ظروف یكبار مصرف برای یخ زدن آب یا سایر مایعات خوراكي ممنوع است.-9در صورتي كه یخ به عنوان یک محیط برای خنک كردن سطوح بیروني مواد غذایي نظیر هندوانه ،ماهي ،موادغذایي بسته بندی شده نظیر قوطي های محتوی نوشیدني یا خنک كردن لوله های تجهیزات مورد استفاده قرار
گیرد نمي توان از آن به عنوان یک ماده غذایي یا آشامیدني استفاده نمود.
ماده  16 :مواد افزودني خوراكي( اسانس ،رنگ ها ،طعم دهنده ها ،شیرین كننده ها ) و مواد
تزئیني
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مواد افزودني خوراكي( اسانس ،رنگ ها و طعم دهنده ها ،شیرین كننده ها )برای مصرف در مواد غذایي باید دارایپروانه ساخت به منظور استفاده در سطح عرضه باشد.
استفاده از رنگ ،اسانس ،طعم دهنده و شیرین كننده های شیمیایي در سطح عرضه ممنوع است. استفاده از اشیاء تزئیني غیر مجاز و آلوده كه در تماس مستقیم با مواد غذایي است ممنوع مي باشد( استفاده ازمواد و اشیاء تزئیني مناسب برای مواد غذایي ( )Food gradeبالمانع است.
ماده  17 :بهداشت سبزیجات و صیفي جات
سبزیجات ،جوانه غالت و محصوالت ساالدی كه به صورت خام مصرف مي گردد باید قبل از مصرف به شیوه صحیحو مطابق دستور عمل سالم سازی گردند.
دستورعمل سالم سازی سبزیجات به شرح ذیل مي باشد:-1مرحله اول :شستشو ،سبزیجات به خوبي پاک و شستشو گردد تا مواد زائد و گل و الی آن برطرف شود.-2مرحله دوم :انگل زدایي ،سبزیجات در یک ظرف  5لیتری آب حاوی مایع ظرف شویي  ( 3تاقطره مایع ظرفشویي به ازای هر لیتر آب )قرار داده شود و بعد از  5دقیقه به آرامي سبزیجات از ظرف خارج گردد و
با آب شستشو داده شود.
-3مرحله سوم :گندزدایي ،یک گرم( نصف قاشق چایخوری )قاشق پودر پركلرین( یا یک قاشقمرباخوری آب ژاول  10درصد یا دو قاشق مرباخوری آب ژاول  5درصد )در  5لیتر آب حل گردد و سبزیجات به
مدت  5دقیقه در داخل محلول قرار داده شود.
-4مرحله چهارم :شستشو با آب ،سبزیجات گندزدایي شده مجدداً با آب سالم شسته شوند تا باقیمانده كلر یا مادهگندزدا از آن جدا گردد.
در صورتي كه از سایر مواد گندزدای سبزیجات استفاده مي گردد باید این مواد دارای پروانه ساخت یا ورود بوده وگندزدایي سبزیجات مطابق دستورعمل شركت سازنده انجام گردد.
سبزی و صیفي جاتي كه بعد از طبخ مصرف مي گردد باید قبل از طبخ به خوبي پاک و شستشو گردد و نیازی بهگندزدایي نیست.
در صورتي كه سبزیجات به صورت بسته بندی و گندزدایي شده خریداری و مصرف مي گردد بایدسبزیجات بسته بندی دارای پروانه ساخت باشند در این صورت نیاز به سالم سازی سبزیجات نمي باشد.
ماده  18 :بهداشت مراكز سبزی خرد كني
در مراكز سبزی خردكني باید فرایند شستشو و گندزدایي سبزیجات و صیفي جات در محل انجام گردد.230

 در مراكز سبزی خرد كني در صورت عرضه سبزیجاتي مانند سبزی كوكو ،قورمه و امثال آن كه نیاز به طبخ دارد وگندزدایي نمي گردد باید در خصوص عدم مصرف سبزیجات مذكور به صورت خام توسط متصدی به مشتری اطالع
رساني گردد.
در مراكز سبزی خرد كني باید تمهیدات الزم از جمله لگن های بزرگ متناسب با حجم سبزی برایشستشو و گندزدایي سبزیجات در نظر گرفته شود.
در مراكز سبزی خرد كني باید فرایند خرد كردن سبزی در محل انجام پذیرد.در مراكز سبزی خردكني كه اقدام به عرضه محصوالت طبخ شده از قبیل سیر و پیاز و سبزیجات و صیفي جاتسرخ شده مي نمایند باید همه فرایند طبخ و عرضه در محل عرضه انجام گردد.
در صورتي كه محصوالت عرضه شده مانند سیر و پیاز سرخ شده دارای بسته بندی و پروانه ساخت یا شناسه نظارتباشد نیاز نیست كه فرایند طبخ در محل عرضه انجام گردد.
ماده  19 :بهداشت میوه،آبمیوه و بستني
میوه جات مصرفي باید قبل از استفاده كامال شستشو و گندزدایي گردند.میوه های برش خورده و قطعه قطعه شده باید با پوشش مناسب یا در ظرف درپوش دار در دماییخچال نگهداری گردد.
چنانچه در مراكز عرضه میوه از واكس برای افزایش ماندگاری میوه جات استفاده مي گردد باید واكس مصرفيدارای پروانه ساخت یا ورود بوده و مناسب برای استفاده در صنایع غذایي باشد.
در مراكزی كه میوه جات ارگانیک عرضه مي شود باید محل نگهداری آن ها از سایر میوه جات جدا و دارایبرچسب مشخصات محصول باشد.
 در مراكزی كه اقدام به تهیه آبمیوه های سنتي مي نمایند( مانند آبمیوه فروشي ها )باید پس از تهیهآبمیوه بالفاصله مصرف گردد.
در مراكزی كه اقدام به عرضه بستني و آبمیوه مي نمایند باید از شیر و خامه پاستوریزه برای تهیهبستني یا آبمیوه( نظیر شیرموز )استفاده نمایند.
چنانچه واحد صنفي دارای دستگاه بستني ساز است باید بعد از هر بار تخلیه كامال شستشو وگندزدایي گردد.
چنانچه واحد صنفي دارای دستگاه بستني ساز است باید دستگاه در داخل واحد صنفي قرار گیرد.ماده  20 :بهداشت محصوالت لبني
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محصوالت لبني باید در ظروف یكبار مصرف مناسب عرضه گردد.شیر خام مصرفي یا عرضه شده باید مورد تائید باشد و فاكتور یا تائیدیه دامپزشكي در محل موجود
باشد.
در مراكز عرضه لبنیات سنتي باید اطالعات الزم در خصوص شرایط نگهداری و نیز در صورت نیاز به جوشاندن برروی محصول درج و به مشتری اطالع رساني گردد.
ماده : 21دما
مواد غذائي بالقوه خطرناک نباید بیش از دو ساعت در محدوده دمای خطرناک( دمای بین  5تا  60درجه سلسیوس )
نگهداری گردد و باید در دمای پایین تر از  5درجه سلسیوس یا در دمای باالتر از  60درجه سلسیوس نگهداری
گردد.
-1تامین زنجیره سرد برای مواد غذایيباید اقدامات و تجهیزات الزم برای تامین زنجیره سرد و رسیدن به دمای پایین تر از  5درجه سلسیوس( از مرحله
تولید تا زماني كه مواد خوردني و آشامیدني به دست مصرف كننده مي رسد )فراهم گردد.
تبصره :مواد غذایي كه به صورت منجمد مي باشد باید تا زماني كه به دست مصرف كننده مي رسد( در مرحله حمل
و نقل و ذخیره سازی )در دمای انجماد نگهداری گردد.
-2تامین زنجیره گرم برای مواد غذایيباید اقدامات و تجهیزات الزم برای تامین زنجیره گرم و رسیدن به دمای باالتر از  60درجه سلسیوس ( از مرحله
تولید تا زماني كه مواد خوردني و آشامیدني به دست مصرف كننده مي رسد )فراهم گردد.
-3دمای پخت مواد غذایي-1مواد غذایي خام حیواني نظیر تخم مرغ ،ماهي،گوشت قرمز،گوشت ماكیان و غذاهایي كه حاوی مواد غذایي خامحیواني مي باشند و نیز سبزیجات و میوه جات جهت از بین رفتن میكروارگانیسم های بیماری زا باید در حین طبخ
دما به تمام قسمت های مواد غذایي به طور یكنواخت برسد و شرایط دمایي به شرح ذیل رعایت گردد:
-2دمای حداقل  58درجه سلسیوس در حین طبخ سبزیجات و میوه جات( درصورتي كه به صورتپخته مصرف گردد).
3دمای حداقل  63درجه سلسیوس یا باالتر در حین طبخ تخم مرغ به مدت  15ثانیه( در صورتي كه بالفاصله سروگردد).
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-4دمای حداقل  68درجه سلسیوس مدت  15ثانیه در حین طبخ گوشت ،ماهي و هر نوع مواد غذایي كه با ایننوع فرآورده های گوشتي مخلوط شده اند.
-5دمای حداقل  74درجه سلسیوس یا بیشتر به مدت  15ثانیه درحین طبخ گوشت ماكیان ،ماهي ومرغ شكم پر یا حاوی ادویه و چاشني ها ،همچنین انواع گوشت حاوی ادویه جات و چاشني ها.
-4سرد كردن مواد غذایيغذا باید طي مدت دو ساعت یا كمتر ،از دمای  60به  21درجه سلسیوس و سپس در مدت  2ساعت در یخچال،
فریزریا سردخانه از دمای  21به  5درجه سلسیوس یا كمتر سرد شود.
-5گرم كردن مجدد مواد غذایي-1مخلوط كردن مواد غذایي مانده و تغییر كیفیت داده با غذای تازه ممنوع است .-2برای گرم گردن مجدد مواد غذایي باید دمای ماده غذایي حداقل به دمای  74درجه سلسیوس بازمان  15ثانیه برسد.
-3در صورت استفاده از ماكروویو باید دما در تمام قسمت های مواد غذایي به  74درجه سلسیوس به مدت حداقل2دقیقه برسد.
-4آماده سازی مواد غذایي در ماكروویو به شرح زیر مي باشد:-5به منظور توزیع گرما در همه قسمت های مواد غذایي باید ظرف ماده غذایي در ماكروویو در حال چرخش باشد.-6برای حفظ رطوبت در ظرف حین پخت بسته باشد .-7حداقل دما در همه قسمت های مواد غذایي به  74درجه سلسیوس برسد .-8بعد از اتمام پخت غذا به منظور ایجاد تعادل گرمایي در ظرف به مدت  2دقیقه بسته بماند.-9برای طبخ و گرم گردن مواد غذایي در ماكروویو باید از ظروف مخصوص كه دارای مجوز استفاده در ماكروویواست استفاده گردد.
-6نگهداری مواد غذایي در دمای سرد و انجماد-1مواد غذایي منجمد شده را باید در دمای صفر درجه سلسیوس یا كمتر نگهداری نمود.و سردخانه های ویژه نگهداری فرآورده های پروتئیني با منشا دامي( گوشت ،مرغ و ماهي )
باید قادر به تامین دمای منفي ) ( 18 -تا ) ( 24 -درجه سلسیوس باشد.
-3-دمای یخچال باید بین صفر تا  4درجه سلسیوس باشد .
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-4بازرس در هنگام بازرسي عالوه بر كنترل دمای یخچال و فریزر و سردخانه باید توسط دماسنج های سطحي وعمقي دمای محصول را نیز اندازه گیری نماید.
-5یخچال ،فریزر و سردخانه باید مجهز به دماسنج سالم باشد در غیر اینصورت باید توسط دماسنجپرتابل به صورت منظم كنترل گردد.
-6دماسنج هایي كه جهت اندازه گیری دمای هوای واحدهای سردكننده یا یخچال ها استفاده مي شود بایستي درارتفاع باالتر از یک سوم ارتفاع واحد یا یخچال نصب گردد.
-7دماسنج هایي كه جهت اندازه گیری دمای هوای واحد های ذخیره سازی مواد غذایي گرم استفادهمي شود ،باید در ارتفاع پائین تر از یک سوم واحد ذخیره سازی نصب گردد.
-8برای انجماد بهتر مواد غذایي الزم است كه گوشت و مرغ در قطعات كوچكتر بسته بندی و منجمد گردد.-9باید از قرار دادن مواد غذایي بدون پوشش در یخچال و فریزر خودداری گردد . 10-باید از نگهداری مواد غذائي پخته و خام ،شسته و نشسته در كنار هم در یخچال خودداری گردد . -11گوشت های قرمز و سفید در سردخانه و یخچال باید جداگانه نگهداری گردد . 12-یخچال و فریزر ها باید دارای فضای كافي باشد و چرخش هوای سرد بین محصوالت به خوبي انجام گردد. 13-محصوالت پروتئیني مانند سوسیس و كالباس چنانچه برش داده شود و بسته بندی باز گردد قبل از نگهداریدر یخچال باید در یک پوشش مناسب قرار داده شود.
 14-باید تاریخ ورود مواد به یخچال ،فریزر و سردخانه درج شده و مصرف آن ها بر اساس ترتیب تاریخ انقضاءباشد.
15-6-21 -مدت زمان نگهداری مواد غذایي در یخچال ،فریزر یا سردخانه به شرح ذیل مي باشد:
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ماده  :22خارج كردن مواد غذایي از حالت انجماد
-1برای یخ زدایي مواد غذایي با توجه به شرایط مركز مي توان از روش های ذیل نمود:2نگهداری ماده غذایي منجمد در دمای یخچال و در دمای  5درجه سلسیوس یا پایین تر تا ذوب شدن یخ.3مستغرق كردن ماده غذایي منجمد در آب( در صورتي كه دمای آب  21درجه سلسیوس یا پایین تر باشد ،مادهغذایي باید در كیسه های پالستیكي كه نشتي نداشته باشد قرار داده شود و دما در قسمت های ذوب شده به باالی
5درجه سلسیوس نرسد و مواد غذایي بالفاصله بعد از یخ زدایي پخته شود).
4یخ زدایي ماده غذایي منجمد در ماكروویو( بعد از یخ زدایي ماده غذایي در ماكروویو بالفاصله باید ماده غذایيپخته شود).
ماده  23 :ارائه مواد غذایي در میزسلف سرویس
در تمام مدت ارائه خدمات از طریق میز سلف سرویس باید نظارت كامل توسط كاركنان جهت جلوگیری از آلودگيمواد غذایي توسط مشتریان وجود داشته باشد.
از مخلوط كردن مواد غذایي تازه با باقیمانده مواد غذایي موجود در میز سلف سرویس خودداری گردد.مواد غذایي باقیمانده در میز سلف سرویس باید دور ریخته شود و به همین منظور باید حجم مواد غذایي ارائه شدهدر میز سلف سرویس در حداقل باشد.
جهت جلوگیری از آلودگي مواد غذایي موجود در میز سلف سرویس توسط حشرات ،گرد و غبار یا عطسه و سرفهباید تمام مواد غذایي دارای محافظ باشد .چند نمونه از محافظ غذا در میز سلف سرویس نشان داده شده است.

