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 فصل اول :

 )جهت مطالعه(بهداشت از ديدگاه اسالم

 خود مراقبتیتعاريف و مفاهیم بهداشت عمومی، اصول بهداشت فردی و 

 : فراگیران درپايان اين فصل بايستی قادرباشند

 آشنا شود . با تاریخچه بهداشت وتعاریف آن-

 دهند. حیراتوض یبهداشت فرد  يمبان-

 مراقبت های از پوست ،مو، گوش، چشم، دست ،پا ودندان را بداند.

 با خود مراقبتي آشنا شوند-

 

 اسالم و بهداشت :

دارد  خوب را شهرونداست كه بهتر از هر مكتبي توان تربیت انسان با خصیصۀ یک  قرآن این ادعای

پس پیروی از آییني كن كه سرشت الهي است و خداوند سرشت ». است فطریچون مقرراتش  

عمل انجام  قرآنشرط رستگاری )دنیوی و اخروی( با هر اعتقادی در «انسان را بر پایۀ آن قرار داده

 میباشد.تقوی درقالب رعایت  صالح

مده كه آ قرآنهشدارهای جدی بسیاری برای پیشگری از صدمه به جسم،روان و جامعۀ انساني در 

ودر آنروز  نباشد و درجاگاه اصلي اش قرارگیرد.مهجوردرجوامع بشری  قرآن برای فهم همه آنها باید

 رسول به شكوۀ امت در پیشگاه رب العزت عرض كند بارالها )تو آگاهي( كه امت من این قرآن را

 «رها كردند بكلي ترک و
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 هشدارهايی درباب سالمت جسم:   -1  

خوردن غذای »نقل شده كه  پیامبرروایتي از « نظر میكند به غذایشانسان پس » :سالمت غذا1-1

مراحل تولید غذا باشد. توقع  براساس این آیه دلیل آن میتواند عدم اطالع از« بازاری رانهي كرده

سالمت جسم و  در بجاست چون غذا "كامال انسانموجود متشخص عاقلي بنام  مواظبت از غذا از

چون آلوده شدن غذا را »دارند  پس این موضوع كه عوام اعتقاد مؤثری است. ل بسیارعام انسانروح 

 .مردود است"كامال  «برایشان پاک است ندیده اند

 

 آب سالم :

« پای خودرا برزمین بكوب )تاچشمه ای ظاهرگردد( این آبي سرد برای شستشو و نوشیدن است»

از آبیكه میخواهید درآن استحمام كنید اول مقداری »این آیه میتواند مؤید این فرمودۀ پیامبرباشد: 

یعني: برای استحمام و شستشوی دست و صورت وغیره باید از آب قابل آشامیدن « بیاشامید

 استفاده شود.

 : آداب غذاخوردن 1-3

این « موقع غذا خوردن لقمۀ كوچک بردارید و لقمه را خوب بجوید»)ع( میفرماید:  علي حضرت 

 چاقيو  پرخوریث كنترل حرص و ولع ناشي از گرسنگي و درنتیجه ممانعت از باع "عمل اوال

باعث تركیب مطلوب غذا با آنزیمهایي كه دردهان ترشح میشود میگردد كه در  هضم "میشود ثانیا

 بهترغذا تأثیر زیادی دارد.

  : اندازۀ غذا خوردن 1-4

غذا بخورید وقتیكه اشتها دارید و دست از غذا خوردن بردارید وقتیكه »)ع( میفرماید:  عليحضرت 

 «هنوز اشتهایتان باقي است

 : سالمت روح -2

 :  یتانکنترل عصب 1 -2

به این  خداوندكنترل عصبانیت و گذشت ازخطاهای دیگران باندازه ای اهمیت دارد كه  قرآندر 

 حافظ:.به قول كردهسوگند یاد  انسانصفت پسندیدۀ 

 با دوستان مروت با دشمنان مدارا     آسایش دو گیتي تفسیر این دو حرف است  
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  اخالق خوش در خانواده: 2 -2

داشتن اخالق خوش در خانواده بیشترین انتظار و توقع اعضاء خانواده است، كه ولي خانواده مسؤل 

 رعایت آن میباشد. 

 حسن خلق در جامعه:2-3

 «   البته شما را در اقتدای به رسول اهلل در اوصاف و افعال نیكو خیر و سعادت بسیار است» 

 :  سالمت جامعه -3

توسط آحاد انسانهاست برای نیل به  شهروندیكه سالمتي جامعه درگرو رعایت مقررات  واضح است

اهمیت بسیاری در حد اعالء قائل شده بعنوان مثال: سفارش  عمل صالحبرای  اسالماین مقصود 

دوری از شرک  -1)):دمیشود میباشتقوی ده فعل از كارهای مثبت الهي كه منجر به به رعایت  أكید

 -6  قتل نفس خودداری از -5 دوری از فواحش  -4خودداری ازقتل فرزند  -3  احسان بوالدین - 2

این راه  - 10 وفای به عهد -9اعتدال در گفتار  -8 از كم فروشيخودداری  -7  نخوردن مال یتیم 

كه ضامن تأمین   راست من است )باتحقیق( از آن پیروی كنید و از روشهای انحرافي دوری كنید((

و »انسانهاست « تعالي»و « رشد»ایجاد محیط مناسب برای  "آسایش و آرامش افراد جامه و نتیجتا

 .«ارش امیدوار است باید نیكو كار شودهركس به لقا و رحمت پروردگ

 انسانها كه به مسائل بهداشتي دارد برای تأثیر بهتر آموزشها در رفتار اسالم باوجود اهمیت فراواني

بر هیچ »درحد توانشان تكلیف خواسته است.  انسانهاباروحیۀ تساهل و تسامح برخورد نموده و از 

 «   كس بیش از توانش تكلیف نیست

 احاديث در رابطه با بهداشت در اسالمآيات و  

پاكیزگي و بهداشت در دین اسالم از اهمیت زیادی برخوردار است. چنانكه آیات شریفه قرآن مجید 

 كند.با تاكید از این موضوع یاد كرده است و مسلمانان را به مراعات آن تشویق مي

 بهداشت فردی:

 پاكیزگان را دوست دارد{(  }خداوند 108والّله یحب المطهرین )سوره توبه/

 است{ مانینشانه ا يزگیاكرم )ص(  }پاك غمبری) پ   مانیالنظافه من اال

 (   1)كنزالعمال/جلد    فیالجنه اال نظ دخلیفتنظفوا  فانه ال  فینظ االسالم

 {زهیمگر شخص پاك شود¬يداخل بهداشت نم رایز دیباش زهیاست، پس پاك زهی}اسالم پاك
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 النظافه    حبی فیرسول اهلل )ص(: ان اهلل نظ قال

 را دوست دارد{ يزگی}رسول خدا )ص( فرمودند: خداوند پاک است و پاك

 االمع الصحه اتیالح يف ریرسول اهلل )ص(:ال خ قال

 {يمگر همراه سالمت ستین يدر زندگ یریخ چی} رسول خدا )ص( فرمودند: ه

 : هیتغذ بهداشت

در جسم  ی! همانا شستن دست قبل از طعام و بعد از آن شفايعل ای}رسول خدا )ص( فرمودند: 

 {شود¬يم یبوده و موجب بركت در روز

پوشش را  طانیش رایز دیو درب ظروف را ببند دی}رسول خدا )ص( فرمودند: ظروف خود را بپوشان

 {كند¬يرا باز نم ای¬و بسته  دارد¬يبرنم

در وسعت  د،یوردن و بعد از آن دستش را بشو}امام صادق )ع( فرمودند: هر كس قبل از غذا خ

 در امان خواهد بود{ يجسم يكرده و از ناراحت ي( زندگشی)آسا

 : طیمح بهداشت

 و راكد، جزء جفا و ظلم است{ ستادهای آب در كردن¬}رسول خدا )ص( فرمودند: بول

 است{ طانیآن خانه ش رایز دینده ی)ع( فرمودند: خاكروبه را پشت درب جا يعل نیرالمومنی}ام

 {برد¬يم نبی از را فقر ها،¬}امام باقر )ع( فرمودند: جاروب كردن خانه

 {شود¬يم ی}امام صادق )ع( فرمودند: جاروكردن آستانه منزل سبب جلب روز

 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

ست از برخورداری از آسایش كامل جسمي، رواني ا سالمت از دیدگاه سازمان جهاني بهداشت عبارت

 و اجتماعي و نه فقط نداشتن بیماری و نقص عضو. 
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     وامل موثر بر سالمتی :ع

 ـ عوامل ژنتیكي و فردی      1

 ـ عوامل محیطي 2

 ـ شیوه های زندگي مردم 3

 ـ وسعت و كیفیت ارائه خدمات 4

ـ عوامل دیگری مانند سطح سواد، وضعیت كشاورزی و تغذیه، سیستم ارتباطات و وسائل ارتباط  5

 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 

، دهان و دندان ، است . بنابراین بهداشت فردی شامل مراقبت و نظافت پوست ، مو ، چشم ، گوش 

 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 

 جلوگیری مي كند .بدن 

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 

موجب تورم و و شكسته شدن سد دفاعي پوست مي شود این مواد به راحتي وارد پوست مي شوند و 

 قرمزی و سوزش و پوسته پوسته شدن پوست دست ها مي شوند .

 مراقبت از پوست 
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ژیم غذایي صحیح و سرشار از ویتامین ها ، تمیز نگه داشتن پوست ، پرهیز از مصرف مواد ر -1

آلرژی زا ، جلوگیری از به وجود آمدن هر گونه زخم و خراش ، اجتناب از آفتاب زدگي ، خود 

ف هر گونه داروی پوستي بدون تجویز پزشک ، دوری از گرد و غبار و آلودگي داری از مصر

 . های محیطي

استفاده از آب و صابون ، پوست را از مواد زائد پاک مي كند . همچنین استفاده از آب گرم  -2

 باعث نرمي و لطافت پوست شده و خستگي را كاهش مي دهد .

 چرب و خشک  استفاده از صابون و شامپوی متناسب با پوست  -3

 جلوگیری از بوی نامطبوع عرق بدن مانند تراشیدن موهای زیر بغل -4

 استفاده از وسایل شخصي مانند تیغ ، حوله و... -5

 جلوگیری از تركاندن جوش های نواحي بیني و اطراف لب باال  -6

 ضدعفوني اطراف جوش تركیده با الكل پس از شستشو با آب گرم و صابون    -7

 بهداشت مو

طریقه دقیق تعیین كردن گروه مو بدین شرح است كه ابتدا سرتان را خوب با آب و صابون و یا 

روز بعد بدون اینكه چیزی به سرتان مالیده باشید ،  3شامپوی مورد مصرف معمولیتان بشویید و 

 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 

ده خشک مي باشد و اگر اثر انگشت شما بر روی كاغذ نازک ، خفیف و به قدر اثر انگشت عرق كر

 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 . 

ماساژ مرتب آن باعث تشدید سرعت جریان خون شده و نیز مانع از جمع برس زدن روزانه موها و 

هفته یک بار اصالح  4 -3شدن گرد و غبار و كثافات در سر مي شود . الزم است موها را تقریبا هر 

 نمود. هنگام خشک كردن موها از حرارت دادن زیاد به موها خودداری شود.

  مراقبت از چشم

 و سالمت چشم یينایب اختالل
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خواندن در نور كم  اینشستن  ونیزیتلو کیشوند. نزد يم ياز مشكل چشم ناش یينایمشكالت ب اكثر

اگرچه  د،یشو يكور نم دیكار ها، هرچقدر هم انجام ده نیدهد. شما با ا ينم رییشما را تغ یينایب

 .دیرا ممكن است تجربه كن یگریمشكالت د

كه دور هستند، با مشكل مواجه  یيایاش دنید یاست كه فرد برا يمعن نیبه ا يوپیم ای ينیب کینزد

هستند با  کیكه نزد یيایاش دنید یاست كه فرد برا يمعن نیبه ا يپروپیه ای ينیاست. دورب

چشم  یزریل يبا جراح يشگیتوان به طور هم يرا م یينایمشكالت ب يمشكل مواجه است. بعض

 .رداصالح ك

 يعدس راتییتغ لیبه دل نیاست. ا عیشا اریسن بس شیبا افزا کینزد یایاش دنید یبرا يناتوان

 شود. يم دایپ ازین يسالگ 45مطالعات به طور معمول پس از  نکیچشم است. به ع

 برد. يم نیفرد را از ب یينایب جیوجود دارد كه به تدر يمشكالت

و دارو باشد.  زریل ای يتواند شامل جراح يفشار داخل چشم است. درمان م شیافزا یماریب گلوكوم

 يچشم م نهیمهم است. در معا اریشود، بس یينایاز آن كه باعث از دست دادن ب شیدرمان گلوكوم پ

 ( آزمون كرد.اهیتوان چشم را از نظر گلوكوم )آب س

درست  هیشود، است. اگر شبك يگفته م هیآهسته ته چشم كه به آن شبك بیشدن ماكوال تخر دژنره

دژنره شدن  شرفتیكند كردن پ یاز چشم نخواهد گرفت. برا يكار نكند مغز شما اطالعات درست

 شود. يچشم مشخص م نهیاست و تنها با معا عیمشكل شا نیوجود دارد. ا یيها درمانماكوال

و  عیسر یسن است كه امروزه درمان ها شیهمراه با افزا عیاز مشكالت شا دیآب مروار ای كاتاراكت

 دارد. يآسان

 دهیمشكالت آموزش د نیا صیچشم و تشخ نهیمعا یبرا يسنج یينایپزشكان و متخصصان ب چشم

 اند.

 

 چشم يمنیا

خطرناک فرابنفش نور  یچشم خود را از پرتوها دی. بادیكه فقط دو چشم دار دیداشته باش ادی به

كه از عبور  يآفتاب یها نکی. از عدیكن يهمانطور كه پوست خود را حفظ م دیحفط كن دیخورش

. در هنگام دییكنند استفاده نما يم یری(، جلوگUVBو  UVA) ای Bو  Aبنفش  یاشعه ماورا

مراقب چشم تان  دیكنند با ياستفاده م يپرتاب سکید ایكه از توپ  یيورزش ها خصوصورزش به 
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 يبدون محافظ لذت بخش تر باشد ول یباز دی. شادیاز محافظ چشم مناسب استفاده كن دیبا دویباش

 .دیخر يچشم را به جان م بیخطر آس

رعایت عادات بهداشتي در سالمتي چشم انسان بي نهایت اهمیت دارد این عادات شامل تفریح در 

و خواب كافي است .  Aهوای آزاد ، غذای متناسب حاوی ویتامین های مختلف به ویژه ویتامین 

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. 

وب كبریت ، خالل دندان و سایر وسایل نوک تیز هیچ گاه برای تمیز كردن مجرای شنوایي از چ

 استفاده نكنید. 

گوش پاک كن ها بیش ازآن كه به گوش ما خدمت كنند خیانت مي كنند . آنها جرمي را كه 

با فشار بداخل گوش بر مي گردانند و كانال شنوایي  را خودش بطور طبیعي از گوش خارج مي شود

الیاف ظریف پنبه ممكن است از گوش پاک كن جدا شده و  را كم كم مسدود مي كنند مضافا اینكه

به فتیله شدن و تجمع ضایعات در پشت پرده گوش كمک كند و منجر به نارسایي و كم شنوایي 

 گردد .

 .گردداز محافظ های شنوایي استفاده  كردن بایستيهنگام شنا درضمن ،

 ف در گوش خودداری شود.بدون تجویز پزشک از بكار بردن دارو و ریختن قطره های مختل

 بهداشت دهان و دندان

 استفاده از رژیم غذایي كه مقدار مواد قندی آن متناسب بوده و نیز ویتامین ها  -1

 خودداری از شكستن هر گونه مواد خوراكي سخت   -2

 اقل سالي یک بار به دندانپزشک نشان دهید. حددندانها را گاه به گاه یا  -3
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 استفاده از نخ دندان  -4

 غذا خوردن دستها قبل ازشستشوی  -5

 مراجعه به پزشک در موارد الزم -6

 

 

 

 بهداشت دست 

 یها كروبیشود. م يافراد منتقل م نیب ياز راه تماس بدن یریشگیقابل پ یاز عفونت ها یاریبس -7

ساعت فعال  نیتا چند ایاش گریپله و د یها لهیدر، م رهیپوست، دستگ یتوانند رو يمختلف م

كاهش  یبرا دی، با ستیكنند ممكن ن يلمس م گرانیكه د یيایبمانند. از آن جا كه عدم لمس اش

 . میها پاک كن كروبیم نیعفونت، دست ها را از ا لانتقا

با  هیثان 45راه حفاظت در مقابل عفونت است، حتما دست خود را حداقل  نیدست ها بهتر شستن -8

 . ندیشو يتر نم شیب هیثان 10تا  5اكثر افراد دست خود را  دییآب گرم و صابون بشو

 یرو یو باكتر روسیتواند و يشده است كه م دیتول يالكل هیبا پا یكننده ها يضد عفون امروزه -9

توان  يم يافراد را آزرده سازد ول يكننده ها ممكن است پوست بعض يضد عفون نیپوست را بكشد. ا

 كرد. یداریمحافظ پوست هستند را خر ونیلوس یكه حاو يانواع

حفاظت  ی. برادیواضح از آب و صابون استفاده كن يفیپاک كردن كث یاست كه برا نیما ا هیتوص  -10

كننده دست با  ياز آماده كردن غذا دست ها را ضد عفون شیبهتر خود و خانواده تان از عفونت پ
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بار در روز  2تا 1 دیتوان يمحافظت از پوست دست خود م ی. عالوه بر آن برادییبشو يالكل هیپا

 .دیدست استفاده كن ونیلوس

 

 بهداشت پا :

 شستشوی روزانه پاها و جوراب ها  -1

 استفاده از كفش مناسب  -2

 كوتاه كردن ناخن پاها  -3

 دو عارضه مهم در رابطه با بهداشت پا :

 : عارضه ای است كه در اثر كفش های نامناسب و تنگ پدید مي آید .  میخچه

 : در اثر عدم نظافت و شستشوی پاها اتفاق مي افتد .  ترك پا

 رعايت اصول بهداشت فردی قبل از شروع بکار:
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 استحمام روزانه جهت زدودن آلودگیها از سطح بدن 

 بیل در آقایانپاكیزه، كوتاه و مرتب نمودن ناخن ها، موها و ریش و س 

   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 

 ویض دستكش ها پس از هربار تماس با وسایل و ابزار و وسایل كار.پس از دور انداختن دستكش ها تع

دست ها را با آب و صابون شسته و بوسیله محلول ضدعفوني كننده گندزدایي نموده سپس دستكش نو 

 استفاده شود.

 وده بدن مثل گوش و در هنگام كار از خاراندن پوست صورت، موی سر و سابر اعضاء بدن و قسمتهای آل

 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 . 

    گردد . هر چند وقت یكبار دیوار و كف حمام با مواد شوینده و ضد عفوني كننده مناسب نظافت

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 

همچنین نصب توری   استفاده نمایید تا از انتقال آلودگي های كف زمین به پاها جلوگیری شود .

 .در پنجره حمام الزامي است 16نمره ریز 

 

 راهنمای خود مراقبتی

خودمان از خودمان  میریبگ ادیاست كه ما  نیگام اول سالمت است. گام اول سالمت، هم ،يخودمراقبت

 65 نی. بمیمراقبت كن



15 

 

 يعنیاست؛  يخودمراقبت نیشود، محصول هم يكه به سالمت ما منجر م یيدرصد از مراقبت ها 85 تا

 كه خود یيها تیفعال

 ایمان  یماریدرمان ب ،یماریمان به ب یاز ابتال یریشگیسالمت مان، پ یارتقا ایحفظ  یخانواده مان برا ای

را بر عهده  ينقش مراقبت نیخانواده، معموال مادران مهم تر یاعضا نی. بمیده يم انجام كاهش عوارض آن

 دارند.

و كاهش  یيجز یهایو ناخوش  های ماریدر ب يخودمراقبت یبرا ازیدانش مورد ن هیبخش ارا نیاز ا  هدف

 است. مارستانیو ب يدرمان يبه مراكز بهداشت یرضروریغ یمراجعه ها

 (ی)آلرژ تیو حساس یسرماخوردگ یداروها

به نظر  يتواند مثل سرماخوردگ يشده، م جادیا یكه به علت آلرژ زشیگرفته و چشمان قرمز با آبر ينیب

 یكه برا یيداروها بیبدون نسخه در داروخانه ها از ترك یاز داروها یاریمتفاوتند. بس یماریدو ب يول دیایب

 نیرا رفع كنند. اغلب ا كلشده اند تا بتوانند هر دو مش  لیمناسب هستند تشك یو آلرژ يسرماخوردگ

در خود  يبیترك ریغ یبا داروها سهیاز موارد موثر در مقا یشده اند كه دوز كمتر بیترك یداروها طور

 هستند .  نیستامیه يكامال آنت ایهم وجود دارند كه كامال ضد احتقان  یبدون نسخه ا یدارند. البته داروها

( و به یماریشده )ب جادیامر به مشكل ا نیداروها متفاوت است. ا بیترك ایخاص  یافراد به داروها پاسخ

دكتر  ایمشورت با پزشک  لهیبه وس دیتوان يدارد . شما م يشده بستگ زیتجو یواكنش بدن ما به دارو

 . دیمناسب را مصرف كن یداروساز دارو

 

 

 

 

 ؟ میمصرف کن کیوتیب یآنت یو چه زمان چگونه

از  يناش هایماریاز ب یاریدهد. بس يانگل ها رخ م ایها  روسیها، و یاغلب به دنبال مواجهه با باكتر عفونت

 يهستند. درمان اختصاص تیآنفلوانزاو گاستروآنتر ،يها شامل سرماخوردگ یماریب نیها هستند ا روسیو

بهبود  يعفونت ها اغلب پس از چند روز بدون درمان اختصاص نیوجود ندارد و ا يروسیو یعفونت ها یبرا

هستند.  دیدارند مف يابیكه عفونت باكتر یهستند كه در درمان افراد یيها داروها کیوتیب ي. آنتابندی يم

 يشوند. آنت يها، گلو، گوش و پوست مشاهده م نوسیادرار، س ه،یدر ر عیبه طور شا یيایباكتر یونت هاعف
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 يبدن فرصت م يدفاع ستمیبه س بیترت نیكنند و به ا يممتوقف  ایها را كند  یها رشد باكتر کیوتیب

 یكه برا دیشو يشود متوجه م يم زیتجو کیوتیب يشما آنت یكه برا يدهند كه با عفونت بجنگد. هنگام

شده را بر اساس دستور  زیتجو یمهم است كه همه دارو اریشده است. بس زیتجو يتعداد روز مشخص

 شهیعفونت كامال ر د،یكامل نكرده و فقط چند روز دارو را مصرف كن ا. اگر شما دوره درمان ردیمصرف كن

 كند.  جادیا یتر شیب شود و ممكن است عفونت دوباره برگردد و مشكالت يكن نم

كنند، در  يحمله م یاز باكتر يبه نوع خاص يها را بكشند. بعض یتوانند همه باكتر يها نم کیوتیب يآنت

 يكیوتیب يكند آنت يكشند. پزشک شما تالش م يها را م یاز باكتر یتر عیوس فیط گرید يكه بعض يحال

 يها به آنت یباكتر ریسااز مقاومت  بیترت نیشما باشد و به ا یماریعامل ب یانتخاب كند كه مختص باكتر

ها  کیوتیب ياست آنت ازیكه ن يمهم است كه تنها زمان اریبس لیدل نیكند. به هم يم یریها جلوگ کیوتیب

 مصرف شوند. 

 .دیكن یخود دار دایپزشک اك زیبدون تجو کیوتیب يبا آنت ياز خود درمان

 یروسيو یعفونت ها گريو د آنفلوآنزا

ها شامل  روسیو نی. اندیگو يم يكنند كه به آن پنومون جادیا هیتوانند عفونت ر يها م روسیو يبعض

قطره  زیها با استنشاق ر روسیو نیپرندگان و ... هستند. ا یآنفلوآنزا روسیسارس و و روسیآنفلوآنزا، و

ها سرفه شده است به  نآ یكه رو یيایبا لمس اش گرانیشوند. د يعطسه فرد مبتال منتقل م ایسرفه  یها

و  دییآن است كه  دست خود را بشو يدفاع شما در برابر هر عفونت نیشوند. بهتر يقطره ها آلوده م زیر نیا

 .  دیدست استفاده كن یكننده ها ياز ضد عفون

خود قرار  یماریرا در معرض ب گرانیآن است كه د اطیشرط احت دیبا تب مبتال شد يتنفس یماریبه ب اگر

. از استفاده مشترک از دیكن یرویو از روش درست شستن دست پ دیو سر كار نرو دی. خانه بماندینده

حاصل  نانیاطممناسب آن ها  یاز شست و شو نكهیمگر ا دیزیبپره گرانیظروف با د ایحوله، دستمال 

دهد.  يرا كاهش م مراقبان يو آلودگ يتنفس یقطره ها زی. استفاده از ماسک امكان گسترش ردیكن

كند استفاده  يلترمیف زیكوچک را ن اری( كه ذرات بس95N) یا ژهیاز ماسک و دیبا مارستانیكاركنان ب

 یریشگیاتاق عمل قابل پ ادهس یقطره ها با استفاده از ماسک ها زیاز گسترش ر یبخش عمده ا يكنند ول

. دیابیو بهبود  دیكن یرا سپر یماریدر خانه دوران ب دیتوان ينباشد، م دیشد يلیشما خ یماریاست. اگر ب

 نی. بنابرادیانتقال ده گرانیعفونت را به د د،یروز پس از آنكه خودتان خوب شد 10تا  دیتوان يشما م

 . دیكن یخوددار ل،یتحص ایاز حضور در محل كار  داست كه تا چند روز پس از بهبو نیما ا هیتوص
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ماسک  کیبا زدن  دیبا دیمراقبت در منزل با مشكل مواجه شد ایدر تنفس، خوردن  ایشد  دیشد میعال اگر

 كنند.  يمجزا م گرانیشما را از د يقطع صی. احتماال تا تشخدیبرو مارستانیبه صورت به ب

 تواند كمک كننده باشد.  يآنفلوآنزا م هیبر عل ونیناسیواكس

 حشرات رياز گزش پشه و سا یریشگیپ

 یاز خانه خوددار رونیب تیاز گزش حشرات اجتناب از آن است. هنگام غروب از فعال یریشگیپ نیبهتر

 ایبلند و شلوار پاچه بلند  نیبلوز آست دنیاز گزش حشرات بدن خود را با پوش یریشگیپ ی. برادیكن

و پشه  تباعث كاهش گزش حشرا DEET ی. استفاده از مواد دافع حشرات حاودیوشانیژاكت ب دنیپوش

كه غلظت  دیداشته باش ادیدرصد موجودند. به 30درصد تا  10 یدر غلظت ها  DEETشود. محلول  يم

 هم در دفع حشرات ندارند.  یتر شیب ریو تاث ستندیتر( ن یباالتر )قو یها

. در صورت دیاحتمال گزش حشرات را با آماده كردن لباس ها و چادر از قبل، كاهش  ده دیتوان يم شما

 نیدرصد پرمتر 5/0 ایدرصد  25/0با استفاده  از محلول  دیتوان يشورت با دكتر داروساز مپس از م از،ین

. سپس اجازه دیمرطوب كن نیر. پارچه و البسه را با افشانه پرمتدی( پارچه ها و البسه را آغشته كنكسی)ن

ماده همان  نیپوست از آن استفاده كرد. ا یرو دیو نبا ستیماده دافع حشرات ن نیخشک شوند. ا دیده

 كند.  يم بیپشه ها را تخر يشود و دستگاه عصب يشپش سر استفاده م یاست كه برا یيدارو

پوست در معرض گزش حشرات  یمخصوص رو یو استفاده از پمادها نیاز البسه آغشته به پرمتر استفاده

 است.  عتیكاهش احتمال گزش حشرات و لذت بردن از صرف زمان در طب یبرا يخوب اریراه بس

 

 

 

 

  یساز منيا

 کنند؟ یها چطور کار م واکسن

عامل  ای( روسیو ای ی)باكتر يعامل عفون کیاز  يبدن با بخش يعنیكنند  يساده كار م يلیها، خ واكسن

بدن شده و اگر شما  يمنیپاسخ ا کیامر باعث تحر نیشود. ا يمواجه م نییفعال شده در دوز پا ریغ يعفون

 تر آماده شده است.  شیپ يمنیتواند دفاع كند چرا كه پاسخ ا يبدن شما م دیمواجه شو يبا عفونت واقع
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شود پاسخ  يبار بعد كه به آن مواجه م یشما برا يمنیدستگاه ا د،یرا گرفت یماریب نیبار ا کیكه  يهنگام

 منیا ن،یشود. بنابرا يم کیتحر ونیناسیمحافظ است كه با واكس يمنیپاسخ ا نیمحافظ  را آماده دارد. ا

 كند.  ياستفاده م مانبه نفع خود يمنیكند بلكه از دستگاه ا ينم فیرا تضع يمنیدستگاه ا یساز

 1مورد در  1به ندرت در كم تر از  يتیحساس یو واكنش ها یهستند و عوارض جد منیا اریها بس واكسن

تنها  يمعمول است ول نییتب پا ایتورم  ،یمثل قرمز فیدهد. عوارض خف يرخ م ونیناسیواكس ونیلیم

 دهد .  يرخ م يمدت كوتاه

 از واكسن است . يناش یتر از خطرها شیب اریبس یماریب یخطرها میداشته باش ادیمهم است كه به  اریبس

 بزرگساالن یساز منيا

 داشت:  دیخواه ازین ریز یباز هم به واكسن ها د،یگرفته باش يرا در كودك یساز منیشما مجموعه ا اگر

 دارد. ازین ادآوریبار  کیسال  10كزاز(، هر  ،یفتری* دوگانه: )د

شود.  یساز منیا دیاست با يخون یب: هر كس در معرض مواجهه با خون و فراورده ها تی* هپات

 سه نوبت واكسن است. قیشامل دوره تزر ونیناسیواكس

 یها یماریسالمندان و افراد مبتال به ب یساالنه است كه به خصوص برا يواكسن نی* واكسن آنفلوآنزا: ا

 (.دیخصوص با پزشک خود مشورت كن نیدارد. )در ا ياثر حفاظت يدر هر سن يمهم است ول یمزمن جد

  یالملل نیمسافران ب یبرا یساز منيا

داشته  ازین یگرید یكنند ممكن است به واكسن ها يكه به آن مسافرت م یبر اساس منطقه ا مسافران

از زمان خروج با پزشک خود مشورت  شیماه پ 6لطفا  دیباشند. اگر برنامه مسافرت به خارج از كشور دار

 كنند.  یزیمقصد شما را برنامه ر یشده برا هیتوص یساز منیتا ا دیكن

 شما و فرزندان تان به روز باشد.  یساز منیكه ا دیحاصل كن نانیاطم

 ها  یماریب يیو شناسا یریشگیپ

 يم هیسرطان ر يچه كس میكن ينیب شیبه دقت پ میتوانست ياست و اگر ما م یكار دشوار یریشگیپ

. میقرار ده یریشگیشوند را هدف پ يسرطان مبتال م نیكه به ا یافراد نیتنها ا میتوانست يم ردیگ

است كه ما  نابدان مع نی. امیكن ينیب شیها را پ یماریب نیوقوع ا میتوان يدقت نم نیمتأسفانه ما با ا

هرجند  میكن يم هیاز مردم توص يگروه بزرگ یرا برا يزندگ وهیش رییتغ ای شیدارو، آزما ای میكن يدرمان م

 مبتال خواهند شد. یماریاز آن ها به ب يتنها اندك
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از  یاز آن كه هرگونه شواهد شیاست كه پ هیاول یریشگیاول پ م،یده يانجام م یریشگینوع اقدام پ دو

 یماریب جادیو از مواجهه با عوامل خطر ا میكن يتالش م یریشگیپ یوجود داشته باشد ما برا یماریب

است. در نوع  هیاول یریشگیاز پ يمثال خوب هیاز سرطان ر یریشگیپ یبرا گاری. ترک سمیكن يم زیپره

 يم هیثانو یریشگیكه به آن پ میكند كن ایكه رخ داده است را قطع  یماریب شرفتیپ میتوان يم گرید

از  يداشته است مثال يكه حمله قلب یماریخون )كلسترول( ب يكاهش سطح چرب ی. تالش براندیگو

 است. هیثانو یریشگیپ

 به خاطر سپرد : ديکه با ینکات

با احتمال  گرانينسبت به د یها قرار ندارد. بعض یماریکس در معرض احتمال صفر بروز ب چی* ه

 مواجهند. یشتریب

 دهد. یاست که خطر را کاهش م یراتییتغ ايدرمان  ش،يآزما یبه معن یریشگی* پ

 است یماریاز بروز ب یریشگیپ یبه معن هیاول یریشگی* پ

 است. یماریب شرفتیتوقف پ یتالش برا یبه معن هيثانو یریشگی* پ

 یو حمله قلب یقلب یماریب

.بلكه ردیگ ينم یيو مواد غذا ژنیاكس یكند انرژ يكه پمپ م يتلمبه است. قلب از خون کیشما  قلب

دهند  يم لیرا به عضله قلب تحو یو مواد مغذ ژنیقلب هستند اكس يسطح خارج یكه رو يعروق كوچك

 .ندیگو يكه به آنها عروق كرونر م

رسوب  نیبه ا وارهیشان و واكنش د وارهیرسوب كلسترول در د جهیعروق كوچک ممكن است در نت نیا

 يمشكل چیآن بماند ه يدرصد قطر اصل 50از  شیكه قطر مجرا ب يتنگ شوند. تا هنگام جیبه تدر يچرب

رسد را  يكه به عضالت م يخون انیحد فراتر رود ممكن است جر نیاز ا يكه تنگ يشود. هنگام يحس نم

كه  يرا هنگام نیبه عضله قلب نرسد و درد آنژ يكاف ژنیكند ممكن است اكس شرفتیپ يكم كند. اگر تنگ

 ایفشار، سوزش  ،ينیدرد ممكن است، سنگ نیا تیفی. كدیتجربه كن د،یخواه ياز قلبتان م یشتریكار ب

شكم حس  یپشت و باال رد يحت ایدست ها، گردن،  نه،یدرد ممكن است در س نیمبهم باشد. ا يناراحت

عالئم ممكن است در  نیا يبرود. گاه نیكه باعث درد شده و نشستن از ب یشود و ممكن است با توقف كار

 كند. داریشما را از خواب ب يحت ایهنگام استراحت رخ دهد 
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ها  يتنگ نیاز ا يكیدهد كه  يرخ م يزمان يتواند در اشكال گوناگون بروز كند. حمله قلب يم يقلب یماریب

توانند همانند آتش فشان عمل كنند و ناگهان  يرگ م وارهیدر د يكند. كانون رسوب چرب رییناگهان تغ

گردد كه گذر  جادیا انیشر لدر طو یرا فعال نموده و باعث شوند لخته ا یپاره شوند و ساز و كار انعقاد

شده نرسد، عضله كم كم  يم هیرگ تغذ نیكه از ا یكه خون به عضله ا يخون را كامالً بند آورد. هنگام

گردد. اگر  يم يبزرگ يقلب باشد باعث حمله قلب یبزرگ از رگ ها یشاخه اانسداد در  نی. اگر اردیم يم

 گرید ردیم يكه عضله قلب م يرود. هنگام يدست م زا یكوچكتر باشد احتماالً عضله كمتر  یدر شاخه ا

 مارستانیبه موقع به ب ماریاما اگر ب میكن یریشگیپ يشود. هرچند بهتر است از حمله قلب ينم نیگزیجا

 قهیبا هر دق دیداشته باش ادیبهتر است. به  دیایو هرچه زودتر ب میرا درمان كن يحمله قلب میتوان يم دیایب

دارو  مارستانیرسد. در ب يبه آنها نم ژنیاكس رایز رندیم يعضله قلب م یرشته ها زا يگذرد بعض يكه م

به  ژنیكند و اكس يخون را دوباره برقرار م انیشود كه لخته را حل و جر يم زیتجو ياختصاص یها

 بیتخر یينها زانیم ردیساعت از زمان شروع عالئم درمان صورت گ 6تا  4رسد. اگر ظرف  يعضالت قلب م

گرفتن  قیاز طر يقلب یماریب یيدر درمان فوق العاده مهم است. شناسا عیرسد پس تسر يبه حداقل م

 یيآزمون نها يوگرافیو تست ورزش )تست استرس( است. آنژخون  شیشرح حال، گرفتن نوار قلب، آزما

با اشعه  هگردد ك يم قیتزر يبه داخل عروق قلب يرنگ یماده ا ،يوگرافیهاست. در آنژ يتنگ يبررس یبرا

 يكند به متخصص قلب و جراح قلب كمک م يفراهم م يوگرافیكه آنژ یریگردد. تصو يم یيشناسا كسیا

به  ای( يوپالستیتر سود خواهد برد )آنژ شیاز گشاد كردن قلب با بالون ب ماریب ایآ رندكهیبگ میكند تصم

 دارد. ازیپس( ن ی)با نیگزیجا ریمس جادیا يجراح

 

 داشت : اديبه  ديکه با ینکات

 مهم است. اری. زمان بسديبرو مارستانیبه ب عتري* با شروع عالئم هر چه سر

موجود باشد آن را  یتواند اگر تنگ یم یهسته ا یپزشک یبردار ري* آزمون ورزش به همراه تصو

 نشان دهد.

 دهد. یرا نشان م یمحل تنگ یوگرافي* آزمون آنژ

 شود یخون عضله قلب م انيکوچک باعث کاهش جر یها انيشدن شر کي* بار

 برسد %50از  شیبه ب یکه تنگ یها اغلب بدون عالمت است تا زمان انيشدن شر کي* بار
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 کند. جاديا یناگهان یتواند تنگ ی* لخته خون م

 دهد. انيرا پا یببرد و حمله قلب نیتواند لخته را از ب یو به موقع م عيسر ی* درمان طب

 ( :یباال )پرفشار فشارخون

است و به عنوان قاتل خاموش از  یمزمن در جوامع امروز یها یماریب نیتر عیاز شا يكیخون  یپرفشار

و معموالً قابل  صیقابل تشخ يخون به آسان یندارد. خوشبختانه پرفشار يعالمت رایشود ز يم ادیآن 

 درمان است.

 

 خون : یپرفشار یخطرها

 كند( يبرابر م 3 ای 2خطر را  زانی)فشار خون باال م ي. حمله قلب1

 كند( يبرابر م 4 ای 3خطر را  زانی)فشار خون باال م ی. سكته مغز2

 است( هیكل یماریعلت ب نیتر عیشا ابت،ی)بعد از د هیكل یماری. ب3

 یينای. مشكالت ب4

 اگر : ديخون دار یپرفشار یبه احتمال باالتر شما

 .دي* اضافه وزن دار

 .دیهست یگاری* س

 .دی* کم تحرك هست

 خون وجود دارد. ی* در خانواده شما سابقه پرفشار

 

 یخانگ یها هیتوص

 دارد ياتیح تیاهم گاریترک س دیهست یگاری. اگر س1

در صد از  10. مطالعات نشان داده اند كه اگر شما تا دیوزنتان را كاهش ده دیبا دیاگر اضافه وزن دار. 2

 شود. يفشار خونتان مشاهده م یآثار آن رو دیوزن خود بكاه

تا  30روزانه  د،یسالم هست گرید ی. اگر از جنبه هادیورزش را آغاز كن جیبه تدر دی. اگر كم تحرک هست3

كه به  دیورزش كن ياست كه شما در سطح يبدان معن نی. ادیرا هدف قرار ده یورزش هواز قهیدق 40

 .دیو عرق كن دیفتیبه نفس نفس ب فیطور خف
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از  دیستی. اگر مطمئن ندیكن زیكه ضد احتقان دارند پره يو سرماخوردگ یضد سرفه و آلرژ ی. از داروها4

 .دیدكتر داروساز مشورت بخواه

بار در  2 ای 1تا  دیكن دایپ يراه دی. اگر شغل پرتنش داردیاموزی/كاهش تنش را بیآرام ساز ی. روش ها5

 .دیكن ایخود مه یبرا یروز به طور موقت فرصت آسوده ساز

 : ديخون دار یاگر پرفشار. 6

 .دی. نمكدان را سر سفره نگذاردی. نمک اضافه به غذا نزندیبكاه یيغذا مینمک رژ زانی* از م

 .دیتان را فراموش نكن یمصرف دارو یها* نوبت 

 .دیخود داشته باش یيغذا میدر رژ میو پتاس میكلس يكاف زانی* حتماً م

 .دیفشار خون را مد نظر داشته باش یریدستگاه اندازه گ دنی* خر

 خون در خانه شیو پا دیخون روپوش سف یپرفشار

در  ياست ول فیخف شیافزا نیا يبعض یرود. برا يفشار خون همه افراد در مطب پزشک باال م باًیتقر

اندازه  يقابل توجه است. اگر خارج از مطب پزشک فشار خون خود را به درست شیافزا نیافراد ا يبعض

 ایدارو  زیتجو معد ای زیتجو یبرا میتواند در تصم يكه م دیكنیاضافه م یاطالعات ارزشمند دیكن یریگ

در   يخوب اریفشار خون بس یریاندازه گ یكننده باشد. دستگاه ها كمک اریدوز مناسب دارو بس نییتع

 داروخانه ها وجود دارد كه استفاده از آن ها ساده است.

است كه در زمان اوج فشار همزمان با پمپ  یفشار انگری. عدد باال نماستیشما ثابت ن یها انیدر شر فشار

است كه زمان افت فشار هم زمان با  یگر فشار انینما نییشود. عدد پا يم جادیتوسط قلب ا رونیخون به ب

خوانده  کیاستولیفشار د نییاو عدد پ کیستولیدو ضربان وجود دارد. عدد باال فشار س انیاستراحت قلب م

 دیاز فشار خون باال با يها و عوارض ناش یماریاز ب یریشگیپ یشوند. هر دو فشار مهم هستند و برا يم

 شوند. شیپا

 شده هیفشار خون توص اهداف

 (وهیمتر ج يلی)م کیستولیس کیاستولید دسته

 كمتر ای 80/120 نهیبه

 (120-129( / )80-84) يعیطب

 (130-139( / )85-89) يعیطب یباال حد

 باالتر ای 90/140 خون باال فشار
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 باالتر ای 80/130 هیكل یماریب ای ابتیبه د انیخون باال در مبتال فشار

 باالتر ای 85/135 در منزل یریخون باال بااندازه گ فشار

 

 یو سکته معز یاز حمله قلب یریشگیپ

كه  میدان يممكن است. ما م ریشوند غ يدچار م یسكته مغز ای يقلب یماریبه ب يكه چه كس نیا دانستن

كه در معرض  يكسان ي. متأسفانه حتمیروبه رو هست گرانیبا د سهیدر مقا یشتریاز ما با خطر ب یعده ا

آماده باشند  دیهمه با نیرادچار شوند و بناب یسكته مغز ای يتوانند به حمله قلب يقرار دارند م نییخطر پا

 كردند به سرعت كمک بخواهند. دایپ يكه اگر عالمت

ها  انیشر نیبه وجود آمده است. ا يها تنگ انیاست كه در شر يمعن نیبه ا يانیشر یماریكه ب میدان يم

ها شود  يتنگ نیا شیكه باعث افزا یزیكنند. هر چ يم ياعضا خون رسان گریبه قلب ، مغز، اندام ها و د

 كند و عوامل خطر عبارتند از : يم جادیتر ا عیرا سر میعال

 خون( ی)كلسترول باال ي* چرب

 كند. يعروق را كند م یماریب شرفتیپ ابتیشوند؛ كنترل بهتر د بیشود عروق تخر يكه باعث م ابتی* د

  يقلب یماریو ب ابتیاست؛ كنترل وزن باعث كاهش د 2نوع  ابتید جادیدر ا ياز عوامل اصل يكی ي* چاق

 شود. يم

تنگ شدن را سرعت  ندیشود و فرآ يعروق م وارهیبه د بیباعث آس گاریدرون س یيایمیو مواد ش گاری* س

 بخشد.  يم

روند. كاهش كلسترول و  يم شیعروق پ يتر به سمت تنگ عیكه سطوح باالتر كلسترول را دارند سر یافراد

 عیها سر يابتیعروق در د بیتواند روند تنگ شدن را كند، كند. روند تخر يافراد م نیدر ا دیسریگل یتر

 هاست.  يابتید ریتر از غ

 فیط یحاو یيغذا میمنظم روزانه، رژ يورزش یها نیتمر قهیدق 30سالم شامل حداقل  يزندگ وهیش

 اتیو عدم استعمال دخان ياز گوشت ها شامل خوردن منظم ماه يمتنوع فیو ط یو سبز وهیاز م يمتنوع

 است.

 .دیمحتمل با پزشک خود مشورت كن یو سكته مغز يقلب یماریب صیتشخ یبرا

 داشت : اديبه  ديکه با ینکات
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در معرض  گرانياز د شیب یقرار دارند و بعض یسکته مغز اي ی* همه در معرض خطر حمله قلب

 خطرند. نيا

 میرا کاهش ده انيتنگ شدن شر شرفتیکه احتمال پ نيا یعني* کاهش خطر 

 بخشد یها را کاهش م انيو کنترل ضعف قند خون روند تنگ شدن شر ابتي* د

 است 2نوع  ابتيد یبرا 1عامل خطر شماره  ی* چاق

 دهد یرا کاهش م یماریب شرفتیظرف چند سال خطر پ گاری* ترك س

 سالم : یزندگ وهی* ش

 ورزش روزانه قهیدق 30*   

 وهیو م یاز سبز یمتنوع فی*خوردن روزانه ط

 ی* خوردن منظم ماه

 *عدم مصرف الکل

  یعی* حفظ وزن طب

 اتی* عدم استعمال دخان

 و نمک باال یچرب یحاو يی* کاهش مواد غذا

 دیبه پزشک خود مراجعه کن یو حمله قلب یخطر سکته مغز انزیم یبررس یبرا

 

 

 یمغز سکته

 يم یشود. سكته مغز يگفته م نیمع یا هیدر ناح یكاركرد مغز يبه از دست رفتن ناگهان یمغز سكته

درون مغز رخ  یزیو خونر یاز عروق مغز يكی يپارگ لیبه دل ایبا لخته  انیتواند به دنبال بسته شدن شر

رفع  قهیدق چندداشته باشند كه ظرف  يافراد ممكن است عالئم يبعض ،يقلب یماریدهد. همانند ب يم

 شوند. يخوانده م یمغز یعالئم كوتاه هشدار دهنده اند و حمله گذار نیشود. ا

 عبارتند از : یسکته مغز عالئم

 ديشد ی* سردرد ناگهان

 يینایب ی* از دست دادن ناگهان



25 

 

 کنترل عضالت ی* از دست دادن ناگهان

 صورت  اياحساس بازو، پا  ايتعادل  ی* از دست دادن ناگهان

 از دست دادن تکلم اي یناگهان یجی* گ

كمتر است. مدت  اریخون به مغز بس انیبازگرداندن جر یزمان برا یدر سكته مغز ،يحمله قلب برعكس

دارد به  يعالئم نیكه چن یرساندن فرد نیساعت است. بنابرا 3نجات مغز تنها حدود  یبرا یيزمان طال

رود در  يكار م هب يحل لخته كه در سكته قلب یبرخوردار است. همان داروها ياتیح تیاز اهم مارستانیب

 هم كاربرد دارد. یبه سكته مغز انیاز مبتال يبعض

 

 داشت : اديبه  ديکه با ینکات

 نيشود. ا یبه موارد کوتاه مدت قابل بازگشت اختالل کارکرد مغز گفته م یمغز ی* حمالت گذرا

 در راه است. یدهد سکته مغز یهستند که نشان م یحمالت، عالمت هشدار

شروع گردد،  عاًيکه درمان سر یحل کننده لخته، به شرط یتوان با داروها یرا م ی* سکته مغز

 درمان کرد.

 دهند. یدر مغز رخ م یزيخونر لیبه دل یمغز یاز سکته ها ی* بعض

 ديبرو مارستانیبه ب یفور د،يکرد دایکه در باال فهرست شده است را پ یاز عالئم کيهر  اگر

 

 از سرطان یریشگیو پ يیشناسا

كنند. بدن هر روز در  جادیا دیجد یشوند و سلول ها میتوانند تقس يبدن شما م یاز سلول ها  یاریبس

است.  يمنیتحت كنترل تمام وقت دستگاه ا تیفعال نیكند. ا يم جادیا دیجد یار اعضا سلول ها یاریبس

دارد. افزون بر  دسلول وجو میسن احتمال بروز خطا در تقس شیمواقع به خصوص با افزا يمتأسفانه بعض

 یتر خطر كنند. اگر خطاها شیشود سلول ها ب يباعث م یيایمیمواد ش ایعفونت ها  يمواجهه با بعض ن،یا

گروه سلول  نیشود. ا جادیاز كنترل خارج شود، آن گاه ممكن است سرطان ا میروند تقس نیدهد و ا یرو

توانند وارد  يم يعیطب ریغ یسلول ها نیكند. ا بیاطراف را تخر يعیطب یتواند بافت ها يناهنجار م یها

 .ابندیخون شوند و در سراسر بدن گسترش  انیجر ای يدستگاه لنف
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 يندارند( به آهستگ يعیاز سلول ها كه ساختار طب یتوده ها )مجموعه ا ای يسرطان یسلول ها يطور كل به

گسترش  گریبه نقاط د يدهند. آن ها گاه يكه از ابتدا در آن شكل گرفته اند به رشد ادامه م یدرون عضو

 2تا  1به اندازه  یا. توده اشدكوچک ب يلیتواند خ ياندازه م نیكنند. ا يرشد م يو تا اندازه مشخص افتهی

 سلول است. اردهایلیم یمتر، حاو يسانت

كه  يالبته وقت يسرطان یسلول ها نیا افتنیما در  یياز سرطان به توانا یریشگیپ یاز راهبردها یاریبس

را  ماریهنوز كوچک است ب يآوردن سرطان وقت رونیبا ب میهنوز كوچک هستند وابسته است. اگر بتوان

 يبزرگتر م يسرطان یاكه توده ه ياست. هنگام ادیكامالً عالج شود ز ماریكه ب نیاحتمال ا میدرمان كن

 .ابدی يگردد و احتمال عالج كاهش م يدرمان دشوارتر م ابند،ی ينقاط بدن گسترش م گریبه د ایشوند 

 عيشا یها سرطان

از سرطان است. در زنان سرطان پستان با فاصله  يعلت ابتال به سرطان و مرگ ناش نیتر عیشا هیر سرطان

عامل  نیدوم را به خود اختصاص داده است. در مردان سرطان كولون دوم گاهیاز سرطان كولون جا ياندك

. سرطان پوست دشو يبه مرگ منجر نم ادیز ياست ول عیمرگ به علت سرطان است. سرطان پروستات شا

سرطان پوست كه از سلول  يشود. مالنوم نوع يدرمان م يمعموالً به آسان يسرطان است ول نیتر عیشا

 دارد. یكمتر وعیش يخطرناک تر است ول اریبس رد،یگ يرنگدانه دار منشأ م یها

 سرطان صیتشخ

وجود ندارد. پزشكان  يشیآزما نیچن ي. ولمیافتی يهمه سرطان ها را م شیآزما کیخوب بود اگر با  يلیخ

 شیكنند. آزمون ها و آزما دایكه احتمال عالج آن باالست، پ هیكنند سرطان را در مراحل اول يتالش م

 یكه برا یيها شی. آزمادرون يكنند به كار م دایاز آنكه عالمت پ شیسرطان پ افتنی یبرا یغربالگر یها

است كه انجام  يشینقص سرطان آزما يب شی. آزماستندینقص ن يروند ب يسرطان ها به كار م نیا افتنی

دهد.  صینكند، ارزان باشد و همه افراد مبتال به سرطان را تشخ جادیا ماریب یبرا يآن آسان باشد، ناراحت

 شود. يبه سرطان مبتال م ندهیدر آ يچه كس دیخواهد بود كه به ما بگو نیبهتر ا شیآزما

كنند.  يم یا ژهین دارند توجه وقابل توجه از نظر ابتال به سرطا يكه سابقه خانوادگ یبه افراد پزشكان

 یاعضا یغربالگر یبرا يتواند روش يم کیترند. آزمون ژنت عیخانواده ها شا ياز سرطان ها در بعض  يبعض

مثبت رخ  يسابقه خانوادگ بدوندر افراد  دیجد ی. اكثر سرطان هادیارائه نما شتریخانواده از نظر خطر ب

 دهد. يم
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اعتماد كنند كه هدف آن  یيتوانند به آزمون ها ياكثر ما( م يكه با خطر متوسط مواجهند )به عبارت یافراد

 از آن كه عالئمش آنها را از وجود سرطان آگاه سازد شیسرطان است پ افتنی

 ابداع شده اند. عیشا یاز سرطان ها يبعض افتنیكمک به  یسرطان برا یغربالگر یها آزمون

 يروسیسرطان گردن رحم با عفونت و میدان ي. اكنون مردیگ يانجام م رین پاپ اسمهاست كه آزمو مدت

گردن رحم از نظر وجود  يابیو ارز يانسان یلومایپاپ روسیمرتبط است. آزمون از نظر و يانسان یلومایپاپ

نجات بخش باشد.  يرمانتواند رهنمون ما به د يم يناراحت كننده باشد ول دیشا يسرطان هیاول یسلول ها

 يواكسن وجود دارد؛ زنان يانسان یلومایپاپ روسیو یآزمون صرف نظر كند. اكنون برا نیاز ا دینبا يزن چیه

 سرطان گردن رحم خواهند گرفت. یشوند به احتمال كمتر يم نهیكه واكس

 يكند و به جراح یپستان را شناسا هیاول یتواند سرطان ها يم ست،ینقص ن يماموگرام آزمون ب هرچند

 35در  دیرا با یغربالگر دیتخمدان دار ایسرطان پستان  ينجات بخش منجر گردد. اگر سابقه خانوادگ

صورت  نیدر ا دیندار يشود. اگر سابقه خانوادگ يم انجام يكه معموالً با كمک ماموگراف دیشروع كن يسالگ

مشكوک،  نهیت وجود شرح حال و معاشود در صور يشروع م يسالگ 40پزشک از  نهیبا معا یغربالگر

 انجام خواهد شد يماموگراف

شود.  ي( گفته مPSAاس آ ) يآزمون پ نیسرطان پروستات وجود ندراد به ا يبررس یخون برا شیآزما

سال و باالتر است. اما در مردان باسابقه  50زود هنگام  يصیشروع اقدامات تشخ یبرا یشنهادیسن پ

 هیتوص الس 45تا  40سال( سن  65 ریمبتال در سن ز کیدرجه  لیمثبت سرطان پروستات )فام يخانوادگ

 یبرا شتریآزمون ب ابد،ی شی. اگر سطح آن در طول زمان افزاستین دیمف يیآزمون به تنها نیشود. ا يم

است. حدود  عیشا اریكه سرطان پروستات بس میداشته باش ادیبه  دیوجود سرطان الزم است. ما با يبررس

 يبعض ددانستیبا نی. همچنزند يبه آنها نم يبیسال سرطان پروستات دارند كه آس 80 یمردان باال 80%

 نشان ندهند. يشیاس آ ممكن است افزا يساالنه پ یریمردان مبتال به سرطان پروستات در اندازه گ

 ریغكم است كه با چشم  یدردر مدفوع شود كه به ق یزیتواند باعث خونر يروده بزرگ )كولون( م سرطان

 يسرنخ نیتواند اول يدهد خون در مدفوع وجود داردم يكه نشان م ي. آزمونستیمسلح قابل مشاهده ن

سرطان روده بزرگ ندارند از  يكه سابقه خانوادگ یافراد هسرطان وجود دارد. اكثر پزشكان ب نیباشد كه ا

مدفوع را انجام دهند. در  يمخفكنند كه آزمون خون  يم هیتوص كباریهر دو سال  ایسال به باال ساالنه  50

ده سال زودتر از سن  ای يسالگ 50از سن  ياقدام انجام كولونوسكوپ نیمثبت، بهتر يافراد با سابقه خانوادگ

 بستگان است. یابتال
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قفسه  يوگرافیراد دیهست یگاریوجود ندارد. اگر س هیسرطان ر یغربالگر یبرا یحال حاضر راهبرد در

 ریكند كه تفس يم جادیا هیدر ر يراتییتغ دنیكش گاریتوان مد نظر قرار داد. متأسفانه س يمنظم را م نهیس

 يپرخطر م یها یگارینه در سیاسكن منظم قفسه س يت يسازد. س يرا دشوارتر م نهیقفسه س يوگرافیراد

 تر است. ادیتابش اشعه ز زانیانجام آن دشوارتر است، گران است و م يكند، ول یيتواند سرطان را شناسا

به  شتریب ایدارند  یروشن تر یكه پوست ها یاست. افراد يپوست راتییتغ افتنیراه  نیپوست بهتر نهیمعا

در  دیتوان يخانواده شان به سرطان پوست مبتال بوده است م یاز اعضا يكی ایسرطان پوست مبتال بوده اند 

 معرض خطر باالتر باشند.

 از سرطان یریشگیپ

سرطان ها الزم  ياز بعض یریشگیپ یاز شروع سرطان است. برا یریجلوگ ياز سرطان به معن یریشگیپ

از  یریجلوگ یآزمون خاص است كه برا کی يبه معن یریشگیپ يكند. گاه رییرفتارها تغ ياست بعض

 ت دارد.وررشروع سرطان ض

 يم شیرا افزا گرید یسرطان ها یاریو بس هیاحتمال بروز سرطان ر دنیكش گاری: س اتیدخان استعمال

 گاریدر معرض دود س هیبه سرطان ر انیاز مبتال يو البته بعض ستین هیتنها علت سرطان ر گاریدهد. س

كه كدام  نیا ينیب شیكنند. پ يم دایپ یگرید یویر میوخ یها یماریها ب یگاریس ينبوده اند. بعض

تنها  گاریترک س ای اتیممكن است. عدم استعمال دخان ریشود غ يمبتال م هیبه كدام سرطان ر یگاریس

 گریاز انواع د یاریتواند خطر بس يم گاریاست. ترک س هیكاهش خطر بروز سرطان ر یبرا يراه واقع

 كاهش دهد. زیسرطان را ن

مواجهه با مواد  ی: با گذشت زمان در مورد خطرها یطیو مح یصنعت اي ،يیایمیبا مواد ش مواجهه

تر  شیخاص ب یاحتمال بروز سرطان ها شینقش آنها در افزا يكار و چگونگ طیمخاطرات مح ای یيایمیش

از  میكن يم يعاست كه اكنون س یچند مورد از موارد نی. آزبست، گاز رادن و بنزمیگرفته ا ادیتر  شیو ب

محافظت  دیخود را در برابر تابش خورش دیكنند با يباز كار م یكه در فضا ي. كسانمیآنها اجتناب كن

 نیدهد. كشنده تر يم شیخطر سرطان پوست را افزا يبه روشن دیكنند.قرار گرفتن در معرض نور خورش

با لباس و كاله و استفاده از  بدنبه پوست با پوشاندن  دیسرطان پوست مالنوماست. كاهش تابش نور خورش

 است. یریشگیراه پ نیو باالتر بهتر SPF 30)ضد آفتاب با ) یكرم ها
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مشاهده  میبخور دیو نبا میبخور دیدر مورد آن چه با یادیز یها هی: توص ها و مکمل ها نیتاميو م،يرژ

برنامه ساده كه  کیدر تضاد است  شیسال پ یها هیشود با توص يآنچه اكنون گفته م ي. گاهمیكن يم

 فیاز ط دی. بادیكن تیاعتدال را رعا زیبوده است آن است كه در خوردن همه چ يدرست هیتوص شهیهم

تا از  میرا كنترل كن يمصرف یچرب و كل كالر زانیاست كه م ي. منطقمیها استفاده كن یاز سبز يمتنوع

. دییفزایب يخود ماه می. به رژمیزیبپره میكه فقط گوشت قرمز بخور نیاز ا دی. بامیكن یریشگیپ يچاق

كند. در واقع با  ياز خطر سرطان كم م ياضاف یا ایب، ث  نیتامیوجود ندارد كه خوردن و يشواهد چندان

ممكن  ينیتامیو یمكمل ها نیاز ا یاریدهد بس يبدست آمده است كه نشان م یيگذشت زمان داروها

است  افتهیرا  یزیاصرار دارد كه درمان چ يدهد. اگر كس شیعوارض را افزا گریو د يقلب یماریاست خطر ب

 اینوبلش را به شما نشان دهد. اگر نداشت در مورد مدارک و مستندات درمان  زهیجا دیاز او بخواه

 .دیسوال كن یيادعا یریشگیپ

 از سرطان:  یواقع یریشگیپ

 یاز ابتال يانسان یلومایپاپ روسیهستند. واكسن و یریشگیگردن رحم و كولون واقعا قابل پ سرطان

دهد  يوجود دارد كه نشان م ینموده است. شواهد یریشگیاز زنان جوان به سرطان گردن رحم پ یاریبس

اگر  يول ستند،ه عیها شا پیپول نی. ارندیگ يدرون كولون منشا م یها پیكولون از پول یاكثر سرطان ها

وجود  صیتشخ ینمود. برا یریشگیتوان از سرطان كولون پ يشدن برداشته شوند م ياز سرطان شیپ

 يت ياسكن به نانم س يت يس ينوع ایانما استفاده كرد  ومیبه نام بار يخاص يوكرافیاز راد دیبا ایها  پیپول

كولون  یبا پزشک تان درباره غربالگر دیسال دار 50از  شیاد. اگر بانجام د يكولونوسكوپ ای يكولوگراف

 . دیمشورت كن

 ابتيد

 يترشح نم نیانسول يپانكراس به اندازه كاف ایدهد كه  يرخ م ياست و هنگام يعیشا یماریب ينوع ابتید

كه سطح قند خون  يدهد. هنگام يمورد استفاده قرار نم يشده را به درست دیتول نیبدن انسول ایكند 

 رهیذخ ایا مصرف كند یسازد كه قند خون را  يشود و بدن را قادر م يترشح م نیانسول ابد،ی يم شیافزا

 كند.  جادیا یجد بیتواند تخر يرود و در طول زمان م يسطح قند خون باال م ن،یسازد. انسول

 وجود دارد:  ابتينوع د دو
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 نیانسول دیبا ماریب نیو بنابرا ردیگ يانجام نم يبه درست نیانسول دیدر پانكراس تول تیوضع نی: در ا1 نوع

 دهد. ياكثرا در كودكان و نوجوانان رخ م يتواند رخ دهد ول يم يدر هر سن یماریب نیكند. ا قیتزر

دهد و در افراد چاق  يرخ م يدر بزرگساالن در هر سن 2است. نوع  ابتیشكل د نیتر عیشا نی: ا2 نوع

را  نیانسول گریقند خون باال دارند چون بدن آن ها د 2نوع  ابتیتر است. در ابتدا افراد مبتال به د عیشا

 نیكند و ا دیتول يكاف نیولممكن است پانكراس نتواند انس تیدهد. در نها يمورد استفاده موثر قرار نم

صورت  يخوراك یكاهش وزن و داروها ،یيغذا میابتدا با كنترل رژ 2نوع  ابتیاختالل بدتر شود. كنترل د

 قیتزر نیانسول مارانیشود ممكن است الزم باشد ب دتریشد یماریب ایدرمان موفق نباشد  نی. اگر اریگ يم

 كنند. 

 قند خون عبارتند از:  افتهی شیسطح افزا میعال

 مداوم يتشنگ* 

 * ادرار مكرر 

 اشتها شی* افزا

 معمول ریغ ي* خستگ

 دید ی* تار

 ابندی يم امیالت یكه به كند یيزخم ها ای* عفونت پوست 

 عود كننده یعفونت ادرار ای تینی* واژ

 حی* كاهش وزن بدون توض

 * اختالل نعوظ 

 اگر: دیقرار دار ابتیدر معرض خطر د شما

 دیسال دار 45 ی* باال

 دیاضافه وزن دار* 

  دیدر خانواده دار ابتی* سابقه د

 شود:  ریتواند عامل موارد ز يم ابتید

  یو سكته مغز يقلب یماری* ب

 اعصاب  بی* تخر

  هیكل یي* نارسا
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  يینای* ناب

 : دیاجتناب کن ريز یراه ها قياز طر یابتيعوارض د اي ابتيد از

 هيمتخصص تغذ ديبا ديدار ابتيچرب اگر د ايپرشکر  یمتوازن و اجتناب از غذاها مي* داشتن رژ

 . دیکن تيرا رعا یو یها هیمراجعه کرده و توص

 * حفظ وزن سالم 

 * ورزش 

 فشار خون و سطح کلسترول  ی* بررس

 . دیبه دقت قند خون خود را کنترل کن ديبا ديدار ابتيد اگر

 

 گرفتن و کاهش وزن ميرژ

و مشكالت  یسكته مغز ،يفشار خون باال، حمله قلب ابت،یشامل د هایماریاز ب یاریاحتمال بروز بس يچاق

 يكند هنگام دایاضافه وزن پ يكشد كه كس يدهد هر چند معموال سال ها طول م يم شیرا افزا يمفصل

 يكار را بكنند. متاسفانه، راه نیآسان و ارزان ا ع،یخواهند سر يوزن كم كنند م رندیگ يم میكه افراد تصم

 وجود ندارد. یيكاهش وزن جادو سیبرا

معموال ادامه آن ها آنقدر سخت  يول نجامدیمد روز ممكن است به كاهش وزن در كوتاه مدت ب یها میرژ

وزن تان دوباره  د،ینكن نیگزیبهتر جا ینامناسب از نظر سالمت را با عادت ها یاست كه اگر عادت ها

 ایمعمول باشد  ریغ یذاهاغ ایخوردن  یمستلزم الگوها میاگر رژ ،يقاعده كل کیه عنوان . بابدی يم شیافزا

اساس شما به  نیكه بر ا نیدشوار باشد كه استمرار آن را نا ممكن كند، احتمال ا یآن طور یآماده ساز

 يتوانند كاهش وزن را آغاز كنند ول يها، م میرژ ياندک است. بعض دیابیكاهش وزن دراز مدت دست 

 خوردن است. لمسا یو اخذ عادت ها يزندگ وهیدر ش رییحفظ آن مستلزم تغ

تنفس و  یبرا م،یكن ياستفاده م اتیادامه ح یبرا یخورند. ما از انرژ يغذا م یكسب انرژ یها برا انسان

 یشما كم تر شود كالر تیاگر فعال دیسوزان يم یتر شیب یكالر د،یهر چقدر فعال تر باش يانجام كار جسم

برنامه  دیشود با يم ادیزبدن  يچرب یانرژ رهیكه ذخ يشوند هنگام يم رهیذخ يبه شكل چرب ياضاف یها

 . میرا تحمل كن يگرسنگ دیاگر الزم باشد با يحت میكاهش آن داشته باش یبرا  یا
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 ایمنظم ورزش  شیاز كاهش خوراک همراه با افزا يمنطق بیكاهش وزن ترك یروش برا نیتر موفق

 یها یكالر زانیكاهش م یكاهش وزن، بر مبنا یها میاز رژ يصبور بود. بعض دیاست و با يبدن تیفعال

شده  يحطرا یها طور میرژ گری. دابدیكاهش  جیبه تدر يچرب رهیخورده شده به شكل روزانه است تا ذخ

  شده را بسوزاند. رهیذخ يچرب شتریاند كه بدن ب

 اهداف کاهش وزن

كند اندازه  يم سهی(كه وزن شما را با قدتان مقاBMI) يوزن سالم را با محاسبه شاخص توده بدن پزشكان

 رندیگ يم

 یتوده بدن شاخص

كنند.  يم می)بر حسب متر( تقس 2را بر قد به توان  لوگرمیوزن به ك يمحاسبه شاخص توده بدن یبرا

معادل  يمتر قد دارد، شاخص توده بدن يسانت 178وزن و  لوگرمیك 91كه  یاساس مرد نیوزن/قد بر ا

 بر متر مربع دارد. لوگرمیك 72/28

به شمار  يچاق 30 يو شاخص توده بدن دیدهد شما اضافه وزن دار ينشان م 29تا  25 يتوده بدن شاخص

 ياز چرب شیب يهر چند عضالت وزن ستین شتریب يچرب يبه معن شهیباالتر هم ي. شاخص توده بدندیآ يم

چاق  يول دیداشته باش یباالتر يممكن است شاخص توده بدن دیداشته باش يعضالن يدارند. اگر بدن

كاهش وزن  ،يوابسته به چاق یماریب کیو حداقل  17باالتر از  BMIفرد با  یشود برا يم هی. توصدینباش

 در نظر گرفته شود.

 ای يقلب یماریاحتمال بروز ب دیدرصد از وزن خود را كم كن 10درصد تا  5فرد چاق،  کیبه عنوان  اگر

 داد. دیرا كاهش خواه یسكته مغز

افراد  دیاست كه نوع بدن خود را مد نظر قرار ده نیا دیچاق هست دیبده صیتشخ دیتوان يكه م یگرید راه

 بیر مركز بدن چاق تر هستند. افراد سشكل د بیدارند. افراد س يشكل در ران و باسن خود چرب يگالب

متر  يسانت 102 یقرار دارند.دور كمر باال ابتیو د يقلب یماریب ،یشكل در معرض خطر باالتر سكته مغز

متر در زنان كه در وسط فاصله دنده  يسانت 88از  شیشود و ب یریناف اندازه گ یمردان كه رو یبرا

است.  ابتیو د یسكته مغز ،يقلب یماریخطر باالتر ب یشود، به معنا یریو استخوان لگن اندازه گ یيانتها

 كاهش وزن داشته باشند. دیافراد با نیا

 : ميرژ انواع

 وجود دارد: ميچهار نوع رژ یطور کل به
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 (ی)انرژ ی* کم کالر

 (ی)انرژ یکم کالر اری* بس

 (ی)مواد قند دراتی* کم کربوه

 یکم چرب اری* بس

در مورد روش عملكرد آن  يمختلف یها هیدارد و متخصصان نظر يمختلف ياسام یيغذا یها میرژ هرچند

 دهند. يافراد را كاهش م یغذا زانیهمه آنها م يها دارند، به طور كل

( ی)مواد قند دراتیكه هر گرم كربوه يدارد در حال یكالر 9 ياست. هر گرم چرب ادیز اریبس يچرب یكالر

 يم چربيكه شما از خوردن  یاست كه در وزن مشابه مقدار كالر يان معنبد نیدارد. ا یكالر 4 نیپروتئ ای

 زانیآوردن م نییرسد پا يم مابه بدن ش نیپروتئ ای دراتیاست كه از خوردن كربوه یدو برابر كالر دیریگ

 انجامد. يوزن م كاهش جهیغذا و در نت یخورده شده به كاهش قابل توجه كالر يچرب

 یدر صد كالر 30كمتر )كمتر از  يكه چرب میرژ يطراح یاطالعات برا نیاز ا جيرا یکم کالر یها ميرژ

 یكنند تا كل كالر ي( دارد استفاده میكل كالر %60تا  %55تر ) شیب دراتی( و نسبتاً كربوهيمصرف

( داشته باشند با وجود كندی)كه شكم را پر م بریف یشتریب ریها مقاد میرژ نیرا كاهش دهند. اگر ا يافتیدر

از خوردن  دیبا نیدهند. همچن يكاهش م زیرا ن يافتیدر یكالر زانیم كنندیرا رفع م يآنكه حس گرسنگ

وجود دارد،  جاتیها و سبز وهیمركب كه در م یها دراتیشكر ساده اجتناب كرد و در عوض از كربوه

كنند و  يم هیتوص را یكالر 1000تا  500 زانیبه م یكاهش روزانه كالر یكم كالر یها میاستفاده كرد. رژ

 .كنند يم زیخوردن تجو یروزانه را برا یكالر 1400تا  1000 يبه عبارت

كاهش دهند. معموالً فقط  %8ماهه حدود  12تا  3 يتوانند وزن بدن را در مدت يم یكم كالر یها میرژ

ها  میرژ نیحفظ خواهد شد. مطالعات نشان داده اند ا ندهیسال آ 4تا  3در طول  هیاز كاهش وزن اول يمین

 میرژ نیرا با ا يقلب یماریآنكه احتمال بروز ب یمتر كاهش دهند. برا يسانت 5/9توانند دور كمر را تا  يم

 .دیكن یرویهم پ يمنظم ياز برنامه ورزش دیبا دیواقعاً كاهش ده

 بیمعموالً مستلزم ترك مینوع رژ نیكنند ا يم زیتجو یكالر 800روزانه تنها  یکم کالر اریبس یها ميرژ

 نیشود. معموالً ا یریشگیپ هیكند تا از سوء تغذ نیتأم نیو مناسب پروتئ يكاف زانیاست كه م یيغذا ژهیو

 تالشمهم سالمت روبرو هستند و یبا خطرها 30باالتر از  يشاخص توده بدن یافراد دارا یها تنها برا میرژ

 20توانند به   يها م میرژ نیشود. ا يم استفاده،بخش نبوده است جهیكاهش وزن نت یبرا يقبل یها
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 سهیسنگ ك لیتواند شامل تشك يم یيغذا میرژ نی. عوارض انجامدیهفته ب 16كاهش وزن ظرف  لوگرمیك

كم  اریبس یها میرژ نیدر ا نیپروتئ يافتیدر زانیو نقرس باشد. اگر م يصفرا، از دست دادن توده عضالن

 شود. يبه مرگ ناگهان جرتواند من يباشد م يناكاف یكالر

 دراتیكربوه يافتیدر زانیم دراتیكم كربوه یها میكم( همه رژ ی)مواد قند دراتیکم کربوه یها ميرژ

 نیدهند. ا يگرم در روز كاهش م 30حدود  يبه عبارت ایروزانه  يمصرف یدرصد كل كالر 10را به كمتر از 

 شیب زانیم خوردن لیشود چرا كه به دل يدر روز م یكالر 1300به  يمصرف یكار باعث كاهش كل كالر

 .ابدی يمحدود اشتها كاهش م يانتخاب یو غذاها يو چرب نیپروتئ یتر

 يچرب ریاز ذخا یانرژدیتول یدارد برا يبدن را وام م،یرژ نیكنند كه ا يرا مطرح م هینظر نیا يبعض

 يرا محدود م یبدن به منبع آسان انرژ يها به شدت دسترس دراتیكربوه تیمحدود رایاستفاده كند ز

 نیاز ا ياست. بخش راهوزن در ابتدا هم عیكنند. چراكه با كاهش سر يم یطرفدار میرژ نیاز ا یاریكند. بس

وزن دارد( باشد كه بر اثر  لوگرمیك 1آب  تریل 1كاهش آب بدن ) لیممكن است به دل هیكاهش وزن اول

 میرژ نیرا مطرح كردند كه ا ينگران نیمتخصصان ا يدهد: ابتدا بعض يرخ م دراتیكربوه ریكاهش ذخا

 يشود ول هیكل بیاست باعث تخر نكند و ممك جادیدر سطح كلسترول ا ينامطلوب راتییممكن است تغ

 . افتندیرا ن يراتییتغ نیطالعه قرار دادند، چنرا در سال اول استفاده از آن مورد م میرژ نیكه ا يمطالعات

 لیرا تشك يافتیدر یكالركل درصد  15تا  10 يكنند كه چرب يم هیتوص یکم چرب اریبس یها ميرژ

هستند با  جاتیبر سبز يابداع شدند مبتن يقلب یها یماریكاهش ب ای یریشگیپ یها كه برا میرژ نیدهد. ا

هدف  نیا اب ،یهواز يورزش یها نیاسترس و تمر تیریمد گار،یدر كنار ترک س ياز چرب یدرصد كالر 10

 افتیكم، در اریبس يبا چرب یها میكاهش وزن در سال اول رخ دهد. در رژ لوگرمیك 11كه حدود 

 ادیز ریمقاد افتیخواهد شد. در ضمن، در دیریسیگل یتر شیكه منجر به افزا ابدی يم شیافزا دراتیكربوه

 یآهن و رو م،یجذب كلس شتواند باعث كاه ي( ميمعمول میشده در رژ هیبرابر سطح توص 2از  شی)ب بریف

كارشناس  ایبا پزشک  دیموثر با یيغذا میانتخاب نوع رژ یكند. برا دیشكم را تشد ینفخ و پر میشده و عال

به دنبال داشته را  یبار انیاشتباه ممكن است عوارض ز میرژ کی. انتخاب دیمشورت كن هیمشاوره تغذ ای

 باشد. 