تبصره :در صورت رعایت موازین بهداشتي استفاده از سایر اشكال و روش ها برای محافظت از غذا بالمانع است.
برای برداشتن مواد غذایي از میز سلف سرویس باید انبرک ،كارد ،چنگال و یا قاشق مخصوص وجود داشته باشد واستفاده از وسایل مورد استفاده در میز مشتری برای كشیدن غذا از میز سلف سرویس ممنوع مي باشد(استفاده از
نوشیدني ها مستثني مي باشد).
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هنگام برداشتن مواد غذایي توسط مشتریان باید تمهیدات الزم برای عدم شناورسازی قاشق یا انبرک در داخل موادغذایي در نظر گرفته شود.
دمای مواد غذایي باید در میز سلف سرویس رعایت گردد .باید مواد غذایي بالقوه خطرناک در دمای پایین تر از 5درجه سلسیوس یا باالتر از  60درجه سلسیوس نگهداری گردد .در غیر اینصورت باید مواد غذایي كمتر از دو ساعت
در میز سلف سرویس سرو گردد.
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فصل چهارم :بهداشت ابزار و تجهیزات
ماده  24 :بهداشتیخچال ،فریزر و سردخانه
سردخانه ،یخچال و فریزر باید مجهز به دماسنج سالم باشند( در یخچال های فاقد دماسنج ،باید از دماسنج پرتابلبرای كنترل دوره ای دما استفاده گردد).
كلیه یخچال ها و فریزرها باید سالم ،تمیز و فاقد بوی نامطبوع باشد.یخچال های ویتریني باید دارای دماسنج های سالم كه حباب آن روی قشر باالیي كاال قرار گرفته و با آن در تماساست باشد تا كنترل دما میسر گردد.
فریزرها باید قادر به حفظ دمای )( 18 -تا ) ( 24 -درجه سلسیوس یا پایین تر باشند در مراكز عرضه محصوالتغذایي مانند گوشت فروشي و ماهي و امثال آن( به طور كلي با در نظر گرفتن نوسانات دما طي (-مدت فروش كه با
مقادیر كم قابل چشم پوشي است )این دما نباید جز در مورد طبقه باالی فریزر از ( 15درجه سلسیوس باالتر رود.
یخچال های ویتریني برای نگهداری كوتاه مدت كاالهای منجمد طراحي شده اند و محصوالت منجمد مانند ماهينباید مدت زیادی در این یخچال ها نگهداری گردد .در صورت نیاز به نگهداری طوالني باید از فریزر یا سردخانه
استفاده شود.
محصوالت گوشتي خام مانند ماهي و میگو كه غیر منجمد یا تا حدودی رفع انجماد شده را نباید برای انجماد كردندر یخچال ویتریني گذاشت این دستگاه ها فاقد توان الزم جهت انجماد هستند.
" 16آئین كار ساختمان - 7-24 - ،مشخصات سردخانه مواد غذایي باید با استاندارد ملي شماره 1899تاسیسات،
تجهیزات فني بهداشت و نگهداری سردخانه مواد غذائي "مطابقت داشته باشد.
درهای سردخانه باید از داخل و خارج قابل باز شدن باشد.داخل سردخانه به تعداد كافي پالت از جنس فلز زنگ نزن استفاده شده و تمام اجناس داخل ظروف یا پوشش هایمناسب و به تفكیک و مجزا از هم نگهداری گردد .چنانچه از پالت چوبي یا سایر پالت ها استفاده مي گردد باید فاقد
خلل و فرج بوده و دارای سطح صاف و قابل نظافت باشد.
در سردخانه هائي كه ورود و خروج كاال زیاد است در ورودی اتاق های سرد نباید مستقیمأ به محیط خارج سردخانهباز شود و الزم است فضای بسته در جلوی در تعبیه گردد.
در اتاق های سرد چراغ های روشنائي و كلیدهای قطع و وصل آن بایستي از نوع ضد رطوبت و مناسب برای شرایطكار اتاق های مذكور باشد .توصیه میگردد یک چراغ جهت نشان دادن روشن یا خاموش بودن چراغ های داخل اتاق
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سرد بیرون از اتاق و باالی در نصب شود ،پیشنهاد میگردد چراغي به منظور تامین حداقل دید بطور دائم در اتاق
سرد ،روشن باشد.
در اتاق های سرد پریز و فیوز نباید نصب گردد .ضمناً توصیه میشود در صورت امكان از بكار بردن جعبه تقسیم درداخل اتاق های سرد اجتناب گردد ،در صورت اجبار بایستي از جعبه تقسیم از نوع ضد رطوبت استفاده شود.
در سردخانه های ترانزیتي و توزیعي حداقل هر شش ماه یكبار و در سایر انواع سردخانهها پس از هر بار تخلیه ،اتاقمذكور باید گندزدایي و شستشو گردد.
ماده  25 :بهداشت ظروف و تجهیزات:
ظروف مورد استفاده در مراكز باید مناسب برای مواد غذیي ( )Food gradeباشند. ظروف حاوی مواد زیر را نباید برای طبخ یا نگهداری غذاهای با اسیدیته باال ()PH< 4/7مانند سركه ،آبلیمو و امثال آن استفاده نمود.
-1ظروف از جنس سربي یا هر نوع ظروف دارای سرب نظیر ظروف سرامیک و لعاب دار-2ظروف از جنس روی نظیر ظروف گالوانیزه .-3ظروف منبت كاری و دارای تراشه های فلزی .-4ظروف از جنس مس و آلیاژهای مسي نظیر برنج .-5ظروف از جنس چدني .3جنس سطوح و ظروفي كه مواد غذایي در ارتباط مستقیم با آن است باید دارای شرایط زیر باشد:1سالم و فاقد رنگ باشد.-2با دوام ،مقاوم نسبت به خوردگي و غیر جاذب باشد .-3از ضخامت و وزن كافي جهت شستشوی مكرر برخوردار باشد .-4دارای سطح صاف و به آساني قابل تمیز كردن باشد .-5فاقد شكستگي ،درز و شكاف های باز ،ترک ،تراشه ،حفره و عیوب مشابه باشد .-6فاقد زاویه های داخلي تیز ،گوشه ،كنار و شكاف باشد .-7ایجاد طعم یا بو در مواد غذایي ننماید.-8-استفاده از ظروفي كه سطح مینا كاری شده آن در تماس با مواد غذایي است ممنوع است .
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-9استفاده از دیگ و ظروف مسي اندود نشده برای مواد غذایي ممنوع است .بجز در مواردی كه ظروف مسي باروش مناسب و با فلزاتي از قبیل قلع ،استیل و نیكل پوشش داده شده اند بالمانع است( هنگام شستشوی این نوع
ظروف نباید در سطح ظرف خراش ایجاد گردد).
10مس و آلیاژهای مس مانند برنج نبایستي برای تماس با مواد غذایي كه  pHكمتر از  6دارند به عنوان مثالسركه و آب میوه ،استفاده شود.
11چوب های سخت نظیر چوب افرا و چوب های غیرجاذب كه فاقد ترک خوردگي ،شكاف و حفره بوده و سطح آنقابل تمیزكردن باشد را مي توان برای تخته های برش ،بلوک های برش ،میز نانوایي ،شیریني پزی ،ظروفي نظیر
وردنه ،ظروف شیریني ،و نظیر آن استفاده كرد.
12چوب های پرداخت نشده(فاقد سطح صاف و داری خلل و فرج )نبایستي به عنوان سطوح آمادهسازی مواد غذایي( نظیر تحته برش و میز كار) ،پالت و نیز سطوح ذخیره سازی مواد غذایي استفاده گردد.
-13نباید از ابر یا اسفنج برای تمیز كردن سطوح مرتبط با مواد غذایي استفاده گردد .-14ظروف خمیر گیری باید صاف ،تمیز و بدون درز باشد و توصیه مي گردد شیر آب گرم و سرد باالی این ظروفنصب شده باشد.
 در نانوایي ظروف خمیرگیر عالوه بر دارا بودن شریط مندرج در بند ( )14-4-25بهتر است از خمیرگیر متحرک بهمنظور تسهیل در شستشو استفاده گردد.
16- -كلیه وسایل و تجهیزات در قصابي مورد استفاده باید با استاندارد ملي شماره  4851مطابقت داشته باشد.

ماده : 26بهداشت ظروف یكبار مصرف
 ظروف و وسایل یكبار مصرف باید سالم ،تمیز و دارای پروانه ساخت یا ورود برای استفاده در صنایع غذایي باشد.ظروف یكبار مصرف باید در داخل كیسه های پالستیكي تمیز و مستحكم و در بسته نگهداری گردد.ظروف یكبار مصرف باید دور از نور مستقیم خورشید نگهداری گردد. ظروف باید دارای شماره پروانه ساخت یا ورود باشند و متناسب با نوع پروانه برای مواد غذایي سرد یا گرم مورداستفاده قرار گیرند.
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ظروف با جنس انواع پلي استایرن( ظروف یكبار مصرف پالستیكي )نبایستي برای بسته بندی آن دسته از موادغذایي( خوردني و آشامیدني)كه در زمان پر شدن ،نگهداری یا مصرف دمای باالتر از  65درجه سلسیوس دارند
استفاده شوند.
ظروف یكبار مصرف باید عاری از رگه ،سوراخ ریز ،ذرات یا اجسام خارجي ،خراش ،پارگي ،جمع شدگي لبه هایتیز ،بو و حباب باشد.
ماده  27 :بهداشت تخته برش
1استفاده از چوب ،فایبر گالس و سایر تخته های مناسب برای مواد غذایي ) )Food gradeبه عنوان تخته برشمجاز مي باشد.
 2تخته ها یا سطوح برش و كُنده كار كه خراشیده شده اند و دارای ترک و شكاف مي باشد ،باید مجدداً سطح آنبرش داده شود تا بتوان به راحتي آن را تمیز و گندزدایي نمود ،در غیر این صورت باید از استفاده از آن خودداری
گردد.
3باید از تخته برش جداگانه برای خرد كردن یا برش دادن مواد غذایي خام و مواد غذایي پخته یا آماده مصرفاستفاده گردد.
4باید از تخته برش جداگانه برای خردكردن یا برش دادن مرغ ،ماهي و گوشت استفاده گردد در غیر اینصورت بایدپس از هر بار استفاده تمیز و گندزدایي گردد.
5تخته برش باید بعد از استفاده با آب گرم و دترجنت شستشو داده شود و سپس گندزدایي و آبكشي گردد.ماده : 28بهداشت ویترین ،كابینت ،پالت ،قفسه و میزهای كار
1باید كلیه ویترین،كابینت ،پالت ،قفسه و آبچكان و محل نگهداری ظروف قابل نظافت و تمیز باشند و فاصله كف آنها از كف حداقل  15سانتي متر باشد.
2روزنامه ،پارچه ،كاغذ ،مقوا ،حوله ،پارچه روغني یا موارد مشابه را نباید به عنوان آستر برای قفسه ها ،كشو كمدهاو كابینت ها استفاده نمود.
3میز كار باید فاقد هرگونه كشو و قفسه بوده و جنس آن ضد زنگ و قابل نظافت و شستشو باشد.4چنانچه در مراكزی مانند قصابي یا نانوایي از پای كار( زیر پایي )استفاده مي شود باید جنس آن به گونه ای باشدكه قابل نظافت باشد.
5چنانچه در مراكزی مانند گوشت فروشي كه تمیز كردن و پاک كردن ماهي انجام مي گردد میز كارباید دارای حفاظ( شیلد )قابل رویت باشد( امكان رویت توسط مشتری مقدور باشد).
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6پالت ها باید از جنس فلز زنگ نزن بوده ،چنانچه از پالت چوبي یا سایر پالت ها استفاده مي گردد باید فاقد خلل وفرج بوده و دارای سطح صاف و قابل نظافت باشد.
ماده  29 :بهداشت سینک دستشویي و ظرفشویي
1سینک ظرفشویي باید سالم ،فاقد زنگ زدگي و مجهز به شیر آب گرم و سرد بوده و فاضالب آن به داخل مجرایخروجي هدایت گردد.
2برای شستشو ،آبكشي و گندزدایي ظروف و تجهیزات بصورت دستي باید یک ظرفشویي حداقل دو لگنه در قسمتشستشوی ظروف یا آشپزخانه فراهم گردد.
3سینک مخصوص برای شستشوی دست باید مجهز به آب گرم و سرد بوده و صابون مایع و نیز حوله كاغذی یادست خشک كن برقي برای كاركنان در نظر گرفته شود.
4نصب سینک دستشویي و ظرفشویي به صورت مجزا در مراكزی كه افراد به طور مستقیم با مواد غذایي بسته بندینشده در ارتباط هستند و از ابزار و تجهیزات برای پخت ،فرآوری یا برش و قطعه كردن محصوالت غذایي مانند
گوشت و مرغ و امثال آن استفاده مي گردد الزامي است.
ماده : 30حمل و نقل مواد غذایي
 1-30حمل و نقل مواد غذایي در داخل مراكز-1مواد غذایي باید به گونه ای حمل گردد كه كمترین احتمال آلودگي مواد غذایي وجود داشته باشد .-2در صورتي كه برای حمل مواد غذایي در بین طبقات از آسانسور استفاده مي شود باید در هنگامحمل به طور اختصاصي فقط برای مواد غذایي استفاده شود و ورود افراد متفرقه و یا اشیاء آلوده به داخل آن ممنوع
است.
-3هنگام حمل مواد غذایي در بین طبقات ،مواد غذایي آماده مصرف باید دارای پوشش مناسب باشد .-4در صورت استفاده از ترالي برای حمل مواد غذایي باید سطح آن كامال تمیز باشد. 30حمل و نقل مواد غذایي در خارج از مراكز-1درصورت حمل مواد غذایي درخارج از مراكز( سرویس دهي به مشتریان )باید از خودروی حمل مواد غذایياستفاده گردد.
-2در صورت حمل مواد غذایي در خارج از مراكز چنانچه مسافت كوتاه است و نیاز به وسیله نقلیه نیست ،موادغذایي را مي توان در ظروف مناسب و درپوش دار حمل نمود.
-3درصورتي كه از وسایل نقلیه مانند موتور برای حمل مواد غذایي استفاده مي شود باید مجهز به242

محفظه مخصوص و در دار باشد( الزم به ذكر است مواد غذایي باید با ظرف در پوش دار در داخل محفظه قرار گیرد).
-3-30حمل مواد غذایي با استفاده از خودرو ی مخصوص حمل مواد غذایي
-1ماشین های حمل و نقل مواد غذایي متناسب با نوع مواد غذایي باید به وسایل گرمایشي ،سرمایشي مناسبجهت حفظ زنجیره سرد و گرم و نیز دماسنج سالم مجهز باشند.
-2هنگام حمل مواد غذایي بالقوه خطرناک باید در دمای پایین تر از  5درجه سلسیوس یا در دمایباالتر از  60سلسیوس نگهداری گردد.
-3سردخانه ماشین های حمل و نقل مواد غذایي باید برای محصوالت غیر منجمد دارای دمای صفر تا ) ) +4سلسیوس و برای محصوالت منجمد دمای ) ( 18 -تا ) ( 24 -سلسیوس باشد) .
-4سطوحي كه در تماس مستقیم با مواد غذایي است باید به طور مرتب تمیز و گندزدایي گردد .5سطوحي كه در ارتباط مستقیم با مواد غذایي است باید از جنس زنگ نزن باشد( از جنس كارتن یاچوب پرداخته نشده نباشد).
-6باید تمهیدات الزم برای خروج فاضالب حاصل از شستشوی محفظه خودرو( نظیر قرارگیری خودرو در سطوحشیب دار ،شیب كف محفظه ،وجود شیار در كف خودرو)در نظر گرفته شود.
7دمای محفظه حمل مواد غذایي باید یک ساعت قبل از بارگیری به دمای مورد نظر برای حمل مواد غذایي برسد.-8محفظه حمل مواد غذایي باید به گونه ای طراحي گردد كه هیچ گونه نشت هوا وجود نداشته باشد و دما در طولحمل و نقل حفظ گردد.
-9در صورت حمل همزمان محصوالت گرم و سرد یا منجمد باید خودرو دارای محفظه جداگانه برای نگهداریمحصوالت باشد یا از خودروهای جداگانه برای حمل محصوالت استفاده گردد.
-10در هنگام بارگیری باید ترتیب بارگیری محصوالت بر اساس ترتیب تخلیه بار انجام گردد . -11-به منظور ایجادگردش مطلوب هوای سرد بین مواد غذایي باید پالت گذاری به گونه ای باشد كه
فضای خالي بین پالت ها با دیوارها و كف وجود داشته باشد.
 12نقطه بارگیری و تخلیه باید به گونه ای تعیین گردد كه كمترین فاصله را با در خودرو داشته باشد. -13هنگام حمل یخ خوراكي جهت جلوگیری از آلودگي یخ باید در محفظه مخصوص نگهداری یا به صورت بستهبندی حمل گردد.
-14مواد غذایي كه ممنوعیت تماس مستقیم دركنار یخ یا آب را دارند نباید برای سرد كردن در كنار یخ یا آبنگهداری گردند.
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-15قبل از بارگیری مواد غذایي باید توسط متصدی محفظه حمل مواد غذایي به طور كامل موردبررسي قرار گیرد تا از تمیز بودن آن اطمینان حاصل گردد.
 16-استفاده از خودروی حمل مواد غذایي برای حمل سایر محصوالت ممنوع مي باشد .-17در خودروهایي كه دما به صورت خودكار ثبت نمي گردد راننده ماشین های حمل و نقل موادغذایي باید كنترل دماسنج ها را در دو نوبت صبح و بعد از ظهر انجام داده و بر روی فرم های مخصوص نصب شده بر
روی در سردخانه خودرو ثبت نماید.
-18كلیه خودروهایي كه مبادرت به حمل فرآورده های خام دامي مي نمایند ،باید دارای پروانه ازسازمان دامپزشكي باشند.
-19كلیه خودروهایي كه مبادرت به حمل مواد غذایي( بجز فرآورده های خام دامي )مي نمایند ،بایددارای پروانه بهداشتي از معاونت های بهداشتي دانشگاه ها /دانشكده های علوم پزشكي باشند.
-20در حمل و نقل تخم مرغ های خوراكي تازه برای مسافت های طوالني در مناطق گرمسیر و در فصول گرمسال ،باید از وسایل نقلیه سردخانه دار ،مورد تائید سازمان دامپزشكي مانند :واگن های سردخانه دار قطار ،كامیون
های سردخانه دار( دمای صفر تا  7درجه سلسیوس) ،استفاده شود.
-21در ترابری تخم مرغ های خوراكي تازه برای مسافت های كوتاه ،مي توان از كامیون یا وانت،استفاده نمود.
-22راننده خودروی حمل مواد غذایي و كلیه افرادی كه به طور مستقیم در حمل و نقل مواد غذایيدخیل هستند ملزم به دارا بودن كارت بهداشت و گواهینامه دوره آموزشي اصناف مي باشند.
ماده  :31شستشو و گندزدایي سطوح  ،ظروف ،ابزار و تجهیزات مواد غذایي
 1 -31ایمني كاربرد مواد گندزدا-1محصوالت گندزدای مورد استفاده باید دارای پروانه ساخت یا ورود ،تاریخ تولید و انقضا باشد .-2در صورتي كه رقیق سازی ماده گندزدا در ظرف دیگری انجام و نگهداری مي گردد باید ظرف در دار باشد و برروی ظرف برچسب مشخصات گندزدا از جمله تاریخ تهیه و نام ماده گندزدا به صورت مشخص درج گردد.
3مواد گندزدا باید براساس دستورعمل شركت سازنده استفاده و نگهداری گردد .-4قبل از گندزدایي باید كلیه سطوح از اجرام و آلودگي ها پاک گردد و سپس از ماده گندزدا استفادهگردد.
-5هنگام استفاده از مواد گندزدا از تجهیزات حفاظت فردی مانند دستكش و ماسک استفاده گردد .244

-6غلظت محلول گندزدای مورد استفاده باید مطابق با دستورعمل كارخانه سازنده باشد .-7از مخلوط كردن دو ماده گندزدا با هم خودداری گردد .-8مواد گندزدا ،مواد شیمیایي و سموم باید در محفظه یا كابینت مناسب و در دار مجهز به قفل و دور از مواد غذایينگهداری گردد( روی كابینت برچسب مواد شوینده وگندزدا درج گردد).
-2-31دستورعمل شستشوی سطوح ،ظروف ،ابزار و تجهیزات
-1مراحل شستشوی ظروف به شرح ذیل مي باشد :مرحله  1:جداكردن و پاک كردن باقیمانده مواد غذایي.
مرحله  2:شستشو با دترجنت( حداقل دمای آب  45درجه سلسیوس).
مرحله  3:آبكشي ظروف با آب تمیز.
مرحله  5:گندزدایي با مواد گندزدا( مستغرق كردن ظروف در سینک حاوی محلول گندزدا).
مرحله  3:آبكشي ظروف با آب تمیز.
مرحله  6:خشک كردن ظروف و تجهیزات
-2نباید برای خشک كردن ظروف و تجهیزات از دستمال یا حوله استفاده گردد و باید با استفاده ازجریان هوا ظروف خشک گردد.
-3-31گندزدایي ظروف و تجهیزات مواد غذایي باید با استفاده از یكي از روش های زیر انجام
گردد:
-1حداقل به مدت  30ثانیه در آب تمیز و گرم با دمای حداقل  77درجه سلسیوس قرار داده شود .-2حداقل به مدت یک دقیقه در یک محلول تمیز حاوی حداقل  50میلي گرم در لیتر و كمتر از 200میلي گرم در لیتر كلر قابل دسترس نظیر محلول هیپوكلریت قرار داده شود و سپس آبكشي شود.
12میلي گرم در لیتر ید قابل دسترس ) / -3-حداقل به مدت یک دقیقه در یک محلول تمیز(حداقل 5
حاوی كمتر از  25میلي گرم در لیتر ید قرار داده شود و سپس آبكشي شود.
-4جهت استفاده از سایر گندزداهای مورد تائید وزارت مطابق دستورعمل شركت سازنده عمل گردد .-5در صورتي كه از ماشین ظرفشویي برای شستشوی ظروف استفاده مي گردد باید مطابق با دستورعمل شركتسازنده عمل گردد.
چنانچه از دیگ و پاتیل های بزرگ و ظروف ثابت برای طبخ یا فرآوری مواد غذایي استفاده مي
گردد برای شستشوی آن ها باید یک یا چند مورد از تدابیر ذیل با توجه به شرایط مركز در نظر گرفته شود:
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 1در نظر گرفتن شیر تخلیه در كف دیگ ،پاتیل و ظروف بزرگ. 2استفاده از دیگ و پاتیل متحرک جهت شستشو و تخلیه كامل آب و مواد شوینده. 3در نظر گرفتن محل مناسب در آشپزخانه برای شستشوی ظروف بزرگ.-7سطوح و تجهیزاتي كه با مواد غذایي در ارتباط هستند باید تمیز و عاری از هرگونه لک و گرد و غبار باشند.-4ظروف ،تجهیزات و سطوح مرتبط با مواد غذایي باید در موارد زیر تمیز و گندزدایي شوند:-1بعد از هر بار تماس با مواد غذایي خام حیواني نظیر گوشت گاو ،ماهي ،گوشت بره ،مرغ و امثال آن .-2تغییر استفاده وسایل از كار با مواد غذایي خام به كار با مواد غذایي آماده مصرف-3بین كار كردن با میوه یا سبزیجات خام و مواد غذایي بالقوه خطرناک .-4در هر زمان در طول فعالیت كه ممكن است آلودگي رخ داده باشد .-5پس از پایان كار .-6تجهیزاتي كه برای آماده سازی مواد غذایي بالقوه خطرناک استفاده مي شود ،باید در فواصل زماني كمتر از 4ساعت ،تمیز و گندزدایي شوند.
-7تناوب تمیزكردن و گندزدایي وسایل و تجهیزات مورد استفاده برای آماده سازی مواد غذایي با توجه به دمایمحیطي كه وسایل و تجهیزات در آن نگهداری مي گردند به صورت جدول زیر مي باشد:

كلیه سطوح دستگاه ها و تجهیزات پخت و پز ،اجاق ها ،فرها و در مایكروویوها باید حداقل هر  24ساعت تمیز شوند.
-9سطوح تجهیزات پخت و پز كه با مواد غذایي تماس دارند باید عاری از تجمع رسوب چربي ،گرد و خاک و غیرهباشند.
-10كلیه رومیزی ها ،پرده و موارد مشابه باید سالم ،تمیز و بدون لک باشند .-11تجهیزاتي كه بر روی كف ساختمان نصب مي شوند(غیر از آن هایي كه به راحتي قابل جابجایي باشند )یا بایدبه كف ساختمان محكم چسبیده و كامالً مهر و موم و آب بندی شود یا اینكه این تجهیزات باید دارای پایه باشند یا
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بر روی پایه هایي قرار گیرند به نحوی كه قسمت پایین دستگاه تا كف ساختمان حداقل 15سانتي متر فاصله وجود
داشته باشد .این فاصله جهت سهولت دسترسي به منظور تمیز كردن مي باشد.
-12دماسنج های كه جهت اندازه گیری دمای محصوالت غذایي استفاده مي شوند ،باید قبل از استفاده یا ذخیرهسازی تمیز وگندزدایي شوند .همچنین دماسنج هایي كه در داخل یخچال قرار مي گیرند نیز در فواصل زماني
مناسب شستشو و گندزدایي شوند.
ماده  32 :بهداشت موسسات كرایه ظروف مواد غذایي
1در موسسات كرایه ظروف باید در محل نگهداری و انبار ظروف تمهیدات الزم برای شستشوی ظروف از جملهسینک ظرفشویي حداقل دو لگنه یا ماشین ظرفشویي در نظر گرفته شود.
2كلیه ظروف قبل از تحویل به مشتری باید كامال شستشو و گندزدایي گردد.3از تماس ظروف و تجهیزات با اشیاء یا دست آلوده جلوگیری گردد.4محل نگهداری ظروف باید به دور از گرد و غبار ،آلودگي ،حشرات یا جوندگان باشد.5ظروف یكبار مصرف باید بصورت بسته بندی و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری گردد( بسته بندی فاقدسوراخ و پارگي باشد).
ماده  33 :جعبه كمک های اولیه
1لوازم كمک های اولیه در یک جعبه مخصوص یا محفظه مناسب نگهداری شود و دارای برچسبمشخصات باشد.
2حداقل اقالم مورد نیاز در جعبه كمک های اولیه به شرح ذیل مي باشد:یک جفت دستكشچهار عدد گاز استریلیک رول باندیک پماد سوختگيیک عدد قیچيده عدد چسب زخم یک پماد آنتي بیوتیكي(جنتامایسین یا تتراسایكلین)یک ورق  ( 10عدد )قرص مسكن(آسپرین یا استامینوفن ساده)یک شیشه ماده ضدعفوني كننده(بتادین یا ساولن)247

یک عدد صابون یا هر ماده تمیز كننده دست( ترجیحا صابون مایع)مقداری پنبهچند عدد سنجاق قفليدر صورتي كه كاركنان بطور مرتب از داروی خاصي تحت نظر پزشک استفاده مي كنند مي توانند یکورق از داروهای مصرفي خود را در جعبه كمک های اولیه بگذارند.
ماده  34 :خود كنترلي و خود اظهاری بهداشتي
1باید فرایند خود كنترلي و خود اظهاری بهداشتي توسط مدیر مالک یا متصدی بر اساس دستورعملشماره  18039203با عنوان نحوه اجرای خود كنترلي و خود اظهاری بهداشتي مراكز و اماكن عمومي انجام گردد.
2نمونه برداری آب شرب ،مواد غذایي و سطوح باید بر اساس دستورعمل شماره  18039203با عنواننحوه اجرای خود كنترلي و خود اظهاری بهداشتي مراكز و اماكن عمومي انجام گردد.
3نتایج نمونه برداری آب شرب ،مواد غذایي ،سطوح و امثال آن باید در محل موجود باشد.فصل پنجم :بهداشت ساختمان
ماده  35 :نقشه ساختمان
نقشه های ساخت یا بازسازی در مراكز به منظور انطباق با موازین بهداشتي باید مطابق دستورعمل های ابالغي
توسط وزارت به تائید برسد.
ماده  36 :بهداشت آب
1كلیه تاسیسات آبرساني اعم از مخازن ،شبكه توزیع یا چاه آب باید مورد تایید وزارت باشد.-2آب مورد استفاده باید سالم و كیفیت فیزیكي ،شیمیایي و بیولوژیكي آب ،مطابق استاندارد ملي شماره1053و  1011باشد.
3آب آشامیدني بسته بندی شده باید دارای پروانه ساخت بوده و كیفیت آب مطابق استاندارد ملي شماره 6694باشد.
آب معدني باید دارای پروانه ساخت بوده و كیفیت آب مطابق استاندارد ملي شماره  2441باشد.
5آب با فشار كافي و درجه حرارت مورد نیاز در تمام تاسیسات و تجهیزات استفاده كننده از آب دسترس باشد.ماده  37 :بهداشت مخازن ،متعلقات و تاسیسات آب
1در مراكز و موسسات عرضه مواد غذایي نظیر مراكز موقت عرضه مواد غذایي و اماكن بین راهي كه فاقد آب لولهكشي مي باشند و حمل و نقل آب با استفاده از تانكر انجام مي گردد باید بر اساس مقررات بهداشتي ،آب انتقال یافته
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و در یک مخزن بهداشتي مستقر در مركز تخلیه شود .حفظ كلر باقیمانده در مقادیر توصیه 0تا  1پي پي ام و در
محل آبگیری  1تا  2پي پي ام )از محل آبگیری تانكر  /شده( تانكر سیار در محل توزیع5
تا مصرف ضروری است.
2مخزن یا تانكر آب و متعلقات آن باید دارای شرایط و ویژگي های زیر باشد:3موادی كه در ساخت و ساز تانكر توزیع آب و تانكر آب و متعلقاتش در اماكن و مراكز سیار مواد غذایي استفاده ميشود ،باید سالم ،بادوام ،مقاوم در برابر خوردگي ،غیرجاذب ،دارای سطح صاف و قابل تمیز كردن باشد.
4دریچه آبگیری و تخیله آب باید به راحتي بسته شود .تانكر از دریچه ورودی به طرف دریچه خروجي شیب داشتهباشد به نحوی كه بطوركامل زهكشي گردد.
5تانكر آب ،پمپ ها و شیلنگ ها بعد از ساخت و نصب و همچنین بعد از تعمیر یا عدم استفاده طوالني مدت بایدتخلیه ،شستشو و گندزدائي گردند سپس برای انتقال آب آشامیدني مورد استفاده قرار گیرند.
6تانكرها و مخازن آب مورد استفاده در مراكزی كه بصورت فصلي فعالیت مي نمایند و مراكزی كه به دالیلي وقفهدر فعالیت آن ها ایجاد شده است ،باید شستشو و گندزدایي گردند سپس و آبگیری و استفاده گردند.
7تانكر آب ،پمپ ها و شیلنگ هایي كه برای انتقال آب آشامیدني استفاده مي شود نباید برای اهدافدیگری استفاده گردد
8درصورتي كه مخزن آب از جنس پلي پروپیلن یا پلي اتیلن سنگین مناسب مواد غذایي باشد مخزنمذكور باید دور از نور آفتاب و در صورت امكان در محل مسقف مستقر گردد.
9تمام لوله ها و شلنگ های سیستم لوله كشي باید از جنس مورد تایید و قابل تعمیر ساخته شوند.-10به منظور جلوگیری از جریان برگشتي تمهیدات الزم در طراحي سیستم لوله كشي در نظر گرفته شود.ماده  38 :فاضالب
1سیستم جمع آوری و دفع فاضالب باید مورد تایید وزارت باشد.2مراكز باید تمام فاضالب تولیدی را به طریق بهداشتي( چاه جاذب ،تصفیه خانه اختصاصي ،تخلیه به شبكه جمعآوری فاضالب )دفع نمایند .در هر صورت باید از برگشت فاضالب به داخل مراكز غذایي یا به محوطه واحد اجتناب
گردد.
3چنانچه در مراكز موقت و فصلي عرضه مواد غذایي یا مراكز سیار مواد غذایي از تانكر جهت جمع آوری فاضالباستفاده مي شود ،اندازه آن باید  15 %بیش از مخزن یا تانكر تامین آب باشد.
ماده  39 :مشخصات ساختماني مراكز
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1مشخصات دیوار محل طبخ مواد غذایي-1پوشش دیوار محل طبخ( نظیر آشپزخانه ،تولید لبنیات ،تهیه ترشیجات ،شورجات ،عصاره گیری ،نانوایي ،سبزیخردكني ،قهوه خانه ،آبدارخانه ،گرمخانه و امثال آن )باید حداقل تا ارتفاع  270سانتیمتر از جنس سنگ ،سرامیک یا
كاشي سالم به رنگ روشن ،تمیز و قابل نظافت باشد.
-2چنانچه ارتفاع دیوار بیش از  270سانتیمتر است باید تا زیر سقف از جنس سنگ ،سرامیک یا كاشي سالم بهرنگ روشن ،تمیز و قابل نظافت باشد.
-3باید پوشش دیوار اطراف تنور و كباب پز از جنس مصالح نسوز و سالم یا ورق استیل بهسازی شده باشد.-4چنانچه محل طبخ و سالن پذیرایي مشترک باشد( مانند برخي از مراكز طبخ و عرضه كله پاچه )باید پوششهمه محل مطابق محل طبخ و از جنس سنگ ،سرامیک یا كاشي سالم ،تمیز و قابل نظافت باشد.
 2-39مشخصات دیوار محل فرآوری و بسته بندی مواد غذایي-1پوشش دیوار محل فرآوری( نظیر مراكز تولید یخ ،تهیه آبمیوه و بستني و امثال آن )باید حداقل تاارتفاع  270سانتیمتر از جنس سنگ ،سرامیک یا كاشي سالم به رنگ روشن ،تمیز و قابل نظافت باشد.
-2چنانچه ارتفاع دیوار بیش از  270سانتیمتر است باید تا زیر سقف از جنس سنگ ،سرامیک یا كاشي سالم بهرنگ روشن ،تمیز و قابل نظافت باشد.
-3چنانچه محل فرآوری و سالن پذیرایي مشترک باشد باید پوشش همه محل مطابق محل فرآوری و از جنسسنگ ،سرامیک یا كاشي سالم ،تمیز و قابل نظافت باشد.
39مشخصات دیوار محل عرضه محصوالت خام دامي
-1پوشش دیوار محل عرضه محصوالت خام دامي نظیر گوشت ،مرغ ،ماهي باید حداقل تا ارتفاع 270سانتیمتر ازجنس سنگ ،سرامیک یا كاشي سالم به رنگ روشن و قابل نظافت باشد.
-2چنانچه ارتفاع دیوار بیش از  270سانتیمتر است باید تا زیر سقف از جنس سنگ ،سرامیک یا كاشي سالم بهرنگ روشن ،تمیز و قابل نظافت باشد.
-4-39مشخصات دیوار سالن پذیرایي
-1پوشش دیوار سالن پذیرایي باید سالم ،تمیز و قابل نظافت باشد و همچنین بدون رطوبت و نم باشد .-2چنانچه سالن پذیرایي با آشپزخانه یا محل طبخ مشترک باشد باید پوشش سالن پذیرایي مطابق پوشش محلطبخ یا فرآوری باشد.
-3كاربرد تزئینات و نورپردازی در دیوار سالن پذیرایي بالمانع است250