 

 ها هیتوص
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كاهش  بیراه كاهش وزن ترك نیبهتر يول ابندی ياز سفره را دشوار م دنیاز افراد دست كش یاریبس

كاهش وزن ممكن است  بیترت نیبه ا يورزش یها نیتمر شیبا افزا يافتیدر یيدر كل حجم غذا يمنطق

دشوار است  شدبا ندینا خوشا ایمحدود كننده  اریكه بس میماندگار خواهد بود. حفظ رژ يآهسته رخ دهد ول

 يقبل یاول با عادت ها یخود را دوباره سر جا یهستند به زود عیكه به دنبال راه حل سر یو افراد

 گردد.  يو به سرعت وزن شان بر م افتیخواهند 

تند از : مصرف عبار یآسان كاهش كالر یراه ها ي. بعضدیبهتر بخور دیریبگ ادیبهتر آن است كه  كردیرو

و  ونزینان چاشت، كاهش مصرف ما یكره مربا بر رو یبه جا يخال یكمتر شكر، استفاده از مربا زانیم

 حذف مصرف الكل 

 30روزانه به مدت  عیسر یرو ادهیبا پ دیتوان يشما م دیخر يورزش یورزش دستگاه ها یبرا ستین الزم

به كاهش اشتها كمک كند.  دیكار شا نی. ادیكن یرو ادهیاز خوردن پ شی. بهتر است پدیشروع كن قهیدق

 . دیتر كن يزمان غذا خوردن خود را طوالن شتریب یبدون مصرف غذا

شروع  یبرا يكم چرب ای دراتیكم كربوه یها می. اگر از رژدیباش عیو سر یيجادو یراه حل ها مراقب

معتدل تر استفاده  يمیاز رژ يحفظ و كاهش وزن در مدت طوالن یبرا دیبا د،یكن يكاهش وزن استفاده م

 . دیكن

 ورزش   

را در شما  يهمچون ورزش وجود نداشته باشد كه احساس سالمت و تندرست يچندان یها نهیگز دیشا

 ی. برادیبه خود داشته باش يحس خوب يو احساس يكند از نظر جسم يبهبود دهد. ورزش به شما كمک م

 ت. درآمده اس نیگزیجا رقابلیگران بها و غ يورزش به شكل بخش ،یاریبس

 

 

 ورزش منظم دهيفا

استخوان را كاهش  يو پوك يفشار خون باال، چاق ،یسكته مغز ،يقلب یماریخطر ب زانی* ورزش منظم م

 دهد. يم

 كند. يو سركوب اشتها كمک م سمیمتابول شیها، افزا ی* ورزش منظم به كنترل وزن از راه سوزاندن كالر

 دهد. يم شیرا افزا دیكه شما در طول عمر به ورزش بپرداز نی* انجام منظم ورزش از االن احتمال ا

 دهد. ي* ورزش منظم تنش و اضطراب را كاهش م
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 كند. ي* ورزش منظم به خواب بهتر كمک م

 كند. ي* ورزش منظم به قدرت عضالت و انعطاف مفاصل كمک م

 دهد شیرا افزا یتواند سطح انرژ يمنظم م* ورزش 

 دهد. يرا كاهش م ي* ورزش منظم احتمال افسردگ

 به خود دارند. یكنند حس بهتر يكه ورزش م ی* افراد

 ست؟یچ ورزش

 نیبه انجام ورزش ندارند. آن ها برا یازین گریكنند چون در طول روز فعال هستند د يافراد فكر م يبعض

 يخانه معادل ورزش قابل توجه است. ول یانجام كارها ایراه رفتن هنگام كار روزانه  ،يباورند كه باغبان

. دینكرده باش يچندان زشور يول دیهم خسته شو يلیو خ دیفعال باش يلیممكن است شما در طول روز خ

 ي. ورزش واقعستندیدارند و مستمر ن «يمقطع» تیماه میده يكه انجام م یروزمره ا یها تیاغلب فعال

دهد. هدف  يامر فقط هنگام ورزش مستمر رخ م نیاست. ا يضربان قلب به مدت طوالن شیمستلزم افزا

 است. یا قهیدق 40تا  30روزانه تحرک  یسالمت قلب جلسه ها یبرا يبرنامه ورزش

 ورزش را شروع کرد؟ ديبا چگونه

مدت هر جلسه  ایدفعه ها  جیو به تدر دیورزش كن يشروع به آرام یبرا دیبوده ا رفعالیمدت ها غ یبرا اگر

. دیورزش را شروع كن انیروز در م کیهر روز، به شكل  یبه جا دیتوان ي. شما مدیده شیورزش را افزا

 کی ياست، ول يعیبكامالً ط دیكه به ورزش عادت نداشته باش يعضالت در صورت يدرد و كوفتگ يكم

از حد  ادیز د،یكن يحس م يخستگ ای يسخت اد،یاست كه اگر روز بعد از ورزش درد ز نیا يقانون كل

تا  6كه ورزش در  دیداشته باش ادی. الزم است به دیاز مقدار آن كم كن دیو به طور موقت با دیورزش كرده ا

از  د،یبرس ياز آمادگ يسطح مناسب بهكه  يهنگام يهفته اول ممكن است مفرح و جذاب نباشد، ول 8

. بلند دیكنار نكش هیو در مراحل اول دیتالش كن د،یبرد. صبور باش دیلذا خواه دیده يمكه انجام  يورزش

 .دیمدت فكر كن

 دیکن نیخود را تضم تیموفق

است. با  يتحرك يبهتر از ب يهر تحرک و ورزش دیداشته باش ادی. به دیكن نییتع انهیرا واقع گرا اهدافتان

كار  یدر ابتدا ادی. فشار زدیده يم شیافزا دیكه احساس شكست كن نیاهداف سطح باال احتمال ا نییتع

 گریشود د يم جادیا ردكه د يشود. هنگام ياحتمال كنار گذاشتن ورزش م شیدرد و افزا شیباعث افزا

 بدهد. يامیدارد به شما پ يو در واقع بدنتان سع ستین دی. درد مفدیفشار وارد نكن
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 ياحتمال آن كه به مدت طوالن د،یبر يلذت م دیده ي. اگر از آن چه انجام مدیدرست را انتخاب كن ورزش

كه  يدر حال ابند،ی يم دتریرا مف تیروزانه فعال رییتغ يتر خواهد بود. بعض شیب دیتر آن را انجام ده

 تمركز كنند. تینوع فعال کی یدوست دارند تنها رو گرانید

 يدوست م کی. دیبا هم داشته باش يو اهداف مشترك دیلذت ببر یو يكه از هم صحبت دیكن دایرا پ يكس

 كند و هم ما را پاسخگو كند. جادیا زهیتواند هم انگ

 شیكنند هر وقت فرصت پ يم يندارند و تنها سع یزیكه برنامه ر ی. افراددیكن یزیخود را برنامه ر نیتمر

 یكار میتقو یدر رو يبه اهداف خود ندارند. برنامه ورزش دنیسر یبرا يآمد به ورزش بپردازند بخت چندان

 .دیخود قرار ده

. شما با دیخود را با شرح فاصله و زمان در آن ثبت كن یها نیكه تمر دیكن هیروزانه ته ادداشتیدفتر کی

 .دیكن يم دایادامه دادن پ یبرا زهیدفتر انگ نیخود در ا شرفتیپ دنید

 ورزش کرد؟ ديبا چقدر

دهد. هدف آن است  يم شیپرفشار احتمال كنار گذاشتن ورزش را افزا يلی. شروع خدیشروع كن يآرام به

و  دیآسان تر شروع كن یها نیبا تمر دیبوده ا رفعالی. اگر مدت ها غدیورزش كن قهیدق 40تا  30كه روزانه 

 نیانجام روزانه تمر یبرا وفق. ورزشكاران مدیده شیدفعات را افزا جیو به تدر دیورزش كن انیروز در م کی

 كنند. يم یزیها برنامه ر

 و ضربان قلب هدف یهواز یها ورزش

شانه و به خصوص پاها( به تحرک  نه،یعضالت بزرگ بدن )بازوها، قفسه س یگروه ها یهواز یها ورزش

 يمافراد به كار  يكه بعض یياز ابزارها يكیاست.  يشما عال هیسالمت قلب و ر یكار برا نیآورند. ا يدرم

نبض خود را  هیثان 15گرفتن تعداد ضربان قلب به مدت  یتعداد ضربان قلب هدف است. برا نییبرند تع

 یبازه تعداد ضربان قلب هدف مناسب برا دیتوان يجدول م نیبا استفاده از ا د،یضرب كن 4و در  دیبشمار

 85تان  يباال رفتن آمادگ با. دیكن نیید تعدرص 60تازه كاران هدف خود را در سطح  ی. برادیابیخود را ب

 يبلكه ابتدا توقف كوتاه دیرینبض خود را نگ نی. هنگام انجام تمردیریرا هدف بگ يیدرصد از ضربان نها

 .دیكن میتان را تنظ تیو شدت فعال دیریسپس نبض خود را بگ د،یكن

ورزش  دیكسب فوا یاستخوان است برا ياز پوك یریشگیپ ایبرنامه جامع درمان  یدیمنظم جزو كل نیتمر

پا باشد. مثال ها  یرو یزن گذاركه مستلزم و دیبرو یيها نیبه سراغ ورزش ها و تمر دیدر استخوان با

 . يو اسك تیدو، اسك ،یرو ادهیعبارتند از : پ
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مفاصل همان  نیكند بنابرا ياز وزن شما را تحمل م ياست. چون آب بخش یورزش فوق العاده ا شنا

 یبرا يآب یورزش ها گریكنند. شنا و د يكنند، تحمل نم يورزش ها تحمل م گریرا كه در د یفشار

 كند، يشان محدود م یرا برا یرو ادهیدارند كه پ يمشكالت مفصل گرید ایكه التهاب مفاصل  یافراد

كه مفصل  یافراد یتواند برا ي)چه با دوچرخه متحرک چه ثابت( م یانتخاب است. دوچرخه سوار نیبهتر

 یباشد. فعال كردن و منعطف و قدرتمند ساختن مفاصل برا يمچ دردناک دارند انتخاب مناسب ایران، زانو 

 خوب است. تیهمه افراد دچار آرتر

 

 

 

 

 

 

 اماده ايد که ورزش را شروع کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

از اینجا شروع 

 کنید

 د؟یبوده ا رفعالیغ یطوالن یمدت ها یبرا ایآ

 سال دارید؟ 60آیا بیش از 

 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

 خیر

 باید به پزشک مراجعه کنید

 بلی د؟یتا به حال هنگام ورزش از حال رفته ا  ایآ

 خیر

 باید به پزشک مراجعه کنید
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 از شروع ورزش لذت ببريد

 

 

به مراكز سالمت  ایو http://safiresalamati.ir تیسا بیشتر در زمینه خود مراقبتي بهمطالعه  یبرا

 مراجعه نمائید.خانواده   يخود مراقبت یراهنما ید يس افتیدر یجامعه برا

 جهت مطالعه:

 آمیزمخاطره شیوه زندگی سالم و رفتارهای 

 :  عدم رعايت قوانین راهنمايی و رانندگی -

 :  های تغییرشیوه

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 :  -

 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

 خیر

 کنید باید به پزشک مراجعه
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 های تغییر :شیوه

دقیقه حداقل سه  45 تا 30 بمدت ورزشي حركات انجام ، بدني فعالیت ساعتنیم حداقل روزانه •

 بار در هفته

 تغذیه نادرست :  - 

 های تغییر: شیوه

 شیرین هاینوشابه انواع مصرف جای به...و نمک كم دوغ آب، مثل سالم هاینوشیدني مصرف •

 و نمک مصرف كاهش ، موادقندی رویهبي مصرف از خودداری ، صنعتي هایمیوهآب و گازدار

ها ، ای مایع ، مصرف ماهي دو بار در هفته ، مصرف روزانه سبزیه روغن از استفاده ، شور تنقالت

 ها و لبنیات و...میوه

 

 

 

 فصل دوم:

 ریواگ ریو غ ریواگ یهايماریب

 : فراگیران درپايان اين فصل بايستی قادرباشند

 بیماری های پوستي، ریوی ، ایدزوهپاتیت آشنا شود.با روشهای انتقال وپیشگیری  -1

 روشهای انتقال و پیشگیری از بیماریهای روده ای وانگلي را بیاموزد . -2

 با بیماری های مشترک بین انسان ودام آشنا شود.-3

 

 

 

 بیماريهای پوستی و ريوی 
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 :الف ( بیماريهای پوستی 

  سالک : -1

گردد. شود و به آن سالک اطالق مينوعي بیماری پوستي كه از طریق گزش پشه خاكي به انسان منتقل مي 

                                                                                                                                                                                             انواع سالک:

ها كم : در این نوع، ضایعه پوستي دارای ظاهری خشک بوده و تعداد زخمسالک خشک يا نوع شهری -1-1 .1

 باشد. و بدون درد مي

ها باشد. تعداد زخم: زخم دارای ظاهری مرطوب بوده و دردناک ميسالک مرطوب يا نوع روستايی -1-2 .2

 شود.بیشتر در دست و پا دیده مي زیاد و وسیع بوده و

های دیوارها، زیرزمین منازل، پشت اشیاء ثابت های تاریک و گرم و مرطوب مانند شكافپشه خاكي روزها در پناهگاه

های زباله، كودهای حیواني، اماكن متروكه، النه اطراف تودهها، در منزل مثل كمدها، قاب عكس و داخل اصطبل

های های خود را در داخل زباله، النه جوندگان و گودالها تخمكند.  پشه خاكي شبگي ميجوندگان و غارها زند

 یابند. مرطوب قرار داده و نوزادان آن در مرحله كرمینه در همین محل رشد مي

 

 :   راههای سرايت
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ردد.  یكي دیگر از گهای سالک سبب ورود انگل به داخل بدن پشه ميتمایل زیاد پشه خاكي به خون خواری از زخم

 باشد. های عادی با ترشحات سالک بیمار ميراههای انتقال بیماری تماس زخم

 :  روشهای  پیشگیری

 هانصب توری فلزی در جلوی درب و پنجره -1

ها نتوانند از آن عبور كنند وآغشته نمودن پشه بند به استفاده از پشه بند با سوراخهای بسیار ریز كه پشه -2

 كش حشره

 ها در محیط زیستها از محیط زندگي و جلوگیری از تجمع زبالهآوری و دفع صحیح زبالهجمع -3

 استفاده از پماد دور كننده حشرات هنگام كار شبانه در فضای باز -4

 بهسازی و نظافت محیط زندگي و مرمت سوراخها و شكافهای موجود در دیوار و سقف منازل -5

 مانده غذایي در داخل و بیرون منزلپسجلوگیری از انباشته شدن هر گونه -6

جداسازی آغل حیوانات اهلي از محیط مسكوني و بهسازی و مرمت شكافهای موجود در دیوارها و سقف محل  -11

 زندگي دام و تخلیه منظم فضوالت دامي به خارج از محیط زندگي 

 سربسته استفاده منظم و صحیح از حشره كشهای خانگي جهت مبارزه با پشه خاكي در اماكن -12

 های ولگردمعدوم ساختن سگ -13

 هایي مانند تله گذاری و سموم موش كش. مبارزه با جوندگان با استفاده از روش -14

 های مرطوب. تخریب و تسطیح اماكن مخروبه و پرسازی گودال -15

 های زباله.های درب دار یا كیسهآوری زباله در سطلجمع -16

سبي كه محل زخم را بپوشاند و از پخش آلودگي جلوگیری حفاظت از زخم سالک با گاز استریل یا لباس منا -17

 نماید.

 سرطان پوست : -2

ها در ایران و در بعضي از كشورهای جهان میباشد. این نوع سرطان بیشتر در سرطان پوست از شایعترین سرطان

های ه تودهشود و از آنجایي كها پیدا ميهای باز و خارج از لباس بدن مثل صورت، گردن، سر و دستقسمت

سرطاني مستقیماً در روی پوست قرار دارند و برای بیمار و اطرافیان او قابل مشاهده مستقیم هستند، امكان 
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های سرطان %99و گاه تا  %96تشخیص زودرس آنها وجود دارد. اگر بیماران زود به پزشک مراجعه كنند حدود 

كارگران ساختماني، د. سرطان پوست در كشاورزان، پوست به سادگي و برای همیشه قابل درمان و معالجه هستن

هفته بهبود نیابد باید  2شود. در افراد سالمند هر زخم پوستي كه بعد از ماهیگیران و مالحان بیشتر دیده مي

تر باشد احتمال پیدایش سرطان پوست در وی بیشتر مشكوک به سرطان تلقي شود.هر قدر رنگ پوست فرد روشن

 شود.ت در بعضي از نژادهای دارای چشمان آبي روشن بیشتر ظاهر مياست. سرطان پوس

 : علل ايجاد بیماری

تواند باعث ایجاد سرطان پوست شود.اشعه تابش مستقیم اشعه آفتاب به مقدار زیاد و برای مدت طوالني به بدن مي

 ایكس/ مواد شیمیایي مثل قیر و قطران/ وجود محل زخم و سوختگي قبلي

 بیماری :عالئم 

ای زگیل مانند و مروارید شكل است كه بتدریج وسط آن زخمي شده در روزهای اول، سرطان پوست به صورت توده

كند. البته هرگونه تغییر در خال )تغییر در اندازه، و به مرور این زخم به صورت خزنده و خورنده گسترش پیدا مي

ریزی( از اهمیت زیادی برخوردار است و بایستي سریعاً به ن، احساس خارش، مشاهده التهاب با خو رنگ یا حاشیه

های پزشک متخصص پوست مراجعه نمود. در صورت وجود هرگونه جوش پوستي كه زخم شده و بهبود نیابد، زخم

 لب پایین و هرگونه تغییر رنگ ضایعات پوستي یا چند رنگ شدن آن بایستي به سرطان پوست مشكوک شد.

 روش پیشگیری :

های رنگین یا مالنوم، تابش اشعه آفتاب به خصوص جزء اصلي پیدایش سرطان پوست به جز سرطان خالعلت 

تری دارد و این اشعه بعدازظهر آفتاب حالت عمودی 4صبح تا  10ماوراءبنفش آن است. از آنجا كه بین حدود ساعت 

برهنه در معرض تابش رهنه و یا نیمدر نتیجه در طي این ساعات نباید با تن ب تابد،بیشتر به سطح زمین مي

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 

های ضدآفتاب )ضد اشعه ماوراء وز را برهنه در برابر آفتاب كار كنند با مالیدن كرمشغل خود بایستي ساعاتي از ر

 در مقابل سرطان محافظت نمایند. بنفش( به بدن خود مي توانند پوست خود را هم در مقابل سوختگي و هم
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دار و قرار ی لبههاهای مناسب، استفاده از كالهجلوگیری از تابش اشعه آفتاب به پوست )از طریق پوشیدن لباس

 باشند.های مهم پیشگیری از سرطان پوست ميگرفتن در سایه تا حد امكان از راه

 ب( بیماريهای تنفسی و ريوی 

  آسم :

 خس و تنگي نفس است. آسم یک ه، خسیک بیماری ریوی است كه عالیم اصلي آن سرف

تورم راههای هوایي میشود( راههای هوایي بیماری التهابي مزمن) بیماری طوالني دستگاه تنفسي است كه باعث 

شود. این پدیده تنفسي است كه در افرادی كه زمینه حساسیت به بعضي از عوامل محیطي را دارند تشدید مي

كند و با درمان مناسب شود و عالئم خاص بیماری را ایجاد ميالتهابي موجب انسداد راههای هوایي تنفسي مي

 آورد.ه ارمغان ميزندگي راحتي را برای فرد ب

 علل ايجاد بیماری: 

دود  های ویروسي دستگاه تنفسي فوقاني / / عفونت آلودگي هوا )دودهای ناشي از ماشینهای دودزا(

گرد و   /كشند االني كه خود آنها سیگار ميسیگار، در كودكاني كه پدر و مادر سیگاری دارند یا بزرگس

بندپایان بسیار ریزی /  دود و بخار ناشي از لحیم و جوشكاریهای شغلي مثل گرد چوب و یا غبار محیط

ای ، قالي و موكت وجود دارند. آلودگي محیط شوند و در بستر خواب، مبلمان پارچهكه مایت نامیده مي

تراكم زیاد گردهای گیاهان در فصول خاصي از سال / مواد غذایي خاص بخصوص برای  كودكان  / خانه

 .های جو و گندم(شیرگاو، دانهسال )حبوبات،  2زیر 

 عالئم بیماری :

 باشد كه ممكن است خفیف و یا شدید خس و تنگي نفس ميمهمترین عالئم آسم شامل سرفه، خس

 باشد. 

  های پشت سر هم و افزایش ترشحات خارج شده از ریه به همراه سرفه سرفه 

 خس به دنبال فعالیت یا ورزش و كم خوابي .سرفه وخس 

 پیشگیری :روش 
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های دستگاه تنفسي است و علل بوجود آورنده آن نیز فراوان چون این بیماری از شایعترین بیماری

دوری  باشد الزم است كه نكات زیر رعایت شود: نكشیدن سیگار، در معرض دود سیگار قرار نگرفتن، مي

، اجتناب از  ود داشته باشدهای دیگر هوا در آنها وجهایي كه گرد و غبار و یا آلودگيجستن از محیط

مراقبت از كودكان به منظور پیشگیری از ابتالی آنان به  تماس با حیوانات اهلي خانگي مثل گربه و سگ، 

تشخیص به موقع   عفونتهای ویروسي چون این عفونتها ممكن است باعث شروع آسم شوند،

 های غذایي در كودكان.حساسیت

 ايدز و هپاتیت

مردم در مورد ایدز مطالبي شنیده اند. ایدز موضوع مورد بحث در روزنامه ها، تلوزیون و مكانهای امروزه بسیاری از 

خرید در كوچه و خیابان است، با این وجود بسیاری از مردم هنوز نمي دانند ایدز واقعا به چه معناست. بسیاری از 

هنوز تصورات غلط بسیاری در مورد این بیماری  افراد هنوز آگاه نیستند چگونه از خود در برابر ایدز محافظت كنند و

وجود دارد. بدیهي است، فاصله قابل مالحظه ای میان آگاهي و عمل وجود دارد. برای رسیدن به پاسخ خالق و موثر 

 ، الزم است آگاهي های پایه ای در زمینه بیماری و اپیدمي آن داشته باشیم. در برابر ایدز

میالدی در آفریقا در بین مردان همجنس باز دیده شد كه نام آنرا اختالل  1930ل این بیماری ابتدا در حدود سا

سیستم ایمني مردان همجنس گرا گذاشتند. تدریجا این بیماری در بین زنان و كودكان نیز مشاهده شد در نتیجه 

اخته شد كه نام آنرا اسم آن به سندرم نقص ایمني اكتسابي یا ایدز تغییر یافت. پس از مدتي عامل این بیماری شن

 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 -

 ک ماهاسهال مرتب بیشتر از ی -

 وزن بدن( %10كاهش وزن مفرط )بیش از  -

 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.

هیچ عالمت خاصي كه براساس آن بتوان به آلودگي وی مشكوک شد، وجود ندارد. فقط ،در دوران آلودگي فرد 

 ممكن است به صورت اتفاقي یا به واسطه رفتارهای پرخطر كه داشته مورد آزمایش قرار گیرد. 

و ماه در آزمایش مثبت نشود  6عامل بیماری ایدز از زمان انتقال تا حدود  ،ممكن استنكته حائز اهمیت آنست كه

 لذا جواب آزمایش منفي دلیل قطعي بر عدم ابتال فرد نیست. 

 راههای انتقال:

 خون و فراورده های خونی-1

/  / خالكوبي / تاتو كردن / ختنه / طب سوزني / حجامت سرنگ آلوده تاثیر مستقیم خون /

 آرایشگاه از طریق تیغ مشترک /آلوده  دندانپزشكي از طریق لوازم

 تماس جنسی:-2

از راههای مختلفي كه دو همجنس یا غیر همجنس مي توانند با یكدیگر برقرار  شایعترین راه انتقال در جهان 

 .كنند

 مادر به کودك-3

 پس از زایمان )از طریق شیر مادر(  / در حین زایمان  /  در دوران جنیني

 

 

 

 راههای پیشگیری:
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 دقت در روابط خوني -

 معتادان تزریقياستفاده از سرنگ یک بار مصرف در  -

 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 -

ي بایست قبل از بارداری تحت نظر متخصص زنان قرار بگیرد و در صورت مثبت است م HIVخانمي كه  -

 .تمایل به بارداری مشاوره الزم انجام شود و براساس دستورات متخصص مراجعه نماید

 ند نکته مهم:چ -

 ايدز درمان ندارد/ ايدز واکسن ندارد،ولی ايدز پیشگیری دارد. پس هشیار باشیم. 

 درمان:

 قطعي ایدز وجود ندارد فقط داروهای فعلي دوره آلودگي  داروی خاصي برای درمان

 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 

نماید، بیماری هپاتیت یا یرقان ویروسي است. كبد اعمال حیاتي زیادی را انجام مي دهد و انسان بدون آن مبتال 

اگر فردی به هپاتیت مبتال  گویند.التهاب و تورم سلولهای كبد را هپاتیت مي  تواند به حیات خود ادامه دهد.نمي

وی ایجاد گردد. حتي در برخي از موارد كبد بطور شود كبد او ملتهب و متورم شده ممكن است زردی یا یرقان در 

شود. مشروبات الكلي ، داروها ، بیماریهای ارثي ، مواد شیمیایي، میكروبها و بخصوص ویروسها دائمي دچار آسیب مي

توانند در افراد ایجاد هپاتیت نماید از جمله از علل ایجاد كننده هپاتیت هستند. انواع متعددی از ویروسها مي

 .  .…( و  ( Cو هپاتیت نوع سي   (B)، هپاتیت نوع ب (A)تیت نوع آ هپا

 :  Aهپاتیت 

شایعترین راه انتقال، فرد به فرد است كه در اثر آلودگي مواد غذایي و آب با مدفوع آلوده به ویروس هپاتیت ایجاد 

 گذارد. مي گردد. این نوع هپاتیت اغلب خود به خود بهبود مي یابد و عارضه ای به جا نمي 
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 روش پیشگیری :

 واكسیناسیون ،كاهش تب بدون مصرف استامینوفن( ، رعایت اصول بهداشتي .  

 : Bهپاتیت 

شود. هپاتیت ب نوعي بیماری ویروسي است كه كبد را گرفتار كرده و باعث تنبلي و اختالل در عملكرد این عضو مي

ر ایران و همچنین مهمترین علت سرطان كبد در ایران این بیماری مهمترین و شایعترین علت سیروز )تنبلي( كبد د

ای كه در رابطه باشد. مشكل بهداشتي عمدهو جهان است. ویروس هپاتیت ب صد برابر مسری تر از ویروس ایدز مي

با هپاتیت ب وجود دارد. این است كه اكثر افراد آلوده به این ویروس تا مراحل آخر بیماری بدون عالمت هستند و 

باشند ممكن است به راحتي این ویروس را به نزدیكان خود منتقل كنند. در اقع چون از آلودگي خود مطلع نميدر و

سرطان كبد و در نهایت مرگ پدید  صورت سهل انگاری در پشگیری و درمان هپاتیت ب سیروز كبدی )تنبلي(،

بیماری كبدی و حتي ایجاد زمینه برای بروز آید. با توجه به سیر بالیني بیماری و احتمال مزمن شدن و پیشرفت مي

 سرطان كبد، خطرناكترین نوع بیماری هپاتیت ) یرقان( مي باشد.

 

 شود : می به ناقلین توصیه

ماه یكبار به پزشک مراجعه  6ـ برای بررسي وضعیت كار كبد خود، جهت معاینه و انجام آزمایشات خون هر 1

 نمایند.

 Bكنند باید بر علیه هپاتیت ـ كلیه اعضای خانواده )همسر، فرزندان و كساني كه در یک مكان با هم زندگي مي2

 واكسینه شوند.
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ـ در صورت مراجعه به دندانپزشک، آزمایشگاه، پزشک و اصوالً هر جای دیگر كه خطر انتقال ویروس به دیگران 3

 بدنشان آگاه سازند.وجود دارد حتماً آنان را از وجود هپاتیت در 

 ـ از اهدای خون خودداری كنند.4

 ـ افراد چاق تالش كنند تا از اضافه وزن خود كم كنند.5

 تیغ، ریش تراش، حوله و ... هرگز به صورت مشترک استفاده نكنند. ـ از وسایل و لوازم شخصي مثل: مسواک،6

 راههای سرايت : 

تراشي / استفاده / تماسهای جنسي / استفاده مشترک از تیغ ریشاز طریق مادر به نوزاد / دریافت خون آلوده 

مشترک از سرنگ آلوده / استفاده مشترک از مسواک / استفاده از وسایل همگاني به دلیل انتقال ترشحات از فرد 

/ حجامت غیر وشآلوده به فرد سالم / اعمال دندانپزشكي به صورت غیربهداشتي/ سوراخ كردن غیر بهداشتي گ

 دیالیز /سابقه هپاتیت ب در خانواده /  اشتيبهد

شود و تماسهای عادی و روزمره نظیر به یاد داشته باشید كه هپاتیت ب از حیوانات به انسان منتقل نمي نکته:

دست دادن، معاشرت كردن، در یک كالس حضور داشتن یا در یک مكان غذا خوردن خطر انتقال بیماری را بدنبال 

 ندارد.

 ی : روش پیشگیر

 از تماس با خون آلوده خودداری نمائید .(1

 گیر، حوله و .... به طور مشترک استفاده نكنید.تیغ، ناخنتراش،از لوازم شخصي مانند ریش(2

 های غیربهداشتي خودداری كنید.از حجامت، خالكوبي، سوراخ كردن گوش و طب سوزني با روش(3

آلوده شده باشد احتمال ناقل شدن و بیماری مزمن  Bتری به ویروس هپاتیت هر چقدر فرد در سن پایین(4

ماهگي در كلیه مراكز  9ماهگي و  5/1 -كبدی باالتر است. به این منظور واكسیناسیون كلیه نوزادان در بدو تولد

 گیرد.بهداشتي درماني صورت مي

 : دهای ذیل هستید، نسبت به سه نوبت واكسیناسیون اقدام كنیر صورتیكه جزء یكي از گروهد(5

o پزشكان، دندانپزشكان و پیراپزشكان 

o افراد تحت دیالیز 
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o های ای، نظیر هموفیلي و تاالسمي، مكرراً خون یا فرآوردههای زمینهافرادی كه به علت ابتال به بیماری

 كنندخوني دریافت مي

o ی فرد مبتالافراد خانواده 

افراد جامعه ضرورت برای سایر B: واكسن هپاتیتشود.بنابراینمنجر به بیماری نمي Bاغلب تماس با ویروس هپاتیت

 ندارد.

اند و قصد دارند باردار شوند، از پزشک خود درخواست نمایند تا خانمهائي كه در زمان ازدواج واكسن هپاتیت ب نزده

وجود آلودگي با ویروس هپاتیت را در آنها بررسي نماید و در صورت آلوده بودن مادر، با تزریق واكسن و 

 نوگلوبولین اختصاصي از سرایت این ویروس به نوزاد پیشگیری كنند.ایمو

 

 

 : Cهپاتیت 

( هستند و به دلیل ابتال به هپاتیت Cمردم دنیا آلوده به هپاتیت )  %3براساس آخرین آمار سازمان جهاني بهداشت 

سي حدود یكصد و هفتاد میلیون ناقل مزمن در آستانه ابتال به اختالالت كبدی و سرطان كبد قرار دارد. راه انتقال 

 یكسان است . Bپیشگیری و درمان و سیر بیماری تقریباً با هپاتیت 

 :هایي مانند تب، سرماخوردگي، ا نشانهی مقدماتي بدر این حالت، بیمار پس از یک دوره هپاتیت حاد

شود، سفیدی شود. اولین عضوی كه زردی در آن دیده ميتهوع، استفراغ و درد شكم، دچار زردی مي

ماه خون از ویروس پاک  6شود و پس از خود برطرف ميها است. به طور معمول، این عالئم خودبهچشم

 است آلودگي مزمن شود. درصد بیماران مزمن ممكن10تا 5شود و فقط در مي

  :ی هپاتیت مزمن، ترین نشانهها بسیار غیر اختصاصي است. شایعدر این حالت، نشانه هپاتیت مزمن

ضعف و خستگي طوالني است. گاهي ممكن است زردی خفیف یا شدید یا خارش وجود داشته باشد. با 

تحت نظر پزشک باشند و در صورت  پیشرفت بیماری ممكن است نارسایي كبدی بروز كند. این افراد باید

 نیاز، دارو درماني شوند. 
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 ی بالیني و یا آزمایشگاهي از بیماری : در این حالت، فرد بدون هیچگونه نشانهآلودگی بدون عالمت

تواند آنرا به سایرین انتقال دهد. این افراد به درمان كبدی ، ویروس هپاتیت را در خون خود دارد و مي

ماه یكبار توسط پزشک 6ها زیاد است و باید هر رند ولي خطر مزمن شدن هپاتیت در آندارویي نیاز ندا

بنابراین، بهترین روش تشخیص  بدون نشانه است؛  Bبررسي شوند. بیشتر موارد آلودگي به هپاتیت

 ب است. بیماری، آزمایش خون از نظر وجود ویروس هپاتیت

از طریق تماس با خون افراد آلوده  كه توسط ویروس هپاتیت كبدی است  ( یک بیماری واگیرCهپاتیت سي ) 

شوند ویروس را تا آخر عمر به همراه دارند. بعضي ( آلوده ميCبیشتر افرادی كه به هپاتیت سي )   شود.منتقل مي

كنند و بعضي دچار صدمه كبدی، هپاتیت مزمن، اختالالت كبدی و سرطان كبد از این افراد احساس بیماری نمي

 شوند.يم

 راههای سرايت : 

 های خوني آلوده تزریق خون یا فرآورده .1

 تماس با خون افراد آلوده  .2

 استفاده از سرنگ و تیغ مشترک   .3

 استفاده از وسایل آلوده در خالكوبي و ختنه كردن  .4

 آمیزش جنسي با افراد آلوده  .5

 شهای پیشگیری : رو

 یكسان است.  Bراه انتقال، پیشگیری و درمان و سیر بیماری تقریباً با هپاتیت 

 هرگز مواد مخدر تزریقي استفاده نكنید و به ترک اعتیاد اقدام كنید. -

 هرگز از سرنگ مشترک استفاده نكنید. -

ک استفاده از سرنگ ، مسواک، تیغ و وسایل برنده یا وسایلي كه امكان آلودگي به خون دارند به طور مشتر -

 ننمایید.

با وسایل نوک تیز  و برنده سرو كار دارند بایدبا رعایت احتیاط همه جانبه،  ازدستكش وسایر  كساني كه  -

 وسایل 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 خصوص  -

 شود.با ویروس هپاتیت سي ميآلودگي 

ای وانگلییماريهای رودهب

 ای : الف ( بیماریهای روده

 :اسهال  -1

به دفع آبكي مدفوع گفته مي شودكه علل مختلف دارد ،اما یكي از علل آن میكروب ها هستند. اسهال گاهي اسهال 

 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 

 وبا :  -2

 توان اسهالشود.از عالیم آن مي تا حد كشنده بدن آب كاهش تواند منجر بهشود و ميمنتشر مي آلوده آب وبا از راه

 معموال این افراد تب ندارند.را نام برد.  گرفتكپگي عضالت ساق پا، بدن آب و كاهش شدید، ضعف

 اقدام درمانی :

ضدعفوني وبه شكل تزریق سرم وشستشوی مكرر دست ها  رفته از دست مایعات ، جبرانپزشک به فوری مراجعه

 مي باشد. از انتشار عفونت پیشگیری برای بهداشتي اصول دقیق رعایت دستشویي هاو

 ب( بیماريهای انگلی : 

 :  اسهال آمیبی  -1

اسهال آمیبي یک نوع بیماری انگلي است. این بیماری در مناطقي كه دارای آب و هوای گرم و مرطوب و جمعیت 

 ایجاد اسهال )بیشتر اسهال خوني ( میگردد. زیاد هستند، شیوع بیشتری دارد . آمیب معموالً باعث

 راههای سرايت : 
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توجه نامند، زیرا در كساني كه نسبت به بهداشت دستهای خود بياسهال خوني آمیبي را بیماری دستهای كثیف مي

هستند )از جمله بیماران رواني و كودكان ( بیشتر دیده میشود. آلودگي انسان به آمیب از دو راه مستقیم و غیر 

بر روی انگشتان یا زیر ناخن دست، به علت عدم های موجود انگللودگی مستقیم، آگیرد. در مستقیم صورت مي

، آب آشامیدني و مواد آلودگی غیرمستقیمرعایت بهداشت، موجب ابتال خود فرد یا اطرافیان وی میشوند. در 

تواند توسط پاهای خود، شوند. مگس نیز ميغذایي آلوده به آمیب )مخصوصاً سبزیجات خام( باعث بیماری فرد مي

سان یا مواد غذایي منتقل كرده و از این طریق باعث ایجاد بیماری در انسان شود. پس از اینكه انگل را به دست ان

آمیب توسط دست آلوده و یا آب و مواد غذایي آلوده وارد روده انسان گردید، در آنجا بصورت فعال درآمده و میتواند 

تواند باعث سرایت بیماری به دیگران شود. باعث اسهال خوني آمیبي شود.در نهایت بیمار با دفع آمیب از روده می

گیر در آید. بعضي افراد در عین بیماری اسهال آمیبي در صورت عدم رعایت بهداشت ممكن است بصورت همه

حالیكه آلوده به انگل هستند، ظاهراً سالم بوده و عالمت خاصي ندارند. این گروه، ناقلین بدون عالمت بیماری 

 را به دیگران منتقل كنند. هستند و میتوانند بیماری

 عالئم بیماری:

تب، نفخ شكم،  نوع حاد و شدید بیماری معموالً با عالئمي نظیر اسهال آبكي شدید همراه با بلغم چركي و خون، 

اشتهایي و احساس عطش شدید همراه است و نوع مزمن و طوالني بیماری دارای عالئمي پیچه، خستگي، بيدل

اشتهایي، تهوع، مشكل در عمل هضم )سوء هاضمه( نفخ شكم و اسهال و ، خستگي، بييمانند دل دردهای دائم

 باشد.یبوست متناوب مي

 : 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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 های بهداشتياستفاده از توالت •

 داشتن مواد غذایي از دسترس حشرات مخصوصاً مگسسالمسازی  سبزیجات خام و دور نگه •

ع در طبیعت در صورت اجبار و عدم دسترسي به توالت، مدفوع را باید در عمق خاک خودداری از دفع مدفو •

 مدفون كرد.

رعایت بهداشت فردی و شستشوی مرتب دستها با آب و صابون بخصوص قبل از صرف هر وعده غذا و بعد از  •

فروشها،  نند )ساندویچكخروج از توالت میباشد. بخصوص كساني كه در زمینه تهیه و فروش مواد غذایي فعالیت مي

 .لبنیاتها و ...( 

 

 

   اکسیور )کرمک(: -2

شود. عالمت گویند بصورت انگل انسان در كلیه نقاط جهان دیده ميآن كرمک هم ميه اكسیور كه ب

شود. در نتیجه خروج كرم در اثر مهاجرت كرم ماده بارور از سوراخ مخرج به خارج ظاهر مي ،مشهود ابتالء

شود و كودكان مبتال با خاراندن نشیمن و حركت آن در ناحیه مقعد ایجاد تحریک و خارش جلدی مي

 كنند كه با اضافه شدن باكتریها ممكن است زخم چركي شود. خارش معموالًایجاد زخم و خونریزی مي

خوابي كودک میشود كه در اثر آن عوارض خیلي شدید و هنگام شب بیشتر است، در نتیجه سبب بي

 كند. قراری و عصبانیت بروز مي عصبي مانند خستگي و بي

 راههای سرايت :

چسبد. طفل ها جمع میشود و یا به انگشتان كودک مبتال ميدر اثر خاراندن نشیمنگاه تخم انگل در زیر ناخن 

كند كه این تخم تبدیل به كرم با گذاشتن انگشتان خود در دهان تخم انگل را وارد دستگاه گوارش خود مي

 گویند.مي خودآلودگیشده و این عمل را 

 كند.آلوده، البسه و ظروف آلوده، هوا و خاک آلوده هم سرایت مياین انگل بوسیله آب و غذای  

 در صورت مشاهده در خانواده ،تمام اعضای خانواده باید درمان شوند. 
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 تنیا )کرم کدو( :  -3

كند. نوعي كه از گاو بیماری به انسان سرایت مي ، كرم كدو از راه خوردن گوشت خام و نیمه پخته گاو و یا خوک

شود.  الرو )نوزاد( این خوني شدید بیمار ميبیماری طوالني است كه باعث ناراحتي و ضعف و كم  كند،سرایت مي

شود و دارای رنگي كدر و یا سبز درشتي سرسنجاق و حتي نخود هم دیده ميه كرم در گوشت آلوده گاو و گوساله ب

خیلي ریز بوده و  باشد،های مخصوص مياین نوع كرمها بندبند هستند و سر آنها دارای چنگک و قالب رنگ میباشد،

 از راه مدفوع خارج میشوند.  شود، بلكه دائماً در حال تكثیر است و بعد از مدتي بندها مرتباًآساني دفع نميه ب

  :سکاريس  آ -4

وبه رنگ سفید شیری یا گلي رنگ ای شكل و دو انتهای آن باریک  آسكاریس كرمي است دراز، استوانه

 است .

 متر است آسكاریس نر از ماده كوتاهمیلي  6تا  3قطر ه سانتیمتر و ب 45تا  20ماده بالغ بطول  آسكاریس

میلیمتر است. آلودگي به این انگل در تمام نقاط جهان  4تا  2قطر ه سانتیمتر و ب 30تا  15تر و بطول 

های این  . تخمایران استترین بیماریهای انگلي  وجود دارد. ولي در قاره آسیا بیشتر است و یكي از شایع

سال زنده  5مواد شیمیائي خیلي مقاومند و ممكن است تا ازای كرم در سرما و رطوبت و در مقابل پاره

 مانند.بمانند ولي در خشكي و مقابل نور آفتاب بیشتر از چند هفته زنده نمي

 : عالئم بیماری

های شدید و ضایعات  گذرد و ممكن است عفونتميهای مهم بدن  ها و دستگاه الرو )نوزاد( این انگل از اندام

پرآبي دهان، تهوع، استفراغ،  زیادی ایجاد نماید. مهمترین عالیم این بیماری اختالالت دستگاه گوارش )درد شكم،

الغری( اختالالت دستگاه تنفس و همچنین اختالالت عصبي مانند لرزش و تشنج، عصبانیت و زودرنجي،  پرخوری،

پریدن از خواب، سردرد و سرگیجه است. تخم این انگل از راه آب، خاک و غذای آلوده وارد  خوابهای آشفته،دیدن 

 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،

به موارد زیر به پیشگیری از ا درمان افراد مبتال است. بنابراین عمل كردن بهداشت محیط و مواد غذائي همراه ب

 :مبتال شدن به بیماریهای انگلي كمک زیادی خواهند نمود

 .ـ دقت كافي در پخت كامل گوشت گاو 1

 .ـ شستشوی مكرر دستها با آب و صابون بخصوص قبل از غذا خوردن و بعد از مستراح  2

 .داشتن ناخنها  ـ كوتاه نگه 3

 كشي وجود ندارد.  كه آب لوله جوشاندن آب آشامیدني در جاهائي -4

 .انگلها برای از بین بردن تخم ای كه فرد مبتالئي در آن باشد،ـ جوشانیدن ظروف و البسه در خانواده5

آب و صابون بعد از  ـ جلوگیری از بازی كودكان باخاک آلوده و همچنین وادار ساختن كودكان به شستن دستها با6

 .هر بازی

 .ـ خودداری از خوردن آب آلوده  7

 .ـ نخوردن سبزی خام در نقاط آلوده 8

 .ـ خودداری از اجابت مزاج در خارج از مستراح 9

 .كاری و باغهای میوه ـ استفاده نكردن از كود مستراحي تازه در جالیزارها و مزارع سبزیكاری و صیفي10

 .ـ مراجعه به پزشک و دقت در مداوای صحیح مبتالیان 11

ای كه فردی از آن مبتال به انگل است و همچنین جوشاندن لباسهای زیر و ـ درمان همزمان تمامي افراد خانواده 12

 .رختخواب در روزهای درمان  مالفه

خصوص اگر از مزارع با ه صرف بجات خام و گندزدایي كردن آنها قبل از مشستشوی كامل سبزیجات و میوه -13

 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 

ریها هنوز به عنوان یكي از چالش های در شرایط طبیعي منتقل مي شوند . در كشورهای در حال توسعه این بیما

اصلي نظام بهداشت و درمان آنان قلمداد مي شود . در كشور ما نیز توجه به بیماریهای مشترک بین انسان و دام و 

 50ژه ای برخوردار است . به نحوی كه بنا به گفته برخي از كارشناسان هم اكنون نزدیک به كنترل آن از اهمیت وی

ي كه مردم گرفتار آن هستند به نحوی به دام و حیوان مربوط     مي شود . برای آشنایي بیشتر به از بیماریهای %

 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 

ال مي توانند نگهدارنده این بیماری باشند عبارتند ها ، قصاب ها و دامپزشكان محسوب مي گردد حیواناتي كه معمو

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 

  دطحال را تحت تاثیر قرار مي دهد .كب

 

 عاليم بیماری :

 در حیوان به صورت سقط جنین تظاهر مي كند و عالئم بیماری در انسان عبارتند از : عالیم بیماری
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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 ، 

رگ شدن طحال بي اشتهایي ، بي حالي ، ضعف عمومي و كاهش وزن بدن ، درد مفاصل و كمر دردهای شكمي ، بز

 ، افسردگي از عالئم مشخص این بیماری مي باشد .

 راههای سرايت :

تماس با ترشحات و مواد آلوده حیوان نظیر خون ، ادرار ، ترشحات واژن ، ترشحات جنین سقط شده به   -1

 خصوص جفت آلوده ، حیوان بیمار .

مصرف شیر حیوان و فراورده های آن نظیر پنیر ، كره ، بستني و همچنین آبمیوه های مخلوط با شیر ) شیر  -2

موز ، شیر هویج ( در صورتي كه غیر پاستوریزه باشند و یا شیریني های همراه با خامه كه غیر پاستوریزه باشند 

طول مراحل ساخت پنیر زنده مي ماند و مي تواند  مي تواند بیماری را منتقل كند . جالب این كه این باكتری در

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 

رای تب مالت به شمار مي روند . همچنین مصرف گوشت های آلوده كه به طور ناقص پخته شده آلوده پنهان ب

 است ممكن است بیماری را به انسان انتقال دهد . 

 مراقبت و پیشگیری :

آموزش مردم در مصرف شیر بعد از جوشاندن به مدت ) یک دقیقه پس از مشاهده حالت جوش همراه با به هم  -1

 رف شیر و فراورده های لبني غیر پاستوریزه .زدن ( و عدم مص

آگاه بودن مردم به طور عموم از راه های انتقال و علي الخصوص كساني كه از نظر شغلي در خطر ابتال قرار دارند  -2

. 

افزایش آگاهي مردم در مورد اجتناب از تماس مستقیم با ترشحات آلوده دامها مانند جنین و جفت سقط شده و  -3

آلوده ، عدم استفاده از شیر این حیوانات ، استفاده از وسایل حفاظتي نظیر دستكش و ماسک در هنگام  احشا ء

 تماس و یا معاینه دام .

اطالع به سرویس های دامپزشكي در صورت مشاهده سقط جنین در دام ها و همكاری جهت اجرای دستورات   -4

 به منظور واكسیناسیون دام های سالم گله . ماموران دامپزشكي در مورد دام های مبتال و همكاری

مراجعه به مراكز بهداشتي در صورت مشاهده تعدادی از عالئم یاد شده فوق ، انجام آزمایشات الزم و در صورت  -5

چون در صورت  باید دارو مصرف كرد، هفته  به طور منظم 8طبق دستور پزشک حد اقل  تست ها مثبت بودن
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قطع بازگشت نموده و درمان در مراحل بعدی بسیار مشكل شده و ممكن است عوارض  درمان ناقص بیماری بطور

 بیماری در تمام عمر باقي بماند . 

روز در محلول  45پرهیز شدید از مصرف پنیر تازه غیر صنعتي : ضمنا الزم است پنیر سنتي را حداقل به مدت -6

 لت دچار نشود .آب نمک نگهداری و سپس مصرف كرد تا مصرف كننده به تب ما

 نیز یک راه مهم ابتال به تب مالت است .سنتي   بستني هایاستفاده از  -7

 : " تب خونريزی دهنده "تب کريمه کنگو 

یماری تب خونریزی دهنده كریمه كنگو ویروسي تب دار است كه از حیوانات به انسان منتقل مي شود این بیماری ب

گاو و گوسفند ( مبتال به )     منتقل مي شود . كنه ها روی حیوانات آلودهدر طبیعت اصوال از طریق گزش كنه 

منتقل  ویروس بیماری زا راانسان  گزشبیماری در زمان خونخواری عامل بیماری را  وارد بدن خود مي كند و با 

چگونه مي كنند . بیماری در حیوانات عالمت مهمي ندارند و فقط ممكن است یک هفته تب خفیفي بكند و دیگر هی

عالمتي نداشته باشند و دام كامال سالم باشد . خطر انتقال بیماری به انسان در همان مدت كوتاه زمان ذبح حیوانات 

انتقال از بیمار آلوده به انسان هم از طریق ترشحات بدن آلوده به دنبال تماس با پوست و ترشحات دام وجود دارد . 

 امكان پذیر هست.

 عالئم بالینی بیماری:

مهمترین عالمت بیماری تب ، سردرد شدید است كه عالئم اصلي است و عالئمي مانند لرز ، درد عضالني ، گیجي ،  

چشم ، حساسیت به نور ممكن است وجود داشته باشد گاهي اسهال و شكم درد نیز دیده مي شود و به طور  درد

ی به آن اضافه مي گردد . خونریزی یكي از عالئم كلي عالئمي نظیر آنفوالنزا از عالئم اولیه هستند كه بعدا خونریز

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 

وست نقطه ای شكل باشد و گاهي كشف آن توسط پزشک مشكل باشد و الزم نیست كه حتما خونریزی های زیر پ

یک خونریزی وسیع باشد بیماری در صورتي كه شدید باشد و یا به موقع كشف و درمان نشود به مرگ منتهي گردد 

 . روز بیماری را سپری نماید معموال به تدریج بهبودی پیدا مي كند  10و در صورتي كه بیمار 

 : راههای سرايت

 

 مهمترین راه انتقال این بیماری از حیوانات آلوده ، گزش كنه است كه انسان را مورد گزش خود قرار مي دهد .  -1
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راه دیگر انتقال ، تماس با ترشحات آلوده و الشه تازه دام به عامل بیماری است كه ویروس در بدنش وجود دارد  -2

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 . 

با ترشحات انسان بیمار است كه از راه های مهم انتقال بیماری است . به همین دلیل راه دیگر انتقال تماس  -2

نزدیكان بیمار  بایستي در تماس با مبتالیان به این بیماری با رعایت كامل مسائل حفاظتي برخورد نمایند و بیمار 

شحات آنان ضدعفوني و دفع بایستي در بخش ایزوله بیمارستان با وسواس كامل ایزوله شده و مراقبت شوند و تر

 شوند . 

 مراقبت و پیشگیری :

 

جلوگیری از كشتار و ذبح غیر بهداشتي حیوانات ) گوسفند ـ گاو ( و عدم مصرف گوشت هایي كه مهمور به مهر  -1

 دامپزشكي نیستند .

دالیلي كشتار استفاده از وسایل ایمني و حفاظتي شخصي مانند : چكمه ، دستكش و ماسک در شرایطي كه به  -2

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 .

 ار كه معموال عادت قصابان است .اجتناب از دهان گذاشتن كارد آلوده به خون در زمان ذبح به منظور ادامه كشت -3

ساعت پس از كشتار در جهت اطمینان از سالمت آن چون در این  12استفاده از گوشت كشتار شده حداقل  -4

فاصله در صورتي كه حیوان در دوره آلودگي بوده باشد به دلیل تغییرات اتفاق افتاده در الشه ویروس از بین مي رود 

ل و  جگر طوالني تر از چند روز است كه بهتر است در شرایط مناسب بهداشتي و یا . البته این زمان در مورد د

 استفاده از دستكش یا برس مناسب خون های آن خارج وكامال پخته مصرف شود . 

 در صورت وجود بیماری در اطرافیان از نزدیک شدن به بیمار و تماس نزدیک اكیدا خودداری شود . -3

 سیاه زخم  :

ری مشترک بین انسان و دام مي باشد كه معموال بر پوست اثر مي كند. اما ممكن است دستگاه سیاه زخم بیما

گوارش و یا دستگاه تنفسي را نیز تحت تاثیر قرار دهد . میكروب سیاه زخم یک میكروب بسیار مقاوم بوده و مي 

و اهلي مانند : گاو ، گوسفند ،  تواند سالیان سال در خاک زنده بماند . شیوع این بیماری در عموم حیوانات وحشي

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 



61 

 

نیز در تماس با حیوان آلوده و یا محصوالت به دست آمده از حیوان آلوده به بیماری مبتال مي شود  مي یابد . انسان

. كارگراني كه با حیوان مرده و یا محصوالت به دست آمده از حیوان مبتال سر و كار دارند احتمال ابتال به سیاه زخم 

است میكروب سیاه زخم در محیط های معمولي به  برای آنها زیاد است اینگونه آلودگي به سیاه زخم صنعتي مشهور

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 

 ي سیاه زخم ایجاد مي شود . تنفسي شود فرم تنفس
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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 

اد دستگاه گوارش است . عالئم اولیه شامل تهو.ع ، گوشت آلوده به عامل سیاه زخم اتفاق بیفتد و عالئم آن التهاب ح

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 

 راههای سرایت مي باشد .  دیگر از

 

 : 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 

مي ماند  از پاره شدن تاول بافت ها از وسط از بین میروند و جای آن زخم سیاه مشخص باقيتبدیل مي شود . بعد 

 .كه معموال بدون درد است

 : راههای سرايت

 در اثر تماس با حیوانات آلوده و یا فراورده های آنها مانند پشم ، مو ، چرم و ... -1

 تماس خاک آلوده با پوست آسیب دیده . -2

 باعث سیاه زخم ریوی ) تنفسي ( مي گردد .استنشاق هوای آلوده كه  -3

 مصرف گوشت و اعضای حیوانات آلوده . -4

 : مراقبت و پیشگیری 

 آموزش بهداشت در مورد نحوه استفاده از پوست ، گوشت ، و پشم حیوانات . -1

 مایه كوبي حیواناتي كه در معرض خطر ابتال هستند توسط اداره دامپزشكي . -2

 ني روستایي و یا شهری به محض مشاهده عالئم سیاه زخم جلدی .مراجعه به مراكز بهداشتي درما -3

 جلوگیری از فروش پوست و گوشت حیوانات آلوده . -4

اجتناب از دستكاری یا مصرف الشه دام هایي كه ناگهان تلف شده اند و سوزاندن و دفع بهداشتي این نوع  -5

رها كردن دام هایي كه ناگهان تلف شده اند  الشه ها ) در عمق مناسب با ریختن آهک روی آن ( باید دانست كه با

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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ال آلودگي دارند و كنترل گرد و خاک آنها ، استفاده از ماسک و تهویه صحیح در كارخانه هایي كه احتم -6

 وسایل حفاظتي در كارخانجات پشم ریسي و قالیبافي .

 انجام درمان در بیماران و مصرف دارو طبق دستور پزشک و تا آخرین روز درمان به طور مرتب . -7

كي كه جهت بررسي و اقدامات الزم همكاری با اكیپ مركز بهداشت و مراكز بهداشتي درماني و اداره دامپزش -8

 نظیر واكسیناسیون دام ها مراجعه مي كنند .

 عدم مصرف گوشت خارج از نظارت دامپزشكي ) ذبح قاچاق یا غیر بهداشتي ( .  -9

 :ککیست هیداتی

یک بیماری انگلي مشترک بین انسان و حیوان است . عامل این بیماری كرم كوچک پهن و بند  کكیست هیداتی

میلي متر مي باشد و به سختي با چشم دیده مي شود . میزبان اصلي این كرمها سگ  3 -5بندی است كه طول آن 

بند دارد و در آخرین بند سانان هستند و كرم در روده باریک سگ های آلوده زندگي مي كند . بدن این كرمها سه 

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 

ک میزبان واسطه تصادفي مانند گاو ، گوسفند ، بز ، شتر و یا انسان همراه با شوند . چنانچه این تخمها توسط ی

علوفه و یا سبزی های خام نشسته خورده شوند جنیني كه در این تخمها وجود دارد در روده آزاد شده و در بافت 

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

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 :

ه كننده ای كه در آب سبزیجات در مزارع و مواد غذایي كه توسط مدفوع حیواناتبیمار انتقال از طربق تخمهای آلود

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 . 

و یا گوشت خواران وحشي با خوردن جگر و یا ریه گوسفندان آلوده به كیست  مساله مهم در این است كه خود سگ

به این بیماری آلوده شده و در نتیجه تخم آن را دفع مي كنند به همین دلیل جمع آوری ضایعات كشتاری و یا 

قرار نگیرند اندام های آلوده به كیست و انهدام صحیح آنها به گونه ای كه در دسترس گوشت خواران اهلي و وحشي 

 و در كنترل و جلوگیری از اشاعه بیماری بسیار موثر است .
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 : راقبت و پیشگیریم

 جمع آوری و از بین بردن سگ های ولگرد كه عمدتا در اطراف كشتارگاه ها تجمع مي نمایند .  -1

 جلوگیری از كشتارهای غیر بهداشتي و انجام كشتار در كشتارهای بهداشتي . -2

معاینه دامهای ذبح شده توسط كاركنان دامپزشكي و انهدام ) سوزاندن و یا دفن بهداشتي ( اندام های آلوده به  -3

 كیست از  قبیل كبد ، ریه و ... 

آگاهي یافتن مردم و علي الخصوص اصناف مرتبط مانند كاركنان كشتارگاه ها ، قصاب ها و ... در مورد اهمیت  -4

 قبل از تهیه و مصرف غذا .شستشوی دستها باآب و صابون 

آموزش به مردم به خصوص زنان خانه دار و كارگران رستورانها در مورد سالم سازی ) پاک كردن و ضدعفوني  -5

انگل زدایي با استفاده از مایع ظرفشویي ـ گند زدایي با استفاده از مواد ضدعفوني كننده مجاز ـ -كردن اولیه 

 و شستشو و ضدعفوني میوه جات .شستشوی نهایي با آب سالم ( سبزیجات 

آموزش مردم در مورد عدم تماس با سگ ) خانگي یا غیر خانگي ( و دادن ضد انگل زیر نظر دامپزشكي به صورت -6

 مستمر .
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 فصل سوم

  های اولیه ايمنی و انضباط محل کسب و پیشگیری از بروز حوادث درمحیط کار وکمک

 این فصل بایستي قادرباشند : انیفراگیران درپا

 و پیشگیری از حوادث را فرا گیرد. اهمیت نظم در محیط كار.1

 عوامل زیان آور محیط كار را بشناسد و راههای پیشگیری از مشكالت ناشي از آن را فرا گیرد..2

 .ردیدر مواقع بروز حادثه فراگ هیاول ی.كمكها4

 .انجام دهد گرانیخود و د یرا به هنگام بروز حادثه برا ری.قادر باشد حداقل تداب5

 ايمنی و بهداشت کار)بهداشت حرفه ای(:

 تعريف بهداشت حرفه ای: 

آور محیط كار  و كنترل عوامل زیان یابيشناسایي، ارز عبارتست ازعلم و هنر ای بهداشت حرفه

 مي باشد.، مسمومیتها و حوادث ناشي از كار شغليبمنظور پیشگیری از بیماریهای 

 ای: اهداف بهداشت حرفه

 ترین درجه ممكن وضع جسمي، رواني و اجتماعي شاغلین .باال بردن و تأمین عالي1

 و حوادث ناشي از كار  ی شغلي.پیشگیری از بیماریها2

 انجام آن را دارد.  .انتخاب كارگر و یا شاغل برای محیط و شغلي كه از نظر جسمي و رواني قدرت3

 ای اقدامات زیر بایستي انجام گیرد: برای رسیدن به اهداف بهداشت حرفه

كار و وسایل  ابزارآور محیط كار، نحوه استفاده از .آموزش اصول و مقررات بهداشتي و عوامل زیان1

  .حفاظت فردی

 به آن  آور مربوط.سالم سازی محیط كار با شناخت، بررسي و كنترل عوامل زیان2

 .بهسازی تأسیسات بهداشتي و رفاهي كارگاهها3

سالمت  یتبه منظور تعیین وضع (ایدوره معاینات قبل از استخدام ومعاینات كارگری) .انجام 4

 شغلي .توانایي شاغل و تشخیص بموقع بیماریهای و

 عوامل زيان آور محیط کار :

 از :  عواملي كه سالمت شاغلین را به خطر مي اندازد عبارتند

 عوامل فیزیكي ،شیمیایي،بیولوژیكي ، ارگونومیكي و مكانیكي محیط كار
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روشنایي كم یا -پرتوهای یونساز و غیر یونساز-ارتعاش –عوامل فیزیكي محیط كار شامل صدا -1

 فشار كم یا زیاد مي باشد. -عوامل جوی محیط كار)گرما،سرما و رطوبت( -زیاد

 

 صدا :  –لف ا

آور محیط كار یكي از عوامل زیانصدا در حقیقت صوت ناخوشایند و ناخواسته مي باشد و به عنوان 

در كارگاههای ریسندگي و بافندگي،موتورهای ژنراتور برق، دستگاههای اره و مته برقي و ...مشاهده 

 مي شود

 گردد: زیر ميهای های با صدای زیاد باعث ناراحتيكار كردن در محیط عوارض ناشی از صدا :

 وز گوش ، سوت كشیدن پرده گوش  ، تحریک اعصاب ، وزو در نهایت كری شغلي. كاهش شنوایي 1

 . باال رفتن فشار خون و تغییر در میزان قند خون 2

 های عصبي . ناراحتي3

 راههای پیشگیری و کنترل : 

صحیح  فونداسیون-منبع تغییر درقسمتهایي از-فراینددر تغییركنترل در منبع مولد صدا از طریق  .1

  ا.میراكننده هاستفاده از –دستگاهها بموقع تعمیراتسرویس و –دستگاه 

كنترل در مسیر  با استفاده از جاذب ها و مانع ها جهت جداسازی و محصور كردن دستگاه مولد  .2

 صدا.

 گوش پوش و گوش بند معروف به ایر ماف وهای حفاظتي )استفاده از گوشيكنترل درشنونده با .3

و استفاده از قالب گوش و همچنین در بعضي از موارد استفاده از اتاقک كامال ایزوله مي (ایر پالگ

 باشد.

 ارتعاش  : -ب

نبع نوسان تناوبي و نوساني حول نقطه تعادل است و در زمانیكه انرژی مكانیكي حاصل از یک مارتعاش حركت 

.گردد كننده به سیستم دیگر منتقل میشود ارتعاش ایجاد مي  

قرار گیرند. مانند ارتعاش تمام بدن كارگران بسته به نوع كار و ابزار كار ممكن است در معرض 

 دست و بازو قرار گیرندارتعاش در معرض آالت كشاورزی و یا رانندگان تراكتور، كامیون و ماشین
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با اره برقي كار  باشند و یامشغول به كندن آسفالت ميبا دستگاه مته یاچكش بادی مانند افرادی كه 

 كنند. مي

 :ارتعاشعوارض ناشی از 

الل در اخت (،)اختالالت اسكلتي عضالني اختالل در اندامها بخصوص ستون فقرات .ارتعاش تمام بدن كه با1

همراه است. اختالل دردستگاه گوارشي ،دستگاه جریان خون  

 - ان دستكننده اختالالت و ناراحتي انگشتارتعاش دست و بازو كه بعد از كار كردن با دستگاههای مرتعش  -2

مشاهده مي شود. شكل استخوان ها و مفاصل انگشتان استخوانهای مچ و كف دستتغییر   

   

 راههای پیشگیری و کنترل : 

 بكار گیری اصول مهندسي و مدیریتي جهت كاهش ارتعاش -1

 . شوداستفاده  یتر و از نوع مناسب یابددر صورت امكان وسیله مورد استفاده تغییر -2

 ی مرتعش كننده.سرویس كردن به موقع دستگاهها 3

استفاده از وسایل حفاظتي مناسب مثل دستكش الستیكي جهت كار با دستگاههای مرتعش .3

 كننده دست و بازو .

   روشنايی :  –ج  

پناه و انگیز است بهمان اندازه نیز ظریف و بيالعاده و شگفتچشم همانقدر كه عضو خارق

 باشد . بنابراین در هنگام كار یا هر جای دیگری باید از آن محافظت نمود. پذیر ميآسیب

باشد. این صدمات در ساعات كار اتفاق افتاده و ناشي از علل گوناگون مي های چشمي اكثراًناراحتي

عي )نور مناسب از طریق استفاده از نور طبی روشنایي. روشنایي زیاد یا كم باشدممكن است ناشي از 

 يكافمي بایستي  يروشنای  گردد. یا هر دو تأمین مي و الكتریكي(المپهای خورشید( و مصنوعي)

، خیره كننده نباشد و بطور یكسان و مطابق با استاندارد تعیین شده با توجه به نوع كار باشد بوده

 پخش شده باشد. 
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  روشنايی طبیعی:

مي باشد كه با توجه به موقعیت جغرافیایي، محل زندگي و محل كار، مهمترین منبع روشنایي طبیعي نور خورشید  

افراد مي توانند از آن بهره مند شوند و عواملي مثل عرض جغرافیایي، زاویه ارتفاع و زاویه انحراف خورشید، نوع 

اده بهینه از فصل، موقعیت اقلیمي، ساعات شبانه روز و معابری كه نور خورشید از آن عبور مي نماید در نحوه استف

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.

 معماری صحیح ساختمان به منظور بهره گیری از نور طبیعي و نصب پنجره -1

 نوبي ساختمان جهت نور گیری بیشتر باز باشد.در هنگام طراحي ساختمان سعي شود قسمت ج  -2

نصب پنجره به تعداد كافي و با ابعاد استاندارد با توجه به سطح كار با رعایت اصول طراحي روشنایي  -3

 طبیعي

پنجره به گونه ای طراحي شود كه نسبت مساحت پنجره به مساحت محل كار با توجه به نوع كار حداقل  -4

 درصد باشد. 30تا  5بین 

طراحي پنجره ها به نحوی باشد كه به طرف جنوب )جنوب شرقي و غربي( نصب شوند تا نور بیشتر وارد  -5

 محیط كار شود . در غیر اینصورت سعي شود از پنجره های سقفي و انواع نورگیر استفاده شود.

بیشتر بهتر  نصب پنجره ها به گونه ای باشد كه ایجاد خیرگي ننماید. برای جلوگیری از خیرگي و راندمان -6

 است پنجره ها نزدیک به سقف نصب شوند.

 جهت پنجره ها میزان ورود نور به محیط كار را افزایش مي دهد. باستفاده از شیشه شفاف و مناس -7

 درصد نورگیری را افزایش مي دهد. 10-15نظافت به موقع شیشه پنجره  -8

اده از نور طبیعي نشوند. به نصب صحیح پرده كركره و دیگر وسایل بنحوی كه باعث محرومیت استف -9

منظور استفاده بهتر از نور طبیعي سقف و قسمت باالیي دیوارها به رنگ روشن، كف و قسمت پایین 

 دیوارها به رنگ تیره باشد.

 :  وشنايی مصنوعیر

 در تأمین روشنایي مصنوعي برای محیط كار این نكات باید مورد توجه قرار گیرد:
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یي باید تا حدامكان به روشنایي روز نزدیک باشد و در ساعات شب نور  حاصله از منابع روشنا -1

 بیشتر استفاده گردد.

 نوع المپ و تعداد المپها با توجه به نوع كار و طراحي انجام شده انتخاب شود. -2

ها به سقف و قسمت باالیي دیوارها معموالً به منظور افزایش راندمان روشنایي وارده از پنجره -3

 رنگ روشن و قسمت پایین دیوارها برای ایجاد شرایط آسایش به رنگ تیره رنگ آمیزی شوند. 

ر مقدار نور حاصله از منابع روشنایي باید ثابت و به اندازه كافي بوده و بر كلیه سطوح محیط كا -4

 به طور یكنواخت توزیع شود تا از بوجود آمدن سایه و زوایای تاریک جلوگیری شود.

 )چراغها و المپها(تعمیر و سرویس به موقع منابع روشنایي -5

 به طور مرتب ، پنجره هاتمیز و پاک نمودن نورگیرها -6

 استفاده از شیشه های شفاف -7

 :زياد عوارض ناشی از نور -1

است. این حالت در اثر برخورد مستقیم نور به چشم و یا  زیاد از نورخیرگي مهمترین عارضه ناشي 

آید و عالئم آن احساس ناراحتي و درد  انعكاس شعاع تابش نور از سطوح شفاف به چشم بوجود مي

باشد. مثالً زماني كه منبع نور به طور در چشم، كم شدن حس بینایي، ترس از نور و ریزش اشک مي

كارگر قرار گیرد باعث بروز خیرگي میشود برای جلوگیری از بروز این مشكل مستقیم در میدان دید 

 منابع روشنایي بایستي به فواصل مناسبي نسبت به هم نصب شود.

 :کم عوارض ناشی از نور -2

نور مناسب و كافي وجود نداشته باشد بخصوص در مورد كارهای ظریف و دقیق باعث اختالل و  اگر

سرگیجه،  كاهش بینایي، سردرد، این عوارض شامل فشار در چشم، كاهش بینایي خواهد شد.

عواملي كه عوارض ناشي از كمبود  منجر به بروز حوادث مي شوند. میلي نسبت به كارخستگي، بي

 باشد. ي خستگي فكری، خستگي چشمي و  سن م   كند:یا ازدیاد نور را تشدید مي

 راههای پیشگیری و کنترل : 

 برای بهبود كمي و كیفي روشنایي داخلي توصیه مي گردد:پیشنهادات ذیل 
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 منابع روشنایي با توجه به نوع صنعت و نوع كار انتخاب گردد. -1

 روشنایي عمومي در حد استاندارد تأمین شود. -2

 آرایش چراغها بطریقه علمي و اصولي باشد. -3

برای كارهای خیلي دقیق و دقیق روشنایي روشنایي موضعي پستهای كار با توجه به نوع كار تأمین شود و  -4

 بیشتری در نظر گرفته شود.

برای تأمین یكنواختي روشنایي و برقراری نسبت روشنایي موضعي به عمومي در حد مطلوب ، الزمست میزان  -5

 روشنایي عمومي بیشتر از روشنایي موضعي باشد .

باال بردن نسبت اندازه روشهای ذیل پیشنهاد مي در كارهای دقیق و خیلي دقیق برای جلوگیری از خستگي و  -6

 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 

نعكاس و خیرگي مي گردد از المپهای با پخش در كارگاههایي كه سطوح صیقلي و براق وجود دارد و موجب ا -7

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.

برای برقراری نسبت درخشندگي مناسب بین سطوح چراغ و سطوح مجاور و دور بهتر است سقف دارای رنگ  -8

 روشن ، دیوارها دارای رنگ نسبتاً روشن و كف كارگاه نسبت به دیوارها تیره تر باشند. روغن

برای حفظ میزان روشنایي مطلوب ، سرویس و نگهداری صحیح سیستمهای روشنایي ، تمیزكردن ، گردگیری  -9

 ماه یكبار ضروری بنظر مي رسد . 3چراغها و سطوح سالن بصورت حداقل 

میزان روشنایي، المپهای سوخته بفوریت عوض شوند و توصیه مي شود بجای تعویض المپها برای باال بردن  -10

بصورت منفرد كلیه المپهای سوخته بصورت گروهي و یكباره تعویض شوند . این روش عالوه بر اینكه هزینه ها را 

وقع المپها با توجه به كاهش مي دهد و وقفه كمتری در كار ایجاد مي شود امكان برنامه ریزی را جهت تعویض بم

 طول عمر مفید آنها فراهم مي سازد .

استقرار منابع روشنایي در پشت فرد باعث بوجود آمدن سایه و خیرگي بازتابي مي شود . نور تابش یافته از  -11

منبع نوری در جلوی فرد نیز باعث خیرگي مستقیم مي شود بنابراین پیشنهاد مي شود منبع روشنایي در سمت 
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و یا چپ قرار داشته باشد و از باالی شانه سمت چپ فرد به سطح كار بتابد ) این موضوع برای افراد چپ  راست

 دست بالعكس خواهد بود(. 

برای جلوگیری از ایجاد سایه روی سطح كار بجای بكارگیری روشنایي منفرد بهتر است از منابع نوری متعدد  -12

 طح كار برسد و سایه ها نیز از بین بروند.استفاده شود تا نور از جهات مختلف به س

در فعالیتهایي كه تشخیص رنگ اهمیت دارد بهتر است از منابع روشنایي مخصوص استفاده شود ، بنحوی كه  -13

 نور ایجاد شده باعث تغییر رنگ اشیاء نگردد و طیف ناشي از آن شبیه به نور روز باشد.

در فرآیندهای صنعتي با تولید حرارت و برودت باال مسئله درجه حرارت محیط و میزان درجه حرارت  – 14

استاندارد منابع روشنایي حائز اهمیت است ، لذا در فرآیندهای گرمازا بهتر است از المپهای تخلیه در گاز با شدت 

ه ای پیشنهاد مي شود.)منبع:كتاب روشنایي باال استفاده شود و در فرآیندهای سرمازا نیز المپهای فلورسنت لول

 محیط كار (

 جدول سطح كل پنجره ها با توجه به نوع كار

 هاسطح كل پنجره نوع كار

دوزی و كارگاهای ظریف مانند قالیبافي و ترمه -1

 غیره 

 یک دوم تا یک سوم

كارهای معمولي مانند لبنیات سازی، سرامیک  -2

 سازی و غیره

 پنجمیک سوم تا یک 

 یک پنجم تا یک هفتم انبار مواد خوراكي و علوفه و راهروها  -3

 

 

 گرما : 

كنند مثل كارگران شاغل در كارگراني كه در مجاورت گرما و یا در زیر تابش مستقیم آفتاب كار مي

كار ها، كشاورزان و غیره، به دلیل حرارت زیاد محیط  گریها ، شیشهگریها، ریختهها، نانوایيكوره

و عرق كردن بیش از حد، مقدار زیادی آب و امالح بدن خود را از طریق عرق از دست مي دهند. 

  .شوند ها و دردهای عضالني و سردرد مياین افراد دچار مشكالتي مثل گرفتگي

 راههای پیشگیری و کنترل : 

 كارگران از مایعات مثل دوغ استفاده نمایند .-1
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 اضافه گردد.مقداركم نمک به مخزن آب -2

 كارگران بطور مرتب استحمام نمایند. -4

 سرما: 

كنند ، كشاورزان و جنگلبانان و كارگران يها كه در مناطق كوهستاني كار میكارگران راهدار

و در صورت تماس مداوم با سرما كارگران  ها و غیره بیشتر در معرض  سرما قرار دارندسردخانه

 . دچار سرمازدگي شده و در شرایط خطرناک شوک و مرک را بدنبال خواهد داشت

 راههای پیشگیری و کنترل : 

 كارگران از پوشش مناسب و لباس گرم استفاده كنند. -1

 در محیطهای بسته از وسایل گرمازا استفاده شود. -2

مجهز به وسایل گرمازا بروند و بدن خود را  یفواصل معین، به اتاقكهادر در فضاهای باز  كارگران -2

 گرم كنند . 

 غذاهای گرم و پر انرژی استفاده نمایند. -3

 آور : زيان پرتوهای

مثل  باعث تغییراتي در سلولهای بدن شوند و یا اختالالتي را در بدن ایجاد كنندیونساز بوده ومي توانند  پرتوها

ه در مراكز پزشكي، رادیولوژیها،ترک یابي لوله های گاز و ردیابي فرایند تولید مشاهده مي پرتو ایكس و گاما ك

 -باغبانان -كشاورزانكه خورشید اشعه( ناشي از UVماوراء بنفش ) پرتو مثل شود و یا غیر یونساز بوده

 - پالستیک كارگران -لیتوگرافان  -نقاشان -چاپگران پرسنل نظامي-پلیس -كارگران راه آهن -ماهیگیران

 .  در معرض آن قرار دارند. برشكاران لوله -كارگران خط لوله -جوشكاران

شود مانند شیشه گری، كار با  تولید ميدر اثر التهاب فلز درمواردیكه انرژی گرمایي :( IRمادون قرمز ) پرتو

كنند مانند با اجسام گداخته كار ميكه افرادی این اشعه وجود دارد وكوره و مواد مذاب ،هیترهای حرارتي 

گران، بلورسازان، نانواییان و جوشكاران دچار اختالالتي در عدسي چشم بصورت كدر شدن آهنگران، شیشه

 .شوندسرخي چشم، ریزش اشک ، خارش ، ترس از نور ، سوختگي ملتحمه  چشم مي -عدسي و یا آب مروارید 

 

 راههای پیشگیری و کنترل : 

 طول مدت تماس و افزایش فاصله با پرتوكم كردن  -1
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ناراحتیهای چشمي از عینكهای دودی مخصوص یا سپرهای حفاظتي استفاده  از برای پیشگیری -2

  شود.

دار و همچنین گیرند از كاله لبهافرادی كه به مدت طوالني در معرض نور خورشید قرار مي -3

صورت لزوم از انواع كرمها با نظریه ودر  دستكش استفاده كنند و قسمتهای باز بدن را بپوشانند

 . پزشک استفاده شود

چنانچه كارگری دچار سوزش، درد شدید، اشک ریزش، عدم تحمل نور و احساس وجود جسم  -4

 . داده شودخارجي در چشم شده باشد، به پزشک مركز بهداشتي درماني ارجاع 

 

 محیط کار : شیمیايیعوامل  .2

شوند و ایجاد یا گوارش وارد بدن مي،ملتحمه چشم و مواد شیمیایي از طریق تنفس، پوست 

نمایند، مانند سموم كشاورزی، رنگها، حاللها ، گازها و بخارات. مهمترین راه به دلیل مسمومیت مي

باشد . شدت مسمومیت در هر حال، بستگي به پراكندگي مواد در هوا از طریق دستگاه تنفس مي

 شیمیایي دارد. نوع ماده، غلظت و مدت تماس با ماده 

 ها و بخارات سمی:گاز 

برخي مایعات مانند تینر، بنزین و سایر حاللهای صنعتي اگر در ظرف بدون در باشند به سرعت 

شوند و فضا را آلوده مي كنند. این مایعات دارای بو مانند گاز كلر )سمي ، بوی تند با رنگ تبخیر مي

 كربنمنو اكسید سبز( و گاهي بدون بو هستند مانند 

 فلزی:  بخارات.1

شوند در هوا پراكنده شده كه به آن در اثر ذوب شدن فلزات،ذرات بسیار ریزی كه با چشم دیده نمي

های كنند واز طریق كیسهگویند و براحتي از مجاری تنفسي عبور ميميیا دمه  بخارات فلزیذرات 

ی دود حاصل از جوشكار شي از ذوب سرب ونا بخارات فلزیگردند مانند هوایي جذب خون مي

 كاربید و استیلن. اكسیژن و جوش

 .گرد و غبار : 2

های مواد گرد وغبار در نتیجه آسیاب كردن مواد، پرداخت كاری، كوبیدن، پر و خالي كردن كیسه

تر از موانع تنفسي آید. ذرات هرچه نرمتر و ریزتر باشند به دلیل آنكه راحتآسیاب شده به وجود مي
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رسند خطرناكترند و كارگران معادن، آسیاب ، های هوایي ریه ميد و به كیسهكننعبور مي

 گیرند.سازی و سرامیک سازی و غیره بیشتر در معرض بیماریهای ریوی مزمن قرار ميشیشه

 :  ها و بخارات سمیعوارض ناشی از گاز

نارسایي تنفسي  سرفه، ریزش اشک، سردرد، سرگیجه، ورم ملتحمه، اختالالت گوارشي، بیهوشي،

 گردد. های زیاد باعث اغماء و مرگ ميباشد كه در غلظتمي

 :  راههای پیشگیری و کنترل

  حذف یاكاهش آالینده در محل تولید -1

 بجای فسفر سفید(جایگزیني مواد) مثال جایگزیني تركیبات سولفیدی فسفر قرمز 2

 استفاده از هواكش و تهویه محل )بصورت موضعي و عمومي( -3

استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب )ماسكهای فیلتردار( و رعایت نكات ایمني در هنگام انبار -4

 وذخیره كردن مواد قابل اشتعال 

 محصور كردن منابع تولید آلودگي -5

 و غبار .  مرطوب كردن محل یا عامل تولید گرد-6

ضمن انجام كمكهای اولیه با مشخص كردن نوع سم  شوددر صورت بروز عالیم مسمومیت سعي -7

 . ارجاع شودمركز درماني نزدیكترین سریعاً به  مسمومفرد 

 محیط کار : بیولوژيکیعوامل  

زیان آور و در  بیولوژیکفعالیت كارگران در برابر عوامل  و نوع در بعضي مشاغل به دلیل شرایط كاری

 قرار دارند.واگیر دار نتیجه ابتال به بیماریهای 

 دسته تقسیم بندی مي شوند: 5به محیط كارعوامل زیان آور بیولوژیک 

 (انگلها5(قارچها         4(ریكتزیاها        3(باكتریها        2(ویروسها         1

كشاورزی به علت تماس با خاكهای آلوده و كارگران ساختمان سازی،حفرتونل و فاضالب ها،معادن و 

كارگران بخش كشاورزی و پرورش پرندگان و دامداران به علت تماس با كودهای - احتمال زخمي شدن آنها

كارگران پرورش پرندگان،دامداران،دامپزشكان و كارگران كشتارگاهها به علت تماس با حیوانات  - حیواني

كاركنان -ریسندگي،دباغي،قالیبافي به علت تماس با پشم وپوست آلودهكارگران -بیمار یا الشه های آلوده 
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كارگران -،تشخیص طبي،میكروب شناسي و بخش عفوني بیمارستانها تشخیص پژوهشيآزمایشگاههای 

ساختماني،چوب بری،كشاورزی،دامداری،مرغداری،جنگلباني،نانوایي،آرایشگری و... به علت تماس با انواع 

عوامل بیولوژیک محیط كار قرار دارند و با توجه به نوع عامل دچار بیماریهای شغلي عوامل فوق به عنوان 

 بیماری سیاه زخم و انواع بیماریهای قارچي و انگلي.  -بیماری تب مالت -خواهند شد مثل بیماری كزاز

 :  راههای پیشگیری و کنترل

 رعایت اصول بهداشت عمومي و بهداشت فردی-1

 حفاظت فردی مناسباستفاده از وسایل  

    

   

 محیط کار : ارگونومیکیعوامل -4  

. به و یا تطابق انسان با كار است یا مهندسي عوامل انساني، درواقع علم تطابق كار با انسان  علم ارگونومي

، بیشترین بهره وری را بر ابزار كارعبارت دیگر، ارگونومي تالش دارد تا با طراحي و تغییر مناسب كار و 

  كسب نماید.انسان  ایيتواناساس 

 حیطه های عملكردی ارگونومي به قرار ذیل مي باشد:

 ( بررسي میزان توانمندی شاغلین با توجه به نوع كار و انرژی مصرفي 1

 و ابزار كارطراحي ایستگاه های كار جهتمطالعه ابعاد فیزیكي بدن اندازه گیری و( 2

  در حالت نشسته وایستاده و حالت توام نشسته ایستاده ( طراحي ایستگاه های كار 3

  ماشین  سیستم انسان ـتجزیه و تحلیل  -4

 ( بررسي های روانشناختي از دیدگاه نحوه ارتباط بین افراد5

 ( تعیین رژیم های كار و استراحت )زمان های استراحت و مدت انجام كار( 6

  بار ( بررسي روش های حمل دستي7

 باردستي  حمل و نقلبسته بندی و ایند فرطراحي  -8
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 اسكلتي عضالني مرتبط با كار  ناراحتیهای ( بررسي 9

نحوی كه  به بلعكسمتناسب كردن كار با كارگرو  با نگاهي به موضوعات فوق به زبان ساده ارگونومي یعني

در شرایط  كار بر آن وارد شود وكارگر به راحتي در محیط كاركرده و كمترین صدمه جسمي و روحي 

افزایش تولید و  جلوگیری از بیماریهای اسكلتي غضالني شده و منجر به در نهایتمناسب انجام شود كه 

 را بدنبال خواهد داشت.بهره وری 

 : وضعیت نامناسب ارگونومیکعوارض ناشی از 

ایستادن طوالني مدت,  وشستن ن, قرار گرفتن وضعیت بدن در شرایط نامناسب ،انجام كارهای تكراری

دست حین كار, ثابت بودن بیش از حد كمر, مناسب نبودن ارتفاع میز و صندلي, دراز كردن سریع چرخش 

ایجاد اختالالت اسكلتي عضالني مانند كمر درد, درد موجب  مي توانندوضعیت بدن و گردن حین كار

 . شونددر نقاط دیگر بدن بازو, مچ دست و پا و درد عضالني  ،گردن, درد كتف, آرنج, شانه

 :  راههای پیشگیری و کنترل

 انجام معاینات قبل از استخدام  از طریق انتخاب كارگران مناسب– 1

 اختالالت اسكلتي عضالني بموقع  تشخیص منظور به ای دوره معاینات انجام –2

 با توجه به خصوصیات جسماني كارگران ایستگاه كار و ابزار كار طراحي صحیح –3

 استفاده از میز كار و صندلي كار مناسب-4

 و اصول ارگونومي محیط كاربا روشهای صحیح كار  یيآموزش كارگران جهت آشنا – 5

  ورزشي تمرینات و نرمش به كارگران تشویِق – 6

 محیط کار :مکانیکی عوامل -4  

مي شوند و در  كوچک و بزرگ دیده از جمله خطرات بالقوه ای هستند كه در صنایع محیط كاروامل مكانیكي ع

را بدنبال خطرات مهلک و كشنده ای حوادث ناشي از كار به صورت مي تواند این عوامل  ،صورت بالفعل در آمدن
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نقطه  و خسارات مالي همراه است . و از بین رفتن تجهیزات و وسایلو مرگ آسیبهای بدني معموال با داشته باشد كه

در صنایع رعایت نكات ایمني است و با توجه به فرایندها واستفاده از دستگاهها و ماشین مقابل حوادث ناشي از كار 

 آالت روشهای مهندسي ایمني وجود دارد .