 5-39مشخصات دیوار مراكز عرضه مواد غذایي-1پوشش دیوار مراكز عرضه نظیر خشكبار ،عرضه لبنیات ،ترشیجات ،خوارو بار فروشي و امثال آن باید قابل نظافتباشد و همچنین تمیز ،بدون رطوبت و نم باشد.
-2چنانچه محل عرضه با محل طبخ یا فرآوری مشترک باشد باید پوشش محل عرضه مطابق پوششمحل طبخ یا فرآوری باشد.
-6-39مشخصات دیوار انبار مواد غذایي
پوشش دیوار انبار مواد غذایي ازكف تا زیر سقف از جنس مصالح مقاوم( نظیر سنگ،كاشي ،سیمان و امثال آن) و
قابل نظافت باشد و همچنین تمیز ،بدون رطوبت و نم باشد.
 7-39مشخصات دیوار سردخانه مواد غذایيدیوار سردخانه باید از مصالح صاف ،قابل نظافت ،ضد زنگ و خوردگي ،مقاوم در برابر سرما ،بدون درز و شكاف و تمیز
باشد.
39مشخصات كفمحل طبخ مواد غذایي
-1كف محل طبخ( نظیر آشپزخانه ،تولید لبنیات ،تهیه ترشیجات ،شورجات ،عصاره گیری نانوایي سبزی خردكني،قهوه خانه ،آبدارخانه ،گرمخانه ،شستشوی ظروف و تجهیزات و امثال آن) ،باید از جنس سنگ ،سرامیک یا موزائیک
صاف ،بدون درز و شكستگي و تمیز باشد و دارای شیب مناسب به سمت فاضالب رو باشد.
-2كف باید دارای كف شور به تعداد مورد نیاز و مجهز به شتر گلو بوده و نصب توری ریز روی آن الزامي است.-3استفاده از فرش یا موكت و امثال آن در محل طبخ یا آشپزخانه ممنوع مي باشد.-4نصب ورقه های الستیكي در مجاور سینک ظرفشویي یا یخچال و آبسردكن جهت جلوگیری ازلغزندگي بالمانع است.
-9-39مشخصات كف محل فرآوری مواد غذایي
-1كف محل تهیه ،فرآوری و بسته بندی( نظیر مراكز تولید یخ ،تهیه آبمیوه و بستني و امثال آن )باید از جنسسنگ ،سرامیک یا موزائیک صاف ،بدون درز و شكستگي و تمیز باشد و دارای شیب مناسب به سمت فاضالب رو
باشد.
-2استفاده از فرش یا موكت و امثال آن در محل فرآوری مواد غذایي ممنوع مي باشد. 9-39-3نصب ورقه های الستیكي در مجاور سینک ظرفشویي یا یخچال و آبسردكن جهت جلوگیری ازلغزندگي بالمانع است.
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 10-39مشخصات كف محل عرضه محصوالت خام دامي-1كف محل عرضه محصوالت خام دامي نظیر گوشت ،مرغ ،ماهي باید از جنس سنگ ،سرامیک یا موزاییک صاف،بدون درز و شكستگي ،و تمیز باشد و دارای شیب مناسب به سمت فاضالب رو باشد.
-2استفاده از فرش یا موكت و امثال آن در محل عرضه محصوالت خام دامي ممنوع مي باشد.-3نصب ورقه های الستیكي در مجاور سینک ظرفشویي یا یخچال و آبسردكن جهت جلوگیری ازلغزندگي بالمانع است.
-11-39مشخصات كفسالن پذیرایي
-1پوشش كف سالن پذیرایي باید از جنس مقاوم و قابل نظافت باشد .در صورت استفاده از سطوحناصاف باید رعایت مسایل ایمني مد نظر قرار گیرد.
-2كف سالن پذیرایي باید دارای كف شور به تعداد مورد نیاز ،مجهز به شتر گلو بوده و نصب توری ریز روی آنالزامي است.
-3در صورت استفاده از تكنولوژی مدرن(شستشوی مكانیكي )برای نظافت كف ،نصب كف شور الزامي نیست.-4استفاده از فرش ،موكت و امثال در سالن پذیرایي بالمانع است و باید همواره تمیز باشد و تدابیرالزم به منظور نظافت یا شستشوی آن در نظر گرفته شود.
 12-39مشخصات كفانبار مواد غذایي-1پوشش كف انبار باید از جنس مقاوم ،صاف ،تمیز و قابل نظافت باشد.-2كف انبار باید دارای كف شور به تعداد مورد نیاز و مجهز به شتر گلو بوده و نصب توری ریز روی آن الزامي است.-3درصورت استفاده از تكنولوژی مدرن( شستشوی مكانیكي )برای نظافت كف ،نصب كف شور الزامي نیست.-4استفاده از فرش یا موكت و امثال آن در كف انبار ممنوع مي باشد. 13-39مشخصات كف سردخانه مواد غذایي-1كف سردخانه باید از مصالح صاف ،قابل نظافت ،ضد زنگ و خوردگي و بدون درز و شكاف و تمیز باشد .در كفسردخانه در صورت امكان از نصب كف شور در اتاق های سرد اجتناب شود.
-2در صورت ضرورت نصب كف شور ،دهانه خروجي آن در كف باید درپوش داشته باشد در ضمن نحوه لولهگذاریچنان باشد كه از یخ زدگي و همچنین ورود جانوران موذی به داخل سردخانه جلوگیری شود.
14-39 -مشخصات كف مراكز عرضه مواد غذایي
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-1پوشش كف مراكز عرضه مواد غذایي( نظیر خشكبار ،عرضه لبنیات ،ترشیجات ،خوارو بار فروشي ،عطاری و امثالآن )باید از جنس مقاوم ،صاف ،بدون درز و شكاف و قابل نظافت باشد.
-2وجود كف شور در مراكز عرضه مواد غذایي الزامي نبوده ولي در صورت شستشو نصب كف شور الزامي استبصورتي كه تحت هیچ شرایطي فاضالب تولیدی در محیط رها نگردد.
 39مشخصات سقف محل طبخ مواد غذایي-1سقف محل طبخ( نظیر آشپزخانه ،تولید لبنیات ،تهیه ترشیجات ،شورجات ،عصاره گیری ،نانوایيسبزی خردكني ،قهوه خانه ،آبدارخانه ،گرمخانه و امثال آن )باید بدون درز و شكاف ،به رنگ روشن ،صاف و قابل
نظافت باشد.
-2لوازم تعبیه شده در سقف( برای مثال المپ )باید به گونه ای باشد كه تجمع كثیفي ،تراكم بخارآب و ریزش ذرات به حداقل برسد.
-3در صورت وجود سقف كاذب در آشپزخانه و محل طبخ مواد غذایي باید بدون درز و شكاف ،صاف ،به رنگ روشن،ضد حریق ،رطوبت و قابل نظافت باشد.
 16-39مشخصات سقف محل فرآوری مواد غذایي1در محل فرآوری مواد غذایي(نظیر مراكز تولید یخ ،آبمیوه و بستني و امثال آن )سقف باید بدوندرز و شكاف ،به رنگ روشن ،صاف و قابل نظافت باشد.
2لوازم تعبیه شده در سقف( برای مثال المپ )باید به گونه ای باشد كه تجمع كثیفي ،تراكم بخارآب و ریزش ذرات به حداقل برسد.
3درصورت وجود سقف كاذب باید بدون درز و شكاف ،صاف ،به رنگ روشن ،ضد رطوبت و قابلنظافت باشد.
-17-39مشخصات سقف محل عرضه محصوالت خام دامي
-1سقف محل فرآوری مواد غذایي باید بدون درز و شكاف ،به رنگ روشن ،صاف و قابل نظافت باشد.-2لوازم تعبیه شده در سقف( برای مثال المپ )باید به گونه ای باشد كه تجمع كثیفي ،تراكم بخارآب و ریزش ذرات به حداقل برسد.
-3در صورت وجود سقف كاذب باید بدون درز و شكاف ،صاف ،به رنگ روشن و ضد رطوبت و قابل نظافت باشد.-18-39مشخصات سقف سالن پذیرایي
-1سقف سالن پذیرایي باید تمیز و قابل نظافت باشد.253

-2بكارگیری انواع روش های زیبا سازی و نورپردازی در سقف سالن پذیرایي بالمانع است و بایدهمواره تمیز باشد.
-3استفاده از سقف كاذب در سالن پذیرایي بالمانع است.-4در صورتي سالن پذیرایي و محل طبخ مشترک باشد باید مشخصات سقف سالن پذیرایي مشابهسقف محل طبخ باشد.
 19-39مشخصات سقف انبار مواد غذایي-1سقف انبار باید تمیز ،قابل نظافت و فاقد رطوبت باشد.-2درصورت وجود سقف كاذب در انبار مواد غذایي باید بدون درز و شكاف ،ضد حریق ،رطوبت و قابل نظافت باشد. 20-39مشخصات سقف سردخانه مواد غذایي-1سقف سردخانه باید از مصالح صاف ،قابل نظافت ،ضد زنگ و خوردگي ،بدون درز و شكاف و مقاوم در برابر سرماباشد.
-2در صورت كاربرد سقف كاذب در سردخانه باید تهویه فضای باالی سقف كاذب( فضای ما بین سقف كاذب وسقف اصلي )برای جلوگیری از تقطیر آب در نظر گرفته شود.
-3جهت پوشش سقف سردخانه میتوان از پانلهای پیش ساخته استفاده نمود در این صورت بایدشرایط فني الزم را از نظر مقاومت های سازهای ،حرارتي و رطوبتي دارا باشد.
 21-39مشخصات سقف مراكز عرضه مواد غذایي-1سقف مراكز عرضه باید تمیز و قابل نظافت باشد.-2استفاده از سقف كاذب در مراكز عرضه مواد غذایي بالمانع است.ماده  40 :رستوران در فضای باز
1در رستوران سنتي ،چایخانه ها ،قهوه خانه ،كافه قنادی و امثال آن در نظر گرفتن سالن پذیرایي درفضای باز بالمانع است.
2باید تدابیر الزم جهت جلوگیری از ورود حیوانات اهلي و جوندگان در محل پذیرایي در نظر گرفته شود.3در صورتي كه سالن پذیرایي در فضای باز تعبیه شده است باید نزدیک مراكز تولید آالینده یا ایستگاه های پمپبنزین یا محل پارک خودرو و امثال آن نباشد.
ماده  41 :تهویه
1تهویه در سالن پذیرایي به نحوی صورت گیرد كه همیشه هوای داخل اماكن همواره تازه ،كافي و عاری از بو باشد.254

 7 -2لیتر در ثانیه به ازای هر نفر  / 2-41 -میزان تهویه آشپزخانه حداقل  15تا  25مرتبه تغییر هوا در ساعت یا5در نظر گرفته شود.
3هودهای آشپزخانه كه دارای فن ،فیلتر یا المپ هستند باید مجموعه قطعات در محفظه هود قرار گیرند و هوایآلوده توسط یک كانال به بیرون منتقل گردد.
4هوای خروجي هود و هواكش نباید برای مكان های مجاور ایجاد مزاحمت نماید.5هودها با فیلترهای قابل تعویض یا شستشو و همچنین فن های تخلیه ای باید  100تا  120سانتیمترباالتر از سطح اجاق وكباب پز نصب گردند.
6هنگام تهویه بخشي از هوا باید از هوای تازه بیرون جبران شود كه هوای جبراني باید حدود  80درصد هوایخروجي باشد.
7در صورت اعالم دستورعمل خاص از سوی شركت سازنده در خصوص سیستم تهویه ،هود یا هواكش رعایت آنالزامي است.
8در سالن های پذیرایي تهویه باید به گونه باشد كه امكان تجمع بو و بخارت یا آلودگي وجود نداشتهباشد و به طور كلي سیستم تهویه مصنوعي یا مكانیكي بایستي حداقل  15فوت مكعب در دقیقه  ( 10لیتر در ثانیه
به ازای هر نفر )هوای تازه را تامین نماید.
9در توالت ،حمام و رختكن میزان تهویه باید توسط پنجره ها یا كانال ها انجام گیرد سیستم تهویه15لیتر در ثانیه ) باشد . -تخلیه مكانیكي باید قادر به تعویض هوا حداقل  5مرتبه در ساعت( 18
-10توصیه مي گردد فن های تهویه توالت به واسطه باز و بسته شدن در یا روش شدن المپ بكار بیفتد.-11چرخش هوای توالت ،رختشویي خانه ،حمام ،آشپزخانه و محل جمع آوری زباله مجاز نیست.ماده  42 :دما و رطوبت
1توصیه مي گردد درجه حرارت داخل سالن پذیرایي سر پوشیده بین  25الي  30درجه سلسیوس در نظر گرفتهشود.
2در انبار مواد غذایي همواره باید دمای  21درجه سلسیوس برای نگهداری مواد غذایي خشک و رطوبت نسبي 55درصد تامین گردد.
ماده  :43شدت روشنایي
1شدت روشنایي باید در قسمت آماده سازی ،بسته بندی و طبخ مواد غذایي و قسمت میزهای سلفسرویس حداقل  220لوكس در نظر گرفته شود.
255

2شدت روشنایي در سطوحي كه كاركنان مواد غذایي با وسایل تیز و برنده مانند چاقو ،ساطور ،دستگاه خردكن،چرخ گوشت ،همزن و دستگاه برش ،كار مي كنند حداقل  540لوكس در نظر گرفته شود.
3شدت روشنایي در انبار و سردخانه حداقل  100لوكس در نظر گرفته شود.4شدت روشنایي در قسمت شستشو و ذخیره سازی ظروف و وسایل و تجهیزات حداقل  220لوكس در نظر گرفتهشود.
5شدت روشنایي در سالن پذیرایي حداقل  200تا  220لوكس در نظر گرفته شود.6كلیه منابع نور در قسمت طبخ ،تهیه ،آماده سازی ،حمل و نقل و نگهداری مواد غذایي باید دارایپوشش نشكن باشد.
ماده  44 :صدا
1حداكثر صدا در محیط داخل  50دسي بل در نظر گرفته شود.2كلیه تجهیزات در مراكز باید به گونه ای نصب گردد كه ایجاد سر و صدا یا لرزش ننماید.3هودها و سیستم های تهویه باید به گونه ای نصب گردد كه صدای آن ها ایجاد مزاحمت برای ساكنین منطقه راننماید.
ماده  45 :مشخصات در و پنجره مراكز
1در و پنجره ها باید از جنس مقاوم ،سالم و بدون زنگ زدگي و پوسیدگي باشد.2نصب توری مناسب در پنجره آشپزخانه یا انبار الزامي است.3درصورت استفاده از توری در پنجره محل طبخ مواد غذایي باید متحرک و قابل تعویض یا شستشوباشند.
ماده  46 :سرویس های بهداشتي
1تعداد توالت و دستشویي باید متناسب با تعداد كاركنان برای زن و مرد به صورت جداگانه در نظرگرفته شود.2تعداد توالت برای كاركنان به ازای هر  30نفر یک دستگاه توالت برای مردان و یک دستگاه توالت برای زنان بهصورت مجزا در نظر گرفته شود.
 3تعداد توالت برای مشتریان به ازای هر  200نفر یک دستگاه توالت برای مردان و یک دستگاه توالت برای زنان بهصورت مجزا در نظر گرفته شود و بیش از  200نفر به ازای هر  400نفر یک دستگاه مجزا برای مردان و یک دستگاه
مجزا اضافي برای زنان در نظر گرفته شود.
4برای هر دستگاه توالت یک دستشویي در نظر گرفته شود.256

5توالت كاركنان باید خارج از آشپزخانه یا محل طبخ و فرآوری مواد غذایي باشد.6جهت جلوگیری از ورود حشرات ،آلودگي و كنترل بو در ورودی توالت باید به صورت خودكار بسته گردد.7توالت مشتریان نباید در محلي باشد كه مشتری از محل تهیه ،فرآوری یا حمل و نقل مواد غذایي عبور نماید.8كف سرویس بهداشتي باید از جنس سنگ ،سرامیک یا موزاییک صاف بوده و دارای شیب مناسب باشد.9دیوار سرویس بهداشتي باید تا زیر سقف از جنس سنگ ،سرامیک و كاشي باشد.-10سقف سرویس بهداشتي باید بدون شكاف و قابل نظافت باشد.-11استفاده از سقف كاذب در سرویس های بهداشتي بالمانع است.ماده  47 :پسماند
1برای جمع آوری پسماندها باید زباله دان درپوش دار ،زنگ نزن ،قابل شستشو ،قابل حمل و با حجم مناسب وتعداد كافي موجود باشد.
2زباله دان باید دارای كیسه زباله بوده و در محل مناسبي قرار گرفته و زباله دان و اطراف آن همواره تمیز باشد.3درخصوص پسماندهای مراكز عرضه محصوالت خام دامي مانند گوشت ،مرغ و ماهي باید بر اساس دستورعمل هاو ضوابط سازمان دامپزشكي عمل گردد.
4درصورت وجود جایگاه موقت نگهداری پسماند باید دارای شرایط زیر باشد:5دیوارها از جنس سنگ ،سرامیک و كاشي بوده و قابل شستشو باشد.6دارای كف شور مناسب و توری ریز باشد.7جایگاه مجهز به شیر آب گرم و سرد باشد.8مخازن زباله دردار ،قابل شستشو ،گندزدایي و متحرک بوده و به تعداد كافي موجود باشد.9در و پنجره ها سالم و دارای توری ریز باشد.-10تهویه مناسب داشته باشد.-11جایگاه موقت پسماند همواره تمیز بوده ،و به صورت منظم شستشو و گندزدایي گردد.ماده  48 :كنترل حشرات و جوندگان
1به منظور كنترل حشرات و جوندگان در مراكز باید تمهیدات الزم از جمله نصب توری ،پرده باد ،حشره كش برقي،تهویه مطبوع ،استفاده از آفت كش ها و مواد شیمیایي با توجه به شرایط مركز در نظر گرفته شود.
2باید تمام پنجره های منتهي به فضای باز مجهز به توری باشد.3در قسمت درهای ورودی مي توان از جریان هوا( پرده باد )برای جلوگیری از ورود حشرات استفاده نمود.257