 آور انجام داد توصیه شده است. توان در مقابل عوامل زیانای كه ميجدول زیر كارهای ساده

 آور مختلف جدول روشهای حفظ سالمتی در برابر عوامل زيان

 گردد باید برای حفظ سالمتي انجام كلیه اعمالي كه  شرایط شغلي

 )بدون استفاده از وسایل حفاظت فردی ( 

 كاری كرد.باید دستگاه پر صدا را تعمیر یا روغن .1 محیط پر صدا 

دور دستگاه چیزهایي گذاشت كه صدای كمتری به اطراف  .2

 برسد.

 یک دیوار دور دستگاه كشید. .3

باید مایعات زیاد مصرف كرد. )بهتر است آب را با كمي نمک  .1 محیط گرم 

 مخلوط كنیم ( 

 بطور مرتب حمام و نظافت كرد.  .2

 از وسایل سردكننده استفاده كرد.  .3

توجه: اگر كارگر با اجسام داغ و سرخ سروكار داشته باشد، باید 

 از عینک دودی استفاده كند. 

كار با اشیای 

 سنگین 

 دار استفاده كرد. باید از وسایل چرخ .1

برای برداشتن جسم سنگین خم نشده و به عضالت كمر  .2

 فشار نیاورد. 

موقع بلندكردن جسم سنگین به روی پا نشسته و با كمک  .3

 زانو آن را بلند كرد. 

كار در وضعیت 

  بدني نامناسب

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

 از بین برود.تگي عضالت برگرداند تا خس

 با ورزش عضالت بدن را تقویت كرد. مي بایستي در طول روز  .2
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 منی محیط کار : اي

ایمني یعني فراهم نمودن شرایط الزم در محیط كار بمنظور جلوگیری از بروز حادثه و حفظ 

تواند عامل بروز حادثه باشد كه احتیاطي در محیط كار ميهای مادی و معنوی. هرگونه بيسرمایه

 تواند در جلوگیری از آنها مؤثر باشد. رعایت اصول ایمني مي

 

0 

0 

 آتش سوزی : 

احتیاطي و عدم رعایت پیشگیری و ایمني آتش سوزیها بعلت بي %99دهد كه ميبررسیها نشان 

حرارت و  ،اكسیژن، سوخت عامل  .چهار نشاني بوده استنبودن محل و عدم اطالع از فن آتش

 واكنشهای زنجیره ای)لوزی آتش( در ایجاد آتش موثرهستند.

 

 

 جهت مطالعه

 سوزیها : طبقه بندی آتش

 خشک )جامدات (سوزی آتش     -1

 آتش سوزی مایعات قابل اشتعال -2

 سوزیهای گازها آتش -3

 آتش سوزی الكتریسیته  -4

 سوزی فلزات قابل اشتعالآتش -5

 سوزی مواد منفجره آتش -6
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 وسایل اطفاء حریق : 

ها دارای آب معمولي بوده كه بوسیله هوای های دارای آب : این خاموش كننده. خاموش كننده1

های دسته اول )مواد خشک( مورد فشرده و یا گاز كربنیک تحت فشار قرارگرفته وجهت آتش سوزی

 سوزیهای دسته دوم )مایعات قابلها را هرگز جهت آتشگیرد و این خاموش كنندهاستفاده قرار مي

 اشتعال ( و دسته چهارم الكتریسیته مورد مصرف قرار ندهید. 

ها دارای پودر شیمیایي كربنات های دارای پودر شیمیایي :  این خاموش كننده. خاموش كننده2

 دنیباشند كه با قرارگرفتن در سطح آتش مانع رسكربنات سدیم )جوش شیرین ( ميپتاسیم و بي

ها را جهت . این خاموش كنندهنماینديشود و آتش را خاموش م يم يهوا به ماده سوختن

دسته دوم )مایعات قابل اشتعال ( و دسته پنجم )فلزات قابل اشتعال ( مورد استفاده  هایسوزیآتش

 دهند. قرار مي

ها گاز كربنیک تحت فشار به مایع تبدیل .خاموش كننده گاز شیمیایي : در این خاموش كننده3

هنگام خروج مجدداً به گاز تبدیل و با قرارگرفتن روی آتش و كم كردن مقدار اكسیژن گردد كه مي

ها پس از مصرف در محیط بسته نمایند. این نوع خاموش كنندهدر محیط بسته آتش را خاموش مي



80 

 

نمایند كه بایستي فوراً بعداز خاموش شدن آتش محل را تهویه نمود و مسمومیت و خفگي مي ایجاد

شود كه نباید وحشت كرد و ها صدای شدیدی ایجاد مينگام خارج شدن گاز خاموش كنندهنیز در ه

 یعضو یرو CO2باشند. اگر گازهای گاز كربنیک دارای سر لوله شیپوری ميكننده تمام خاموش

 شود. يو تاول م يشود باعث سوختگ دهیبدن پاش از
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 و امداد هیاول یها کمک

 :فیتعر

به  115اورژانس  دنیرس ای يمركز درمان کیمصدوم به  دنیكه بال فاصله پس از حادثه تا رس یا هیاقدامات اول به

 شود. يها م بیاس فیو تخف ریكه باعت كاهش مرگ وم ندیگو ياو انجام شود م نیبال

در  نكهیضمن اكند.خونسرد و اگاه به كار باشد. ينم دیاو را تهد یمطمئن شود كه خطر دیكمک رسان با فرد

حركت دهد.در نظر داشتن صدمات  دیرا با ماریرا بگنجاند و بداند چگوته هر ب 115كارش خبر به اورژانس  تیاولو

 مهم است. يلیحركات خ یبرا ينخاع

 مهم شامل: یامدادها

 زخمها -1

 .ندیگو يشود زخم م جادیدر پوست ا يدگیكه به خاطروجود شكاف و بر يجراحت به

 :عالئم

 در جه حرارت محل شی.افزایخون.درد.سوزش.ورم .قرمز نشت

 :درمان

 با آب و صابون /عدم لمس كردن زخم با دست امدادگر/پانسمان و جراحت شستشو

 و پانسمان: شستشو

 كار با زخم یبرا لیاستر لی/استفاده از وسايسرم نمك ای نیدستكش /استفاده از محلول بتاد دنیپوش

 از باند:  استفاده

شل ،رنگ و حرارت اندام   يلیمحكم نه خ يلیكلفت انجام شود نه خ یاندام به جا کیاز قسمت بار دیبا بانداژ

 و سرد نشده باشد. اهیكه س میبانداژشده را پس از انجام كار كنترل كن

 سوراخ شده: یها زخم

موجود باشد  نهیقفسه س هیاحشده اند و اگر در ن جادیگلوله و ... در بدن ا خ،یهستند كه در اثر برخورد م یيها زخم

 یآورد و ممكن است هوا يشود و فشار به شش ها م يم نهیباعث ورود هوا به داخل قفسه س يچون سوراخ شدگ

حالت فرد  نیكف آلود از دهان است و در ا نخطرناک است و از عالئم ان خروج خو يلیآن را خارج كند  كه خ

 .ردیگیصورت م يو تنفس  به سخت ستین يقادر به تنفس معمول

 :  درمان
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از داخل سوراخ وارد قفسه  یيهوا چینشسته باشد /زخم را پانسمان نموده تا ه مهین ماریب تیزخم /وضع یرو فشار

 نشود. نهیس

 زخم ها: عوارض

 دچار تب شود. ماریزخم عفونت كند و ب ایكند  یزینشود ممكن است زخم خونر يدگیزخم خوب رس کیبه  اگر

 * یزی*انواع خونر

 شود. يم دهیخون با چشم د  یزینوع خونر نی: در ايخارج یزیخونر -1

 خطرناک هستند. يلیشود و خ ينم دهیخون با چشم د یزینوع خونر نی: در ا يداخل یزیخونر -2

 : عالئم

 ضربان قلب  شیپوست دست/افزا ی/سرد حهی/سرگيدگی/رنگ پردید یفشار خون /تار افت

 :درمان

/باال بردن پاها باالتر ماری/خواباندن ب دیشد یها یزیدر خونر دنی/ممانعت از خوردن و آشام ماریحركت كردن ب يب

 / باالتر نگه داشتن عضو از سطح قلب /پانسمانماریاز سطح بدن /گرم نگه داشتن ب

 از دهان:* یزی*خونر

را  یزیمحل خونر دیشود كه با ياز دهان م یزیو خونر بیشود باعث آس يضربه ها به دهان وارد م یسر کی

 .دیبند آ یزیتا خونر میپانسمان فشار ده لیوسا ایزیآن را دستمال تم یو رو میكن یيشناسا

خود كنده  یبه دندان شده و دندان از جا بیشود كه باعث آس ي, و ضربه ها به دندان  وارد م بیاز اس یسر کی

شود  ياز ضربه ها باعث شكسته شدن دندان م یسر کیو  میبرگردان ياصل یان را به جا عیسر دیشود كه با يم

 .مییمراجعه نما يقطعه شكسته شده را در اب دهان قرار داده و به دندانپزشك دیكه با

 *:ينیاز ب زی*خونر

 : علت

 ينیمخاط ب ي/خشكدیشد ي/فشار خون باال /سرما خوردگضربه

باشد و در اثر هر  يحساس و شكننده م يلیخ ينیب یبدن است چون رگها یزیخونر نیتر عیشا یزیخونر نیا

 شود. يم يدچار پارگ يمشكل

 :درمان

تف نكند/ عطسه  ماری/ب میاوریفشار ب قهیدق 10 ينینرمه ب یحركت نكند/رو ادی/سر به جلو خم شود/زندیبنش ماریب

 شوک است. یزیعارضه خونر نیو سرفه نكند.مهمتر
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 شوک

 ي/سوختگدیشد یزیخون شود. مثل: خونر انیكه باعث كاهش جر یدیشد بی: هر آستعریف

گردد/پوست مرطوب و سرد/كاهش فشار  يم یگردد/پوست و لبها خاكستر يم فی: نبض ضغعالئم

 /.یاری/كاهش سطح هوشیقرار ي/بحهی/سرگي/ضعف /تشنگيجیخون/گ

را به پشت خوابانده /پاها را باالتر از سطح قلب باشد/و به  ماری/بمیببر نیو از ب يبررس  دی:علت شوک را بادرمان

 .میاز راه دهان نده یزیچ ماریب

 يخفگ

 است. يسم یگازها ای يدر اثر وجود جسم خارج یي:انسداد راه هوا تعریف

 .الله گوش.لب ها وناخن ها شروع ينینوک ب يعنیبدن  یكه از انتها یرنگ صورت به شكل كبود ریی:سرفه/تغعالئم

 خرخراز تنفس یشود.خروج كف از دهان /صدا

 :درمان

به سرفه است، وارد آوردن ضربه به كتف ها /ستون فقرات /فشار  ماریكردن ب قیبا تشو ي: خروج جسم خارجهدف

 نهیقفسه س ایبه شكم 

 يآزاد منتقل م یو به هوا میكش يم رونیب هیمصدوم را از ناح زیخ نهیبا گاز :به حالت س ي*در حالت خفگ

 شود. يم زیدر ما ن تیمسموم دیباعث تول يسم یكار انجام شود گازها نیا ستادهی.اگر در حالت امیكن

 : آسم

 ینفس است و صدا يوتنگ دنیآن تند تند نفس كش میآنها است.از عال يو تنگ يتنفس یبه علت تورم راهها آسم

خود را همراه داشته باشند و از  یو داروها یاسپر شهیهم دیافراد با نیشود.ا يم دهیكه از بازدم شن يمخصوص

 .ندیدر منزل استفاده نما زین ژنیكپسول اكس

 ها يشكستگ     

 .ندیگو ي:به تكه شدن استخوان شكستگفیتعر

 :يشكستگ انواع

 .شودیم دهیزده ود رونیباز : سراستخوان از پوست وعضالت ب يشكستگ --1

 شود. ينم دهیبسته : سر استخوان شكسته د يشكستگ -2

 :عالئم

 دمای بدن رییرنگ/و تغ ریی/تغیزیشكل/خونر رییاست/درد/تورم/تغ يحركت تیعالمت محدود نیاول
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 :درمان

فشرده است كه بتواند  کیپالست ایاز جنس آهن/چوب / يتوسط  آتل است.آتل جسم سخت و محكم يحركت يب-1

 خود جا دهد. یقسمت شكسته شده رارو نییمفصل باال و پا

 از نظر رنگ/حرارت و حركت دهید بیعضو آسكنترل -2

 از ورم عضو یریباالترجهت جلوگ يكم دهید بیقرار دادن عضو آس -3

 استفاده از كمپرس سرد -4

 عروق و اعصاب /قطع عضو  بی/آس يداخل یزی/خونر هیقلب و ر ي/پارگ یزیرگ /خونر ي: پارگعوارض

 ها يسوختگ 

برق  /اشعه  انی/جر یيایمیكه در اثر مجاورت پوست با عوامل سوزاننده مثل حرارت  /مواد ش ي: به صدماتفیتعر

 .ندیگو يشود م يم جادیماورا بنفش  و..... ا

 :يسوختگ انواع

 :  ي= سطح1 درجه

 شود. يسپس درد هم به ان اضافه م  یعالمت ان سوزش است سپس قرمز نیاول

 (يمخصوص)پماد سوختگ یماد ها:شستشو با  آب سردواستفاده ازپدرمان

 = متوسط   :2 درجه

 وتورم وترشح دیعالمت تاول است سپس درد شد نیاول

جا جمع شده و  کیاست كه در اثر حرارت در  رپوستیاز اب ز ي:نتركاندن تاول ،شستشو با اب)تاول قسمتدرمان

 باشد.( ينم فیاست و كث لیاستر

 :   دیشد 3 درجه

 ستیموجود ن يرفته و چون عصب نیاز ب يسوختگ نیعالمت آن نداشتن درد است چون اعصاب در ا نیمهمتر

 يسوختگ شودیمتوجه م ریشود.و چون د يمتوجه آن م رید مارینخواهد داشت. وچون درد ندارد ب یدرد ماریب

 شود. يخطرناک محسوب م

 :يكل درمان

 خیكمپرس نموده و  يلباسها را در آورده وبا آب معمول ریبه بدن ،سا دهیچسب یكردن آتش به جز قسمتها خاموش

 زیبه طور خودسرانه و فقط  با تجو يسوختگ ی. عدم استفاده از داروهامیقسمت سوخته نگذار یرو میرا مستق

 دارو داده شود. ستیبا يپزشک م
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 و.... ردندادنی/خمينیزم بیاستفاده از س عدم

است  ينكته در درمان سوختگ نیدادن عضو باالتر از سطح بدن جهت )جبران آب از دست رفته( كه مهمتر قرار

 دچار شوک خواهد شد. ماریب میكار را نكن نیچون اگر ا

است مثل  :حالل ها  اهایقل ایو  دهایمثل اس یيایمیمواد ش يكه به علت تماس با برخ یيایمیش یها يسوختگ در

 .دیی.وزخم را با آب شستشو نمادییدستكش استفاده نما دازیرنگ بر كه حتماً با ،موادياد رنگكنندهها،مو دی،سف

 با آب بافشار حتماً شسته شود. دیشده باشد با ختهیمواد ر نیدرداخل چشم از ا واگر

كا  يخدف جسم خارج گریو اال د دیآب ان را حذف كن ای زیدستمال تم کیدر چشم رفته باشد با  يمواد خارج اگر

 رساند. يرا به مركز درمان ماریب عیسر دیباشد و با يرامدادگر نم

 :*ي*گرمازدگ

 یاز نمک ها برا يشود.بعض ي،آب و نمک از پوست دفع م قیشود دراثر تعر يم جادیدر گرما ا ادیاثر ماندن ز در

كه بدنبال  آن  دیا يم شیبدن پ یو چنگ شدن عضالت برا يو اگر نباشند حالت گرفتك دهستندیمف يلیبدن خ

 كند. يتشنج م ماریب

 :عالئم

 فیعضالت/نبض خف ي/گرفتگيدگی/تهوع /سردرد/رنگ پريجیگ

 : درمان

 . میده يفراوان به او م عاتیخنک آورده وما یرا در هوا ماریب

 ها: تیمسموم

كه بدن قبالً به خوردن آن  یو كال خوردن مواد  ادیز یدارو ای يسم اهانیگ ای/یيایقل ای یدیاثر خوردن مواد اس در

 و.... نیماش یآب باطر ای تكسیوا ایشود و  يم جادیفاسد و ...ا چیعادت نداشته مثل ساندو

 : عالئم

 يجیشكم/تهوع/اسهال/استفراغ/گ درد

 :درمان

 عایوادار به استفراغ نشود و سر ماریاجتناب گردد وب يدستگاه گوارش کیتحر یبرا مویبلآمثل  يعاتیخوراندن ما از

 رسانده شود. يدرمان يبه مركز بهداشت
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 فصل چهارم

 پسماند تيريو مد نیکنترل ناقل

 این فصل بایستي قادرباشند : انیفراگیران درپا

 .ردیمقابله با آنها را فراگ یرا بشناسد و راهها زایماری.حشرات و جانوران مزاحم و ب1

 .ردیهر كدام را فراگ یيخطرزا زانی.انواع پسماند را نام برده و م2

 

 

   نیکنترل ناقل

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. 

طریـق در   3برای انسان زیان آور است. حشرات بـه  گونه آن  1000از یک میلیون حشره شناخته شده حدوداً 

 آزار رساندن به انسان نقش دارند :

.حشرات قادرند عوامل مختلف پاتوژن )بیماری زا ( را از مخزن آن گرفته و بروشهای مكانیكي و 1

 بیولوژیكي به انسان انتقال دهند. 

آسایش انسان را مي گیرند .حشرات با نیش زدن و تحریكات تماسي و ترشح مواد سمي سالمت و 2

 . 

 ایجاد ضایعات در گیاهان و محصوالت گیاهي كه از این بحث خارج است . -3

 : نتقال مکانیکیا -

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 .

 : وسری هاس -

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 

باال و و محل های پخت غذا دسترسي داشته باشند و با توجه به اینكه با مدفوع و موادی با آلودگي 

سرو كار دارند به راحتي قادرند تا حلقه ارتباطي بسیار مؤثری بین عوامل بیماریزا و محیط انساني و 

 خود انسانها برقرار كنند. 

و عالوه بر مواد غذایي انساني از مواد آلي در حال فساد اعم از پس  1سوسری ها همه چیز خوارند

فوع انساني و حیواني ومانند اینها تغذیه مي كنند و به مانده های مواد غذایي موجود و از زباله و مد

تک یاخته  –ویروسي  –باكتریائي  –همین دلیل مي تواند بطور مكانیكي عوامل بیماری زای قارچي 

ای و تخم انگل و ... به ظروف غذاخوری و مواد غذایي انتقال دهند و در نتیجه بیماریهای روده ای 

سمومیت غذایي و بیماریهای انگلي ساكن در روده مهالهای خوني و ام و اسذمانند وبا و حصبه وج

 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 

گونه به عنوان آفت اهلي شناخته  50اند كه گونه سوسری شناسائي شده  4000تا كنون بیش از 

شده اند . عمده ترین سوسری های شامل سوسری آلماني ، 

 سوسری آمریكائي ، سوسری شرقي مي باشند .
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 سوسری آلمانی -

این حشرات در آشپزخانه ها ، مغازه ها ی مواد غذایي ، هتلها  ، قنادی ها  ، رستورانها ، نانوایي ها و 

غذایي ، كارخانجات تهیه مواد غذایي و ... پیدا مي شوند در نقاط مرطوب و آلوده به  انبار های مواد

 مواد غذایي مي توانند زندگي كنند .  

 آمريکايی سوسری -

سوسری آمریكایي بعد از سوسری آلماني از 

فراوان ترین سوسری های خانگي محسوب 

مي شود. سوسری آمریكایي محیط های 

زیر زمین، لوله های گرم و مرطوب همانند 

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 شرقی  -

در محیط هایي كه خنک و مرطوب ترند، خصوصاً زیر زمین، 

س های بهداشتي و غیره یافت مي شوند. این آشپزخانه، سروی

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 -

ها ازآفات مهم خانگي  هستند؛ زیراآن ها ازكثافات، غذاهای فاسد، پارچه ها وچسب كتاب  سوسری

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 

مي كنندكه درمسیررفت وآمد ومنابع غذایي ایشان بوی ماندگا رناخوشایندی ایجاد  مي  ای ترشح

 كنند.

 بیماری های منتقله از سوسريها -

حضور سوسری ها در محیط زندگي انسان بسیار نامطلوب تلقي مي شود. زیرا آنها عادت كثیفي به 

ردانده و به همراه مدفوع خود، بر هنگام تغذیه دارند و همواره قسمتي از غذای خورده شده را بر گ

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. 

داشتن رژیم غذایي همه چیز خواری و دفع مدفوع در محیط های نامناسب سوسری ها به دلیل 

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 

مختلفي از جمله وبا، جذام، اسهال های خوني، تیفوئید، مسمومیت غذایي،  شوند. بیماری های

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 

 كنترل فیزیكي  -1

 فیزیكي با سوسریهاشامل روشهای زیر مي باشد :كنترل رایج ترین روشهای 

 الف ( ایجاد مكش  -

 ب ( استفاده از گرما و سرما -

 ج ( استفاده از گردهای خشک كننده -

 ه ( استفاده از دوركننده ها  -

 ذاریگد ( تله  -

 كه بهترین روش كنترل مي باشد . بهسازی محیط و رعایت اصول بهداشتي( چ -

:هر وسیله ای كه بتواند ایجاد مكش كند مثل جارو برقي خانگي ؛ جارو برقي صنعتي و  ايجاد مکشالف ( 

 وسایل دیگری از این قبیل مي تواند برای خارج كردن سوسریها از پناهگاهشان مورد استفاده قرار گیرد.
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:عملیات گرما و سرمادهي مستلزم باال و پایین بردن دمای كل ساختمان است بدین  ب ( استفاده از سرما و گرما

ترتیب سوسریها در گرمای زیاد یا انجماد كشته مي شوند . بنابراین جهت حصول به این هدف دمای درون 

یا نیتروژن  ساختمان برای چند ساعت باال یا پایین نگه داشته میشود . استفاده از گازهایي نظیر دی اكسیدكربن

 مستلزم ضدنفوذ بودن ساختمان است.

:موادی وجود دارند كه نام خشک كننده به آنها اطالق میشود این مواد هر جانور یا  ج ( گرد های خشک کننده  

جسمي را كه با آنها تماس پیدا كنند خشک مي كنند . .دو ماده موثر از این دسته كه برای كنترل سوسریها استفاده 

 اک دیاتومه و سیلیكا نام دارد.مي شود خ

سبب دورنگهداشتن سوسریهااز محلهای زندگي آنها گشته و مانع انتقال آنها از یک  ه  ( استفاده از دورکننده ها :

مكان به مكان دیگر خواهد شد دور كننده ها را مي توان در قفسه ها ، انبارهای مواد غذایي و انبار كاال و دیگر 

شده از مواد گیاهي نظیر  محلهایي كه سوسریها بعنوان آفت در آن منطقه هستند بكار برد . چندین روغن استخراج

 روغن نعناع و روغن اكالیپتوس بعنوان دوركننده سوسریها شناخته شده است.

 د ( تله گذاری  

 دو نوع تله جهت مبارزه و كنترل سوسریها استفاده میشود:

 (تله كشته گیر 2-(  تله زنده گیر   د 1-د 

 زیر اشاره كرد: از محلهای مناسب برای قرار دادن تله ها مي توان به موارد

 زیر یا پشت سنگ  توالت فرنگي  -1

 زیر دستشویي -2

 زیر سینک ظرفشویي در آشپزخانه  -3

 پشت یا زیر یخچال -4

 زیر یا پشت اجاق گاز -5

 پشت كابینت های آشپزخانه -6

 اطراف آبگرمكن -7

 زیر ماشین لباسشویي و ظرفشویي -8

 عدد تله پیشنهاد مي شود . 15 – 10برای یک آپارتمان معمولي تعداد 

یده كاربرد تله این است كه سیمای كاملي از حشرات به دام افتاده رااز نظر جنس و مرحله زندگي آنها در اختیار فا

 مي گذارد كه در امر مبارزه و كنترل سوسریها حائز اهمیت است .
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 بهسازی محیط و رعايت اصول بهداشتی. -چ

 رعایت مواردزیر در كنترل جمعیت سوسریها موثر است :

اطراف ستونها،   راه های نفوذ سوسری ها را شناسایي كرده و درز گیری كنید. تمام حفره ها و درزهایتمام  -1

 پنجره ها، درها،لوله ها، دیوارها، سقفها، كفپوشها را بوسیله سیمان ویا بتونه مسدود كنید.

 نشتي ها را شناسایي كرده و آنها را تعمیر كنید. -2

موزاییک ها، كاشي ها، سرامیک ها و سنگ ها ی شكسته -دیوار را مرمت كنیدكاغذ دیواریهای جدا شده از  -3

 ولق را تعمیر كنید. 

 خار وخاشاک و برگ های اطراف خانه را جمع آوری كنید.  -4

 دیوار خانه در تماس هستند را هرس كنید.   شاخه هایي كه با -5

 توده های چوب را بدور از خانه انبار كنید. -6

پنجره و درهای ورودی را به حالت باز رها نكنید. به روی پنجره ها و دریچه های كولر و هواكش ها حتما  -7

 توری نصب كنید. 

خرده های نان و غذا را فورا از روی زمین جمع كنید. چنانچه مواد غذایي مایع بروی زمین و یا فرش  -8

 ریخت فورا آن را تمیز كنید. 

 تمالهای مرطوب را در كیسه های در بسته نگه داری كنید. اسفنج )ابر( و دس -10

 پشت و زیر یخچال و اجاق گاز را هر چند وقت یكبار تمیز كنید.  -11

مواد غذایي را درون ظرفهای پالستیكي قطور و یا شیشه ای دربسته نگه داری كنید. به خاطر داشته  -12

 الستیک نازک را بجوند. باشید سوسری ها قادرند ظروف مقوایي و یا از جنس پ

ظروف غذاخوری را در درون سینک ظرفشویي به حال خود رها نكنید و از انباشته شدن آنها جلوگیری  -13

 كنید. 

 روی چاهک ها آشغالگیر پالستیكي قرار دهید.  -14
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 زباله ها را درون كیسه و در سطل زباله دردار با درب محكم قرار دهید.  -15

 بودن رطوبت در خانه از دستگاه های رطوبت زدا استفاده كنید. در صورت باال  -16

 هر از چند گاهي آشپزخانه، توالت وحمام را نظافت كرده و بشویید.  -17

 پس از كوددهي باغ و باغچه حتما روی كودها شن و یا خاک بریزید.  -18

 اقي نماند. ظروف غذا را كامال با مایع ظرفشویي بشویید تا اثر چربي روی آنها ب -19

 شبها روی سوراخ )كفشور( سینک )لگن( آشپزخانه و كاسه دستشویي درپوش)توپي( قرار دهید. -21

 دور چارچوب پنجره ها ودربها نوارهای درزگیر نصب كنید.  -22

 از انباشته كردن روزنامه و مجالت خودداری كنید.  -23

 بندی كنید. ست را عایقلوله هایي كه چگالش آب روی آنها زیاد ا -24

 مبارزه شیمیايی :.2

. دلیل اول ایجاد مقاومت با حشره كش به چند دلیل مشكل استكنترل شیمیایي سوسری ها 

حشره  ، بسیاری ازمعمول استفاده مي شود . به عالوهحشره نسبت به حشره كشي است كه به طور 

كنترل شیمیایي موقتي تماسي با این مواد ندارند و اثر ، بنابراین هیچكش ها آنها را دور مي كنند

است و این روش فقط وهمزمان با مدیریت محیط روش مناسب مي باشد و باید توسط افراد یا 

 .و دارای مجوز صورت گیرد شركت های  با تجربه

 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 

در تمام مراحل زندگي خود خونخوار بوده و شب فعال هستندو قادرند تا از روی لباس و  تختخواب

مالفه نیز اقدام به خونخواری نمایند و با توجه به اینكه بیشترین زمان استراحت انسان نیز شب مي 

ا برای باشد، لذا تقارن زمان فعالیت  ساس با زمان استراحت انسان، مي تواند اوقات آزار دهنده ای ر
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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 

این  چوبي یا زیر فرش و موكت و حتي چینهای پرده بهترین پناهگاه برای ساس مي باشد.مدفوع

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 بهداشتی -

شهای ساده ای نظیر تمیز كردن كامل محل آلودگي، آلودگي خفیف به ساسها را مي توان با رو

 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 

قرار داده و تخت ها رابا فاصله از دیوار چرب نمود و یا پایه های تخت را در داخل صفحات فلزی 

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 

است ها آنها را دور مي كنند ، بنابراین هیچ تماسي با این مواد ندارند و اثر كنترل شیمیایي موقتي 

و این روش فقط وهمزمان با مدیریت محیط روش مناسب مي باشد و باید توسط افراد یا شركت 

 ا تجربه و دارای مجوز صورت گیرد های  ب

 

 

 حشرات بیماری زا: 

بدنش از مو پوشیده شده، كوچک است لذا قادر است از پشه بندهای  پشه خاکی، ناقل سالک:

عدد تخم مي گذارد، برای تخم گذاری نیاز به  150تا  100ن درشت بافت عبور كند. در هر نوبت بی

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 

حشرات محسوب مي شوند. پشه خاكي، روی خاک و زیر مخفي شدن وتخم گذاری این دسته از 

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 

دارند كه آن هم به هنگام عصر وشب میباشد.  پشه نر از ماده هر دو تا سه روز یک بار خونخواری 

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 

ه خاكي عالوه بر بیماری سالک ناقل بیماریهای كند و دوره الروی آن در خاک طي مي شود. پش

 دیگری نیز مي باشد.

حشرات كوچک بي بالي هستند كه هر دو جنس نر وماده آن خونخوار بوده واز روزی یكبار  کَک ها:

تا چند روز یكبار خونخواری دارند. بیشتر زیر فرش های مرطوب زندگي مي كنند.گونه هایي از این 

سگ وحیوانات دیگر زندگي كرده و پس از مرگ حیوان سراغ انسان حشره روی موش، گربه، 

 وحیوانات دیگر مي روند. اشاعه طاعون از خطرات كک ها مي باشد.

: شپش ها به رطوبت و درجه حرارت بدن انسان عادت دارند لذا تعویض مرتب لباس مي شپش

درجه  در مدت  55و آب دقیقه 1درجه در مدت  70تواند در كاهش آلودگي موثر واقع گردد. آب 

 دقیقه باعث نابودی آنها در لباس ومالفه و... مي گردد. 10

 پشه و مگس  

به  ای و غیره هستند.های رودههای چشمي، بیماریها مانند بیماریپشه و مگس عامل انتقال بسیاری از بیماری

بنابراین مبارزه با آنها از اهمیت زیادی برخوردار است و باید دانست كه مهمترین مسئله در مبارزه با این  دلیل اینكه

 آوری، نگهداری ودفع بهداشتي زباله و فاضالب است. حشرات جمع

 های مبارزه :راه

 ها، دربها و سوراخهای تهویهنصب توری بر پنجره -1

 یحي و نوار پالستیكياستفاده از طعمۀ مگس به صورت رشته تسب -2

 به كاربردن پشه بند روی تختخواب وگهوارۀ بچه  -3

 كش دستي یا كاغذهای چسبيها توسط مگسكشتن مگس -4
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 های بهداشتي به منظور پرهیز از دفع مدفوع در فضای آزاداحداث توالت -5

 تمیز نگهداشتن توالت و پوشیدن سره آن بعداز استفاده -6

 ارددان دربنگهداری زباله در زباله -7

 توزیع و فروش مواد غذایي تمیز نگهداشتن مراكز تهیه، -8

 پوشانیدن روی مواد غذایي یا نگهداری آنها در ظروف سربسته -9

آوری زباله حداقل یک روز در میان و دفع بهداشتي ها و معابر روستا و جمعنظافت محیط زندگي و كوچه -10

 زباله 

 دفع بهداشتي لجن و فاضالب  -11

ضالب در منزل و هدایت آن توسط نهرهای پوشیده با شیب مناسب به محل جلوگیری ا زجمع شدن فا -12

 دفع فاضالب

 ها برای جلوگیری از جمع شدن آب باران و به طور كلي بهسازی محیط تسطیح و پركردن گودال -13

 موش

 موش از جمله جوندگاني است كه از دو جنبه دارای اهمیت است: الف ـ اقتصادی ب ـ بهداشتي

  اقتصادی:الف ـ از نظر 

خسارت موش به مزارع، محصوالت كشاورزی و مواد غذایي، از بین بردن و ضایع نمودن كاال و اشیاء، از بین بردن 

 آورد.سوزی، هر ساله میلیونها تومان خسارت به بار ميكابلهای برق و تلفن و ایجاد آتش

 ب ـ از نظر بهداشتي:

كنند كه انتقال دهنده طاعون، تیفوس موشي و برخي از ميهای ریزی زندگي . روی بدن موشها، كک و كنه1 

 های غذایي به انسان استمسومیت

 سازد. فضله موش، غذا را آلوده مي2 

 تواند بیماری یرقان یا ادرار خوني را از طریق ادرار خود منتقل سازد. موش مي3 

 وش شود.. گازگرفتگي موش ممكن است منجر به انتقال بیماری تب گازگرفتگي م4 

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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سازی محیط، یاج به غذا، آب و پناهگاه دارد. در صورتیكه با سالمموش برای تولیدمثل و زیاد شدن جمعیت احت

شرایط را نامناسب سازیم تا موش به این سه عامل دسترسي نداشته باشد، بزرگترین گام را برای پیشگیری و مبارزه 

موش.  ایم. بنابراین بهسازی محیط یعني نامناسب نمودن محیط برای جذب و تكثیربا این حیوان موذی برداشته

 شود:بدین منظور اقدامات ذیل توصیه مي

 زباله در ظروف سربسته نگهداری شده و بموقع دفع گردد.

 متر در منزل یا محیط كار با سیمان مسدود شود.میلي 6های بزرگتر از سوراخ

 ها نصب گردد.متری از پالستیک صیقلي در پایین پنجرهسانتي 10یک نوار 

 دیک به سقف اماكن است، بریده شود.شاخه درختهایي كه خیلي نز

 اطراف اماكن كامالً تمیز و خالي از وسائل اضافي باشد

های نگهداری مواد غذایي برای جلوگیری از ورود موش، ها و محلساختمان انبارها، رستورانها، مغازه

 مجهز شده باشند.

ند تا از ورود موش به های مناسب باشهای برق دارای حفاظمجاری فاضالب، آبهای سطحي و كابل

 اماكن جلوگیری شود.

 های كامالً سربسته نگهداری شوند.ها، قوطي و پیتمواد غذایي در شیشه

 كنند، تعمیر شوند(.از نشت آب جلوگیری شود )شیرهایي كه چكه مي

 های غالت روی پایه قرار گیرند و هر دو ماه یكبار جابجا گردند.گوني
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 مدیریت پسماند

به گسترش تولید پسماندها از یک سو و فقدان استراتژی و قانونمندی الزم برای مدیریت این مواد ، از روند رو 

سوی دیگر بسیاری از مناطق كشور را با مشكالت جدی مواجه كرده و لطمات و خطرات زیست محیطي زیادی 

مطلوب انجام مي شود، در  به همراه داشته است. صرف نظر از جمع آوری پسماندها در داخل شهرها كه نسبتاً

ها با مشكل مواجه بوده و پسماندها معموال به صورت غیر بهداشتي دفن مي شوتد  بیشتر موارد دفع آن

نیز در بسیاری از موارد همراه با سایر پسماندها دفن شده و یا  خطرناک از جمله پسماند پزشكي پسماندهای 

از این طریق بسیاری از منابع آب سطحي و زیرزمیني آلوده  در مناطق مختلف تلنبار یا پراكنده مي شوند كه

 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 

اد زایدمي باشد  كه منطبق بر اصول زیست محیطي و بهداشت عمومي بوده و هدف آن نقل، پردازش و دفع مو

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.

كاربرد تكنیک ها، روش ها و برنامه های مدیریتي مناسب جهت دستیابي به اهداف ویژه مدیریت  انتخاب و

 پسماند  را مدیریت جامع پسماند گویند.

  گزینه در مدیریت پسماند قابل  ذكر است : 4 

 تولید ا كاهش در مبد 1

 بازیافت و كمپوست  2

 سوزاندن  3

 دفن در زمین  4

 تعريف پسماند :

یا زباله به مواد جامد، مایع و گاز) غیر از فاضالب( گفته مي شود كه بطور مستقیم یا غیر مستقیم پسماند 

و به علت بال استفاده و یا ناخواسته   حاصل فعالیت انسان بوده و از نظر تولید كنــنده زاید تلقي مي گردد

 .بودن به دور انداخته مي شوند 

 

 : مواد زايد جامد شهری
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تجاری، مؤسسات و صنایع سبک تولید مي شوند. این زباله ها كه در مناطق مسكوني،  رخطرناكيمواد زاید غی

 نميخدمات شهری  كشاورزی، معدن و لجن فاضالب و زباله های هایصنعتي، زباله  شامل پسماند فرآیندهای

 شود. 

 

 گروه بندی پسماند ها :

  به پنج گروه تقسیم می شوند طبق قانون پسماندها: 

پسماندهای عادی: به پسماندهایي گفته مي شود كه به صورت معمول از فعالیت های روزمره انسان ها در  -1

  .شهرها، روستاها و خارج از آْنها تولید مي شود. از قبیل زباله های خانگي و نخاله های ساختماني

بیمارستانها، مراكز بهداشتي، درماني، پسماندهای پزشكي : به كلیه پسماندهای عفوني و زیان آور ناشي از  -2

 .آزمایشگاههای تخصصي طبي و سایر مراكز مشابه گفته مي شود

پسماندهای ویژه: به كلیه پسماندهایي گفته مي شود كه به دلیل باال بودن حداقل یكي از خواص خطرناک  -3

به آن به مراقبت ویژه نیاز داشته از قبیل سمي بودن، بیماری زایي، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگي و مشا

 .باشد

پسماندهای كشاورزی: به پسماندهای ناشي از فعالیت های تولیدی در بخش كشاورزی گفته مي شود از  -4

 .قبیل فضوالت، الشه حیوانات، محصوالت كشاورزی فاسد یا غیر قابل مصرف

صنعتي و معدني، پسماندهای پاالیشگاهي، پسماندهای صنعتي: به كلیه پسماندهای ناشي از فعالیت های  -5

صنایع گاز، نفت و پتروشیمي و نیروگاهي و امثال آن گفته مي شود از قبیل براده ها، سرریزها و لجن های 

  .صنعتي

 

 :های شهری پسماند

  های مختلفي برای توضیح اجزاء مواد زاید جامد و كتب از تعاریف و طبقه بندی متون آموزشي در

تواند به عنوان یک راهنما برای شناسایي ده شده است. تعاریف ارائه شده در زیر ميشهری استفا

 .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

یت پس مانده های غذایي در طول سال متغیر بوده و شود. كمّآید، اطالق ميمواد غذایي به دست مي

رسد. پس مانده های در ماه های تابستان، كه مصرف میوه و سبزی بیشتر است، به حداكثر مي

ترین قسمت زباله است، چرا كه از یک سو به دلیل تخمیر و فساد سریع، بوهای نامطبوع غذایي مهم

مگس و سایر حشرات و جوندگان است و از سوی  تولید كرده و محل مناسبي برای رشد و تكثیر
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دیگر به دلیل قابلیت تهیه كود از آن )كمپوست( حائز اهمیت است. قابل ذكر است كه میزان پس 

 .درصد گزارش شده است 76تا  35مانده های فسادپذیر در زباله های شهری ایران بین 

  معموالً شامل  پسماندشود. آشغال در به جز خاكستر گفته مي پسماندآشغال به قسمت فساد ناپذیر

توان به دو آشغال را مي .شودكاغذ، پالستیک ، قطعات فلزی، شیشه ، چوب و موادی از این قبیل مي

 .بخش قابل اشتعال و غیرقابل اشتعال تقسیم كرد

  ، خاكستر باقیمانده حاصل از سوزاندن زغال ، چوب و دیگر مواد سوختني كه برای مقاصد صنعتي

 .شودرود گفته ميو پز و یا گرم كردن منازل بكار مي پخت

  زایدات ناشي از تخریب و ساختمان سازی به زایدات حاصل از تخریب ساختمان، تعمیر اماكن

  شودهای ساختمان سازی اطالق ميمسكوني ، تجاری ، صنعتي، و یا سایر فعالیت

 ها و معابر، برگ از جاروب كردن خیابانها شامل مواد حاصل  پسماندویژه این قسمت از  زباله های

 .شوددرختان، اجساد حیوانات مرده و موادی كه از وسایل نقلیه به جای مانده است مي

 

 :های صنعتی پسماند

 های صنعتي هستند ومعموالً شامل فلزات، مواد های صنعتي، مواد زاید ناشي از فعالیت پسماند

پالستیكي، مواد شیمیایي و باالخره زباله های ویژه و زباله های خطرناک هستند. كه عمل جمع 

  .ها ضوابط خاص و مقررات ویژه ای را به خود اختصاص داده استآوری، حمل و نقل و دفع آن

 

 :ای خطرناكه پسماند

  ،مواد زاید خطرناک، مواد زاید جامد یا مایعي هستند كه به علت كمّیت، غلظت و یا كیفیت فیزیكي

های بسیار جدی شوند. توانند باعث افزایش میزان مرگ و میر و یا بیماریشیمیایي و یا بیولوژیكي مي

مواد زاید جامدی اطالق زباله های خطرناک به  آمریكا  براساس تعریف آژانس حفاظت محیط زیست

شود كه بالقوه خطرناک بوده و یا اینكه پس از طي مدت زماني موجبات خطر را برای محیط زیست، مي

كنند. زباله های خطرناک معموالً یكي از مشخصات قابلیت انفجار، احتراق، خوردگي، واكنش فراهم مي

دیواكتیو، پس ماند های شیمیایي، زایدات قابل پذیری و سمي را دارا بوده و اغلب تحت عنوان مواد زاید را

 : شونداشتعال، زایدات بیولوژیكي و مواد منفجره دسته بندی مي

 ها، آزمایشگاه ها و مراكز تحقیقات پزشكي هستند. زباله های از منابع عمده زایدات بیولوژیكي، بیمارستان

د رادیواكتیو ، زایدات دارویي، مواد زاید بیمارستاني به دلیل آنكه حاوی زایدات پاتولوژیكي، مواد زای

عفوني، مواد زاید شیمیایي و بعضا ظروف مستعمل تحت فشار هستند، از منابع عمده، زباله های خطرناک 

های  پسماندتكنولوژی جمع آوری، دفع و یا احیای این مواد در مقایسه با  .شونددر شهرها محسوب مي

 .اید جداگانه مورد توجه قرار گیردشهری و خانگي تفاوت بسیار دارد و ب
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 :)پزشکی(های بیمارستانی پسماند

 شامل موادی هستند كه با توجه به نوع كار و وظیفه در هر بخش  یا پزشكي های بیمارستاني پسماند

بخش عفوني یا اطاق عمل، با مواد زاید آزمایشگاه یا بخش  پسماندباشند. مثالً بیمارستاني، متفاوت مي

ها به گروه های مختلفي تقسیم های مختلف بیمارستانبخش پسماندرادیولوژی ،تفاوت محسوسي دارد ، 

 :شوند كه از جملهمي

های معمولي بیمارستان عموماً شامل زباله های مربوط به بسته بندی مواد و دیگر زباله های  پسماند .1

 .هاسترسنل شاغل در بیمارستان و خوابگاه های آنپ

خون و چرک و مواد دفعي بدن همچون نمونه های مدفوع و ادرار و غیره جزو  عفوني شاملهای  پسماند .2

  .شونداین گروه از مواد زاید، محسوب مي

مي  پسماند های تیز و برنده مثل تیغ و سوزن های تزریق كه در ظرفي بنام سفتي باكس جمع آوری .3

 شوند .

ها و آزمایشگاه های مواد زاید رادیواكتیو شامل جامدات، مایعات و گازها بوده و دربرخي از بخش .4

 .ها دارای خصوصیات ویژه ای استها وجود دارند كه جمع آوری و دفع آنبیمارستان

ها وجود دارد، انباشد كه به وفور در بیمارستمواد زاید شیمیایي شامل جامدات، مایعات و گازهای زاید مي .5

های تشخیص و آزمایشگاه ها ماحصل نظافت و ضدعفوني بیمارستان، وسایل و ابزار تنظیف و در بخش

ضدعفوني به انضمام داروها و وسایل دور ریختني اطاق عمل بخش دیگری از این فضوالت را تشكیل 

 .ممكن است خطرناک باشند دهند. مواد زاید شیمیایيمي

 

 پسماند :اجزای مديريت 

  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 :

 یک سیستم مدیریت پسماند  است. تولید مواد، یک نقش اساسي و كلیدی در  تولید، اولین عنصر بخش

. اصوالً مشكل اصلي جوامع كل سیستم دارد. كنترل تولید پسماند به دو طریق كمي و كیفي مي باشد

تولید روزافزون مواد زاید است. به طور كلي كم كردن تولید زایدات، احتیاج به انجام یک انقالب در صنایع 

ز نگرش ما به منابع طبیعي دارد. منابع طبیعي باید با حداقل تخریب مورد بهره برداری قرار بگیرند. و طر

  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

 آلودگی هوا(1

 (آلودگی آب 2

  (آلودگی خاك3

 (جلب وپرورش حشرات 4

 (جلب و پرورش جوندگان 5

  ب(جنبه ی اقتصادی        

  ج(جنبه ی زيبايی شناختی محیط     

 

 جمع آوری به طور کلی به دو روش انجام می شود:

مستقیم به مركز دفع  در این سیستم جمع آوری زباله و انتقال مواد زائد به صورت الف(جمع آوری خانه به خانه:

  نهایي انجام مي گیرد، كه از نظر بهداشتي خیلي مهم است.

بسیاری از مناطق شهری به دلیل بافت قدیمي، عدم امكان تردد وسایل و یا به دلیل كمبود امكانات  درمعايب: 

  استفاده از این روش عملي نیست.

ته ای سه بار در تابستان و دو بار در زمستان مناسب است و حداقل هف 22ـ 24ساعت جمع آوری در این روش 

  انجام مي گیرد.

  ب(استفاده از کانتینرهای موقت: 
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در این روش كانتینر را در مركز ثقل مواد تولید شده مستقر مي كنند. زباله توسط (: S.C.S(سیستم کانتینر ثابت )1

برنامه ی از پیش تعیین شده جهت تخلیه ی مردم یا ماموران شهرداری بار گیری شده و سپس كامیون ها طبق 

  آنها اقدام مي كنند.

(: در این روش كانتینر های حاوی زباله را توسط كامیون های ویژه به محل H.C.S(سیستم کانتینر متحرك )2

ینر ایستگاه انتقال و یا به محل اصلي دفع منتقل مي كنند و پس از تخلیه به محل اولیه بر مي گردانند یا یک كانت

 خالي را جایگزین آن مي كنند

 

 :پسماند های دفع  انواع روشبرخی از 

  پسماند دفن بهداشتي 

 سوزاندن 

 ) بازیافت و تهیه كود گیاهي ) كمپوست 

  برای تغذیه دام و طیور پسماند جداسازی  

 

 :پسماند دفن بهداشتی الزامات 

 انتخاب محل مناسب 

 جهت وزش باد 

  ( وضعیت توپوگرافي منطقه) پستي و بلندی منطقه 

 شرایط جوی 

 محصور نمودن محل دفن  

 

 پسماند :دفن  اتخطر

  های سطحي و زیر زمیني توسط آن است . در صورتي كه  ، آلوده شدن آب پسماندمهمترین خطر دفن

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 ، 

 باكتریایي را نیز با خود حمل كند.  احتمال دارد آالینده های
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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 

 دفن شود ، زیرا ممكن  در استفاده از روش سوزاندن باید دقت شود تا مواد باقیمانده حاصل از سوختن نیز

است به علت حرارت پایین ، زباله بخصوص پسمانده های غذایي كامالً نسوزد و باعث آلودگي محیط 

  گردد.

 

 تهیه کود گیاهی ) کمپوست (:

 های تهیه كمپوست: روش 

 قرار دادن مواد زائد آلي در داخل چاله -1

  قرار دادن مواد زائد آلي به صورت پشته -2

 

 : بازيافتفوايد 

 .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 

  را با توجه به جنس اجزای تشكیل دهندۀ آن جداسازی كرد  پسماندبرای دفع صحیح و بهداشتي بایستي

ه های گیاهي و حیواني را برای ساخت كود و كمپوست ، شیشه را برای تبدیل و بازیافت . مثالً پس ماند

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.

 امه ها و دست نوشته های بدرد نخور و آگهي های تبلیغاتي به عنوان خطری زیست محیطي معموالً به ن

فكر نمي كنیم فقط وجود آنها را مزاحمت به حساب مي آوریم . ولي اگر یكسال تمام كاغذهای ناخواسته 

م دهند اصله درخت خواهد بود و اگر همه این كار را انجا 5/1)به ازای هر نفر ( جمع آوری شود معادل 

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

نرژی به مصرف مي رسد و این در حالي است كه با بازیافت شیشه باشد . برای تولید شیشه مقدار زیادی ا

 های قدیمي عالوه بر استفاده از شن و ماسه كمتر انرژی كمتر ، نیز مصرف خواهد شد. 

 

 :)بهداشتی( مخازن جمع آوری پسماند مشخصات

 .قابل شستشو باشد 

 .از جنس مقاوم و زنگ نزن و مجهز به درب محكم باشد 

 باشد. به طوری كه پس از پر شدن توسط شخص قابل حمل باشد. دارای حجم مناسب 

  به بیرون نشت نكند. پسماندغیر قابل نفوذ باشد تا شیرابه 

 .سطل زباله باید مجهز به دستگیره در دو طرف باشد تا حمل آن آسان صورت گیرد  

 

 :پسماند توصیه های بهداشتی دفع 

  بهداشتيهای  در ظرف پسماند جمع آوری روزانه 

 استفاده از كیسه زباله 

 نسوزاندن الستیک و مواد پالستیكي و قوطي های اسپری 

 استفاده از ظروف با حجم مناسب  

 :پسماند مشکالت دفع غیر بهداشتی 

 محل مناسب جذب و تكثیر و رشد انواع حشرات و جوندگان 

 د منابع آبي شوند شامل انواع آلودگي آب: به طور كلي آالینده هایي كه از طریق زباله مي توانند وار

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

 ده و آنها را از بین مي برد.ش
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  آلودگي هوا: در اثر تخمیر یا تجزیه بي هوازی زباله گازهای آالینده ای مانندCH4-CO2-CO-SH2 

تولید مي شوند همچنین احتراق عمدی و غیر عمدی زباله كه حاوی كاغذ ، كارتن ، چوب ، پالستیک ، 

  یر دارند.الستیک و انواع تركیبات نفتي هستند در آلودگي هوا تاث

 

 

 

 

 

 صل پنجم:ف

 بهداشت آب و فاضالب:

 

 : فراگیران درپايان اين فصل بايستی قادرباشند

 .تعریف آب آشامیدني سالم را بداند.1

 .منابع تامین آب را نام برده وبه اختصار توضیح دهد.2

 .بیماری های مرتبط با آب را بشناسد وراههای انتقال آن راتوضیح دهد.3

 فاضالب را فرا گرفته و  بیماریهای ناشي از دفع غیر بهداشتي آن را فرا گیرد..راههای دفع 4

 

بهداشت آب و فاضالب:

 چرخه آب: – عتیطب در آب گردش

 .است( اتمسفر)  نیزم جو و ها نهر و ها رودخانه ، انوسیاق ن،یزم نیب حركت مداوم انیجر کی آب چرخه     

 به منجر مناسب طیشرا در كه دهد يم لیتشك را ابرها ،شده متراكم بخار. ندارد يانیپا و آغاز نقطه آب چرخه

 .ابدی يم انیبه صورت رواناب جر ایكند  يم دایو به خاک نفوذ پ زدیر يفرو م نیشود. باران به سطح زم يبارش م 

 

 منابع تأمین آب  :

ها، آب اقیانوسهای جوی ناشي از گردش آب در طبیعت در سطح زمین باعث به وجود آمدن ریزش

 های زیرزمیني شده است.ها، نهرها و آبدریاها، رودخانه

 : گرددهای سطحي و زیرزمیني  ميآب منجر به تشكیل منابعهای جوی ریزش

 :های سطحیآب(   1
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آب باران و آب حاصل ازذوب برف در سطح زمین روان شده  رینظ یجواز نزوالت  حاصلقسمتي از آب  

 دهند. ها را تشكیل ميپیوندند و رودخانهها به هم ميآورد. این جریانهای سطحي را بوجود ميوجریان

 ) چاه، چشمه، قنات ( : های زيرزمینیآب(    2

 طیوارد مح جاذبه یروین اثر دراز بارش باران و برف و تگرگ  یناش یسطح یاز آب ها یبخش

 رينفوذ ناپذ هيال کيآب ها به  نيا یکند. وقت یحرکت م نيیمتخلخل خاك شده و به سمت پا

 همان اي آب یعیطب مخازن و شود یم انبار هيال نيا یرو در کند یم برخورد  سنگ اي رسمانند 

 .دهد یم لیتشک را ینیزم ريز یها آب سفره

 :  ینیزم رياز منابع آب ز یبردار بهره یعیطب یروش ها -1-2

سطح  ينیزم ریباشد . هر گاه آب ز يم ينیزم ریسفره آب ز يعیطب هیحاصل تخل  چشمه ها :

 .دیآ يشود و چشمه به وجود م يم یجار نیرا قطع كند آب در سطح زم نیزم

 : ینیزم ريز آب منابع از یبردار بهره یمصنوع یها روش -2-2

ای قائمي است كه در زمین حفر مي شود و سطح زمین را به یک مخزن چاه مجرای استوانه چاه :

 كند. آب زیرزمیني متصل مي

 با همراه كم بیش با( عبارت است از یک مجرای زیرزمیني  ي( یا كاریز ) فارس يقنات ) عرب قنات :

 كند.  تیهدا نیرا به زم ينیزم ریز آب تا شوند يم حفر نیدرزم كه لهیم نام به قائم چاه یتعداد

 یدنیآشام آب فيتعر

آن در  یدیونوكلوئیو راد يكیولوژیب و یيایمیش ،يكیزیاست كه عوامل ف یيآب گوارا يدنیآشام آب

 نكند. جادیدراز مدت در انسان ا ایدر كوتاه مدت و  يآن، عارضه سوئ دنیآشام كهباشد  یحد

 موجود در آب :  باتیترک

 : شوند يم میگروه تقس چند به كه است يباتیترك و امالح یحاو مینوش يمكه ما  يآب

 معلق ذرات(    1

كه در آب به صورت معلق یافت مي شوند. این نوع ناخالصي را مي  رزندهیغ وذرات معلق زنده  شامل

 توان در سه گروه، تقسیم بندی و مطالعه نمود:

مانند عوامل بیماری زای  وبا، حصبه، شبه حصبه، انواع اسهال ها،  ذرات معلق زنده بیماری زاالف( 

 و ویروس ها کتخم انگل ها مانند آسكاریس و عامل كیست هیداتی

منشاء اصلي این دسته از ناخالصي ها فاضالب شهری و حضور حیوانات اهلي یا وحشي در مجاورت  

 منابع آب مي باشد.

ند باكتری های ساپروفیت، اغلب جلبک ها و تک سلولي هایي مان ذرات معلق زنده غیربیماری زاب( 
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 كه در طبیعت به وفور پیدا مي شوند.

 مي باشد. بریزآ یها حوزهمانند رس كه ناشي از فرسایش سطح زمین و  ذرات معلق غیرزندهج( 

 محلول موادـ   2

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 

 شرب مي نمایند. رقابلیغ ایاز حد برخي از آن ها مصرف آب را محدود  شیباشد كه وجود ب

، هیدروژن سولفوره، ازت و... مي باشند . این  كربن دیاكس یداكسیژن،  شاملب( گازهای محلول 

 آن شود. شدننیز كیفیت شیمیایي آب را تحت تاثیرقرار داده و ممكن است باعث نامطلوب  مواد

 سالم  های آب آشامیدنیويژگی

فیزیكي، شیمیایي وخصوصیات باكتریولوژیكي آن است  ویژگیهای آبكیفیت  هكنند عوامل مشخص

بو و دارای رنگ، بيگویند كه صاف و زالل، بي. به طور كلي آب را در صورتي قابل آشامیدن مي

 شرایط زیر باشد:

 ـ  عاری از عوامل زنده بیماری زا باشد. 1

 ـ  عاری از مواد شیمیایي زیان آور باشد. 2

 طعم مطبوع باشد. یدارا ـ  بدون رنگ و بو و 3

 ـ  قابل استفاده برای مصارف خانگي باشد . 4

 آور باشد. عاری از مواد معدني و آلي زیان -5

 آلوده و برای شرب غیرقابل مصرف مي، آبي كه یک یا دو مورد از ویژگي های فوق را نداشته باشد

مي نیز ت و رنگ آب ویژگي های فیزیكي آب نظیر بو، مزه، كدورت، درجه حراراز طرفي  .باشد 

 تواند آب را برای مصرف كننده نامطلوب سازد. 

 ویژگي های فیزیكي آب آشامیدني :  -1

مشخصات فیزیكي آب شامل آن دسته از ویژگیهایي است كه به وسیله حواس بینایي، المسه، 

 چشایي و بویایي قابل تشخیص است . 

 طعم و بو - 1-1

كه در ایجاد طعم و بوی آب  عوامليو بوی نامطلوب باشد . آب آشامیدني باید بدون هرگونه طعم 

آشامیدني  آب  كلرزنيموثر است شامل جلبک ها، تجزیه گیاهان آبزی، محصوالت حاصل از 

نیز  آب های راكدی كه در انتهای سیستم توزیع ساكن مي مانندتری هالومتان ها مي باشد. نظیر

 ممكن است دارای طعم و بوی نامطلوب باشد.

 کدورت  -1-2

شفافیت آن را مشخص مي كند و یكي از معیارهای تعیین  پدیده ای است كه میزان زالل بودن یا 

و مي تواند  كیفیت ظاهری آب است. كدورت معموالً به علت وجود مواد معلق در آب ایجاد مي شود

 مانع از عبور نور در آب شود.
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 رنگ  -1-3

است و هرگونه تغیر رنگ در آب نشان از ورود مواد  رنگ فاقد در حالت استاندارد آشامیدنيآب 

وجود تركیبات گیاهي و اسید های آلي . رنگ آب مي تواند ناشي از معلق یا محلول به آب مي باشد

موجود در طبیعت باشد. آالینده های صنعتي نیز مي  آهن و منگنزیا نمک های آنها و  ناشي از فساد

 در آب های پذیرنده باشند.  از رنگ ها توانند بوجود آورنده طیف وسیعي

 دمای آب -1-4

 15تا 5از آنجایي كه گوارایي آب مربوط به میزان اكسیژن محلول درآن مي باشد، آب با دمای بین 

سازمان جهاني  درجه سانتیگراد اكسیژن محلول بیشتری در خود دارد كه گوارا و مطلوب است .

 درجه پیشنهاد مي كند. 20تا  10را بهداشت حد مطلوب دما در آب آشامیدني 

 ویژگي های شیمیایي آب آشامیدني :  -2

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 

 دني) آلي( موجود در آن اشاره كرد. مواد معدني و غیر مع

 ویژگي های بیولوژیكي آب آشامیدني :  -3

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 

م بیماریزا وجود داشته باشد نمایانگر ورود آلودگي به آب مي باشد كه به این منظور میكروارگانیس

 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 . 

عوامل بیماریزای عفوني یا انگلي، مواد شیمیایي سمي، ضایعات و فاضالب خانگي آلودگي آب در اثر 

منشاء ورود آالینده ها، طبیعي یا انسان ساخت مي باشد. اما اغلب موارد  .ایجاد مي شودو صنعتي 

  آلودگي آب در اثر فعالیت های انساني ایجاد مي گردد.

 

 :منابع آالينده آب  

 ه های آب از نظر ماهیت به سه گروه تقسیم مي شوند  :آالیند

آلودگي های فیزیكي: گل و الی، شاخ و برگ درختان، اجساد حیوانات، ایجاد تغییرات دمایي  -1

 چشمگیر 

آلودگي های شیمیایي : حالل های شوینده، مواد سفید كننده، مواد شیمیایي سمي مانند سموم  -2

 پساب صنایع شیمیایي، كود های شیمیایيدفع آفات، ورود فاضالب و 

آلودگي های بیولوژیكي: ورود آلودگي های میكروبي مانند ویروس ها ، باكتری ها، انگل ها  كه  -3

 به طور مثال از طریق ورود فاضالب ها به منابع آبي وارد مي شوند.

 چیست؟ سختی آب 
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  .سختي آب به معني ظرفیت آن در ترسیب صابون است
 

 

 

 

 ، ومینیآلوم رینظ یگرید فلزات آنها از ریغ به يول است، بیترس قابل میزیمن و میصابون عمدتا توسط كلس

 ریمقاد در ياول عنصر دو نیا كنند،يم شركت آب يسخت جادیا در زین یرو و میاسترانس ، منگنز ، آهن

 . شوديم دهیعنصرسنج دو نیا اساس بر عمده بطور آب يسخت لذا دارند، وجود يعیطب یآبها در یادیز

 محسوب داشت زیآنها را ن دیقابل توجه باشد، با گریفلزات د ری، اگر مقاد نیبا وجود ا يول

هم  ياست، از نظر بهداشت عموم تیحائز اهم يلیخ يصنعت یدر آبها نكهیآب ، عالوه بر ا يسخت مقدار

را به همراه دارد از جمله در جداره  يسخت در درجه حرارت باال مشكالت یدارد. آب ها يخاص تیاهم

سخت تر  یمصرف آب ها نجاستی. جالب اكندیم جادیا میبخار رسوبات كربنات كلس یها گیو د یكتر

 دهد،یرا به شدت كاهش م يو عروق ياز امراض قلب يناش يناگهان یمرگ ها میو كلس میزیبعلت وجود من

 یرو وم،یسرب، كادم رینظ نیسخت ، مانع جذب فلزات سنگ يدنیآشام یدر آبها میزیو من میكلس يطرف از

آب است، در رشد استخوان و  ياز عوامل سخت يكیكه  میشود.كلس ي،مس و رسوب آنها در استخوانها م

 يت هضم ، ناراحتیقابل يبه علت كم میبه همان اندازه ، سولفات كلس يحفظ تعادل بدن دخالت داشته، ول

 . آورديود مدر دستگاه هاضمه بوج یيها

 نیدارد، چنانچه ا تیموجود در آب مورد مصرف خود حساس ينیتوجه داشت كه بدن نسبت به سنگ دیبا

موضوع را به اصطالح آب به  نیو ا دیاخالل نما جادیممكن است در دستگاه گوارش ا ابد،ی رییتغ يدنینوش

 .ندیگويآب شدن م

 

 بیماريهای منتقله توسط آب : 

از آب آلوده به میان مي آید به دنبال آن كلمه بیماری نیز به ذهن راه مي یابد . آلودگي آب  هر گاه سخن

چه به صورت زیستي و چه به صورت آلودگي شیمیایي یعني به همراه داشتن عناصر و تر كیبات زیان آور 

 ي گردد. شیمیایي و چه به صورت های دیگر سبب ایجاد بیماری ها و اختالالت متعددی در انسان م

وجود انواع مختلف االینده ها در آب ، حیات اكوسیستم و نیز بهداشت و سالمت انسان را تحت تاثیر قرار 

سالگي مي میرد كه دلیل اصلي آن نیز  5كودک یک نفر قبل از  5مي دهد. در كشورهای فقیر از هر 

آبزی و سایر موجودات را با  عفونت و بیماری های ناشي از آب آلوده است. آالینده ها زندگي جانوران

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 

اید به طور مستقیم و بدون تصفیه به رودخانه و دریاچه ها زیادی آالینده های آلي و غیر آلي است كه نب

 تخلیه گردند.

 

 به طور کلی بیماری های منتقله از آب از چند طريق ايجاد می گردند:

 و اسهال كودكان(، اسهال خوني باكتریال از طریق آشامیدن آب آلوده )مانند وبا، حصبه 

  دلیل عدم دسترسي به آب كافي و سالمعدم شستشوی كافي و عدم رعایت بهداشت به از طریق 

 )مانند شیستوزومیازیس(
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 وماهماتوبیوم از طریق حلزون(زبیماریهای منتقله توسط میزبان واسط در آب )مانند شیستو  :

 بیماری هایي كه آب در سیكل انتقال آنها نقش دارد.

  وسط پشه آنوفل()مانند ماالریا تیا مرتبط با آب بیماریهای منتقله توسط حشرات ناقل آبزی 

 كننده های ایجادبیماریهای منتقله توسط استنشاق هوای آلوده به ذرات بخار آب حاوی ارگانیسم

 بیماری )مانند باكتری لژیونال(

 

نکات بهداشتی برای جلوگیری از ابتال به بیماريهای ناشی از آب روش های پیشگیری و 

 آلوده :

 با آب و صابون  از توالت از استفاده سپو  غذا از مصرف قبل شست و شوی دست ها  

 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 

  قبل از انجام مراحل سالم سازی )پاكسازی، انگل  ساالد، صدف، خام سبزیجات از خوردنپرهیز

  زدایي، ضدعفوني و شستشو(

  عدم استفاده از آبهای نامطمئن 

 

 تصفیه آب 
آب خـام ممكـن اسـت دارای آلـودگي هـای مختلفـي باشـد . بـه منظـور          تولید آب سالم است. ، دف از تصفیه آبه

واحـد هـا و فرآینـد     به طور كلي .مناسب استفاده گرددتصفیه  های روشدستیابي به كیفیت استاندارد الزم است از 

 های مختلف تصفیه در سه دسته قرار مي گیرند:

 مخازن ( –نگهداری و ذخیره در دریاچه پشت سد ها   -)آبگیر ( ذخیره كردن1

 دستگاه های تصفیه خانگي( –سازی ) تصفیه خانه  ( صاف2

 در محل مصرف( -خانه   تصفیه –مخازن   –) سرچاه ( گندزدایي3

  : کردن رهیذخ( الف

ای شود. مقدار قابل مالحظهمي انجام طبیعي یادر مخازن مصنوعي  آبجمع آوری و ذخیره سازی 

قادر به كاهش ناخالصي و محسوب شده ای طبیعي افتد كه تصفیهاتفاق ميمرحله از تصفیه در این 

 های فیزیكي، شیمیایي و میكروبي مي باشد.

 سازیب( صاف 

تصفیه مي باشد. طي این فرآیند تصفیه آب و یكي از مهمترین مراحل در فرآینددومین صاف سازی 

مواد جامد معلق از آب جدا مي شود . در صاف سازی، مایع از داخل یک محیط متخلخل عبور مي 

تا  98رحله كند تا مواد جامد معلق آن تا حد امكان جدا شود. راندمان حذف باكتری ها در این م

  .استدرصد  99

 يیگندزدا(ج

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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روش های فیزیكي: ساده ترین روش ضد عفوني كردن آب، جوشاندن آن است . عموماً جوشاندن  -1

دقیقه با تالطم شدید، بیشتر باكتری ها و ویروس های بیماریزا را از بین خواهد  2تا  1آب به مدت 

 برد. 

تداولترین آن ، ازن ، ید و یون نقره كه مكلرگندزدایي با استفاده از مواد شیمیایي از جمله  -2

به عنوان یک اكسیدكننده قوی سبب از بین رفتن كلر  استفاده از كلر و مشتقات آن است.

مي شود.كلر زني عالوه بر از بین بردن عوامل میكروبي بیماریزا از آلودگي  زاهای بیماریباكتری

 بین مي برد. میكروبي ثانویه نیز جلوگیری مي كند و عوامل مولد طعم و بوی نامطبوع را نیز از

گند زدایي به روش پرتو دهي: در این روش ها از پرتو های مختلف مانند اشعه ایكس، گاما،  -3

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.

 

 فاضالب  -

 عريف فاضالبت

یا گنداب عبارت است از آب استفاده شده ای كه برای مصرف خاص خود قابل استفاده  فاضالب

این تركیب  دارای مقادیری  مجدد نیست یا به عبارتي كیفیت آن پایین تر از قبل مي باشد.

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 

میزان جریان فاضالب در ساعات روز دارد.  -2عادات و رفتار مردم و   -1فاضالب تولیدی بستگي به 

 طول روز بسته به میزان مصرف جامعه متغیر بود، و وابسته به میزان آب مصرفي است. 

 

 ترکیب فاضالب

بعضي از این مواد محلول و   درصد آن جامد است. 1/0درصد فاضالب مایع و كمتر از  9/99حدود 

تولید بو مي كنند. عالوه بر این، بعضي نامحلول هستند. مواد آلي به طورطبیعي تجزیه شده، واغلب 

فاضالب حاوی  میكروارگانیسم های مختلفي است كه معموالً منشاء مدفوعي دارند. اكثر این 

 100تا10میلیون اشرشیا كلي،  1000ارگانیسم ها بیماری زا هستند. در هر گرم مدفوع حدود 

نژانس وجود دارد. میانگین میلیون اسپور كلستریدیوم پرفرا 10تا1میلیون استرپتوكک مدفوعي و

 گرم مدفوع در روز است. 100مواد دفعي یک فرد بالغ 

 : زندان، پادگان، مراكز درماني و...فاضالب مراکز عمومی و اداری

 : مراكز خرید، كارگاههای كوچک و...فاضالب مراکز تجاری

 : كارخانجات مختلف و...فاضالبهای صنعتی

 باران و...: آب سیالبها و روان آبهای سطحی

 

 

 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.

 دفع بهداشتی فاضالب-
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تصفیه و دفع فاضالب ، در همه جوامع ضرورت پیدا  ،جمع آوری ،محیطي سالم امروزه برای داشتن

و الزم است كه به بهترین شیوه ممكن از آلودگي آب، خاک، هوا و محیط زیست توسط  كرده است

 فاضالبهای مختلف جلوگیری به عمل آید.

 تصفیه فاضالب 

قبول برای ریختن در  هدف از تصفیه فاضالب تثبیت مواد آلي و رساندن آن به استانداردهای قابل

تخلیه فاضالب به داخل آب های پذیرنده، عدم تصفیه  است. دفع در زمین ها و ها، دریاچهرودخانه

كافي، سبب كاهش میزان اكسیژن موجود در آب به دلیل مصرف اكسیژن توسط باكتری های 

 هوازی وایجاد بوی ناخوشایند مي گردد.  

آلي تا حدی كه بتوان با ایمني كافي آن را دفع كرد، و مواد  "تثبیت"هدف از تصفیه فاضالب 

 تبدیل فاضالب به پسابي كه با استانداردهای تخلیه مطابقت دارد، مي باشد.

 های تصفیه فاضالب روش

ها معموالً دو اند. این تصفیههای بیولوژیكي طراحي شدههای فاضالب بر اساس فعالیتخانهتصفیه

( 2گردند. نشیني اولیه جدا ميگیری و تهدانهدماتي كه در آن جامدات با ( تصفیه مق1مرحله دارند: 

جریان خروجي از تصفیه مقدماتي تحت تجزیه بیولوژیكي )اكسیداسیون  تصفیه ثانویه: كه در آن

 .گیردهوازی( قرار مي

 

 اهمیت بهداشتی فاضالب

ب آلوده شدن این منابع به ورود فاضالبهای تصفیه نشده در محیط زیست و منابع طبیعي آب، موج

میكروبهای بیماری زا مي گردد. تماس انسان با این منابع، خطر اشاعه بیماری های مختلف دربین 

آب های زیرزمیني و پاكیزه حفظ مردم را گسترش مي دهد. لذا جمع آوری فاضالب ها در

ها تأثیر چشم گیری انسان  نگهداشتن منابع طبیعي آب های زیر زمیني و نهایتاً در حفظ سالمت

 .دارد

 

بهداشت مردم  یكه برا يمیمستق خطرات بر عالوه ست،یز طیمح در نشده هیتصف یورود فاضالب ها    

حشرات مزاحم بخصوص  ادیو ازد ندیناخوشا یها بو زشت، مناظر جادیا لیقب از یگرید سوء جیدارد، نتا

 .دینما يم دیسالمت انسان ها را تهد زیخود ن نیكه ا داردپشه و مگس را به دنبال 

 هیتصف یاستفاده از فاضالب ها ر،یاخ دهه در آنكمبود  روزو آب افزون روز ازیبه علت ن نیهمچن

 هیوتخل یكشاورز و یكار جنگل ها، پارک سبز، یفضاها یاریآب مانند يرخانگیمصارف غ یشده برا

 .دارد یا ژهیو تیاهم آب یها سفره هیوتغذ يسطح یدرآبها
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 فصل ششم:

 و بهداشت هوا اتیکنترل دخان

 : 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 -

 دوم ودست سوم را بشناسد.دود دست اول ودست  -

 اثرات سوء قلیان را بداند -

 عوارض سیگارهای الكترونیكي را بداند.-

 با مراحل ترک سیگار آشنا شود.-

  

 

 کنترل دخانیات :

 

 .ندیگو يم ي: محصوالت حاصل از توتون را مواد دخاني/ مواد دخاناتیدخان

. از در دسترس ينیرتدخیو انواع غ ينیشوند: انواع تدخ يم میبراساس نوع مصرف به دو گروه عمده تقس يدخان مواد

 یو تنباكوها ينیب هیانف ،يدهان هینام برد. انف پیو پ انیقل گار،یتوان به س يم ينیتدخ ينوع مواد دخان نیتر

 توان ناس را نام برد. ينوع م نیهستند كه از ا يمواد دخان ينیتدخ ریانواع غ زین يدنیجو

 

 اتیدخان تیاهم

 هستند. اتیمیلیارد نفر از جمعیت جهان مصرف كننده دخان 4/1حال حاضر در

 دهد.  يمیلیون مرگ ناشي از استعمال دخانیات در جهان رخ م 6حدود  انهیسال

 دهند. يهزار نفر در جهان بدلیل مواجهه با دود دست دوم دخانیات جان خود را از دست م 600بیش از  انهیسال

در حال  یدرصد آن در كشورها 80كه   2030تا سال  ونیلیم 8 زانیبه م اتیاز دخان يناش ریمرگ و م شیافزا

 .ردیگ يتوسعه صورت م

در كشور  يهزار میلیارد تومان صرف هزینه های بهداشتي درماني مصرف كنندگان مواد دخان 30تا  20بین  انهیسال

 گردد. يم

 دهد. يدر كشور رخ م گارینخ مصرف س ونیلیم کیهر  یمرگ بازا کیهزار مورد مرگ با برآورد نسبت  50 انهیسال

درصد  70از  شتری) ب كننديرا آغاز م دنیكش گاریس يكه در دوران نوجوان ینكته مهم: مطالعات نشان داده افراد

سال زودتر از  25تا  20دهند، يادامه م شتریب ایسال  20( و به آن حدود كنندیسن شروع م نیاز ا یگاریافراد س

خود را از دست  يزمان زندگ نیو موثرتر نیدتریمف آنان نیاند خواهند مرد. بنابرا دهینكش گاریكه هرگز س یافراد

 شوند. يبا آن مواجه م یگاریهستند كه افراد س یيها یماریب نیعتریشا يقلب یماریو ب هیدهند. سرطان ر يم
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 يموجود در دود مواد دخان مواد

وجود دارد، كه تعدادی از  يمواد دخان ریو سا انیماده سرطانزا در دود سیگار، قل 40ماده سمي و  4000از  بیش

 آن ها در زیر عنوان شده  است: نیمهمتر

است،  نیكوتیقطره بزرگ ن کیگرم از آن در خون كه معادل  يلیم 60تنها  قیكه تزر يسم اریبس ی: ماده انیكوتین

شود.  يدر حشره كشها استفاده م نیكوتیشود. هم اكنون از ن يم یگریهر موجود زنده د ایموجب مرگ انسان 

غلظت خون  شیخون، افزا يچرب شیافزاافزایش ضربان قلب، انقباض عروق خوني در قلب، افزایش فشار خون، 

 نیكوتین انباریوارض زاز ع یو مغز يو بروز سكته قلب انهایشر يگرفتگ تاًیپالكتها و نها يچسبندگ شیهمراه با افزا

 است.

شود. زردی رنگ  يها از آن استفاده م ابانیكه در آسفالت كردن خ یهمان ماده ا دی)قطران(، بله تعجب نكن قیر

 یویر یها یماریاز ب یاریو بس هیسرطان ر جادیا يدندان سیگاری ها ناشي از قیر موجود در سیگار است. عامل اصل

 هیر یمانع پاكساز بیترت نیشود و به ا يم يوایه یدر راهها يتنفس یقطران است، موجب فلج مژک ها هایگاریس

 گردد. يم ياستنشاق یو هوا گاریموجود در دود س یها يها و آلودگ ياز سموم و ناخالص

 لیاست كه از اگزوز اتومب یزیهمان چ "بایتوان گفت كه تقر ياما به جرات م دیباور نكن دیكربن، شا دیاكس مونو

 كربن است.  دیمونوكس انباریاز آثار ز انهایشر بیخارج مي شود و یک گاز خفه كننده و بسیار سمي است. تخر

 شود: يم لیاز دو قسمت تشك گاریدود س انیجر

و  یگارید ستوتون ها عبور و پس از آن وارد دهان فر یو از البال گاریاز دود است كه از درون س ي: بخشياصل دود

 شود. يم یگاریفرد س هیبه دنبال آن وارد ر

 
 

 
 
 

فرد  انیشود و توسط اطراف يوارد هوا م گاریاز نوک روشن و مشتعل س ماًیاست كه مستق ی: دوديفرعدود 

و  يبرابر( دود اصل 40برابر ) نیچند يموجود در دود فرع ياز مواد سمّ يگردد. غلظت بعض ياستنشاق م یگاریس

درصد موارد سبب  30در اتیدخان رفعالیاست. مصرف غ گاریبدنبال پُک زدن به س یگاریدود حاصل از بازدم فرد س

 گردند. يمبتال م هیبه سرطان ر رفعالیغ یگارینفر س 3نفر از هر  1گردد و  يم یماریب
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 يم ریمصرف كننده آن تاث ریغ انیو اطراف يبر افراد مصرف كننده مواد دخان قیطر 3به  ياز مواد دخان حاصلدود 

 شود: يم فیدسته دود تعر 3اساس  نیگذارد، برهم

 ان،یقل گار،یتوسط  افراد مصرف كننده س ماًیاست كه مستق ياز مواد دخان يناش يدست اول: همان دود اصل دود

 گردد. يآنها م یها هیوارد دهان و سپس ر يمواد دخان ریو سا پیپ

كه توسط افراد  يمواد دخان ریو سا انیدست دوم )دود غیر مستیقم یا دود محیطي دخانیات(: به دود سیگار، قل دود

گردد.  يگردد اطالق م يم لیافراد تحم نیگردد و در واقع به ا ياستنشاق م يمصرف كننده مواد دخان ریغ

دهد.  يخطر ابتال به انواع سرطان قرار م فزایشرا در معرض ا اتیمصرف  كننده دخان ریدود، افراد غ نیاستنشاق ا

 %20- %30یک فرد غیر سیگاری كه با یک سیگاری ازدواج كند نسبت به فردی كه دارای همسر غیر سیگاری است

 بیشتر خطر ابتال به سرطان ریه دارد.  

 
 

 

 
 

است.  یگاریس ریغ یبیش ازفرزندان  خانواده ها گاریعفونت گوش در فرزندان افراد مصرف كننده قلیان و سبروز 

دود ناشي از مصرف  كند،ظاهراًیوجود دارد كه ذرات آلوده را از داخل گوش پاک م ينازك یدرداخل گوش، مو ها

ساز  نهیامر زم نیشود كه ا يمواد م نیگوش ازا نو  مانع پاک شد رساندیم بیآس زیر یموها نیبه ا گاریقلیان و س

 عفونت گوش است.

امر در مورد لوزه ها  نیاست  ا شتریقرار دارند ب گاریكه در معرض دود س يدر كودكان یویر یهایماریابتال به ب خطر

 شود. يكند و باعث تورم لوزه ها و التهاب حلق م يصدق م زین
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عقب تر از همساالن خود هستند و ماه  5تا  3 اتیاضیمانند خواندن مطالب و ر یيدر مهارتها یگاریافراد س فرزندان

 كلمات برخوردارند. فیدقت و تلفظ ضع نییپا زانیاز م ،یگاریس ریبا كودكان افراد غ سهیدر مقا

 گاریدر معرض دود س يكه غیر سیگاری هستند اما در كودك ينفر كسان 100نشان داده است از هر  ریاخ قاتیتحق

 رنج خواهد برد. هیر شرفتهیاز سرطان پ ينفر  در بزرگسال 17قــرار داشته اند 

 
 
 

ها و فضاهای بسته دود دست سوم: باقیمانده نیكوتین و دیگر مواد شیمیایي كه روی سطوح مختلف داخل خانه

توانند با سایر مواد شیمیایي موجود در فضای بسته واكنش نشان داده و ماند)دود دست سوم سیگار( ميبرجای مي

سالمت افراد غیرسیگاری و بخصوص  برایكنند و به همین دلیل خطری جدی  جادیزا انتركیباتي سمي و سرطا

شان با سطوح مختلف هم بیشتر از گذرانند و تماسآید. كودكان زمان بیشتری را در خانه ميكودكان به حساب مي

 بزرگساالن است.

ها، كفپوش خانه و دیگر ها، فرشها، پردهلحفهتواند به مو، پوست، لباس، مبلمان خانه، دیوارها، مها ميآلودگي این

ها پس از قطع سیگار نیز روی آنها باقي بماند. به همین دلیل هم نوزادان، كودكان و سطوح بچسبد و حتي مدت

و اشیا و مواد حاوی این تركیبات را لمس یا از  كنندحتي بزرگساالن غیرسیگاری كه در چنین محیطي تنفس مي

 كنند در معرض خطرات جدی مرتبط با سالمت قرار دارند.آنها استفاده مي

 
 

 
 
 

 اثرات سیگار بر بدن انسان

سیگار و سایر انواع تنباكو اعتیاد آور هستند. نیكوتین به عنوان یک اثرات روانی و اعتیاد :  -1

تواند منجر به تغییرات خلق و خو نیز گردد. نیكوتین یک عامل دارویي عالوه بر ایجاد اعتیاد مي

عامل ایجاد سرخوشي است و عالیم محرومیت آن شامل تحریک پذیری، كاهش تمركز، 

باشد. فرایند اعتیاد به سیگار مانند سایر مواد وزن مي اختالالت شناختي، اضطراب و افزایش

باشد. مشكل اعتیاد به سیگار و نیكوتین كامال جدی اعتیاد آور همچون هروئین و كوكائین مي

تواند بسرعت و حتي در بعضي موارد در عرض چند روز یا چند است چرا كه عالیم وابستگي مي
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درت هفته و حتي با حداقل مصرف ایجاد شود. ق

اعتیادآوری نیكوتین از سایر داروها بیشتر است. 

تواند منجر به این عقیده كه سیگار یا نیكوتین مي

كاهش استرس شود یک باور غلط است چرا كه 

نیكوتین بعنوان یک عامل اعتیادآور، سیگاریها را 

عالیم در یک شرایط نیاز دائمي به نیكوتین قرار داده و به محض محرومیت از آن فرد دچار 

ها به سرطان احتمال ابتال سیگاریاثرات ريوی: -2گردد.تحریک پذیری، فشار و اضطراب مي

برابر  20برابر بیشتر است. دخانیات حداقل به میزان  20-30ریه در مقایسه با افراد غیرسیگاری 

كه از سنین دهد. افرادیهای انسدادی مزمن ریوی را افزایش ميخطر مرگ ناشي از بیماری

گیرند، شانس بیشتری جهت ابتال به آسم دارند. خطر تر در معرض دود سیگار قرار ميپایین

باالتر است عوارض ریوی همچون عفونتها در افراد سیگاری به نسبت افراد غیرسیگاری بوضوح 

برند، به نسبت افراد غیر هایي كه از عوارض ریوی و غیر ریوی مصرف سیگار رنج ميسیگاری

 ( بدنبال جراحي دارند. ICUتمال بیشتری جهت بستری در بخش مراقبت ویژه )سیگاری اح

 باشد.دیگر بیماری غیر معمول و جدی ریوی كه با سیگار در ارتباط است، بیماری خونریزی دهنده ریوی مي

 اثرات قلبی -3

یابد. برابرافزایش مي 6زنان تا  برابر و در 3های عروقي قلب در اثر استفاده از سیگار در مردان تا خطر ایجاد بیماری

گیرد. ترک دخانیات در افراد مبتال به افراد سیگاری مورد توجه قرار نمي ها اغلب بوسیلهخطر ایجاد این بیماری

 .دهدكاهش مي %50های قلبي، خطر حمله قلبي مجدد و مرگ را فقط به میزانبیماری

 سیستم عصبی:اثر روی  -4

انواع فراموشي و اختالالت شناختي را افزایش مي دهد و ترک سیگار اقدام اصلي در درمان سیگار خطر ابتال به 

های عروقي محسوب مي گردد. اختالالت شناختي همراه با سیگار اغلب در میانسالي )بین فراموشي ناشي از بیماری

كه با قطع دهد بطوریافزایش مي گردد. سیگار همچنین احتمال ابتال به بیماری آلزایمر راسالگي( آغاز مي 53و 43

 یابد.سیگار خطر ابتال به بیماری كاهش مي

 اختالالت اسکلتی و پوکی استخوانی: -5

های استخواني پوكي استخوان یک اختالل جدی استخواني است كه بطور آشكاری منجر به افزایش میزان شكستگي

عملكرد، اختالالت روانشناختي و مرگ زودرس  های لگن و ستون فقرات، دردهای مزمن، كاهشبخصوص استخوان
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گردد. سیگار قویا یک عامل خطر شناخته شده در ایجاد و تسریع پوكي استخواني در مردان و زنان و با احتمال مي

های اختصاصي ستون فقرات در افراد سیگاری به نسبت افراد غیرسیگاری كمتر باشد. جراحيبیشتر در زنان مي

ها بعد از عمل جراحي و در نتیجه سیگار همچنین منجر به اختالل در روند ترمیم استخوان موفقیت آمیز است.

 ها مي شود. افزایش عوارض بعد از درمان شكستگي

 اثرات گوارشی: -6 

های گوارشي هم در معده و هم در دوازدهه مي باشد. عالیم این بیماری عالوه سیگار كشیدن عامل اصلي ایجاد زخم

ونریزی شدید و سوراخ شدن معده یا دوازدهه نیز مي باشد. تداوم سیگار كشیدن منجر به تاخیر در ترمیم بر درد، خ

این زخمها و افزایش احتمال غدد مي گردد. مطالعات اخیر نشان داده است كه سیگار منجر به افزایش برگشت اسید 

كس معده به مری محسوب مي گردد. معده بداخل مری شده كه این اختالل یک عامل خطر ایجاد بیماری رفال

رفالكس معده به مری بعنوان یک عامل خطر ایجاد سرطان حنجره و حلق شناخته مي شود كه سیگار در بروز این 

 سرطانها نقش دارد.

 سرطان: -7

ها ها و یک عامل كمكي در بروز تعداد دیگری از سرطانسیگار یک علت مستقیم در بروز تعداد زیادی از سرطان

 باشد. يم

كنند خطر زنان بیشتر در خطر ابتال به سرطان ریه بعلت سیگار هستند. در افرادیكه سیگار را ترک مي سرطان ريه:

 یابد.سال كاهش مي 10ابتال به سرطان ریه بعد از 

ه :استعمال دخانیات خطر سرطانهای حنجره، مری، مثانه، پانكراس، كلیه، حفره دهان، حلق و معدهاساير سرطان

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 

قل در سرطان سلولهای شاخي پوست شناخته مي شود. مرتبط است. سیگار همچنین به عنوان یک عامل خطر مست

استفاده از سیگار بصورت كوتاه مدت و بلند مدت خطر ابتال به سرطان تخمدان را به دو برابر افزایش میدهد و 

گردد. مواجهه با دود سیگار بصورت همچنین یک عامل خطر اصلي در ایجاد سرطان گردن رحم محسوب مي

ر ابتال به سرطان پستان را افزایش میدهد. همراهي بین گسترش سرطان پستان به ریه مستقیم یا غیرمستقیم خط

ها )متاستاز ریوی( و استعمال سیگار در زنان مشخص گردیده است. این مسئله میتواند دلیل باالتر بودن میزان 

یگار و حتي افراد با مصرف مرگ و میر ناشي از سرطان پستان در میان زنان سیگاری باشد. افراد استفاده كننده از س
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های كم، در معرض گسترش سایر انواع سرطانها نیز هستند. ترک سیگار منجر به كاهش خطر بسیاری از سرطان

 گردد. بدخیم مرتبط با سیگار منجمله سرطان حنجره، سرطان مری، سرطان پانكراس و مثانه مي

 سالمت دهان و دندان : -8

نس زن و مرد در دنیا دارای رتبه سرطان دهان و حلق در هر دو ج

باشد. هر چند كه در بسیاری كشورها در میان مردان مي ششم

گردد. استفاده از توتون از راه سومین سرطان شایع محسوب مي

تدخین و یا از طریق مصرف دهاني )بدون دود( یک فاكتور اصلي 

مي باشد. باشد. سیگار عامل ایجاد ضایعات مخاطي، التهاب دهان، ضایعات كام و زبان مودار سیاه سرطان دهان مي

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 

 استخواني اطراف دندان را كاهش داده.گردد. عالوه بر این سیگار مي تواند توده مي

 پوست و مو :اثر برروی  -9

از اثرات مصرف سیگار و سایر دخانیات بر پوست و مو پیری و چروكیدگي زودرس پوست بخصوص پوست صورت  

 شود. یک ارتباط قوی بینتر ميدر زنان و مردان میتوان نام برد. این اثر با افزایش تعداد سیگار مصرفي، محتمل

سیگار و تغییر رنگ خاكستری مو، كاهش مو و تاسي سر وجود دارد. از 

تواند منجر به بروز و افزایش شدت آكنه گردد. لحاظ بالیني سیگار مي

های پوستي پسوریازیس، اگزما و تاولهای سیگار و توتون منجربه بیماری

 كف دست و پا میشود.

 اثر بر روی حواس پنج گانه: -10

امل اصلي اختالالت بینایي غیر قابل درمان محسوب سیگار ع بینايی:

گردد كه میتواند منجر به آب مروارید، افزایش فشار چشم، تحلیل پرده شبكیه شود.تداوم سیگاركشیدن ممكن مي

 های چشمي دائمي و نهایتاً كوری دائم شود.است منجر به آسیب

 باشد. و كری ميسیگار یكي از عوامل خطر اصلي ایجاد كاهش شنوایي  شنوايی:

 در افراد سیگاری میزان بروز اختالالت بویایي درازمدت در مقایسه با افراد غیر سیگاری دو برابر مي باشد. بويايی:
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 نیاز عوارض ناخواسته بر جن يفیتوسط زنان باردار موجب ط دنیكش گاری: سنیبر جن یاثرات مصرف مواد دخان

تولد زودرس، وزن كم در زمان تولد، جداشدن جفت مرگ  ن،یكاهش رشد جن ،یشود مانند سقط خودبخود يم

 .يدوران كودك ینوزادان، شكاف كام و لب و سرطانها يناگهان

 

 : های ناشی از مصرف دخانیاتزيان

استعمال دخانیات عامل بروز ها و مرگ و میر ناشی از مصرف دخانیات و استنشاق تحمیلی آن :بیماری -1

درصد مرگ و  25درصد برونشیت مزمن و آمفیزم و  75درصد سایر سرطانها ،  20تا  15درصد سرطان ریه ،  90

 سال میباشد.  69تا  35های قلبي و عروقي در سنین میر ناشي از بیماری

 های اقتصادی ناشی از مصرف دخانیات : زيان -2

های ناشي از آن برابر هزینه مصرف دخانیات صرف درمان بیماری 3تا  2براساس مطالعات سازمان جهاني بهداشت 

 1000میلیارد نخ باشد بطور متوسط ساالنه  50گردد چنانچه به گزارش شركت دخانیات ایران ، مصرف داخلي مي

های مرتبط یارد تومان صرف درمان بیماریمیل 3000تا  2000میلیارد تومان صرف خرید و دود شدن این محصول 

 گردد . با آن مي

 : دخانیات از ناشی محیطی زيست هایزيان -3

های زیرزمیني و هوا از مضرات زیست ها و آلودگي آبها ، و مصرف آفت كشاز بین رفتن خاک ، تخریب جنگل

 باشد . محیطي دخانیات مي

 قلیان دروازه ورود به اعتیاد

تبدیل شده است از آن جهت چهره منفوری به خود  كه در حال حاضر به یک معضل اجتماعي پنهان پدیده قلیان

باور .نگرفته كه اغلب آن را بي ضرر و غیرقابل اعتیاد دانسته و یا آن را كم ضررتر از مصرف سیگار قلمداد میكنند

عمومي برآن است كه عبور دود از میان آب درون محفظه شیشه ای قلیان موجب تصفیه آن مي شود. این باور، 

است. توتون و تنباكو  گارینخ س 200وعده از آن معادل  کیمصرف اشتباه محض بوده و برخالف باورهای سنتي 

 قهیدق 45باشد.  يآن م نیو در واقع خطرناكترموجود  یتنباكوها نیو پست تر نیاز نازلتر انیاستفاده شده در قل

كه فرد  شودیم يبرابر زمان 3آن  نیكوتیبرابر و ن 2كربن موجود در خون  دی، مونو اكس انیپس از مصرف قل

وجود  انیاستفاده از قل لی( به دلرقانی)  تیمانند سل و انواع هپات يعفون یهایماریكشد. خطر انتقال ب يگارمیس

 آور است. ادیاعت نیاز هروئ شیبرابر ب 10 انیموجود در قل نیكوتیدارد. ن
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خود را در  قهیدق 60تا  40فرد  انیشود اما در هر بار استفاده از قل يدود م قهیدق 10معموالً ظرف گارینخ س هر

دود  ترینیم ل كندیمصرف م گارینخ س 12تا  8كه بطور متوسط  یگاریدهد. هر فرد س يمعرض دود آن قرار م

كنند. لذا  يدر هر پک، این مقدار دود را  وارد ریه های خود م انیكه مصرف كنندگان قل يكند در حال يشاق ماستن

 است. گاریاز مصرف س شتریب اریبس انیاثرات مصرف قل

در قلیان، نامرغوب بودن تنباكو، درجه حرارت باال،تولید گاز منواكسید كربن ناشي از سوختن ناقص ذغال آتشدان 

 تنباكو كه افراد نشانه مرغوب بودن تنباكو مي دانند در واقع از گاز منواكسید كربن گیجي بعد از مصرف،احساس 

مختلف از جمله  است، مكش های ریوی عمیق و رطوبت حاصل از آب باعث بروز بیماری های ریوی، سرطان های

 .سرطان لب، ریه، معده و مثانه مي شود

از ترفندهای گوناگون برای فروش هر چه بیشتر محصوالت خود استفاده مي  تهیه كنندگان توتون قلیان به خوبي

كنند. در نظر بگیرید كه با مصرف قلیان در اماكن عمومي فقط قلیان آماده تحویل شما مي شود و هرگز بسته های 

ر انتقال آلوده و فاسد شده توتون قلیان را نمي بینید. استفاده مشترک از قسمتهای دهاني قلیان ، عاملي د

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

برزیل،  كشورهای و كشور این در كه نكشید طولي و شد تولید چین كشور  در1997نیكي در سال سیگارهای الكترو

انگلیس و ایران به فروش رسید. و هم اكنون با اینترنت و ماهواره  كانادا، فنالند، اسرائیل ، لبنان، هلند، سوئد، تركیه،

 . و به كمک قاچاق كاال در كلیه كشور های جهان در دسترس است

سیگارها شامل سه قسمت اصلي مي باشد. بدنه آن استوانه ای است و ظاهری شبیه سیگار دارد.كارتریج یا  این

محفظه حاوی مایع نیكوتین دار، دستگاه الكترونیكي كوچک یا افشانه ساز كه وظیفه تولید بخار آب سرد را كه 

ند، محلول حاوی نیكوتین را به صورت بخار زشبیه دود است، بر عهده دارد. فرد با هر پُكي كه به شبه سیگار مي

 شود.برد و دود یا مه تولید شده ظرف چند ثانیه در هوا ناپدید ميسرد)مانند مه( به دهان خود مي

ماده اصلي مؤثر در زایي دارد. چرا كه سیگارهای الكترونیكي مثل سایر مواد دخاني خاصیت اعتیادآور و بیماری -

كوتین را در خود دارند كه بدین ترتیب یكي از عوارض مهم سیگار با این روش به طور  سیگارهای واقعي، یعني نی

 شود.كامل كنترل نمي

 شود.ها ميای است كه باعث اعتیاد سیگاریترین مادهواصلي ای سمي و كشنده استنیكوتین ماده -
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پروپلین گلیكول، اسانس گلیسرول، ماده دیگر نیز )كه موادی همچون 18به طور معمول، غیر از نیكوتین حدود  -

پروپیلن “هایي مانند بوتیل، والرات، بنزیل، بنزوات و... از آن جمله هستند( تشكیل شده است كه در این میان حالل

وجود دارد كه این حالل در صنعت برای ساخت ضد یخ استفاده ” اتیلن گلیكولدی“و خصوصاً حالل ” گلیكول

 زا به حساب آید.ل سرطانتواند خود عامشود و ميمي

نكته مهم در خصوص سیگار الكترونیک این است كه به طور كلي هر چیزی كه باعث ترویج فرهنگ استفاده از  -

شود كه تمایل مصرف دخانیات در افراد دخانیات مي شود، آثار سوئي دارد به ویژه در نسل جوان و منجر به این مي

 افزایش پیدا كند.

هر چند این محصول به عنوان یک روش ترک سیگار .شودوتین با این روش از فرد گرفته نميوابستگي به نیك -

تبلیغ مي شود اما این نوع سیگار روشي برای ترک سیگار نیست بلكه دستگاهي است كه با مكانیسم حرارتي با 

 .را وارد بدن مي كندموادی كه به احتمال زیاد ممكن است بسیار سمي تر از سیگار باشد نیكوتین قابل توجهي 

تواند اثر عكس داشته باشد و خطر بودن كامل، خود ميمند بودن از تبلیغات مبني بر بياین سیگار به دلیل بهره -

 كم به مصرف سیگار معتاد سازد.افراد غیرسیگاری را كم

 از طرفي مصرف این نوع جانشین ماهیت عادت به كشیدن سیگار را از بین نمي برد. -

و وزارت FDA)اداره غذا و داروی آمریكا )،  (WHO)سیگار الكترونیكي از طرف سازمان بهداشت جهاني -

  .نمي باشدمورد تائید كشور  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 

 

 توصیه های خانگی

باشـید. ایـن   مهم است كه تاریخي را برای ترک مشخص كنید كه الزاماً الزم نیست فردا باشد مگـر اینكـه آمـاده    . 1

هفته بعد باشد. توصیه ما این است كه زمان كـافي بـرای روز تـرک بگذاریـد تـا بتوانیـد        6یا  4یا  2تاریخ مي تواند 

خودتان را آماده كنید. به دیگران هم بگویید كه قصد دارید سیگار را ترک كنید تا احساس اجبار برای عمل بـه ایـن   

سیگارهایي كه مي كشید كم كنید تا گام نهایي را آسان تر نمایید. شما بایـد  تعهد افزایش یابد. تالش كنید از تعداد 

 از نظر ذهني خود را برای كاری كه مي تواند نبرد سختي باشد آماده كنید.

. برای خود حمایت فراهم كنید. از دوستان و خانواده برای حفظ انگیزه كمـک بگیریـد. بـه آن هـا تـاریخ تـرک را       2

 كه مي توانند به شما كمک كنند را با آن ها در میان بگذارید.بگویید و راه هایي 

. عادت ها یا فعالیت هایي كه با سیگار كشیدن دارید را شناسایي كنید. فهرستي از زمان ها و مكان هـایي كـه بـه    3

ان یـا  طور معمول در آن سیگار مي كشید را تهیه نمایید. اگر شما همیشه با چای، در اتاق ناهـار خـوری بـا همكـار    

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. 

د بود: آیا برای آسوده شدن سیگار مـي كشـید یـا بـرای     اینكه دلیل سیگار كشیدن خود را بیابید كمک كننده خواه
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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.

سیگاری ها . پولي را كه صرف سیگار مي كردید در جایي اختصاصي یا حساب بانكي ذخیره كنید. برای بسیاری از 4

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.

 . روش های آسوده سازی را فرابگیرید تا بتوانید تنش ناشي از قطع نیكوتین را رفع كنید.5

 . مي توانید به یک برنامه ترک سیگار بپیوندید.6

 . همه مواد آموزشي ترک سیگار را بخواهید.7

 . سیگار را در اسرع وقت ترک كنید ولي قلیان را جایگزین آن نكنید.8

 پزشک تان مي تواند به ترک سیگار كمک كند

یل كشیدن به سیگار بگذرد و سـپس آن را  . آدامس های جایگزین كننده نیكوتین. یكي از آدامس ها را بجوید تا م1

 دور بریزید. آدامس های نیكوتیني امروزی مزه بهتری دارند و خرید آن ها نیاز به نسخه ندارد.

میلي گرمي. برای بسیاری از افراد  21و  14، 7. برچسب های نیكوتیني. این برچسب ها با سه قدرت موجود است: 2

میلـي گرمـي شـروع     14است برای همین ما توصیه مي كنیم بـا برچسـب    میلي گرمي بسیار قدرتمند 21برچسب 

میلي گرمي استفاده كنید و سپس بـه تـدریج    21میلي گرمي ضعیف است از  14كنید. اگر احساس كردید برچسب 

میلي گرمي استفاده كنید. هنگامي كه چند هفته میـل بـه سـیگار كشـیدن را      14آن را دوباره كم كرده از برچسب 

كردید، مي توانید برچسب با قدرت كمتر را استفاده كنید. مي توانید هنگامي كه چند هفته میل به سـیگار   سركوب

كشیدن را سركوب كردید، مي توانید برچسب با قدرت كمتر را استفاده كنید. مي توانیـد هنگـامي كـه چنـد هفتـه      

 برچسب را كنار بگذارید.میلي گرم استفاده كردید استفاده از  7بدون میل به سیگار از برچسب 

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      

ایجاد مي كند كه با برداشتن آن به سرعت كم نمي شود. اگر شما است چراكه برچسب سطحي از نیكوتین در خون 

به سادگي نمي توانید سیگار را كنار بگذارید نباید از برچسب های نیكوتیني استفاده كنید. برچسب های نیكـوتیني  

 بدون نسخه قابل تهیه هستند.

ر كمـک كننـد. در ایـن    نسخه ای وجود دارد كه ممكن است به بعضي افراد در ترک سیگا یبرخي داروها .3

 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        

راه آن، تحمل عالیم جسمي ناگهاني مي تواند بسیار دشوار باشد. ترک سیگار به معني كنار گذاشتن یک عادت و هم

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     

 نه بهتری برای ترک سیگار باشد.ممكن است برای بعضي از افراد گزی

 

 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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 سیگار كم كنید. 2یا  1* برنامه ریزی كنید كه هر هفته یا دو هفته 

 به كشیدن هستید سیگار همراه خود نداشته باشید. * بیش از آنچه در یک روز مجاز

 عدد كاهش یافت آماده ترک هستند. 2تا  1* هنگامي كه سیگاری كه در روز مي كشید به 

* برای عود آمادگي داشته باشید. روزی پرتنش یا بحران خانوادگي ممكن اسـت باعـث افـزایش شـمار سـیگارهای      

برنامه را كنار نگذارید. دوباره برنامـه را از روز بعـد از سـر بگیریـد و بـه كـاهش       مصرفي گردد. اگر این اتفاق رخ داد، 

 تعداد سیگارهای مصرفي ادامه دهید یا اگر كامال ترک كرده بودید، دوباره سیگار نكشید.

 

زودرس  یاز بروز تمام مخاطرات مرگهـا  باًیرا كنار بگذارند تقر اتیاستعمال دخان  يسالگ 30كه تا سن  یيهایگاریس

اقـدام بـه    رتریبگذرد و فرد د يسالگ 30كنند. اما هر چه از سن  يم یریجلوگ اتیاز استعمال دخان يو نابهنگام ناش

 .افتیخواهد  شیافزا یدر و گاریاز مصرف س يزودرس و نابهنگام ناش یخطر بروز مرگها دینما گاریترک س

 :اتیخانشده دربدن پس از ترک استعمال د جادیا راتییتغ یزمانبند

 پس از ترك قهیدق 20

خون  انیجر تیوضع افتنیبهبود  ،يعیطب تیشدن فشار خون و آهنگ ضربان قلب به جهت وضع لیمتما

 دراعضاء دست و پا و گرمتر شدن آنها.

 ساعت پس از ترك 8

 يو كم شدن خطر شروع حمله قلب يعیطب تیخون به سمت وضع ژنیشدن سطح اكس لیمتما

 ساعت پس از ترك 24

 آن. یایها از مخاط و بقا هیكربن خون و شروع پاک شدن ر دیشدن منو اكس حذف

 ساعت پس از ترك 48

 یيو چشا یيایحس بو تیقابل شیدربدن ، افزا نیكوتیشدن ن صیقابل تشخ ریغ

 ساعت پس از ترك 72

 در بدن. یسطوح انرژ شیتنفس و افزا تیوضع افتنی بهبود

 هفته پس از ترك 12-2

 .يمائیخون در بدن و  آسانتر شدن راه پ يعموم انیرفتن جر یسمت بهبود به

 ماه پس از ترك 9-3

 10 يال 5 زانیها به م هیعملكرد ر شیتنفس و خس خس ،افزا يسرفه،كوتاه لیاز قب يمشكالت تنفس رفع

 درصد.

 سال پس از ترك 5
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 درصد 50 زانیبه م گاریبا دوره مصرف س سهیدر مقا ياحتمال خطر قلب كاهس

 سال پس از ترك 10

 به نصف مقدار ممكن. یگاریبا افراد س سهیدر مقا هیخطر سرطان ر كاهش

 نكردهمصرف  اتیهرگز دخان يدر طول زندگ كهیبا احتمال آن درافراد يشدن احتمال خطر حمله قلب برابر

 . اند

 بهداشت هوا:

 تعريف آلودگی هوا:

بــرای آلــودگي هــوا تعــاریف زیــادی بیــان شــده اســت یكــي از ایــن تعــاریف عبــارت اســت از حضــور یــک یاچنــد 

در مقــادیر و مــدت زمــاني كــه  indoorو یــا داخلــي  (outdoor)آالینــده یــا تركیــب آنهــا در اتمســفر بیرونــي  

سـبب تـداخل در   ممكن است سبب آسیب بـه زنـدگي انسـاني، گیـاهي یـا حیـواني یـا امـوال یـا بطـور نـامعمولي            

 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             

فــاه انســان ، زنــدگي حیــواني یــا گیــاهي یــا امــوال و رمقــادیر و مــدت زمــاني كــه ســبب صــدماتي بــه ســالمت و 

 معقولي با خوشایندی زندگي یا اموال تداخل داشته باشد.دارایي ها شود یا بطور نا

 در اياالت متحده آلودگی هوا در چهار گروه عمده تقسیم بندی نموده اند:

آلــودگي هــوای آزاد:ایــن حالــت بــه آلــودگي هــوای محــیط بیرون)خــارج از خانــه( اشــاره دارد و شــامل  -1

ــابع و آالینــده هــا، انتقــال اتمســفری  ــده هــا و گســتره   آرایــش پیچیــده ای از من ــه گیرن آالینــده هــا ب

 وسیع از اجتماع ، اقتصاد و اثرات بهداشتي مي باشد.

آلــودگي هــوای داخــل ســاختمان : آلــودگي هــوا در محــیط داخل)مكانهــای سرپوشــیده( كــه مــردم در   -2

 آنها زندگي مي كنند اشاره دارد.

ـ          -3 ه در معـرض قرارگیـری   آلودگي هوای شـغلي ) بهداشـت صـنعتي ( از ایـن نـوع آلـودگي هـوا مربـوط ب

ــي( در     ــي و غیــر آل ــج وســیعي از آالینــده هــا )ذرات، میســت هــا، بخــارات اســیدی و گازهــای آل ــا رن ب

 محیط كار است

در معرض قرارگیری شخص)تماس فـردی( : ایـن گـروه بـه تمـاس بـا گـرد و غبـار، فیـوم هـا، گازهـا یـا              -4

ــد اشــاره دا    ــد ه ــرار می ــا ق ــرض آنه ــه شــخص خــود را در مع ــایي ك ــورد  میســت ه ــن م ــال از ای رد مث

عبارتست از كشیدن سیگار ، استنشـاق مـواد مضـر و بسـیاری از دیگـر روش هـا كـه مـي تواننـد باعـث           

 آسیب به انسان شوند.

 

 منابع آلودگی هوا

ــا ،      ــش ســوزی جنگــل ه ــت آتشفشــان، آت ــل فعالی ــي محــیط مث ــای طبیع ــت ه ــي: ناشــي از فعالی ــابع طبیع من

 و نشت گازهاطوفانهای گردو غبار، گرده گیاهان 

ــوده كــه نتیجــه فعالیــت هــای انســاني مــي باشــد. مثــل صــنایع     ــودگي ب ــرین منشــأ آل منــابع مصــنوعي:عمده ت

 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

( :منـابعي هسـتند كـه آالینـده هـا را از یـک محـل ثابـت وارد محـیط مـي            Stationary Source) منابع ثابـت 

كنند مانند صنایع  آلودگي هـوا در صـنایع هـم بـه علـت مصـرف سـوخت اسـت و هـم نـوع فرآینـد ، در حالیكـه             

ا مـي  در منابع متحـرک عمـدتا حاصـل احتـراق سـوخت بـوده و بـه صـورت گازهـای آالینـده و یـا ذرات وارد هـو            

 شود.

:منــابعي هســتند كــه بصــورت متحــرک آالینــده هــا را وارد محــیط زیســت مــي   (mobile Source)متحــرک 

 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.

ند كـه بهمـان شـكل    روه اولیه و ثانویـه تقسـیم مـي شـوند. آالینـده هـای اولیـه آنهـایي هسـت         از نظر منشأ:به دو گ

یـب آالینـده   نبع تولید خارج شـده انـد در هـوا وجـود دارنـد و آالینـده هـای معمـوال از نظـر ترك         و تركیبي كه ازم

 ،اســماکلو ثانویــه مث CO2,Co,HCهــای اولیــه تحــت تــاثیر اشــعه خورشــید تولیــد مــي شــوند. اولیــه ماننــد 

 )پراكسي استیل نیترات(. NO2,PANفوتوشیمیائي، اوزن و قسمت عمده 

 از نظر اثرات فیزيولوژيکی

 گروه عمده تقسیم مي شوند كه عبارتند از: 5به 

متــان و ســایر گازهــای خنثــي كــه بــا  CO2خفــه كننــده هــا شــامل خفــه كننــده هــای ســاده ماننــد  -1

رقیــق كــردن اكســیژن محــیط )محــیط هــای بســته( بعلــت خفگــي مــي شــوند و خفــه كننــده هــای   

 COتركیبي كه بعلت تركیب با آنزیم ها و ارگان های بدن ایجاد خفگي مي كنند مانند  

( و مجــاری تحتــاني CO2تحریــک كننــده هــا شــامل تحریــک كننــده هــای مجــاری فوقــاني تنفســي)  -2

 مي شوند.  (NO2)تنفسي 

سموم سیستمیک كه با حمله به ارگـان هـا باعـث بیمـاری عضـوی از بـدن مـي گردنـد مثـل تركیبـات            -3

 .روماتیکآجیوه، سرب، هیدروكربن های 

تركیبات مخـدر و بیهـوش كننـده كـه روی اعصـاب اثـر مـي گذارنـد مثـل هیـدروكربن هـای الیفاتیـک              -4

 و هیدروكربن های معطر چند هسته ای.بنزاپیرن ، بنزن  –كلره مواد سرطان زا 

 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 

ــامل     ــد ش ــي كنن ــالمتي م ــت     CO,PM10,PM2.5,NOx,SO2,VOCsس ــر فعالی ــه در اث ــند ك ــي باش م

سـوختهای مختلـف، سـفید كننـده هـا و اسـپریها و همچنـین سـایر فراینـدها ایجـاد           های مختلـف مثـل احتـراق    

 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.              

ن روزانــه خــود را در فضــای اهمیــت آلــودگي هــوای فضــای بســته از آنجــا مشــخص مــي شــود كــه مــردم از زمــا

بسته سپری مي كنند. بنـابراین مخـاطرات بهداشـتي ناشـي از تمـاس بـا آلـودگي هـوای فضـای بسـته بـه مراتـب             

 وسیع تر از فضای آزاد مي باشد.

 احتراق:-6

هر منبع احتراق )ماننـد آتـش گـاز، چـوب یـا زغـال سـنگ ، اجـاق گازهـای معمـولي و تخـت( دامنـه وسـیعي از              

ــ ــده )ماننــد  ذرات و گازه ــد. ذرات عمــدتاً       NO,NO2,COای آالین ــر مــي كنن ــدروكربن هــا ( را منتش و هی
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ممكن است شامل دوده باشند) اگـر شـرایط احتـراق، ضـعیف باشـد( احتـراق بـا دمـای بـا ال ممكـن اسـت باعـث             

 سرطان زا شود. PAHSتولید هیدروكربن های آروماتیک چند حلقه ای 

ــي     ــاز طبیع ــراق گ ــاز: احت ــراق گ ــادیری   (CH40)احت ــه مق ــاقص( و  CO، همیش ــراق ن ــر احت )از NOx)در اث

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              

پخـت و پـز اسـت، هنگـامي كـه بـرای طـبخ غـذا روی اجـاق گـاز خـم مـي شـود ، در              مثال كسبي كـه در حـال   

از گـاز دی اكسـید نیتـروژن قـرار مـي گیـرد. اگـر         PPbمعرض پیک های متنـاوبي از غلظـت هـای چنـد درصـد      

بخواهیم سنجش مراجعـات فـردی معنـي دار باشـد یـک دوز سـنج فـردی كـه در نزدیكـي صـورت كـار گذاشـته             

 ست.مي شود مورد نیاز ا

 

 احتراق تنباکو

ــرد      ــک ف ــاً مواجهــه ی ــد مــي شــوند. قطع ــاكو تولی ــده توســط احتــراق تنب ــادی از ذرت و گازهــای آالین تعــداد زی

سیگاری در مقایسه با فرد غیـر سـیگاری بیشـتر اسـت امـا مواجهـه یـک فـرد سـیگاری بـه خواسـت و اراده خـود             

ــرد غیــر ســیگاری امــری ناخواســته    ــیش از اوســت در صــورتیكه مواجهــه یــک ف تركیــب در دود  4500اســت. ب

مـورد از آنهـا یـا بعنـوان تركیبـات سـرطانزا شـناخته شـده اسـت و یـا گمـان مـي              50تنباكو یافت شده است كه 

ورد كه سرطانزا هستند بـه طـور متـداول ، انتشـارات بـه سـه دسـته جریـان اصـلي دود تنبـاكو ، جریـان جـانبي             

 ی شده اند.دود تنباكو، و دود محیطي تنباكو، طبقه بند

در زمــان پـک زدن فعــال شــكل مـي گیــرد كـه از انتهــای سـیگار بــه دهــان      (MTS)انتشـارات جریانــات اصـلي   

حرارتـي و   NOxدرجـه سـانتیگراد هـم مـي رسـد پـس        1000مكیده مي شود، كـه درجـه حـرارت احتـراق بـه      

غلظتهـای بسـیار بـاالیي از    نیتـروز امـین هـا )سـرطانزا( تشـكیل مـي شـود.         -N)سیانید هیـدروژن( و  HCNنیز 

میكـرون( تولیـد مـي شـوند. اگرچـه اینهـا آالینـده هـای خطرنـاكي محسـوب مـي شـوند              5/0ذرات )اكثراً با قطر 

 اما توسط كسي كه سیگار مي كشد استنشاق مي شود.

، مربـوط بـه انتشـارات از سـیگاری اسـت كـه روشـن بـوده امـا فـرد در حـال             (STS)جریان جـانبي دود تنبـاكو   

درجـه سـانتیگراد كـاهش یافتـه اسـت. چنـین درجـه         4000زدن نیسـت .درجـه حـرارت احتـراق سـیگار تـا       پک 

حرارت احتراق پائیني مي تواند منجـر بـه تشـكیل مـواد سـمي بیشـتری نسـبت بـه جریـان اصـلي شـود. غلظـت             

از   PPMماقبل از اینكه توسـط هـوا رقیـق شـوند مـي تواننـد تـا حـد زیـادی بـاال باشـند. )بـرای مثـال چنـدین               

نیتــروز امــین ســرطانزا در جریــان جــانبي دود تنبــاكو بــه میــزان بســیار  -Nفرمالدئیــد(. برخــي تركیبــات ماننــد 

بیشــتری نســبت بــه جریــان اصــلي تولیــد مــي شــود . بنــابراین یــک فــرد غیــر ســیگاری كــه در نزدیكــي فــرد    

از تنبــاكو در مــدت تولیــد  ســیگاری قــرار دارد ، مــي توانــد میــزان موجهــه بــاالتری داشــته باشــد. حــدود نیمــي 

 انتشارات جریانات اصلي و نیم دیگر آن در مدت تولید انتشارات جریان جانبي مصرف مي شود.

عبارتسـت از مخلـوط موجـود در اتـاق كـه شـامل یـک نسـبت متغیـر از انتشـارات             (ETS)دود محیطي تنبـاكو  

 جریانات اصلي و انتشارات جریان جانبي است.

برابـر خانـه هـایي اسـت كـه فـرد        3انه هایي كـه فـرد سـیگاری در آن زنـدگي مـي كنـد       غلظت ذرات معلق در خ

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               

سـرطان ریـه گرفتـه تـا مـرگ شـود. همچنـین شـواهدی مبنـي برایجـاد بیمـاری هـایي نظیـر كـاهش                آلرژیک از

از ســرطان هــای ریــه در بــین افــراد غیــر ســیگاری  %17توســعه عملكــرد ریــه در كودكــان ، افــزایش شــیوع كــه 

ود در دوران طفولیـت بـوده باشـد. در انگلسـتان سـالیانه حـد       ETSممكن اسـت بـه علـت مواجهـه ایـن افـراد بـا        
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هــزار نفــر دراثــر بیماریهــای مــرتبط بــا كشــیدن ســیگار مــي میرنــد و تخمینــي از آمــار مــرگ و میــر افــراد  100

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:

 ي برونش هاتنگ

 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

 

 منابع داخلي تركیبات آلي-7

صدها نوع از تركیبـات آلـي فـرار از طریـق بسـیاری از فراینـدها و یـا مـواد داخـل سـاختمان منتشـر مـي شـوند.              

 VOCsآنهـا تركیبـاتي هسـتند كــه در دامنـه عـادی دمــا و فشـار هـوا، در حالـت بخــار وجـود دارنـد. همچنــین           

مــان تبخیــر مــي شــوند بســیاری از تركیبــات مــواد  نیمــه فــراری بــه صــورت جامــد و مــایع دارد كــه در طــول ز 

مصــنوعي بــا دامنــه رو بــه رشــد بــه خصــوص از نــوع پلیمــر، در طــول مقطــع زمــاني طــوالني تبخیــر مــي شــوند 

مــي توانــد دامنــه وســیعي از مــواد ماننــد دی بوتیــل فتــاالت، وینیــل  PVCبعنــوان مثــال پلیمــر متــداول ماننــد 

ــر را  ــي دیگ ــات آل ــولنن و تركیب ــد، ت ــت،    كلرای ــد غشــای رطوب ــوادی مانن ــد. در داخــل ســاختمان م منتشــر نمای

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             

ــا روكــش حــاوی حــالل هــا،   ــراق، آنتــي اكســیدان هــا ، آغازگرهــای رادیكــالي و ســایر   ب تثبیــت كننــده هــای ب

 افزودني ها پوشیده شده است.

ــرین  ــان بعضــي از    VOCsبرخــي از رایجت ــان و آن دك ــن، دك ــوتن ، رایل ــزن ، تول ــد از بن ناشــي  VOCsعبارتن

ــک، اســید اســتیک ، ف    ــانول، اســید بوتری ــانول، اســتون، مت ــد ات ــونن و خروجــي زیســتن هســتند مانن ــول و تول ن

بعضي خروجي شبه زیستن همیشـه ماننـد خوشـبو كننـده هـا و یـا لـوازم آرایشـي ، هـوای بـازدم حـاوی حـدود             

میكروگرم بر متر مكعـب اسـتون و اتـانول، و چنـد درصـد میكروگـرم بـر متـر مكعـب ایزوپیـرن ، متـانول،             2000

سـتند كـه در داخـل بـدن تولیـد مـي شـوند.        پروپانول مي باشـد. اینهـا فـرآورده هـای درون زای متابولیسـم ه      2-

، كــه VOCنــوع  50-300بررســي یكصــد ســاختمان مســكوني نشــان داده اســت كــه میــانگین مجمــوع غلظــت  

از  %2میكروگـرم بـر متـر مكعـب اسـت. ایـن عـدد در         553معموالً در هوای داخل سـاختمان یافـت مـي شـوند ،     

ر طـول ایـن بررسـي میـانگین مجمـوع غلظـت ایـن        میكروگرم بر متـر مكعـب بـوده اسـت د     1777منازل بیش از 

دیگـر نشـان داد كـه مجمـوع      سـي میكروگـرم بـر متـر مكعـب بـوده اسـت . یـک برر        32تركیبات در هـوای آزاد،  

در خانــه هــای نوســاز ، ممكــن اســت حــدود چنــدین هــزار میكــرو گــرم بــر متــر مكعــب    VOCغلظــت هــای 

میكروگـرم بـر متـر مكعـب كـاهش       1000مـاه تـا سـطح     3باشد. اما این غلظـت در خانـه هـای بـا عمـر بـیش از       

ــودن آنهــا     ــو ب ــوان انتظــار داشــت انتشــارات از تمــام محصــوالت ســاختمان در زمــان ن ــد. در كــل مــي ت مــي یاب

 حداكثر باشد و به سرعت ) در طول روزها و هفته ها( كاهش یابد.
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 آئروسلهای زیستي-8

هــوای در اگرچــه معمــوالً بعنــوان آالینــده هــوا شــناخته نشــده انــد ، امــا بســیاری از مــواد زیســتي مــي تواننــد   

داخل ساختمان در غلظـت هـای خیلـي بـاالتر نسـبت بـه هـوای آزاد، تجمـع یافتـه و بـرای سـاكنین محـرک یـا              

یبـات فـراری كـه یـا از     سمي باشند. این طبقه شـامل ذرات منتقلـه توسـط هـوا ، مولوكـول هـای بـزرگ و یـا ترك        

ــده مــي باشــد. برخــي از آئروســلهای     ــا خــود میكروارگانیســم زن ــده منتشــر مــي شــود ی یــک میكروارگانیســم زن

زیسـتي ماننـد بـاكتری هـا و ویـروس هـا ممكـن اســت تكثیـر شـوند و مـواردی دیگـر ماننـد گـرده ی گیاهــان و              

میكـرون مـي    100نـانو متـر تـا     100مایت ها ممكن است بـه خـودی خـود محـرک باشـند. انـدازه ی ایـن ذرات        

 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.                

بینــي ناشــي از  رمهــا و قــارچ هــا باعــث گســترش بیمــاری مــي شــوند. ) بعنــوان مثــال تــوویــروس هــا ، بــاكتری 

 های خانگي گرد و خاک(.ت حساسیت در اثر مای

 باکتری ها:

ــ   ــای پروك ــا ، ارگانیســم ه ــاكتری ه ــای   اریوت ب ــوده و دارای غش ــد( ب ــت تشــخیص ندارن ــلول قابلی )هســته ی س

ــي ســلول مــي باشــند.   DNAســلولي ،  ــوفیال،  و برخــي اجــزای فرع ــونال، پنوم ــد لژی ــا مانن ــاكتری ه برخــي از ب

ــد     ــا ماننـ ــایر آنهـ ــا سـ ــرتبط هســـتند. امـ ــا بیماریهـــای خاصـــي مـ ــو كوكـــوس بـ ــتپرتوكوكوس و منینگـ اسـ

( تنشـاق باعـث بـروز بیمـاری نمـي شـوند      ترمواكیتومایسس و انتروبـاكتر بیمـاری زا نیسـتند. )یعنـي از طریـق اس     

. 

نمـي شـود بلكـه بـرای بـروز ایـن بیمـاری آب         رعـث بـروز بیمـاری لیژیـون    نال بایـو آب آشامیدني آلوده شـده بـه لژِ  

تبدیل شده به آئروسل باید استنشاق شـود نـرخ تكثیـر و پخـش بـاكتری هـا قویـًا بـه جنبـه هـای خـاص محـیط             

 به داخل ساختمان مانند رطوبت بستگي دارد. 

 اندوتوکسین ها:

در الیـه خـارجي غشـای بـاكتری هـای گـرم منفـي        اندوتوكسین مواد لیـوپلي سـاكاریدی بسـیار سـمي بـوده كـه       

قرار دارند این مواد ، سیستم ایمنـي افـراد حسـاس را تحریـک كـرده و ممكـن اسـت باعـث ایجـاد تـب، كسـالت،            

ــک محــیط      ــواد در ی ــن م ــوند. معمــوالً ای ــوی حــاد ش ــتالی ری ــوایي سیســتم تنفســي و اب انســداد مســیرهای ه

وسـل هـای مـایع هسـتند كـه دارای توزیـع انـدازه هـای گسـترده          مستقله توسـط هـوا در ارتبـاط بـا ذرات بـا آئر     

 ای مي باشند.

 

 قارچ ها:

قــارچ هــا یوكــاریوت )دارای هســته( هســتند . بعضــي از قــارچ هــا ماننــد مخمرهــا تــک ســلولي و برخــي ماننــد   

م نیـاز دارنـد. بنـابراین حمـا     70كپک ها، پر سلولي هسـتند. معمـواًل رشـد قـارچ هـا بـه رطوبـت نسـبي بـیش از          

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                 

فـرآورده هـای متـابولیكي ماننـد     بیماری های واگیردار مـثاًل بـه وسـیله آسـپرژیلوس فومیگـاتوس، اكثـر قـارچ هـا         

پروتئین تولید مـي كننـد كـه ممكـن اسـت باعـث حساسـیت شـدید شـود. معمـواًل 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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ـ        رطان زا بـرای انسـان   سـ وده كـه بعنـوان عنصـر    لمس مي شـوند. معـروف تـرین مـایكو توكسـین ، آفالتوكسـین ب

شــناخته شــده اســت. البتــه مســیر اصــلي جــذب آفالتوكســین ، جــذب و گــوارش مــواد غــذایي كپــک زده ماننــد 

 بادام زمیني است، نه استنشاق آن.

 

 ويروس ها:

ــرا   ی ویــروس هــا، كــوچكتری ذرات دارای حیــات مــي باشــند. ایــن ارگانیســم هــا دارای زنــدگي انگلــي بــوده و ب

میكرومتــر مــي  2/0-3/0تولیــد مثــل بــه ســلول هــای میزبــان خــود وابســته هســتند. دامنــه انــدازه ویــروس هــا  

 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            

ــا،       ــرژی زاه ــه دارد. آل ــن زمین ــوجهي را در ای ــل ت ــم و قاب ــوا، ســهم مه ــه توســط ه ــای منتقل ــرژی زاه جــذب آل

ــل     ــده تولیــد شــده و یــک پاســخ قاب شناســایي در مولكــول هــای درشــتي هســتند كــه توســط ارگانیســمهای زن

سیستم ایمنـي تولیـد مـي كننـد. نشـانه هـای آن ماننـد التهـاب بینـي )آبریـزش بینـي( كـه توسـط آسـپرژِلوس               

برابــر بیشــتر اســت از  3آلــرژی زا ایجــاد مــي شــود ، اختصاصــي هســتند. حساســیت انســان بــه مــواد آلــرژی زا  

در دامنــه نــانوگرم بــر متــر حساســیت انســان بــه آالینــده هــای متــداول هــوا مثــل ازن ، بــه صــورتي كــه حتــي  

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  

نبال نخواهـد داشـت. ایـن پاسـخ همچنـین مـي       است شامل آبریزش بیني مالیـم بـوده كـه نگرانـي چنـداني را بـد      

 تواند با یک حمله آسمي شدید و حتي كشنده همراه باشد.

 

 گرده:

 170-10دانــه هــای گــرده ، درشــت تــرین ذرات از آئروســلهای زیســتي بــوده و قطــر آنهــا در دامنــه ی           

مـواد ژنتیكـي یـک گیـاه     ( میكرومتـر مـي باشـد. ایـن دانـه هـا بـرای انتقـال         50-30میكرومتر )غالباً در دامنه ی 

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             

هـا بـه راحتـي در هـوا پخـش شـده و بـرای        مثل گیاهان بحساب مي آید.پس مي تـوان انتظـار داشـت كـه گـرده      

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   

رایط ، گـرده مـي توانـد باعـث وخـیم تـر شـدن بیمـاری انسـداد          التهاب( بیني تلقي مي شـود. امـا در بـدترین شـ    

 ریوی مزمن شده و ممكن است كشنده باشد.

 

 ط های بستهحیاثرات سالمتی ناشی از آلودگی هو ادر م

ــال  ــزارش س ــاالنه     2000در گ ــه س ــت ك ــده اس ــت آم ــاني بهداش ــازمان جه ــر   3س ــان براث ــر در جه ــون نف میلی

از آن مربــوط بــه  %90خــود را از دســت مــي دهنــد كــه از ایــن رقــم  بیمــاری هــای ناشــي از آلــودگي هــوا جــان

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.  

 اندازد:بیماری های عمده ناشي از آلودگي هوا كه سالمت مردم را به خطر مي 
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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(

 (COPDبیماری های انسدادی دستگاه تنفسي)

 سرطان های ریه و مجاری تنفسي

 عروقي و حمالت قلبي-بیماری های قلبي

 

 

 تهويه ساختمان:

ر با توجه به تكنولـوژی هـای موجـود تولیـد آلـودگي یـک امـر اجتنـاب ناپـذیر بـوده و نمـي تـوان از             در حال حاض

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.

اخــل ســاختمان را بــا هــوای خــارج ســاختمان كنتــرل كــرده وبــه ایــن تهویــه ســاختمان ، نــرخ تعــویض هــوای د

دلیل نه تنها باعث جلوگیری از نفـوذ آالینـده هـای خـارجي بـه داخـل سـاختمان مـي شـود بلكـه آالینـده هـای             

خـارج سـاختمان رهـا مـي كنـد. تهویـه كنتـرل شـده سـاختمان هـا بـه معنـي ایجـاد               بـه  داخل ساختمان را نیـز 

ــین هز ــاهنگي ب ــهم ــین ــک     ه ان ــر ی ــي باشــد. اگ ــوا م ــت ه ــز كیفی ــظ آســایش و نی ــراری و حف رژی مصــرفي برق

امــا انتشــارات از ســاكنین و  ســاختمان كــامالً عــایق كــاری شــده باشــد میــزان بــازدهي انــرژی بــاال خواهــد بــود 

نابع به سرعت به میـزان قابـل قبـول مـي رسـد. در بسـیاری از سـاختمان هـا غیـر از درب هـا و پنجـره هـا             سایرم

نفوذ دیگری نیز یعنـي نشـت آالینـده هـا از سیسـتم تهویـه )وجـود دارد( ایـن نفـوذ یـا بصـورت حركـت              راه های

ــا      ــد شــده و ب ــان افقــي در داخــل ســاختمان توســط گــردان فشــار تولی ــا بصــورت همرفتــي اســت. جری افقــي ی

ــل       ــوای داخ ــین ه ــق اخــتالف دانســیته ب ــي از طری ــد. در جــراین همرفت ــي یاب ــزایش م ــاد اف ــزایش ســرعت ب اف

اختمان و هوای آزاد تولیـد شـده و بـا اخـتالف دمـا افـزایش مـي یابـد . الزم بـه ذكـر اسـت مطلـوبترین درجـه              س

 درجه مي باشد. 18درجه و در فصول سرد  21حرارت داخل اسختمان در فصول گرم 

وجــود هــوای كــافي و تــازه در محــیط بســته یكــي از اصــول مهــم بهداشــت محــیط مســكن اســت هــوای محــل  

اری از هرگونــه آلــودگي نظیــر دود ، بــوی نــامطبوق ، ذرات گــرد و غبــار و گازهــای مضــر باشــد. ســكونت بایــد عــ

 تهویه ناكافي و مناسب مي تواند باعث تجمع ذرات و گازهای مضر شده و سالمت افراد را به خطر اندازد.

 

 انواع تهويه:

 (natural ventilation)تهویه طبیعي -1

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             

و بخــاراتي كــه مقــدار لــي در مــورد گازهــا  دانســت وكنتــرل محــیط كــار مخصوصــاً گــردو غبــار هــای زیــان آور 

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.

 (mechanical vent)تهویه مكانیكي -2

ــا طبیعــي انجــام    ــق نفــوذی و ی ــافي از طری ــه مقــدار ك ــار گاههــای كــه ب ــه ك ــذیر نیســت ، مخصوصــاً در  تهوی پ

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.



132 

 

 

 شود:برای کنترل آلودگی هوا در محیط های بسته بايد به چند نکته مهم توجه 

در صـورت اسـتفاده از بخاریهــای بـدون دودكــش و چراغهـای خـوراک پــزی بایـد دقــت شـود كـه بــا شـعله آبــي          

 حیط های بسته انجام شود.مبسوزد، روشن كردن آنها در خارج ازم 

ــده و        ــئن گردی ــش مطم ــیر دودك ــازبودن مس ــش دار، از ب ــایش دودك ــایل گرم ــا و وس ــب بخاریه ــام نص در هنگ

 دودكش نصب شود. كالهک مناسب در انتهای

 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  

 حمام وجود نداشته باشد.داخل 

 درز و شكافهای در و پنجره ها كامال پوشانده نشوده تا تهویه طبیعي هو اانجام شود.

ــوگیری از پراكنــده شــدن قارچهــا ، كپــک هــا و ویروســها در هــوای داخــل ، ضــمن تمیــز نگهداشــتن     ــرای جل ب

 خودداری گردد. محیط داخل از نگهداری طوالني مدت زباله، باقي مانده مواد غذایي و .....

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.

 ر قسمت های مورد نیاز نسبت به تامین تهویه طبیعي و مصنوعي اقدام شود.د

 از استعمال دخانیات در محیط های بسته خودداری شود.

  

 منابع آلودگی هوا

 اند از: منابع آالینده هوا عبارت

ن وارد هـوا  هـای زیـادی ماننـد هیـدروكربن و مونواكسـید كـرب      ها آالینـده از اتومبیلالف( وسايط نقلیه موتوری: 

 شود.مي

 كند.های دیگر تولید مياكسید گوگرد و آالیندهسوخت صنایع دی ب( صنايع:

 كند.سوزاندن چوب، زغال سنگ و نفت ایجاد آلودگي ميج( منابع خانگی: 

 ای. های انرژی هستهپاشي محیط، منابع طبیعي و برنامهعبارتند از سوزاندن زباله، سمد( منابع ديگر: 

 

 (Meteorological)عوامل جوی 

بـه  كیلومتری ادامـه دارد، ولـي انسـان     30های متعددی است كه از سطح زمین تا ارتفاع هرچند اتمسفر دارای الیه

 .كیلومتر آن در تماس است 10تا 8مستقیم تنها با طور
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منطقـه، اقلـیم منطقـه و     هـا دارنـد. ایـن اثـرات عبارتنـد از: پسـتي و بلنـدی       شرایط محیطي تأثیر زیادی بر آالینده

 جایي هوا. جابه

های هوا بستگي به گرادیان دمایي دارد. زماني كه یک الیه هوای سرد پایین تر است، حركـت  انتشار عمودی آالینده

افتنـد و منجـر بـه    ها و بخار آب ، در سطوح پایین تر و نزدیـک زمـین بـه دام مـي    عمودی بسیار كم بوده، و آالینده

های سرد بیش از بهار وپاییز كه معموالً در ماه( Inversion) "واونگي دمایي"شوند.( ميSmog) "مه دود "ایجاد

های بلند باشد.  در مناطق محصور بین كوهها و ساختمانافتد، تهدید بزرگي برای سالمتي انسان مياست، اتفاق مي

ا در جو نیز باعث محبوس شدن تـوده هـوایي و   شوند. وارونگي دمجا نميها جابهشود و آالیندهحركت باد متوقف مي

افزایش  ،ه طور كلي عوارض اصلي این گرم شدن شاملعامل دیگر جوی است. ب گرم شدن جهانيشود. ها ميآالینده

متر تراز دریاها تا سـال   3/0تا  1/0؛ افزایش 2030گراد دمای میانگین سطح كره زمین تا سال درجه سانتي 3حدود 

 .  هااستها، امواج گرمایي و خشكساليهای آب و هوایي مانند توفانوقوع پدیدهو افزایش  2050

 

 های هواآالينده

اكسـید  اند كه مهمترین آنها عبارتند از: مونواكسید كـربن، دی نوع ماده آلوده كننده هوا شناسایي شده 100بیش از 

نیتـروژن، تركیبـات فلـوراین، تركیبـات آلـي      اكسید گوگرد، اكسـید  اكسید گوگرد،تریكربن، سولفید هیدروژن، دی

هـای  )هیدروكربن، آلدهید، و اسیدهای آلي(، تركیبات فلزی )آرسنیک، روی و آهن( تركیبات رادیواكتیـو، اكسـیدان  

ای( و سایر تركیبات شامل آزبسـت، بریلیـوم، بنـزن، فلوئـور، وینیـل      های چند حلقهفتوشیمیایي )ازن و هیدرو كربن

    رتوها.كلراید، سرب و پ

 

ها ها، كارخانههای هوا است كه در اثر سوختن ناقص سوخت اتومبیلیكي از مهمترین آالینده ( مونواکسید کربن:1

 دهد.رساني خون را كاهش ميشود. این ماده با هموگلوبین خون تركیب شده، و اكسیژنو منازل تولید مي

 

،  S 2Hهـای سـولفور شـامل   ر هـوا اسـت. دیگـر شـكل    یكي ازچند شكل موجود سـولفور د  اکسید گوگرد:( دی2

4SO2H های حاوی گوگرد و كاربرد گـوگرد در  های سولفات است. دی اكسید گوگرد، در اثرسوختن سوختو نمک

بسیار قوی  كند كه اسیداكسید گوگرد با بخار آب واكنش داده، و تولیداسید سولفوریک ميشود. دیصنایع تولید مي

 میكروگرم بر مترمكعب است.  80است. محدوده ایمن در نظر گرفته شده برای آن در اتمسفر 
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درصـد سـوخت در   90تـا 80شد. حدودها اضافه ميها، قبالً به آنسرب برای باال بردن عدد اكتان  سوخت ( سرب:3

تر بوده، و بر سیستم ش سال خطرناکهوای بیروني، ناشي از مواد نفتي حاوی سرب است. سرب برای كودكان زیر ش

 گذارد.های خون اثر ميعصبي و گلبول

 

آید. اما افزایش مقدار آن باعـث افـزایش گرمـای    دی اكسید كربن، آالینده هوا به حساب نمي اکسید کربن:( دی4

 شود.يگردد. گرچه غلظت جهاني آن در حال باالرفتن است كه نهایتاً سبب افزایش دمای جهاني ممحیط مي

 

هـا در  آینـد. هیـدروكربن  های نفتي بـه وجـود مـي   سوزها، سوختن چوب، ذغال و فراوردهاز زبالهها: ( هیدروکربن5

 شود.مي« مه دود»كنند كه منجر به تولید های فتوشیمیایي شركت ميواكنش

 

عمـده انتشـار كـادمیوم هسـتند.      ها و تولید روی، از منابعنشانسوزها، فعالیت آتشصنایع فوالد، زباله( کادمیوم: 6

 شود.توتون نیز حاوی كادمیوم است. بنابراین  كشیدن سیگار سبب ورود این ماده به بدن مي

 

تواند به طورطبیعي سـولفید هیـدروژن را وارد هـوا كنـد. درصـنعت،      های انسان ميفعالیت ( سولفید هیدروژن:7

تركیبات حاوی سولفور باشد، تشـكیل شـود. منـابع انتشـار آن      تواند در هر جایي كه سولفور یاسولفید هیدروژن مي

صنایع چوب و كاغذ، استخراج گوگرد، تصفیه فاضالب و پاالیشگاه نفت وبسیاری از صنایع دیگـر كـه در طـي     شامل،

. سولفید هیدروژن مـاده بسـیار سـمي اسـت كـه تحـت       ، مي باشدكنندفرایندهای خود سولفید هیدروژن تولید مي

در  . ایـن گـاز سـمي   آن اسـت مشـابه تخـم مـرغ گندیـده     شود. اولین اثر این گاز بوی بد هوازی تولید ميشرایط بي

 30شـود. طبـق تحقیقـات اخیـر، مواجهـه كـارگران بـا غلظـت كمتـر از          ها ميهای باالتر باعث سوزش چشمغلظت

 میكروگرم بر مترمكعب سولفید هیدروژن، ایجاد عالئم رواني و عصبي كرده است.

 

های قوی است. این گاز منبع انساني ندارد و در اثر فرآیندهای فتوشیمیایي بـه وجـود   یكي از اكسید كننده ازن: (8

اكسـید نیتـروژن اسـت.حداكثر    آید.  فرایندهای تولید ازن در الیه تروپوسفر ، مستلزم جذب پرتوهای توسـط دی مي

نه تنها بستگي به غلظت تركیبات آلي فرار واكسـیدهای   تواند در اتمسفر آلوده وجود داشته باشد،غلظت ازني كه مي

( بـرای تشـكیل غلظـت مطلـوب ازن     10:1تا4:1باشد. یک نسبت)ها نیز مينیتروژن دارد، بلكه تحت تاثیر نسبت آن

 مناسب است. تغییرات فصلي در غلظت ازن موثر است.  
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ای،  یـک گـروه بزرگـي از    ر چنـد حلقـه  های معطهیدروكربن(: PAHای )های معطر چند حلقههیدروکربن - 9

دو یا چند حلقه بنزني دارند. این تركیبات در نتیجه فرایندهای پیرولیتیک به طور وسـیعي   تركیبات آْی هستند كه 

سوختن ناقص مواد آلي و فرآیند كربناسـیون   ای، همچنین در اثرهای معطر چند حلقههیدروكربنشوند. تشكیل مي

هـای  توانـد تاغلظـت  مـي  PAHتحت شرایط ویـژه،  . در هوا وجود دارد PAHتركیب  500شوند. حدودتشكیل مي

 بسیار باال در هوای داخلي افزایش یابد.  

 

جرمـي و اجـزاء، بـه      هستند. از نقطه نظـر ذرات معلق ناشي از هوا، مخلوطي از مواد آلي و غیر آلي ( ذرات معلق:10

ها  تقسـیم  میكرومتر در قطر آئرودینامیكي آن5/2میكرومتر و ریز با قطركمتر از 5/2دو گروه اصلي درشت بزرگتر از 

شوند. ذرات كوچكتر شامل آئروسلها، ذرات حاصل از احتراق و بخارات آْی و فلزی هسـتند. ذرات درشـت شـامل    مي

ها وصنایع است. ذرات در سایز تنفسي ممكن است از منـابع متعـددی   ر جادهمواد پوسته زمین و گردوغبار منشره د

وبعضي دیگر طیف وسیعي را در بر گرفته، و اهمیت بیشـتری دارنـد   بوده، منتشر شوند. بعضي از این منابع، طبیعي 

ی صـنعتي(.  های زغـالي خـانگي و زبالـه سـوزها    )مانند نیروگاهها،وفرایندهای صنعتي، وسائط نقلیه موتوری، سوخت

 100زیادی از این منابع مصنوعي در یـک بخـش محـدودی متمركـز هسـتند. حـداكثر مجـاز ذرات در هـوا،          دتعدا

 میكروگرم در مترمكعب است.
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 اثرات آلودگی هوا

ها قـرار دارنـد. طـي دو دهـه گذشـته، در      های باالی آالیندهمیلیارد نفر ساكنان دنیا در تماس با غلظت 3/1بیش از 

كشورهای توسعه یافته، كیفیت هوابهبود یافته است. در حالي كه در كشورهای درحال توسعه یافته، به دلیل افزایش 

 سائط نقلیه موتوری فرسوده آلودگي هوا افزایش یافته است. فعالیت های صنعتي، نیروگاههاو ازدحام خیابان ها باو

 اثرآلودگي هوا از دو جنبه  مطرح مي شود:

اثـرات حـاد آن در سیسـتم تنفسـي بـه صـورت        آلودگي هوا اثرات حـاد و مـزمن دارد.  های بهداشتی: الف( جنبه

گـردد. اثـرات مـزمن    گ نیـز مـي  كند. درصورتي كه آلودگي هوا شدید باشد، حتـي باعـث مـر   برونشیت حاد بروز مي

 های تنفسي.  برونشیت مزمن، سرطان ریه، آسم، آمفیزم و حساسیت :آلودگي هوا عبارتند از

افتـادگي ذهنـي   های زیاد سرب در كودكان باعـث عقـب  های بدن اثرات سمي دارد. غلظتسرب روی بیشتر سیستم

 .شودمي

 منابع آالینده هوای داخلي -2جدول

 منابع آالینده

 دودكش -دود تنباكو ذرات قابل تنفس

 احتراق تجهیزات، دودكش، هیترهای گازی   منواكسید كربن

 اجاق های گازی، سیگار،   دی اكسید نیتروژن

 احتراق زغال سنگ دی اكسید گوگرد

 احتراق، تنفس دی اكسیدكربن

 هاهای فرشو موكت، عایقنئوپان، چسب فرمالدئید

 ها، محصوالت رزین، اسـپری ها، چسبحالل سایر بخارات آلي)بنزن، تولوئن، ....(

 های آئروسل

 الكتریكي ، قوسUVمنابع اشعه  ازن

 مواد ساختماني رادن ودخترها

 عایق، وسایل حفاظت از آتش آزبست
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ای گیاهان و جانوران، خـوردگي فلـزات،   ل:عمر و تنوع گونهاین جنبه ها شامهای اقتصادی و اجتماعی: ب( جنبه

 های زیباشناختي مي باشند.  ها و افزایش هزینه تمیز كردن، راهبری و تعمیر آنها و جنبهدیدگي ساختمان آسیب

 

 پیشگیری وکنترل آلودگی هوا

  هوا های کنترل آلودگیراه

 های كنترل آلودگي هوا عبارتند از:راه

  كردن: كاربرد تجهیزات ودستگاه های كنترل آالینده ها و جلوگیری از ورود این مواد به محیط(محبوس الف

كنند. افزایش استفاده از برق و گـاز  های جدید كه آلودگي كمتری ایجاد مياستفاده از تكنولوژی ب( جانشین كردن:

تواند به كاهش انتشار آلودگي كمک كند. همچنین استفاده از بنزین بدون سرب كـه  های فسیلي ميبه جای سوخت

 .شودباعث كاهش اثرات سمي سرب مي

 .هاطراف كارخانهمانند كاشت درختان در ا :ج( رقیق كردن 

 ها جلوگیری كرد.توان از انتشار آالیندهبا تدوین قانون هوای پاک مي: گذارید( قانون 

یـک شـبكه بـین المللـي      WHOبـرای مبـارزه بـا آلـودگي هـوا در مقیـاس جهـاني،        ه( فعالیت های بین المللي:  

المللـي در لنـدن و   ن آزمایشگاهي برای پایش و مطالعه روی آلودگي هوا تاسیس كرده است. شبكه شامل دومركز بی

 مركز در نقاط دیگر جهان مي باشد.   20واشنگتن، سه مركز در مسكو، ناگپور و توكیو، و

 

 

 پايش آلودگی هوا

 اكسید گوگرد، دود و ذرات معلق.از : دی های پایش آلودگي هوا، عبارتندبهترین شاخص

 .های اصلي در مناطق شهری و صنعتي استیكي از آالینده :اكسید گوگردالف( دی

دهند و با فتوالكتریـک متـر، غلظـت ذرات    حجم مشخصي از هوا را از كاغذ صافي عبور مي ب( دود و شاخص خاک: 

 شود.  برمترمكعب هوا در واحد زمان بیان ميروی كاغذ صافي را اندازه گرفته، و برحسب میكروگرم 

 گیری  دانه وغبار.ج( اندازه

 گیرد.است كه به ویژه در آمریكا برای تعیین دود ویا ذرات آئروسل مورد استفاده قرار ميد( ضریب تیرگي: فاكتوری
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یت هـوا  هـ( شاخص آلودگي هوا: یک شاخص تعیین آلودگي هـوا اسـت و در آن چنـد شـاخص بـرای تعیـین وضـع       

 استفاده مي شود.

 

 جهت مطالعه:

 شاخص آلودگی هوا

   یا شاخص آلودگي هوا    (AQI)  (Air Quality Indexشاخص كیفي هوا )

(Pollutant Standards Index) (PSI) ، معیاری است كه غلظت تركیبات مختلف آالینده موجود در هوا

 میكرو 10 از كوچكتر ذرات)  معلق ذرات و  ازن -دارتركیبات نیتروژن  -دی اكسیدگوگرد -نظیر منوكسید كربن

باشند را تبدیل به  را كه دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف مي ر(میكرو مت 2,5ذرات كوچكتر از  و متر

 .سطوح مختلف مطابق با جدول فوق نمایش مي دهددرو وضعیت آلودگي هوا را  ،یک عدد بدون واحد كرده

 ایط مختلف آورده شده است.رمحدوده شاخص های بیان شده، در شدر جدول زیر  

 

 

 ضدعفونی کردن هوا
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هایي كه برای ضـدعفوني بـه كـار    های اخیر ضدعفوني هوا توجه زیادی را به خود معطوف داشته است. روشدر سال

 روند، عبارتند از: مي

 شود.ها ميباعث كاهش دانسیته باكتری ( تهويه مکانیکی:1

نتایج به دست آمده از بررسي های انجام شده حاكي از آن است كه این پرتـو مـي توانـد     تابش اشعه فرابنفش:( 2

های عفوني مؤثر اسـت. ایـن پرتـو بـرای     در كاهش بیماریUVتحت شرایط ویژه ای مورد استفاده قرار گیرد. اشعه 

بایـد   UVازاقدامات حفـاظتي در اسـتفاده از المـپ     چشم و پوست انسان مضر بوده، و باید در كاربرد آن دقت شود.

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      

 استفاده كرد. UVمچنین مدارس، مي توان از امواج اماكن عمومي و ه

های هوا مؤثر است، ایـن بخـارت بـه    اتیلن گلیكول در از بین بردن باكتریبخارات تری های شیمیايی:( سیستم3

 خصوص برای حذف قطرات و گردوغبار هسته ای موثر است.

ها میزان باكتری های موجود در  هـوا  تانها و راهروهای عمومي بیمارسچرب كردن كف اتاق ( کنترل گردوغبار:4

 دهد. گندزدایي هوا  هنوز در مرحله آزمایش وبررسي است.را كاهش مي

 

 تهويه

مفهوم جدید تهویه نه تنها به معني جابجایي هوای آلوده و هوای تازه است، بلكـه عبـارت اسـت از كنتـرل كیفیـت      

ظـور فـراهم كـردن محیطـي راحـت و عـاری از خطـر        هوای ورودی و حفظ شرایط دما، رطوبت و خلوص آن بـه من 

 زایي.بیماری

 

 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:

ي كه باید تهویه شود برای كارگران صنایع مختلف است و برای هر نفر در هر سـاعت  حجم هوای( حجم محیط كار: 1

فوت مكعب، بیشترین استانداردهای تهویه توسـط دچاوئونـت ارائـه گردیـد. ایـن دانشـمند، تـامین         3000تا  300از
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مشـاهدات انجـام   فوت مكعب در ساعت هوای تازه برای هر نفر در روز را به صورت زیر محاسبه كرد: براساس  3000

قسمت هـوا  اسـت، در صـورتي كـه فـرض       10000در 2شده، در هر تنفس  میزان دی اكسید كربن خروجي حدود 

فـوت مكعـب در سـاعت دی اكسـید       6/0شود هوای اتاق تازه باشد و از بیرون هم هوا وارد اتاق نشود، و هر شخص 

فوت مكعب در هر فوت  0002/0ی اكسید كربن در هوا د "مقدار مجاز"كربن وارد هوا مي كند و با توجه به این كه 

به دست مي آید كه هوای مـورد نیـاز در    3000عدد  0002/0بر  6/0مكعب هوا در ساعت است، بنابراین با تقسیم  

 هر تنفس است.

امروزه ثابت شده است كه تئوری دی اكسید كربن به دلیل این كه حتـي اگـر میـزان دی اكسـید       :( جابجایي هوا2

درصد كاهش پیدا كند،  چندان اثر نامطلوبي به جای نمـي   18درصد باال برود و میزان  اكسیژن  به 5كربن بیش از 

ین آن كرد. چـرخش و جابجـایي   گذارد، درست نبوده، وتئوری بر مبنای قدرت خنک كنندگي هوا را مي توان جایگز

بار در هـر سـاعت    3تا  2های نشیمن باید تر از حجم هوای الزم است. جابجایي هوا در اتاقهوای محیط داخلي مهم

بار در ساعت    مي تواند تولیـد خشـكي در     6بار است. جابجایي هوا بیش از  6تا  4انجام گیرد كه برای محیط كار 

فوت مكعب به ازای هر نفر كامالً  12000تا 1000جا آن اجتناب كرد. بر همین پایه، فضای هوا مي كند كه باید از ای

 .مناسب است. تعداد جابجایي هوا در هر ساعت با تقسیم تامین هوادرساعت به حجم هر اتاق محاسبه مي شود

فـوت، غیـر    12تا  10ش از : فضای كف در  اتاق از حجم اتاق مهم تر است. در فرایند تهویه،  ارتفاع بی(فضای كف3 

موثر است، زیرا محصوالت حاصل از تنفس، در سطوح پایین تر تجمع      مـي یابنـد.  بنـابراین در محاسـبه حجـم      

تـا  50فوت در نظر گرفته نمي شود. فضای مناسب برای كف به ازای هـر نفـر بـین     12تا10موردنیاز، ارتفاع بیش از 

 فوت مربع متغیر است. 100

 

 جهت مطالعه

 انواع تهويه

 تهويه طبیعی  -الف

 ها، مدارس و دفاتر كاربرد دارد. عوامل تأثیرگذار در این نوع تهویه عبارتند از: ترین روش تهویه است كه در خانهساده

  cross: باد یک نیروی فعال در تهویه است. روبروی هم قرار گرفتن در و پنجره سبب جابجایي هوا و تهویه)باد (1

ventilation .مي شود. بنابراین ساخت در و دیوار به صورت پشت به پشت به هیچوجه توصیه نمي شود) 
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( عبور مـي كنـد. ایـن فراینـد  بـه      diffusionهوا از طریق كوچكترین فضای باز، توسط پدیده انتشار )انتشار: ( 2

 شود. آرامي صورت مي گیرد، بنابراینبه تنهایي نمي تواند به عنوان فرایند تهویه محسوب 

: هوا از یک نقطه با دانسیته باال به طـرف نقطـه دیگـر بـا دانسـیته پـایین حركـت مـي         ( اختالف دمای دو نقطه3

كند.این حركت با باال رفتن دما به آرامي افزایش مي یابد. هوای بیروني سردتر اسـت و دانسـیته بیشـتری دارد، وارد    

و دروني بیشتر باشد، سرعت جابجـایي هـوا بیشـتر اسـت. در     اتاق مي شود. هر چقدر اختالف دما بین هوای بیروني 

(.  از ایـن خصوصـیت   43مناطق استوایي كه دمای هوای بیروني بیشتر از دروني است، عكس جریان اتفاق مي افتد)

 هوا مي توان با نصب مناسب در،  پنجره ها، هواكش ها، به بهترین وجه استفاده كرد.

 

 تهويه مکانیکی -ب

 مكانیكي عبارتند از: انواع تهویه 

 ( تهویه مكشي.1

 ( تهویه رانشي2

 ( تهویه تعادلي  3

 ( تهویه مطبوع4

شود و خالء ایجاد شده باعث ورود هـوای تـازه   در این سیستم هوای داخلي به بیرون فرستاده مي ( تهويه مکشی:1

شـوند.  های مكشي بیشتر در دیوارهای خارجي و نزدیـک سـقف نصـب مـي    شود. پنكهها و درها به اتاق مياز پنجره

در صـنعت بـرای حـذف     ها كنتـرل كـرد. تهویـه مكشـي موضـعي     توان با تنظیم سرعت هواكشسرعت تهویه را مي

 ای دارد.هایي مانند گردوغبار، مه و غیره در منبع تولید كاربرد گستردهآالینده

شود. این سیسـتم  های گریز از مركز به داخل محیط دمیده ميدر این سیستم هوای تازه با پنكه ( تهويه رانشی:2

 ها كاربرد دارد.ها و كارخانهدر ساختمان

شود كـه بایـد بـین آنهـا تعـادل      ین سیستم از تركیبي از تهویه مكشي و رانشي استفاده ميدر ا ( تهويه تعادلی:3

 برقرار شود.

تهویه مطبوع به منظوركنترل كلیه شرایط فیزیكي و شـیمیایي محـیط از قبیـل دمـا، رطوبـت،       ( تهويه مطبوع:4

ی مطبـوع بیشـتر در مؤسسـات،    ویـه ها، گازهای سـمي و بـدبو اسـت. ته   جابجایي هوا، توزیع هوا، گردوغبار، باكتری

 ها كاربرد دارد.ها، صنایع و خانهبیمارستان
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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

 .و نارسائي قلبي دارند ریوی نظیر آسم ، برونشیت مزمن

 . 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 .

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

  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. 

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

 .  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

 ه نمودید بر نامه درماني خود را دنبال كنید و اگر نشانه ها برطرف نشد با پزشک خود مشورت كنید .مشاهد

 

 هفتم:فصل 

 روشهای گند زدايی ابزار و محیط کار

 

 : فراگیران درپايان اين فصل بايستی قادرباشند

 .انواع گندزاداهارا بشناسد و با روشهای گندزدایي آشناشود.1

 ضدعفوني كننده را فراگیرد..فرق گندزدا و 2

 .سالمسازی سبزیجات را توضیح دهد.3

 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 

ني و استریلیزاسیون الزامي تركیبات آنزیمي یا دترجنتها امكان پذیر مي باشد . پاكسازی قبل از روشهای ضد عفو
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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 

 iشود .
 

 گندزدايی :

 ،البسه ، مانند اماكن مسكوني جان های بيزا در محیطاست از نابود كردن عوامل بیماری عبارت

 رود.ظروف ، آب ، سبزی و غیره. به عبارت دیگر گندزدایي در مورد محیط زندگي به كار مي

ماده ای است که برای کم کردن بار میکروبی از روی سطوح بیجان و اجسام ماده گندزدا : 

 iiبکار برده می شود . 

 ضدعفونی :

مانند ضدعفوني پوست یا ضدعفوني های زنده است،زا از بافتضدعفوني نابود كردن عوامل بیماری

 iiiزخم. 

 تفاوت گندزدايی و ضدعفونی : 

بین گندزداو ضد عفوني كنده ها هیچ مرز مشخصي وجود ندارد ، جزء اینكه معموالً گندزدا برای 

ها غلظت ضدعفوني كنندهسطوح غیر زنده و ضد عفوني كننده برای موجودات زنده بكار مي رود 

ها جلوگیری شود. به همین دلیل تا از آسیب به بافتنسبت به گندزدا ها كمتر باشد بایستي 

  2ها نسبت به گندزداها سمیت كمتری دارند.وني كنندهضدعف

 استريل کردن )سترون سازی ( :

زا و چه ها چه بیماریوقتي هدف ما از به كاربردن ماده ضدمیكروبي، نابودی كل میكروب

 2گویند.زا باشد ، این عمل را استریل كردن ميغیربیماری

  : پاستوريزه کردن

این عمل را زا باشد ،مادۀ ضدمیكروبي نابودی عوامل بیماریوقتي هدف ما از به كاربردن 

 iiiگویند. ميپاستوریزاسیون 

   شوند:گندزداها به دو دسته تقسیم می

 شیمیایي  _ب   فیزیكي  _الف 

 :گندزداهای فیزيکی شاملالف: 

 نور خورشید ، خشک كردن ، برودت ، حرارت  
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 حرارت خشک  حرارت مرطوب و حرارت بر دو نوع است :

 حرارت مرطوب 

روند و سرعت مرگ آنها بستگي به درجه حرارت ها در اثر حرارت مرطوب از بین ميتمامي میكروب

و زمان آن دارد، به این صورت كه هر چه درجه حرارت بیشتر باشد زمان از بین بردن عوامل 

 بود. زا كوتاهتر خواهدبیماری

 حرارت مرطوب شامل موارد زير است: 

 پاستوریزه كردن ، جوشاندن  ،) اتوكالو ( ار آب استفاده از بخ

گیرد كه در آن به این روش با استفاده از اتوكالو صورت مي : ) اتوکالو ( استفاده از بخار آب

درجه سانتیگراد  121این دستگاه در   وسیله بخار آب تحت فشار، مواد مختلف استریل مي شوند.

در بیمارستانها بهترین روش برای دزدایي را انجام دهد. تواند عمل گندقیقه مي 20تا  15در مدت 

درجه ساني گراد مي  121استرسیل كردن وسایل مقاوم به حرارت استفاده از اتوكالو با حرارت 

  باشد . 

 نكته : 

 وسایلي را كه بخواهیم با اتوكالو استریل كنیم باید قبالً به طور كامل شسته و تمیز نمود . 

  جوشاندن :

برد. دقیقه از بین مي 15تا  10مدت  درجه سانتیگراد در 100ها را درجوشاندن كلیۀ میكروبعمل،

از این روش برای گندزدایي لباس و لوازمي كه با خلط و مدفوع بیمار آلوده شده ودسترسي به 

شود این روش برای گندزدایي آب یا وسایل مختلفي نظیر گندزداهای شیمیایي نیست استفاده مي

 تیغ و... در شرایط اضطراری بسیار مناسب است. ،سرنگ

  پاستوريزه کردن :

مواد بسیاری همانند شیر ، تحت دمای كنترل شده ای در درجه حرارتهای زیر نقطه جوش 

دهند و درجه سانتیگراد حرارت مي 70تا  60در این روش مادۀ غذایي را بین پاستوریزه مي شوند  ، 

 كنند.ميبالفاصله آن را سرد 

 حرارت خشک 
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های مشابه، زمان الزم تأثیر حرارت مرطوب خیلي بیشتر از حرارت خشک است. و در درجه حرارت

توان از ، ولي در مواردی كه نمي برای استریل نمودن با حرارت مرطوب كمتر است تا حرارت خشک

 وارد زیر است: حرارت مرطوب استفاده كرد بایستي از حرارت خشک استفاده نمود كه شامل م

 فور:

ای، كه تحمل دمای باال را استفاده از فور روشي است برای استریل كردن وسایل فلزی و شیشه 

ساعت تا دو درجه سانتیگراد به مدت یک  160 - 170حرارت   توان دردارند و با این وسیله مي

 بین مي روند.زا از عمل استریل كردن را انجام داد، در این روش كلیه عوامل بیماری

 شعله:

توان با قراردادن به مدت چند ثانیه را ميو سوزنها وسایل آزمایشگاهي فلزی یا دهانه لوله آزمایش  

 روی شعله چراغ الكلي یا گازی استریل نمود. 