4سوراخ ها ،منافذ ،آب گذرها و سایر مكان هایي كه احتمال دسترسي آفات را بیشتر مي سازد باید كامالً بستهشوند.
5در صورتي كه از دستگاه حشره كش برقي استفاده مي گردد باید دستگاه در ارتفاع حداقل  2متر از كف ساختمانو دور از قسمت های آماده سازی و فرآوری مواد غذایي نصب گردد.
6در صورتي كه از دستگاه حشره كش برقي استفاده مي گردد دستگا هها ی حشره كش برقي باید مجهز به تلهباشند .این دستگاه ها باید بطور منظم تخلیه و تمیز گردد.
7در صورتي كه از روش های شیمیایي ابقایي و طعمه گذاری شیمیایي برای مبارزه با حشرات وجوندگان استفاده مي گردد باید این فرایند توسط شركت های دارای پروانه از معاونت های بهداشتي دانشگاه ها /
دانشكده های علوم پزشكي انجام گردد.
8هنگام استفاده از حشره كش ها و آفت كش ها و سایر مواد دوركننده حشرات باید به دستورات شركت سازندهعمل گردد.
9هنگام استفاده از آفت كش ها باید كلیه نكات ایمني جهت جلوگیری از ایجاد آلودگي افراد ،مواد غذایي و سطوحمرتبط با مواد غذایي رعایت گردد.
-10نگهداری سگ ها ،گربه ها ،پرندگان ،خزندگان و سایر انواع حیوانات زنده در داخل محل های طبخ و فرآوری وعرضه محصوالت خام دامي مجاز نمي باشد.
ماده  49 :ایمني
1فضاهای عمومي و راه پله ها بدون مانع و دارای فضای مناسب و كافي برای تردد باشد.2میزها و صندلي ها فاقد لبه تیز و خشن باشد.3صندلي كودكان تمیز ،بدون لبه و قطعات تیز ،برنده و خشن باشد.4صندلي كودكان مجهز به كمربند ایمني باشد.5كابل تجهیزات برقي سیار و نیز سیم های رابط سالم باشد و عایق سیم ها بدون ساییدگي ،شكستگي و دوشاخه هاسالم باشد.
-6تمام وسایل الكتریكي دارای سیم ارت( اتصال به زمین )باشد و كابل تجهیزات برقي سیار و سیم های رابط دارایرابط سه شاخه برای اتصال به پریز باشد.
7كپسول اطفاء حریق در مناطقي كه احتمال خطر آتش سوزی وجود دارد به درستي بر روی دیوار نصبشده و قابل دسترسي باشد.
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8كاركنان آگاهي الزم در خصوص نحوه استفاده از كپسول اطفاء حریق را داشته باشند.9به منظور جلوگیری از لغزندگي در مناطقي از قبیل جلوی سینک ها ،یخچال ها و دستگاه های یخ ساز از قطعاتالستیكي برای كف استفاده گردد.
-10راه پله ها مجهز به نرده یا حفاظ باشد.-11كف زمین عاری از هر گونه اشیاء و موانع لغزنده ( از قبیل فرش های پاره ،پادری های لغزنده و امثال آن )باشد.-12محل های خروج با عالمت یا تابلو مشخص شده و بدون مانع باشد.-13لیوان ها و ظروف شیشه ای شكسته به صورت جداگانه جمع آوری گردد.-14جهت جلوگیری از وقوع حادثه ،قفسه ها و نیز قفسه بندی های انبار به درستي نصب و ایمن شده باشد.-15دستورعمل نحوه گزارش آتش سوزی و تماس با آتش نشاني در محل مناسب بر روی دیوار نصب شده باشد.ماده  50 :تلفن رسیدگي به شكایات
1تلفن رسیدگي به شكایات وزارت/دانشگاه/دانشكده باید در معرض دید مشتریان نصب گردد.2تلفن رسیدگي به شكایات وزارت همواره و در هر شرایطي بطور واضح از فاصله  10متری قابل رویت و خواندنباشند.
ماده  51 :اطالع رساني آخرین وضعیت بهداشتي رستوران
1آخرین وضعیت بهداشتي رستوران های مشمول سیب سالمت باید از طریق سامانه جامع بازرسي پرینت گرفتهشود و در معرض دید مشتریان نصب گردد .نصب آن توسط مدیر یا متصدی مركز داوطلبانه بوده ولي در صورتي كه
در معرض دید مشتریان قرار گرفت باید مطابق آخرین وضعیت بهداشتي رستوران كه در سامانه ثبت شده باشد .در
صورت مخدوش نمودن و یا تقلب در مفاد آن باید مطابق با فصل پنجم قانون مجازات اسالمي با متخلف برخورد
گردد.
ماده  52 :كاربرد سیستم  HACCPدر مواد غذایي
-1انجام برنامه مطابق  HACCPباید همسو با آیین نامه اجرایي و چک لیست های ابالغي باشد-2انجام برنامه  HACCPباید بر اساس دستورعمل خودكنترلي و خوداظهاری بهداشتي باشد( از یكي از روش هایيكه برای انجام برنامه خودكنترلي و خود اظهاری انجام مي گردد برای انجام برنامه  HACCPاستفاده گردد).
 -3به منظور انجام برنامه  HACCPدر مراكز باید هفت اصل زیر مورد بررسي و تعیین گردد.مشخص نمودن تمامي خطرات بالقوه ،تجزیه و تحلیل خطرات و تعیین اقدامات الزم به منظور3-52
پیشگیری.
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-2تعیین نقاط كنترل بحراني این نقاط شامل كلیه مراحلي از تولید ماده غذائي ،از ماده خام تا محصول نهائي وحتي هنگام فروش به مشتری است كه در آن خطراحتمالي مي تواند كنترل یا حذف گردد .مانند پختن ،سرد كردن،
بسته بندی كردن .برای بیان ساده تر ،نقاط كنترل بحراني ،نقاط یا مراحلي از فرایند است كه مي توان با كنترل آن
ها آلودگي را حذف یا كنترل نمود.
-3تعیین حد یا حدود بحراني برای هر نقطه بحراني برای مثال ،برای یک ماده غذائي پخته ،این روشها ممكن استتلفیق حداقل دما و زمان مورد نیازبرای فرایند پختن باشد تا از حذف هر گونه عامل مضر اطمینان حاصل شود.
-4برقراری سیستم پایش و كنترل برای هر نقطه بحراني این روش ها ممكن است شامل تعیین چگونگي و روشاستفاده از دما و زمان برای پخت محصول باشد.
-5انجام اقدامات اصالحي در مواردی كه سیستم پایش مشخص كند كه نقاط بحراني تحت كنترل نیست .به عنوانمثال ،فرایند مجدد یا معدوم كردن مواد غذائي ،در صورتیكه حداقل دمای الزم برای فرایند پخت اعمال نشده باشد.
تعیین روش هایي به منظور تائید عملكرد كارایي سیستم HACCPبه عنوان مثال ،شیوه هایي كه نشان دهنده
كارائي دما و زمان ثبت شده ،برای اطمینان از عملكرد مناسب واحد پخت باشد .مانند آزمایشات میكروبي.
-7مستندسازی روش ها و ثبت و بایگاني مناسب برای اصول و كاربرد آن ها این واحد اطالعات مكتوب از خطرات وروش های كنترل آن ها ،پایش نیازهای ایمني و اقدامات الزم انجام شده برای تصحیح مشكالت احتمالي را در برمي
گیرد.
ماده  53 :نمونه برداری از مواد خوردني و آشامیدني توسط بازرس
1نمونه باید در مقابل آلودگي خارجي ناشي از هوا ،ظروف و وسایل نمونه برداری و جابجایي هاینامناسب محافظت شود.
2توصیه مي شود برای پیشگیری از نشتي و مخلوط كردن صحیح نمونه در آزمایشگاه ،ظرف نمونه برداری بیش ازسه چهارم پرنگردد.
3اطالعات نمونه به طور كامل و دقیق به شرح ذیل ثبت گردد: 1نام و نام خانوادگي نمونه بردار 2نام نمونه 3نوع نمونه(سنتي /صنعتي) 4نام كارخانه و یا كشور سازنده 5نام كارخانه یا شركت وارد كننده260

 6تاریخ تولید و انقضاء 7سری ساخت 8علت نمونه برداری 9شماره و تاریخ نامه یا فرم ارسال نمونه-10مورد مصرف ( انساني ،صنعتي ،حیواني)
4نمونه برداری باید مطابق با استانداردهای خاص هر فرآورده و با توجه به دستورعمل آزمایشگاه ذیربط انجام گردد.5ثبت دما در زمان نمونه برداری هنگام دریافت نمونه برای تفسیر نتایج آزمایشگاه ضروری مي باشد.6نمونه در ظرف اصلي و به صورت دربسته به آزمایشگاه ارسال شود و در صورتي كه فرآورده به صورت فله مي باشدیا در ظروفي قرار دارد كه برای ارسال به آزمایشگاه خیلي بزرگ است ،بخشي از نمونه در شرایط آسپتیک به ظرف
نمونه برداری استریل منتقل گردد.
7در ظرف نمونه برداری استریل فقط به مدت الزم برای انتقال نمونه باز شده و سپس بالفاصله بسته شود.8در حمل و نقل نمونه ها باید كوشش شود كه شرایط میكروبیولوژیكي و شیمیایي ماده غذایي تغییرننماید.
9حمل نمونه ها به آزمایشگاه باید تا حد ممكن در كوتاه ترین زمان ممكن باشد.-10در صورت امكان نمونه ها به فوریت پس از برداشتن ،مورد آزمایش قرار گیرند.-11چنانچه نمونه مورد نظر از غذاهای خشک و كنسرو ها مي باشد باید در دمای كمتر از  45درجه سلسیوس بهآزمایشگاه منتقل گردد.
-12نمونه مواد غذایي فاسد شدني و غیر منجمد تا هنگام آزمایش در دمای صفر تا  5درجه سلسیوس نگهداریشود.
-13نمونه های منجمد باید تا هنگام آزمایش همچنان به حالت انجماد نگهداری شوند.ماده  54 :بازرسیاز مراكز
-1-54تجهیزات همراه بازرسبا توجه به نوع بازرسي
 1كیف بازرسي 2فرم ها و دستورعمل ها 3كاربن 4انبرک پلمپ261

 5سیم و سرب به مقدار كافي 6شیشه استریل جهت نمونه برداری 7كلمن عایق دار 8ایس پک 9سواب الكل(پنبه های آغشته به الكل)-10پوشش سر كاله یا معادل
-11ابزارهای كنترل نظیر دماسنج و رطوبت سنج ،حتي المقدور نورسنج( لوكس متر) ،تست تعیین میزان
پراكسید در چربي و روغن) ،ید سنج ،كلر سنج ،كدورت سنج
-12لپ تاپ یا تبلت در صورت انجام بازرسي الكترونیكي
-13چک لیست بازرسي
14راهنمای انجام بازرسي
-2تعهدات بازرس در هنگام بازرسي-1بعد از اینكه بازرس بهداشت محیط از واحد صنفي بازدید نمود موظف است قبل از ترک مركز یا امكنه در موردنواقص مشاهده شده با مالک ،مدیر یا متصدی واحد صنفي در خصوص نواقص بحراني و غیر بحراني و تبعات قانوني
آن گفتگو و به طور مناسب اطالع رساني نماید.
-2بازرس موظف است بدون هرگونه تنش و در آرامش كامل اقدامات جایگزین و آموزش های الزم و مهلت قانونيبرای رفع نواقص را به اطالع مالک ،مدیر یا متصدی برساند.
3بازرس موظف است در صورت اخذ امضا در صورتجلسات و فرم های همراه ،عواقب و تبعات قانوني آن را به مدیر،مالک یا متصدی متذكر شود.
این دستورعمل مشتمل بر  54ماده و  6تبصره بوده و از تاریخ ابالغ الزم االجرا مي باشد.

262

 دستورالعمل اجرايی رسیدگی به تخلفات بهداشتی مراکز
تهیه ،تولید ،توزيع ،نگهداری ،حمل و نقل و فروش مواد
خوردنی ،آشامیدنی ،آرايشی ،بهداشتی و اماکن عمومی
مقدمه
در راستای اجرای قانون اصالح ماده  13قانون مواد خوردني ،آشامیدني ،آرایشي و بهداشتي و آیین نامه اجرایـي آن،
دستورالعمل اجرایي رسیدگي به تخلفات بهداشتي مراكز تهیه ،تولید ،توزیع ،نگهداری ،حمل و نقـل و فـروش مـواد
خوردني ،آشامیدني ،آرایشي ،بهداشتي و اماكن عمومي توسط این معاونت برای اجرا ابالغ مي گـردد .معاونـت هـای
بهداشتي دانشگاه ها و دانشكده های علوم پزشكي موظفند در زمینه رسیدگي به تخلفات بهداشـتي مراكـز و امـاكن
مذكور بر اساس این دستور العمل اقدام نمایند.
ماده :1تعاریف
در این دستور العمل اصطالحات ذیل در معاني بیان به كار مي روند:
 -1-1آیین نامه :منظور آیین نامه اجرایي قانون اصالح ماده  13قانون مواد خوردني ،آشامیدني ،آرایشي و بهداشـتي
مصوب  92/3/18مي باشد.
 -2-1تخلف :عبارت است از فعل یا ترک فعلي كه در قوانین مرتبط از جملـه قـانون اصـالح مـاده  13قـانون مـواد
خوردني ،آشامیدني ،آرایشي و بهداشتي و آیین نامه اجرایي و دستورالعمل های آن تخلف و جـرم بهداشـتي تلقـي
شده و طبق قانون مستوجب مجازات مي باشد.
 -3-1بازرسي :به عمل نظارتي گفته مي شود كه هدف از آن بررسي میزان انطباق شرایط موضوع و محل بازرسي بـا
قوانین ،مقررات و الزامات بهداشتي ناشي از آن ها مي باشد.
 -4-1مسئول بهداشت محل :رییس مركز بهداشت استان و شهرستان ،كه در صورت لزوم مي تواند به رئـیس مركـز
بهداشتي درماني شهری /روستایي نیز تفویض اختیار نماید.
-5-1موارد بحراني :مواردی است كه عدم رعایت آن به طور مستقیم موجب به خطر افتادن سالمت انسان گردد.
 -6-1موارد غیر بحراني :مواردی است كه عدم رعایت آن به طور غیر مستقیم بر سالمت انسان اثر دارد.
 -7-1بهره برداری :بكار گیری و استفاده از واحد ،مكان ،قسمت و ابزار و تجهیزات برای موارد تعیین شده.
 -8-1واحد صنفي :هر واحد اقتصادی كه فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افـراد صـنفي
دایر شده باشد ،واحد صنفي شناخته مي شود.
-9-1مكان :به بخشي از واحد صنفي از قبیل آشپزخانه كه به تشخیص مسئول بهداشت محل دارای فعالیت مجـزا و
مستقل مي باشد مكان گفته مي شود.
 -10-1قسمت :شامل مواردی نظیر دستگاه و تجهیزات است كه برای مقاصد خاص از جملـه فـراوری و نگهـداری
مواد غذایي از آن ها استفاده مي شود.
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-11-1تیم بازرسي:گروهي كه شامل اعضای زیر بوده و حضور حداقل یک نماینده از دستگاه نظارت الزامي است:
 نماینده بهداشت محیط مركز بهداشت شهرستان بازرس بهداشت محیط نماینده نیروی انتظامي در صورت نیاز نماینده اتحادیه صنفي در صورت لزوم-12-1نقص قابل رفع در محل :به مواردی اطالق مي گردد كه در طي زمان بازرسـي قابـل اصـالح و رفـع در محـل
باشد.
 -13-1گردش كار اداری :عبارت است از تمام یا بخشي از فرایند بازرسي و فعالیت های بعدی آن.