 سوزاندن :

های مصرف شده، البسه این روش معموال برای از بین بردن اجسام آلوده از قبیل باند زخم، پارچهاز  

لوده و آزباله، الشۀ حیوانات های مسری و خطرناک، لیوان كاغذی مسلوالن،بیمار مبتال به بیماری

 ارزش دیگر كاربرد مؤثری دارد. وسایل بي

ها سبب گندزدایي البسه و از بین را نام برد. اطو كردن لباس اطوتوان از موارد دیگر حرارت خشک مي

 ها میشود. رفتن بسیاری از میكروب

 رودت :ب

ها گردیده و به عنوان ضدفساد عمل اگرچه سرما خاصیت گندزدایي ندارد ولي مانع رشد میكروب

كند. متوقف ميهایي را كه باعث فساد مواد غذایي مي شوند،ها و قارچنماید. سرما رشد میكروبمي

جه سرما بر درجات مختلف سرما متفاوت بوده و بستگي به تأثیر درر مدت نگهداری مواد غذایي د

 روی هر نوع غذا دارد. 

 خشک کردن :

های مختلف در برابر خشک كردن حساسیت متفاوت دارند. خشک كردن موادی كه حاوی باكتری

 بر باكتری هستند اغلب منجر به مرگ آنها مي شود. سطوح خشک و تمیز، مقدار كمي باكتری در

های است . خشک كردن یكي دیگر از راه ها مؤثراز تولیدمثل باكتری دارد/ خشكي برای جلوگیری

ماهي و ... استفاده  ، شیر ، سبزی ، قدیمي برای نگهداری غذا است و از این طریق بیشتر برای میوه
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جویي مي گردد و در هزینه حمل آن صرفهشود. ضمنا عمل خشک كردن باعث كاهش حجم ميمي

 شود. 

 هوا، آفتاب و اشعه :نور،

و آفتاب  هواها در مقابل ترین گندزدا است، به طور كلي میكروبارزانترین و مناسب نور خورشید

و آفتاب دادن منازل و البسه و اثاثیه یكي از مهم ترین طرق  هوا دادنالعاده حساس هستند. فوق

 گندزدایي و جلوگیری از امراض مختلف است. 

 گندزداهای شیمیايی –ب 

مواد شیمیایي با  از وسایلي كه تحمل حرارت را ندارند باید ردنكبرای گندزدایي یا استریل 

 های مختلف استفاده نمود. غلظت

های قابل مشاهده وسایل را كامال شست و خشک كرد. وجود آلودگي قبل از استفاده از این مواد باید

ها و سایر موجودات مي شود خیس بودن وسایل مثل خون خشک شده باعث زنده ماندن باكتری

 2گردد. اعث رقیق شدن محلول ميب

 

 مهمترين گندزداهای شیمیايی عبارتند از: 

 8ارزانترین گندزدا است . این تركیب عاری از بو بود هو كاربردش بي خطر است . وقتي با : آهک

برابر حجم خودش با آب مخلوط شود شیر آهک به دست مي آید . شیر  4برابر وزن و یا  10تا 

آهک برای گندزدایي استفراغ ، ترشحات بیماران دارای بیماری واگیر دار و مدفوع اثر خوبي دارد 

 iiاهک قادر است میكروب حصبه و وبا را در مدت یک ساعت از بین ببرد .  .شیر

 :کلر و ترکیبات کلره 

 iدر دسته گندزداهای سطح باال تا متوسط قرار دارند

  پرکلرين

كلر باكتری كش بسیار خوبي است كه بر عموم میكروبها موثر است و در رقتهای بسیار كم خاصیت 

اثر ضد میكروبي آن تشدید مي گردد  9های پایین ) اسیدی PHمیكروب كشي خود را حفظ مي كند و در 

از تركیبات كلر  . تركیبات كلر جزء میكروبكشهای قوی بوده و مي توانند روی اسپور میكروبها نیز اثر كند .

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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  )هیپوکلريد سديم (:آب ژاول

 شود. ميبرای گندزدایي توالت استفاده درصد كلر قابل استفاده دارد .  5-15دارای 

 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 

های دیگراستفاده مثل آن نیز باید جدا خودداری كرد )یعني همیشه آن را به تنهایي و بدون مخلوط با پاک كننده

ماده موثر آب ژاول )سدیم هیپوكلریت(  دهند.این دو با هم ، گاز بسیار سمي و كشنده كلر را تشكیل مي كنید(. زیرا

، لذا از تماس مستقیم آن با دست باید پرهیز  رساندكند و به آنها آسیب ميها را تحریک مي، پوست ، چشم و ریه

 (1393)نوری ، محمد امیر , كرد .  كرد و از ورود ناگهاني آن به چشم باید جلوگیری

ها یاخته رهاست و اثر كشنده بر روی باكتریها، ویروسها و تکاز مهمترین تركیبات یدوفو بتادين:

 دارد.

كه در دیواره سلولي و آمیب نیز مي باشد . ضد قارچ ید عالوه بر اثر باكتری كشي دارای اثر : يد

 برد.نفوذ كرده و آنها را از بین مي هامیكروارگانیسم

كشد. از این اسید برای گندزدایي نواحي آغشته این اسید باسیل حصبه را مي اسید سولفوريک:

 شود. به مدفوع حیوان در دامپزشكي استفاده مي

الكل ها از پر مصرف ترین گندزدا ها و ضد عفوني كننده ها مي باشند و قادر به از بین  الکل:

اكتریها و قارچها مي باشند .در صورتي كه الكل به صورت خالص مورد استفاده قرر گیرد بردن ب

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 

برخي براین ری ندارد و به همین دلیل یک ماده استریل كننده حقیقي به شمار نمي رود آنها تاثی

 تزریقات برای ضدعفوني پوست از الكل استفاده میشو. بنا براین ابزار و كه چون در باور هستند

وسایل آرایشگری را  نیز میتوان با پنبه آغشته به الكل  سایر وسایل كار رااز جمله  قیچي یا

 ایي نمود.گندزد

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.

در محلهای تزریق زیر جلدی و یا هنگام خونگیری جهت كاهش  الکل اتیلیک ) اتانول ( : -1

تعداد میكروبهای روی پوست ب كار مي روند . همچنین از آن برای گندزدایي ترمومتر و دیگر 
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درصد بیشترین اثر ضد  70تا  50وسایل كوچک پزشكي استفاده مي شود . اتانول در غلظت های 

 2. میكروبي بر علیه فرم های رویش را دارد 

نه تنها هیچگونه خاصیت ضد عفوني یاگندزدایي نداشته بلكه   الکل متیلیک )الکل صنعتی(  -2

 سمي نیز میباشد.

، مي توان برای گند ازبیکربنات سديم)جوش شیرين(  کربنات سديم، بیکربنات آمونیم

نین زدایي میوه جات قبل از پوست كني، ظروف پالستیكي، مانند ظروف شستشو، نگهداری وهمچ

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.

درصد مي توانند مانع رشد 15درصد و نمک 1اسید استیک )سركه(  اسید های آلی يا خوراکی:(4

درصد نیز مي تواند از رشد باكتریها وكپک ها 70تریها در مواد غذایي گردند. )شكر وتكثیر باك

جلوگیری بعمل آورد.( افزودن مقداری سركه به آب نمک خاصیت گندزدایي آن را افزایش مي دهد، 

 مانند اضافه كردن سركه به خیار شور.

ه ضمن دارا بودن اثر پاک : جوهر نمک یكي از انواع اسیدهای معدني است كاسید های معدنی( 5

 كنندگي و رسوب زدایي دارای خاصیت گندزدایي نیز مي باشد. 

 120لیتر آب )آب كلردار 10  درصد( در 60گرم پركلرین)  2پركلرین از حل كردن  ها لوژن ها :(7

قسمت در میلیون( به دست مي آید كه برای گند زدایي اكثر موارد به كارمي رود. بعضي از آنها 

تند از گندزدایي سبزیجات، ظروف غذاخوری یا سایرظرف، ابزار و وسایل كار غیر فلزی، وبا عبار

لیتر( آن برای گند زد ایي آب های تمیز 1000گرم در متر مكعب) 5تا  2غلظت های پایین تر   

 . مثل آب چاه وقنوات كاربرد دارد

توان از هیپوكلرید سدیم، : برای گندزدایي جاروها، تي و لوازم نظافت و ظروف آلوده مي نکته اول

 دتول و هاالمید با غلظت و زمان مناسب، استفاده كرد. 

توان از پركلرین، الكلها و دتول زدایي لوازم غیرفلزی و پالستیكي آرایشگری مينكته دوم: برای گند

 . نمود. با غلظت و زمان مناسب، استفاده 

 توصیه های الزم در مورد مصرف سبزيجات

حیوانات به عوامل  سبزیجات اغلب به دلیل استفاده از كودهای انساني و حیواني، آب آلوده و تماس

بیماریهایي نظیر وبا،  شوند. در صورت مصرف چنین سبزیجاتي خطر ابتال بهبیماریزا آلوده مي
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هیداتیک و آسكاریس وجود دارد. لذا  انگلي نظیر كیستحصبه، هپاتیت، اسهال خوني و بیماریهای 

سازی شوند. سبزیجات قبل از مصرف سالم الزم است به خاطر بر طرف نمودن آلودگیهای فوق

شوند نیز بایستي همراه ساندویچ و ساالد استفاده مي سبزیجاتي كه به صورت خام در تزیین غذا و یا

  .سالم سازی و سپس مصرف شوند

  سازی سبزيجات لممراحل سا

 اساسي است : پاكسازی، انگل زدایي، گندزدایي، شستشو سالم سازی سبزیجات شامل چهار مرحله

2 

 ) گرفتن گل و الی (  مرحله اول : پاکسازی.1

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

 

 

 ) گرفتن گل و الی ( پاكسازی

 انگل زدايی ) از بین بردن تخم انگل ها با استفاده از مايع ظرفشويی ( : .3

قطره مایع  5تا  3لیتر آب سالم بریزید . به ازاء هر لیتر  10تا  5در ظرفي با گنجایش مناسب 

گیرند و به ظرفشویي معمولي به آن اضافه كرده و قدری به هم بزنید تا تمام سبز ها داخل كفاب قرار 

 ، بعد آنها را خارج نمائید و با آب تمیز بشویید .  دقیقه صبر كرده 5مدت 

اثر تكان دادن سبزی در مایع، ته نشیني  هرچه سطح ظرف پهن تر و عمق مایع تا حدی كمتر باشد در  

  تخم انگل در ظرف بهتر انجام گرفته و نتیجه كار اطمینان بخش تر است.
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 انگل زدایي 

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

لیتر آب سالم بریزید . یک قاشق چایخوری پودر پركلرین در  10تا  5در ظرفي با گنجایش مناسب 

دقیقه در آن نگه داشته تا عوامل میكروبي كامالً از بین  5آن حل نمائید و میوه و سبزی را به مدت 

 بروند و یا جهت گندزدایي از مواد ضد عفوني كننده ) تهیه شده از داروخانه ها استفاده نمایید . 

 

 

 

 

 

 

 

 گندزدایي
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 شستشو نهايی ) آبکشی با آب سالم (  .4

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. 

سپس، برای انگل زدایي از  بنا بر این برای این منظور از یک تشتک اختصاصي برای تمیز كردن و

 آن استفاده گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  زدايی ساير سبزيجات  مانند ترب، هويج، خیار، گوجه فرنگی:انگل 

در این گروه عالوه بر این كه به ضخامت پوسته و مقاومت شان در برابر گندزدا ها توجه میشود، باید 

خیر  و یا اینكه مثل شلغم، لبو، سیب زمیني و  به این كه هنگام مصرف، پوست كني مي شوند یا
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گلي كه به  پیاز طبخ مي شوند یا به صورت خام مصرف مي شوند، نیز توجه نمود، ضمناً باید خاک و

همراه آنها به آشپز خانه منتقل مي شود را از نظر دور نداشت .الزم به ذكر است كه برای كاهو وكلم، 

دن احتمال الزامي بوده و برای گند زدایي توت فرنگي نیز با توجه به باال بو صد درصد پركني

نفوذپذیری بافت پوششي ، چون روش مناسبي برای گند زدایي آن  تا  همچنین لطافت و آلودگي و

حال پیشنهاد نشده است . بهتر است تا اصالح روش كاشت ونحوه كوددهي، از مصرف خام آن ه ب

 خودداری به عمل آید مگر آن كه مزرعه، تحت كنترل بهداشتي درآمده باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 تم:شفصل ه

 بهداشت مواد غذائی

 آنچه فراگیر بايد بداند:

 عوامل آلوده كننده و فاسد كننده مواد غذایي را بشناسد. -1

 انواع روشهای نگهداری مواد غذایي را شناخته و توضیح دهد. -2

 قلبات در مواد غذایي را شناسایي كند.ت -3

 متصدیان دانش میزان

 پیشگیری مورد در كافي دانش متصدی باید موادغذایي، فروش و توزیع تهیه، حین در غذایي مواد از منتقله بیماریهای خطرشیوع به باتوجه

 یا متصدی .دهند شرح بازرس برای و باشد داشته امكنه بهداشتي و الزامات محیط بهداشت اصول و HACCP كاربرد بیماریها، نوع این از

 كند: اثبات زیر موارد طریق از را خود آگاهي دانش و باید صنفي واحد مدیر

  

  بهداشتي مقررات و قوانین اجرای )الف

 قانون اجرایي نامه آئین یک مطابق ماده عمومي بهداشت دوره گذراندن گواهینامه( غذایي مواد مدیریت مهارت نامه گواهي تسلیم )ب

 یا، 13 ماده اصالح

  .غذایي مواد عملیات مورد در بازرس سواالت به صحیح پاسخ توانایي )ج

 :از دانش عبارتند این های حیطه

 غذایي؛ مواد كارگران فردی وبهداشت غذایي مواد از منتقله ازبیماریهای پیشگیری بین رابطه توصیف 1-
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 داشتن علت به كه كارگری غذایي توسط ماده از منتقله بیماریهای ازانتقال جلوگیری برای امكنه مسئول یا متصدی مسئولیت تشریح 2-

 گردد؛ غذایي ناشي ازمواد بیماریهای باعث است ممكن پزشكي وضعیت یا بیماری یک

 انتقالمي باشند؛ قابل غذایي مواد طریق از كه هایي بابیماری مرتبط نشانه های عالئم توصیف 3-

 ها مرغ تخم طیور، گوشت ، نشده پخته خوب یا خام گوشت مصرف از ناشي خطرات شرح 4-

 ماهي؛ و

 سرد گرم، نگهداری دریخچال، ه  سازی ذخیر ایمن، طبخ برای الزم زمان و حرارت درجه بیان 5-

 خطرناک؛ بالقوه غذایي مواد مجدد كردن گرم و كردن

 كنترل و ومدیریت غذایي مواد از ناشي های بیماری شیوع از پیشگیری بین رابطه توصیف 6-

 زیر: موارد

 ،)ثانویه( متقاطع آلودگي -

 و ها، دست مصرف،شستشوی آماده غذایي بامواد دست تماس -

 موقع؛ به و خوب تعمیرات با همراه تمیز بصورت غذایي مواد موسسات نگهداری -

 :است كه تجهیزاتي آوردن فراهم و غذایي مواد ایمني بین رابطه توضیح 7-

 مناسب. نحو به تجهیزات نظافت و نگهداری برداری، بهره نصب، استقرار، ساخت، و طراحي، ظرفیت كافي ، و تعداد نظر از -

 موادغذایي ؛ با تماس در سطوح و ظروف گندزدایي و كردن تمیز صحیح های روش توضیح 8- -

 بین مانع ایجاد و برگشتي جریان از محافظت نظیر اقداماتي انجام و استفاده مورد آب شناسایي مخزن 9-

 است؛ شده محافظت آلودگي مقابل در آب مخزن اینكه از اطمینان بمنظور متقاطع اتصاالت

 از اطمینان برای الزم روشهای و غذایي مواد موسسات در موجود سموم یا سمي مواد شناخت 10-
 

 شوند؛ مي دفع و استفاده پخش، ذخیره، ایمن روش به قوانین مطابق مواد این اینكه

 نقاط درصورتیكه .پذیرایي یا و فروش تا خرید از عملیات در بحراني كنترل نقاط شناسایي 11-

 نهایت در .تاثیر گذار باشند غذایي مواد از ناشي بیماری انتقال در است ممكن نشوند كنترل بحراني

 مقررات و قوانین الزامات با مطابق نقاط این اینكه از اطمینان جهت اقدامات انجام مراحل توضیح

HACCP شوند مي كنترل. 

 

 انسان :  نقش مواد غذايی در رشد و سالمت

 تغذيه : 

تغذیه علمي است كه از شناخت خواص و رابطه غذا و چگونگي مصرف آن در بدن موجودات زنده به منظور حفظ و 

های بدن در برابر تغییرات تامین رشد، تولید مثل، واكنشها، تولید انرژی ،ها و بافتادامه اعمال حیاتي اندام

های وابسته از قبیل تولید، توزیع و ودهای مواد مغذی و سایر زمینهتركیبات غذائي، بیماریهای ناشي از كمب

 كند.نگهداری و تهیه مواد غذایي بحث مي

غذا :
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گیرد برای تولید انرژی هر ماده جامد یا مایعي كه پس از ورود به بدن بتواند با تغییراتي كه در روی آن انجام مي

های فرسوده به مصرف برسد غذا اعمال حیاتي، رشد و ترمیم بافتهای مختلف بدن یا تنظیم جهت انجام فعالیت

 شود.نامیده مي

 بهداشت مواد غذايی :

عرضه و فروش مواد غذایي رعایت گردد تا غذای سالم نگهداری ،تهیه ،عبارت است از كلیۀ اصولي كه باید در تولید،

 و با كیفیت مطلوب به دست مصرف كننده برسد. 

 

 

 

 

 

 

 :  موجود در مواد غذايی معدنیمواد 

باشد. بنابراین كمبود آن باعث یكي از مهمترین عناصر تشكیل دهندۀ ساختمان استخوانها و دندانها مي کلسیم :

كند. مهمترین منابع غذایي كلسیم پوكي و نرمي استخوانها و همچنین فاسد شدن و پوسیدگي دندانها را تسریع مي

بخصوص كلم، شلغم، برگ، چغندر پخته و عبارتند از : شیر و مشتقات آن ، مغزها، غالت و حبوبات ، سبزیجات 

الزم به ذكر مي باشد كه غذاهای گیاهي بدلیل داشتن فیبر نقش خیلي مهمي در تامین  كلسیم جعفری خام . 

 دریافتي ندارند و دریافت لبنیات روزانه به مقدار كافي ضروری است.

رنگ پریدگي، طپش قلب، بیحالي، ضعف و  كمبود آن با كم خوني ارتباط مستقیم دارد. عالئم كمبود آن با  آهن:

های غذائي، اختالالت دستگاه گوارش و ابتالء به اشتهائي همراه است. كمبود آهن و غذاهای حاوی آهن در وعدهبي

كرمهای انگلي مهمترین عوامل ایجاد كننده كم خوني ناشي از فقر آهن است. عواملي كه موجب افزایش جذب آهن 

 عبارتند از : پروتئینهای حیواني، ویتامین ث ، خمیر نان .شوند مواد غذائي مي

 جات خشک و سبزیجات . ، جگر، حبوبات، غالت ، میوههاگوشتانواع عبارتند از :  منابع آهن

این عنصر برای تنظیم اعمال غده تیروئید ضروری است و در نتیجه ید یكي از مواد معدني اساسي برای بدن  : يد

تیروئید كه در جلو گردن واقع شده است كه در تنظیم سوخت و ساز كار قلب و اعصاب و رود. غده بشمار مي
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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 

شوند تامین ميدارد، البته نیاز طبیعي انسان از طریق مصرف محصوالتي كه بر روی خاک غني از ید كاشته 

 باشند. غذاهای دریایي )خرچنگ، میگو، صدف، ماهي( مي منابع غذايی يدگردد ولي بهترین مي

سقط جنین، تولد جنین مرده، ناهنجاریهای مادرزادی، افزایش مرگ : اختالالت ناشی از کمبود يد از اين قرارند 

یروئید، رشد ناقص دستگاه عصبي و گواتر )غمباد( ، كاری تو میر اطفال و نوزادان، اختالالت حركتي و رواني و كم

 عقب ماندگي جسمي و رواني و ناراحتیهای گوارشي و قلبي. 

دار ترین روش پیشگیری از اختالالت ناشي از كمبود ید، مصرف نمک یدخرجترین و كممناسب بهترین،

  سالم و بیمار به دریافت مداوم و روزانه ید نیاز دارند. باشد.مي

از عناصری است كه در بهداشت و سالمتي دندانها و استخوانها نقش مهمي دارد و باعث استحكام   لوئور:ف

گردد. چون فلوئور موجود در دندان بیشتر در مینای آن متراكم است در نتیجه كمبود فلوئور استخوانبندی مي

منابع مهم پذیر مي باشند. از یبدهند و در مقابل فساد و پوسیدگي آسدندانها استحكام طبیعي خود را از دست مي

منیزیم، توان نام برد. البته عناصر مهم دیگری نیز مانند فسفر،انواع ماهیها، چای، لوبیا ، عدس را مي فلوئور

 شود. روی ، ... نیز نقشهای مهمي دارند كه از ذكر و توضیح در موردآنها خودداری ميمس،

 : های موجود در غذا ونقش آنها ه ( ويتامین

اگر در رژیم غذایي اطفال كه در حال رشد هستند به اندازه كافي از این ویتامین گنجانده نشود  : B1ويتامین 

گیرد. در افراد بالغ اگر به مدت طوالني این ویتامین به بدن وضع عمومي آنها مختل شده و رشد بكندی صورت مي

شود. اگركمبود شدیدتر گردد بیماری بری بری ظاهر نرسد عالئمي نظیر خستگي، بیحالي و كم اشتهائي ایجاد مي

حسي و احساس داغ شدن قسمتهای مختلف بدن سوزش، بيشود كه دارای عالئم ذیل است. اختالالت عصبي،مي

 مخصوصاً دستها و پاها و نیز رخوت و سستي عضالت و آزردگي قلبي، تنگي نفس و تند زدن ضربان قلب . 

ترین و حبوبات هستند. بخصوص جوانه دانه غالت غني مهمترین منبع غالت : B1مهمترين منابع ويتامین 

شود از قسمت دانه است. زمان اسیاب كردن برنج یا گندم كه تمام پوشش خارجي به اضافه جوانه دانه از آن جدا مي

 .شود مقدار ویتامین ب یک آن كاسته مي

 كند. اگر مقدار این ویتامین در رژیم غذایي برای مدت نسبتاً  طوالني كم شود عالئم زیر بروز مي : B2ويتامین  

ها و روی لبها .مهمترین منابع غذائي عبارتند از : شیر لطمه به رشد و نمو اطفال و ایجاد شكافهائي در گوشه لب

جات، جگر، دل، و سفیده تخم مرغ در نتیجه جداكردن قسمتي از سبوس در مرحله سبزیجات تازه وخشک ، میوه،
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همچنین اگر شیر برای مدتي در مقابل تابش  رود.از دست مي B2آسیاب كردن گندم قسمت اعظمي از ویتامین 

 رود. آفتاب قرارگیرد قسمت اعظمي از این ویتامین از بین مي

اگر در غذای روزانه برای مدتي نسبتاً طوالني این ویتامین به اندازه كافي مصرف نگردد به ترتیب  : B3ويتامین 

اطفال / خشک شدن پوست بخصوص در مناطقي كه گردد كه عبارتند از : اختالل در رشد و نمو عالئمي ظاهر مي

 گیرد. /اسهال، خستگي روحي و عوارض رواني در معرض نور خورشید قرار مي

مهمترین منابع غذایي آن عبارتند از جگر، انواع گوشت، بادام زمیني و حبوبات، سیب زمیني اما شیر و تخم مرغ 

 منابع ضیعفي هستند. 

های  گردد مخصوصاً در استفراغیک داروی ضد استفراغ بصورت تزریق مصرف مي در پزشكي بعنوان : B6ويتامین 

شود. زنان باردار. كمبود آن سبب ایجاد حمالت تشنجي توام با اختالالت مغزی و سبب كاهش قدرت یادگیری مي

 این ویتامین در اكثر مواد غذایي،حیواني و گیاهي وجود دارد .

كند. بعلت وجود ذخیره این كمبود آن در بدن كم خوني خاصي بنام كم خوني كشنده ایجاد مي. :  B12ويتامین 

سال پس از قرارگرفتن در شرایط كمبود آثار بیماری ظاهر مي شود.  4ویتامین در بدن مدتها یعني حدود یک تا 

  این ویتامین منحصراً در مواد غذائي كه منشاء حیواني داشته باشند، یافت مي شود.

شود كمبود این ویتامین باعث ایجاد بیماری اسكوربوت كه با خونریزی و خرابي لثه همراه است مي  : Cويتامین 

 كمبود آن در اطفال و بزرگساالن عالئم زیر را ظاهر مي سازد. 

شود. در افراد بزرگسال نیز اگر مدتي در غذای روزانه كمبود ویتامین ث وجود داشته باشد عالئم زیر دیده مي

خونریزی لثه، خشكي پوست و طوالني شدن زمان انعقاد خون  و باالخره خستگي و كم خوني. مصرف سبزیجات و 

گردد مركبات و سبزیجات از مهمترین منابع آن هستند جات تازه در عرض مدت كوتاهي باعث بهبود بیمار ميمیوه

 دهد. هش ميمقدار ویتامین ث آنها را كا، كه عواملي از جمله حرارت، نور

مهمترین وظایف این ویتامین عبارتند از : رشد و نمو /محافظت مجاری داخلي بدن از جمله مجاری   : Aويتامین 

 ادراری، تنفسي و... 

 جلوگیری از عارضه چشمي /حفظ و سالمت پوست /رشد استخوانها 

 گهای تیره . غني این ویتامین عبارتند از روغن ماهي، هویج، ذرت، سبزیجات با بر منابع
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كمبود این ویتامین در كودكان و بزرگساالن با اختالالت بافت استخواني همراه است مهمترین نقش  : Dويتامین 

آن عبارتند از روغن كبد ماهي، كره ، جگر با این وجود قرارگرفتن  منابع این ویتامین كمک به جذب كلسیم است.

 در معرض مستقیم نور 

ن نقش مهمي دربسته شدن خون دارد. بروز عالئم كمبود ویتامین كا در نوزادان حائز این ویتامی : Kويتامین 

 باشد.آن شیر، لبنات ، توت فرنگي، كاهو مي منابعاهمیت فراوان است مهمترین 

 

 

  يیمواد غذا یگروه ها (1

 نان وغالت (2

 جاتيها وسبز وهیم (3

 ها نيگزيگوشت وجا (4

 اتیولبن ریش (5

 یروغن و چرب (6
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 :گروه های تغذيه ایتقسیم  بندی مواد غذايی براساس 

 :گروه نان و غالت  -1

دهد. اگر نان از آرد درصد پروتئین است، ولي در كشور ما غذای اصلي مردم را تشكیل مي 9نان فقط دارای 

نظارت بهداشتي آن  كنترل وتر خواهدبود. بنابراین به عنوان غذای اصلي مردم ،تر و مغذیدار تهیه شود سالمسبوس

 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:

 گردد. وزني ميمانع جذب آهن، كلسیم، فسفر ، روی و برخي از امالح مي شود و باعث كم -

 گرددهای معده ميارش و ناراحتيباعث اختالالت دستگاه گو -

شود لذا بهتر است نان را در فریزر نگهداری ماندگاری نان را به شدت كم كرده و باعث بیات شدن زودرس نان مي -

 نمائید. 

رشته و رشته فرنگي، گندم، جو، ذرت و انواع آردهای  این گروه شامل موادی همچون انواع نان، برنج، ماكاروني،

 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 غیرقابل  -

  كند.دسترس مي

كنیم درحقیقت برنج سفید شده است كه اغلب مواد غذایي آن را به استثنای نشاسته، به برنجي كه ما مصرف مي-

 ایم. از آن خارج كرده و آن را ناسالم ساخته وسیلۀ آسیاب كردن و سفیدكردن،

ی نایلوني نگهداری هابرنج را باید دور از آفتاب و رطوبت ودر محلي تمیز و عاری از حشرات و موش و در كیسه -

 گرم نمک اضافه كرد. 150كیلوگرم برنج حدود  10كرد. برای نگهداری برنج برای مدت طوالني بایستي به هر 

اند( مثل نان جو، سنگک، بربری یا نانهای بیشتر از نانهای حاوی سبوس )نانهائي كه از آرد كامل گندم تهیه شده

 محلي استفاده كنید. 

 :جات وهگروه سبزيجات و می-2

ها، هیدرات دو كربن )خصوصاً سلولز( بوده كه در تغذیه بسیار ها دارای مقدار زیادی مواد معدني و ویتامینسبزی

ها معموال دارای چربي كم بوده و دارای آب فراوان هستند. لذا كالری آن خیلي كم است و مصرف موثر است. سبزی

ها دارای منابع بسیار غني از ویتامین )بخصوص كند. میوهمک ميآنها به حجم غذا در معده و دفع آسان مدفوع ك

ها حاوی مقدار زیادی آب بوده ولي چربي و پروتئین زیاد مواد معدني، گلوسید و قندها هستند. میوه، ویتامین ث (
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رشار از ویتامین شان زیاد نیست. الزم به ذكر است این گروه از مواد غذایي سندارند. از این رو مقدار كالری مصرفي

A.B.Cآهن و فیبر غذایي هستند ،. 

 برای استفاده از این گروه چند نكته را بایستي مدنظر داشته باشید: 

ها را باید سعي كنید سبزیها را اكثراً به شكل خام مصرف كنید چون ویتامینهای آن بیشتر حفظ شده است. سبزی -

 دهد. ها را كاهش ميها مواد غذائي آنبزیتازه مصرف كرد، زیرا نگاهداری و انبار كردن س

رود باید كمي بیش از حرارتي ها بكار ميها باید روی آتش مالیم پخته شود ولي حرارتي كه در طبخ سبزیسبزی -

شود باید قبال در قابلمه در دار تمیز ریخته رود. مقدار آبي كه در طبخ سبزی  مصرف ميباشد كه در طبخ بكار مي

های آماده شده در قابلمه ریخته شود و در آن آتش گذاشت تا بجوشد وقتي  آب جوش آمد سبزی شود و روی

 محكم بسته شود.

 :گوشت و حبوبات -3

، فسفر ، اسید نیكوتیک و ریبو فالوین است بعالوه اسیدهای آمینه Bهای گروه گوشت منبع غني آهن، ویتامین

كه سریع فاسد میشود. سرعت فاسد شدن آن به عواملي مانند ضروری را داراست. گوشت از مواد غذایي است 

 .رطوبت و دما بستگي دارد . مصرف متعادل گوشت برای رشد و نمو طبیعي الزم است

های غذای انسان است. قسمت عمده گوشت مصرفي انسان از دام ي درپروتئین ترین و بهترینگوشت یكي از غني

گردد. منابع شتر و بسیاری از حیوانات شكاری و ماهي و طیور تامین مي گوشتي مانند گاو، گوسفند، بز و گاهي

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 

در صورتي كه گوشت ناسالم شل بوده و دارای بوی نامطبوعي است. یت برگشت پذیر و بوی مطبوعي دارد،قابل

زخم، طاعون گاوی ، كرم كدو و...( نقش مهمي دارد. گوشت در انتقال بیماریهای مشترک انسان و دام )سل، سیاه

 شوند: گردند. به دو گروه تقسیم مييهای كه به وسیله منابع گوشتي منتشر و یا منتقل مها و آلودگيبیماری

شود . مثل كرم هائي كه در اثر مصرف گوشت و بطور مستقیم به انسان منتقل ميبیماریها و آلودگي - گروه اول

مثل شوند،های موجود در مخاط یا پوست به انسان منتقل ميهائي كه در اثر تماس و از راه خراشكدو . بیماری

 كنند، مثل سیاه زخم . هائي كه در اثر مصرف و تماس تواما ایجاد بیماری ميسلوز و بیماریوبر

شوند، بلكه انتقال هائي كه بطور مستقیم و از راه تماس و یا مصرف گوشت به انسان منتقل نميبیماری -گروه دوم

غیرمستقیم انسان را در معرض خطر گیرد و بطور و انتشار بیماری به وسیله یک یا چند میزبان واسطه صورت مي

 دهند. مثل بیماری كیست هیداتیک . قرار مي
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 :گروه شیر و لبنیات -4

خوشمزه و كمي شیرین بوده و رنگ آن سفید مایل به زرد است. این گروه شیر خوب و سالم دارای طعمي مطبوع،

 .كشک، بستنيشود. مثل شیر، ماست، پنیر، شامل شیر و موادی است كه از شیر تهیه مي

گیرند چون ماده اصلي آنها چربي است. در این گروه موادی نظیر خامه، كره یا سرشیر در این دسته بندی قرار نمي 

های وجود دارد.این گروه بدلیل داشتن مواد مغذی مهمي چون پروتئین، كلسیم، فسفر، بعضي از انواع ویتامین

 پوست و دیگر بافتهای بدن الزم است.  كلسیم و پروتئین در محكم كردن استخوانها و دندانها، سالمت

 : ی چرب گروه روغن و -5

باشند، چربیها حالل خوبي برای ویتامینهای محلول در چربي هستند. چربیها یكي از مهمترین منابع انرژی بدن مي

 .بطور كلي مصرف مقداری چربي در رژیم غذایي روزانه ضروری است 

  :کننده مواد غذايیآشنايی با عوامل آلوده کننده و فاسد 

 گردد؟هایي استفاده ميبرای محفوظ  نگهداشتن مواد غذایي از آلودگي میكروبي از چه روش

 جلوگیری از آلوده شدن مواد غذایي توسط عامل آلوده كننده  -الف

 كنترل درجه حرارت محل نگهداری مواد غذایي  _ب 

 تمیز نگهداشتن محل نگهداری مواد غذایي  _ج

 توانند موجب آلودگی مواد غذايی گردند.عادات غیربهداشتی که میبعضی از 

 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( 

 دان صحیح دست بعداز دست زدن به زباله و زباله عدم شستشوی كامل و

 عدم شستشوی كامل و صحیح دست بعداز دست زدن به پول

توان آنها را شوند و فقط با دستگاهي به نام میكروسكوپ ميكه با چشم دیده نمي ایموجودات زنده میکروب :

ها، مخمرها كه بعضي از آنها انسان را بیمار ها، كپکمیكروب نام دارد و شامل : باكتریها ، ویروس  مشاهده نمود

 باشد.مي

فردی كه چنین غذایي را بخورد، ممكن .غذا ممكن است بر اثر باكتری و ویروس های مضر، آلوده و مسموم شود

 پیشگیری كرد.  است مسموم و بیمار شود. با رعایت بعضي اصول بهداشتي، مي توان از بیشتر مسمومیت های غذایي
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 ها در مواد غذايی وبرشد میکر 

كنندگان آن ماده اند ، مصرفای كه مواد غذایي را آلوده كردهاحتمال كمي وجود دارد كه تعداد میكروبهای اولیه

های موجود در غذایي را بیمار كنند، مگر اینكه مواد غذایي با آلودگي اولیه، در محیط مناسبي قرارگرفته و میكروب

ها ودرنتیجه بیمار نمودن انسان الزم است كه بدانیم چه عواملي سبب زیادشدن میكروب  ها زیاد شوند. بنابراینآن

گرما و زمان الزم ها فراهم آمدن همزمان شرایط مناسبي چون غذا، رطوبت،گردد. بطور كلي برای رشد میكروبمي

 است. 

رشد میكروبها در مواد غذایي متوقف نكته مهم و قابل توجه اینكه در صورتیكه یكي از عوامل فوق مناسب نباشد ، 

 شود. مي

میكروبها اكثراً  مواد غذایي  ترش را دوست ندارند و از بین غذاها بیشتر در مواد غذایي نظیر: گوشت، شیر ،   -غذا 

 ماهي ، تخم مرغ رشد میكنند بعبارت دیگر مواد غذایي فاسد شدني را بیشتر دوست دارند. 

د خود عالوه بر غذا، نیاز به رطوبت دارند و در مواد غذایي خشک نظیر بیسكویت، برنج میكروبها برای رش  -رطوبت 

 توانند رشد كنند. نمي

میكروبها برای رشد خود عالوه بر غذا و رطوبت مناسب، همزمان نیاز به گرمای مناسب هم دارند بهترین   -گرما 

 باشد. ( درجه سانتیگراد مي20-45درجۀ حرارت مناسب بین )

اگر در محیطي، غذا، رطوبت و گرمای مناسب، برای میكروبها وجود داشته باشد برای رشد آنها زمان كافي  –زمان 

 نیز موردنیاز است. 

 گردند. جدول خالصۀ عواملي كه موجب رشد یا توقف رشد میكروبها )باكتریها( در مواد غذایي مي

 عوامل متوقف كننده رشد میكروبها )باكتریها(  عوامل الزم برای رشد میكروبها )باكتریها( 

 محیط خیلي داغ یا خیلي سرد-1 درجه سانتیگراد( 45تا  20حرارت مناسب ) -1

 خشک كردن مواد غذایي-2 رطوبت -2

 مواد مغذی نظیر :  -3

 گوشت  -الف 

 شیر -ب 

 تخم مرغ  –ج 

 ترش نبودن ماده غذایي  –د 

 ارابودن : د -3

 شكر زیاد  -الف 

 نمک زیاد -ب

 چربي زیاد  -ج 

 ترش بودن  -د 
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 )داشتن محیط اسیدی( )حالت اسیدی نداشته باشد( 

 زمان ناكافي برای تكثیر  -4 زمان كافي برای تكثیر -4

 

 بندی مواد غذايی از نظر فسادپذيریدسته

غذایي بر اساس مواد غذایي از نظر فسادپذیری و سرعت فاسد شدن متفاوت هستند. به طور كلي مواد 

 شوند:سرعت فسادپذیری به سه دسته تقسیم مي

شوند مثل شیر، گوشت، مرغ، ماهي و تخم مرغ و سایر مواد غذایي ( مواد غذایي كه خیلي زود فاسد مي1

 حیواني كه به دلیل فساد سریع باید آنها را فقط مدتي كوتاه و آن هم در یخچال نگهداری كرد.

توان آنها را در هوای خنک و خارج از ها كه ميها و میوهپذیر مانند سبزی( مواد غذایي نیمه فساد2

 یخچال برای مدتي كوتاه نگهداری كرد و در هوای گرم باید در یخچال قرار داده شوند.

توان آنها را در شرایط های غالت خشک )گندم و برنج( كه مي( مواد غذایي دیرفساد مانند حبوبات و دانه3

 مدت طوالني نگهداری كرد.مناسب برای 

 شوند.به طور كلي مواد غذایي كم آب و خشک دیرتر فاسد مي

 : طرز تشخیص فساد مواد غذايی از نظر ظاهری با استفاده از اندامهای حسی 

  حس بینايی -1

خوشبختانه توان آن را یكي از عالئم فساد مواد غذایي دانست . ميدر صورتیكه رنگ مواد غذایي، غیر طبیعي باشد ،

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.

  حس بويايی -2

تواند دلیل طبوع ميباشند. بنابراین داشتن هر نوع بوی نامخوشبختانه كلیه مواد غذایي سالم فاقد بوی نامطبوع مي

 بر فساد و غیرقابل مصرف بودن ماده غذایي باشد  نظیر بوی گندیدگي درگوشت. 

 حس المسه -3
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شوند )در مقایسه با حالت طبیعي و سالم بودن آنها ( نظر به اینكه اكثر مواد غذایي كه فاسد یا نزدیک به فساد مي

مواد غذایي فاسد )یا نزدیک به فساد( استفاده از حس المسه گردند. از اینرو یكي از روشهای تشخیص بعضي نرم مي

فروبردن انگشت در  در تشخیص ماهي فلس دار فاسد، یكي از راههای تشخیص،)انگشتان( است. به عنوان مثال ،

بدن ماهي است كه در صورتیكه فاسد شده باشد اثر فشار انگشت در پوست بدن ماهي باقي مانده و برگشت آن به 

 كشد. اولیه طول ميحالت 

 حس چشايی -4

تغییر بو، تغییر شكل، طعم ماده غذایي هم نامطبوع با توجه به اینكه در مواد غذایي فاسد، همزمان با تغییر رنگ،

گردد، از اینرو هیچ كس حق ندارد كه با چشیدن یک ماده غذایي مشكوک در خصوص سالم یا ناسالم بودن آن مي

ز مواد غذایي فاسد )نظیر كنسروها( ممكن است دارای سمومي باشند كه با چشیدن قضاوت نماید. چون بعضي ا

توانند انسان را بیمار نمایند. لذا چشیدن مواد غذایي برای تشخیص فساد وغیرقابل مصرف مقدار بسیار كمي مي

 باشد.بودن آن صحیح نمي

 را ههای پیشگیری از آلودگی مواد غذايی 

 از:  عبارتندنكات  اینرعایت نكات ذیل الزامي است .برای پیشگیری از آلودگي 

 تولید غذا يندآفرفردی و کنترل سالمت افراد موثر در  بهداشتـ   1

جمله : معاینات  ازكه بتواند عالوه بر آموزش و ارتقاء آگاهي های این گونه افراد، به طرق دیگر  مناسبيهای  شیوه

شخصي، لباس،. . .( آزمایش مدفوع از نظر  نظافتادواری، بررسي بهداشت فردی )سالمت، نداشتن بیماری واگیردار، 

به منظور تجسس ناقلین به ظاهر سالم، به تعهد عملي افراد نسبت  مدفوعوجود تخم، الرو و كیست انگل ها و كشت 

 .استاطمینان حاصل شود حائز اهمیت بسیار  بهداشتي و كاهش خطرات، موازینبه رعایت 

 محیط بهداشتـ   2

سالمت غذا  مینأتله بسیار مهمي در أمحیط در محل تهیه، تولید، توزیع و نگهداری مواد غذائي مس بهداشت رعایت

 است و اصول آن عبارت است از: 

 كافي  سالمآب  تهیه 

 و مواد دفعي  زبالهصحیح  دفع 

  حشرات، سوسک، مگس و موش  با مبارزه 

  ورود گرد و غبار و مواد خارجي  از پیشگیری 
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  مصرفتا  تولید بهداشت از  رعايتـ   3

های سرمازا در تمام  دستگاهپایش مواد غذائي از هنگام تهیه، حمل و نقل، وسائل حمل و نقل، نگهداری،  منظور

غذائي، عرضه و فروش، آماده كردن برای مصرف  موادموارد ضرورت، بهداشت ظروف، هنگام نگهداری و هنگام طبخ 

  .و حتي هنگام مصرف است 

  ها بیماری

عوامل  گاهيناشي از غذا، طیف گسترده ای از بیماری ها را تشكیل مي دهد كه در پیدایش آن ها  های بیماری

عوامل بیروني بیماری زا و در مواردی نیز نقص سیستم آنزیمي و حساسیت  طبیعي موجود در مواد خوردني و غالباً

مي رسد بتوان در یک تقسیم بندی كلي، بیماری های ناشي از مصرف مواد غذائي را  نظرهای فردی نقش دارند. به 

 : گروه زیر طبقه بندی كرد 4در 

   غذائیـ عفونت های  1

از بیماری  دستهرا در حقیقت باید عفونت های غذائي دانست، این  بیماری های ناشي از مصرف غذا ای ازدسته

قارچ ها، انگل ها . . .( به مواد غذائي مورد  پروتوزوآها،هانتیجه ورود عوامل بیماری زای زنده )باكتری ها، ویروس ها، 

 .باشدمصرف مي 

   غذائیـ حساسیت های 2

زمینه )ذاتي یا اكتسابي(  همینحساسیت های غذائي زمینه خاصي در شخص وجود دارد و در حقیقت  درچه  اگر

مي شود بسیاری از تركیبات طبیعي مواد غذائي  غذائيهای حساسیت نزد مصرف كننده مواد  هموجب ظهور نشان

یند آن در پیدایش آذائي و نحوه فرباشد اما در موارد متعددی نیز نوع ماده غ زامي تواند نزد افراد مستعد، حساسیت 

 .در موز و خربزهحساسیت زا نقش دارد به عنوان مثال وجود عامل  حساسیت،

 عدم تحمل غذايی : ـ   3

نمونه متداول و معروف آن عدم تحمل مصرف شیر بدلیل فقدان یا كمبود آنزیم الكتوز در مصرف كننده و درنتیجه 

  باشد.توسط باكتریهای فلور روده بزرگ ميعدم هضم الكتوز شیر و تجزیه الكتوز 

 های غذائی   مسمومیت -4

مسمومیت غذایي معموالً در اثر تأثیر عوامل فیزیكي، شیمیایي و بیولوژیكي بر روی ماده غذایي و خوردن غذا و یا 

 شود. نوشیدن مایعات آلوده كه هیچ تغییری در شكل، رنگ ، طعم و بوی آنها بوجود نیامده است ایجاد مي
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 شوند. های غذایي در نتیجۀ مصرف غذاهای آلوده ایجاد ميمسمومیت

 های زیر تقسیم نمود:توان به گروههای غذایي را ميها و مسمومیتعفونت

 آیند، مانند سالمونلوزها در غذا به وجود ميهای غذایي كه در اثر وجود میكروبعفونت -1

 حیوانات آلوده و بیمار مانند كرم كدو در گوشت گاو  های موجود در گوشتهای ناشي از انگلعفونت -2

 های سميها و بعضي ماهيهای غذایي ناشي از مصرف گیاهان و حیوانات سمي مانند قارچمسمومیت -3

 ها در مواد غذایي مانند بوتولیسممسمومیت های ناشي از مصرف سموم مترشحه از میكروب -4

روی و مس كه از طریق وسایل مسمومیت های غذایي شیمیایي مانند مسمومیت ناشي از مصرف سرب، -5

و  سموم دفع آفات، ها كشگردد و همچنین آلودگي مواد غذایي با حشرهتهیه و یا نگهداری وارد غذاها مي

 غیره ... .

 های غذايیهای پیشگیری از مسمومیتروش

 بایست به نكات زیر توجه شود:غذایي ميهای برای پیشگیری از مسمومیت

 :الف( رعايت بهداشت عمومی

درجه روی  70باالی  حرارتداغ )در  سرد )در یخچال و فریزر( و یا كامالً پخته شده را یا باید كامالً موادغذائي 

ز انواعي بروز مسمومیت های غذائي بخصوص ا خطراتداشت در شرایط غیر از این دو مورد،  شعله مالیم آتش( نگه

 است وجود خواهد داشت. بيومیكراگزوتوكسین  ،كه عامل پیدایش آن ها

 مواد غذایي فاسد شدني را نباید به مدت طوالني در هوای آزاد نگهداشت .  

 های تر را فوراً در یخچال یا جای خنک قرار دهید .های خرد شده و شیرینيبه خصوص گوشت 

 یجات را هرچه زودتر مصرف كنید. غذاهای تهیه شده گوشت و حبوبات و سبز 

به میزاني كه موردنیاز است باید از آن برداشته شود و از گرم و سرد كردن كل مواد غذایي برای گرم كردن غذا، 

 پخته شده خودداری گردد

تهیه غذای مصرفي مورد نیاز یک وعده در صورت مازاد بر مصرف بهتر است غذای باقیمانده بالفاصله در یخچال  

 داری شود. نگه

 پرهیز از نگهداری غذا در درجه حرارت اتاق قبل از مصرف  

 جلوگیری از نگهداری مواد غذائي در مكانهای مرطوب  

 دقیقه 15 -20به مدت   بمبه شده و جوشاندن كنسروهابر آمده وعدم استفاده از كمپوت و كنسروهای  
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 و ترجیحا حرارت مستقیم محتویات كنسرو

 شود خودداری كنید. ها ومعابر عمومي عرضه مياز خرید مواد غذایي بدون برچسب و سرپوش كه در كنار خیابان 

 های آلوده و فضوالت آنها جلوگیری كنید. از تماس افراد با دام 

ناب طور جدی اجت بهمواد غذائي آماده مصرف با مواد غذائي خام و ظروف و وسائل مرتبط با آن ها باید  تماساز  

 كرد

 سازی كنید. بایست طبق دستورالعمل سالمخواهید به صورت خام مصرف كنید ميسبزیجاتي كه مي 

 ً با آب سالم بشویید و ضدعفوني كنید.میوه را قبل از مصرف كامال 

از آب سالم برای طبخ غذا استفاده كنید. اگر به آب در دسترس مشكوک هستید قبل از اضافه كردن به مواد  

 آن را بجوشانید. غذایي 

های محفوظ نگهداری كرد و یا روی آنها را با یک ظروف را باید پس از هربار شستشو و خشک كردن در قفسه 

 قطعه پارچه تمیز پوشانید. 

محل نگهداری مواد غذائي فاسد نشدني و یا دیر فاسد شدني باید خشک بوده و نظافت محل به آساني صورت  

ای كه حدود سي سانتیمتر از كف فاصله داشته باشد نگاهداری شوند. وی سكو یا قفسهگیرد. این مواد بهتر است ر

 های فلزی نگاهداری كرد.ها و یا جعبهتوان این مواد غذائي را در بشكهدر صورت لزوم مي

 ب( رعايت بهداشت فردی کارگران:

افراد، به طرق دیگر از جمله : معاینات  های این گونههای مناسبي كه بتوان عالوه بر آموزش و ارتقاء آگاهيشیوه

ادواری، بررسي بهداشت فردی )سالمت ، نداشتن بیماری واگیردار، نظافت شخصي، لباس و...( آزمایش مدفوع از نظر 

ها وكشت مدفوع به منظور تجسس ناقلین به ظاهر سالم ، به تعهد عملي افراد نسبت وجود تخم، الرو و كیست انگل

 بهداشتي و كاهش خطرات، اطمینان حاصل كرد حائز اهمیت بسیار است.  به رعایت موازین

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.

كنند باید به محض ورود به محل های تهیه، توزیع و فروش مواد غذایي كار مين و نیز افرادی كه در محلكارگرا 

 لباس و كاله و كفش مخصوص كار را بپوشند.  كار،

های تهیه و توزیع و فروش مواد غذایي كار میكنند باید كارت كارگران و همچنین كلیه افرادی كه در محل 

 باشند.  معاینه بهداشتي داشته

 خودداری نمائید.  از افزودن ظروف یا دست كثیف در مخازن آب جداً 
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زردی، كورک،  ای،های رودهحصبه، شبه حصبه، انگلای نظیر اسهال خوني ،های رودهكارگراني كه به بیماری 

مراكز تهیه ، توزیع و عفونت چشم و دستگاه تنفسي مبتال شده باشند بایستي تا بهبود كامل از ادامه كار در بریدگي،

 فروش مواد غذایي خودداری نمایند. 

چنانچه دست یا انگشت دارای بریدگي باشد و یا ناخن چركي در انگشت دست داشته باشید، حتماً بایستي آن را  -

از طریق زخم  …چرک و  بخوبي پانسمان نمایید و از پوششي جهت بستن دست استفاده نمایید كه هیچگونه خون،

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  

 گردد.مسمومیت )اسهال و استفراغ( مي

ا آب و صابون یا خاكستر برای كارگراني كه در مراكز تهیه ، توزیع و فروش  مواد غذایي كار مي شستن دست ب 

سبزی خام و تخم مرغ  ،بعداز دست زدن گوشت دام و گوشت طیور كنند، قبل از تهیه غذا به خصوص بعداز توالت،

 و غیره ضروری است.  ، پولدان، زباله و زباله

كه هنگام صحبت كردن، عطسه و سرفه ممكن است  ترشحاتيای پوستي و همچنین جوش ها و زخم ه آلودگيـ  

وارد شده، خطر مسمومیت های استافیلوكوكي را افزایش مي دهد لذا  غذائيشود به داخل مواد به اطراف، پخش 

یا  یخچال ازالزم را در این زمینه بعمل آورد و از نگهداری غذای آماده در محیط معمولي )غیر  هایباید مراقبت 

 آتش( خودداری نمود. روی

 كارگران باید از كشیدن سیگار هنگام تهیه و آماده سازی غذا جداً خودداری نمایند.  

 های دربسته نگهداری كرد. بایست ظروف و نیز مواد غذایي رادر قفسهكش، ميدر صورت استفاده از سموم حشره 

ه محیط خانه و آشپزخانه باید مسدود شوند و با نصب توری به ب های ورود جوندگان )مثل موش(ها و راهسوراخ 

 ها از ورود حشرات )مثل مگس و سوسک ( به محیط آشپزخانه جلوگیری شود در و پنجره

مواد غذایي فاسد نشدني و یادیر فساد شدني مثل حبوبات و غیره را بایددور از دسترس حشرات و آفات نگهداری 

 كرد.

بشر از ابتدای خلقت خود عالوه بر اینكه همیشه در پي یافتن مواد غذایي  :مواد غذايیروش های نگهداری از 

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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از مواد غذایي برای زمانهایي كه حالت اضطراری وجود دارد مانند جنگ، سیل، زلزله و ... همواره بعالوه استفاده 

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.

م های موجود در مواد غذایي تاثیر مي گذارند كه البته از بین بردن روشهای نگهداری اغلب روی میكروبها و آنزی

 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.

 اری مواد غذایي چه هستند. این اهداف بطور كلي عبارت اند از:اما باید دید روشهای مختلف نگهد

 از بین بردن میكروبهای موجود در مواد غذایي بطور كامل و یا از بین بردن میكروبهای بیماری زا و خطرناک –الف 

بوده و به  جلوگیری از تكثیر میكروبها در زماني معین زیرا در بعضي از مواد غذایي میكروبها در حالت انتظار –ب 

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.

 روشهای حرارتی -1

میكروبها هم مانند همه موجودات زنده برای زنده ماندن و رشد و تكثیر نیاز دارند تا دمای محیط شان مناسب باشد 

ن جهت اگر این دما تغییر یابد مي توان رشد و تكثیر آنها را متوقف كرده یا آنها را نابود كند. اصوال در به همی

پس به همین دلیل با بكار  دماهای پایین میزان تكثیر كم و متوقف شده و در دماهای باال میكروبها از بین مي روند.

تغییر داد و مواد غذایي را برای مدت طوالني تری از  بردن روشهای حرارتي مي توان دمای مناسب زندگي آنها را

 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

ترین و رایج ترین روشهای نگهداری مواد غذایي محسوب مي شود كه از بین امروزه استفاده از گرما یكي از مطمئن 

 آنها دو روش پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون اهمیت خاصي دارند.

 پاستوريزاسیون

از میكروبها )انواع بیماری  تعدادی كه طي آن داده مي شودباالدر زمان مشخص در این روش به ماده غذایي حرارت 

 وند. زا( از بین میر
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 استريلیزاسیون

میكروبها موجود در ماده غذایي از بین  كلیهبه نحوی كه  حرارت داده مي شود روشي است كه در آن به ماده غذایي

 رفته و آنزیم ها غیر فعال مي شوند و در نتیجه ماده غذایي را میتوان برای مدت زیادی نگهداری نمود. 

  :.روشهای خشک کردن )يا بی آب کردن(2

كردن مواد غذایي موجب از بین رفتن كامل میكروبها نمي شود بلكه در این روش میكروبها مي توانند برای  خشک

مدت طوالني در ماده غذایي باقي مانده ولي رشد و تكثیر نكنند و در صورتي كه مجددا رطوبت ماده غذایي باال رود، 

 ه مي دهند.دوباره این میكروبها به راحتي فعال شده و به رشد خود ادام

 خشک کردن معموال به رو روش صورت می گیرد :

 خشک كردن به روش طبیعي و در مجاورت آفتاب -

 خشک كردن تحت فشار هوا -

یكي از روشهای قدیمي محسوب مي شود كه بیشتر برای  خشک کردن به روش طبیعی و در مجاورت آفتاب،

 نگهداری گوشت استفاده مي شده و امروزه هنوز هم در قسمتهایي از نقاط دنیا مرسوم مي باشد. 

، مواد غذایي در معرض حركت هوای گرم قرار گرفته و آب خود را از دست مي در خشک کردن تحت فشار هوا

 ل چای، قهوه، كاكائو به كار مي رود.دهند. این روش برای محصوالتي مث

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.

  :.استفاده از پرتوها )تابش اشعه(3

ظور از بین بردن میكروبها بكار رود. عالوه بر این مقادیر كم اشعه معموال اشعه دادن به مواد غذایي مي تواند به من

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.

 استفاده از نمک .4

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 

 شد و تكثیر میكروبها منجر شود. دهیم این امر مي تواند به جلوگیری از ر
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 . عمل آوری5

را به منظور مجاز  این روش برای گوشتها و بعضي فرآورده های آنها مرسوم است كه طي آن بعضي از مواد شیمیایي

 افزایش مدت نگهداری و ایجاد طعم و بو و رنگ مناسب به این مواد غذایي اضافه مي نمایند.

 . دود دادن6

د به دلیل وجود برخي تركیبات دود، پایین آوردن رطوبت در ماده غذایي و حرارت ایجاد شده اثر ضد میكروبي دو

مي باشد. تعدادی از دانشمندان دود دادن به مواد غذایي را به دلیل پاره های آثار بر سالمت انسان مناسب نمي 

 دانند.

 افزودن اسید -7

لت كمي اسیدی مي باشند. این مواد عالوه بر ایجاد طعم و بطور طبیعي اغلب مواد غذایي مانند میوه ها دارای حا

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.

ود از مثال های این روش مي توان به برای اسیدی كردن مواد غذایي معموال از سركه )اسید استیک( استفاده مي ش

 انواع ترشي ها اشاره داشت.
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  HACCPاصطالحات 

 CP نقطه كنترل:

به هر نقطه ای در یک سیستم غذایي خاص گفته میشود كه عدم كنترل آن برای سالمتي خطری نداشته 

 باشد.

 CCP نقطه كنترل بحراني :

آن امكان پذیر بوده و بتوان با كنترل آن از بروز  كنترلهر نقطه یا طریقه عمل در یک سیستم غذایي كه 

 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:

 كنترل بحراني یابي به حد بحراني مورد نظر برای یک نقطهعدم دست

 خطر: 

 . مضر باشدممكن است برای سالمت مصرف كننده  هر گونه خصوصیت بیولوژیكي، شیمیایي و فیزیكي كه

 وارسي )بازنگری(:

 راحيیک توالي برنامه ریزی شده از مشاهدات و اندازه گیریهای حدود بحراني كه برای اجرای یک ثبت دقیق ط

 مي شود و هدف آن اطمینان از حفظ ایمني فراورده توسط حدود بحراني است. 

 رسیدگي و تایید:

 را تعیین مینماید.  HACCPو طرح  HACCPروشها و آزمایشاتي است كه هماهنگي بین سیستم 

 مرحله:

 اطالق مي شود. به یک نقطه یا روش عمل در زنجیره تولید مواد غذایي

 اقدام اصالحي:

 یا فعالیتي است كه در زمان خروج از حدودآستانه انجام مي شود. عمل

 :HACCPطرح 

 برای نظارت روی مخاطراتي كه ایمني مواد غذایي را تحت تاثیر قرار HACCPطرحي كه بر اساس اصول 

 مي دهند، تهیه مي شود. 

 تجزیه و تحلیل خطر:

 عوامل خطر زا بدست مي آید. روشهای جمع آوری و تفسیر اطالعاتي است كه از

 

 :  HACCP الزام برقراری سیستم 

با توجه به ایجاد چالشهای جدید بخشهای تامین كننده مواد غذائي در امریكا، سازمان غذا و داروی ایاالت  

. از مهمترین این را به شكلي جامع پایه ریزی نمود مبتني برایمني مواد غذائي HACCPمتحده، سیستم 

 چالشها میتوان به موارد زیر اشاره كرد 

  HACCP اصول كلي سیستم
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 1993ر است كه توسط سازمان های بین المللي پذیرفته شده است و از سال ااصل استو 7بر  HACCP سیستم

 ( CAC ) یا WHO/ FAOتوسط كمیته مشترک سازمان بهداشت جهاني و سازمان خوار بار و كشاورزی جهان 

Codx Alimentarious Comission پذیرفته شده است .  

پذیرفته نیز  National Adivisory ommitteon Microbiological of food همچنین توسط سازمان

 ا پن , امریكا و اروپا در حد وسیعي به كار گرفته شده است .ژشده ودر كارخانه های كشورهای 

 

  : ت امری تدوين شده است عبارتند ازکه در قالب جمال HACCP اصول هفتگانه

 

 .تجزیه وتحلیل كنید  شناسائي، اصل اول : موارد خطر را

برای این منظور فهرستي از مراحل فرایند كه در انها امكان بروز خطر عمده وجود دارد را تهیه و روش 

تمام مراحل كار است باید  دار خط تولید كه در بر گیرندهوهای مهار انها را تعین نمائید ، در این مرحله نم

در اختیار باشد ،از مرحله دریافت مواد اولیه تا مرحله خروج فراورده نها یي با استفاده از این نمودار باید 

و معیارهای كنترل و مهار انها ،اعم از  ودتمام خطرات احتمالي در تمام مراحل را شناسي و معرفي نم

 كرد.تعین  روش های موجود یا روش های مورد نیاز را

 

، استقرارایمني موادغذایي ازهرگونه خطر شیمیایي ، فیزیكي و یا  HACCPاصلي ترین نكته درمبحث 

  .بیولوژیكي است ، بدین ترتیب ، كیفیت فرآورده های تولیدی دراولویت دوم قرارخواهد گرفت

 .باشند فیزیكي یا شیمیائي بیولوژیک، است ممكن غذائي فرآیندهای به مربوط خاطراتبنا بر این م

 .شوند مي تقسیم میكروبیولوژیكي و ماكروبیولوژیكي گروه دو به بیولوژیكي خطرات :بیولوژیكي مخاطرات -1

 آن را ایمني ندرت به اما كنند مي ناخوشایند را غذائي ماده هك است حشرات وجود نظیر ماكروبیولوژیكي خطرات

آمیزی  رنگ در كه واكنشي به توجه با كه هستند میكروبیولوژیكي خطرات جمله از ها باكتری .كنند مي تهدید

گرم  های باكتری عمده طور به .شوند مي تقسیم مثبت گرم و منفي گرم دستهي دو به دهند مي نشان خود از گرم

 تأثیر حالیكه در كلي اشرشیا و شیگال سالمونال، مانند كنند مي اثر اعمال میزبان بدن به حمله طریق از منفي

دیگر  ای دسته نیز ها ویروس .است شده ایجاد سموم نتیجه اروئوس استافیلوكوكوس مانند مثبت گرم های باكتری

 از سرماخوردگي پس شیوع بیشترین دارای ویروسي گوارشي های ناراحتي كه هستند میكروبیولوژیكي مخاطرات از

 غذائي منبع ترین رایج و است غذائي مواد از ناشي باكتریائي گوارشي های ناراحتي از بیشتر آن شیوع میزان و است

 و گاو خوک، ٴ آلوده های طریق گوشت از زا بیماری های كرم انواع مانند هائي الروانگل .هستند خوراكي های صدف

 ها آفالتوكسین .است این گروه از مثالي (گاو گوشت نواری كرم) تنیاساژیناتا .شوند مي انسان بدن وارد ماهي

 دیگر های كپک از برخي فالووس و سوآسپرژیل توسط كه هستند، غذائي سمومیت مولد قارچي سموم مهمترین

 مختلف غذائي مواد در   ، 2B ,1G ،1B،2G،تای آنها4 كه دارند وجود مهم آفالتوكسین نوع شش شوند، مي ایجاد

 اند شده تغذیه آفالتوكسین به آلوده خوراک از كه حیواناتي شیر در M2 وM 1 یعنيدیگر نوع 2 و شوند مي ایجاد

 .شود مي دیده ویژه ذرت به غالت و زمیني بادام در و است نوع ترین شایع 1Bآفالتوكسین .شود مي دیده

 :از است عبارت غذائي مواد در شیمیائي خطرزای عوامل مهمترین :شیمیائي مخاطرات -2

 شیمیائي های شوینده -
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 كش قارچ ها، كش علف ها، كش حشره :مثل .شود مي استفاده آنها از كشاورزی بخش در عمدتاً كه ها كش آفت -

 مواد ی كننده محافظت پرندگان، و حیوانات ی كننده دفع تركیبات ها، اسپری انواع چوپ، محافظ ها، تركیبات

 صنعتي و خانگي بهداشتي های فرآورده موذی، جانوران برندهي بین از مواد انبار، غذائي در

 .نرود فراتر مجاز حد از ها كش آفت باقیماندهي كه شود اعمال هائي كنترل HACCP باید سیستم در .

 زا حساسیت تركیبات -

 سمي فلزات -

 نیتروز N - تركیبات و ها نیترات و ها نیتریت -

 بندی بسته از تركیبات از برخي نفوذ و كننده نرم مواد -

 دامي داروهای بقایای -

 شیمیائي های افزودني -

 
 

 :از است عبارت غذائي مواد به مربوط فیزیكي خطرزای عوامل مهمترین :فیزیكي خطرات-3

 .آفات و پالستیک چوب، ماسه، و شن و سنگ های خرده فلزات، شیشه،

ـ تشخیص خطرات بالقوه در فرایند سرویس غذایي، اطالع یافتن از اینكه ریسک چه خطراتي غذای تهیه شده 

 چگونه مي توان این خطرات را كنترل نمود.را پیش از  تهدید مي كند و 

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

  .تولید را شناسا یي نمایند اصل دوم : نقاط كنترل بحران خط

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 

تر، نقاط كنترل بحراني، نقاط یا مراحلي از فرایند است كه مي توان با  سنجش فلزات سنگین. برای بیان ساده

هر نقطه یا مرحله ایي از مراحل تهیه غذا است كه از دست رفتن كنترل .كنترل آنها ، آلودگي را حذف یا كنترل كرد

 در آن نقطه موجب ریسک غیر قابل قبول برای مصرف كننده شود

درجه سانتیگراد ریسک باقي ماندن برخي از میكروارگانیسم های 73,8ی پختن گوشت مرغ كه عدم تامین دما

 بیماریزا را افزایش مي دهد

 .اصل سوم : محدوده های بحراني را برای هر یک از نقاط كنترل بحراني تعیین نما یید

 كنترل بحراني محدوده های بحراني اختال ف بین شرایط الزم برای تولید فراورده ایمن و سالم را برای نقاط . 

(ccp)  تعیین مي نماید ، محدوده باید كمیت های قابل اندازه گیری باشند ، گاه ممكن است حد باال و یا حد پایین

  . تعیین شود

، رطوبت ( aw )دما ، فشار، زمان ،فعالیت ابيمانند :كه الزم است برای انها محدود ه تعیین شود  مواردی مهم ترین 

ورده، مقدار نمک ، باقیمانده سموم ومواد افزودني . مقدار اشعه جذب شده، حد الودگي ، رطوبت فرا pHنسبي، 

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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گیری تعیین شود تا بدانیم كه نقطه كنترل بحران در باید محدوده ایي از شاخص قابل اندازه  CCPبرای هر 

 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

ثانیه دمای  15ظهر تهیه شده به عنوان شام باید مغز گوشت مرغ حداقل مثال برای مصرف باقیمانده مرغي كه 

 درجه راتحمل نماید 73,8

 .یدیتعیین نمارا اصل چهارم : سیستم های اندازه گیری ونمایش محدوده های بحراني نقاط كنترل بحران 

تحت كنترل در اوردن ان  ایند ورتعیین این سیستم ها برای اندازه گیری محدوده های بحراني برای تعدیل ف . 

 .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  

د انها را تغییر دهند . ضمنا فاصله زماني توسط مسوولین تعیین شده باشد، و كاركنان اجرایي نباید به میل خو

  بازرسي و كنترل هم باید از پیش تعیین شده باشد

به این معني كه هر كنترل یابد در چه   CCP بحراني نقطه كنترل تعیین دستور العملي برای كنترل- -

زیابي  واقع دما و در چه زماني و چگونه اندازه گیری شود و همچنین  مشاهداتي كه مي تواند مبنای ار

 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

كنترل در اوردن فرایند و تصمیم گیری عملیات این مرحله باید در برگیرنده عملیات الزم برای تحت  -

  . 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 -

اما در زمان دریافت نشانه های رفع  اگر مرغ باید در شرایط منجمد تحویل گرفته شود به عنوان مثال، -

 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

HACCP برقرار نمایند. 

تحت كنترل بوده و عملیات اصال  HACCP جمع اوری داده ها و اطال عات برای اثبات این كه سیستم .  -

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

باید باثبت آنها صورت گیرد و هر اقدام اصالحي انجام شده نیز باید ثبت هر شرایطي از كنترل اطالعات  -

 شود
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 واحد مناسب عملكرد از اطمینان برای شده، ثبت زمان و دما كارائي دهنده نشان كه به عنوان مثال، شیوه هایي . 

 .میكروبي آزمایشات مانند. باشد پخت

 .نماییداصل هفتم : نوعي سیستم تأیید و نظارت بر قرار 

 به طور موثر انجام میگیرد ضروری است HACCP برقراری این سیستم برای حصول اطمینان از این كه سیستم . 

.  

برای مثال بررسي و بازنگری اطالعات ثبت شده ، دقت در ثبت آنها ارزیابي شود. یا اینكه محصول برای  -

 ازمایش میكروبیولوزیک مورد آزمایش قرار گیرد 

انجام  الزم اقدامات و ایمني نیازهای پایش عات مكتوب از خطرات و روشهای كنترل آنها،این واحد اطال -

 تصحیح مشكالت احتمالي در بر مي گیردشده برای 

نكته مهم آن است كه هر كدام از این موارد باید بر اساس نظرات متخصصین باشد. مانند استفاده از   -

در مورد دما و زمان الزم برای كنترل پاتوژنهای  چنینوهم مقاالت چاپ شده و معتبر میكروب شناسي 

 . مولد بیماریهای غذائي

در مورد اصل اول برای تعیین ریسک های مربوط به مراحل كاشت ، داشت برداشت ، جا به جایي ونگهداری ، 

وده های خطر فراورده وبسته بندی وتوزیع و مصرف ، برای شروع كار باید نمودار خط تولید در دسترس بوده و محد

  . برای نمونه به شرح زیر انجام گرفته است NACMCF مشخص شود این كا توسط سازمان F تا A از

A _ ه افراد ی است كه سیستم ایمني یژبرای دسته از مواد غذایي غیر استریل است كه مصارف انساني دارند ، و و

، كودكان ، بیماران و كسانیكه دوره نقاهت را مي  افرادی مانند . ضعیف دارند و به عبارت دیگر اسیب پذیر هستند

  . گذارند ، و بزرگساالن

B _ برای دسته دیگری از مواد غذا یي است كه محتوی مواد فساد پذیر هستند .  

C _  برای مواد غذا یي است كه فرایند ها كنترل شد ه ای روی انها انجام نگرفته و به عبارت دیگر بطور مطئمن

د ه اند و برای نمو نه اگر پاستوریزاسیون برای سالم سازی انها انجام نگرفته دما و زمان ان با دقت سالم سازی نش

  . الزم اندازه گیری نشده

D _  برای فراورده ها یي است كه امكان الودگي درباره انها وجود دارد. برای نمونه بست های كنسرو نفوذپذیریا

سالم است اما ممكن است بسته انها سالم سازی نشده یا امكان نفوذ باكتری  بسته های اسپتیک كه ماده غذا یي انها

  . ، و هوا به داخل انها وجود دارد

E _ برای مواردی است كه امكان عملكرد نادرست و مصرف غیر صحیح توسط واسطه ها یا مصرف كننده وجود دارد

ما با روش نادرست . یا توصیه های تولید كننده به ، مانند مواردی كه محصول فله ای دوباره بسته بندی مي شود، ا

  .مصرف كننده رعایت نمي شود

F _  برای مواردی است كه هیچ فرایند دما یي پس از بسته بندی یا هنگام پخت در منزل روی محصول انجام نمي

 . گیرد

 

 

 : مي شوندفراورده های غذایي از نظر نوع و میزان ریسک الودگي به یكي از طبقات زیر تقسیم 



176 

 

  . ودگي و فساد نیستندآلفراورده ها یي كه به هیچ وجه در معرض  -1

  . فراورده ها یي كه در معرض یكي از خطرات عمومي هستند -2

  . فراورده ها یي كه در معرض دو خطر عمومي هستند -3

  . فراورده ها یي كه در معرض هر یک از سه خطر عمومي هستند -4

  . كه در معرض هر یک از چهار خطر عمومي هستندفراورده ها یي  -5

  . قرار ردارند F تا B فراورده ها یي كه در معرض خطر های پنجگا نه از -6

  . هستند A فراورده ها یي كه در معرض گروه خطر -7

 :ای تعیین نقطه كنترل بحران ، مهم ترین موارد عبارتند ازرب 2در مورد اصل 

رابطه زمان ودما برای سالم سازی فراورده به دقت كنترل شود . مانند پاستوریزاسیون و  مراحلي كه در ان باید - 

  . استریلیزاسیون

  . مراحلي كه در انجماد محصول باید پیش از فرصت برای رشد میكروارگانیسم ها انجام گیرد_

برای جلوگیری از رشد  PH یلفراورده باید برای فرموالسیون ، گزینش نوع فرایند و تعد PH مراحلي كه در ان _

 كنترل گردباكتری ها

  . مراحلي كه بهداشت فردی و محیط دارای اهمیت زیادی برای حفظ سالمت محصول است . 
 

دامات الزم انجام شده برای اق و ایمني نیازهای پایش این واحد اطالعات مكتوب از خطرات و روشهای كنترل آنها،

 .ي گیردتصحیح مشكالت احتمالي را در برم

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

 HACCP مشاغل مرتبط با 

 پایان بسته بندی و عرضه محصول به مشتری نظیر:از ابتدای تهیه مواد اولیه تا 

 آماده سازی مواد غذایي •

 فرآوری مواد غذایي •

 تولید مواد غذایي •

 بسته بندی مواد غذایي •

 سایر مشاغل مرتبط با تولید مواد غذایي •

  HACCPنیازمندی های آموزشي پرسنل در سیستم 

 زنجیره ماده غذایي )از تولید اولیه تا  شركتهای تولیدكننده، توزیع كننده و كلیه شركتهای مرتبط در

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 سیستمHACCP مراكز تهیه  و افزایش آگاهي مصرف كنندگان، آموزش پرسنل در

 ضروری استواماكن عمومي   وحمل ونقل مواد خوردني آشامیدني ،توزیع ،فروش
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 : به شرح زیر مي باشد HACCP برخي ازمزایای 

 ارتقاء سطح ایمني موادغذایي تولیدشده دركارخانه و ارائـه شواهد مستند مبتني براین امر          -

 بخش ایمني موادغذایي دستیابي به راهكارهای جدید برای پیشگیری های مناسب در           -

 كمک به شناخت راههای ارتقاء فرآیند تولید           -

 افزایش كیفیت و ثبات محصوالت تولید شده           -

 كاهش هزینه های مربوط به آزمون محصول نهایي           -

 كاهش هزینه كل از طریق كاهش ضایعات و دوباره كاریهای شغلي           -

 افزایش میزان نظارت و كنترل درطول پروسه تولید           -

 ایجاد شناخت ودرک عمیق تر كاركنان كارخانه از اهمیت رعایت ایمني موادغذایي           -

 نیاز كمتر به منابع فني و تكنیكي ، بدلیل تعیین نقاط بحراني و كنترل آنها درطول فرآیند          -

 ولیت كاركنان افزایش حس تعهد و مسئ          -

 افزایش 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 پاكیزه          -

 استفاده كارآمد ازتمامي منابع موجود دركارخانه           -

 كاهش احتمال بروز تبلیغات سوء برعلیه محصول تولیدی           -

 سهولت كار بازرسان خط تولید و ارائـه مستندات و گزارشهای ثبت شده درطول پروسه تولید           -

 افزایش میزان رضایت مشتری ازمصرف محصول نهایي           -

 رخانه افزایش اعتماد مشتری و مصرف كننده به محصول و كا          -

 افزایش سهم بازار           -

 ایجاد شرایط مناسب برای حضور در بازارهای بین المللي ، باتوجه به رعایت استانداردهای بین المللي           -

 افزایش ثبات و امنیت تجارت           -

 ف كنندگان نهایي محصول بهبود روابط بین تولیدكنندگان ، فروشندگان مواداولیه ، بازرسان و مصر          -
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 (.(ISO 9000مانند تكمیل اهداف اجرایي و انطباق با برقراری سایر سیستم های مدیریت كیفیت          -

 

 :بستني تولید دریک كارگاه )كارخانه( HACCPنمونه ای ازچهارچوب مراحل 
 

  

 و سنجش مخاطرات، تعیین بحراني، كنترل ط نقا تعیین فرآیند، مراحل، بستني تولید خط نمودارجریان ترسیم

 تولید دركارگاه )كارخانه( مسئولیتها وتعیین اقدامات اصالحي نظارتي، اقدامات بحراني، محدوده تعیین پیشگیری،

 بستني

 

 بستني نموداركلي تولید                     

 انتخاب مواد اولیه-1

 محاسبات مخلوط-2

 تهیه مخلوط-3

 هموژنیزاسیون-4

 پاستوریزاسیون-5

 سرد كردن و رسانیدن مخلوط-6

 هوادهي و انجماد-7

 بسته بندی-8

 سخت كردن و سردخانه گذاری-9

 

 در محل تولید بستني بررسي فلودیاگرام تولید

 

 



179 

 

 

 
 

  درمحل تولید بستنی )کارخانه،کارگاه( آلودگی منابع و بیولوژيکی خطرات لیست  جدول

 

 مخاطـره

 

 انـواع

 

 منـابـع

 

 مواد اولیه -1

 

  

 شکر

 

شمارش هوازی ـ کلستريديوم ـ 

 اسموفیل ساکارومیسس

 

رطوبت زياد ـ دمای رشد مناسب ـ 

 آلودگی ثانويه و نگهداری

 

 پودر کاکائو

 

 شمارش کلی ـ اشرشیاکلی ـ کپک

 

فرآيند نامناسب ـ رطوبت ـ 

 آلودگی ثانويه
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 شکالت

 

 شمارش کلی ـ اشرشیاکلی ـ کپک

 

 نامناسب ـ آلودگی ثانويهفرآيند 

 

 پايدار کننده

 

 شمارش کلی ـ اشرشیاکلی

 

 فرآيند نامناسب ـ آلودگی ثانويه

 

 گلوکز

 

شمارش کلی ـ مخمر ـ کپک ـ 

 اشرشیا

 

رطوبت ـ دمای رشد ـ آلودگیهای 

 ثانوی

 

 شیرخشک

 

شمارش کلی ـ کلیفرمها ـ 

 استافیلوکوك

 

رطوبت ـ فرآيند نامناسب ـ 

 آلودگی ثانويه

 

 شیر خام

 

شمارش کلی ـ کپک ـ مخمر 

 استرپتوکوکوس ـ الکتوباسیلوس

 

 -بیماری دام ـ بهداشت شیردوشی

 حمل و نقل -نگهداری

 

 بندیمواد بسته -2

 

  

 لفاف

 

 شمارش کلی

 

رطوبت ـ دمای رشد ـ آلودگی 

 ثانويه

 لیوان

 

 شمارش کلی

 

رطوبت ـ دمای رشد ـ آلودگی 

 ثانويه

 شمارش کلی چوب

 

رطوبت ـ دمای رشد ـ آلودگی 

 ثانويه
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هستند دارای شرايط يکسان نیستند و برای  (ccp) نقطه کنترل بحرانی نقاطی که

 تفکیک اين نقاط و بیان اختالف انها ، به هريک کد عددی داده می شود .
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تعیین شده بصورت تولید بستنی) ( CCP نقا ط کنترل بحرانی) مراحل نظارت بر جدول 

 مستمر(

 مراحل فرآيند

 

نقطه شماره 

کنترل 

 بحرانی

 

 مخاطره

 

سنجش و 

 پیشگیری

 

 محدوده بحرانی

 

 نظارت

 

 اقدام اصالحی

 

 مسئولیت

 

 شیر
نقطه کنترل 

 1 بحرانی

M.O  مقاوم

به گرما، انواع 

کپک و بقايای 

سموم 

 میکروبی

آزمونهای 

 میکروبی الزم

ارائه گواهی مراکز از 

سالمتی شیرخام 

 )دامپزشکی(تولیدی 

بازرسی و 

گیری و نمونه

کشت 

M.O های

 هدف

تعويض منبع تهیه 

شیر يا اصالح و از 

 بین بردن آلودگی

مديريت 

 خريد

 شیرخشک
نقطه کنترل 

 2 بحرانی

M.O  مقاوم

به گرما، انواع 

کپک و بقايای 

سموم 

 میکروبی

آزمونهای 

 میکروبی الزم

ارائه گواهی تضمین 

کیفیت فروشنده يا 

 ربطذیمراجع 

بازرسی و 

گیری و نمونه

کشت 

M.O های

 هدف

تعويض منبع 

 خريد

مديريت 

 خريد

 گلوکز
نقطه کنترل 

 3 بحرانی

M.O  مقاوم

به گرما، انواع 

کپک و بقايای 

سموم 

 میکروبی

آزمونهای 

 میکروبی الزم

ارائه گواهی تضمین 

کیفیت فروشنده يا 

 ربطمراجع ذی

بازرسی و 

گیری و نمونه

کشت 

M.O های

 هدف

تعويض منبع 

 خريد

مديريت 

 خريد

 پاستوريزاسیون
نقطه کنترل 

 4 بحرانی

بقايای عوامل 

 بیماريزا

فرآيند صحیح 

 حرارتی
    T>90,t=20” 

کنترل دما و 

 فرآيند

تعمیر و رفع عیب، 

پاستوريزاسیون 

 دوباره

مدير تولید 

 فنی

 تانک عمل
نقطه کنترل 

 5 بحرانی

رشد عوامل 

 بیماريزا

سرمايش 

سريع و 

نگهداری در 

 سرما

T<7,t<24h 
کنترل دما و 

 فرآيند

تعمیر و رفع عیب 

 سیستم تبريد

مدير فنی و 

 تولید

بندی بسته

 لیوان

نقطه کنترل 

 6 بحرانی
 آلودگی ثانوی

بهداشت 

 پرسنلی و انبار

کیفیت  ارائه گواهی

بندی کنترل و بسته

 بازرسی

کنترل زمان 

بندی و بسته

 انتقال

تعويض منبع 

ارائه خريد، 

طرحهای نوين 

بندی، ارتقاء بسته

 آموزش پرسنل

مديريت 

ربط ذی

 )خريد(

 بندی کیمبسته
نقطه کنترل 

 7 بحرانی
 آلودگی ثانوی

بهداشت 

 پرسنلی و انبار

ارائه گواهی کیفیت 

بندی کنترل و بسته

 بازرسی

کنترل زمان 

بندی و بسته

 انتقال

تعويض منبع 

خريد، ارائه 

طرحهای نوين 

بندی، ارتقاء بسته

 آموزش برسنل

مديريت 

ربط ذی

 )خريد(

 سردخانه
نقطه کنترل 

 8 بحرانی

رشد عوامل 

 بیماريزا

کنترل فنی و 

 مستمر
h 12  T>   ، T>18”    
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  غذايی مواد برای سرد زنجیره تامین -

 .سلسیوس درجه 5 از تر پایین دمای به رسیدن و سرد زنجیره تامین برای الزم تجهیزات و اقدامات نمودن فراهم

 . (رسد مي كننده مصرف دست به آشامیدني و خوردني مواد كه زماني تا تولید از مرحله)
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 و مرحله حمل در) رسد مي كننده مصرف دست به كه زماني تا باید باشد مي منجمد صورت به كه غذایي مواد -

 .گردد نگهداری انجماد دمای در (سازی ذخیره و نقل
 

   غذايی مواد برای گرم زنجیره تامین-

 ) .سلسیوس درجه 60 از باالتر دمای به رسیدن و گرم زنجیره تامین برای الزم تجهیزات و اقدامات نمودن فراهم-

 .(رسد مي كننده مصرف دست به آشامیدني و خوردني مواد كه زماني تا مرحله تولید از

  غذايی مواد پخت دمای -

 خام غذایي مواد حاوی كه غذاهایي و ماكیان قرمز،گوشت ماهي،گوشت مرغ، تخم نظیر حیواني خام غذایي مواد --

 طبخ حین در زا باید بیماری های میكروارگانیسم رفتن بین از جهت جات میوه و سبزیجات نیز و باشند مي حیواني

 :گردد ذیل رعایت شرح به دمایي شرایط و برسد یكنواخت طور به غذایي مواد های قسمت تمام به دما

 

 صورت به كه درصورتي) جات میوه و سبزیجات طبخ حین در سلسیوس درجه 58 حداقل دمای -

 (گردد مصرف پخته

 كه بالفاصله صورتي در) ثانیه 15 مدت به مرغ تخم طبخ حین در باالتر یا سلسیوس درجه 63 حداقل دمای --

 .(گردد سرو

  

 این با غذایي كه مواد نوع هر و ماهي گوشت، طبخ حین در ثانیه 15 مدت سلسیوس درجه 68 حداقل دمای --

 .اند شده مخلوط گوشتي های فرآورده نوع

 پر شكم مرغ و ماهي ماكیان، گوشت طبخ درحین ثانیه 15 مدت به بیشتر یا سلسیوس درجه 74 حداقل دمای --

 .ها چاشني و جات ادویه حاوی گوشت انواع همچنین ها، چاشني و ادویه حاوی یا

 

 طبخ از بعد کردن سرد

 دمای باید شوند نگهداری یخچال در طبخ از بعد خطرناک بالقوه غذایي مواد باشد قرار اگر )الف

 طي در سپس و یابد كاهش گراد سانتي درجه 21 به گراد سانتي درجه 57 از ساعت 2 مدت در آن

 ؛)ساعت 6 مجموع در( یابد كمتركاهش یا گراد سانتي درجه 5 به گراد سانتي درجه 21 از ساعت 4

 سپس و سرد اتاق دمای در طبخ و سازی آماده از بعد خطرناک بالقوه غذایي مواد باشد قرار اگر )ب

 یا گراد سانتي درجه 5 به گراد سانتي درجه 20 از ساعت 4 مدت در باید شوند نگهداری یخچال در

 درجه 5 باالی برودت شرایط تحت كه خطرناک بالقوه غذایي مواد های محموله )ج .نمود سرد كمتر

 به باید دریافت از بعد ابند،میي انتقال مصرف و عرضه مراكز به كننده تولید كارخانه از گراد سانتي

 در دریافت باید از بعد هم خام های مرغ تخم )د .شوند سرد كمتر یا گراد سانتي درجه 5 دمای تا ساعت 4 مدت

 شوند. نگهداری كمتر یا گراد سانتي درجه 7 دمای در یخچال

 

 زیرا نمود نگهداری كوتاهي مدت برای دما كنترل بدون توان مي را خطرناک بالقوه غذایي مواد

 اگر بنابراین ندارد وجود كوتاه مدت در سم تولید امكان یا ها كیروارگانیسم م توجه قابل رشد هیچ

 اتاق دمای در مدتي یا شود داده نمایش فوری مصرف جهت خطرناک بالقوه غذایي مواد باشد قرار

 غیر در انجامد بطول ساعت 2 از بیش نباید )امثالهم یا یخ كنار در نگهداری بدون( شود نگهداری

 .شود ریخته دور باید اینصورت
 

  غذايی مواد مجدد کردن گرمشرايط  -
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  .تازه غذای با داده كیفیت تغییر و مانده غذایي مواد كردن مخلوطممنوعیت -

 با سلسیوس درجه 74 دمای به حداقل غذایي ماده دمای باید غذایي مواد مجدد گردن گرم برای-

 .برسد ثانیه 15 زمان

 2 حداقل به مدت سلسیوس درجه 74 به غذایي مواد های قسمت تمام در دما باید ماكروویو از استفاده صورت در-

 .برسد دقیقه

  

 
 

 :باشد مي زیر شرح به ماكروویو در غذایي مواد سازی آماده-

 و باشد چرخش حال در ماكروویو در غذایي ماده ظرف باید غذایي مواد های قسمت همه در گرما توزیع منظور به -

 74 به غذایي مواد های قسمت همه در دما حداقلضمنا .باشد بسته پخت حین ظرف بدر رطوبت حفظ برای

 بسته دقیقه 2 مدت به ظرف بدر گرمایي تعادل ایجاد منظور به غذا پخت اتمام از بعدوبرسد  سلسیوس درجه

 مجوز دارای كه مخصوص ظروف از باید ماكروویو در غذایي مواد گردن گرم و طبخ برایالزم به توضیح است  بماند

 .گردد استفاده است درماكروویو استفاده

  
 

  انجماد و سرد دمای در غذايی مواد نگهداریشرايط  -    

 .كمتر یا سلسیوس درجه صفر دمای در شده منجمد غذایي مواد نگهداری -

 با پروتئیني های فرآورده نگهداری ویژه های سردخانه و فریزرها در سلسیوس درجه -  24تا – 18دمای تامین -

 .(ماهي و مرغ گوشت،) دامي منشا

 

  .سلسیوس درجه 4 تا صفر بین یخچال دمای تامین-

 .سالم دماسنج به سردخانه و فریزر یخچال،بودن مجهز-

 در بایستي شود استفاده مي ها یخچال یا سردكننده واحدهای هوای دمای گیری اندازه جهت كه هایي دماسنج-

  .گردد نصب یخچال یا واحد ارتفاع سوم یک از باالتر ارتفاع

 

 باید شود، مي استفاده گرم غذایي مواد سازی ذخیره های واحد هوای دمای گیری اندازه جهت كه هایي دماسنج-

 .گردد نصب سازی ذخیره واحد سوم یک از تر پائین ارتفاع در

 

 .منجمد گردد و بندی بسته كوچكتر قطعات در مرغ و گوشت كه است الزم غذایي مواد بهتر انجماد برای-

 فریزر و یخچال در پوشش بدون غذایي مواد دادن قرار از خودداری -

  . یخچال در هم كنار در نشسته و شسته خام، و پخته غذائي مواد نگهداری از خودداری-

  . یخچال و سردخانه در سفید و قرمز های جداگانه گوشت نگهداری  -

  محصوالت بین سرد هوای مناسب چرخش و ها فریزر و خچالدری  كافي فضای بودن دارا -

 پوشش یک در باید یخچال در نگهداری از قبل، شده داده برش كالباس و سوسیس مانند پروتئیني محصوالت-

 .شود داده قرار مناسب

 .باشد انقضاء تاریخ ترتیب اساس بر ها آن مصرف و شده درج سردخانه و فریزر یخچال، به مواد ورود تاریخ ایدب-

 

 



187 

 

 :باشد می ذيل شرح به سردخانه يا فريزر يخچال، در غذايی مواد نگهداری زمان مدت -
 

 (0-4) يخچال دمای غذايی ماده نام رديف

 سلسیوس درجه

 (-18فريزر ) دمای

 سلسیوس درجه
 گوشت کامل طیورمانند 1

غاز،مرغ  ،بوقلمون  

روز3-2  ماه12 

 اردك کامل گوشت 2

 

 

روز3-2  ماه6 

3  

طیورمانندقطعات   

 

غاز،مرغ  ،بوقلمون  

 

 ماه9 روز3-2

4  

 درسته ماهی

 پوشانی يخ با)روز 3-5

 0-2دمای يا کامل

 (سلسیوسدرجه 

 ماه5-6  1بچر ماهی

 

 

 

 

 ماه  8 2-9 بماهی کم چر

5  

 (بندیته بس )بادودی درسته ماهی

ماه5  - 

6  

 (بندی ن بستهوبد)سود نمک درسته ماهی

 

درجه سلسیوس  5-10در دمای 

ماه10  

- 

 

7 

روز3 استیک يا و فیله خالی، شکم ماهی  ماه 6 چرب ماهی 

 ماه9-10 چرب کم ماهی

8 

 

روز5 گاو کامل الشه  ماه 12 پیچی لفاف با 

 

9 

روز3 گاو گوشت های قطعه  ماه12-10 

 

10 

روز3 بز و گوسفند درسته الشه  ماه 9 پیچی لفاف با 

 

11 

 گوشت های قطعه

 بز و گوسفند

روز3  ماه9 

 .آال قزل و ساردين انواع مانند- 1

 .سنگسر شیرماهی، سیم، سفید، ماهی ماهی، حلوا،کفشک ماهی، سفره مانند 2-

 بر مندرج انقضای و تولید تاريخ با مطابق بايد گردد خريداری بندی بسته صورت به گوشتی محصوالت چنانچه 

 .شود عمل بندی بسته روی

 

 

 

 



188 

 

 انجماد حالت از غذايی مواد کردن خارج نحوه-

 :نمود ذيل های روش از توان می مرکز شرايط به توجه با غذايی مواد زدايی يخ برای-

 شدن یخ ذوب تا تر پایین یا سلسیوس درجه 5 دمای در و یخچال دمای در منجمد غذایي ماده نگهداری-

 ماده تر باشد، پایین یا سلسیوس درجه 21 آب دمای كه صورتي در) آب در منجمد غذایي ماده كردن مستغرق-

 باالی به شده های ذوب قسمت در دما و شود داده قرار باشد نداشته نشتي كه پالستیكي های كیسه در باید غذایي

 (.شود پخته زدایي یخ از بعد بالفاصله غذایي مواد و نرسد سلسیوس درجه 5

 غذایي ماده باید بالفاصله ماكروویو در غذایي ماده زدایي یخ از بعد) ماكروویو در منجمد غذایي ماده زدایي یخ -

 .( شود پخته

 سرويس میزسلف در غذايی مواد ارائهشرايط -

 جهت كاركنان توسط كامل نظارت باید سرویس سلف میز طریق از خدمات ارائه مدت تمام در-

 باقیمانده با تازه غذایي مواد كردن مخلوط ازو .باشد داشته وجود مشتریان توسط غذایي مواد آلودگي از جلوگیری

 دور باید سرویس سلف میز در باقیمانده غذایي موادضمنا  .گردد خودداری سرویس سلف میز در موجود غذایي مواد

 .باشد حداقل در سرویس سلف میز در شده ارائه مواد غذایي حجم باید منظور همین به و شود ریخته

 سرفه و یاعطسه غبار و گرد حشرات، توسط سرویس سلف میز در موجود غذایي مواد آلودگي از جلوگیری جهت-

 .است شده نشان داده سرویس سلف میز در غذا محافظ از نمونه چند .دنباش محافظ دارای غذایي مواد تمام باید
 

 

  
 .است بالمانع غذا از محافظت برای ها روش و اشكال سایر از استفاده بهداشتي موازین رعایت صورت در-

 و باشد داشته وجود مخصوص قاشق یا و چنگال كارد، انبرک، باید سرویس سلف میز از غذایي مواد برداشتن برای-

 از استفاده)باشد مي ممنوع سرویس سلف میز از غذا كشیدن برای مشتری میز در استفاده مورد وسایل از استفاده

 عدم برای الزم تمهیدات باید مشتریان توسط غذایي مواد برداشتن هنگام(. وباشد مي مستثني ها نوشیدني

 .شود گرفته نظر در غذایي مواد داخل در انبرک یا قاشق شناورسازی

 5 از تر پایین دمای در خطرناک بالقوه غذایي مواد .گردد رعایت سرویس سلف میز در باید غذایي مواد دمای-

 دو از كمتر درزمان غذایي مواد اینصورت غیر در .گردد نگهداری سلسیوس درجه 60 از باالتر یا سلسیوس درجه

 .گردد سرو سرویس سلف میز در ساعت

 
 

 غذايی مواد نقل و حمل-

 مراکز داخل در غذايی مواد نقل و حملنحوه -

 0باشد داشته وجود غذایي مواد آلودگي احتمال كمترین كه گردد حمل ای گونه به باید غذایي مواد-

 هنگام در باید شود مي استفاده آسانسور از طبقات بین در غذایي مواد حمل برای كه صورتي درو
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 ممنوع آن داخل به آلوده اشیاء یا و متفرقه افراد ورود و شود استفاده غذایي مواد برای فقط اختصاصي طور به حمل

 در و باشد مناسب پوشش دارای باید مصرف آماده غذایي مواد طبقات، بین در غذایي مواد حمل هنگام .است

 .باشد تمیز كامال آن سطح باید غذایي مواد حمل برای ترالي از استفاده صورت

 مراکز از خارج در غذايی مواد نقل و حملنحوه 

 استفاده موادغذایي حمل خودروی از باید (مشتریان به دهي سرویس) مراكز از درخارج غذایي مواد حمل درصورت-

 مواد ونیست، نقلیه وسیله به نیاز است كوتاه مسافت چنانچه مراكز از خارج در غذایي مواد حمل صورت در و .گردد

 .نمود حمل دار درپوش و مناسب ظروف در توان مي را غذایي

  به مجهز باید شود مي استفاده غذایي مواد حمل برای موتور مانند نقلیه وسایل از كه درصورتي-

 محفظه داخل در دار پوش در ظرف با باید غذایي مواد است ذكر به الزم) باشد دارب در و مخصوص محفظه

 (قرارگیرد

 غذايی مواد حمل مخصوص ی خودرو از استفاده با غذايی مواد حملشرايط  

 جهت مناسب سرمایشي گرمایشي، وسایل به باید غذایي مواد نوع با متناسب غذایي مواد نقل و حمل های ماشین-

 دمای در باید خطرناک بالقوه غذایي مواد حمل هنگامو .باشند مجهز سالم دماسنج نیز و گرم و سرد زنجیره حفظ

 نقل و حمل های ماشین سردخانه.گردد نگهداری سلسیوس 60 از باالتر دمای در یا سلسیوس درجه 5 از تر پایین

 )دمای منجمد محصوالت برای و سلسیوس  4+ تا صفر دمای دارای منجمد غیر محصوالت برای باید غذایي مواد

 نظر مورد دمای به بارگیری از قبل ساعت یک باید غذایي مواد حمل محفظه دمای .باشد سلسیوس(-24 تا -18

 وجود هوا نشت گونه هیچ كه گردد طراحي ای گونه به باید غذایي مواد حمل محفظهو برسد موادغذایي حمل برای

 باید منجمد یا سرد و گرم محصوالت همزمان حمل صورت در .گردد حفظ نقل و حمل طول در دما و باشد نداشته

 محصوالت حمل برای جداگانه خودروهای از یا باشد برای نگهداری محصوالت جداگانه محفظه دارای خودرو

  .گردد استفاده

 . گردد گندزدایي و تمیز مرتب طور به باید است غذایي مواد با مستقیم تماس در كه سطوحيو

 چوب یا كارتن جنس از) باشد نزن زنگ جنس از باید است غذایي مواد با مستقیم ارتباط در كه سطوحيهمچنین 

 .(نباشد نشده پرداخته

 .گردد انجام بار تخلیه ترتیب اساس بر محصوالت بارگیری ترتیب باید بارگیری هنگام در

  كه باشد ای گونه به گذاری پالت باید غذایي مواد بین سرد هوای مطلوب گردش ایجاد منظور به -

 متصدی توسط باید غذایي مواد بارگیری از قبل .باشد داشته وجود كف و دیوارها با ها پالت بین خالي فضای

 نقطه .گردد حاصل اطمینان آن بودن تمیز از تا گیرد قرار مورد بررسي كامل طور به غذایي مواد حمل محفظه

 .باشد داشته خودرو در با را فاصله كمترین كه گردد تعیین ای گونه به باید تخلیه و بارگیری

 به یا نگهداری مخصوص محفظه در باید یخ آلودگي از جلوگیری جهت خوراكي یخ حمل هنگام-

 سرد برای نباید دارند را آب یا یخ دركنار مستقیم تماس ممنوعیت كه غذایي موادوگردد  حمل بندی بسته صورت

 ماشین راننده گردد نمي ثبت خودكار صورت به دما كه خودروهایي در .گردند نگهداری آب یا یخ كنار در كردن

 های فرم روی بر و داده انجام ظهر از بعد و صبح نوبت دو در را ها دماسنج كنترل باید غذایي مواد نقل و حمل های

 .نماید ثبت خودرو سردخانه در روی بر شده نصب مخصوص

 باشد مي ممنوع محصوالت سایر حمل برای غذایي مواد حمل خودروی از استفاده 
 

 از پروانه دارای باید نمایند، مي دامي خام های فرآورده حمل به مبادرت كه خودروهایي كلیه- -

 نمایند، مي (دامي خام های فرآورده بجز) غذایي مواد حمل به مبادرت كه خودروهایي و باشند دامپزشكي سازمان

 .باشند پزشكي علوم های دانشكده /ها دانشگاه بهداشتي های معاونت از بهداشتي پروانه دارای باید

 در و گرمسیر مناطق در طوالني های مسافت برای تازه خوراكي های مرغ تخم نقل و حمل در-
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 سردخانه های واگن :مانند دامپزشكي سازمان تائید مورد دار، سردخانه نقلیه وسایل از باید سال، گرم فصول

 .شود استفاده ،(سلسیوس درجه 7 تا صفر دمای) دار سردخانه های كامیون دارقطار،

 وانت، یا كامیون از توان مي كوتاه، های مسافت برای تازه خوراكي های مرغ تخم ترابری در-

 .نمود استفاده

 غذایي مواد نقل و حمل در مستقیم طور به كه افرادی كلیه و غذایي مواد حمل خودروی راننده-

 .باشند مي اصناف آموزشي دوره گواهینامه و بهداشت كارت بودن دارا به ملزم هستند دخیل

 

 دار، شیب سطوح در خودرو قرارگیری نظیر) خودرو محفظه شستشوی از حاصل فاضالب خروج برای الزم تمهیدات

 .شود گرفته نظر در(خودرو كف در شیار وجود محفظه، كف شیب

 شده بندی بسته غذايی موادتی درعرضه ونگهداری بهداش نکات مهم-

 یا استفاده از قبل و خریداری و دریافت از پس آشامیدني و خوردني مواد بندی بسته سطح نمودن كامل تمیز -

 سازی ذخیره

 .آلوده یا معیوب بندی بسته با آشامیدني و خوردني مواد از ستفادهعدم  نگهداری ،فروش وا-

 آشامیدني و خوردني مواد گذاری نشانه مندرجات سایر و انقضاء تولید، تاریخ نمودن مخدوش یا تغییرممنوعیت  -

 . شده بندی بسته

 (FOOD GradE) ..  غذایي مواد بندی بسته برای استفاده مورد مواد بودن جنستایید مورد  -  

 درج غذایي ماده آن بندی بسته روی بر كهي تركیبات با شده بندی بسته غذایي مواد دهنده تشكیل مطابقت مواد -

 . آن در دیگری ماده هر وجود شدن تقلب در صورت  و محسوب است شده

  . مجاز و معتبر منابع از غذایي مواد تهیه همه-

  .غذایي مواد در حشرات و آفت زدگي، كپک نامطبوع، بوی طبیعي، غیر رنگ نداشتن -

  .نشده شسته و خام غذایي مواد از مصرف آماده غذایي موادجداگانه  نگهداری -

 میوه مغزآجیل، انواع نظیر) باشد مي مصرف آماده و عرضه بندی بسته غیر صورت به كه غذایي نگهداری مواد -

 یا دار بدر و مناسب ظروف در (نهااآ امثال و خشک سبزیجات نبات، شكر، قند، انجیر، هلو، برگ مانند خشک های

 .مناسب پوشش دارای

  .خورشید نور مستقیم تابش معرض در آشامیدني و خوردني مواد دادن قرارعدم  -

  .آلوده سطوح با بندی بسته غیر و بندی بسته از اعم غذایي مواد تماس از خودداری -

 روی بر شده قید دستورعمل طبق مناسب شرایط در بندی بسته آشامیدني و خوردني مواد نگهداری و حمل -  

  بسته

 ارتفاع با پالت یا قفسه روی بر غذایي مواد و نگهداری زمین كف با غذایي مواد مستقیم تماس از خودداری  -  

 . زمین كف از سانتیمتر 15 حداقل

 غذایي مواد سایر از سازی آماده و نگهداری نقل، و حمل مرحله در حیواني خام غذایي موادجداگانه   نگهداری  -  

 (.باشد صنعتي بندی بسته دارای و شده فریز صورت به غذایي مواد از گروه این كه مواردی در بجز)

  .فریزر و یخچال در پوشش بدون غذایي مواد دادن قرار از خودداری -

  .یخچال در هم كنار در نشسته و شسته خام، و پخته غذایي مواد نگهداری از خودداری -

 .یخچال و سردخانه در سفید و قرمز گوشتجداگانه   نگهداری - 
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 اضافي دیگری فرایند گونه هیچ سازی آماده و تهیه از بعد كه غذایي مواد :مصرف آماده غذايی مواد

 نمي آن انجام روی بر غذایي مواد بیشتر ایمني به دستیابي منظور به (سرمایش حرارت، شستشو، طبخ، نظیر ) 

 .است خوردن آماده و گردد

  

 

 (صنعتی) ورود يا ساخت پروانه مشمول بندی بسته آشامیدنی و خوردنی مواد مشخصات

 و صنعتي تحقیقات و استاندارد موسسه 4470 شماره ملي استاندارد مطابق  مشخصات چسب بر بودن دارا -

 بهداشت درمان وآموزش پزشكي. وزارت داروی و غذا سازمان دستورعمل

  نام بردارنده در ساخت پروانه مشمول بندی بسته آشامیدني و خوردني مواد مشخصات برچسب -

 و دهنده تشكیل تركیبات نگهداری، شرایط انقضاء، و تولید تاریخ تولیدی، واحد نشاني و نام ،(تجاری نام)محصول

 .باشد مي الزم مجوزهای

 . پروانه مشمول وارداتي بندی بسته غذایي مواد ورود پروانهبودن  دارا -

 نظارت شناسه مشمول بندی بسته آشامیدنی و خوردنی مواد مشخصات -

 واحد نشاني و نام :شامل دنباش مي نظارت شناسه مشمول كه محصوالتي مشخصات چسب بر بودن دارا

 .نگهداری شرایط و ساخت سری انقضاء، و تولید تاریخ تجاری، نام شناسه، شماره تولیدی،

 سنتی بندی بسته با آشامیدنی و خوردنی مواد مشخصات -

 تشكیل تركیبات و نگهداری شرایط تولید، تاریخ آدرس، تولیدی، واحد نام جمله از مشخصات برچسب بودن دارا-

عرضه  و تهیه سنتي كامال صورت به و باشند نمي ساخت پروانه و شناسه مشمول كه سنتي محصوالتبرای  دهنده

 . گردد مي تهیه سنتي صورت به كه لبنیاتي مانند  گردند مي

 مانند بهداشتي های توصیهدرج  قبل، بند رعایت بر عالوه نمایند مي سنتي لبنیات تهیه به اقدام كه مراكزی -

 .ضروری است بندی بسته روی بر جوشاندن زمان مدت و كشک یا (خام شیر عرضه صورت در )شیر جوشاندن

 

 نان و روغن ، نمک تی در استفاده ازبهداش نکات -

   غذا طبخ غذا در پخت نوع با مناسبو  9131   شماره ملي استاندارد روغن مطابق از استفاده -

 5 حدود باید 9131 شماره ملي استاندارد اصالحیه اساس بر ترانس چرب های اسید مجموع بیشینه  -

 .باشد درصد

  باشند مي باال پراكسید دارای و داده رنگ تغییر كه مصرفي های روغن از مكرر ستفادهممنوع بودن ا  -

 .روغن ظرف به شده مصرف یكبار كه روغني برگرداندنممنوع بودن   - 

 .دردر ظروف درب دار روغن نگهداری -

   26 شماره ملي استاندارد غذایي با مواد فرآوری و طبخ جهت مصرفي مطابقت نمک -

 .(گردد نگهداری نور از دور و یا ورود ساخت پروانه دارای یدار، خوراكي شده، تصفیهباید  مصرفي  نمک) 

 و هم روی داغ بر های نان چیدن. )نگردد آلوده مصرف از قبل و حمل هنگام تا، مناسب محافظ در ناندادن  قرار -

 (.نماید مي تسریع را نان فساد و كپک ایجاد آن سازی ذخیره

 .در نان آن امثال و مو حشرات، بقایای شن، سنگ، شامل خارجي مواد قدانف-

 مراكزتهیه سایر یا نانوایي در نان فرآوری برای مجاز غیر های افزودني سایر و شیرین جوش از استفادهعیت ممنو-

 .سنتي نان
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 درجه5 تا 1 دمای در مایه گردد خمیر مي استفاده نان فرآوری برای (تر) مرطوب مایه خمیر از كه صورتي در

 یا فساد از ای نشانه و بوده زدگي كپک آثار بدون ،خارجي مواد از نان عاری مایه خمیرو گردد نگهداری سلسیوس

 باید و باشد مي ریز حبه یا ورقه ورقه ریز، های دانه پودر، شكل به معموال خشک مایه خمیر و.نباشد آن در تجزیه

 نگهداری یخچال دمای در مایع خمیر باید بسته شدن باز از پس ) گردد نگهداری سلسیوس درجه 25 زیر دمای در

 ممنوع مي باشد. نان تهیه در بالنكت مانند شیمیایي كنندهای سفید از ستفادهوا.(گردد

 ملي استانداردهای با هاباید آن ویژگي معطر، های دانه و ها سبزی ادویه، سبوس، روغن، شكر، از استفاده صورت در

 .باشد داشته مطابقت مربوطه

 سلوفان، اتیلن، پلي پروپیلن، پلي مانند مجاز های بندی بسته در یا باز صورت به تواند مي نان

 ملي استانداردهای با باید ها بندی بسته ویژگي .شود بندی بسته وكارتن فویل آلومینیوم مجاز، و مناسب كاغذهای

 .باشد داشته مطابقت 3341 و 3115 شماره

 

 

 

 

 مواد و ( ها کننده شیرين ها، دهنده طعم ها، رنگ اسانس،) خوراکی افزودنی مواد -

 تزئینی

 ی دارا باید غذایي مواد در مصرف برای (ها كننده شیرین ها، دهنده طعم و ها رنگ اسانس،) خوراكي افزودني مواد

 رنگ، از ستفادهبه استفاده از رنگها با پایه گیاهي مي باشند.و ابوده وواحدهای صنفي فقط مجاز ساخت  پروانه

 .واحدهای صنفي مجاز نمي باشد در شیمیایي های كننده شیرین و دهنده طعم اسانس،

 

 جات صیفی و سبزيجات بهداشت

 شیوه به مصرف از قبل باید گردد مي مصرف خام صورت به كه ساالدی محصوالت و غالت جوانه سبزیجات،-

 .گردند سازی سالم عمل دستور مطابق و صحیح
 

 :باشد مي ذیل شرح به سبزیجات سازی سالم دستورعمل-

  آن الی و گل و زائد مواد تا گردد شستشو و پاک خوبي به سبزیجات شستشو، :اول مرحله 1-

 .شود برطرف

  5 تا 3 ) شویي ظرف مایع حاوی آب لیتری 5 ظرف یک در سبزیجات زدايی، انگل :دوم مرحله -2-

 گردد خارج ظرف از سبزیجات آرامي به دقیقه 5 از بعد و شود داده قرار (آب لیتر هر ازای به ظرفشویي مایع قطره

 .شود داده شستشو آب با و

  قاشق یک یا) پركلرین پودر قاشق (چایخوری قاشق صف) گرم یک گندزدايی، :سوم مرحله -3-

 به سبزیجات و گردد حل آب لیتر 5 در (درصد 5 ژاول آب مرباخوری قاشق دو یا درصد 10 ژاول آب مرباخوری

 .شود داده قرار محلول داخل در دقیقه 5 مدت

 باقیمانده تا شوند شسته سالم آب با مجدداً شده گندزدایي سبزیجات ،آب با شستشو :چهارم مرحله 4-

 .گردد جدا آن از گندزدا ماده یا كلر

 و بوده ورود یا ساخت پروانه دارای مواد این باید گردد مي استفاده سبزیجات گندزدای مواد سایر از كه صورتي در

 .گردد انجام سازنده شركت دستورعمل مطابق سبزیجات گندزدایي
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 به نیازی و گردد شستشو و پاک خوبي به طبخ از قبل باید گردد مي مصرف طبخ از بعد كه جاتي صیفي و سبزی

 باید گردد مي مصرف و خریداری شده گندزدایي و بندی بسته صورت به سبزیجات كه صورتي در .نیست گندزدایي

 باشد نمي سبزیجات سازی سالم به نیاز صورت این در باشند ساخت پروانه دارای بندی بسته سبزیجات

 بستنی و میوه،آبمیوه نکات بهداشتی درعرضه -

 .استفاده از قبل طبق دستور عمل سالم سازی  مصرفي جات میوهكامل  گندزدایي و شستشو -

 . یخچال دمای در دار درپوش ظرف در یا مناسب پوشش با شده قطعه قطعه و خورده برش های میوه نگهداری-

 مصرفي واكس باید گردد مي استفاده جات میوه ماندگاری افزایش برای واكس از میوه عرضه مراكز در چنانچه-

 .باشد غذایي صنایع در استفاده برای مناسب و بوده ورود یا ساخت پروانه دارای

در  محصولبر روی  مشخصات برچسب نصب و گانهجدا به صورت  جات میوه سایر از ارگانیک جات نگهداری میوه -

 .مراكز عرضه میوه

 آبمیوه تهیه به اقدام كه مراكزی در (شیرموز نظیر آبمیوه یا بستني تهیه برای پاستوریزه خامه و شیر از استفاده -

 .گردد مصرف تهیه آبمیوه از پس بالفاصله باید، ها فروشي آبمیوه مانند) نمایند مي سنتي های

 دستگاه بستني و قرار دادن تخلیه بار هر از بعد صنفي واحد درساز بستني دستگاه وگندزدایي كامل شستشو--

 . صنفي واحد داخل درساز

  محل در دامپزشكي تائیدیه یا فاكتور و وجود  شده عرضه یا مصرفي خام شیربودن  تائید مورد -

 به نیاز صورت در و نگهداری شرایط خصوص در مشتری به الزم رساني اطالع و محصول روی بر اطالعاتدرج  -

 . سنتي لبنیات عرضه مراكز در ،جوشاندن

 

  طیور گوشت نکات بهداشتی درعرضه وحمل ونقل

  گنجایش با دار پایه مشبک سبدهای) مناسب ظروف درون باید شده، خنک تازه طیور گوشت حمل -1

 .گردد انجام( ردیف دو حداكثر

  مجاز (استاني خارج /استاني داخل) مرغ حمل جهت یخ پودر از استفاده یا مرغ پوشاني یخ-2

 .باشد نمي

  حاوی های كارتن و بوده سلسیوس درجه (- 18) برودت دارای باید منجمد مرغ نگهداری سردخانه 3-

 .برسد ها بسته تمامي به سالن برودت تا شود چیده طوری مناسب طور به پالت در منجمد مرغ

  و ها بسته نمودن باز و شود بندی بسته طیور، صنعتي های كشتارگاه در باید مرغ خوراكي اندرونه 4-

 .باشد مي ممنوع فله شكل به آن عرضه

 باشد مي ممنوع دامي خام های فرآورده سایر با تازه مرغ توام حمل 5-

 .باشد داشته وجود خونابه یا آب نباید منجمد یا تازه مرغ گوشت بندی بسته داخل در 6-

  برابر مربوطه گذاری نشانه دارای و نخورده دست سالم، های بسته در باید منجمد یا تازه مرغ گوشت7-

 .گردد عرضه ضوابط

  .گردد استفاده منجمد مرغ بندی بسته جهت شفاف غیر نایلون از نباید 8-

  نمي مجاز عرضه مراكز در (آن امثال و كباب جوجه تهیه كردن، قطعه قطعه) مرغ گوشت فرآوری 9-

 .است بالمانع آن حضور در و مشتری درخواست به بنا فقط و باشد

 .باشد مي بالمانع است بهداشتي پروانه دارای كه بندی بسته شده فرآوری گوشتي محصوالت عرضه :تبصره

  قرمز گوشت نکات بهداشتی درعرضه  و نگهداری --

  .گردد انجام آن حضور در و مشتری درخواست به بنا باید عرضه مراكز در كرده چرخ گوشت تهیه -1

 .باشد مي بالمانع است بهداشتي پروانه دارای كه بندی بسته كرده چرخ گوشت عرضه :تبصره
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  .باشد داشته وجود خونابه یا آب نباید (منجمد /زه)تاقرمز هكرد چرخ گوشت بندی بسته داخل در 2-

 از گوشت شدن لزج و نرم)باشد نرم و لزج نباید و بوده خود طبیعي سفتي و قوام دارای باید گوشت 3-

 (.است گوشت كلي فساد عالئم

 باشد تعفن یا ترشیدگي بوی نظیر طبیعي غیر بوی فاقد و باشد طبیعي كامالً باید گوشت بوی 4-

  باشد نامطبوع بوی فاقد و بوده طبیعي رنگ به و سفت باید گوشت چربي 5-

 باشد نداشته چروكیده و خشک حالت و بوده طبیعي رطوبت دارای باید گوشت سطح6-

  لزج و لیز آن سطح و كرده حفظ را خود طبیعي قوام باید انجماد رفع از پس منجمد، قرمز گوشت7-

 .نباشد

  .باشد مي ممنوع یخچال از خارج در آن امثال و گاو،گوسفند جمله از دام الشه و شقه نگهداری -8-

 صورت به و باشد شده منجمد آب یا خونابه خارجي، مواد فاقد باید منجمد گوشت بندی بسته داخل -9-

 .برسد كننده مصرف دست به منجمد كامال

 (خاكستری تا گچي سفید رنگ با هایي لكه) انجماد از ناشي سوختگي آثار فاقد باید منجمد گوشت10-

 .باشد زدگي قارچ یا و

  دريايی خوراکی محصوالت و میگو ماهی، گوشت نکات بهداشتی درعرضه  و نگهداری --

  بوی و باشد داشته خود به مخصوص طبیعي رنگ باید عرضي برش و مقطع در شور ماهي گوشت 1-

 .باشد نداشته نامطبوع و طبیعي غیر

 آید در خمیر بصورت انگشتان مالش زیر و فشار اثر در نباید شور ماهي گوشت 2-

  مخصوص طبیعي رنگ و براق سفت، مقطع دارای آن گوشت باید دودی ماهي بریدن هنگام در 3-

 .باشد نامطبوع بوی فاقد و محكم آن ای سینه های باله و باشد داشته

  گوشتي و مالیم بویي دارای تازه میگوی)باشد رنگ تغییر و زننده بوی نوع هر فاقد باید سالم میگوی 4-

 (.است لزجي و لیزی حالت فاقد آن گوشت یا پوسته و است قوام با

  .شود دیده آن گوشت یا پوسته روی بر سیاه نقطه یا لكه گونه هیچ نباید تازه میگوی 5-

  پشتي عضالت روی بر نشانه انگشت فشار با كه باشد ارتجاعي حالت دارای باید سالم ماهي گوشت 6-

 .نماند باقي عضالت روی بر انگشت فشار از ناشي رفتگي فرو اثر ماهي فقرات ستون اطراف

  .باشد موكوس بدون و روشن قرمز باید سالم و تازه ماهي در ها آبشش 7-

  داخل بدن، پوست روی از بو تشخیص)باشد طبیعي غیر و نامطبوع بوی هرگونه فاقد باید تازه ماهي 8-

 .(گیرد انجام دهان داخل و ها برانشي

  شفاف قرنیه و روشن مردمک با و برآمده كامال و محدب براق، ها چشم باید سالم و تازه ماهي در9-

 .باشد

 آبزیان بهداشتي، شرایط در بتوانند كه باشند هایي ویترین به مجهز باید تازه آبزیان عرضه محل 10-

 بین صفر آن دمای كه دار یخچال های ویترین در تازه آبزیان عرضه امكان چه اگر)نمایند عرضه یخ كنار در را تازه

 های بهداشتي ویترین در یخ كنار در تازه آبزیان گردد مي توصیه ولي دارد وجود نیز باشد مي سلسیوس درجه 4 تا

 .(گردد عرضه

  گردد اتخاذ ترتیبي باید گردند مي عرضه بهداشتي های ویترین در یخ كنار در تازه آبزیان چنانچه11-

 .باشد داشته وجود آبزی اطراف و بین در یخ پودر كافي میزان مواقع تمامي در كه

  زمان این البته) باشد مي روز 7 یخ كنار در صید زمان از تازه آبزیان نگهداری زمان مدت حداكثر12-

 (.است متفاوت آن امثال و نگهداری شرایط ماهي، نوع به توجه با

  .باشند مشخصات برچسب دارای بایستي شوند، مي عرضه بندی بسته و تازه صورت به كه آبزیاني 13-
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 برچسب و بندی بسته بدون توانند مي گردند مي عرضه فرآوری گونه هر بدون و تازه صورت به كه آبزیاني 14-

 .گردند نگهداری كافي یخ پودر مجاور حتماً بایستي آبزیان این .گردند عرضه

  كامل رویت از قبل عرضه محل در (آن امثال و كردن فیله بندی، قطعه ) شده فرآوری ماهي عرضه 15-

 .است ممنوع عرضه محل در ماهي قبلي فرآوری یا مشتری توسط ماهي

 باشد مي ممنوع تازه ماهي عنوان به آن عرضه و منجمد ماهي زدایي یخ -16

 گردد جدا آب مخزن سطح در شده تولید كف باید زنده ماهي عرضه مراكز در 17-

  .باشد نمي مجاز نگهداری مدت طول در و مخزن داخل در دادن غذا زنده، ماهي عرضه مراكز در 18-

  تماس از و گردد نگهداری مناسب محل در باید صید مخصوص ادوات زنده، ماهي عرضه مراكز در19-

 .گردد جلوگیری آلوده سطوح با

 گندزدایي و شستشو قابل و صاف سطح دارای باید ماهي، صید مخصوص ظروف زنده، ماهي عرضه مراكز در 20-

 .باشد داشته آب خروج مجرای و بوده

 

 است ممنوع اكیداً آب داخل در شده تلف ماهي فروش و عرضه زنده ماهي عرضه مراكز در -21

 .(است پریده رنگ آب در شده تلف ماهي آبشش)

 مرغ تخم و نگهداری بهداشتی درعرضه ،حمل ونقلنکات  --

 بهداشتي پروانه شماره باید خوراكي، های مرغ تخم حاوی های كارتن یا و ها شانه ها، بسته روی بر-1

 .شود گذاری برچسب یا چاپ ، 219 شماره ملي استاندارد در شده نوشته های نشانه بر عالوه مرغداری واحد

 و ماه روز، به) تولید تاریخ و تولیدی واحد تجاری عالمت یا نام باید خوراكي مرغ تخم عدد هر روی2-

 .شود درج ،(سال

 خوراكي قرار های مرغ تخم مجاورت و نزدیكي در پرتقال و نارنج سیر، پیاز، مانند موادی نباید سردخانه در-3

 (كند مي جذب را مختلف بوهای آساني به و بوده حساس بو جذب به نسبت مرغ)تخم گیرد

 

 گرم فصول در و گرمسیری مناطق طوالني، های مسافت برای تازه خوراكي های مرغ تخم ترابری در-4

 در)دار سردخانه های قطار،كامیون دار سردخانه های واگن :مانند دار، سردخانه مجهز نقلیه وسایل از باید سال،

 .شود استفاده ،(سلسیوس درجه 7 تا 0 دمای

 

 استفاده وانت، یا كامیون از توان مي كوتاه، های مسافت برای تازه خوراكي های مرغ تخم ترابری در -5

 .نمود

 این مجاز فروش و عرضه مراكز در گذاری تخم زمان از پس تازه خوراكي های مرغ تخم چنانچه-6

درصد،  80 تا 70 نسبي رطوبت در و سلسیوس درجه 15 تا 10 دمای در را ها آن توان مي گردد توزیع فرآورده

سردخانه  در سازی ذخیره از بعد مرغ تخم چنانچه اینصورت غیر در .كرد نگهداری هفته 2 مدت برای حداكثر

 .شود نگهداری سلسیوس درجه 7 حداكثر دمای در عرضه مراكز در باید گردد منتقل عرضه مراكز به صفر باالی

 

 طبخ به نیاز كه غذایي مواد بخصوص غذایي مواد در ترک دارای یا شكسته های مرغ تخم از استفاده -7

 .است ممنوع ساالد برای استفاده مورد سس یا خامه مانند ندارد

 .باشد معتبر پروانه دارای باید شود مي استفاده پاستوریزه مرغ تخم از چنانچه-8

 نشده فرآوری مرغ تخم زرده و سفیده رنگ مطابق باید شده پاستوریزه مرغ تخم زرده و سفیده رنگ-9

 .باشد

 مطابقت 13248 شماره ملي استاندارد در مندرج مشخصات با باید پاستوریزه مرغ تخم مشخصات 10-

 .باشد داشته
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 است ارتباط در خوردن آماده غذایي مواد با كه سطوحي روی بر خام مرغ تخم دادن قرار از باید11-

 .گردد خودداری

 

 خطرناك بالقوه غذائی موادی نگهداری  دما   

درجه  60 تا 5 بین دمای) خطرناک دمای محدوده در ساعت دو از بیش نباید خطرناک بالقوه غذائي مواد

 درجه سلسیوس 60 از باالتر دمای در یا سلسیوس درجه 5 از تر پایین دمای در باید و گردد نگهداری (سلسیوس

 .گردد نگهداری

 
 

  :( غذايی مواد ايمنی حفظ برای دما /زمان کنترل) خطرناك بالقوه غذايی مواد

 كنترل به نیاز ها آن از ناشي سم تولید و ها میكروارگانیسم رشد از جلوگیری و ایمني حفظ برای غذایي كه مواد

تخم  لبني، محصوالت یا شیر آن از بخشي یا تمام در كه موادی بر است مشتمل مواد این .دارند و دما زمان

 های میكروارگانیسم رشد از حمایت به قادر كه دیگر دهنده تشكیل مواد از یک هر یا ماهي، مرغ، مرغ،گوشت،

 كمتریا 85/0 آبي فعالیت دارای و تر پایین یا 6/4 آنpH  كه غذاهایي .دارد وجود باشند سم مولد یا زا بیماری

 .شوند نمي غذایي مواد از دسته این مشمول هستند

 

 شرايط و مدت نگهداری موادغذايی

 محل نگهداری نگهداری دمای زمان نگهداری مدت نام محصول رديف

 خارج و داخل يخچال دمای محیط ماه 3حداکثر  شیراسترلیزه 1

 داخل يخچال 1-4 روز 3حداکثر  شیر پاستوريزه 2

 داخل يخچال 1-4 ماه 3حداکثر  شیر کاکائو استرلیزه 3

 داخل يخچال 1-4 ماه 3حداکثر  خامه استرلیزه 4

 داخل فريزر زير صفر حداکثر يکسال کره پاستوريزه 5

 داخل يخچال 1-4 حداکثر يکسال کشک مايع 6

 داخل فريزر زيرصفر يکسال بستنی 7

 يخچال داخل 1-6 ماه 3 دوغ 8

 يخچال داخل 1-6 روز 30 ماست 9
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 يخچال داخل 1-4 ماه 6 پنیر 10

 فريزر داخل زير صفر ماه 6 پنیر پیتزا 11

12 
کشک تهیه شده از 

 ماست
 يخچال داخل 1-6 روز 4

 يخچال داخل 1-6 روز 40 پنیر خامه ای 13

 دمای محیط سال 2 انواع رشته و ماکارونی 14
در محیط خشک و 

 خنک نگهداری شود

15 
 –برنج  –انواع آرد گندم 

 غالت و حبوبات
 دمای محیط ماه 12-8

 و خشک محیط در

 شود نگهداری خنک

 محل نگهداری نگهداری دمای نگهداریزمان  مدت نام محصول رديف

 دمای محیط يکسال انواع آرد سوخاری 16
 و خشک محیط در

 شود نگهداری خنک

 دمای محیط سال2 سوپ های خشک 17
 و خشک محیط در

 شود نگهداری خنک

 دمای محیط يکسال قهوه –پودر کاکائو  18
 و خشک محیط در

 شود نگهداری خنک

 يخچال داخل 1-3 روز 3حداکثر  شیرينی ها 19

 دمای محیط روز 8-18 پودر غذای فوری 20
 و خشک محیط در

 شود نگهداری خنک

 محیط دمای ماه 1-2 کیک 21
 و خشک محیط در

 شود نگهداری خنک

 محیط دمای ماه 2 کلوچه 22
 و خشک محیط در

 شود نگهداری خنک

 محیط دمای ماه 6 پفک 23
 و خشک محیط در

 شود نگهداری خنک

 فريزر داخل -18 ماه 6 همبرگر 24
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25 
 گوشت چرخ شده

 گوشت چرخ شده

 ساعت 12

 ماه 3

4-0 

18- 

 داخل يخچال

 فريزر داخل

26 

قطعات گوشت گاو بسته 

 بندی شده

قطعات گوشت گاو بسته 

 بندی شده

 روز 3-2

 

 ماه 9

4-0 

18- 

 

 يخچال داخل

 فريزر داخل

 محل نگهداری نگهداری دمای زمان نگهداری مدت نام محصول رديف

 يخچال داخل 0-4 روز 3 گوشت مرغ تازه 27

 فريزر داخل -18 ماه 7-12 گوشت طیور 28

 يخچال داخل  روز 1-2 ماهی تازه 29

 فريزر داخل -18 ماه 3 ماهی پر چرب 30

 فريزر داخل -18 ماه 4-5 ماهی کم چرب 31

 يخچال داخل 0-4 ماه 1 سوسیس و کالباس 32

 داخل محیط دمای محیط سال 2 کنسروکمپوست و  33

 محیط داخل محیط دمای ماه 6 نوشابه های گازدار 34

 دمای محیط سال 2 گالب و عرقیات گیاهی 35
دور از تابش مستقیم 

 آفتاب

 سال 2 آب میوه جات 36
دمای محیط و 

 يخچال
 در جای خنک

 دمای محیط و يخچال -18 ماه 6 بستنی يخی 37

 محیط داخل محیط دمای ماه 12ماه تا  9 شربت پرتقالی 38

39 
 –شربت سکنجبین 

 شربت آلبالو
 محیط داخل محیط دمای سال 2

 محیط داخل محیط دمای ماه 6 انواع سس قرمز 40
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 سال 2 مربا و شربت 41

دمای محیط و پس از باز کردن درب داخل 

 يخچال

 

 نگهداری دمای زمان نگهداری مدت نام محصول رديف

 سال 4 سرکه 42
 داخل درب کردن باز از پس و محیط دمای

 يخچال

 سال 2تا  5/1 ترشیجات و شورجات 43
 داخل درب کردن باز از پس و محیط دمای

 يخچال

 سال 1 آبلیمو و آبغوره 44
 داخل درب کردن باز از پس و محیط دمای

 يخچال

 سال 2 رب انار 45
 داخل درب کردن باز از پس و محیط دمای

 يخچال

 سال 2 رب گوجه فرنگی کنسرو 46
 داخل درب کردن باز از پس و محیط دمای

 يخچال

 محیط دمای سال 2 ادويه جات 47

 و خشک محیط در

 نگهداری خنک

 شود

 محیط دمای سال 2 لواشک 48

 و خشک محیط در

 نگهداری خنک

 شود

 محیط دمای سال 1 مواد پرك 49

 و خشک محیط در

 نگهداری خنک

 شود

 محیط دمای سال 2 چای 50

 و خشک محیط در

 نگهداری خنک

 شود
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 محل نگهداری نگهداری دمای زمان نگهداری مدت نام محصول رديف

 محیط دمای  چیپس 51

 و خشک محیط در

 نگهداری خنک

 شود

 محیط دمای سال 1 حبوبات 52

 و خشک محیط در

 نگهداری خنک

 شود

53 
 –گردو  –پودر نارگیل 

 بادام
 1-6 سال 1

 و خشک محیط در

 نگهداری خنک

 شود

 محیط دمای سال 2 پودر ژله 54

 و خشک محیط در

 نگهداری خنک

 شود

 داخل يخچال محیط دمای روز 3-5 سبزی خام بسته بندی 55

 محیط دمای سال 2-3 عسل 56

 و خشک محیط در

 نگهداری خنک

 شود

 محیط دمای سال 1 خشکبار 57

 و خشک محیط در

 نگهداری خنک

 شود

58 
بیسکويت و بیسکويت 

 کرمدار
 محیط دمای ماه 12-6

 و خشک محیط در

 نگهداری خنک

 شود

 

 

 محل نگهداری نگهداری دمای زمان نگهداری مدت نام محصول رديف

 و خشک محیط در محیط دمای سال 1 نمک يددار 59

 نگهداری خنک
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 شود

 محیط دمای سال 1 شکالت 60

 و خشک محیط در

 نگهداری خنک

 شود

 محیط دمای سال 2 ذرت کامل –جو  –گندم  61

 و خشک محیط در

 نگهداری خنک

 شود

 محیط دمای سال 1 موسیر خشک 62

 و خشک محیط در

 نگهداری خنک

 شود

63 
 تخم مرغ

 تخم مرغ

 هفته 4-3

 هفته 1

6-4 

20-18 

 داخل يخچال

 خارج از يخچال

 محیط دمای سال 2 روغن جامد 64

 و خشک محیط در

 نگهداری خنک

 شود

 محیط دمای سال 1 روغن مايع 65
دور از تابش آفتاب 

 نگهداری شود

66 
سبزی آشی منجمد 

 )سرخ نشده(
 داخل فريزر -18 سال 1

67 
سبزی خرده شده )سرخ 

 شده(
 فريزر داخل -18 سال 1

 فريزر داخل -18 ماه 6 پیتزا منجمد 68
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 طیمح بهداشت

ها را در میان گردد كه انسانمي -غیرزنده، مادی و غیرمادی زنده و  -محیط شامل عوامل خارجي 

 گرفته است.

 تقسیم شده است:جزء به سه 

 ( فیزیكي: آب، هوا، خاک، مسكن، فاضالب، پرتوها و...1

 ها و حیوانات.ها، حشرات، موشها، ویروس( بیولوژیكي: زندگي گیاهي و حیواني شامل باكتری2

 درآمد و اشتغال، مذهب و غیره.( اجتماعي: آداب و رسوم، 3

بهترین تعاریف بهداشـت، كـه   است. یكي از « علم حفاظت از سالمتي"در لغت، بهداشت به معنای 

، عبارت است از: بهداشت شیوه و كیفیتي از زندگي است شدبنیاد ملي بهداشت آمریكا ارایه توسط 

 شود.مي خالصهپاک  جامعهپاک و تجارت پاک، محله پاک،  كه در خانه

 "عبارت است از:  براساس تعریف سازمان جهاني بهداشت« بهداشت محیط»اصطالح همچنین      

 بهداشـت اثرات زیانباری بر توسعه فیزیكي، ، كه هادر محیط فیزیكي انسان يعوامل تمام آن كنترل 

 بقاء انسان دارد.و 

سـبب ارتقـاء   ای اسـت كـه   گونـه شناختي، بهشرایط بوم و حفظ محیط ایجاد بهداشتهدف از      

نفر در كشورهای درحال میلیون 2، بیش از 1990ها گردد. در سال  از بیماری بهداشت و پیشگیری

لیـون نفـر بـه دلیـل نداشـتن      می 2توسعه در اثرعدم دسترسي به آب آشامیدني سالم و نزدیک بـه  

 سیستم دفع مدفوع، جان خود رااز دست دادند.

  آب آشامیدني سالم و بهداشتي است. تامینهای بهداشت عمومي مراقبتعوامل  مهم دریكي از      

میلیون نفر در جهان بـه آب آشـامیدني   884 قلسازمان ملل متحد، حدا 2010آمار سال سبراسا [

این سازمان همچنین تخمین مي زند كه سـاالنه مـرگ حـداقل یـک و نـیم      سالم دسترسي ندارند. 

به دلیل عوارض ناشـي از آلـودگي آب یـا عـدم وجـود شـبكه        میلیون كودک زیر پنج سال در دنیا

 فاضالب مناسب است.

 20دبیركل سازمان ملل متحد در پیامي به مناسـبت روز جهـاني آب، از افـزایش    ، 2011در سال  

درصدی شمار ساكنان شهرهایي كه در خانه هایشان به شیر آب دسترسي نداشته و از ابتدایي ترین 

 .وم هستند، خبر دادامكانات بهداشتي محر
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 نهم:فصل 

قوانین ومقررات مرتبط  به بهداشت محیط وبهداشت 

 (ويژه افرادصنفی)موادغذايی

 فهرست مطالب 

  اهداف درس 

 مفدمه و اصول بهداشت محیط 

  قانون موادخوردنی، آشامیدنی،آرايشی و بهداشتی، 13قانون اصالح ماده 

  قانون موادخوردنی، آشامیدنی،آرايشی و بهداشتی، 13آيین نامه اجرايی قانون اصالح ماده 

  دستورعمالجرايیبازرسیبهداشتیازمراکزتهیه،تولید،توزيع،نگهداری،حملونقلو

 (18039209فروشموادخوردنیوآشامیدنی )کد دستورالمل 

 لید، توزيع، نگهداری، حمل دستورالعمل اجرايی رسیدگی به تخلفات بهداشتی  مراکز تهیه، تو

 و نقل و فروش مواد خوردنی ،آشامیدنی، آرايشی، بهداشتی  و اماکن عمومی

  قانون اصالح قانون نظام صنفی کشور   27و 17و  2ماده 
 مرتبطبهبهداشتمحیطوبهداشتموادغذايی(  قانون مجازات اسالمی( 

  (20) بند وظايف شهرداری  -55ماده 

  ارتباط با مسائل بهداشتیوظايف شوراها در از 

  قانون سازمان دامپزشکی کشوراز 

 و آينن نامه اجرايی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات 

  مت و داروهای الها و اقدامات آسیب رسان به سال،فهرست کا) برنامـه پنجم توسعه37مـاده

 (با احتمال سوء مصرف

 

 

 

  اهداف درس 
 (آنچه فراگیر بايد بداند،پس از گذراندن اين درس ،بتواند : )انتظار می رود که فراگیرنده 

قانون موادخوردنی، آشامیدنی،آرايشی و بهداشتی شرح دهد  13روند اجرای قانون اصالح ماده  (1

. 

قانون موادخوردنی،  13وظايف افراد صنفی در آيین نامه اجرايی قانون اصالح ماده  (2

 آشامیدنی،آرايشی و بهداشتی شرح دهد .



204 

 

وه اجرايیبازرسیبهداشتیازمراکزتهیه،تولید،توزيع،نگهداری،حملونقلو نح (3

 فروشموادخوردنیوآشامیدنی بداند 

نحوه رسیدگی به تخلفات بهداشتی  مراکز تهیه، تولید، توزيع، نگهداری، حمل و نقل و فروش  (4

 مواد خوردنی  را بدانند

 را توضیح دهند نظام صنفی کشورقانون اصالح قانون   27و 17و  2وظايف افراد صنفی  در ماده  (5

با افرادصنفی مرتبطبهبهداشتمحیطوبهداشتموادغذايی در   قانون مجازات اسالمینحوه برخورد  (6

 بدانند 

وظايف متقابل  شهرداريها )در محدوه شهر( و  افراد صنفی مرتبط با  (7

 بهداشتمحیطوبهداشتموادغذايی را بدانند 

 بهداشتی را بداند  در ارتباط با مسائل)شهری و روستايی( و افراد صنفی شوراهاوظايف متقابل   (8

در خصوص عرضه فراورده های خام دامی در واحدهای صنفی را سازمان دامپزشکی وظايف  (9

 بدانند 

)و آئین نامه اجرايی آن (را  جامع کنترل و مبارزه ملیبا دخانیاتوظايف افراد صنفی در قانون   (10

 شرح دهند.

سالمت را بدانند  و از میزان جرائم ها و اقدامات آسیب رسان به الفهرست کافی افراد صن (11

 تخلفات مرتبط آگاهی يابند .

 و مقررات بهداشتی  مواد غذايی و اماکن  عمومی را فراگیرد. قوانین.1

 .قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرايشی بهداشتی را فرا گیرد.2

 و توضیح دهد.فصل های ماده سیزده را نام برده 3

 

 

 

 

 دمه و اصول بهداشت محیطقم 
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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   

آن آسایش را برای همگان فراهم آورد این قواعد همان قانوني است كه در زنـدگي اجتمـاعي وضـع    و اجرای صحیح 

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

آن بر اساس یک سری اصول زیر بنایي بنا نهاده شده است. این اصول به طور بهداشت محیط و مكانیسم های ارائه 

 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

 صل دوم:ا

شت محیط، به سه مرحله زماني مربوط میشود . در بهداشت محیط و حرفه ای ، باید   برای اصالح فعالیتهای بهدا

صدمات گذشته تالش گردد، خطرات موجود در زمان حاضر كنترل شود و از بروز مشكالت در آینده جلوگیری 

 بعمل آید.

 اصل سوم:

ني هستند كه در بدترین منازل با شرایط گروه های انساني دارای شرایط نامساعد در داخل اجتماع اغلب كسا

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 :

ح مي باشد این تشریک مساعي و مشاركت به عنوان اصل مهم در پیشرفت بهداشت محیط در یک اجتماع مطر

 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 

ردن مالحظات بهداشت محیط  و حرفه ای در تمام محدوده های سیاسي دیگر به سیاست های جامعه، به حساب آو

 ، مشاركت تمام گروههای اجتماع در برنامه ریزی واجرای سیاست های توسعه پایدار دارای اهمیت میباشند.

 اصل ششم :
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هم اكنون   آلودگي های محیط، مرزها را در خود دیده و ابعاد جهاني پیدا نموده است . مسائل بهداشت محیط

خصوصیات جهاني دارند . بنابراین مشاركت و همكاریهای بین المللي به عنوان یک اصل كلیدی در بهداشت محیط  

 و حرفه ای مطرح میباشد.

 

  قانون موادخوردنی، آشامیدنی،آرايشی و  13قانون اصالح ماده

 بهداشتی،

 
 قانون اصالح ماده

آرایشي و بهداشتيقانون مواد خوردني، آشامیدني،  (13)  

( قانون مواد خوردني، آشامیدني، آرایشي و بهداشتي مصوب سال13ماده ) -ماده واحده  به شرح زیر  1346.4.22

گردداصالح مي : 

ت و تخلف از مقررات بهداشتي نظیر عدم رعایت بهداشت فردی، وضع ساختماني،وسایل كار ممنوع اس - 13ماده 

نقل  ت بهداشتي مربوط به مراكز تهیهو تولید، نگهداری، توزیع، فروش و حمل ومقرراباشد.مستوجب مجازات مي

خلف نامه اجرائي این ماده تعیین خواهد شد. تآئینمواد خوردني، آشامیدني، آرایشي وبهداشتي و اماكن عمومي در

( ریال 500 000)تا پانصد هزار  (25000)ازمقررات مذكور مستوجب مجازاتهای بازدارنده از بیست و پنج هزار

ر سه هتورم )جریمه نقدی به ازای هر مورد نقض مقرراتبهداشتي خواهد بود. میزان مجازاتهای یاد شده بر اساس نرخ

 .سال یک بار( بنا به اعالم بانک مركزی جمهوری اسالمي ایران و تأیید هیأت وزیران قابل افزایشاست

ماده  وزش پزشكي برای نظارت بهداشتي اماكنو مراكز موضوع اینمأموریني كه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آم

ؤول بهداشت محل از مقررات بهداشتي را با ذكرموارد تخلف با تنظیم گزارشي به مسشوند مكلفند تخلفینتعیین مي

تا  نمایدصاحب مركز و یا مسؤولین مربوطه اخطار ميمعرفي نمایند. مسؤول بهداشت محلدر صورت تأیید گزارش به

طیل محل و دستورتعنسبت بهرفع نواقص بهداشتي در مهلت تعیین شده اقدام كند در صورت عدم رفع موارد تخلف،

 نماید و پس از برطرف شدن نواقصو تأیید مسؤول بهداشت محل از واحدمهر و موم و یا الک و مهر آنرا صادر مي

اع مذكور پرونده جهت رسیدگي به دادگاه صالحه ارج تعطیل و فک مهر و موم خواهد شد. درتمام مواردمربوطه رفع

گرددمي . ای مقررات بهداشتي، وظایف و مسؤولیتهای مسؤول بهداشت محل و مأمورین نظارت مدتزمانهای الزم بر

 نامه اجرائي این قانون مشخص خواهددر اجرای این ماده واحدهدر آئینرفع نواقص بهداشتي و سایر امور مربوطه

 .شد

انند توصاحبان مراكز مزبور در صورتي كه اقدامات انجام شده را خالف قانون ومقررات مربوطه بدانند مي - 1 تبصره

نمایندبه مرجع قضائي صالح شكایت . 

مأمورین انتظامي موظفند در تمام مراحل اجرای عملیات بازرسي، تعطیل ومهر و موم یا الک و مهر  - 2تبصره 

وزارت بهداشت، درمانو آموزش پزشكي به عمل آورندبا مأمورین كردن محل، همكاری الزم را . 

گرددنامه اجرائي این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكیتدوین ميآئین - 3تبصره  . 

 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز یكشنبه مورخ سیزدهم آذر ماه

بهتأیید شورای نگهبان رسیده  1379,9,20تاریخ شورای اسالمي تصویب و در یكهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس

 .است

مهدی كروبي -رئیس مجلس شورای اسالمي   
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  قانون  13آيین نامه اجرايی قانون اصالح ماده

 موادخوردنی، آشامیدنی،آرايشی و بهداشتی،
 1379قانون مواد خوردني، آشامیدني، آرایشي و بهداشتي مصوب آذر ماه  13در اجرای تبصره سه قانون اصالح ماده 

دبیر هیات دولت و نامه شماره  24/1/1392مورخ  9256/47439مجلس شورای اسالمي و به  استناد نامه شماره 

آیین نامه اجرایي قانون اصالح ماده  معاونت حقوقي رییس جمهور در خصوص 15/12/91مورخ  250240/18110

شورای عالي سالمت و  18/7/91قانون موادخوردني، آشامیدني،آرایشي و بهداشتي، موضوع تصمیم جلسه مورخ  13

امنیت غذایي و تاكید بر صالحیت قانوني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در ابالغ آن، بدین وسیله آیین 

 ای اجراء ابالغ مي گردد: نامه مذكور به شرح ذیل بر

 فصل اول : تعاریف و كلیات 

 تعاریف :  -الف

 : واژه ها و اصطالحات به كار برده شده در این آیین نامه به شرح ذیل تعریف مي شود:  1ماده 

 . وزارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه ها و دانشكده های علوم پزشكي تابعه. 1

ط: عبارت است از  كنترل عوامل فیزیكي، شیمیایي، بیولوژیكي، رادیولوژیكي و غیر آن، از محیط . بهداشت محی 2

 زندگي كه بر سالمت جسمي، رواني و اجتماعي انسان تاثیر مي گذارند.

. بازرس : فردی است كه با دریافت كارت بازرسي از وزارت، به عنوان بازرس بهداشت شناخته مي شود و به عنوان 3

 قضایي )ضابط خاص( جهت كنترل و نظارت های حوزه موضوع این آیین نامه فعالیت مي نماید. ضابط

. بازرسي: به عمل نظارتي گفته مي شود كه هدف از آن بررسي میزان انطباق شرایط موضوع و محل بازرسي با 4

 قونین، مقررات و الزامات بهداشتي ناشي از ان ها مي باشد.

امیدني آبي است كه عوامل فیزیكي، شیمیایي، بیولوژیكي و رادیولوژیكي ان با ضوابط و . آب آشامیدني : آب آش5

مقررات اعالمي از سوی وزارت مطابقت داشته باشد و مصرف آن عارضه سوئي در كوتاه مدت و یا درازمدت در انسان 

 ایجاد نكند.

فیزیكي، شیمیایي، بیولوژیكي و  . آلودگي آب آشامیدني : آلودگي آب آشامیدني عبارتست از تغییر خواص6

 رادیولوژی آب به گونه ای كه آن را برای مصرف انسان نامناسب یا زیان آور سازد.

. مواد غذایي سالم: غذای سالم یا ایمن، غذایي است كه از مواد اولیه سالم و ایمن تهیه شده باشد و عاری از مواد 7

یر مصرف معمولي در كوتاه یا درازمدت زیاني متوجه بدن انسان زیان بخش و مضر بوده و از نظر بهداشتي در مقاد

 نكند.

. مواد غذایي فاسد: غذایي است كه رنگ، بو، مزه و قوام آن تغییر كرده یا دارای بار میكروبي باال بوده و خوردن آن 8

 باعث صدمه زدن به سالمت مصرف كننده مي گردد.
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به عنوان ماده یا فرآورده ای است كه بتواند به طور انحصاری یا عمده . مواد آرایشي و بهداشتي: یک ماده آرایشي 9

بر قسمت های خارجي بدن انسان شامل اپیدرم)پوست( سیستم مو، ناخن ها، لب ها و اندام های ژنیتال )خارجي(، 

ها در دندان یا اجزای مخاطي حفره های دهاني به منظور پاگیزگي ، معطرسازی یا حافظت و یا نگهداری از آن 

 شرایط مناسب یا تغییر و اصالح ظاهر و یا اصالح نمودن موی بدن استفاده شود.

. نظارت بهداشتي: فرآیند بازرسي، ارزیابي، پایش، ارزشیابي و كنترل عوامل محیطي مي باشد كه به نحوی بر 10

 سالمت انسان اثر گذار است.

 . اماكن عمومي موضوع این آیین نامه : 11

امل: محیط های كار در وزارتخانه ها، موسسات و شركت های دولتي و غیردولتي، شهرداری ها و اماكن عمومي ش

سازمان های وابسته، موسسات و نهادهای غیر دولتي، مراكز بهداشتي درماني ، مراكز آموزشي و  تربیتي و پرورشي، 

مسافربری، وسایل حمل و نقل عمومي پرورشگاه، استخرهای شنا، پایانه های مسافری، راه آهن فرودگاه و قطارهای 

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، 

نتظامي )پادگان ها، مجتمع های مسكوني و منازل سازماني(، مجتمع های بهزیستي ، مسافرخانه مراكز نظامي و ا 

ها، هتل ها، مهمانپذیرها، متل ها، پانسیون ها، مراكز تفریحي و پارک ها، زندان ها ، مراكز نگهداری سالمندان، 

های خدماتي رفاهي و مراكز عرضه اردوگاه ها و مراكز تجمعي، سالن های تئاتر و سینما، فرهنگسراها، مجتمع 

سوخت اپمپ های گاز و بنزین(، مساجد و اماكن متبركه، مراكز خدمات آمبوالنس، سرویس های بهداشتي عمومي، 

 مراكز دفع پسماند و مانند آن ها.

ها، . مراكز بهداشتي درماني: مراكز بهداشتي درماني شامل بیمارستان ها، زایشگاه ها، مطب ها، درمانگاه 1-11

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، 

و پانسمان، آسایشگاه های معلولین، طب هسته ای، مراكز توان بخشي، مراكز جراحي محدود ، بخش های تزریقات 

 فیزیوتراپي، رادیوتراپي، رادیولوژی و مانند آن ها.

. مراكز آموزشي و تربیتي : مراكز آموزشي وتربیتي شامل مدارس، آموزشگاه ها، حوزه های علمیه، دانشكده ها 2-11

ها، مهدهای كودک، روستا مهدها، مهدهای قرآني،  و دانشگاه ها، هنرستان ها، مراكز تربیتي شبانه روزی، ندامتگاه

 مراكز نگهداری معلولین ذهني و مانند آن ها.

. مراكز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش مواد خوردني، آشامیدني، آرایشي و بهداشتي : این 12

مراكز شامل مكان های پذیرایي و تفریحي بین راهي، عطاری، بقالي، خواربارفروشي، رستوران، چلوكبابي، سلف 

ارگاه های شیریني پزی، سوپر ماركت، لبنیات سرویس، تاالر پذیرایي، كافه قنادی، انواع شیریني فروشي و ك

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 

یراب و شیردان، اغذیه و ساندویج، پیتزا، مرغ سوخاری، چایخانه، قهوه خانه، رستوران های سنتي، پزی، جگركي، س

آبمیوه بستني سازی و فروشي، بوفه، میوه و سبزی فروشي، میادین توزیع میوه و تره بار، مراكز طبخ و آبدرخانه 

ازمان های وابسته ، ناتواني ها و انواع وزارتخانه ها، موسسات و شركت های دولتي و غیردولتي ، شهرداری ها و س

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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و سلف سرویس كارخانجات صنعتي، كارگاه ها و كارخانجات و اماكن تولید یخ و آب شرب، پذیرایي، آشپزخانه 

سردخانه های نگهداری مواد غذایي، انبارهای نگهداری مواد غذایي، نبات و آبنبات پزی، قندریزی، حلواسازی، 

گانكس های ثابت و عصاره گیری) آبغوره، آبلیمو ، تهیه ترشیجات و عرقیات (، سبزی خردكني، كانتینرها 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 .

دامي: مراكز، اماكن و واحدهای نگهداری، تكثیر و پرورش دام شامل هر نوع از حیوانات اهلي، طیور،  . اماكن1-12

آبزیان، زنبور عسل، كرم ابریشم، حیوانات آزمایشگاهي و پوستي ،حیوانات باغ وحش، چراگاه ها، مراتع، آبشخورها و 

 صیدگاه ها.

ا، كارخانه ها، مراكز تولید، تهیه، آماده كردن مواد خام دامي، . صنایع وابسته به دام: كشتارگاه ها، كارگاه ه2-12

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.

 ت محل: رئیس مركز بهداشت استان و شهرستان . مسئول بهداش13

. صالحیت بهداشتي : تائیدیه ای است كه وزارت در پاسخ به استعالم برای متقاضیان صدور، تجدید و انتقال هر 14

 فقره پروانه تاسیس یا كسب یامجوز بهره برداری صادر مي كند.

یره در محل ، جمع آوری، حمل و نقل، پردازش و . مدیریت پسماند: كلیه عملیات مربوط به تولید، تفكیک، ذخ15

 بازیافت پسماند مي باشد. 

. بهداشت فردی: عبارتست از رعایت دستورات وعادات بهداشتي و دوری جستن از رفتارها و عادات غیر بهداشتي 16

 ا دچار نشوند.كه باعث مي شود، فرد در معرض عوامل و شرایط بیماری زا قرار نگرفته و به بیماری ناشي از آن ه

. بهداشت مواد غذایي : عبارتست از رعایت كلیه موازین بهداشتي در تمامي مراحل تولید، فرآیند، نگهداری، 17

 حمل و نقل و عرضه مي باشد تا ماده غذایي سالم و با كیفیت به دست مصرف كنندگان برسد.

. بهداشت ساختمان: ویژگي های كمي و كیفي كه تحت آن شرایط، نیازهای جسمي و روحي ساكنین در آن 18

 تامین گردد و نیز از بروز و انتقال بیماری های واگیر و غیرواگیر، ایجاد سوانح و حوادث ناگور، جلوگیری مي شود. 

 لم و بهداشتي است.. بهداشت ابزار و تجهیزات : استفاده از ابزار و تجهیزات سا19

 . موارد بحراني: مواردی است كه عدم رعایت آن به طور مستقیم موجب به خطر افتادن سالمت انسان گردد.20

 . موارد غیر بحراني: مواردی است كه عدم رعایت آن به طور غیرمستقیم بر سالمت انسان اثر دارد.21

یر یا متصدی مراكز و اماكن عمومي و یا ارائه دهنده . خود كنترلي بهداشتي: كنترل و پایش مداوم مالک، مد22

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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ر فواصل . خود اظهاری بهداشتي: اظهار مالک، مدیر یا متصدی مراكز  و اماكن عمومي یا ارائه دهنده خدمات د23

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.

بق دستورالعمل معاونت . كارت بهداشت)معاینه پزشكي(: كارتي است كه برای افراد مشمول این آیین نامه، مطا24

 بهداشت وزارت صادر مي شود. 

. گواهینامه دوره آموزشي بهداشت اصناف : مدركي است كه برای افرادیكه دوره های آموزش مربوطه را در 25

 آموزشگاه بهداشت اصناف مجاز از طرف وزارت با موفقیت سپری نموده اند، صادر مي گردد.

الب مطابق شرایط بهداشتي از قبیل دفع در چاه جاذب، اتصال به شبكه جمع . دفع بهداشتي فاضالب : دفع فاض26

 آوری فاضالب و انواع تصفیه خانه اختصاصي و سایر روش ها مورد تائید وزارت .

. پروانه بهداشتي: پروانه بهداشتي گواهي است كه مطابق قوانین،مقررات و ضوابط توسط وزارت برای مدت معین 27

 صادر مي شود.

سكونتگاه های غیر رسمي: سكونتگاه های غیر رسمي بخشي از بافت شهری هستند كه عمدتاٌ مهاجرین  .28

روستایي و تهیدستان شهری را در خود جای داده اند و بدون مجوز و خارج از برنامه ریزی رسمي و قانوني توسعه 

ها به وجود آمده اند و بطور عمده شهری ) طرح های جامع و تفصیلي ( در درون و خارج از محدوده قانوني شهر 

فاقد سند مالكیت هستند و از نظر ویژگي های كالبدی و برخورداری از خدمات و زیر ساخت های شهری دچار 

 كمبود هستند.

 كلیات :   -ب 

بازرسین در اجرای وظایف این آئین نامه پس از طي دوره آموزشي مورد نظر قوه قضاییه به عنوان ضابط  -2ماده 

یي )ضابط خاص( تلقي و هر گونه تعرض به آن  ها بخاطر انجام وظیفه مشمول قوانین و مقررات مربوط خواهد قضا

 بود.

وزارت مجاز است بازرسین خود را در ارجای وظایف تعیین شده در هر زمان به مراكز و اماكن مشمول این  -3ماده 

دگاه آن ها در مراكز و اماكن ذكر شده مكلف به همكاری آیین نامه اعزام نماید. مالكین، مدیران، متصدیان و نماین

 مي باشند.

وزارت موظف است به منظور كنترل مواد مشمول این آئین نامه از سطح مراكز و  اماكن، نسبت به مجهز  -4ماده 

 نمودن بازرسان خود به تجهیزات سنجش و سایر ابزارها متناسب با فن آوری های روز اقدام نماید.

مراكز و اماكن مشمول این آئین نامه، وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و مراكز دولتي ، خصوصي و  -5ماده 

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.

مراكز نظامي و انتظامي )پادگان ها، مراكز نظامي و انتظامي حساس( موظفند با اخذ تمهیدات الزم نسبت  -6اده م

 به رعایت این آیین نامه اقدام نمایند.

وزارت موظف است جهت كنترل و بازرسي های بهداشتي از پادگان ها ، مراكز نظامي وانتظامي حساس  -7ماده 

 مسئولین مربوطه به عمل آورند.هماهنگي های الزم را با 
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میدیران، متصدیان و شاغلین مشمول ای آئین نامه ملزم به گذراندن دوره آموزی در آزمایشگاه بهداشت  -8ماده 

 اصناف بوده و باید گواهینامه مربوطه را اخذ نمایند.

و فریب مردم شود و  موسسات ارائه خدمات بهداشت محیط حق انتشار آگهي تبلیغاتي كه موجب گمراهي -9ماده 

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.

از وزارت مجوز  كلیه رسانه های گروهي برای درج آگهي های مرتبط با خدمات بهداشت محیط باید -10ماده 

 دریافت نمایند.

عرضه و فروش مواد مشمول این آیین نامه كه فهرست آن توسط وزارت اعالم مي گردد به صورت دوره  -11ماده 

 گردی ممنوع است.

وزارت حداكثر یكسال پس از تصویب این آیین نامه ترتیبي اتخاذ خوهد كرد تا حداقل سالي یكبار نتیجه  -12ماده 

ر انجام شده از مراكز و اماكن مشمول این آیین نامه را به نحو مقتضي برای اطالع عموم مردم و انجام سه بازرسي آخ

 رتبه بندی بهداشتي از طرق مختلف منتشر نماید. 

نحوه اطالع رساني، رتبه بندی بهداشتي واعالم آخرین وضعیت بهداشتي را معاونت بهداشت وزارت تعیین  -تبصره

 مي نماید.

معاونت بهداشت وزارت موظف است حداكثر طي مدت سه ماه از تاریخ تصویب و ابالغ این آئین نامه  -13ماده 

 نسبت به تهیه دستورالعمل ها، چک لیست ها، ضوابط و راهنماهای اجرایي اقدام نماید.

 ود.تهیه چک لیست های اختصاصي مرتبط با واحدهای صنفي با همكاری شورای اصناف كشور خواهد ب -14ماده 

تهیه چک لیست های اختصاصي مرتبط با فروشگاه های گوشت قرمز و سفید )عمده و خرده فروشي(،  -15ماده 

فرآورده های خوراكي آبزیان، میگو، طیور ، آالیش خوراک دامي و مواد پروتئیني، با همكاری سازمان دامپزشكي 

 كشور خواهد بود.

محصوالت و فرآورده های خام دامي به منظور اعمال كنترل و تهیه چک لیست های اختصاصي مرتبط با  -16ماده 

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 

 خواهد بود. وزارت

 فصل دوم : شمول آئین نامه 

كلیه خدمات و عوامل محیطي، بهداشت فردی، بهداشت ساختمان و ابزار و تجهیزات كلیه مراكز و اماكن  -17ماده 

( ماده یک و همچنین بهداشت موادخوردني، آشامیدني، آرایشي 12( و )11مشمول این آئین نامه موضوع بندهای )

ید تا مصرف كه بازرسین مكلف به بازرسي به منظور كنترل تاثیرات سوء آن مي باشند. و بهداشتي بعد از تول

 مشمول این آئین نامه مي باشند.

نظارت و كنترل اماكن دامي و صنایع وابسته به دام از نظر بهداشت فرآورده، ساختمان و تجهیزات بر  -18ماده 

ط و مقررات عمومي بهداشت ساختمان و تجهیزات را عهده سازمان دامپزشكي كشور است وزارت موظف است ضواب

 جهت اعمال در چک لیست های مربوط به سازمان دامپزشكي كشور اعالم نماید.
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 18. وزارت موظف است بر رعایت بهداشت فردی و سایر موارد بهداشت محیطي جز موارد مندجر در ماده 19ماده 

 د.در اماكن دامي و صنایع وابسته به دام نظارت نمای

نظارت و كنترل فرآورده های خام دامي در مراكز عرضه،توزیع و طبخ این فرآورده ها بر عهده سازمان  -20ماده 

دامپزشكي كشور و نظارت وكنترل بهداشتي این مراكز بر عهده وزارت مي باشد، وزارت و سازمان دامپزشكي كشور 

 مي نمایند. در تدوین ضوابط و مقررات بهداشتي مربوط با یكدیگر همكاری

( ماده یک كه واجد یا فاقد پروانه بهره برداری، كسب و یا 12( و )11كلیه مراكز و اماكن موضوع بندهای ) -21ماده 

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 

وزارت به منظور حفظ سالمت عمومي ملكف است كلیه مراكز و اماكن مشمول این آئین نامه را از نظر  -22ه ماد

تطبیق بهداشت فردی، بهداشت مواد غذایي، بهداشت ساختماني و بهداشت ابزار و تجهیزات با موازین بهداشتي 

هداشتي ، مراتب را به دستگاه اجرایي مربوط تحت نظارت مستمر قرار دهد و در صورت مشاهده نواقص و مشكالت ب

 مرتبط، مدیران، مالكان و متصدیان مراكز و اماكن عمومي ابالغ نماید. 