ماده  :2فرایند اجرایي رسیدگي به نواقص بهداشتي
 -1-2چنانچه در هنگام بازرسي ،نقص بهداشتي مشاهده شده با تذكر بازرس در محل تا پایـان زمـان بازرسـي رفـع
گردد ،باید نقص در گزارش بازرسي با عالمت  +ثبت ،ولي وارد گردش كار اداری نگردد.
 -2-2چنانچه در هنگام بازرسي نقص بهداشتي غیرقابل رفع و یا تكرار نقص بهداشتي قابـل رفـع درمحـل مشـاهده
شود ،باید توسط بازرس با عالمت xثبت و وارد گردش كار اداری گردد( .فرم شماره 18039206 -1در صورت عـدم
تفویض اختیار و فرم شماره 18039206 -2در صورت تفویض اختیار بـه ریـیس مركـز بهداشـتي درمـاني شـهری/
روستایي)
 -3-2در صورت وجود هر یک از نواقص بحراني بر اساس مواد  23 ،22و  26آیـین نامـه و تائیـد مسـئول بهداشـت
محل ،واحد /مكان /قسمت مربوطه با مهلت  48ساعته به منظور رفع نواقص بهداشتي ،غیر فعـال و یـا بطـور موقـت
تعطیل (خارج كردن از سیكل كاری) گردد(.فرم شماره )18039206 -3
 -4-2در صورت وجود هر یک از نواقص غیربحراني بر اساس مواد  23 ، 22و  30آیین نامه ،و تائید مسئول بهداشت
محل ،حداكثر به مدت  60روزبه مالک /مدیر/متصدی مهلت داده مي شود تـا نسـبت بـه رفـع نـواقص بهداشـتي در
مهلت تعیین شده اقدام نماید(.فرم شماره )18039206 -4
 -5-2در صورت رفع نواقص بهداشتي در طي مدت مذكور در بند  3-2و  4-2و یا رفع نواقص بهداشتي بعد از فـک
پلمب ،پس از اعالم كتبي مالک /مدیر /متصدی مبني بر رفـع نـواقص بهداشـتي و انجـام بازرسـي و تائیـد مسـئول
بهداشت محل ،اجازه بهره بـرداری صـادر خواهـد شـد(.فرم هـای شـماره 18039206 -5و  18039206 -6و -7
 18039206و )18039206 -8
تذكر:فرم شماره  18039206 -6در صورت عدم تفویض اختیار و فـرم شـماره  18039206 -7در صـورت تفـویض
اختیار به رییس مركز بهداشتي درماني شهری /روستایي جهت تایید رفع نواقص بهداشتي تكمیل مي گردد.
 -6-2در صورت عدم رفع هر یک از نواقص بحراني بعد از  48ساعت ،واحد /مكان /قسمت مذكور با دسـتور مسـئول
بهداشت محل به مدت حداكثر یک هفته پلمب مي گردد وپرونده مالک /مدیر /متصدی به دادگاه ارجاع مـي گـردد،
فک پلمب منوط به درخواست كتبي مالک /مدیر /متصدی و تایید مسئول بهداشت محل مي باشد و عدم مراجعـه و
تقاضای فک پلمب توسط مالک /مدیر /متصدیبه معنیپذیرش ادامه توقف فعالیت توسط ذی نفع اسـت(.فر م شـماره
 18039206 -9و )18039206 -10
264

 -7-2در صورت عدم رفع نواقص غیر بحرانیپس از مهلت در نظر گرفته شده( حداكثر  60روزه) ،نتیجه بازرسي وارد
گردش كار اداری مي گـردد (.فـرم شـماره 18039206 -12در صـورت عـدم تفـویض اختیـار و فـرم شـماره -13
18039206در صورت تفویض اختیار به رییس مركز بهداشتي درماني شهری /روستایي)
 -8-2در صورت تایید گزارش نواقص بهداشتي غیربحراني توسط مسئول بهداشت محل ،اخطـار تعطیـل 48سـاعته
صادر مي گردد ( .فرم شماره )18039206 -14
 -9-2درصورت عدم رفع نواقص غیربحراني ،واحد با تنظـیم صـورت مجلـس حـداكثر یـک هفتـه تعطیلمـي گـردد
وپرونده مالک /مدیر متصدی به دادگاه ارجاع مي گردد .فک پلمب منوط به درخواست كتبي مالک /مدیر /متصدی و
تایید مسئول بهداشت محل میباشد و عدم مراجعه و تقاضای فک پلمب توسط مالک /مدیر /متصـدیبه معنیپـذیرش
ادامه توقف فعالیت توسط ذی نفع است(.فر م شماره  18039206 -9و )18039206 -11
 -10-2چنانچه طي گردش كار اداری الزم به منظور پلمب ،مالک /مدیر /متصدی نسبت به رفـع نـواقص بهداشـتي
اقدام نماید با تنظیم صورت مجلس و تائید مسئول بهداشت محـل ،واحـد /مكـان /قسـمت مـذكور تعطیـل نخواهـد
شد(.فر م شماره )18039206 -15
 -11-2در صورت فک پلمب غیر قانوني واحد /مكان /قسمت ،پرونده مالک /مدیر /متصدی مربوطه باید به دلیل فک
پلمب غیر قانوني به دادگاه ارجاع گردد .نحوه تعطیل مجدد و بازگشـایي واحـد /مكـان /قسـمت طبـق نظـر دادگـاه
خواهد بود(.فرم شماره )18039206 -16
 -12-2مالک /مدیر /متصدی باید جهت بازگشایي واحد /مكان /قسمت خـود بـه منظـور رفـع نـواقص بهداشـتي از
مسئول بهداشت محل به صورت كتبي درخواست نماید(.فرم شماره )18039206 -17
 -13-2اخذ تعهد محضری ازمالک /مدیر /متصدی مبني بر عدم استفاده از مجوز بازگشـایي واحـد بـه منظـور رفـع
نواقص بهداشتي برای بهره برداری از واحد ( .فرم شماره )18039206 -18
تبصره :بازگشایي مكان /قسمت دارای نقص بهداشتي به منظور رفع نواقص بهداشتي با تایید مسئول بهداشت محـل
مجاز است و نیازی به اخذ تعهد محضری نیست.
 -14-2فک پلمب به منظور رفع نواقص بهداشتي بدون بهره برداری توسط تیم بازرسي ،با تنظیم صـورت مجلـس و
تفهیم موضوع به مالک /مدیر /متصدی انجام مي گردد(.فرم شماره )18039206 -19
 -15-2چنانچه مالک /مدیر /متصدی قبل از دریافت اجازه بهره برداری اقدام به فعالیت نماید ،واحد /مكان /قسـمت
مربوطه مجدداً به مدت دو هفته ،تعطیل خواهد شد و به دلیل بهره برداری غیر مجاز،پرونده مالک /مدیر /متصدی به
دادگاه ارجاع مي گردد (.فرم شماره 18039206 -9و فرم شماره )18039206 -20
 -16-2در تمامي مراحل فوق نصب پالكارد /اطالعیه در صورت لزوم با ذكر علت ،طبق نظر مسئول بهداشـت محـل
انجام مي گردد.
تبصره :در صورتي كه تشخیص داده شود وقوع طغیان /اپیدمي بیماری ،بـه دلیـل عـدم رعایـت مـوازین بهداشـتي
توسط مراكز و اماكن موضوع این دستورالعمل رخ داده است ،پس از اعطای مهلت قانوني واحد مورد نظـر تعطیـل و
پرونده مالک /مدیر /متصدی به دادگاه ارجاع و برای وی درخواست اشـد مجـازات مـي گـردد .در ایـن مـورد نصـب
پالكارد /اطالعیه مبني بر عدم رعایت موازین بهداشتي الزامي مي باشد
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ماده  :3فرایند اجرایي ماده  31آیین نامه
 -1-3جمع آوری و توقیف مواد غذایي فاسد ،تاریخ مصرف گذشته و یا فاقد مجوزهای بهداشتي(مشمول مجوز)
طبق فرم شماره.18039206 -21
-2-3معدوم سازی /ارجاع مواد غذایي فاسد ،تاریخ مصرف گذشته و یـا فاقـد مجوزهـای بهداشتي(مشـمول مجـوز)،
طبق صورت مجلس فرم شماره.18039206 -22
 -3-3ارجاع پرونده متخلف بهداشتي به دادگاه به دلیل عرضه مواد غذایي فاسد ،تـاریخ مصـرف گذشـته و یـا فاقـد
مجوزهای بهداشتي(مشمول مجوز) طبق فرم شماره.18039206 -23
 -4-3درخواست اعالم نظر از سازمان های ذی ربط مبني بر تعیین تكلیفوضعیت مواد غذایي توقیف شده طبق فـرم
شماره.18039206 -24
این دستور العمل مشتمل بر  3ماده و  2تبصره بوده و از تاریخ ابالغ ،الزم االجرا مي باشد.



ماده 2و 3و17و  27قانون اصالح قانون نظام صنفی کشور

در جلسه علني سهشنبه  92 /6 /12مجلس شورای اسالمي تصویب و در تاریخ  1392 /6 /20به تأیید شورای
نگهبان رسیده است.
ماده  2ـ فرد صنفي  :هر شخص حقیقي یا حقوقي كه در یكي از فعالیتهای صنفي اعم از تولید ،تبدیل ،خرید،
فروش ،توزیع ،خدمات و خدمات فني سرمایهگذاری كند و بهعنوان پیشهور و صاحب حرفه و شغل آزاد ،خواه به
شخصه یا با مباشرت دیگران محل كسبي دایر یا وسیله كسبي فراهم آورد و تمام یا قسمتي از كاال ،محصول یا
خدمات خود را بهطور مستقیم یا غیرمستقیم و بهصورت كلي یا جزئي به مصرفكننده عرضه دارد ،فردصنفي
شناختهميشود.
تبصره ـصنوفي كه قانون خاص دارند،ازشمول این قانون مستثني ميباشند .قانون خاص قانوني است كه براساس آن
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نحوه صدورمجوزفعالیت،تنظیم وتنسیق امورواحدهای ذیربط،نظارت،بازرسي ورسیدگي به تخلفات افرادوواحدهای
تحتپوشش آن به صراحت درمتن قانون مربوطه معین ميشود.
ماده  – 3واحد صنفي :هر واحد اقتصادی كه فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشدو توسط فرد یا افراد
صنفي با اخذ پروانه كسب دایر شده باشد ،واحد صنفي شناخته مي شود .
ماده  17ـ افراد صنفي مكلفند قوانین و مقررات جاری كشور ،از جمله قوانین و مقررات صنفي ،انتظامي ،بهداشتي،
ایمني ،حفاظت فني و زیباسازی محیط كار و دستورالعملهای مربوط به نرخگذاری كاالها و خدمات را كه از سوی
مراجع قانوني ذیربط ابالغ ميگردد ،رعایت و اجرا كنند.

ماده  27ـ محل دایرشده بهوسیله هرشخص حقیقي یاحقوقي كه پروانه كسب برای آن صادرنشده است بادرخواست
اتحادیه وتأییداتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامي پلمب ميشود.
تبصره  1ـ قبل از پلمب محل دایر شده ،از ده تا بیست روز به دایركننده مهلت داده ميشود تا كاالهای موجود در
محل را تخلیه كند.
تبصره  2ـ كساني كه پلمب یا الک و مهر محلهای تعطیل شده در اجرای این قانون را بشكنند و محلهای مزبور را
به نحوی از انحاء برای كسب مورد استفاده قرار دهند ،به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسالمي محكوم
خواهند شد.
تبصره  3ـ پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ یک از حقوق صنفي نخواهد شد.
تبصره4ـدرصورت عدم شناسایي یاعدم درخواست پلمب واحدهای صنفي فاقدپروانه كسب ازسوی اتحادیه
مربوط،اتاق اصناف شهرستان ونیروی انتظامي جمهوری اسالمي ایران مكلفندواحدهای فاقدپروانه كسب راشناسایي
وپلمب نمایند.
تبصره 5ـدرموردمشاغل خانگي،سایرمشاغل وتعاونيهای توزیع ومصرف كه براساس قوانین ومقررات دیگری تشكیل
ميشوندبرهمان اساس عمل ميشود.
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 قانون مجازات اسالمی (مرتبط به بهداشت محیطوبهداشت
موادغذايی)
ماده  : 1قانون مجازات اسالمي راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازات و اقدامات تامیني و تربیتي كه در باره
مجرم اعمال مي شود .
ماده : 12مجازات های مقرر در این قانون پنج قسم است
 )1حدود
 )2قصاص
 )3دیات
 )4تعزیرات
 )5مجازاتهای بازدارنده
ماده  : 13حد ،به مجازاتي گفته میشود كه نوع و میزان و كیفیت آن در شرع تعیین شده است
ماده  :14قصاص  :كیفری است كه جاني به آن محكوم مي شود و باید با جنایت او برابر باشد .
ماده  : 15دیه

:مالي است كه از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است

ماده : 16تعزیر  :تادیب و یا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاكم واگذار شده است
از قبیل حبس و جزای نقدی و شالق كه میزان شالق بایستي از مقدار حد كمتر باشد .
ماده  : 17مجازات بازدارنده  :تادیب یا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت
اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعیین میگردد از قبیل حبس ،جزای نقدی ،تعطیل محل
كسب ،لغو پروانه و محرومیت از اقامت در نقطه یا نقاط معیین و مانند آن
 قانون اصالح قانون تعزیرات حكومتي
مصوب  67/12/23مصوب  73/7/19مجمع تشخلیص مصلحت نظام
ماده واحده
باتوجه به ضروت نظارت و كنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگي مراجع قیمت گذاری و توزیع كاال و
اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن ،كلیه امور تعزیرات حكومتي بخش دولتي و غیر دولتي اعم از بازرسي و
نظارت ،رسیدگي و صدور حكم قطعي و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول مي گردد تا بر اساس جرایم و
مجازات های مقرر در قانون تعزیرات حكومتي مصوب  23/12/67اقدام نماید .
موضوع تعزیرات حكومتي امور بهداشتي و درماني در جلسه مورخ  23/12/1367مجمع تشخیص مصلحت نظام
اسالمي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در این زمینه قانون تعزیرات حكومتي امور بهداشتي و درماني در  4فصل
به شرح زیر به تصویب رسید :
فصل اول  :تعزیرات حكومتي خدمات تشخیص و درماني شامل  :مواد  1الي 12
فصل دوم  :تعزیرات توزیع و فروش دارو شیر خشک و ملزوملت پزشكي  ،دندانپزشكي و آزمایشگاهي  :شامل مواد
 31الي 30
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فصل سوم  :تعزیرات تولید،توزیع  ،فروش مواد خوردني  ،آشامیدني  ،آرایشي و بهداشتي  :شامل مواد  31الي 40
فصل چهارم  :سایر مقررات  :شامل مواد  41الي 44

فصل سوم –تعزیزاتتولید،توزیع،فروشموادخوردني،آشامیدني،آرایشیوبهداشتي :
ماده  – 31تولید مواد خوردني  ،آشامیدني  ،آرایشي و بهداشتي كه با عالمت و بسته بندی مشخص به صورت
بازرگاني عرضه مي گردد طبق فهرست ماده  1ایین نامه اجرائي ماده  8و  9مواد خوردني  ،آشامیدني  ،آرایشي و
بهداشتي منوط به اخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي مي باشد و تخلف آن جرم بوده و
متخلف به مجازات های زیر محكوم مي شود:
مرتبه اول – تعطیل واحد تولیدی غیر مجاز بالفاصله و ضبط كاالی تولیدی به نفع دولت .
مرتبه دوم – عالوه بر مجازات های مرتبه اول  ،جریمه نقدی تا مبلغ ده میلیون ریال با توجه به حجم تولید غیر
مجاز .
مرتبه سوم  -عالوه بر مجازات های مرتبه دوم  ،ضبط لوازم تولیدی به نفع دولت .
چنانچه واحد تولیدی مجاز بدون كسب پروانه ساخت اقدام به تولید كاالیي نماید :
مرتبه اول  -تعطیل خط تولید و ضبط كاالی تولیدی به نفع دولت
مرتبه دوم – عالوه بر مجازات های مرتبه اول  ،جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال با توجه به حجم تولید .
مرتبه سوم – عالوه بر مجازاتهای مرتبه دوم  ،تعطیل واحد تولیدی تا مدت  6ماه
ماده  – 36شركت پخش فروشگاه  ،سوپرماركتها  ،تعاونیها و سایر اماكن كه حق فروش یا توزیع كاالی خوردني ،
آشامیدني  ،آرایشي و بهداشتي را دارند مجاز به عرضه و فروش آن دسته از كاالی مشمول قانون مواد خوردني ،
آشامیدني  ،آرایشي و بهداشتي مي باشند كه دارای پروانه ساخت معتبر ورود از وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش
پزشكي باشند تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محكوم مي شود :
الف  -شركت پخش و تعاوني های بزرگ
مرتبه اول – اخطار و ضبط كاال به نفع دولت .
مرتبه دوم – عالوه بر مجازات های مرتبه اول  ،جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال با توجه به حجم كاال .
مرتبه سوم  -عالوه بر مجازات های مرتبه دوم  ،محكومیت مدیر عامل شركت به زندان از یک تا شش ماه .
ب –فروشگاهوسوپرماركتهاوسایراماكن
مرتبه اول – اخطار و ضبط كاال به نفع دولت .
مرتبه دوم – عالوه بر مجازات های مرتبه اول  ،جریمه نقدی تا مبلغ یكصد هزار ریال .
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مرتبه سوم  -عالوه بر مجازات های مرتبه اول  ،جریمه نقدی تا پانصد هزار ریال  .در صورت تكرار  ،تعطیل واحد از
یک تا شش ماه .
ماده  – 37فروشگاه  ،سوپرماركتها  ،تعاوني ها و سایر اماكن باید از عرضه و تحویل كاالی غیر بهداشتي خودداری
نمایند  .عرضه و تحویل كاال با علم به غیر بهداشتي بودن آن تقلب محسوب شده و متقلب به مجازاتهای زیر محكوم
ميشود :
مرتبه اول – اخطار كتبي و ضبط كاال به نفع دولت .
مرتبه دوم – عالوه بر مجازات های مرتبه اول  ،جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال به تناسب حجم كاال .
مرتبه سوم  -عالوه بر مجازات های مرتبه دوم  ،تعطیل واحد از یک تا شش ماه .
ماده  – 39متصدیان و مسئولین كارخانجات و كارگاه ها و مراكز تهیه و توزیع مواد خوردني  ،آشامیدني  ،آرایشي و
بهداشتي  ،اماكن عمومي  ،مراكز بهداشتي درماني  ،مراكز آموزشي و پرورشي  ،محل های نگهدار یو پرورش دام و
طیور و كشتارگاه ها ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطي در محل فعالیت خود مي باشند  .متخلفین از
مفاد این ماده بازاء هر مورد نقص بهداشتي  ،به مجازات های زیر محكوم مي شوند :
مرتبه اول  -جریمه نقدی از مبلغ یک هزار تا پنجاه هزار ریال .
مرتبه دوم – جریمه نقدی از مبلغ دو هزار ریال تا یكصد هزار ریال .
مرتبه سوم  -جریمه نقدی از مبلغ چهار هزار ریال تا دویست هزار ریال .
مرتبه چهارم – عالوه بر مجازاتهای مرتبه سوم  ،زندان از یک تا شش ماه .
تبصره – در صورت عدم رفع نقایص بهداشتي در پایان مهلت مقرر با لغو پروانه كسب متصدی و یا مسئلولین محل
تعطیل خواهد شد و ادامه كار منوط به اخذ پروانه جدید و رفع نقص مي باشد .
ماده  - 41گزارش تخلفات مندرج در این قانون به وسیله ناظرین و بازرسین ویژه ای كه توسط وزارت بهداشت ،
درمان و آموزش پزشكي و یا مدیران عامل سازمانهای منطقه ای بهداشت  ،درمان تعیین مي شوند  ،تهیه مي گردد
.
ماده  – 42كلیه گزارشات تخلفات مندرج در این قانون باید به تائید ناظرین و بازرسین ویژه ای برسد .
ماده  – 43وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي موظف است طور منظم اسامي كاالهای مجاز و غیر مجاز
(خوردني  ،آشامیدني  ،آرایشي و بهداشتي ) را جهت اطالع عموم به نحو مقتضي اعالم نماید .
ماده  – 44اعمال تعزیرات حكومتي موضوع این قانون مانع اجرای مجازاتهای قانوني دیگر نخواهد بود