مسئولیت پیگیری و اقدام تا رفع كامل نواقص بهداشتي بعهده مالک ، مدیر یا متصدی مراكز و اماكن  -23ماده 

 مربوط خواهد بود.

و مراكز مشمول این آئین نامه موظفند از خدمات دانش آموختگان  مالكین، مدیران و متصدیان اماكن -24ماده 

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 

پزشكي كشور، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ، وزارت آموزش و پرورش و وزارت صنعت، معدن و تجارت دام

 مشخص خواهد شد، استفاده نمایند.

مالكین مدیران و متصدیان مراكز و اماكن مشمول این آیین نامه موظفند به ترتیبي كه توسط معاونت  -25ماده 

مشخص خواهد شد  24ف كشور و دستگاه های اجرایي نامبرده در ماده بهداشت وزارت با همكاری شورای اصنا

 شرایط بهداشتي و بهسازی محل فعالیت خود را بر اساس ضوابط ابالغي معاونت بهداشت وزارت اظهار نمایند.

مراكز و اماكن مشمول این آئین نامه كه دارای حداقل یک مورد نقص بحراني بوده و طي انجام بازرسي  – 26ماده 

 ساعت بطور موقت تعطیل خواهند شد. 48در محل قابل رفع نمي باشد تا رفع كامل نواقص، قسمت مربوطه به مدت

ن مذكور تا رفع كامل نواقص ساعت بر طرف نگردد، مكا 48در صورتي كه نواقص بحراني ظرف مدت  -27ماده 

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، 

 منظور انجام اقدامات اصالحي صادر مي نماید. مدیر یا متصدی اجازه فک پلمپ موقت را به

روز برطرف نگردد، مكان مذكور تا  60در رابطه با نواقص غیر بحراني در صورتي كه این نواقص حداكثر تا  -28ماده 

 رفع كامل نواقص تعطیل خواهد شد.
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و موم یا الک و مهر  مامورین انتظامي موظفند در تمام مراحل اجرای عملیات بازرسي، تعطیل و مهر -29ماده 

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. 

و اعزام مي شوند مكلفند بازرسیني كه برای نظارت بهداشتي اماكن و مراكز مشمول این آیین نامه تعیین  -30ماده 

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 

بهداشتي در مهلت تعیین شده اقدام كنند  و در صورت عدم رفع  روز نسبت به رفع نواقص 60حداكث ظرف مدت 

ساعته، دستور تعطیلي محل و مهر و موم و یا الک و مهر آن را بدون  48موارد تخلف، بعد از صدور اخطار تعطیل 

حكم مراجع قضایي صادر نماید و پس از طرف شدن نواقص و تائید مسئول بهداشت محل از واحد مربوطه رفع 

و فک مهر  و موم خواهد شد. مسئول بهداشت محل به منظور رفع نواقص بهداشتي با اخذ تعهدنامه   تعطیل

 محضری از مالک، مدیر یا متصدی اجازه فک پلمپ موقت را به منظور انجام اقدامات اصالحي صادر مي نماید.

مه ، فاقد مجوزهای الزم از یازرسین در صورت مشاهده مواد تاریخ مصرف گذشته مشمول این آئین نا  -13ماده 

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 

ند مطابق نظر كارشناسي راساً به تهیه صورت مجلس و با رضایت صاحب كاال ارزش حدكثر تا پنج میلیون ریال باش

معدوم نمایند و یا با رعایت اصول بهداشتي برای مصارف دامي با مجوز سازمان دامپزشكي كشور و موارد مصارف 

رزش بیش از غیرمستقیم انساني با مجوز ارگان های ذیصالح ارجاع دهند. و در صورت عدم رضایت صاحب كاال و یا ا

پنج میلیون ریال، پرونده متخلف منضم به  كلیه مستندات توسط مسئول بهداشت محل به مراجع قضایي جهت 

 بررسي  و اقدام مقتضي ارسال خواهد شد.

استفاده از آب آشامیدني در مراكز و اماكن مشمول این آئین نامه الزامي است و آب مصرفي باید مورد  -32ماده 

 شد.تائید وزارت با

مالكین، مدیران و متصدیان كلیه مراكز و اماكن مشمول این آئین نامه مكلفند فاضالب تولیدی واحد خود  -33ماده 

 را به طریق بهداشتي مورد تائید وزارت دفع نمایند.

ود مالكین، مدیران و متصدیان كلیه مراكز و اماكن مشمول این آئین نامه مكلفند پسماند، تولیدی واحد خ -34ماده 

 را به طریق بهداشتي مورد تائید وزارت دفع نمایند.

مالكین، مدیران و متصدیان كلیه مراكز و اماكن مشمول این آئین نامه مكلفند بنحوی فعالیت واحد خود  -35ماده 

 را مدیریت نمایند كه منجر به آلودگي هوا و آلودگي صوتي نشود.

و اماكن مشمول این آئین نامه موظف به رعایت قوانین و مقررات  مالكین، مدیران و متصدیان كلیه مراكز -36ماده 

مربوط به دخانیات از نظر شرایط فروش، ممنوعیت مصرف كاركنان، ممنوعیت مصرف عمومي و اطالع رساني 

 مناسب مي باشند.

زم به منظور مالكین، مدیران و متصدیان كلیه مراكز و اماكن مشمول این آئین نامه مكلفند تمهیدات ال -37ماده 

 مبارزه با حشرات جوندگان و جانوران موذی را اتخاذ نمایند.

مالكین، مدیران و متصدیان كلیه مراكز و اماكن مشمول این آئین نامه مكلفند نقشه ساختمان واحد خود  -38ماده 

 را به منظور انطباق با موازین بهداشتي قبل از اجراء به تایید وزارت برسانند.
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یت مقررات بهداشتي برای مراكز و اماكن مشمول این آئین نامه نظیر رعایت بهداشت محیط، بهداشت رعا -39ماده 

 ساختمان، بهداشت ابزار و تجهیزات و وسایل حمل و نقل كه توسط وزارت اعالم مي شود الزامي است.

یه مراكز و  اماكن رعایت بهداشت موادغذایي و بهداشت فردی برای مدیران، متصدیان و كاركنان كل -40ماده 

 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.

 ل چهارم : پروانه و صالحیت بهداشتي فص

اشخاص حقیقي و حقوقي متقاضي فعالیت در زمینه خدمات بهداشت محیط نظیر مشاوره بهداشت محیط  -41ماده 

فعالیت های مرتبط با خودكنترلي و خود اظهاری بهداشتي ، بي خطر سازی و مدیریت پسماند آموزشگاه بهداشت 

 و یا تعاوني باید از وزارت پروانه فعالیت اخذ نمایند. اصناف، اعم از بخش دولتي، خصوصي

فعالیت شركت ها و موسسات ارائه دهنده خدمات فوق باید زیرنظر فرد یا افراد واجد شرایط بعنوان   -1تبصره 

 مسئول فني انجام شود.

ت وزارت اعالم شرایط و نحوه صدور پروانه فعالیت و مسئول فني طبق ضوابطي است كه معاونت بهداش -2تبصره 

 خواهد نمود.

مراجع صادر  كننده پروانه تاسیس ، بهره برداری و كسب مراكز و اماكن مشمول این آئین نامه موظفند  -42ماده 

 قبل از صدور پروانه، صالحیت بهداشتي معتبر را كه توسط وزارت صادر شده است از متقاضي دریافت نمایند.

 مشمول این آیین نامه باید پروانه بهداشتي از وزارت دریافت نمایند. كلیه شبكه های توزیع مواد -43ماده 

شرایط و نحوه صدور این پروانه بهداشتي طبق ضوابطي است كه معاونت بهداشت وزارت اعالم خواهد  – 1تبصره 

 نمود. 

زشكي كشور صدور پروانه بهداشتي وسایل حمل و نقل محصوالت و موادخام دامي بر عهده سازمان دامپ -2تبصره 

 مي باشند. 

كیوسک ها و واحدها ی سیار و ثابت عرضه كننده مواد غذایي باید پروانه بهداشتي از وزارت دریافت  -44ماده 

 نمایند.

شرایط و نحوه صدور پروانه های بهداشتي كیوسک ها و واحدهای سیار و ثابت طبق ضوابطي است كه  –تبصره 

 شود.توسط معاونت بهداشت وزارت اعالم مي 

شوراهای اسالمي شهر، روستا و شهرداری ها موظفند قبل از راه اندازی بازارهای هفتگي و فصلي از وزارت  -45ماده 

 صالحیت بهداشتي دریافت نمایند.

بند برای اجراء ابالغ مي گردد.رعایت مفاد چک لیست  32تبصره و 7ماده ،  45فصل ، 4این آئین نامه مشتمل بر 

ماها و دستورالعمل های این آیین نام توسط كلیه دستگاه های اجرایي، سازمان های دولتي، های اختصاصي، راهن

 خصوصي، مردمي، مالكین، مدیران و متصدیان مراكز و اماكن مشمول این آئین نامه الزامي است. 
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ارچوب معاونت بهداشت وزارت مكلف است چک لیست های اختصاصي ، راهنماها و دستورعمل های مربوط را در چ

 سال یكبار بازنگری نمایند. 3این آئین نامه تهیه و ابالغ نموده و در صورت لزوم هر 

با ابالغ این آیین نامه، چک لیست های اختصاصي، راهنماها و دستور عمل های مربوط به آن، آئین نامه اجرایي 

 لغو مي گردد.   8/6/1380رت قانون اصالح مواد خوردني، آشامیدني، آرایشي و بهداشتي مصو 13ماده  3تبصره 

 
 نقل و حمل نگهداری، توزيع، تولید، تهیه، مراکز از بهداشتی بازرسی اجرايی دستورعمل

 و

 آشامیدنی و خوردنی مواد فروش

  ( 18039209کد دستورالمل) 

 

 مقدمه

 92و  آرایشي آشامیدني، خوردني، مواد قانون 13 ماده اصالح قانون اجرایي نامه آیین 13 ماده اجرای راستای در

 از بهداشتي18 مورخ شده ابالغ بهداشتي /3/ بازرسي اجرایي عمل دستور وسیله بدین وزارت، محترم مقام توسط

 .گردد مي ابالغ آشامیدني خوردني، مواد فروش و نقل و حمل نگهداری، توزیع، تولید، تهیه، مراكز

 و مراكز مذكور بهداشت بر نظارت زمینه در موظفند پزشكي علوم های دانشكده و ها دانشگاه بهداشتي های معاونت

 .نمایند اقدام عمل دستور این اساس بر مربوطه های لیست چک تكمیل

 تعاریف :اول فصل

 .روند مي كار به مربوطه معاني در ذیل اصطالحات دستورعمل این در :1 ماده

 باعث كه1 بهداشتي غیر عادات و رفتارها از جستن دوری و بهداشتي عادات و دستورات رعایت :فردی بهداشت - -1

 .مبتال نشود ها آن از ناشي بیماری به و نگرفته قرار زا بیماری شرایط و عوامل معرض در فرد شود، مي

 و نقل و حمل نگهداری، فرآوری، تولید، مراحل تمامي در بهداشتي موازین كلیه رعایت :غذایي مواد بهداشت -21-

 .برسد كنندگان مصرف دست به مطلوب كیفیت با و سالم غذایي ماده تا باشد مي عرضه

 1 غذایي مواد :(غذایي مواد ایمني حفظ برای دما /زمان كنترل) خطرناک بالقوه غذایي مواد -3-

 و دما زمان كنترل به نیاز ها آن از ناشي سم تولید و ها میكروارگانیسم رشد از جلوگیری و ایمني حفظ برای كه

 مرغ، تخم مرغ،گوشت، لبني، محصوالت یا شیر آن از بخشي یا تمام در كه موادی بر است مشتمل مواد این .دارند

 سم مولد یا زا های بیماری میكروارگانیسم رشد از حمایت به قادر كه دیگر دهنده تشكیل مواد از یک هر یا ماهي،
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 دسته این مشمول هستند یا كمتر 85/0آبي  فعالیت دارای و تر پایین یا 6/4آن  PHكه  غذاهایي .دارد وجود باشند

 .شوند نمي غذایي مواد از

 تولید واحد به شناسایي جهت كه واحد شمارش ارقام و مربوطه دانشگاه كد از مركب ای شماره :نظارت شناسه-1-4

 .شود مي اختصاص داده الزم مدارک تكمیل و مربوطه بهداشتي و فني ضوابط اجرای از پس بندی بسته و

 1 نشده، بندی بسته غذایي مواد با مستقیم طور به كه شخصي هر :غذایي اندركارمواد دست -5-

 .دارد ارتباط مصرف آماده غذایي مواد با مستقیم تماس در سطوح یا لوازم ظروف، تجهیزات،

  یا و عمومي اماكن و مراكز متصدی یا مدیر مالک، مداوم پایش و كنترل :بهداشتي كنترلي خود -6-

 قوانین و با خود واحد بهداشتي شرایط انطباق و بحراني غیر و بحراني موارد كنترل زمینه در خدمات دهنده ارائه

 .باشد مي بهداشتي مقررات

 دهنده  ارائه یا عمومي اماكن و مراكز متصدی یا مدیر مالک، اظهار :بهداشتي اظهاری خود - -7

 مي مقررات بهداشتي و قوانین با شده ارائه خدمات و كاال محل، انطباق بر مبني بهداشتي بازرسي فواصل در خدمات

 .مي گیرد صورت محل بهداشت مسئول به آن ارائه و نامه اظهار تنظیم و تهیه طریق از كه باشد

   .كار و محیط سالمت مركز بازرسي مدیریت جامع سامانه :سامانه - -8

  تابعه پزشكي علوم های دانشكده و ها دانشگاه پزشكي، آموزش و درمان بهداشت، وزارت :وزارت1 -9-

 آشامیدني  خوردني، مواد فروش و نقل و حمل نگهداری، توزیع، تولید، تهیه، مراكز :مراكز -10-

  اضافي فرایند گونه هیچ سازی آماده و تهیه از بعد كه غذایي مواد :مصرف آماده غذایي مواد - -11

 آن انجام روی بر غذایي مواد بیشتر ایمني به دستیابي منظور به (سرمایش حرارت، شستشو، طبخ، نظیر ) دیگری

 .است خوردن آماده و گردد نمي

  آشامیدني، خوردني، مواد قانون 13 ماده اصالح قانون اجرایي نامه آیین :اجرایي نامه آیین - -12

 .بهداشتي و آرایشي

 فردی بهداشت :دوم فصل

 مراكز كاركنان فردی بهداشت :2 ماده

 به از شروع قبل اند شده استخدام تازه كه افرادی یا فصلي و وقت پاره موقت، دائم، از اعم مشمول كاركنان همه -1-

 .نمایند را دریافت اصناف بهداشت آموزشگاه آموزشي دوره پایان معتبر نامه گواهي نیز و بهداشت كارت باید كار

 عنوان  به نباشند آموزشي دوره پایان معتبر نامه گواهي یا بهداشت كارت دارای مشمول كاركنان همه چنانچه -2-

 .گردد مي تلقي بهداشتي نقص
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 ندارند از مستقیم ارتباط غذایي مواد با كه آن نظایر و راننده نگهبان، باغبان، دار، صندوق مانند اشخاصي :تبصره

  .هستند مستثني  ماده 1-2بند  شمول

 فعالیت های زمان همه در اصناف بهداشت آموزشگاه معتبر گواهینامه و معتبر بهداشت كارت داشتن همراه به -3-

 .است الزامي مشمول كاركنان همه برای

  .باشد سامانه در معتبر رهگیری كد دارای باید صادره آموزشي دوره گواهینامه و بهداشتي كارت -4-

 .باشد  وزارت دستورعمل مطابق باید آن اعتبار مدت و آموزشي دوره گواهینامه و بهداشت كارت صدور ضوابط -5-

 .نمایند اقدام آن تمدید به نسبت اعتبار مدت انقضای از پس هستند موظف كاركنان

 و رفع عالئم و درمان از پس فقط باشند مسری بیماری یک به مبتال چنانچه غذایي مواد كار اندر دست كاركنان -6-

 .شوند كار به مشغول توانند مي پزشک از سالمت گواهي با

 آب یا سرفه، عطسه، نظیر عالئمي با هایي بیماری به مبتال كه صورتي در غذایي مواد كار اندر دست كاركنان -7-

 تماس در معرض نباید شود، دهان یا بیني چشم، از ترشحات تخلیه باعث كه ای گونه به گردند، مزمن بیني ریزش

 به كه سطوحي یا تمیز، ظروف تجهیزات غذایي، مواد یا (سالمندان كودكان، بیماران، نظیر) حساس افراد با مستقیم

 .گیرند قرار است ارتباط در غذایي مواد با مستقیم طور

 گرفته نظر در احتیاطي اقدامات باید گردد مشاهده زیر عالئم غذایي مواد اندركار دست كاركنان در چنانچه -8-

 :شود

  .عالئم پایان از پس ساعت 24 تا كار محیط ترک و كار توقف :استفراغ و اسهال -1-8-

  .باشد مي پزشک از سالمت گواهي به نیاز كار مجدد شروع برای و كار توقف :زردی -2-8-

 كه ارتباط نحوی به شود گرفته نظر در غذایي مواد با كار محدودیت نظر مورد فرد برای :گلودرد و تب -3-8-

 به نیاز كار شروع مجدد برای و گردد متوقف است ارتباط در آن با غذایي مواد كه سطوحي یا غذایي مواد با مستقیم

 ها، بیمارستان وجود مانند حساس افراد كه هایي محل در فرد چنانچه ولي .باشد مي پزشک از سالمت گواهي

 به وكار شود گرفته نظر در غذایي مواد با كار ممنوعیت فرد برای است كار به مشغول سالمندان خانه ها، مهدكودک

 .دارد از پزشک سالمت گواهي به نیاز كار به مجدد شروع و گردد متوقف كامل طور

 مانند چركین  ضایعات سوختگي، دست روی بر چنانچه :ها مچ و دست روی بر سوختگي یا باز زخم جوش، -4-8-

 .گردد متوقف كار نیست دستكش با آن كامل پوشش امكان كه دارد وجود زخم یا جوش

 مراكز كاركنان فردی حفاظت وسایل و لباس :3 ماده
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 نوع كار با متناسب (تیره غیر)روشن رنگ با تمیز روپوش از باید كار هنگام غذایي مواد اندركار دست كاركنان -1-

 .نمایند استفاده

 .شود شسته منظم طور به و باشد پارگي و لک بدون باید كار روپوش -2-

 در سایر معمولي و سنتي های لباس از استفاده) باشد پارگي و لک بدون و تمیز باید كاركنان سایر كار لباس -3-

 .(است بالمانع كاركنان

 است الزامي غذایي مواد كار اندر دست دركاركنان كاله از استفاده -4-

 و كردن گوشت خرد و كردن تمیز) مانند دارد وجود ها آلودگي سایر یا خون با آلودگي احتمال كه صورتي در -5-

 .گردد استفاده چكمه و آب ضد بند پیش از باید (ها فروشي گوشت در آن امثال

 تعویض را خود كار لباس كار اتمام یا فعالیت تغییر از پس هستند موظف غذایي مواد اندركار دست كاركنان -6-

 .نمایند

 روپوش توالت از استفاده یا استراحت زمان در و فعالیت توقف هنگام باید غذایي مواد كار اندر دست كاركنان -7-

 .نمایند تعویض را خود

 و سر بسته پشت در موها باید اینصورت غیر در باشد، كوتاه ترجیحا غذایي مواد اندركار دست كاركنان سر موی -8-

 .شود شسته مرتب طور به باید موها همچنین گردد پوشیده كاله زیر در كامال

 اختصاصي استحمام و شستشو نظافت، وسایل داشتن به موظف كار محل در استحمام صورت در كاركنان -9-

 .میباشند

  .باشند شخصي وسایل نگهداری برای مشخص محل دارای باید كاركنان - -10

 نظیر مناسب وسایل از باید لزوم صورت در و باشد نمي مجاز مصرف آماده غذایي مواد با دست مستقیم تماس - -11

 .گردد استفاده غذایي مواد توزیع وسایل و قاشق كاردک، انبرک، مصرف، یكبار دستكش

 مي استفاده مصرف یكبار دستكش از غذایي مواد كار اندر دست كاركنان در كه درصورتي -12-

 :است الزامي زیر موارد رعایت گردد

  .شود شسته صابون و آب با ها دست دستكش تعویض از بعد و دستكش پوشیدن از قبل -1-

  .گردد تعویض ها دستكش فعالیت تغییر هنگام و گردد استفاده فعالیت یک برای دستكش از -2-

  .گردد تعویض ها دستكش پخته و خام مواد با دست تماس بین -3-

 خودداری دستكش از مجدد استفاده و شستشو از و گردد تعویض مصرف یكبار های دستكش آلودگي، هنگام -4-

 .گردد
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 مراكز كاركنان بهداشتي رفتار :4 ماده

 در ارتباط آن با مستقیم طور به غذایي مواد كه سطوحي یا غذایي مواد سازی آماده محل در آشامیدن و خوردن -1-

 .باشد مي ممنوع است

 طور كه به سطوحي یا است پوشش بدون كه غذایي مواد روی بر كردن فوت نیز و سرفه عطسه، از باید كاركنان -2-

 .استفاده نمایند دستمال از سرفه و عطسه هنگام و نمایند خودداری است ارتباط در غذایي مواد با مستقیم

  با را سینه و بیني اخالط و كرده خودداری كار محیط در بیني و دهان آب ریختن از باید كاركنان -3-

 .بریزند دار سرپوش آشغال سطل در گرفته كاغذی دستمال

  .باشد مي ممنوع مراكز كلیه در آن سازی آماده نیز و قلیان سیگار، مصرف -4-

 را مشتری از شده فروخته كاالی بهای دریافت حق شخصاً كار حین در غذایي مواد اندركار دست كاركنان -5-

 .ندارند

 باشد مي ممنوع غذایي مواد اندركار دست كاركنان در مصنوعي ناخن الک، از استفاده -6-

 ها آن زیر در آلودگي تجمع از تا كنند كوتاه را خود های ناخن همواره باید غذایي مواد اندركار دست كاركنان -7-

 .گردد جلوگیری

 ازدواج ساده حلقه ولي است، ممنوع غذایي مواد اندركار دست كاركنان در زیورآالت و جواهرات از استفاده -8-

 .باشد مي مستثني

 دارای آرنج و دست جمله از بدن رویت قابل های محل كه صورتي در غذایي مواد اندركار دست كاركنان در -9-

 كه به طوری باشد روشن رنگ به باند یا زخم نوار و شود پوشیده كامال آب ضد باند یک با باید باشد زخم یا بریدگي

 .باشد رویت قابل كامال گردد خارج دست از كار حین در اگر

 یا نوار یک با باید باشد مچ یا دست روی بر بریدگي یا زخم غذایي مواد اندركار دست دركاركنان كه درصورتي -10

 .گردد استفاده مصرف یكبار دستكش از و شود پوشیده كامال آب ضد باند

 های جوش یا تاول سوختگي، بریدگي، دست روی بر غذایي مواد كار اندر دست كاركنان در كه درصورتي -11

 نیز و سرو كردن و نقل و حمل تهیه، قسمت در كار باید ندارد وجود آن كامل پوشیدن امكان و دارد وجود چركین

 .گردد متوقف است ارتباط در آن با مستقیم طور به غذایي مواد كه سطحي

 .استحمام نمایند كار خاتمه از بعد و شروع از قبل روز هر غذایي مواد كار اندر دست كاركنان گردد مي توصیه -12

 قوی منابع سایر و نورافكن خورشید، نور به شدن خیره از باید كاركنان چشم بهداشت حفظ و رعایت منظور به -13

 از ضروری موارد در و نشده خیره مشخصي كار به طوالني مدت برای همچنین كرده، خودداری نور



220 

 

 .كنند استفاده عینک

  .باشد مي ممنوع غذایي مواد حمل و سازی آماده تهیه، محل به متفرقه افراد ورود -14

 .است بالمانع بهداشتي موازین رعایت با متصدی یا مالک مدیر، بازرس، حضور :تبصره

 مراكز دركاركنان دستها شستشوی :5 ماده

  :بشویند مایع صابون و آب با دست شستشوی راهنمای مطابق را ها دست زیر موارد در باید كاركنان -1-

  .دست روی بر آلودگي رویت هنگام -1-

  .كثیف ظروف یا تجهیزات به زدن دست از پس -2-1-

  .كار شروع از قبل -3-1-

  .آن امثال و سبزیجات گوشت، قبیل از خام غذایي مواد به زدن دست از بعد -4-1-

  .مصرف آماده غذایي مواد با كردن كار و خام غذایي مواد با كردن كار بین -5-1-

 با تماس و سطوح كردن پاک نظیر دیگر فعالیت انجام و وقفه صورت در) غذایي مواد سازی آماده طي در -6-1-

 .(آلودگي

  .آشامیدن و خوردن از بعد -7-1-

  .توالت از استفاده از پس -8-1-

  .مصرف یكبار دستمال از استفاده و سرفه و عطسه از بعد -9-1-

  .بدن های قسمت سایر یا و موها دهان، گوش، بیني، به زدن دست -10-1-

  .مشابه موارد و قلیان سیگار، مصرف استراحت، از بعد -11-1-

 .پسماند حمل از بعد -12-1-

  .ها دستكش تعویض هنگام و دستكش پوشیدن از قبل

  الكلي پایه با كننده عفوني ضد های محلول از استفاده نباید غذایي مواد اندركار دست كاركنان در -2-

 .گردد ها دست شستشوی جایگزین

 پایه با كننده ضدعفوني های محلول از دست شستشوی از پس چنانچه غذایي مواد اندركار دست دركاركنان -3-

 در مواد غذایي با مستقیم طور به كه سطوحي یا و غذایي مواد با مستقیم طور به دست نباید گردد مي استفاده الكلي

 .گردد استفاده دستكش از باید و باشد داشته تماس است ارتباط

 دستها شستشوی راهنمای :6 ماده

 :گردد انجام ذیل مراحل مطابق و دستورعمل مطابق باید ها دست شستشوی 1-6-



221 

 

 

 

 

  .شود شسته كامال باید دارد وجود ها مچ یا دست در مصنوعي اجزای یا و پروتز چنانچه

 انجام است شده تعبیه ها دست شستشوی برای كه مخصوص های سینک در باید دست شستشوی -3-

 .گردد

 نیز اطالع رساني های روش سایر از استفاده .گردد نصب محل در مصور صورت به باید دست شستشوی روش -4-

 .است بالمانع

 دخانیات استعمال :7 ماده

  .است ممنوع مراكز در تبلیغات و (دخاني مواد سایر و قلیان سیگار،) دخانیات استعمال و عرضه هرگونه -1-

  .است ممنوع فروش پروانه فاقد افراد سوی از دخانیات عرضه و فروش -2-

 با باید و شود مي نظرگرفته در تخلف عنوان به اجرایي نامه آیین 36 ماده اساس بر دخانیات استعمال یا عرضه -3-

 .گردد برخورد متخلف

 .گردد نصب عموم دید معرض در و مناسب محل در مناسب، تابلوهای و ابزار با باید دخانیات استعمال ممنوعیت -4-

 غذایي مواد بهداشت :سوم فصل

 غذایي مواد های ویژگي :8 ماده

 سازی ذخیره یا استفاده از قبل و خریداری و دریافت از پس آشامیدني و خوردني مواد بندی بسته سطح باید -1-

 .گردد تمیز كامالً

  .باشد نمي مجاز آلوده یا معیوب بندی بسته با آشامیدني و خوردني مواد از استفاده -2-

 آشامیدني بسته و خوردني مواد گذاری نشانه مندرجات سایر و انقضاء تولید، تاریخ نمودن مخدوش یا تغییر -3-

 .باشد مي ممنوع شده بندی

 Food Gradeغذایي  مواد مخصوص و تایید مورد جنس از باید غذایي مواد بندی بسته برای استفاده مورد مواد -4

 باشد.

  بندی بسته روی بر كه دهنده تشكیل تركیبات با باید شده بندی بسته غذایي مواد دهنده تشكیل مواد -5

مي  محسوب تلقب عنوان به آن در دیگری ماده هر وجود و باشد داشته مطابقت است شده درج غذایي ماده آن

 .گردد
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  .گردد تهیه مجاز و معتبر منابع از غذایي مواد همه -6-

  .باشد حشرات و آفت زدگي، كپک نامطبوع، بوی طبیعي، غیر رنگ فاقد باید غذایي مواد -7-

  .گردد نگهداری جدا نشده شسته و خام غذایي مواد از باید مصرف آماده غذایي مواد -8-

 .شود نگهداری مناسب ظروف در باید گردد مي عرضه بندی بسته غیر بصورت كه غذایي مواد -9-

 های میوه مغز آجیل، انواع نظیر) باشد مي مصرف آماده و گردد مي عرضه بندی بسته غیر صورت به كه غذایي مواد

 دارای یا دار در و ظروف مناسب در باید (آن امثال و خشک سبزیجات نبات، شكر، قند، انجیر، هلو، برگ مانند خشک

 .گردد نگهداری مناسب پوشش

  .باشد نمي مجاز خورشید نور مستقیم تابش معرض در آشامیدني و خوردني مواد دادن قرار - -11

  .گردد خودداری آلوده سطوح با بندی بسته غیر و بندی بسته از اعم غذایي مواد تماس از باید - -12

 بسته بندی روی بر شده قید دستورعمل طبق مناسب شرایط در باید بندی بسته آشامیدني و خوردني مواد - -13

 .گردد نگهداری و حمل

  ارتفاع با پالت یا قفسه روی بر غذایي مواد و گردد خودداری زمین كف با غذایي مواد مستقیم تماس از - -14

 .گردد نگهداری زمین كف از سانتیمتر 15 حداقل

 نگهداری جدا غذایي مواد سایر از باید سازی آماده و نگهداری نقل، و حمل مرحله در حیواني خام غذایي مواد - -15

 .(صنعتي باشد بندی بسته دارای و شده فریز صورت به غذایي مواد از گروه این كه مواردی در بجز) گردد

  .گردد خودداری فریزر و یخچال در پوشش بدون غذایي مواد دادن قرار از باید - -16

  .گردد خودداری یخچال در هم كنار در نشسته و شسته خام، و پخته غذایي مواد نگهداری از باید - -17

  .گردد نگهداری جداگانه باید یخچال و سردخانه در سفید و قرمز گوشت - -18

 (صنعتي) ورود ساختیا پروانه مشمول بندی بسته آشامیدني و خوردني مواد :9 ماده

 مطابق مشخصات چسب بر دارای باید ورود یا ساخت پروانه مشمول بندی بسته آشامیدني و خوردني مواد -1-

 .باشد داروی وزارت و غذا سازمان دستورعمل و صنعتي تحقیقات و استاندارد موسسه 4470 شماره ملي استاندارد

 نام)محصول نام بردارنده در باید ساخت پروانه مشمول بندی بسته آشامیدني و خوردني مواد مشخصات برچسب -2-

 الزم مجوزهای دهنده و تشكیل تركیبات نگهداری، شرایط انقضاء، و تولید تاریخ تولیدی، واحد نشاني و نام ،(تجاری

 .باشد

  .باشد ورود پروانه دارای باید پروانه مشمول وارداتي بندی بسته غذایي مواد -3-

 نظارت شناسه مشمول بندی بسته آشامیدني و خوردني مواد : 10 ماده
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 واحد تولیدی، نشاني و نام :شامل مشخصات چسب بر دارای باید باشد مي نظارت شناسه مشمول كه محصوالتي

 .باشد نگهداری شرایط و ساخت سری انقضاء، و تولید تاریخ تجاری، نام شناسه، شماره

 سنتي بندی بسته با آشامیدني و خوردني مواد : 11 ماده

 عرضه مي و تهیه سنتي كامال صورت به و باشند نمي ساخت پروانه و شناسه مشمول كه سنتي محصوالت - 1-11

 واحد تولیدی، نام جمله از مشخصات برچسب دارای باید گردد مي تهیه سنتي صورت به كه لبنیاتي جمله از گردند

 .باشد دهنده تشكیل تركیبات و نگهداری شرایط تولید، تاریخ آدرس،

 مانند بهداشتي بند رعایت بر عالوه نمایند مي سنتي لبنیات تهیه به اقدام كه مراكزی - 11-2 - های توصیه باید (1

 .گردد بندی قید بسته روی بر جوشاندن زمان مدت و كشک یا (خام شیر عرضه صورت در )شیر جوشاندن

 گوشت بهداشت : 12 ماده

 12 طیور گوشت - -1

 دو حداكثر گنجایش با دار پایه مشبک سبدهای) مناسب ظروف درون باید شده، خنک تازه طیور گوشت حمل -1-

 .گردد انجام (ردیف

 .باشد نمي-1 مجاز (استاني خارج /استاني داخل) مرغ حمل جهت یخ پودر از استفاده یا مرغ پوشاني یخ -2-

 منجمد مرغ حاوی های كارتن و بوده سلسیوس درجه (- 18 )برودت دارای باید منجمد مرغ نگهداری سردخانه -3-

 .برسد ها بسته تمامي به سالن برودت تا شود چیده طوری مناسب طور به پالت در

 به آن عرضه  و ها بسته نمودن باز و شود بندی بسته طیور، صنعتي های كشتارگاه در باید مرغ خوراكي اندرونه -4-

 .باشد مي ممنوع فله شكل

  .باشد مي ممنوع دامي خام های فرآورده سایر با تازه مرغ توام حمل -5-

  .باشد داشته وجود خونابه یا آب نباید منجمد یا تازه مرغ گوشت بندی بسته داخل در -6-

 برابرضوابط مربوطه گذاری نشانه دارای و نخورده دست سالم، های بسته در باید منجمد یا تازه مرغ گوشت -7-

 .گردد عرضه

  .گردد استفاده منجمد مرغ بندی بسته جهت شفاف غیر نایلون از نباید -8-

 فقط و باشد نمي مجاز عرضه مراكز در (آن امثال و كباب جوجه تهیه كردن، قطعه قطعه) مرغ گوشت فرآوری -9-

 .است بالمانع آن حضور در و مشتری درخواست به بنا

 .باشد مي بالمانع است بهداشتي پروانه دارای كه بندی بسته شده فرآوری گوشتي محصوالت عرضه :تبصره
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 12 قرمز گوشت بهداشت

  .گردد انجام آن حضور در و مشتری درخواست به بنا باید عرضه مراكز در كرده چرخ گوشت تهیه -1-

 .باشد مي بالمانع است بهداشتي پروانه دارای كه بندی بسته كرده چرخ گوشت عرضه :تبصره

  .باشد داشته وجود خونابه یا آب نباید (منجمد /تازه )قرمز كرده چرخ گوشت بندی بسته داخل در -2-

 فساد عالئم از گوشت شدن لزج و نرم)باشد نرم و لزج نباید و بوده خود طبیعي سفتي و قوام دارای باید گوشت -3-

 .(است گوشت كلي

 .باشد تعفن یا ترشیدگي بوی نظیر طبیعي غیر بوی فاقد و باشد طبیعي كامالً باید گوشت بوی -4-

   . باشد نامطبوع بوی فاقد و بوده طبیعي رنگ به و سفت باید گوشت چربي -5-

   .باشد نداشته چروكیده و خشک حالت و بوده طبیعي رطوبت دارای باید گوشت سطح -6-

 .نباشد لزج و لیز آن سطح و كرده حفظ را خود طبیعي قوام باید انجماد رفع از پس منجمد، قرمز گوشت -7-

   .باشد مي ممنوع یخچال از خارج در آن امثال و گاو،گوسفند جمله از دام الشه و شقه نگهداری -8-

  صورت به و باشد شده منجمد آب یا خونابه خارجي، مواد فاقد باید منجمد گوشت بندی بسته داخل -9-

 .برسد كننده مصرف دست به منجمد كامال

 قارچ یا و  (تا خاكستری گچي سفید رنگ با هایي لكه) انجماد از ناشي سوختگي آثار فاقد باید منجمد گوشت -10-

 .باشد زدگي

 12 دریایي خوراكي محصوالت و میگو ماهي، گوشت -3-

 و طبیعي غیر بوی و باشد داشته خود به مخصوص طبیعي رنگ باید عرضي برش و مقطع در شور ماهي گوشت -1-

 .باشد نداشته نامطبوع

   .آید در خمیر بصورت انگشتان مالش زیر و فشار اثر در نباید شور ماهي گوشت -2-

   مخصوص طبیعي رنگ و براق سفت، مقطع دارای آن گوشت باید دودی ماهي بریدن هنگام در -3-

 .باشد نامطبوع بوی فاقد و محكم آن ای سینه های باله و باشد داشته

 است قوام با گوشتي و مالیم بویي دارای تازه میگوی)باشد رنگ تغییر و زننده بوی نوع هر فاقد باید سالم میگوی -4-

 .(است لزجي و لیزی حالت فاقد آن گوشت یا پوسته و

   .شود دیده آن گوشت یا پوسته روی بر سیاه نقطه یا لكه گونه هیچ نباید تازه میگوی -5-

 ستون اطراف پشتي عضالت روی بر نشانه انگشت فشار با كه باشد ارتجاعي حالت دارای باید سالم ماهي گوشت -6-

 .نماند باقي عضالت روی بر انگشت فشار از ناشي رفتگي فرو اثر ماهي فقرات
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  .باشد موكوس بدون و روشن قرمز باید سالم و تازه ماهي در ها آبشش

 و ها داخل برانشي بدن، پوست روی از بو تشخیص)باشد طبیعي غیر و نامطبوع بوی هرگونه فاقد باید تازه ماهي -8-

 .(گیرد انجام دهان داخل

 .باشد شفاف قرنیه و روشن مردمک با و برآمده كامال و محدب براق، ها چشم باید سالم و تازه ماهي در -9-

  آبزیان بهداشتي، شرایط در بتوانند كه باشند هایي ویترین به مجهز باید تازه آبزیان عرضه محل -10-

 تا بین صفر آن دمای كه دار یخچال های ویترین در تازه آبزیان عرضه امكان چه اگر)نمایند عرضه یخ كنار در را تازه

 های بهداشتي ویترین در یخ كنار در تازه آبزیان گردد مي توصیه ولي دارد وجود نیز باشد مي سلسیوس درجه 4

 .(گردد عرضه

 در كه گردد اتخاذ ترتیبي باید گردند مي عرضه بهداشتي های ویترین در یخ كنار در تازه آبزیان چنانچه -11-

 .باشد داشته وجود آبزی اطراف و بین در یخ پودر كافي میزان مواقع تمامي

 به توجه با زمان این البته) باشد مي روز 7 یخ كنار در صید زمان از تازه آبزیان نگهداری زمان مدت حداكثر -12-

 .(است متفاوت آن امثال و نگهداری شرایط ماهي، نوع

  باشند مشخصات برچسب دارای بایستي شوند، مي عرضه بندی بسته و تازه صورت به كه آبزیاني -13-

 و برچسب بندی بسته بدون توانند مي گردند مي عرضه فرآوری گونه هر بدون و تازه صورت به كه آبزیاني -14-

 .گردند نگهداری كافي یخ پودر مجاور حتماً بایستي آبزیان این .گردند عرضه

 ماهي كامل رویت از قبل عرضه محل در (آن امثال و كردن فیله بندی، قطعه ) شده فرآوری ماهي عرضه -15-

 .است ممنوع عرضه محل در ماهي قبلي فرآوری یا مشتری توسط

 باشد مي ممنوع تازه ماهي عنوان به آن عرضه و منجمد ماهي زدایي یخ - -16

 گردد جدا آب مخزن سطح در شده تولید كف باید زنده ماهي عرضه مراكز در -17-

  .باشد نمي مجاز نگهداری مدت طول در و مخزن داخل در دادن غذا زنده، ماهي عرضه مراكز در -18-

 سطوح با تماس از و گردد نگهداری مناسب محل در باید صید مخصوص ادوات زنده، ماهي عرضه مراكز در -19-

 .گردد جلوگیری آلوده

 گندزدایي و شستشو قابل و صاف سطح دارای باید ماهي، صید مخصوص ظروف زنده، ماهي عرضه مراكز در -20-

 .باشد داشته آب خروج مجرای و بوده

  .است ممنوع اكیداً آب داخل در شده تلف ماهي فروش و عرضه زنده ماهي عرضه مراكز در -21-

 .(است پریده رنگ آب در شده تلف ماهي آبشش)
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 مرغ تخم بهداشت : 13 ماده

 مرغداری بهداشتي واحد پروانه شماره باید خوراكي، های مرغ تخم حاوی های كارتن یا و ها شانه ها، بسته روی بر -

 .شود گذاری برچسب یا چاپ ، 219 شماره ملي استاندارد در شده نوشته های نشانه بر عالوه

 درج ،(و سال ماه روز، به) تولید تاریخ و تولیدی واحد تجاری عالمت یا نام باید خوراكي مرغ تخم عدد هر روی -

 .شود

 خوراكي قرار های مرغ تخم مجاورت و نزدیكي در پرتقال و نارنج سیر، پیاز، مانند موادی نباید سردخانه در -

 .(كند مي جذب را مختلف بوهای آساني به و بوده حساس بو جذب به نسبت مرغ تخم)گیرد

 از باید گرم سال، فصول در و گرمسیری مناطق طوالني، های مسافت برای تازه خوراكي های مرغ تخم ترابری در -

 7 تا 0 دمای در)دار  سردخانه های قطار،كامیون دار سردخانه های واگن :مانند دار، سردخانه مجهز نقلیه وسایل

 .شود استفاده ،(سلسیوس درجه

 .استفاده نمود وانت، یا كامیون از توان مي كوتاه، های مسافت برای تازه خوراكي های مرغ تخم ترابری در -

 این مجاز فروش و عرضه مراكز در گذاری تخم زمان از پس تازه خوراكي های مرغ تخم چنانچه -

درصد،  80 تا 70 نسبي رطوبت در و سلسیوس درجه 15 تا 10 دمای در را ها آن توان مي گردد توزیع فرآورده

 سردخانه باالی در سازی ذخیره از بعد مرغ تخم چنانچه اینصورت غیر در .كرد نگهداری هفته 2 مدت برای حداكثر

 .شود نگهداری سلسیوس درجه 7 حداكثر دمای در عرضه مراكز در باید گردد منتقل عرضه مراكز به صفر

 مانند طبخ ندارد به نیاز كه غذایي مواد بخصوص غذایي مواد در ترک دارای یا شكسته های مرغ تخم از استفاده -

 .است ممنوع ساالد برای استفاده مورد سس یا خامه

 .باشد معتبر پروانه دارای باید شود مي استفاده پاستوریزه مرغ تخم از چنانچه -

 .نشده باشد فرآوری مرغ تخم زرده و سفیده رنگ مطابق باید شده پاستوریزه مرغ تخم زرده و سفیده رنگ -

 مطابقت 13248 شماره ملي استاندارد در مندرج مشخصات با باید پاستوریزه مرغ تخم مشخصات -

 .باشد داشته

 است ارتباط در خوردن آماده غذایي مواد با كه سطوحي روی بر خام مرغ تخم دادن قرار از باید-

 .گردد خودداری

 نان و روغن ، نمک بهداشت : 14 ماده

 باید مطابق استفاده مورد روغن های ویژگي و گردد استفاده غذا پخت نوع با مناسب روغن از باید غذا طبخ در -

 .باشد 9131 شماره ملي استاندارد
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 5 حدود باید 9131 شماره ملي استاندارد اصالحیه اساس بر ترانس چرب های اسید مجموع بیشینه -

 .باشد درصد

 .است ممنوع باشند مي باال پراكسید دارای و داده رنگ تغییر كه مصرفي های روغن از مكرر استفاده -

 .است ممنوع روغن ظرف به شده مصرف یكبار كه روغني برگرداندن -

 .باشد در دارای باید روغن نگهداری ظرف -

 از دور و یا ورود ساخت پروانه دارای یدار، خوراكي شده، تصفیه باید غذایي مواد فرآوری و طبخ جهت مصرفي نمک -

 .باشد داشته مطابقت 26 شماره ملي استاندارد با باید و گردد نگهداری نور

 ممنوع است غذایي مواد تهیه در ورود یا ساخت پروانه فاقد نشده تصفیه های نمک و نمک سنگ از استفاده -

 .(است بالمانع باشد ساخت پروانه دارای كه صورتي در غذایي مواد در نمک های فرم سایر و نمک سنگ از استفاده)

 هم روی داغ بر های نان چیدن)نگردد آلوده مصرف از قبل و حمل هنگام تا گیرد قرار مناسب محافظ در باید نان - 

 .(نماید مي تسریع را نان فساد و كپک ایجاد آن سازی ذخیره و

 .باشد زدگي كپک آثار هرگونه فاقد باید نان -

 .باشد آن امثال و مو حشرات، بقایای شن، سنگ، شامل خارجي مواد فاقد باید نان -

 مراكز سایر یا نانوایي در نان فرآوری برای مجاز غیر های افزودني سایر و شیرین جوش از استفاده-

 .باشد مي ممنوع سنتي نان تهیه

 5 تا 1 دمای در باید گردد مي استفاده نان فرآوری برای (تر) مرطوب مایه خمیر از كه صورتي در-

 .گردد نگهداری سلسیوس درجه

 .باشد مي ممنوع نان تهیه در بالنكت مانند شیمیایي كنندهای سفید از استفاده-

 با ها باید آن ویژگي معطر، های دانه و معطر های سبزی ادویه، سبوس، روغن، شكر، از استفاده صورت در-

 .باشد داشته مطابقت مربوطه ملي استانداردهای

 سلوفان، اتیلن، پلي پروپیلن، پلي مانند مجاز های بندی بسته در یا باز صورت به تواند مي نان-

 ملي استاندارد های با باید فوق موارد های ویژگي .شود بندی بسته وكارتن فویل آلومینیوم مجاز، و مناسب كاغذهای

 .باشد داشته مطابقت 3341 و 3115 شماره

 .نباشد آن در تجزیه یا فساد از ای نشانه و بوده زدگي كپک آثار بدون باید نان مایه خمیر-

 .باشد خارجي مواد از عاری باید نان مایه خمیر-
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 درجه 25 دمای زیر در باید و باشد مي ریز حبه یا ورقه ورقه ریز، های دانه پودر، شكل به معموال خشک مایه خمیر-

 .نگهداری گردد یخچال دمای در مایع خمیر باید بسته شدن باز از پس و گردد نگهداری سلسیوس

 یخ بهداشت  15: ماده

  یخ كیفیت-

 اماكن و مراكز همه در شود مي استفاده ها نوشیدني سایر یا شرب آب كردن خنک منظور به كه یخي كیفیت -1-

 .باشد شرب آب 1011 و 1053 شماره ملي استانداردهای مطابق باید

 باید شود مي استفاده ماهي قبیل از غذایي مواد داشتن نگه خنک برای كه یخي پودر یا یخ كیفیت -

 .باشد شرب آب 1011 و 1053 شماره ملي استانداردهای مطابق

  یخ عرضه و تولید مراكز در یخ بهداشت -2-

 از باید یخ با مرتبط تجهیزات و برش دستگاه اتصاالت، كلیه و ها قالب ها، قالب پركن یخ، تولید دركارخانجات -1-

 .باشد گندزدایي و شستشو قابل و بوده غذایي مواد مناسب سنگین پلیمر یا نزن زنگ استیل جنس

 گردد. برقرار نباید نمک آب و یخ بین تماسي گونه هیچ نمک آب حوضچه از قالب خروج زمان در -2-

  .است الزامي یخ های قالب روی صنعتي روغن ریختن از جلوگیری منظور به مناسب تمهیدات انجام -3-

  .گردد تامین ها قالب مصرفي آب ذخیره مخزن از باید دیفراست حوضچه در موجود آب -4-

 اتیلن پلي باید از بندی بسته ظروف جنس و گردد عرضه بندی بسته صورت به تولید از پس یخ گردد مي توصیه -5-

 باید گردد مي بندی استفاده بسته برای ظروف سایر از كه صورتي در .باشد غذایي مواد برای مناسب و باال دانسیته با

 .باشد ورود یا ساخت پروانه دارای

 بندی بسته روی بر مندرج مشخصات دارای و بوده كیلوگرم 25 حداكثر وزن دارای باید بندی بسته های یخ -6-

 .باشد

  جنس باید گردد مي استفاده آب ذخیره جهت مخزن از كه صورتي در یخ تولید كارخانجات در -7-

 Foodمواد غذایي  برای مناسب مواد سایر یا (غذایي مواد برای مناسب) سنگین اتیلن پلي یا پروپیلن پلي از مخزن

grade)گردد. نگهداری مسقف محل در یا آفتاب نور از دور و ( باشد 

 سایر از آن باید تاسیسات و باشد زیست محیط سازمان ضوابط برابر و فرئوني غیر باید كمپرسورها مصرفي گاز -8

 .باشد گاز نشت دهنده هشدار سیستم به مجهز و باشد جدا ها قسمت

 .گردد تهیه یخ مجاز، تولیدی های واحد از باید یخ عرضه مراكز در - 9
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 در یخ عرضه و نگهداری برای آلودگي از دور به (مخصوص محفظه در) مناسب محل باید یخ عرضه مراكز در -10-

 .گردد خودداری آلوده سطوح یا زمین روی بر یخ دادن قرار از و شود گرفته نظر

 ابزار یا دستكش از عرضه و حمل برای و گردد خودداری یخ با دست مستقیم تماس از باید یخ عرضه مراكز در -11-

 .گردد استفاده مناسب بهداشتي

   ساز یخ های دستگاه بهداشت

 آن كیفیت باید گردد مي تهیه هستند ساز یخ دستگاه به مجهز كه غذایي مواد عرضه مراكز در یخ كه صورتي در -1-

 .باشد شرب آب مطابق

 .گردد  متصل آب شیر به دستگاه ترجیحاً گردد مي استفاده یخ تهیه برای ساز یخ ماشین از كه صورتي در -2-

  باز و گردد یخ مخزن وارد مجدداً نباید یخ شدن ذوب از حاصل پساب ساز، یخ های دستگاه در -3-

 .شود چرخش

 صورت در ولي شود نمي توصیه دارد یخ برداشتن برای ای وسیله به نیاز كه ساز یخ های دستگاه از استفاده -4-

 و روزانه شستشو حداقل مذكور وسایل باید یخ، برداشتن برای آن امثال و قاشق یا انبرک نظیر وسایلي از استفاده

 .گردد گندزدایي

 كه باشد ای به گونه باید مخزن از یخ برداشتن برای آن امثال و انبرک یا قاشق نظیر وسایلي از استفاده درصورت -5

 .نگردد شناور یخ مخزن داخل در آن امثال و انبرک یا قاشق

 كه شود، تمیز سازنده شركت دستورعمل طبق یكبار ماه سه هر حداقل باید یخ محفظه و ساز یخ های ماشین -6-

 .باشد مي گندزدایي و جرم رفع پاكسازی، شامل

 برای مناسب ظروف و زنگ ضد جنس از باید گیرد مي قرار استفاده مورد یخ های قالب برای كه ظروفي جنس -7-

 .باشد غذایي مواد

 .است ممنوع خوراكي مایعات سایر یا آب زدن یخ برای مصرف یكبار ظروف و معدني آب های بطری از استفاده -8-

 مواد ماهي، هندوانه، نظیر غذایي مواد بیروني سطوح كردن خنک برای محیط یک عنوان به یخ كه صورتي در -9-

 قرار استفادهمورد  تجهیزات های لوله كردن خنک یا نوشیدني محتوی های قوطي نظیر شده بندی بسته غذایي

 .نمود استفاده آشامیدني یا غذایي ماده یک عنوان به آن از توان نمي گیرد

 مواد و ( ها كننده شیرین ها، دهنده طعم ها، رنگ اسانس،) خوراكي افزودني مواد : 16 ماده

 تزئیني
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 دارای غذایي باید مواد در مصرف برای (ها كننده شیرین ها، دهنده طعم و ها رنگ اسانس،) خوراكي افزودني مواد -

 .باشد عرضه سطح در استفاده منظور به ساخت پروانه

 .است ممنوع عرضه سطح در شیمیایي های كننده شیرین و دهنده طعم اسانس، رنگ، از استفاده -

 از استفاده) باشد ممنوع مي است غذایي مواد با مستقیم تماس در كه آلوده و مجاز غیر تزئیني اشیاء از استفاده -

 .است ( بالمانعFood gradeغذایي ) مواد برای مناسب تزئیني اشیاء و مواد

 جات صیفي و سبزیجات بهداشت : 17 ماده

 صحیح به شیوه مصرف از قبل باید گردد مي مصرف خام صورت به كه ساالدی محصوالت و غالت جوانه سبزیجات،-

 .گردند سازی سالم عمل دستور مطابق و

 :باشد مي ذیل شرح به سبزیجات سازی سالم دستورعمل -

 .شود آن برطرف الی و گل و زائد مواد تا گردد شستشو و پاک خوبي به سبزیجات شستشو، :اول مرحله -1-

  تا 3 ) شویي ظرف مایع حاوی آب لیتری 5 ظرف یک در سبزیجات زدایي، انگل :دوم مرحله -2-

 و خارج گردد ظرف از سبزیجات آرامي به دقیقه 5 از بعد و شود داده قرار (آب لیتر هر ازای به ظرفشویي مایع قطره

 .شود داده شستشو آب با

 قاشق یک یا) پركلرین پودر قاشق (چایخوری قاشق نصف) گرم یک گندزدایي، :سوم مرحله -3-

به  سبزیجات و گردد حل آب لیتر 5 در (درصد 5 ژاول آب مرباخوری قاشق دو یا درصد 10 ژاول آب مرباخوری

 .شود داده قرار محلول داخل در دقیقه 5 مدت

 ماده یا باقیمانده كلر تا شوند شسته سالم آب با مجدداً شده گندزدایي سبزیجات آب، با شستشو :چهارم مرحله -4-

 .گردد جدا آن از گندزدا

 و بوده یا ورود ساخت پروانه دارای مواد این باید گردد مي استفاده سبزیجات گندزدای مواد سایر از كه صورتي در -

 .گردد انجام سازنده شركت دستورعمل مطابق سبزیجات گندزدایي

 به نیازی گردد و شستشو و پاک خوبي به طبخ از قبل باید گردد مي مصرف طبخ از بعد كه جاتي صیفي و سبزی -

 .نیست گندزدایي

 باید گردد مي مصرف و خریداری شده گندزدایي و بندی بسته صورت به سبزیجات كه صورتي در -

 .باشد نمي سبزیجات سازی سالم به نیاز صورت این در باشند ساخت پروانه دارای بندی بسته سبزیجات

 كني خرد سبزی مراكز بهداشت : 18 ماده

 .انجام گردد محل در جات صیفي و سبزیجات گندزدایي و شستشو فرایند باید خردكني سبزی مراكز در -
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 و دارد به طبخ نیاز كه آن امثال و قورمه كوكو، سبزی مانند سبزیجاتي عرضه صورت در كني خرد سبزی مراكز در -

 اطالع مشتری متصدی به توسط خام صورت به مذكور سبزیجات مصرف عدم خصوص در باید گردد نمي گندزدایي

 .گردد رساني

 برای سبزی حجم با متناسب بزرگ های لگن جمله از الزم تمهیدات باید كني خرد سبزی مراكز در -

 .شود گرفته نظر در سبزیجات گندزدایي و شستشو

 .پذیرد انجام محل در سبزی كردن خرد فرایند باید كني خرد سبزی مراكز در -

 جات و صیفي سبزیجات و پیاز و سیر قبیل از شده طبخ محصوالت عرضه به اقدام كه خردكني سبزی مراكز در -

 .گردد انجام عرضه محل در عرضه و طبخ فرایند همه باید نمایند مي شده سرخ

 نظارت یا شناسه ساخت پروانه و بندی بسته دارای شده سرخ پیاز و سیر مانند شده عرضه محصوالت كه صورتي در -

 .گردد انجام عرضه محل در طبخ فرایند كه نیست نیاز باشد

 بستني و میوه،آبمیوه بهداشت : 19 ماده

 .گردند گندزدایي و شستشو كامال استفاده از قبل باید مصرفي جات میوه -

 دمای در دار درپوش ظرف در یا مناسب پوشش با باید شده قطعه قطعه و خورده برش های میوه -

 .گردد نگهداری یخچال

 واكس مصرفي باید گردد مي استفاده جات میوه ماندگاری افزایش برای واكس از میوه عرضه مراكز در چنانچه -

 .باشد غذایي صنایع در استفاده برای مناسب و بوده ورود یا ساخت پروانه دارای

 و دارای جدا جات میوه سایر از ها آن نگهداری محل باید شود مي عرضه ارگانیک جات میوه كه مراكزی در -

 .باشد محصول مشخصات برچسب

 تهیه از پس باید (ها فروشي آبمیوه مانند) نمایند مي سنتي های آبمیوه تهیه به اقدام كه مراكزی در - 

 .گردد مصرف بالفاصله آبمیوه

 تهیه برای پاستوریزه خامه و شیر از باید نمایند مي آبمیوه و بستني عرضه به اقدام كه مراكزی در-

 .نمایند استفاده (شیرموز نظیر) آبمیوه یا بستني

 و شستشو كامال تخلیه بار هر از بعد باید است ساز بستني دستگاه دارای صنفي واحد چنانچه -

 .گردد گندزدایي

 .گیرد قرار صنفي واحد داخل در دستگاه باید است ساز بستني دستگاه دارای صنفي واحد چنانچه -

 لبني محصوالت بهداشت : 20 ماده
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 .گردد عرضه مناسب مصرف یكبار ظروف در باید لبني محصوالت -

 موجود محل در دامپزشكي تائیدیه یا فاكتور و باشد تائید مورد باید شده عرضه یا مصرفي خام شیر

 .باشد

 بر به جوشاندن نیاز صورت در نیز و نگهداری شرایط خصوص در الزم اطالعات باید سنتي لبنیات عرضه مراكز در -

 .گردد رساني اطالع مشتری به و درج محصول روی

 دما  21 :ماده

 (درجه سلسیوس 60 تا 5 بین دمای) خطرناک دمای محدوده در ساعت دو از بیش نباید خطرناک بالقوه غذائي مواد

 نگهداری درجه سلسیوس 60 از باالتر دمای در یا سلسیوس درجه 5 از تر پایین دمای در باید و گردد نگهداری

 .گردد

   غذایي مواد برای سرد زنجیره تامین -1-

 از مرحله) سلسیوس درجه 5 از تر پایین دمای به رسیدن و سرد زنجیره تامین برای الزم تجهیزات و اقدامات باید

 .گردد فراهم (رسد مي كننده مصرف دست به آشامیدني و خوردني مواد كه زماني تا تولید

 مرحله حمل در) رسد مي كننده مصرف دست به كه زماني تا باید باشد مي منجمد صورت به كه غذایي مواد :تبصره

 .گردد نگهداری انجماد دمای در (سازی ذخیره و نقل و

   غذایي مواد برای گرم زنجیره تامین -2-

مرحله  از ) سلسیوس درجه 60 از باالتر دمای به رسیدن و گرم زنجیره تامین برای الزم تجهیزات و اقدامات باید

 .گردد فراهم (رسد مي كننده مصرف دست به آشامیدني و خوردني مواد كه زماني تا تولید

   غذایي مواد پخت دمای -3-

 خام غذایي مواد حاوی كه غذاهایي و ماكیان قرمز،گوشت ماهي،گوشت مرغ، تخم نظیر حیواني خام غذایي مواد -1-

 طبخ حین در زا باید بیماری های میكروارگانیسم رفتن بین از جهت جات میوه و سبزیجات نیز و باشند مي حیواني

 :گردد ذیل رعایت شرح به دمایي شرایط و برسد یكنواخت طور به غذایي مواد های قسمت تمام به دما

  صورت به كه درصورتي) جات میوه و سبزیجات طبخ حین در سلسیوس درجه 58 حداقل دمای -2-

 .(گردد مصرف پخته

 سرو بالفاصله كه صورتي در) ثانیه 15 مدت به مرغ تخم طبخ حین در باالتر یا سلسیوس درجه 63 حداقل دمای -3

 .(گردد
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 این با كه غذایي مواد نوع هر و ماهي گوشت، طبخ حین در ثانیه 15 مدت سلسیوس درجه 68 حداقل دمای -4-

 .اند شده مخلوط گوشتي های فرآورده نوع

  و ماهي ماكیان، گوشت طبخ درحین ثانیه 15 مدت به بیشتر یا سلسیوس درجه 74 حداقل دمای -5-

 .ها چاشني و جات ادویه حاوی گوشت انواع همچنین ها، چاشني و ادویه حاوی یا پر شكم مرغ

  غذایي مواد كردن سرد -4-

یخچال،  در ساعت 2 مدت در سپس و سلسیوس درجه 21 به 60 دمای از كمتر، یا ساعت دو مدت طي باید غذا

 .شود سرد كمتر یا سلسیوس درجه 5 به 21 دمای از سردخانه فریزریا

   غذایي مواد مجدد كردن گرم -5-

  .است ممنوع تازه غذای با داده كیفیت تغییر و مانده غذایي مواد كردن مخلوط -1-

  با سلسیوس درجه 74 دمای به حداقل غذایي ماده دمای باید غذایي مواد مجدد گردن گرم برای -2-

 .برسد ثانیه 15 زمان

 حداقل مدت به سلسیوس درجه 74 به غذایي مواد های قسمت تمام در دما باید ماكروویو از استفاده صورت در -3-

 .برسد دقیقه 2

 باشد: مي زیر شرح به ماكروویو در غذایي مواد سازی آماده -4-

 .باشد چرخش حال در ماكروویو در غذایي ماده ظرف باید غذایي مواد های قسمت همه در گرما توزیع منظور به -5-

  .باشد بسته پخت حین ظرف در رطوبت حفظ برای -6-

  .برسد سلسیوس درجه 74 به غذایي مواد های قسمت همه در دما حداقل -7-

 .بماند بسته دقیقه 2 مدت به ظرف در گرمایي تعادل ایجاد منظور به غذا پخت اتمام از بعد -8-

 ماكروویو در استفاده مجوز دارای كه مخصوص ظروف از باید ماكروویو در غذایي مواد گردن گرم و طبخ برای -9-

 .گردد استفاده است

   انجماد و سرد دمای در غذایي مواد نگهداری -6-

 .نمود نگهداری كمتر یا سلسیوس درجه صفر دمای در باید را شده منجمد غذایي مواد -1-

  (ماهي و مرغ گوشت،) دامي منشا با پروتئیني های فرآورده نگهداری ویژه های سردخانه و

 .باشد سلسیوس درجه (- 24 ) تا (- 18 ) منفي دمای تامین به قادر باید

  .باشد سلسیوس درجه 4 تا صفر بین باید یخچال دمای -3-
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 و های سطحي دماسنج توسط باید سردخانه و فریزر و یخچال دمای كنترل بر عالوه بازرسي هنگام در بازرس -4-

 .نماید گیری اندازه نیز را محصول دمای عمقي

  دماسنج توسط باید اینصورت غیر در باشد سالم دماسنج به مجهز باید سردخانه و فریزر یخچال، -5-

 .گردد كنترل منظم صورت به پرتابل

 در بایستي شود مي استفاده ها یخچال یا سردكننده واحدهای هوای دمای گیری اندازه جهت كه هایي دماسنج -6-

 .گردد نصب یخچال یا واحد ارتفاع سوم یک از باالتر ارتفاع

  استفاده گرم غذایي مواد سازی ذخیره های واحد هوای دمای گیری اندازه جهت كه هایي دماسنج -7-

 .گردد نصب سازی ذخیره واحد سوم یک از تر پائین ارتفاع در باید شود، مي

 .گردد منجمد و بندی بسته كوچكتر قطعات در مرغ و گوشت كه است الزم غذایي مواد بهتر انجماد برای -8-

  .گردد خودداری فریزر و یخچال در پوشش بدون غذایي مواد دادن قرار از باید -9-

  .گردد خودداری یخچال در هم كنار در نشسته و شسته خام، و پخته غذائي مواد نگهداری از باید - -10

  .گردد نگهداری جداگانه باید یخچال و سردخانه در سفید و قرمز های گوشت - 11-

 .گردد خوبي انجام به محصوالت بین سرد هوای چرخش و باشد كافي فضای دارای باید ها فریزر و یخچال - -12

 نگهداری از قبل گردد باز بندی بسته و شود داده برش چنانچه كالباس و سوسیس مانند پروتئیني محصوالت - -13

 .شود داده قرار مناسب پوشش یک در باید یخچال در

 انقضاء تاریخ ترتیب اساس بر ها آن مصرف و شده درج سردخانه و فریزر یخچال، به مواد ورود تاریخ باید - -14

 .باشد

 :باشد مي ذیل شرح به سردخانه یا فریزر یخچال، در غذایي مواد نگهداری زمان مدت - 15-6-21
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 حالت انجماد غذایي از مواد كردن خارج  22: ماده

 :نمود ذیل های روش از توان مي مركز شرایط به توجه با غذایي مواد زدایي یخ برای -1-

 .شدن یخ ذوب تا تر پایین یا سلسیوس درجه 5 دمای در و یخچال دمای در منجمد غذایي ماده نگهداری -2

 ماده تر باشد، پایین یا سلسیوس درجه 21 آب دمای كه صورتي در) آب در منجمد غذایي ماده كردن مستغرق -3

 باالی به شده های ذوب قسمت در دما و شود داده قرار باشد نداشته نشتي كه پالستیكي های كیسه در باید غذایي

 .(شود پخته زدایي یخ از بعد بالفاصله غذایي مواد و نرسد سلسیوس درجه 5

 ماده غذایي باید بالفاصله ماكروویو در غذایي ماده زدایي یخ از بعد) ماكروویو در منجمد غذایي ماده زدایي یخ-4

 .( شود پخته

 سرویس میزسلف در غذایي مواد ارائه : 23 ماده

 آلودگي از جهت جلوگیری كاركنان توسط كامل نظارت باید سرویس سلف میز طریق از خدمات ارائه مدت تمام در -

 .باشد داشته وجود مشتریان توسط غذایي مواد

 .گردد خودداری سرویس سلف میز در موجود غذایي مواد باقیمانده با تازه غذایي مواد كردن مخلوط از -

 شده ارائه مواد غذایي حجم باید منظور همین به و شود ریخته دور باید سرویس سلف میز در باقیمانده غذایي مواد -

 .باشد حداقل در سرویس سلف میز در

 سرفه و یا عطسه غبار و گرد حشرات، توسط سرویس سلف میز در موجود غذایي مواد آلودگي از جلوگیری جهت -

 .است شده نشان داده سرویس سلف میز در غذا محافظ از نمونه چند .باشد محافظ دارای غذایي مواد تمام باید

 

 

 .بالمانع است غذا از محافظت برای ها روش و اشكال سایر از استفاده بهداشتي موازین رعایت صورت در :تبصره

 و باشد وجود داشته مخصوص قاشق یا و چنگال كارد، انبرک، باید سرویس سلف میز از غذایي مواد برداشتن برای -

 از استفاده)مي باشد ممنوع سرویس سلف میز از غذا كشیدن برای مشتری میز در استفاده مورد وسایل از استفاده

 .(باشد مي مستثني ها نوشیدني
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 مواد داخل انبرک در یا قاشق شناورسازی عدم برای الزم تمهیدات باید مشتریان توسط غذایي مواد برداشتن هنگام -

 .شود گرفته نظر در غذایي

 5 از تر دمای پایین در خطرناک بالقوه غذایي مواد باید .گردد رعایت سرویس سلف میز در باید غذایي مواد دمای -

 ساعت دو از غذایي كمتر مواد باید اینصورت غیر در .گردد نگهداری سلسیوس درجه 60 از باالتر یا سلسیوس درجه

 .گردد سرو سرویس سلف میز در
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 تجهیزات و ابزار بهداشت :چهارم فصل

 سردخانه و فریزر بهداشتیخچال، : 24 ماده

 پرتابل از دماسنج باید دماسنج، فاقد های یخچال در) باشند سالم دماسنج به مجهز باید فریزر و یخچال سردخانه، -

 .(گردد استفاده دما ای دوره كنترل برای

 .باشد نامطبوع بوی فاقد و تمیز سالم، باید فریزرها و ها یخچال كلیه -

 تماس در با آن و گرفته قرار كاال باالیي قشر روی آن حباب كه سالم های دماسنج دارای باید ویتریني های یخچال -

 .گردد میسر دما كنترل تا باشد است

 عرضه محصوالت مراكز در باشند تر پایین یا سلسیوس درجه (- 24 ) تا (- 18 )دمای حفظ به قادر باید فریزرها -

 با كه فروش مدت -)طي  دما نوسانات گرفتن نظر در با كلي طور به) آن امثال و ماهي و فروشي گوشت مانند غذایي

 .رود باالتر سلسیوس درجه15 ) از فریزر باالی طبقه مورد در جز نباید دما این (است پوشي چشم قابل كم مقادیر

 ماهي منجمد مانند محصوالت و اند شده طراحي منجمد كاالهای مدت كوتاه نگهداری برای ویتریني های یخچال -

 سردخانه یا از فریزر باید طوالني نگهداری به نیاز صورت در .گردد نگهداری ها یخچال این در زیادی مدت نباید

 .شود استفاده

 كردن انجماد نباید برای را شده انجماد رفع حدودی تا یا منجمد غیر كه میگو و ماهي مانند خام گوشتي محصوالت-

 .هستند انجماد جهت الزم توان فاقد ها دستگاه این گذاشت ویتریني یخچال در

 تاسیسات، 1899 شماره ملي استاندارد با باید غذایي مواد سردخانه مشخصات - 24-7 - ساختمان، كار آئین" 16

 .باشد داشته مطابقت "غذائي مواد سردخانه نگهداری و بهداشت فني تجهیزات

 . باشد شدن باز قابل خارج و داخل از باید سردخانه درهای -

 های یا پوشش ظروف داخل اجناس تمام و شده استفاده نزن زنگ فلز جنس از پالت كافي تعداد به سردخانه داخل-

 فاقد باید گردد مي ها استفاده پالت سایر یا چوبي پالت از چنانچه .گردد نگهداری هم از مجزا و تفكیک به و مناسب

 .باشد نظافت قابل و صاف سطح دارای و بوده فرج و خلل

 سردخانه محیط خارج به مستقیمأ نباید سرد های اتاق ورودی در است زیاد كاال خروج و ورود كه هائي سردخانه در-

 .گردد تعبیه در جلوی در بسته فضای است الزم و شود باز

 شرایط برای و مناسب رطوبت ضد نوع از بایستي آن وصل و قطع كلیدهای و روشنائي های چراغ سرد های اتاق در-

 اتاق داخل های چراغ خاموش بودن یا روشن دادن نشان جهت چراغ یک میگردد توصیه .باشد مذكور های اتاق كار
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 اتاق در دائم بطور دید تامین حداقل منظور به چراغي میگردد پیشنهاد شود، نصب در باالی و اتاق از بیرون سرد

 .باشد روشن سرد،

 در تقسیم بردن جعبه بكار از امكان صورت در میشود توصیه ضمناً .گردد نصب نباید فیوز و پریز سرد های اتاق در-

 .شود رطوبت استفاده ضد نوع از تقسیم جعبه از بایستي اجبار صورت در گردد، اجتناب سرد های اتاق داخل

 اتاق تخلیه، هر بار از پس سردخانهها انواع سایر در و یكبار ماه شش هر حداقل توزیعي و ترانزیتي سردخانه های در-

 .گردد شستشو و گندزدایي باید مذكور

 :تجهیزات و ظروف بهداشت : 25 ماده

 .( باشندFood gradeغذیي ) مواد برای مناسب باید مراكز در استفاده مورد ظروف -

 ( >PH 7/4باال ) اسیدیته با غذاهای نگهداری یا طبخ برای نباید را زیر مواد حاوی ظروف  -

 .نمود استفاده آن امثال و آبلیمو سركه، مانند

 دار لعاب و سرامیک ظروف نظیر سرب دارای ظروف نوع هر یا سربي جنس از ظروف -1-

  .گالوانیزه ظروف نظیر روی جنس از ظروف -2-

  .فلزی های تراشه دارای و كاری منبت ظروف -3-

  .برنج نظیر مسي آلیاژهای و مس جنس از ظروف -4-

  .چدني جنس از ظروف -5-

 :زیر باشد شرایط دارای باید است آن با مستقیم ارتباط در غذایي مواد كه ظروفي و سطوح جنس-3

 .باشد رنگ فاقد و سالم-1

  .باشد جاذب غیر و خوردگي به نسبت مقاوم دوام، با -2-

  . باشد برخوردار مكرر شستشوی جهت كافي وزن و ضخامت از-3-

  .باشد كردن تمیز قابل آساني به و صاف سطح دارای -4-

  .باشد مشابه عیوب و حفره تراشه، ترک، باز، های شكاف و درز شكستگي، فاقد -5-

  .باشد شكاف و كنار گوشه، تیز، داخلي های زاویه فاقد -6-

 ننماید. غذایي مواد در بو یا طعم ایجاد -7-

  .است ممنوع است غذایي مواد با تماس در آن شده كاری مینا سطح كه ظروفي از استفاده -8-
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 با مسي ظروف كه مواردی در بجز .است ممنوع غذایي مواد برای نشده اندود مسي ظروف و دیگ از استفاده -9-

 نوع این هنگام شستشوی) است بالمانع اند شده داده پوشش نیكل و استیل قلع، قبیل از فلزاتي با و مناسب روش

 .(گردد ایجاد خراش ظرف سطح در نباید ظروف

 مثال به عنوان دارند 6 از كمتر pHكه  غذایي مواد با تماس برای نبایستي برنج مانند مس آلیاژهای و مس -10

 .شود استفاده میوه، آب و سركه

 آن سطح و حفره بوده و شكاف خوردگي، ترک فاقد كه غیرجاذب های چوب و افرا چوب نظیر سخت های چوب -11

 نظیر ظروفي شیریني پزی، نانوایي، میز برش، های بلوک برش، های تخته برای توان مي را باشد تمیزكردن قابل

 .كرد استفاده آن نظیر و شیریني، ظروف وردنه،

  آماده سطوح عنوان به نبایستي (فرج و خلل داری و صاف سطح فاقد)نشده پرداخت های چوب -12

 .گردد استفاده غذایي مواد سازی ذخیره سطوح نیز و پالت ،(كار میز و برش تحته نظیر) غذایي مواد سازی

  .گردد استفاده غذایي مواد با مرتبط سطوح كردن تمیز برای اسفنج یا ابر از نباید -13-

 ظروف این باالی سرد و گرم آب شیر گردد مي توصیه و باشد درز بدون و تمیز صاف، باید گیری خمیر ظروف -14-

 .باشد شده نصب

 به متحرک ( بهتر است از خمیرگیر14-4-25) بند در مندرج شریط بودن دارا بر عالوه خمیرگیر ظروف نانوایي در - 

 .گردد استفاده شستشو در تسهیل منظور

 .داشته باشد مطابقت 4851 شماره ملي استاندارد با باید استفاده مورد قصابي در تجهیزات و وسایل كلیه- -16

 

 

 مصرف یكبار ظروف بهداشت  26 :ماده

 .باشد صنایع غذایي در استفاده برای ورود یا ساخت پروانه دارای و تمیز سالم، باید مصرف یكبار وسایل و ظروف - 

 .گردد نگهداری بسته در و مستحكم و تمیز پالستیكي های كیسه داخل در باید مصرف یكبار ظروف -

 .گردد نگهداری خورشید مستقیم نور از دور باید مصرف یكبار ظروف -

 مورد یا گرم سرد غذایي مواد برای پروانه نوع با متناسب و باشند ورود یا ساخت پروانه شماره دارای باید ظروف -

 .گیرند قرار استفاده
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 مواد دسته از آن بندی بسته برای نبایستي (پالستیكي مصرف یكبار ظروف) استایرن پلي انواع جنس با ظروف -

 دارند درجه سلسیوس 65 از باالتر دمای مصرف یا نگهداری شدن، پر زمان در كه(آشامیدني و خوردني) غذایي

 .شوند استفاده

 های لبهشدگي  جمع پارگي، خراش، خارجي، اجسام یا ذرات ریز، سوراخ رگه، از عاری باید مصرف یكبار ظروف -

 .باشد حباب و بو تیز،

 برش تخته بهداشت : 27 ماده

 برش عنوان تخته ( به(Food gradeغذایي  مواد برای مناسب های تخته سایر و گالس فایبر چوب، از استفاده -1

 باشد. مي مجاز

 آن مجدداً سطح باید باشد، مي شكاف و ترک دارای و اند شده خراشیده كه كار كُنده و برش سطوح یا ها تخته - 2

 خودداری از آن استفاده از باید صورت این غیر در نمود، گندزدایي و تمیز را آن راحتي به بتوان تا شود داده برش

 .گردد

 آماده مصرف یا پخته غذایي مواد و خام غذایي مواد دادن برش یا كردن خرد برای جداگانه برش تخته از باید-3

 .گردد استفاده

 باید غیر اینصورت در گردد استفاده گوشت و ماهي مرغ، دادن برش یا خردكردن برای جداگانه برش تخته از باید-4

 .گردد گندزدایي و تمیز استفاده بار هر از پس

 .آبكشي گردد و گندزدایي سپس و شود داده شستشو دترجنت و گرم آب با استفاده از بعد باید برش تخته-5

 كار میزهای و قفسه پالت، ،كابینت، ویترین بهداشت  28 :ماده

 آن كف و فاصله باشند تمیز و نظافت قابل ظروف نگهداری محل و آبچكان و قفسه پالت، ویترین،كابینت، كلیه باید-1

 .باشد متر سانتي 15 حداقل كف از ها

 كمدها كشو قفسه ها، برای آستر عنوان به نباید را مشابه موارد یا روغني پارچه حوله، مقوا، كاغذ، پارچه، روزنامه،-2

 .نمود استفاده ها كابینت و

 .باشد شستشو و نظافت قابل و زنگ ضد آن جنس و بوده قفسه و كشو هرگونه فاقد باید كار میز-3

 باشد ای به گونه آن جنس باید شود مي استفاده (پایي زیر) كار پای از نانوایي یا قصابي مانند مراكزی در چنانچه-4

 .باشد نظافت قابل كه

 كار میز گردد مي انجام ماهي كردن پاک و كردن تمیز كه فروشي گوشت مانند مراكزی در چنانچه-5

 .(باشد مقدور مشتری توسط رویت امكان) باشد رویت قابل (شیلد) حفاظ دارای باید
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 و خلل باید فاقد گردد مي استفاده ها پالت سایر یا چوبي پالت از چنانچه بوده، نزن زنگ فلز جنس از باید ها پالت-6

 .باشد نظافت قابل و صاف سطح دارای و بوده فرج

 ظرفشویي و بهداشت سینک دستشویي : 29 ماده

 مجرای به داخل آن فاضالب و بوده سرد و گرم آب شیر به مجهز و زدگي زنگ فاقد سالم، باید ظرفشویي سینک-1

 .گردد هدایت خروجي

 قسمت در دو لگنه حداقل ظرفشویي یک باید دستي بصورت تجهیزات و ظروف گندزدایي و آبكشي شستشو، برای-2

 .گردد فراهم آشپزخانه یا ظروف شستشوی

 یا حوله كاغذی نیز و مایع صابون و بوده سرد و گرم آب به مجهز باید دست شستشوی برای مخصوص سینک-3

 .شود گرفته نظر در كاركنان برای برقي كن خشک دست

 بندی غذایي بسته مواد با مستقیم طور به افراد كه مراكزی در مجزا صورت به ظرفشویي و دستشویي سینک نصب-4

 مانند محصوالت غذایي كردن قطعه و برش یا فرآوری پخت، برای تجهیزات و ابزار از و هستند ارتباط در نشده

 .است الزامي گردد مي استفاده آن امثال و مرغ و گوشت

 غذایي مواد نقل و حمل  30 :ماده

 مراكز داخل در غذایي مواد نقل و حمل - 1-30

  .باشد داشته وجود غذایي مواد آلودگي احتمال كمترین كه گردد حمل ای گونه به باید غذایي مواد -1-

  هنگام در باید شود مي استفاده آسانسور از طبقات بین در غذایي مواد حمل برای كه صورتي در -2-

 آن ممنوع داخل به آلوده اشیاء یا و متفرقه افراد ورود و شود استفاده غذایي مواد برای فقط اختصاصي طور به حمل

 .است

  .باشد مناسب پوشش دارای باید مصرف آماده غذایي مواد طبقات، بین در غذایي مواد حمل هنگام -3-

 .باشد تمیز كامال آن سطح باید غذایي مواد حمل برای ترالي از استفاده صورت در -4-

 مراكز از خارج در غذایي مواد نقل و حمل - 30

 غذایي مواد حمل خودروی از باید (مشتریان به دهي سرویس) مراكز از درخارج غذایي مواد حمل درصورت -1-

 .گردد استفاده

 مواد نیست، نقلیه وسیله به نیاز و است كوتاه مسافت چنانچه مراكز از خارج در غذایي مواد حمل صورت در -2-

 .نمود حمل دار درپوش و مناسب ظروف در توان مي را غذایي

  به مجهز باید شود مي استفاده غذایي مواد حمل برای موتور مانند نقلیه وسایل از كه درصورتي -3-
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 .(قرار گیرد محفظه داخل در دار پوش در ظرف با باید غذایي مواد است ذكر به الزم) باشد دار در و مخصوص محفظه

 غذایي مواد حمل مخصوص ی خودرو از استفاده با غذایي مواد حمل 3-30-

 مناسب سرمایشي گرمایشي، وسایل به باید غذایي مواد نوع با متناسب غذایي مواد نقل و حمل های ماشین -1-

 .باشند مجهز سالم دماسنج نیز و گرم و سرد زنجیره حفظ جهت

  دمای در یا سلسیوس درجه 5 از تر پایین دمای در باید خطرناک بالقوه غذایي مواد حمل هنگام -2-

 .گردد نگهداری سلسیوس 60 از باالتر

(  ( 4+ تا صفر دمای دارای منجمد غیر محصوالت برای باید غذایي مواد نقل و حمل های ماشین سردخانه -3-

 ( .باشد سلسیوس (- 24 ) تا (- 18 ) دمای منجمد محصوالت برای و سلسیوس

  .گردد گندزدایي و تمیز مرتب طور به باید است غذایي مواد با مستقیم تماس در كه سطوحي -4-

  یا كارتن جنس از) باشد نزن زنگ جنس از باید است غذایي مواد با مستقیم ارتباط در كه سطوحي -5

 .(نباشد نشده پرداخته چوب

 سطوح در خودرو قرارگیری نظیر) خودرو محفظه شستشوی از حاصل فاضالب خروج برای الزم تمهیدات باید -6-

 .شود گرفته نظر در(خودرو كف در شیار وجود محفظه، كف شیب دار، شیب

 .برسد مواد غذایي حمل برای نظر مورد دمای به بارگیری از قبل ساعت یک باید غذایي مواد حمل محفظه دمای-7

 طول در دما و باشد نداشته وجود هوا نشت گونه هیچ كه گردد طراحي ای گونه به باید غذایي مواد حمل محفظه -8-

 .گردد حفظ نقل و حمل

 نگهداری برای جداگانه محفظه دارای خودرو باید منجمد یا سرد و گرم محصوالت همزمان حمل صورت در -9-

 .گردد استفاده محصوالت حمل برای جداگانه خودروهای از یا باشد محصوالت

 ایجاد منظور به -11- .گردد انجام بار تخلیه ترتیب اساس بر محصوالت بارگیری ترتیب باید بارگیری هنگام در -10-

  كه باشد ای گونه به گذاری پالت باید غذایي مواد بین سرد هوای مطلوب گردش

 .باشد داشته وجود كف و دیوارها با ها پالت بین خالي فضای

 باشد داشته خودرو در با را فاصله كمترین كه گردد تعیین ای گونه به باید تخلیه و بارگیری نقطه -12

 بسته صورت به یا نگهداری مخصوص محفظه در باید یخ آلودگي از جلوگیری جهت خوراكي یخ حمل هنگام -13- .