 مستند -( :شماره  -14374:تاریخ )1376 / 12 / 17 :معاونت محترم بهداشتي  /دانشگاه /دانشكده
علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمانیسالم علیكم
با توجه به مواد  41و  42قانون تعزیرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب سال  1367مجمع تشخیص
مصلحت نظام  ،موارد زیر برای اجرای ماده  39قانون ملكور ابالغ مي گردد .
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 -1ناظر و بازرس ویژه موضوع ماده  ( 41تهیه كننده گزارشات تخلفات ) كارشناس مسئول بهداشت شهرستان
تعیین مي شود .
 -2ناظر و بازرس ویژه موضوع ماده  ( 32مرجع تایید كننده گزارشات تخلفات ) رئیس مركز شهرستان تعیین مي
شود .
 -3مقررات و ضوابط بهداشت محیط مندرج در ماده  39قانون مورد بحث  ،آئین نامه مقررات بهداشتي موضوع ماده
 13قانون مواد خوردني  ،آشامیدني  ،آرایشي و بهداشتي برای هر صنف مي باشد .
معاونت محترم بهداشتي آن دانشگاه  /دانشكده مسئول نظارت بر اجرای این بخشنامه بوده و نتایج حاصله را به
معاونت محترم بهداشتي وزارتخانه اعالم خواهد نمود .دكتر محمد فرهادی  -وزیر

 قانون اصالح تبصره (  ) 1ماده ( ) 688قانون مجازات اسالمي ( تعزیرات )
تشخیص اینكه اقداماتي از قبیل آلوده كردن آب آشامیدني یا توزیع آب آشامیدني آلوده  ،دفع غیر بهداشتي
فضوالت انساني و دامي و مواد زائد  ،ریختن مواد مسموم كننده در رودخانه ها  ،زباله در خیابانها  ،كشتار غیر مجاز
دام  ،ایجاد سر و صدای آزار دهنده  ،استفاده غیر مجاز از فاضالب غیر دامي و یا پساب تصفیه خانه های فاضالب
برای مصارف كشاورزی  ،تخلیه آالینده ها در هوا  ،انتشار پرتوهای یونساز در محیط و … تهدید علیه بهداشت
عمومي است و نیز اعالم جرم علیه اقدام كنندگان مذكور باستثنای كشتار غیر مجاز دام بعهده وزارت بهداشت ،
درمان و آموزش پزشكي و زیر مجموعه مربوطه از جمله آن معاونت محترم  ،و حسب مورد سازمان محیط زیست
بوده و اعالم جرم علیه افراد حقیقي یا حقوقي كه اقدام به كشتار غیر مجاز دام مينماید بعهده سازمان دامپزشكي
خواهد بود ؛
 محو یا شكستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته ها از اماكن دولتي
ماده  - 543هرگاه محل یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمي مهر یا پلمپ شده باشد و یا كسي عالما و
عامدا آن را بشكند یا محو نماید یا عملي مرتكب شود كه در حكم محو یا شكستن پلمپ تلقي شود  ،مرتكب به
حبس از  3ماه تا  2سال محكوم خواهد .
در صورتي كه مستحفظ آن مرتكب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محكوم مي شود و اگر ارتكاب به واسطه
اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداكثر  74ضربه شالق خواهد بود.
 هتک حرمت اشخاص
ماده  – 608توهین به افرادی از قبیل فحاشي و استعمال الفاظ ركیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات
شالق تا ضربه و یا  50000تا  1000000ریال جزای نقدی خواهد بود .
ماده  – 609هر كس با توجه به سمت  ،یكي از رؤسای سه قوه و با معاونین رئیس جمهور یا وزرا یا یكي از
نمایندگان مجلس شورای اسالمي به نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان با قضات یا اعضای دیوار
محاسبات یا كاركنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت های دولتي و شهرداری در حال انجام وظیفه یا به سبب آن
توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا  74ضربه شالق و یا  50000تا  1000000ریال جزای نقدی محكوم
مي شود.
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 ماده  -55وظايف شهرداری ( بند )20
بند  20ماده  -55وظایف شهرداری بشرح ذیل است :
-1ایجاد خیابانها و كوچه ها و میدان ها و باغ های عمومي و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوع
 -2تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومي و مجاری آب ها و فاضالب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و
تأمین آب و روشنایي به وسایل ممكنه
تبصره  – 1سد معابر عمومي و اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومي
برای كسب و یا سكني و یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداری مكلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع
موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق وسیله مأمورین خود رأساً اقدام كند در مورد دكه های منصوب قبل
از تصویب این قانون شهرداری ادعای خسارتي داشته باشند با نظر كمیسیون مقرر در ماده  77نسبت به جبران
خسارات آنها اقدام كند ولي كساني كه بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دكه هائي در معابر عمومي كنند
شهرداری موظف است رأساً و به وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دكهها و رفع سد معبر اقدام كند
اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتي نخواهند داشت

 از وظايف شوراها در ارتباط با مسائل بهداشتی
ماده 68
بند ب  :بررسي و شناخت كمبودها  ،نیازها و نارسایي های موجود در روستا و تهیه طرح و پیشنهادهای اصالحي و
عملي در این زمینه و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط
بند د  :تعیین و توجیه سیاست دولت و تشویق و ترغیب روستائیان جهت اجرای سیاست های مذكور
بند ه  :نظارت و پیگیری اجرای طرحها و پروژه های عمراني اختصاص یافته به روستا
بند و  :همكاری با مسئوالن ذیربط برای احداث  ،اداره  ،نگهداری و بهره برداری از تأسیسات عمومي  ،اقتصادی ،
اجتماعي و رفاهي مورد نیاز روستا در حدود امكانات
بند ز  :كمک رساني و امداد در مواقع بحراني و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیرمترقبه و نیز كمک به
مستمندان و خانواده های بي سرپرست از خودیاری محل .
بند ط  :ایجاد زمینه مناسب جهت اجرای مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و تأمین بهداشت محیط
ماده 69
بند  : 5همكاری با سازمان ها و نهادهای دولتي و ایجاد تسهیالت الزم در جهت ایفای وظایف آن .
بند  : 6مراقبت در اجرای مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تأمین بهداشت محیط
ماده 70
بند الف  :بررسي و آگاهي از مشكالت و كمبودهای اجتماعي  ،فرهنگي  ،آموزشي  ،اقتصادی  ،عمراني  ،بهداشتي و
سایر امور رفاهي بخش و ارائه طرح ها و پیشنهادهای اصالحي به مسئولین اجرایي منطقه
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ماده 71
بند  : 2بررسي و شناخت كمبودها  ،نیازها و نارسایيهای اجتماعي  ،فرهنگي  ،آموزشي  ،بهداشتي  ،اقتصادی و
رفاهي حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصالحي و راهحلهای كاربردی در این زمینه جهت برنامهریزی و
ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط .

بند  : 18نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر
بند  : 19نظارت بر امور تماشاخانه  ،سینماها و دیگر اماكن عمومي كه توسط بخش خصوصي  ،تعاوني و یا دولتي
اداره مي شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب  ،نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق
پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطي جهت جلوگیری از خطر آتشسوزی و مانند آن .
بند  : 20تصویب مقررات الزم جهت اراضي غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومي و عمران و زیبایي
شهر
بند  : 21نظارت بر ایجاد گورستان  ،غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر

 از قانون سازمان دامپزشکی کشور
ماده  : 3وظایف سازمان بشرح زیر است :
الف  :بررسي بیماریهای دامي  ،شناسایي مناطق آلوده و راه سرایت و طرز انتشار بیماریها
ب  :تأمین بهداشت دام كشور از طریق پیشگیری و مبارزه با بیماریهای همه گیر و قرنطینه ای دام
ج  :همكاری با وزارت بهداری در امر مبارزه با بیماریهای مشترک انسان و دام
د  :تأسیس پست های قرنطینه در نوار مرزی و داخل كشور به منظور جلوگیری از سرایت بیماریهای دامي همچنین
كنترل بهداشتي و ورود و خروج دام و فرآورده های خام دامي و نظارت در نقل و انتقال آنها و صدور گواهي
بهداشتي دام و فرآورده های خام دامي كه بخارج صادر مي شود .
هـ  :نظارت بهداشتي چراگاهها  ،مراتع آبشخورها  ،محل نگهداری دام و سایر تأسیسات مربوط به پرورش دام
همچنین نظارت بر كارخانه های تولید خوراک دام از لحاظ بهداشتي .
و  :نظارت بهداشتي كشتارگاه ها و كارخانه های تولید و تهیه فرآورده های خام دامي .
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ماده  – 18بازرسي و معاینه بهداشتي گوشت د ركشتارگاههای كشور از وظایف سازمان است و شهرداری ها و
سازمانهای ذیربط مكلفند پرسنل  ،بودجه و اعتبار الزم را طبق آئین نامه اجرایي این قانون در اختیار سازمان
بگذارند .

 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و آينن نامه اجرايی
قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پانزدهم شهریور مـاه یكهـزار و
سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسالمي تصویب و در تاریخ  /5/7/1385به تایید شورای محترم نگهبان رسید.
ماده  -3هر نوع تبلیغ  ،حمایت  ،تشویق مستقیم و غیر مستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اكیدا
ممنوع است .
ماده – 4سیاستگذاری،نظارتومجوزوارداتانواعمواددخانیصرفاتوسطدولتانجاممیگیرد .
ماده – 5پیامهایسالمتیوزیانهایدخانیاتبایدمصوروحداقلپنجاهدرصد (  ) % 50سطحهرطرفپاكتسیگار ( تولیدی–
وارداتي ) راپوششدهد.
تبصره –استفادهازتعابیرگمراهكنندهمانندمالیم،الیت،سبكومانندآنممنوعاست .
ماده – 9
وزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشكیموظفاستفعالیتهایپیشگیرانه،درمانوتوانبخشیافرادمبتالبهمصرففرآوردههایدخانیوخدما
ت مشاوره ای ترک دخانیات را در خدمات اولیه بهداشتي ادغام و زمینه های گسترش و حمایت از مراكز مشاوره ای
و درماني غیر دولتي ترک مصرف مواد دخا ني را فراهم نماید.

 آيین نامه اجرايی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی
ماده  -1در این آیین نامه اصطالحات زیر در معاني مشروح مربوط به كار مي رود .
 - 1قانون  :قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانیات ( مصوب ) 1385
 - 2ستاد  :ستاد كشوری كنترل و مبارزه با دخانیات
 – 3تبلیغ  :هرگونه فعالیت یا اقدام كه به شكل مستقیم یا غیر مستقیم در معرفي  ،تحریک و تشویق افراد به
خرید و مصرف محصوالت دخاني انجام شود.
 – 4بسته بندی  :محصوالت دخاني عرضه شده در بسته هایي از قبیل پاكت  ،كارتن  ،قوطي و لفافه.
 – 5محصوالت دخاني  :هر ماده یا فرآورده ای كه تمام یا بخشي از ماده خام تشكیل دهنده آن گیاه توتون یا
تنباكو یا مشتقات آن ( به استثنای مواد دارویي مجاز ترک دخانیات به تشخیص وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش
پزشكي ) باشد .
 – 6استعمال دخانیات  :هرگونه مصرف مواد دخاني از قبیل دود كردن  ،مكیدن  ،جویدن یا استنشاق از راه بیني و
دهان.
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 – 7سازمانهای غیر دولتي  :تشكل ها و نهادهای غیر دولتي و مردمي از قبیل انجمن  ،جمعیت ،
كانون،مركز،گروه،مجمع،خانه و موسسه كه توسط گروهي از اشخاص حقیقي یا حقوقي غیر دولتي با رعایت قوانین و
مقررات مربوط تاسیس شده و به تشخیص وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي پیشگیری از استعمال محصوالت
دخاني و یا مبارزه با تولید ،استعمال و ترویج مواد دخاني هدف اصلي یا از جمله اهداف آنها مي باشد
 – 8اماكن عمومي  :محل هایي كه مورد استفاده و مراجعه جمعي یا عموم مردم است از قبیل اماكن متبركه دیني ،
بیمارستانها  ،درمانگاهها  ،سالنهای همایش  ،سینماها  ،فضاهای عمومي  ،مهمانخانه ها  ،و مهمانسراها و
میهمانپذیرها  ،خوراک سراها ( رستورانها )  ،قهوه خانه ها  ،كارخانجات  ،گنجینه ها ( موزه ها )  ،پایانه های
مسافربری  ،فروشگاههای بزرگ  ،اماكن فرهنگي  ،اماكن ورزشي  ،كتابخانه های عمومي  ،مدارس  ،دانشگاهها و
مراكز آموزشي و پژوهشي  ،وسایل نقلیه عمومي  ،موسسات و سازمانهای دولتي و عمومي  ،نهادهای انقالب اسالمي
 ،بانكها و شهرداریها و هر نوع مركز و محل جمعي دیگر .
ماده – 2تبلیغ محصوالت دخاني به هرنحوممنوع است.
ماده – 7بهمنظورحفظسالمت عمومي به یژه محافظت درمقابل استنشاق تحمیلي دودمحصوالت دخاني  ،استعمال
این مواد در اماكن عمومي ممنوع است .
ماده – 8مسئولیت اجرای ممنوعیت استعمال دخانیات دراماكن عمومي و سای اماكن مندرج در قانون با مدیران یا
كار فرمایان یا متصدیان اماكن مربوط است
ماده – 9متصدیان،كارفرمایان و مسئولین اماكن عمومي موظفند تابلوهای هشداردهنده مبني بر ممنوعیت مصرف
محصوالت دخاني در نقاط مناسب و در معرض دید عموم نصب نمایند .
ماده – 10فروش محصوالت دخاني ها به افراد ازطریق اینترنت ودستگاههای خودكار فروش ممنوع است .
ماده – 11فروشنده بایددرصورت مشكوک بودن سن خریدار،مدرک شناسایي مبني برداشتن حداقل (  ) 18سال
سن راازوی تقاضاكند.
ماده – 15كلیه مامورین بهداشتي وسایرمامورین ذیربط دراجرای این قانون موظفندگزارشهای خودرابرحسب
موردجرایم موضوع این قانون برای مراجع ذیصالح ارسال دارند.
تبصره  – 1ماده  - 16فروش محصوالت دخاني بصورت فله ای  ،باز و یا نخي ممنوع است .

تکالیفی که افراد صنفی بايد در واحد های صنفی رعايت نمايند تا
مستوجب جرائم نشوند .
 - 1استعمال هر نوع ماده دخاني ( سیگار  ،قلیان  ،پیپ و  ) ...در اماكن عمومي از قبیل رستورانها  ،قهوه خانه ها ،
سفره خانه های سنتي  ،فضاهای عمومي  ،میهمانخانه ها و مهمانسراها و وسایل نقلیه عمومي و هر نوع مركز و
محل جمعي دیگر ممنوع است و متخلفین برابر قانون محكوم به پرداخت جریمه مي باشند  .مسئولیت اجرای
ممنوعیت استعمال دخانیات در اماكن عمومي با مدیران  ،كارفرمایان یا متصدیان اماكن مربوطه مي باشد.
 - 2متصدیان  ،كارفرمایان و مسئولین این اماكن موظفند تابلوهای هشدار دهنده مبني بر ممنوعیت مصرف
محصوالت دخاني را در نقاط مناسب و در معرض دید عموم نصب نمایند .
 -3تبلیغ محصوالت دخاني به هر نحو ممنوع است و هرگونه فعالیت یا اقدام كه به شكل مستقیم یا غیر مستقیم در
معرفي  ،تحریک و تشویق افراد به خرید و مصرف محصوالت دخاني انجام شود  ،به منزله تبلیغ محسوب مي گردد.
 -4فروش و ع رضه محصوالت دخاني توسط عاملین مجاز نباید به نحوی باشد كه نمایانگر تبلیغ محصوالت دخاني
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برای عموم باشد و متخلفین برابر قانون محكوم به پرداخت جریمه بوده و كلیه محصوالت و وسایل تبلیغي آنها ضبط
خواهد شد .
 -5فروش محصوالت دخاني به افراد زیر 18سال و توسط آنها ممنوع است  .فروشنده باید در صورت مشكوک بودن
سن خریدار  ،مدرک شناسایي مبني بر داشتن حداقل  18سال سن را تقاضا كند .
 -6فروش محصوالت دخاني به صورت فله ای  ،باز یا نخي ممنوع است و متخلفین برابر قانون محكوم به پرداخت
جریمه مي باشند .
 -7كلیه مامورین بهداشتي و سای ر مامورین ذیربط در كلیه مراحل اجرایي عملیات بازرسي از اماكن عمومي موظفند
گزارشهای خود را بر حسب مورد جرایم  ،به مراجع ذیصالح ارسال نمایند .
وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي معاونت سالمت مركز سالمت محیط وكار -دبیر خانه كمیته كشوری
كنترل دخانیات

 مـاده 37برنامـه پنجم توسعه (،فهرست کاالها و اقدامات
آسیب رسان به سالمت و داروهای با احتمال سوء مصرف)
فصل سوم ـ اجتماعي (سالمت ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمي ایران ( 1394ـ
... )1390
ماده37ـ برای پیشگیری و مقابله با بیماریها و عوامل خطرساز سالمتي كه بیشترین هزینه اقتصادی و
اجتماعي را دارند اقدامات زیر انجام ميشود:
الف ـ فهرست اقدامات و كاالهای آسیب رسان به سالمت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و درصد عوارض برای این كاالها در ابتدای هر سال توسط كارگروهي با
مسؤول یت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و با عضویت وزارتخانههای امور اقتصادی و دارائي،
بازرگاني ،رفاه و تأمین اجتماعي و صنایع و معادن و معاونت تعیین و ابالغ ميشود.
ج ـ تبلیغ خدمات و كاالهای تهدیدكننده سالمت كه مصادیق آن ساالنه توسط كارگروه موضوع بند (الف)
این ماده تعیین و اعالم ميشود از سوی كلیه رسانهها ممنوع است.
تبصره ـ عدم رعایت مفاد بند (ج) این ماده مستوجب جزای نقدی از ده میلیون ( )10,000,000ریال تا
یک میلیارد ( )1,000,000,000ریال با حكم مراجع ذیصالح قضائي خواهد بود .در صورت تكرار برای
هر بار حداقل بیست درصد ( )%20به جریمه قبلي اضافه ميشود.

 دستورالعمل اجرايی بند الف ماده  2قانون جامع کنترل و
مبارزه ملی با دخانیات
)تعاريف ،شمول و ويژگیهای تبلیغات مواد دخانی(
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به استناد بند الف ماده  2قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانیات مصوب شهریور ماه  5831مجلس شورای
اسالمي ،دستورالعمل اجرایي تعاریف ،شمول و ویژگي های تبلیغات مواد دخاني به شرح ذیل تعیین مي گردد:
ماده  1-تعاریف :اصطالحات به كار برده شده در این دستورالعمل در معاني مشروح ذیل تعریف مي شود:
-1-1محصول دخاني :هرماده یا فرآورده ای كه تمام یا بخشي از ماده خام تشكیل دهنده آن گیاه توتون یا تنباكو یا
مشتقات آن ) به استثناء مواد دارویي مجاز ترک دخانیات به تشخیص وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي (باشد
. -2-1ابزار مصرف دخانیات :به هرنوع وسیله ای كه به منظور مصرف محصوالت دخاني و شبیه سازی آن بكار مي
رود از قبیل چوب سیگار ،قلیان ،پیپ ،چپق ،كاغذ سیگار ،فیلتر و تجهیزات پیچیدن سیگار و توتون ،سیگار و قلیان
الكتریكي و الكترونیكي و غیره اطالق مي شود .
--3-1كاالی تبلیغي :به هرنوع محصول غیر دخاني از قبیل كاله ،جاسوئیچي ،كیف ،توپ ،لوازم التحریر ،فندک،
پوشش مواد خوراكي ،پوشاک ،لوح فشرده و غیره كه برای تبلیغ ،تشویق و ترویج مواد دخاني بكار مي رود ،اطالق مي
شود.
-4-1تبلیغ وترویج :به هر گونه اقدام كه به شكل مستقیم یا غیر مستقیم برای معرفي محصوالت دخاني و ابزار
مصرف آن و ایجاد تصور ذهني ،جلب توجه ،تحریک و تشویق افراد به خرید و مصرف دخانیات از طرق مختلف ،از
قبیل رسانه های دیداری ،شنیداری ،نوشتاری ،الكترونیكي و هرگونه كارزار رسانه ای از قبیل رادیو ،تلویزیون ،شبكه
های ماهواره ای ،مطبوعات ،سینما ،اینترنت ،اینترانت ،شبكه های صوتي و تصویری ،تارنما ،نمایشگاه ،اسالید ،بانک
های اطالعاتي ،لوح فشرده ،تلفن ،سامانه های پیام كوتاه ،تابلوهای سر در واحدهای صنفي و تولیدات چاپي نظیر
برگه های آگهي نما ،برگه های تبلیغاتي ،دفترچه های راهنما ،بسته بندی برچسب كارت معرفي و آگهي نامه ها،
تراكت ،بروشور ،اطالعیه ،بیلبورد ،بنر ،پوستر ،تابلوهای تبلیغاتي و مانند آنها انجام مي شود و همچنین در معرض دید
عموم گذاشتن ،مصور نمودن و یا نمایش محصوالت دخاني و ابزار مصرف آن در مراكز عرضه و فروش و اماكن
عمومي از قبیل اماكن متبركه دیني ،ستاد كشوری كنترل دخانیات مساجد ،بیمارستان ها ،درمانگاه ها ،سالن های
نمایش ،سینماها ،فضاهای عمومي مهمانخانهها و مهمانسراها و میهمانپذیرها ،خوراكسراها) رستوران ها( ،قهوه خانه
ها ،كارخانجات ،گنجینه ها ) موزه ها( ،پایانه های حمل و نقل و مسافربری ،فروشگاه های بزرگ ،اماكن فرهنگي،
اماكن ورزشي ،تفریحي ،كتابخانه های عمومي ،مدارس ،دانشگاهها و مراكز آموزشي و پژوهشي ،وسایط نقلیه عمومي،
موسسات و سازمانهای دولتي و عمومي ،نهاد های انقالب اسالمي ،بانک ها ،شهرداریها ،میادین ،رویدادهای خاص وهر
نوع مركز و محل جمعي دیگر اطالق مي گردد.
- -1 5دستگاه فروش خودكار :به دستگاههای خودكار اعم از مكانیكي و الكترونیكي عرضه محصوالت وكاالی مورد
نظر اطالق مي شود.
- -6 5محصوالت تخفیف دار :محصوالت دخاني یا غیردخاني كه به همراه خرید مواد دخاني با كاهش قیمت یا
بعنوان هدیه تشویقي ارایه مي شود.
- -7 5خدمات تخفیف دار :هرگونه خدماتي كه به همراه خرید مواد دخاني با كاهش هزینه و یا بصورت رایگان ارایه
مي شود.
- 8-1تعابیر گمراه كننده و محرک :به هرنوع عبارت از قبیل مالیم ،الیت ،سبک ،كم قطران ،كم دود ،بدون دود ،یا
ذكر خصوصیات و مقادیر اجزای محصوالت دخاني و ابزار مصرفي آن با جمالتي نظیر" ساخته شده از بهترین نوع
توتون و تنباكو ،مرغوب ترین نوع فیلتر "و نظیر آن و سایر موارد از این قبیل كه موجب تغییر نگرش مبني بر كم
خطر بودن این محصوالت بشود اطالق مي گردد .تبصره تغییر نام مواد دخاني موجود و یا تولید مواد دخاني جدید با
استفاده از نامهای جذاب  -مرتبط با ارزشهای ملي ،دیني ،ورزشي ،هنری و غیره ،همچنین ثبت نام تجاری) برند(
محصوالت دخاني جدید عالوه بر محصوالت موجود در بازار مصرف به عنوان عامل تشویقي و تبلیغي تلقي مي گردد..
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9-1عامل مجاز توزیع و فروش محصوالت دخاني :شخص حقیقي یا حقوقي است كه با اخذ مجوزهای قانوني نسبتبه خرید و فروش فرآورده های دخاني اقدام مي نماید.
- -10-1عمده فروش :فرد صنفي دارای مجوز عاملیت است كه فرآورده های دخاني را از مبادی اولیه تولید و
تامین ،تهیه و به واحدهای مجاز خرده فروش عرضه مي نماید .ستاد كشوری كنترل دخانیات
- 11-1خرده فروش :فرد صنفي دارای پروانه فروش است كه فراورده های دخاني را از واحدهای عمده فروش تهیه و
به مصرف كننده نهائي عرضه مي كند.
ماده  2هر نوع تبلیغ ،تشویق ،حمایت مستقیم و غیر مستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اكیدا ممنوع-
است.

ماده  3مصاديق تبلیغ ،تشويق و حمايت عبارتند از: -
- -1-2هرگونه تبلیغ ،ترویج ،معرفي و نمایش مستقیم و غیر مستقیم محصوالت دخاني و ابزار مصرف آن و نمایش
استعمال دخانیات توسط اشخاص حقیقي و حقوقي از هر طریق ممكن از قبیل رسانهها ،مناطق فروش و غیره- -
2-2هر گونه اقدام برای ایجاد ارتباط میان رویدادها و مناسبت های فرهنگي ،اجتماعي ،ورزشي و از قبیل آن با
صنایع دخاني ،محصوالت دخاني و ابزار مصرفي آن به روش های مستقیم یا غیر مستقیم
- -3-2تولید ،توزیع و فروش كاالی تبلیغي و محصوالت غیر دخاني از قبیل اسباب بازی ،شیریني ،لوازم التحریر،
تنقالت و یا هرشيء و كاالی دیگر و بسته بندی های مربوطه شبیه به سیگار،سایر مواد دخاني و ابزار مصرف آن -
4-2استفاده از شكل و كاربرد عطر و طعم انواع مواد دخاني در تولید محصوالت خوراكي و غیره و بالعكس
 - -5-2هرگونه حمایت مادی ومعنوی مستقیم و غیر مستقیم تولید كنندگان ،وارد كنندگان ،صادر كنندگان و
عرضه كنندگان محصوالت دخاني و ابزار مصرفي آن از مكان های عمومي) از قبیل باشگاه ها ،اماكن تفریحي و
عمومي و غیره( ،اشخاص یا گروه ها) از قبیل ورزش كاران،
هنرمندان ،سیاستمداران ،نامزدهای انتخاباتي  ،احزاب سیاسي و غیره( ،دستگاه های اجرایي ،سازمانها ،موسسات عام
المنفعه ،خیریه ها و مانند آنها
- -6-2هرگونه حمایت مادی ومعنوی توسط تولید كنندگان و وارد كنندگان از عمده فروشان و خرده فروشان برای
تسهیل و یا تشویق در فروش محصوالت دخاني و ابزار مصرفي آن
- -7-2هرگونه فعالیت تبلیغي مبارزه با دخانیات غیر از مجاری حاكمیتي نظیر وزارت بهداشت ،درمان وآموزش
پزشكي ،دستگاه های مرتبط و سازمانهای مردم نهاد فعال در زمینه مبارزه با ستاد كشوری كنترل دخانیات دخانیات،
توسط تولید كنندگان ،وارد كنندگان ،صادركنندگان و عرضه كنندگان محصوالت دخاني و ابزار مصرف آن
- -8-2دریافت هرگونه كمک عوامل فروش و توزیع مجاز مواد دخاني و ابزار مصرفي آن از صنایع دخاني
- -9-2برگزاری ،مشاركت یا پشتیباني صنایع دخاني از جلسات یا اجتماعات تحت عنوان اجرای كنوانسیون كنترل
دخانیات ،پروتكل ریشه كني تجارت غیر قانوني محصوالت دخاني و قوانین و مقررات مربوط به كنترل دخانیات و
عناوین مشابه دیگر و دعوت از گروه های مرجع و
كاركنان بخش حاكمیتي
- -10-2نمایش صحنه های استعمال دخانیات در كلیه محصوالت نمایشي تولید شده از قبیل فیلم های داخلي و
خارجي ،تئاترها و بازی ها در رسانه ملي ،سینماها ،تولیدات نمایشي خانگي و هر گونه نمایش تصویری
- -11-2نمایش صحنه های استعمال دخانیات در تولید كلیه محصوالت نمایشي از قبیل فیلم ،تئاتر ،بازیهای رایانه
ای ،فیلمهای نمایش خانگي و مانند آنها
- -12-2فروش محصوالت دخاني از طریق دستگاه فروش خودكار ،ارائه كوپن یا كارت الكترونیكي خرید محصوالت
دخاني ،پرداخت هدایا یا محصوالت و خدمات تخفیف دار دخاني و غیردخاني به ازاء خرید محصوالت دخاني یا به
همراه مواد دخاني و هرگونه فروش ویژه دیگر این
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محصوالت توسط عوامل مجاز عمده و خرده فروش
- -13-2استفاده از هر نوع تعابیر گمراه كننده روی بسته بندی و لفاف محصوالت دخاني
- 14-2ارائه نمونه های رایگان از محصوالت دخاني جهت سنجش ذائقه ها و بازاریابي این محصوالت
- -15-2درج هرگونه نام و نشان تجاری شركت های تولید كننده مواد دخاني و نام خاص فرآورده های
دخاني برروی كاالهای تبلیغي ،محصوالت و كاالهای غیر دخاني
ماده  3كلیه اماكن عمومي ذكر شده در بند 4-1این دستورالعمل ،مناطق آزاد تجاری ،بازارچهها و پایانههای مرزی
مشمول ممنوعیت تبلیغات محصوالت دخاني مي باشند.
ماده  5این دستورالعمل در  5ماده و  26بند و  1تبصره در نهمین جلسه ستاد كشوری كنترل و مبارزه با – 5898
به تصویب رسید . /16/دخانیات مورخ__
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قابل ذكر است كلیه مدرسین درس قوانین و مقررات بهداشت محیط و بهداشت مواد غذایي در
آموزشگاه اصناف منابع زیر را مطالعه و مهارت كافي را بدست آورند و این منابع برای فراگیران

نیز جهت مطالعه آزاد ،مفید مي باشد.

 -1منصور  ،جهانگیر:1393قانون جديد آئین دادرسی کیفری ،تهران،ديدار
(شابک)978-600-104-098-6
 -2مهدی پور ،کاظم:1385 ،آنچه الزم است ضابطان دادگستری بدانند ،تهران ،مجمع علمی
و فرهنگی مجد
(شابک)964-7820-91-7
 -3منصور  ،جهانگیر 1393قوانین و مقررات اصناف و اماکن عمومی ،تهران،دوران
(شابک)978-600-6208-49-7

منابع:


برگرفته از مجموع كتب آموزش بهورزی _ بهداشت محیط _ تدوین اداره كل سالمت و محیط و كار،
فصل اول ص  3الي ص  ،26با همكاری یونیسف و اداره كل سالمت محیط و كار



برگرفته از مجموع كتب آموزش بهورزی _ بهداشت محیط _ تدوین اداره كل سالمت و محیط و كار،
بخش دوم ،فصل دوم ص  63الي ص  ،75با همكاری یونیسف و اداره كل سالمت محیط و كار



كتاب بهداشت تهیه شده برای حوزههای علمیه – از انتشارات وزارت بهداری معاونت بهداشتي زیر نظر
دكتر محمدعلي نیلفروشان و ...تاریخ چاپ آذرماه 1363



كتاب چكیدهای از بیماریهای غیرواگیر – گردآورندگان  :دكتر محمدجواد دهقان نیری و…  -انتشارات
مركز بهداشت استان خراسان – تاریخ چاپ 1381



ایمني و حفاظت در محیط كار – برگرفته از جزوه ایمني و حفاظت در محیط كار

حوزه معاونت بهداشتي  -واحد بهداشت دهان و دندان  -تدوین دكتر شاهرخ قیصری كارشناس مسئول بهداشت
دهان و دندان استان فارس


مباني ایمني مواد غذایي برای كاركنان بخش بهداشت -آدامز.م .ترجمي.ی .ترجمه:محمدرضا نور بخـش و
سید احمد خسروی حسیني – مركز سالمت محیط كار – چاپ اول 181
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1375 اصول بهداشت مواد غذایي – دكتر نور دهر ركني – انتشارات دانشگاه تهران – چاپ دوم



( سارا مورتي مورو كارل واالس ترجمهHACCP) راهنمایي كاربردی آنالیز خطرات و نقاط كنترل بحران



1380  دكتر سید علي مرتضوی و همكاران – دانشگاه فردوسي مشهد:
 بخش پزشكي اجتماعي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد،"سالمت و بیماری "دكتر محسن سیدنوزادی



 پریوش حلم سرشت ـ اسماعیل دل پیشه:اصول بهداشت فردی



 دكتر حمید حاتمي: كتاب جامع بهداشت عمومي



بهداشت عمومي برای رشته تربیت معلم ـ آموزش و پرورش



دانشگاه علوم پزشكي تهران،"آموزش بهداشت و ارتقای سالمت"دكتر الهه میرزایي
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