 .گردد حمل بندی

 آب یا یخ كنار در كردن سرد برای نباید دارند را آب یا یخ دركنار مستقیم تماس ممنوعیت كه غذایي مواد -14-

 .گردند نگهداری



244 

 

  مورد كامل طور به غذایي مواد حمل محفظه متصدی توسط باید غذایي مواد بارگیری از قبل -15-

 .گردد حاصل اطمینان آن بودن تمیز از تا گیرد قرار بررسي

  .باشد مي ممنوع محصوالت سایر حمل برای غذایي مواد حمل خودروی از استفاده - -16

  مواد نقل و حمل های ماشین راننده گردد نمي ثبت خودكار صورت به دما كه خودروهایي در -17-

 بر نصب شده های مخصوص فرم روی بر و داده انجام ظهر از بعد و صبح نوبت دو در را ها دماسنج كنترل باید غذایي

 .نماید ثبت خودرو سردخانه در روی

  از پروانه دارای باید نمایند، مي دامي خام های فرآورده حمل به مبادرت كه خودروهایي كلیه -18-

 .باشند دامپزشكي سازمان

  باید نمایند، مي (دامي خام های فرآورده بجز) غذایي مواد حمل به مبادرت كه خودروهایي كلیه -19-

 .باشند پزشكي علوم های دانشكده /ها دانشگاه بهداشتي های معاونت از بهداشتي پروانه دارای

 گرم در فصول و گرمسیر مناطق در طوالني های مسافت برای تازه خوراكي های مرغ تخم نقل و حمل در -20-

 كامیون دار قطار، سردخانه های واگن :مانند دامپزشكي سازمان تائید مورد دار، سردخانه نقلیه وسایل از باید سال،

 .شود استفاده ،(سلسیوس درجه 7 تا صفر دمای) دار سردخانه های

  وانت، یا كامیون از توان مي كوتاه، های مسافت برای تازه خوراكي های مرغ تخم ترابری در -21-

 .نمود استفاده

  غذایي مواد نقل و حمل در مستقیم طور به كه افرادی كلیه و غذایي مواد حمل خودروی راننده -22-

 .باشند مي اصناف آموزشي دوره گواهینامه و بهداشت كارت بودن دارا به ملزم هستند دخیل

 غذایي مواد تجهیزات و ابزار ظروف، ، سطوح گندزدایي و شستشو  31: ماده

 گندزدا مواد كاربرد ایمني - 31- 1

  .باشد انقضا و تولید تاریخ ورود، یا ساخت پروانه دارای باید استفاده مورد گندزدای محصوالت -1-

 بر و دار باشد در ظرف باید گردد مي نگهداری و انجام دیگری ظرف در گندزدا ماده سازی رقیق كه صورتي در -2-

 .درج گردد مشخص صورت به گندزدا ماده نام و تهیه تاریخ جمله از گندزدا مشخصات برچسب ظرف روی

  .گردد نگهداری و استفاده سازنده شركت دستورعمل براساس باید گندزدا مواد -3

  استفاده گندزدا ماده از سپس و گردد پاک ها آلودگي و اجرام از سطوح كلیه باید گندزدایي از قبل -4-

 .گردد

  .گردد استفاده ماسک و دستكش مانند فردی حفاظت تجهیزات از گندزدا مواد از استفاده هنگام -5-
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  .باشد سازنده كارخانه دستورعمل با مطابق باید استفاده مورد گندزدای محلول غلظت -6-

  .گردد خودداری هم با گندزدا ماده دو كردن مخلوط از -7-

 غذایي مواد از دور و قفل به مجهز دار در و مناسب كابینت یا محفظه در باید سموم و شیمیایي مواد گندزدا، مواد -8-

 .(گردد درج وگندزدا شوینده مواد برچسب كابینت روی) گردد نگهداری

 تجهیزات و ابزار ظروف، سطوح، شستشوی دستورعمل 2-31-

  :باشد مي ذیل شرح به ظروف شستشوی مراحل -1-

 .غذایي مواد باقیمانده كردن پاک و جداكردن :1 مرحله

 .(سلسیوس درجه 45 آب دمای حداقل) دترجنت با شستشو :2 مرحله

 .تمیز آب با ظروف آبكشي :3 مرحله

 .(گندزدا محلول حاوی سینک در ظروف كردن مستغرق) گندزدا مواد با گندزدایي :5 مرحله

 .تمیز آب با ظروف آبكشي :3 مرحله

 تجهیزات و ظروف كردن خشک :6 مرحله

  از استفاده با باید و گردد استفاده حوله یا دستمال از تجهیزات و ظروف كردن خشک برای نباید -2-

 .گردد خشک ظروف هوا جریان

 انجام زیر های روش از یكي از استفاده با باید غذایي مواد تجهیزات و ظروف گندزدایي 3-31-

 :گردد

  .شود داده قرار سلسیوس درجه 77 حداقل دمای با گرم و تمیز آب در ثانیه 30 مدت به حداقل -1-

  200 از كمتر و لیتر در گرم میلي 50 حداقل حاوی تمیز محلول یک در دقیقه یک مدت به حداقل -2-

 .شود آبكشي سپس و شود داده قرار هیپوكلریت محلول نظیر دسترس قابل كلر لیتر در گرم میلي

  5 حداقل)تمیز محلول یک در دقیقه یک مدت به حداقل -3- / (دسترس قابل ید لیتر در گرم میلي 12

 .شود آبكشي سپس و شود داده قرار ید لیتر در گرم میلي 25 از كمتر حاوی

  .گردد عمل سازنده شركت دستورعمل مطابق وزارت تائید مورد گندزداهای سایر از استفاده جهت -4-

 شركت دستورعمل با مطابق باید گردد مي استفاده ظروف شستشوی برای ظرفشویي ماشین از كه صورتي در -5-

 .گردد عمل سازنده

 مي استفاده غذایي مواد فرآوری یا طبخ برای ثابت ظروف و بزرگ های پاتیل و دیگ از چنانچه

 :شود گرفته نظر در مركز شرایط به توجه با ذیل تدابیر از مورد چند یا یک باید ها آن شستشوی برای گردد
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 .بزرگ ظروف و پاتیل دیگ، كف در تخلیه شیر گرفتن نظر در - 1

 .شوینده مواد و آب كامل تخلیه و شستشو جهت متحرک پاتیل و دیگ از استفاده - 2

 .بزرگ ظروف شستشوی برای آشپزخانه در مناسب محل گرفتن نظر در - 3

 .باشند غبار و گرد و لک هرگونه از عاری و تمیز باید هستند ارتباط در غذایي مواد با كه تجهیزاتي و سطوح -7-

 :شوند گندزدایي و تمیز زیر موارد در باید غذایي مواد با مرتبط سطوح و تجهیزات ظروف،-4-

  .آن امثال و مرغ بره، گوشت ماهي، گاو، گوشت نظیر حیواني خام غذایي مواد با تماس بار هر از بعد -1-

 مصرف آماده غذایي مواد با كار به خام غذایي مواد با كار از وسایل استفاده تغییر -2-

  .خطرناک بالقوه غذایي مواد و خام سبزیجات یا میوه با كردن كار بین -3-

  .باشد داده رخ آلودگي است ممكن كه فعالیت طول در زمان هر در -4-

  .كار پایان از پس -5-

 4 از زماني كمتر فواصل در باید شود، مي استفاده خطرناک بالقوه غذایي مواد سازی آماده برای كه تجهیزاتي -6-

 .شوند گندزدایي و تمیز ساعت،

 دمای توجه به با غذایي مواد سازی آماده برای استفاده مورد تجهیزات و وسایل گندزدایي و تمیزكردن تناوب -7-

 :باشد مي زیر جدول صورت به گردند مي نگهداری آن در تجهیزات و وسایل كه محیطي

 

 .شوند تمیز ساعت 24 هر حداقل باید مایكروویوها در و فرها ها، اجاق پز، و پخت تجهیزات و ها دستگاه سطوح كلیه

 غیره و و خاک گرد چربي، رسوب تجمع از عاری باید دارند تماس غذایي مواد با كه پز و پخت تجهیزات سطوح -9-

 .باشند

  .باشند لک بدون و تمیز سالم، باید مشابه موارد و پرده ها، رومیزی كلیه -10-

 باید یا (جابجایي باشند قابل راحتي به كه هایي آن از غیر)شوند مي نصب ساختمان كف روی بر كه تجهیزاتي -11-

 یا باشند پایه باید دارای تجهیزات این اینكه یا شود بندی آب و موم و مهر كامالً و چسبیده محكم ساختمان كف به
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 وجود فاصله متر سانتي 15حداقل  ساختمان كف تا دستگاه پایین قسمت كه نحوی به گیرند قرار هایي پایه روی بر

 .باشد مي كردن تمیز منظور به دسترسي سهولت جهت فاصله این .باشد داشته

 ذخیره استفاده یا از قبل باید شوند، مي استفاده غذایي محصوالت دمای گیری اندازه جهت كه های دماسنج -12-

 زماني در فواصل نیز گیرند مي قرار یخچال داخل در كه هایي دماسنج همچنین .شوند وگندزدایي تمیز سازی

 .شوند گندزدایي و شستشو مناسب

 غذایي مواد ظروف كرایه موسسات بهداشت : 32 ماده

 از جمله ظروف شستشوی برای الزم تمهیدات ظروف انبار و نگهداری محل در باید ظروف كرایه موسسات در-1

 .شود گرفته نظر در ظرفشویي ماشین یا لگنه دو حداقل ظرفشویي سینک

 .گردد گندزدایي و شستشو كامال باید مشتری به تحویل از قبل ظروف كلیه-2

 .گردد جلوگیری آلوده دست یا اشیاء با تجهیزات و ظروف تماس از-3

 .باشد جوندگان یا حشرات آلودگي، غبار، و گرد از دور به باید ظروف نگهداری محل-4

 بندی فاقد بسته) گردد نگهداری خورشید مستقیم نور از دور و بندی بسته بصورت باید مصرف یكبار ظروف-5

 .(باشد پارگي و سوراخ

 اولیه های كمک جعبه : 33 ماده

 برچسب دارای و شود نگهداری مناسب محفظه یا مخصوص جعبه یک در اولیه های كمک لوازم-1

 .باشد مشخصات

 :باشد مي ذیل شرح به اولیه های كمک جعبه در نیاز مورد اقالم حداقل-2

 دستكش جفت یک -

 استریل گاز عدد چهار -

 باند رول یک -

 سوختگي پماد یک -

 قیچي عدد یک -

 زخم چسب عدد ده -

 (تتراسایكلین یا جنتامایسین)بیوتیكي آنتي پماد یک -

 (ساده استامینوفن یا آسپرین)مسكن قرص (عدد 10 ) ورق یک -

 (ساولن یا بتادین)كننده ضدعفوني ماده شیشه یک -
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 ( مایع صابون ترجیحا) دست كننده تمیز ماده هر یا صابون عدد یک -

 پنبه مقداری -

 قفلي سنجاق عدد چند -

 یک توانند مي كنند مي استفاده پزشک نظر تحت خاصي داروی از مرتب بطور كاركنان كه صورتي در -

 .بگذارند اولیه های كمک جعبه در را خود مصرفي داروهای از ورق

 بهداشتي اظهاری خود و كنترلي خود : 34 ماده

 دستورعمل اساس بر متصدی یا مالک مدیر توسط بهداشتي اظهاری خود و كنترلي خود فرایند باید-1

 .انجام گردد عمومي اماكن و مراكز بهداشتي اظهاری خود و كنترلي خود اجرای نحوه عنوان با 18039203 شماره

 عنوان با 18039203 شماره دستورعمل اساس بر باید سطوح و غذایي مواد شرب، آب برداری نمونه-2

 .گردد انجام عمومي اماكن و مراكز بهداشتي اظهاری خود و كنترلي خود اجرای نحوه

 .باشد موجود محل در باید آن امثال و سطوح غذایي، مواد شرب، آب برداری نمونه نتایج-3

 ساختمان بهداشت :پنجم فصل

 ساختمان نقشه : 35 ماده

 ابالغي های دستورعمل مطابق باید بهداشتي موازین با انطباق منظور به مراكز در بازسازی یا ساخت های نقشه

 .برسد تائید به وزارت توسط

 آب بهداشت : 36 ماده

 .باشد وزارت تایید مورد باید آب چاه یا توزیع شبكه مخازن، از اعم آبرساني تاسیسات كلیه-1

 شماره ملي استاندارد مطابق آب، بیولوژیكي و شیمیایي فیزیكي، كیفیت و سالم باید استفاده مورد آب--2

 .باشد 1011 و 1053

 6694 ملي شماره استاندارد مطابق آب كیفیت و بوده ساخت پروانه دارای باید شده بندی بسته آشامیدني آب-3

 .باشد

 .باشد 2441 شماره ملي استاندارد مطابق آب كیفیت و بوده ساخت پروانه دارای باید معدني آب

 .دسترس باشد آب از كننده استفاده تجهیزات و تاسیسات تمام در نیاز مورد حرارت درجه و كافي فشار با آب-5

 آب تاسیسات و متعلقات مخازن، بهداشت : 37 ماده

 لوله فاقد آب كه راهي بین اماكن و غذایي مواد عرضه موقت مراكز نظیر غذایي مواد عرضه موسسات و مراكز در-1

 یافته انتقال بهداشتي، آب مقررات اساس بر باید گردد مي انجام تانكر از استفاده با آب نقل و حمل و باشند مي كشي
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 در و ام پي پي 1 تا 0توصیه   مقادیر در باقیمانده كلر حفظ .شود تخلیه مركز در مستقر بهداشتي مخزن یک در و

 5 توزیع محل در سیار تانكر) شده / تانكر آبگیری محل از (ام پي پي 2 تا 1 آبگیری محل

 .است ضروری مصرف تا

 :باشد زیر های ویژگي و شرایط دارای باید آن متعلقات و آب تانكر یا مخزن-2

 مي غذایي استفاده مواد سیار مراكز و اماكن در متعلقاتش و آب تانكر و آب توزیع تانكر ساز و ساخت در كه موادی-3

 .كردن باشد تمیز قابل و صاف سطح دارای غیرجاذب، خوردگي، برابر در مقاوم بادوام، سالم، باید شود،

 داشته خروجي شیب دریچه طرف به ورودی دریچه از تانكر .شود بسته راحتي به باید آب تخیله و آبگیری دریچه-4

 .گردد زهكشي بطوركامل كه نحوی به باشد

 باید طوالني مدت استفاده عدم یا تعمیر از بعد همچنین و نصب و ساخت از بعد ها شیلنگ و ها پمپ آب، تانكر-5

 .گیرند قرار استفاده مورد آشامیدني آب انتقال برای سپس گردند گندزدائي و شستشو تخلیه،

 وقفه به دالیلي كه مراكزی و نمایند مي فعالیت فصلي بصورت كه مراكزی در استفاده مورد آب مخازن و تانكرها-6

 .استفاده گردند و آبگیری و سپس گردند گندزدایي و شستشو باید است، شده ایجاد ها آن فعالیت در

 اهداف برای نباید شود مي استفاده آشامیدني آب انتقال برای كه هایي شیلنگ و ها پمپ آب، تانكر-7

 گردد استفاده دیگری

 مخزن باشد غذایي مواد مناسب سنگین اتیلن پلي یا پروپیلن پلي جنس از آب مخزن كه درصورتي-8

 .گردد مستقر مسقف محل در امكان صورت در و آفتاب نور از دور باید مذكور

 .شوند ساخته تعمیر قابل و تایید مورد جنس از باید كشي لوله سیستم های شلنگ و ها لوله تمام-9

 .گرفته شود نظر در كشي لوله سیستم طراحي در الزم تمهیدات برگشتي جریان از جلوگیری منظور به-10-

 فاضالب : 38 ماده

 .باشد وزارت تایید مورد باید فاضالب دفع و آوری جمع سیستم-1

 جمع به شبكه تخلیه اختصاصي، خانه تصفیه جاذب، چاه) بهداشتي طریق به را تولیدی فاضالب تمام باید مراكز-2

 اجتناب محوطه واحد به یا غذایي مراكز داخل به فاضالب برگشت از باید صورت هر در .نمایند دفع (فاضالب آوری

 .گردد

 آوری فاضالب جمع جهت تانكر از غذایي مواد سیار مراكز یا غذایي مواد عرضه فصلي و موقت مراكز در چنانچه-3

 .باشد آب تامین تانكر یا مخزن از بیش % 15 باید آن اندازه شود، مي استفاده

 مراكز ساختماني مشخصات : 39 ماده
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 غذایي مواد طبخ محل دیوار مشخصات-1

 سبزی نانوایي، گیری، عصاره شورجات، ترشیجات، تهیه لبنیات، تولید آشپزخانه، نظیر) طبخ محل دیوار پوشش -1-

 یا سرامیک سنگ، از جنس سانتیمتر 270 ارتفاع تا حداقل باید (آن امثال و گرمخانه آبدارخانه، خانه، قهوه خردكني،

 .باشد نظافت قابل و تمیز روشن، رنگ به سالم كاشي

 به سالم كاشي یا سرامیک سنگ، جنس از سقف زیر تا باید است سانتیمتر 270 از بیش دیوار ارتفاع چنانچه -2-

 .باشد نظافت قابل و تمیز روشن، رنگ

 .باشد شده بهسازی استیل ورق یا سالم و نسوز مصالح جنس از پز كباب و تنور اطراف دیوار پوشش باید -3-

 باید پوشش (پاچه كله عرضه و طبخ مراكز از برخي مانند) باشد مشترک پذیرایي سالن و طبخ محل چنانچه -4-

 .باشد نظافت قابل و تمیز سالم، كاشي یا سرامیک سنگ، جنس از و طبخ محل مطابق محل همه

 غذایي مواد بندی بسته و فرآوری محل دیوار مشخصات - 2-39

  تا حداقل باید (آن امثال و بستني و آبمیوه تهیه یخ، تولید مراكز نظیر) فرآوری محل دیوار پوشش -1-

 .باشد نظافت قابل و تمیز روشن، رنگ به سالم كاشي یا سرامیک سنگ، جنس از سانتیمتر 270 ارتفاع

 به سالم كاشي یا سرامیک سنگ، جنس از سقف زیر تا باید است سانتیمتر 270 از بیش دیوار ارتفاع چنانچه -2-

 .باشد نظافت قابل و تمیز روشن، رنگ

 جنس از و فرآوری محل مطابق محل همه پوشش باید باشد مشترک پذیرایي سالن و فرآوری محل چنانچه -3-

 .باشد نظافت قابل و تمیز سالم، كاشي یا سرامیک سنگ،

 دامي خام محصوالت عرضه محل دیوار مشخصات 39

 از سانتیمتر 270 ارتفاع تا حداقل باید ماهي مرغ، گوشت، نظیر دامي خام محصوالت عرضه محل دیوار پوشش -1-

 .باشد نظافت قابل و روشن رنگ به سالم كاشي یا سرامیک سنگ، جنس

 به سالم كاشي یا سرامیک سنگ، جنس از سقف زیر تا باید است سانتیمتر 270 از بیش دیوار ارتفاع چنانچه -2-

 .باشد نظافت قابل و تمیز روشن، رنگ

 پذیرایي سالن دیوار مشخصات 4-39-

  .باشد نم و رطوبت بدون همچنین و باشد نظافت قابل و تمیز سالم، باید پذیرایي سالن دیوار پوشش -1-

 محل پوشش مطابق پذیرایي سالن پوشش باید باشد مشترک طبخ محل یا آشپزخانه با پذیرایي سالن چنانچه -2-

 .باشد فرآوری یا طبخ

 است بالمانع پذیرایي سالن دیوار در نورپردازی و تزئینات كاربرد -3-
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 غذایي مواد عرضه مراكز دیوار مشخصات - 5-39

 نظافت قابل باید آن امثال و فروشي بار خوارو ترشیجات، لبنیات، عرضه خشكبار، نظیر عرضه مراكز دیوار پوشش -1-

 .باشد نم و رطوبت بدون تمیز، همچنین و باشد

  پوشش مطابق عرضه محل پوشش باید باشد مشترک فرآوری یا طبخ محل با عرضه محل چنانچه -2-

 .باشد فرآوری یا طبخ محل

 غذایي مواد انبار دیوار مشخصات 6-39-

 و (آن امثال و سیمان سنگ،كاشي، نظیر) مقاوم مصالح جنس از سقف زیر تا ازكف غذایي مواد انبار دیوار پوشش

 .باشد نم و رطوبت بدون تمیز، همچنین و باشد نظافت قابل

 غذایي مواد سردخانه دیوار مشخصات - 7-39

 تمیز شكاف و و درز بدون سرما، برابر در مقاوم خوردگي، و زنگ ضد نظافت، قابل صاف، مصالح از باید سردخانه دیوار

 .باشد

 غذایي مواد طبخ كفمحل مشخصات 39

 خردكني، سبزی نانوایي گیری عصاره شورجات، ترشیجات، تهیه لبنیات، تولید آشپزخانه، نظیر) طبخ محل كف -1-

 موزائیک یا سنگ، سرامیک جنس از باید ،(آن امثال و تجهیزات و ظروف شستشوی گرمخانه، آبدارخانه، خانه، قهوه

 .باشد رو فاضالب سمت به مناسب شیب دارای و باشد تمیز و شكستگي و درز بدون صاف،

 .الزامي است آن روی ریز توری نصب و بوده گلو شتر به مجهز و نیاز مورد تعداد به شور كف دارای باید كف -2-

 .باشد مي ممنوع آشپزخانه یا طبخ محل در آن امثال و موكت یا فرش از استفاده -3-

  از جلوگیری جهت آبسردكن و یخچال یا ظرفشویي سینک مجاور در الستیكي های ورقه نصب -4-

 .است بالمانع لغزندگي

 غذایي مواد فرآوری محل كف مشخصات 9-39-

 جنس از باید (آن امثال و بستني و آبمیوه تهیه یخ، تولید مراكز نظیر) بندی بسته و فرآوری تهیه، محل كف -1-

 رو سمت فاضالب به مناسب شیب دارای و باشد تمیز و شكستگي و درز بدون صاف، موزائیک یا سرامیک سنگ،

 .باشد

 39-9 .باشد مي ممنوع غذایي مواد فرآوری محل در آن امثال و موكت یا فرش از استفاده -2-

  از جلوگیری جهت آبسردكن و یخچال یا ظرفشویي سینک مجاور در الستیكي های ورقه نصب -3-

 .است بالمانع لغزندگي
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 دامي خام محصوالت عرضه محل كف مشخصات - 10-39

 صاف، یا موزاییک سرامیک سنگ، جنس از باید ماهي مرغ، گوشت، نظیر دامي خام محصوالت عرضه محل كف-1-

 .باشد رو فاضالب سمت به مناسب شیب دارای و باشد تمیز و شكستگي، و درز بدون

 .باشد مي ممنوع دامي خام محصوالت عرضه محل در آن امثال و موكت یا فرش از استفاده-2-

 از جلوگیری جهت آبسردكن و یخچال یا ظرفشویي سینک مجاور در الستیكي های ورقه نصب-3-

 .است بالمانع لغزندگي

 پذیرایي كفسالن مشخصات 11-39-

 سطوح از استفاده صورت در .باشد نظافت قابل و مقاوم جنس از باید پذیرایي سالن كف پوشش-1-

 .گیرد قرار نظر مد ایمني مسایل رعایت باید ناصاف

 آن ریز روی توری نصب و بوده گلو شتر به مجهز نیاز، مورد تعداد به شور كف دارای باید پذیرایي سالن كف-2-

 .است الزامي

 .الزامي نیست شور كف نصب كف، نظافت برای (مكانیكي شستشوی)مدرن تكنولوژی از استفاده صورت در-3-

 تدابیر و باشد تمیز همواره باید و است بالمانع پذیرایي سالن در امثال و موكت فرش، از استفاده-4-

 .شود گرفته نظر در آن شستشوی یا نظافت منظور به الزم

 غذایي مواد كفانبار مشخصات - 12-39

 .باشد نظافت قابل و تمیز صاف، مقاوم، جنس از باید انبار كف پوشش-1-

 .است الزامي روی آن ریز توری نصب و بوده گلو شتر به مجهز و نیاز مورد تعداد به شور كف دارای باید انبار كف-2-

 .الزامي نیست شور كف نصب كف، نظافت برای (مكانیكي شستشوی) مدرن تكنولوژی از استفاده درصورت-3-

 .باشد مي ممنوع انبار كف در آن امثال و موكت یا فرش از استفاده-4-

 غذایي مواد سردخانه كف مشخصات - 13-39

 كف در .تمیز باشد و شكاف و درز بدون و خوردگي و زنگ ضد نظافت، قابل صاف، مصالح از باید سردخانه كف-1-

 .شود اجتناب سرد های اتاق در شور كف نصب از امكان صورت در سردخانه

 لولهگذاری ضمن نحوه در باشد داشته درپوش باید كف در آن خروجي دهانه شور، كف نصب ضرورت صورت در-2-

 .شود جلوگیری سردخانه داخل به موذی جانوران ورود همچنین و زدگي یخ از كه باشد چنان

 غذایي مواد عرضه مراكز كف مشخصات - 14-39
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 امثال و فروشي، عطاری بار خوارو ترشیجات، لبنیات، عرضه خشكبار، نظیر) غذایي مواد عرضه مراكز كف پوشش-1-

 .باشد نظافت قابل و شكاف و درز بدون صاف، مقاوم، جنس از باید (آن

 است شور الزامي كف نصب شستشو صورت در ولي نبوده الزامي غذایي مواد عرضه مراكز در شور كف وجود-2-

 .نگردد رها محیط در تولیدی فاضالب شرایطي هیچ تحت كه بصورتي

 غذایي مواد طبخ محل سقف مشخصات - 39

 نانوایي گیری، عصاره شورجات، ترشیجات، تهیه لبنیات، تولید آشپزخانه، نظیر) طبخ محل سقف-1-

 و قابل صاف روشن، رنگ به شكاف، و درز بدون باید (آن امثال و گرمخانه آبدارخانه، خانه، قهوه خردكني، سبزی

 .باشد نظافت

 بخار تراكم كثیفي، تجمع كه باشد ای گونه به باید (المپ مثال برای) سقف در شده تعبیه لوازم-2-

 .برسد حداقل به ذرات ریزش و آب

 روشن، رنگ صاف، به شكاف، و درز بدون باید غذایي مواد طبخ محل و آشپزخانه در كاذب سقف وجود صورت در-3-

 .باشد نظافت قابل و رطوبت حریق، ضد

 غذایي مواد فرآوری محل سقف مشخصات - 16-39

 بدون باید سقف (آن امثال و بستني و آبمیوه یخ، تولید مراكز نظیر)غذایي مواد فرآوری محل در-1

 .باشد نظافت قابل و صاف روشن، رنگ به شكاف، و درز

 بخار تراكم كثیفي، تجمع كه باشد ای گونه به باید (المپ مثال برای) سقف در شده تعبیه لوازم-2

 .برسد حداقل به ذرات ریزش و آب

 قابل و رطوبت ضد روشن، رنگ به صاف، شكاف، و درز بدون باید كاذب سقف وجود درصورت-3

 .باشد نظافت

 دامي خام محصوالت عرضه محل سقف مشخصات 17-39-

 .باشد نظافت قابل و صاف روشن، رنگ به شكاف، و درز بدون باید غذایي مواد فرآوری محل سقف-1-

 بخار تراكم كثیفي، تجمع كه باشد ای گونه به باید (المپ مثال برای) سقف در شده تعبیه لوازم-2-

 .برسد حداقل به ذرات ریزش و آب

 .باشد قابل نظافت و رطوبت ضد و روشن رنگ به صاف، شكاف، و درز بدون باید كاذب سقف وجود صورت در-3-

 پذیرایي سالن سقف مشخصات 18-39-

 .باشد نظافت قابل و تمیز باید پذیرایي سالن سقف-1-
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 باید و است بالمانع پذیرایي سالن سقف در نورپردازی و سازی زیبا های روش انواع بكارگیری-2-

 .باشد تمیز همواره

 .است بالمانع پذیرایي سالن در كاذب سقف از استفاده-3-

 مشابه پذیرایي سالن سقف مشخصات باید باشد مشترک طبخ محل و پذیرایي سالن صورتي در-4-

 .باشد طبخ محل سقف

 غذایي مواد انبار سقف مشخصات - 19-39

 .باشد رطوبت فاقد و نظافت قابل تمیز، باید انبار سقف-1-

 .باشد قابل نظافت و رطوبت حریق، ضد شكاف، و درز بدون باید غذایي مواد انبار در كاذب سقف وجود درصورت-2-

 غذایي مواد سردخانه سقف مشخصات - 20-39

 سرما برابر مقاوم در و شكاف و درز بدون خوردگي، و زنگ ضد نظافت، قابل صاف، مصالح از باید سردخانه سقف-1-

 .باشد

 و سقف كاذب بین ما فضای) كاذب سقف باالی فضای تهویه باید سردخانه در كاذب سقف كاربرد صورت در-2-

 .شود گرفته نظر در آب تقطیر از جلوگیری برای (اصلي سقف

 باید صورت این در نمود استفاده ساخته پیش پانلهای از میتوان سردخانه سقف پوشش جهت-3-

 .باشد دارا رطوبتي و حرارتي سازهای، های مقاومت نظر از را الزم فني شرایط

 غذایي مواد عرضه مراكز سقف مشخصات - 21-39

 .باشد نظافت قابل و تمیز باید عرضه مراكز سقف-1-

 .است بالمانع غذایي مواد عرضه مراكز در كاذب سقف از استفاده-2-

 باز فضای در رستوران : 40 ماده

 در پذیرایي سالن گرفتن نظر در آن امثال و قنادی كافه خانه، قهوه ها، چایخانه سنتي، رستوران در-1

 .است بالمانع باز فضای

 .شود گرفته نظر در پذیرایي محل در جوندگان و اهلي حیوانات ورود از جلوگیری جهت الزم تدابیر باید-2

 پمپ ایستگاه های یا آالینده تولید مراكز نزدیک باید است شده تعبیه باز فضای در پذیرایي سالن كه صورتي در-3

 .نباشد آن امثال و خودرو پارک محل یا بنزین

 تهویه : 41 ماده

 .باشد بو عاری از و كافي تازه، همواره اماكن داخل هوای همیشه كه گیرد صورت نحوی به پذیرایي سالن در تهویه-1
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 یا ساعت در هوا تغییر مرتبه 25 تا 15 حداقل آشپزخانه تهویه میزان - 41-2 / نفر هر ازای به ثانیه در لیتر7   -2-

 .شود گرفته نظر در5

 هوای گیرند و قرار هود محفظه در قطعات مجموعه باید هستند المپ یا فیلتر فن، دارای كه آشپزخانه هودهای-3

 .گردد منتقل بیرون به كانال یک توسط آلوده

 .نماید مزاحمت ایجاد مجاور های مكان برای نباید هواكش و هود خروجي هوای-4

 سانتیمتر 120 تا 100 باید ای تخلیه های فن همچنین و شستشو یا تعویض قابل فیلترهای با هودها-5

 .گردند نصب پز وكباب اجاق سطح از باالتر

 درصد هوای 80 حدود باید جبراني هوای كه شود جبران بیرون تازه هوای از باید هوا از بخشي تهویه هنگام-6

 .باشد خروجي

 آن هواكش رعایت یا هود تهویه، سیستم خصوص در سازنده شركت سوی از خاص دستورعمل اعالم صورت در-7

 .است الزامي

 نداشته وجود آلودگي یا بخارت و بو تجمع امكان كه باشد گونه به باید تهویه پذیرایي های سالن در-8

 در ثانیه لیتر 10 ) دقیقه در مكعب فوت 15 حداقل بایستي مكانیكي یا مصنوعي تهویه سیستم كلي طور به و باشد

 .نماید تامین را تازه هوای (نفر هر ازای به

 تهویه سیستم گیرد انجام ها كانال یا ها پنجره توسط باید تهویه میزان رختكن و حمام توالت، در-9

 18 ) ساعت در مرتبه 5 حداقل هوا تعویض به قادر باید مكانیكي تخلیه - .باشد ( ثانیه در لیتر 15

 .بیفتد بكار المپ شدن روش یا در شدن بسته و باز واسطه به توالت تهویه های فن گردد مي توصیه-10-

 .نیست مجاز زباله آوری جمع محل و آشپزخانه حمام، خانه، رختشویي توالت، هوای چرخش-11-

 رطوبت و دما : 42 ماده

 گرفته در نظر سلسیوس درجه 30 الي 25 بین پوشیده سر پذیرایي سالن داخل حرارت درجه گردد مي توصیه-1

 .شود

 55 رطوبت نسبي و خشک غذایي مواد نگهداری برای سلسیوس درجه 21 دمای باید همواره غذایي مواد انبار در-2

 .گردد تامین درصد

 روشنایي شدت 43:  ماده

 سلف میزهای قسمت و غذایي مواد طبخ و بندی بسته سازی، آماده قسمت در باید روشنایي شدت-1

 .شود گرفته نظر در لوكس 220 حداقل سرویس
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 دستگاه خردكن، ساطور، چاقو، مانند برنده و تیز وسایل با غذایي مواد كاركنان كه سطوحي در روشنایي شدت-2

 .شود گرفته نظر در لوكس 540 حداقل كنند مي كار برش، دستگاه و همزن گوشت، چرخ

 .شود گرفته نظر در لوكس 100 حداقل سردخانه و انبار در روشنایي شدت -3

 گرفته در نظر لوكس 220 حداقل تجهیزات و وسایل و ظروف سازی ذخیره و شستشو قسمت در روشنایي شدت-4

 .شود

 .شود گرفته نظر در لوكس 220 تا 200 حداقل پذیرایي سالن در روشنایي شدت-5

 دارای باید غذایي مواد نگهداری و نقل و حمل سازی، آماده تهیه، طبخ، قسمت در نور منابع كلیه-6

 .باشد نشكن پوشش

 صدا : 44 ماده

 .شود گرفته نظر در بل دسي 50 داخل محیط در صدا حداكثر-1

 .ننماید لرزش یا صدا و سر ایجاد كه گردد نصب ای گونه به باید مراكز در تجهیزات كلیه-2

 را ساكنین منطقه برای مزاحمت ایجاد ها آن صدای كه گردد نصب ای گونه به باید تهویه های سیستم و هودها-3

 .ننماید

 مراكز پنجره و در مشخصات : 45 ماده

 .باشد پوسیدگي و زدگي زنگ بدون و سالم مقاوم، جنس از باید ها پنجره و در-1

 .است الزامي انبار یا آشپزخانه پنجره در مناسب توری نصب-2

 شستشو یا تعویض قابل و متحرک باید غذایي مواد طبخ محل پنجره در توری از استفاده درصورت-3

 .باشند

 بهداشتي های سرویس : 46 ماده

 .نظرگرفته شود در جداگانه صورت به مرد و زن برای كاركنان تعداد با متناسب باید دستشویي و توالت تعداد-1

 به برای زنان توالت دستگاه یک و مردان برای توالت دستگاه یک نفر 30 هر ازای به كاركنان برای توالت تعداد-2

 .شود گرفته نظر در مجزا صورت

 به زنان توالت برای دستگاه یک و مردان برای توالت دستگاه یک نفر 200 هر ازای به مشتریان برای توالت تعداد  -3

 دستگاه یک و برای مردان مجزا دستگاه یک نفر 400 هر ازای به نفر 200 از بیش و شود گرفته نظر در مجزا صورت

 .شود گرفته نظر در زنان برای اضافي مجزا

 .شود گرفته نظر در دستشویي یک توالت دستگاه هر برای-4
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 .باشد غذایي مواد فرآوری و طبخ محل یا آشپزخانه از خارج باید كاركنان توالت-5

 .بسته گردد خودكار صورت به باید توالت ورودی در بو كنترل و آلودگي حشرات، ورود از جلوگیری جهت-6

 .عبور نماید غذایي مواد نقل و حمل یا فرآوری تهیه، محل از مشتری كه باشد محلي در نباید مشتریان توالت-7

 .باشد مناسب شیب دارای و بوده صاف موزاییک یا سرامیک سنگ، جنس از باید بهداشتي سرویس كف-8

 .باشد كاشي و سرامیک سنگ، جنس از سقف زیر تا باید بهداشتي سرویس دیوار-9

 .باشد نظافت قابل و شكاف بدون باید بهداشتي سرویس سقف-10-

 .است بالمانع بهداشتي های سرویس در كاذب سقف از استفاده-11-

 پسماند : 47 ماده

 و حجم مناسب با و حمل قابل شستشو، قابل نزن، زنگ دار، درپوش دان زباله باید پسماندها آوری جمع برای-1

 .باشد موجود كافي تعداد

 .تمیز باشد همواره آن اطراف و دان زباله و گرفته قرار مناسبي محل در و بوده زباله كیسه دارای باید دان زباله-2

 ها اساس دستورعمل بر باید ماهي و مرغ گوشت، مانند دامي خام محصوالت عرضه مراكز پسماندهای درخصوص-3

 .گردد عمل دامپزشكي سازمان ضوابط و

 :باشد زیر شرایط دارای باید پسماند نگهداری موقت جایگاه وجود درصورت-4

 .باشد شستشو قابل و بوده كاشي و سرامیک سنگ، جنس از دیوارها-5

 .باشد ریز توری و مناسب شور كف دارای-6

 .باشد سرد و گرم آب شیر به مجهز جایگاه-7

 .باشد موجود كافي تعداد به و بوده متحرک و گندزدایي شستشو، قابل دردار، زباله مخازن-8

 .باشد ریز توری دارای و سالم ها پنجره و در-9

 .باشد داشته مناسب تهویه-10-

 .گردد گندزدایي و شستشو منظم صورت به و بوده، تمیز همواره پسماند موقت جایگاه-11-

 جوندگان و حشرات كنترل : 48 ماده

 برقي، حشره كش باد، پرده توری، نصب جمله از الزم تمهیدات باید مراكز در جوندگان و حشرات كنترل منظور به-1

 .شود گرفته نظر در مركز شرایط به توجه با شیمیایي مواد و ها كش آفت از استفاده مطبوع، تهویه

 .باشد توری به مجهز باز فضای به منتهي های پنجره تمام باید-2

 .استفاده نمود حشرات ورود از جلوگیری برای (باد پرده) هوا جریان از توان مي ورودی درهای قسمت در-3
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 كامالً بسته باید سازد مي بیشتر را آفات دسترسي احتمال كه هایي مكان سایر و گذرها آب منافذ، ها، سوراخ-4

 .شوند

 ساختمان از كف متر 2 حداقل ارتفاع در دستگاه باید گردد مي استفاده برقي كش حشره دستگاه از كه صورتي در-5

 .گردد نصب غذایي مواد فرآوری و سازی آماده های قسمت از دور و

 تله مجهز به باید برقي كش حشره ی هها دستگا گردد مي استفاده برقي كش حشره دستگاه از كه صورتي در-6

 .گردد تمیز و تخلیه منظم بطور باید ها دستگاه این .باشند

 و حشرات با مبارزه برای شیمیایي گذاری طعمه و ابقایي شیمیایي های روش از كه صورتي در-7

 / دانشگاه ها بهداشتي های معاونت از پروانه دارای های شركت توسط فرایند این باید گردد مي استفاده جوندگان

 .گردد انجام پزشكي علوم های دانشكده

 شركت سازنده دستورات به باید حشرات دوركننده مواد سایر و ها كش آفت و ها كش حشره از استفاده هنگام-8

 .گردد عمل

 سطوح و مواد غذایي افراد، آلودگي ایجاد از جلوگیری جهت ایمني نكات كلیه باید ها كش آفت از استفاده هنگام-9

 .گردد رعایت غذایي مواد با مرتبط

 و و فرآوری طبخ های محل داخل در زنده حیوانات انواع سایر و خزندگان پرندگان، ها، گربه ها، سگ نگهداری-10-

 .باشد نمي مجاز دامي خام محصوالت عرضه

 ایمني : 49 ماده

 .باشد تردد برای كافي و مناسب فضای دارای و مانع بدون ها پله راه و عمومي فضاهای-1

 .باشد خشن و تیز لبه فاقد ها صندلي و میزها-2

 .باشد خشن و برنده تیز، قطعات و لبه بدون تمیز، كودكان صندلي-3

 .باشد ایمني كمربند به مجهز كودكان صندلي-4

 ها و دوشاخه شكستگي ساییدگي، بدون ها سیم عایق و باشد سالم رابط های سیم نیز و سیار برقي تجهیزات كابل-5

 .باشد سالم

 دارای های رابط سیم و سیار برقي تجهیزات كابل و باشد (زمین به اتصال) ارت سیم دارای الكتریكي وسایل تمام-6-

 .باشد پریز به اتصال برای شاخه سه رابط

 نصب دیوار روی بر درستي به دارد وجود سوزی آتش خطر احتمال كه مناطقي در حریق اطفاء كپسول-7

 .باشد دسترسي قابل و شده
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 .باشند داشته را حریق اطفاء كپسول از استفاده نحوه خصوص در الزم آگاهي كاركنان-8

 قطعات ساز از یخ های دستگاه و ها یخچال ها، سینک جلوی قبیل از مناطقي در لغزندگي از جلوگیری منظور به-9

 .گردد استفاده كف برای الستیكي

 .باشد حفاظ یا نرده به مجهز ها پله راه-10-

 .باشد (آن و امثال لغزنده های پادری پاره، های فرش قبیل از ) لغزنده موانع و اشیاء گونه هر از عاری زمین كف-11-

 .باشد مانع بدون و شده مشخص تابلو یا عالمت با خروج های محل-12-

 .گردد آوری جمع جداگانه صورت به شكسته ای شیشه ظروف و ها لیوان-13-

 .شده باشد ایمن و نصب درستي به انبار های بندی قفسه نیز و ها قفسه حادثه، وقوع از جلوگیری جهت-14-

 .باشد نصب شده دیوار روی بر مناسب محل در نشاني آتش با تماس و سوزی آتش گزارش نحوه دستورعمل-15-

 شكایات به رسیدگي تلفن : 50 ماده

 .گردد نصب مشتریان دید معرض در باید دانشكده/دانشگاه/وزارت شكایات به رسیدگي تلفن-1

 و خواندن رویت قابل متری 10 فاصله از واضح بطور شرایطي هر در و همواره وزارت شكایات به رسیدگي تلفن-2

 .باشند

 رستوران بهداشتي وضعیت آخرین رساني اطالع : 51 ماده

گرفته  پرینت بازرسي جامع سامانه طریق از باید سالمت سیب مشمول های رستوران بهداشتي وضعیت آخرین-1

 كه در صورتي ولي بوده داوطلبانه مركز متصدی یا مدیر توسط آن نصب .گردد نصب مشتریان دید معرض در و شود

 در .باشد شده سامانه ثبت در كه رستوران بهداشتي وضعیت آخرین مطابق باید گرفت قرار مشتریان دید معرض در

 برخورد متخلف با مجازات اسالمي قانون پنجم فصل با مطابق باید آن مفاد در تقلب یا و نمودن مخدوش صورت

 .گردد

 غذایي مواد در HACCPسیستم  كاربرد : 52 ماده

 باشد ابالغي های لیست چک و اجرایي نامه آیین با همسو باید HACCPمطابق  برنامه انجام -1-

 هایي از روش یكي از) باشد بهداشتي خوداظهاری و خودكنترلي دستورعمل اساس بر باید HACCPبرنامه  انجام-2-

 (.گردد استفاده HACCPبرنامه  انجام برای گردد مي انجام اظهاری خود و خودكنترلي برنامه انجام برای كه

 .گردد تعیین و بررسي مورد زیر اصل هفت باید مراكز در HACCPبرنامه  انجام منظور به 3--

 52-3 منظور به الزم اقدامات تعیین و خطرات تحلیل و تجزیه بالقوه، خطرات تمامي نمودن مشخص

 .پیشگیری
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 و نهائي محصول تا خام ماده از غذائي، ماده تولید از مراحلي كلیه شامل نقاط این بحراني كنترل نقاط تعیین -2-

 كردن، سرد پختن، مانند .گردد حذف یا كنترل تواند مي خطراحتمالي آن در كه است به مشتری فروش هنگام حتي

 آن كنترل با توان مي كه است فرایند از مراحلي یا نقاط بحراني، كنترل نقاط تر، ساده بیان برای .بندی كردن بسته

 .نمود كنترل یا حذف را ها آلودگي

 است ممكن روشها این پخته، غذائي ماده یک برای مثال، برای بحراني نقطه هر برای بحراني حدود یا حد تعیین -3-

 .شود حاصل اطمینان مضر عامل گونه هر حذف از تا باشد فرایند پختن نیازبرای مورد زمان و دما حداقل تلفیق

 روش و چگونگي تعیین شامل است ممكن ها روش این بحراني نقطه هر برای كنترل و پایش سیستم برقراری -4-

 .باشد محصول پخت برای زمان و دما از استفاده

 عنوان به .كنترل نیست تحت بحراني نقاط كه كند مشخص پایش سیستم كه مواردی در اصالحي اقدامات انجام -5-

 .باشد نشده اعمال فرایند پخت برای الزم دمای حداقل صورتیكه در غذائي، مواد كردن معدوم یا مجدد فرایند مثال،

 دهنده نشان كه هایي شیوه مثال، عنوان به HACCP سیستم كارایي عملكرد تائید منظور به هایي روش تعیین

 .میكروبي آزمایشات مانند .باشد پخت مناسب واحد عملكرد از اطمینان برای شده، ثبت زمان و دما كارائي

 و خطرات از مكتوب اطالعات واحد این ها آن كاربرد و اصول برای مناسب بایگاني و ثبت و ها روش مستندسازی -7-

 برمي در را احتمالي مشكالت تصحیح برای انجام شده الزم اقدامات و ایمني نیازهای پایش ها، آن كنترل های روش

 .گیرد

 بازرس توسط آشامیدني و خوردني مواد از برداری نمونه : 53 ماده

 های جابجایي و برداری نمونه وسایل و ظروف هوا، از ناشي خارجي آلودگي مقابل در باید نمونه-1

 .شود محافظت نامناسب

 از بیش نمونه برداری ظرف آزمایشگاه، در نمونه صحیح كردن مخلوط و نشتي از پیشگیری برای شود مي توصیه-2

 .پرنگردد چهارم سه

 :گردد ثبت ذیل شرح به دقیق و كامل طور به نمونه اطالعات -3

 بردار نمونه خانوادگي نام و نام - 1

 نمونه نام - 2

 (صنعتي /سنتي)نمونه نوع - 3

 سازنده كشور یا و كارخانه نام - 4

 كننده وارد شركت یا كارخانه نام - 5
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 انقضاء و تولید تاریخ - 6

 ساخت سری - 7

 برداری نمونه علت - 8

 نمونه ارسال فرم یا نامه تاریخ و شماره - 9

 ( حیواني صنعتي، انساني، ) مصرف مورد 10-

 .گردد ذیربط انجام آزمایشگاه دستورعمل به توجه با و فرآورده هر خاص استانداردهای با مطابق باید برداری نمونه-4

 .مي باشد ضروری آزمایشگاه نتایج تفسیر برای نمونه دریافت هنگام برداری نمونه زمان در دما ثبت-5

 باشد مي صورت فله به فرآورده كه صورتي در و شود ارسال آزمایشگاه به دربسته صورت به و اصلي ظرف در نمونه-6

 ظرف به شرایط آسپتیک در نمونه از بخشي است، بزرگ خیلي آزمایشگاه به ارسال برای كه دارد قرار ظروفي در یا

 .گردد منتقل استریل برداری نمونه

 .بسته شود بالفاصله سپس و شده باز نمونه انتقال برای الزم مدت به فقط استریل برداری نمونه ظرف در-7

 تغییر غذایي ماده شیمیایي و میكروبیولوژیكي شرایط كه شود كوشش باید ها نمونه نقل و حمل در -8

 .ننماید

 .باشد ممكن زمان ترین كوتاه در ممكن حد تا باید آزمایشگاه به ها نمونه حمل-9

 .گیرند قرار آزمایش مورد برداشتن، از پس فوریت به ها نمونه امكان صورت در-10-

 به درجه سلسیوس 45 از كمتر دمای در باید باشد مي ها كنسرو و خشک غذاهای از نظر مورد نمونه چنانچه-11-

 . گردد منتقل آزمایشگاه

 سلسیوس نگهداری درجه 5 تا صفر دمای در آزمایش هنگام تا منجمد غیر و شدني فاسد غذایي مواد نمونه-12-

 . شود

 .شوند نگهداری انجماد حالت به همچنان آزمایش هنگام تا باید منجمد های نمونه-13-

 مراكز بازرسیاز : 54 ماده

 بازرسي نوع به توجه بازرسبا همراه تجهیزات 1-54-

 بازرسي كیف - 1

 ها دستورعمل و ها فرم - 2

 كاربن - 3

 پلمپ انبرک - 4
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 كافي مقدار به سرب و سیم - 5

 برداری نمونه جهت استریل شیشه - 6

 دار عایق كلمن - 7

 پک ایس - 8

 (الكل به آغشته های پنبه)الكل سواب - 9

 معادل یا كاله سر پوشش 10-

 میزان تعیین تست ،(متر لوكس) نورسنج المقدور حتي سنج، رطوبت و دماسنج نظیر كنترل ابزارهای 11-

 سنج كدورت سنج، كلر سنج، ید ،(روغن و چربي در پراكسید

 الكترونیكي بازرسي انجام صورت در تبلت یا تاپ لپ 12-

 بازرسي لیست چک 13-

 بازرسي انجام راهنمای 14

 بازرسي هنگام در بازرس تعهدات-2-

 مورد در امكنه یا مركز ترک از قبل است موظف نمود بازدید صنفي واحد از محیط بهداشت بازرس اینكه از بعد -1-

 قانوني تبعات و غیر بحراني و بحراني نواقص خصوص در صنفي واحد متصدی یا مدیر مالک، با شده مشاهده نواقص

 .نماید رساني اطالع مناسب طور به و گفتگو آن

 قانوني و مهلت الزم های آموزش و جایگزین اقدامات كامل آرامش در و تنش هرگونه بدون است موظف بازرس -2-

 .برساند متصدی یا مدیر مالک، اطالع به را نواقص رفع برای

 مدیر، به را قانوني آن تبعات و عواقب همراه، های فرم و صورتجلسات در امضا اخذ صورت در است موظف بازرس-3

 .شود متذكر متصدی یا مالک

 .باشد مي االجرا الزم ابالغ تاریخ از و بوده تبصره 6 و ماده 54 بر مشتمل دستورعمل این

 

 

 

 



263 

 

  دستورالعمل اجرايی رسیدگی به تخلفات بهداشتی  مراکز

تهیه، تولید، توزيع، نگهداری، حمل و نقل و فروش مواد 

 ،آشامیدنی، آرايشی، بهداشتی  و اماکن عمومیخوردنی 

 مقدمه

آیین نامه اجرایـي آن،   وقانون مواد خوردني، آشامیدني، آرایشي و بهداشتي  13در راستای اجرای قانون اصالح ماده 

اجرایي رسیدگي به تخلفات بهداشتي مراكز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقـل و فـروش مـواد     دستورالعمل

معاونـت هـای   . توسط این معاونت برای اجرا ابالغ مي گـردد دني ،آشامیدني، آرایشي، بهداشتي و اماكن عمومي خور

بهداشتي دانشگاه ها و دانشكده های علوم پزشكي موظفند در زمینه رسیدگي به تخلفات بهداشـتي مراكـز و امـاكن    

 .عمل اقدام نمایندالمذكور  بر اساس این دستور 

 تعاریف :1ماده

 :در این دستور العمل اصطالحات ذیل در معاني بیان به كار مي روند

بهداشـتي  قانون مواد خوردني، آشامیدني، آرایشي و  13آیین نامه: منظور آیین نامه اجرایي قانون اصالح ماده  -1-1

 باشد. مي 18/3/92مصوب 

قـانون مـواد    13قـانون  اصـالح مـاده    تخلف: عبارت است از فعل یا ترک فعلي كه در قوانین مرتبط از جملـه   -1-2

دستورالعمل های آن تخلف و جـرم بهداشـتي تلقـي     خوردني، آشامیدني، آرایشي و بهداشتي و  آیین نامه اجرایي و

 شده و طبق قانون مستوجب مجازات مي باشد.

محل بازرسي بـا  به عمل نظارتي گفته مي شود كه هدف از آن بررسي میزان انطباق شرایط موضوع و : بازرسي -1-3

 .قوانین، مقررات و الزامات بهداشتي ناشي از آن ها مي باشد

كه در صورت لزوم مي تواند به رئـیس مركـز    ،یس مركز بهداشت استان و شهرستانیر :مسئول بهداشت محل -1-4

 .روستایي نیز تفویض اختیار نماید/ بهداشتي درماني شهری

 .ایت آن به طور مستقیم موجب به خطر افتادن سالمت انسان گرددمواردی است كه عدم رع: موارد بحراني-1-5

 .مواردی است كه عدم رعایت آن به طور غیر مستقیم بر سالمت انسان  اثر دارد :موارد غیر بحراني -1-6

 برای موارد تعیین شده. واحد، مكان، قسمت و ابزار و تجهیزاتاز و استفاده  بكار گیری: بهره برداری -1-7

واحد صنفي: هر واحد اقتصادی كه فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افـراد صـنفي    -1-8

 دایر شده باشد، واحد صنفي شناخته مي شود.

به بخشي از واحد صنفي از قبیل آشپزخانه كه به تشخیص مسئول بهداشت محل دارای فعالیت مجـزا و   :مكان-1-9

 .مي شود مستقل مي باشد مكان گفته

شامل مواردی نظیر دستگاه و تجهیزات است  كه برای مقاصد خاص از جملـه فـراوری و نگهـداری    :  قسمت -1-10

 .مواد غذایي از آن ها استفاده مي شود
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 گروهي كه شامل اعضای زیر بوده و حضور حداقل یک نماینده از دستگاه نظارت الزامي است::تیم بازرسي-1-11

 مركز بهداشت شهرستان نماینده بهداشت محیط -

 بازرس بهداشت محیط -

 در صورت نیازنماینده نیروی انتظامي  -

 در صورت لزومنماینده اتحادیه صنفي  -

به مواردی اطالق مي گردد كه در طي زمان بازرسـي قابـل اصـالح و رفـع در محـل      : نقص قابل رفع در محل-1-12

 .باشد

 .از فرایند بازرسي و فعالیت های بعدی آن گردش كار اداری: عبارت است از تمام یا بخشي -1-13

 

 فرایند اجرایي رسیدگي به نواقص بهداشتي:  2ماده 

مشاهده شده با تذكر بازرس در محل تا پایـان زمـان بازرسـي رفـع     چنانچه در هنگام بازرسي، نقص بهداشتي  -2-1

 .اداری نگرددثبت، ولي  وارد گردش كار + گردد، باید نقص در گزارش بازرسي  با عالمت 

چنانچه در هنگام بازرسي نقص بهداشتي غیرقابل رفع و یا تكرار نقص بهداشتي قابـل رفـع درمحـل مشـاهده      -2-2

در صورت عـدم  18039206 -1فرم شماره . )ثبت و وارد گردش كار اداری گرددxشود، باید توسط بازرس با عالمت 

اختیار بـه ریـیس مركـز بهداشـتي درمـاني شـهری/        در صورت تفویض18039206 -2تفویض اختیار و فرم شماره 

 روستایي(  

تائیـد مسـئول بهداشـت     آیـین نامـه و   26و  23، 22بر اساس مواد  در صورت وجود هر یک از نواقص بحراني -2-3

ساعته به منظور رفع نواقص بهداشتي، غیر فعـال و یـا بطـور موقـت      48/ قسمت مربوطه با مهلت مكانمحل، واحد/ 

 (18039206 -3فرم شماره .)گردد( ج كردن از سیكل كاریخار)تعطیل 

و تائید مسئول بهداشت آیین نامه،  30و  23،  22بر اساس مواد در صورت وجود هر یک از نواقص غیربحراني  -2-4

روزبه مالک/ مدیر/متصدی مهلت داده مي شود تـا نسـبت بـه رفـع نـواقص بهداشـتي در        60حداكثر به مدت محل، 

 (18039206 -4فرم شماره )شده اقدام نماید.مهلت تعیین 

و یا رفع نواقص بهداشتي بعد از فـک   4-2و  3-2در صورت رفع نواقص بهداشتي در طي مدت مذكور در بند  -2-5

متصدی مبني بر رفـع نـواقص بهداشـتي  و انجـام بازرسـي و تائیـد مسـئول        / مدیر/ پس از اعالم كتبي مالک پلمب،

 -7 و  18039206 -6 و 18039206 -5فرم هـای شـماره   .)بـرداری صـادر خواهـد شـد     بهداشت محل، اجازه بهره

 (18039206 -8 و  18039206

در صـورت تفـویض    18039206 -7در صورت عدم تفویض اختیار و فـرم شـماره    18039206 -6فرم شماره تذكر:

 اختیار به رییس مركز بهداشتي درماني شهری/ روستایي جهت تایید رفع نواقص بهداشتي تكمیل مي گردد.  

ساعت، واحد/ مكان/ قسمت مذكور با دسـتور مسـئول    48در صورت عدم رفع هر یک از نواقص بحراني بعد از  -2-6

مدیر/ متصدی به دادگاه ارجاع مـي گـردد،   / پرونده مالکو ددبهداشت محل به مدت حداكثر یک هفته پلمب مي گر

متصدی و تایید مسئول بهداشت محل مي باشد و عدم مراجعـه و  / مدیر/ فک پلمب منوط به درخواست كتبي مالک

فر م شـماره  .)اسـت  نفع متصدیبه معنیپذیرش ادامه توقف فعالیت توسط ذی/ مدیر/ تقاضای فک پلمب توسط مالک

 (18039206 -10و  18039206 -9
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نتیجه بازرسي وارد ، روزه( 60در نظر گرفته شده) حداكثر  مهلت ازدر صورت عدم رفع نواقص غیر بحرانیپس  -2-7

 -13در صـورت عـدم تفـویض اختیـار و فـرم شـماره       18039206 -12گردش كار اداری مي گـردد.) فـرم شـماره    

 درماني شهری/ روستایي( در صورت تفویض اختیار به رییس مركز بهداشتي 18039206

 سـاعته 48در صورت تایید گزارش نواقص بهداشتي غیربحراني توسط مسئول بهداشت محل، اخطـار تعطیـل    -2-8

 (18039206 -14صادر مي گردد. ) فرم شماره 

 حـداكثر یـک هفتـه تعطیلمـي گـردد     درصورت عدم رفع نواقص غیربحراني، واحد با تنظـیم صـورت مجلـس     -2-9

متصدی و / مدیر/ مدیر متصدی به دادگاه ارجاع مي گردد. فک پلمب منوط به درخواست كتبي مالک/ پرونده مالکو

متصـدیبه معنیپـذیرش   / مدیر/ تایید مسئول بهداشت محل میباشد و عدم مراجعه و تقاضای فک پلمب توسط مالک

 (18039206 -11و  18039206 -9فر م شماره .)است نفع ادامه توقف فعالیت توسط ذی

متصدی نسبت به رفـع نـواقص بهداشـتي    / مدیر/ چنانچه  طي گردش كار اداری الزم به منظور پلمب، مالک -2-10

اقدام نماید با تنظیم صورت مجلس و تائید مسئول بهداشت محـل، واحـد/ مكـان/ قسـمت مـذكور تعطیـل نخواهـد        

 (18039206 -15فر م شماره .)شد

متصدی مربوطه باید به دلیل فک / مدیر/ مكان/ قسمت، پرونده مالک در صورت فک پلمب غیر قانوني واحد/ -2-11

نحوه تعطیل مجدد و بازگشـایي واحـد/ مكـان/ قسـمت طبـق نظـر دادگـاه         . پلمب غیر قانوني به دادگاه ارجاع گردد

 (18039206 -16فرم شماره .)خواهد بود

بـه منظـور رفـع نـواقص بهداشـتي از       متصدی باید جهت بازگشایي واحد/ مكان/ قسمت خـود / مدیر/ مالک -2-12

 (18039206 -17.)فرم شماره مسئول بهداشت محل به صورت كتبي درخواست نماید

متصدی مبني بر عدم استفاده از مجوز بازگشـایي واحـد بـه منظـور رفـع      / مدیر/ اخذ تعهد محضری ازمالک -2-13

 (18039206 -18فرم شماره . ) نواقص بهداشتي برای بهره برداری از واحد

تبصره: بازگشایي مكان/ قسمت دارای نقص بهداشتي به منظور رفع نواقص بهداشتي با تایید مسئول بهداشت محـل  

 تعهد محضری نیست.مجاز است و نیازی به اخذ 

فک پلمب به منظور رفع نواقص بهداشتي بدون بهره برداری توسط تیم بازرسي، با تنظیم صـورت مجلـس و    -2-14

 (18039206 -19فرم شماره .)متصدی انجام مي گردد/ مدیر/ مالکتفهیم موضوع به 

متصدی قبل از دریافت اجازه بهره برداری اقدام به فعالیت نماید، واحد/ مكان/ قسـمت  / مدیر/ چنانچه مالک -2-15

متصدی به مدیر/ / مربوطه مجدداً به مدت دو هفته، تعطیل خواهد شد و به دلیل بهره برداری غیر مجاز،پرونده مالک

 (18039206 -20فرم شماره و  18039206 -9فرم شماره.) دادگاه ارجاع مي گردد

اطالعیه در صورت لزوم با ذكر علت، طبق نظر مسئول بهداشـت محـل   / در تمامي مراحل فوق نصب پالكارد -2-16

 .انجام مي گردد

لیـل عـدم رعایـت مـوازین بهداشـتي      تبصره: در صورتي كه تشخیص داده شود وقوع طغیان/ اپیدمي بیماری،  بـه د 

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        

 ت موازین بهداشتي الزامي مي باشدپالكارد/ اطالعیه مبني بر عدم رعای
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 آیین نامه 31فرایند اجرایي ماده :  3ماده 

فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا فاقد مجوزهای بهداشتي)مشمول مجوز( جمع آوری و توقیف مواد غذایي  -3-1

 .18039206 -21طبق فرم شماره

اقـد مجوزهـای بهداشتي)مشـمول مجـوز(،     مواد غذایي فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یـا ف معدوم سازی/ ارجاع -3-2

 .18039206 -22طبق صورت مجلس فرم شماره

ارجاع پرونده متخلف بهداشتي به دادگاه به دلیل عرضه مواد غذایي فاسد، تـاریخ مصـرف گذشـته و یـا فاقـد       -3-3

 .18039206 -23مجوزهای بهداشتي)مشمول مجوز( طبق فرم شماره

ضعیت مواد غذایي توقیف شده طبق فـرم  وهای ذی ربط مبني بر تعیین تكلیف درخواست اعالم نظر از سازمان -3-4

 .18039206 -24شماره

 . تبصره بوده و از تاریخ ابالغ، الزم االجرا مي باشد 2ماده و  3مشتمل بر این دستور العمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  قانون اصالح قانون نظام صنفی کشور   27و 17و  3و2ماده 

به تأیید شورای  1392/ 6/ 20مجلس شورای اسالمي تصویب و در تاریخ  92/ 6/ 12شنبه در جلسه علني سه

 .نگهبان رسیده است

، خرید، از تولید، تبدیل اعمصنفي های از فعالیت در یكي كه یا حقوقي حقیقي : هر شخص ـ فرد صنفي 2 ماده

 به آزاد، خواه و شغل حرفه ور و صاحبپیشه عنوانهكند و بگذاری سرمایه فني و خدمات ، خدمات، توزیعفروش

یا  از كاال، محصول یا قسمتي آورد و تمام فراهم كسبي دایر یا وسیله كسبي محلدیگران  یا با مباشرت شخصه

 د، فردصنفيدار عرضه كنندهمصرف به یا جزئي كلي صورتو به یا غیرمستقیم طور مستقیمخود را بهخدمات 

 شود.ميشناخته

 آن براساس كه است قانوني خاص قانون. باشندمي مستثني قانون این دارند،ازشمول خاص قانون كه صنوفيـ تبصره
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 افرادوواحدهای تخلفات به ورسیدگي ربط،نظارت،بازرسيذی امورواحدهای وتنسیق صدورمجوزفعالیت،تنظیم نحوه

 .شودمي معین مربوطه قانون درمتن صراحت به آن تحتپوشش

واحد صنفي :هر واحد اقتصادی كه فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشدو توسط فرد یا افراد  – 3ماده 

 صنفي با اخذ پروانه كسب دایر شده باشد ،واحد صنفي شناخته مي شود .

، ، بهداشتي، انتظاميصنفي و مقررات نینقوا كشور، از جمله جاری و مقررات مكلفند قوانین ـ افراد صنفي 17 ماده

 از سوی را كه كاالها و خدمات گذارینرخ به مربوط هایكار و دستورالعمل محیط و زیباسازی فني ، حفاظتایمني

 و اجرا كنند. گردد، رعایتمي ابالغ ربطذیقانوني  مراجع

 

 بادرخواست است صادرنشده آن برای كسب پروانه كه یاحقوقي حقیقي هرشخص وسیلهبه دایرشده محلـ  27 ماده

 .شودمي پلمب انتظامي نیروی توسط شهرستان اصناف وتأییداتاق اتحادیه

موجود در  شود تا كاالهایميداده  مهلت دایركننده روز به تا بیست ، از دهدایر شده محل از پلمب ـ قبل 1 تبصره

 ند.ك را تخلیه محل

مزبور را  هایرا بشكنند و محلقانون  این در اجرای تعطیل شده هایو مهر محل یا الک پلمب كه ـ كساني 2 تبصره

 محكوم اسالمي مجازات مقرر در قانون هایمجازاتقرار دهند، به  مورد استفاده كسب از انحاء برای نحوی به

 خواهند شد.

 نخواهد شد. صنفي از حقوق یک احراز هیچ موجب ماده این موضوع اشخاص توسط عوارض ـ پرداخت 3 تبصره

 اتحادیه ازسوی كسب فاقدپروانه صنفي احدهایو پلمب درخواست یاعدم شناسایي عدم ـدرصورت4تبصره

 راشناسایي كسب فاقدپروانه مكلفندواحدهای ایران اسالميی جمهور انتظامي ونیروی شهرستان اصناف مربوط،اتاق

 .نمایند وپلمب

 تشكیل دیگری ومقررات قوانین براساس كه ومصرف توزیع هایوتعاوني خانگي،سایرمشاغل ـدرموردمشاغل 5تبصره

 .شودمي عمل اساس شوندبرهمانمي
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 محیطوبهداشت بهداشت به )مرتبط قانون مجازات اسالمی 

 موادغذايی( 
 

قانون مجازات اسالمي راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازات و اقدامات تامیني و تربیتي كه در باره :   1ماده 

 . مجرم اعمال مي شود

 مجازات های مقرر در این قانون پنج قسم است:  12ماده 

 حدود (1

 قصاص (2

 دیات  (3

 تعزیرات  (4

 مجازاتهای بازدارنده   (5

 و میزان و كیفیت آن در شرع تعیین شده است  حد ،به مجازاتي گفته میشود كه نوع:  13ماده 

 كیفری است كه جاني به آن محكوم مي شود و باید با جنایت او برابر باشد .: قصاص : 14ماده 

 مالي است كه از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است :    دیه :  15ماده 

شرع تعیین نشده و به نظر حاكم واگذار شده است تادیب و یا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در : تعزیر : 16ماده 

 از قبیل حبس و جزای نقدی و شالق كه میزان شالق بایستي از مقدار حد كمتر باشد .

تادیب یا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت :   مجازات بازدارنده :   17ماده 

ات حكومتي تعیین میگردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظام

 كسب، لغو پروانه و محرومیت از اقامت در نقطه یا نقاط معیین و مانند آن

  قانون اصالح قانون تعزیرات حكومتي 

 مجمع تشخلیص مصلحت نظام   73/7/19مصوب   67/12/23مصوب 

 ماده واحده 

ت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگي مراجع قیمت گذاری و توزیع كاال و باتوجه به ضروت نظارت و كنترل دول

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 

 اقدام نماید . 67/12/23جازات های مقرر در قانون تعزیرات حكومتي مصوب م

مجمع تشخیص مصلحت نظام  23/12/1367موضوع تعزیرات حكومتي امور بهداشتي و درماني در جلسه مورخ 

 فصل 4اسالمي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در این زمینه قانون تعزیرات حكومتي امور بهداشتي و درماني در 

 :ید سبه شرح زیر به تصویب ر

   12الي  1فصل اول : تعزیرات حكومتي خدمات تشخیص و درماني  شامل : مواد 

فصل دوم : تعزیرات توزیع و فروش دارو شیر خشک و ملزوملت پزشكي ، دندانپزشكي و آزمایشگاهي :  شامل مواد 

  30الي  31
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 40الي  31: تعزیرات تولید،توزیع ، فروش مواد خوردني ، آشامیدني ، آرایشي و بهداشتي : شامل مواد  فصل سوم

 44الي  41: سایر مقررات : شامل مواد  فصل چهارم

 

 : تعزیزاتتولید،توزیع،فروشموادخوردني،آشامیدني،آرایشیوبهداشتي–فصل سوم 

شي و بهداشتي كه با عالمت و بسته بندی مشخص به صورت تولید  مواد خوردني ، آشامیدني ، آرای – 31ماده 

مواد خوردني ، آشامیدني ، آرایشي و  9و  8ایین نامه اجرائي ماده  1بازرگاني عرضه مي گردد طبق فهرست ماده 

بهداشتي منوط به اخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي باشد و تخلف آن جرم بوده و 

 به مجازات های زیر محكوم مي شود:متخلف 

 تعطیل واحد تولیدی غیر مجاز بالفاصله و ضبط كاالی تولیدی به نفع دولت .   –مرتبه اول 

عالوه بر مجازات های مرتبه اول ، جریمه نقدی تا مبلغ ده میلیون ریال با توجه به حجم تولید غیر  –مرتبه دوم 

 مجاز .

 مرتبه دوم ، ضبط لوازم تولیدی به نفع دولت .   عالوه بر مجازات های -مرتبه سوم 

 چنانچه واحد تولیدی مجاز بدون كسب پروانه ساخت اقدام به تولید كاالیي نماید :

 تعطیل خط تولید و ضبط كاالی تولیدی به نفع دولت   -مرتبه اول 

 ال با توجه به حجم تولید .عالوه بر مجازات های مرتبه اول ، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ری –مرتبه دوم 

 ماه  6عالوه بر مجازاتهای مرتبه دوم ، تعطیل واحد تولیدی تا مدت  –مرتبه سوم 

شركت پخش فروشگاه ، سوپرماركتها ، تعاونیها و سایر اماكن كه حق فروش یا توزیع كاالی خوردني ،  – 36ماده 

ش آن دسته از كاالی مشمول قانون مواد خوردني ، آشامیدني ، آرایشي و بهداشتي را دارند مجاز به عرضه و فرو

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 :

   شركت پخش و تعاوني های بزرگ  -الف 

 اخطار و ضبط كاال به نفع دولت .  –مرتبه اول 

 عالوه بر مجازات های مرتبه اول ، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال با توجه به حجم كاال . –مرتبه دوم 

 عالوه بر مجازات های مرتبه دوم ، محكومیت مدیر عامل شركت به زندان از یک تا شش ماه . -مرتبه سوم 

 فروشگاهوسوپرماركتهاوسایراماكن–ب 

 اخطار و ضبط كاال به نفع دولت .  –مرتبه اول 

 عالوه بر مجازات های مرتبه اول ، جریمه نقدی تا مبلغ یكصد هزار ریال . –مرتبه دوم 
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از  عالوه بر مجازات های مرتبه اول ، جریمه نقدی تا پانصد هزار ریال . در صورت تكرار ، تعطیل واحد -مرتبه سوم 

 یک تا شش ماه .

فروشگاه ، سوپرماركتها ، تعاوني ها و سایر اماكن باید از عرضه و تحویل كاالی غیر بهداشتي خودداری  – 37ماده 

نمایند . عرضه و تحویل كاال با علم به غیر بهداشتي بودن آن تقلب محسوب شده و متقلب به مجازاتهای زیر محكوم    

 شود :مي

 كتبي و ضبط كاال به نفع دولت . اخطار  –مرتبه اول 

 عالوه بر مجازات های مرتبه اول ، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال به تناسب حجم كاال . –مرتبه دوم 

 عالوه بر مجازات های مرتبه دوم ، تعطیل واحد از یک تا شش ماه . -مرتبه سوم 

متصدیان و مسئولین كارخانجات و كارگاه ها و مراكز تهیه و توزیع مواد خوردني ، آشامیدني ، آرایشي و  – 39ماده 

بهداشتي ، اماكن عمومي ، مراكز بهداشتي درماني ، مراكز آموزشي و پرورشي ، محل های نگهدار یو پرورش دام و 

ي در محل فعالیت خود مي باشند . متخلفین از طیور و كشتارگاه ها ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیط

 مفاد این ماده بازاء هر مورد نقص بهداشتي ، به مجازات های زیر محكوم مي شوند :

 جریمه نقدی از مبلغ یک هزار تا پنجاه هزار ریال . -مرتبه اول 

 جریمه نقدی از مبلغ دو هزار ریال تا یكصد هزار ریال . –مرتبه دوم 

 ریمه نقدی از مبلغ چهار هزار ریال تا دویست هزار ریال .ج  -مرتبه سوم 

 عالوه بر مجازاتهای مرتبه سوم ، زندان از یک تا شش ماه . –مرتبه چهارم 

در صورت عدم رفع نقایص بهداشتي در پایان مهلت مقرر با لغو پروانه كسب متصدی و یا مسئلولین محل  –تبصره 

 تعطیل خواهد شد و ادامه كار منوط به اخذ پروانه جدید و رفع نقص مي باشد .

داشت ، گزارش تخلفات مندرج در این قانون به وسیله ناظرین و بازرسین ویژه ای كه توسط وزارت به  - 41ماده 

درمان و آموزش پزشكي و یا مدیران عامل سازمانهای منطقه ای بهداشت ، درمان تعیین مي شوند ، تهیه مي گردد 

. 

 كلیه گزارشات تخلفات مندرج در این قانون باید به تائید ناظرین و بازرسین ویژه ای برسد . – 42ماده 

ت طور منظم اسامي كاالهای مجاز و غیر مجاز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي موظف اس – 43ماده 

 )خوردني ، آشامیدني ، آرایشي و بهداشتي ( را جهت اطالع عموم به نحو مقتضي اعالم نماید .

 اعمال تعزیرات حكومتي موضوع این قانون مانع اجرای مجازاتهای قانوني دیگر نخواهد بود  – 44ماده 

 

      دانشكده / دانشگاه/ معاونت محترم بهداشتي (1376/  12/  17: تاریخ  -14374:شماره -: )مستند

 علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمانیسالم علیكم 

مجمع تشخیص  1367قانون تعزیرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب سال  42و  41با توجه به مواد 

 دد . قانون ملكور ابالغ مي گر 39مصلحت نظام ، موارد زیر برای اجرای ماده 
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) تهیه كننده گزارشات تخلفات ( كارشناس مسئول بهداشت شهرستان  41ناظر و بازرس ویژه موضوع ماده  -1

 تعیین مي شود .

) مرجع تایید كننده گزارشات تخلفات ( رئیس مركز شهرستان تعیین مي  32ناظر و بازرس ویژه موضوع ماده  -2

 شود .

قانون مورد بحث ، آئین نامه مقررات بهداشتي موضوع ماده  39در ماده مقررات و ضوابط بهداشت محیط مندرج  -3

 قانون مواد خوردني ، آشامیدني ، آرایشي و بهداشتي برای هر صنف مي باشد . 13

معاونت محترم بهداشتي آن دانشگاه / دانشكده مسئول نظارت بر اجرای این بخشنامه بوده و نتایج حاصله را به 

 وزیر -ي وزارتخانه اعالم خواهد نمود .دكتر محمد فرهادی معاونت محترم بهداشت

 

  (تعزیرات ) قانون مجازات اسالمي (  688)ماده (  1) قانون اصالح تبصره 

تشخیص اینكه اقداماتي از قبیل آلوده كردن آب آشامیدني یا توزیع آب آشامیدني آلوده ، دفع غیر بهداشتي 

یختن مواد مسموم كننده در رودخانه ها ، زباله در خیابانها ، كشتار غیر مجاز فضوالت انساني و دامي و مواد زائد ، ر

دام ، ایجاد سر و صدای آزار دهنده ، استفاده غیر مجاز از فاضالب غیر دامي و یا پساب تصفیه خانه های فاضالب 

تهدید علیه بهداشت  …برای مصارف كشاورزی ، تخلیه آالینده ها در هوا ، انتشار پرتوهای یونساز در محیط و 

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 

نماید بعهده سازمان دامپزشكي كه اقدام به كشتار غیر مجاز دام ميبوده و اعالم جرم علیه افراد حقیقي یا حقوقي 

 خواهد بود ؛ 

 

 محو یا شكستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته ها از اماكن دولتي 

هرگاه محل یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمي مهر یا پلمپ شده باشد و یا كسي عالما و   - 543ماده 

نماید یا عملي مرتكب شود كه در حكم محو یا شكستن پلمپ تلقي شود ، مرتكب به عامدا آن را بشكند یا محو 

 سال  محكوم خواهد . 2ماه تا  3حبس از 

در صورتي كه مستحفظ آن مرتكب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محكوم مي شود و اگر ارتكاب به واسطه 

 ضربه شالق خواهد بود. 74س یا حداكثر اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حب

 هتک حرمت اشخاص 

توهین به افرادی از قبیل فحاشي و استعمال الفاظ ركیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات  – 608ماده 

 ریال جزای نقدی خواهد بود . 1000000تا  50000شالق تا ضربه و یا 

سه قوه و با معاونین رئیس جمهور یا وزرا یا یكي از  هر كس با توجه به سمت ، یكي از رؤسای – 609ماده 

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 

ریال جزای نقدی محكوم  1000000تا  50000ضربه شالق و یا  74اید به سه تا شش ماه حبس و یا تا توهین نم

 مي شود.
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  (20) بند وظايف شهرداری  -55ماده 

 

 وظایف شهرداری بشرح ذیل است : -55ماده  20بند 

 ایجاد خیابانها و كوچه ها و میدان ها و باغ های عمومي و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوع -1

تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومي و مجاری آب ها و فاضالب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و  -2

 تأمین آب و روشنایي به وسایل ممكنه

ي و اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومي سد معابر عموم – 1تبصره 

برای كسب و یا سكني و یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداری مكلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع 

مورد دكه های منصوب قبل  موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق وسیله مأمورین خود رأساً اقدام كند در

نسبت به جبران  77از تصویب این قانون شهرداری ادعای خسارتي داشته باشند با نظر كمیسیون مقرر در ماده 

خسارات آنها اقدام كند ولي كساني كه بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دكه هائي در معابر عمومي كنند 

ها و رفع سد معبر اقدام كند أمورین خود در برداشتن این قبیل دكهشهرداری موظف است رأساً و به وسیله م

 گونه خسارتي نخواهند داشتاشخاص مزبور حق ادعای هیچ

  وظايف شوراها در ارتباط با مسائل بهداشتیاز 
 68ماده 

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

 گیری اجرای طرحها و پروژه های عمراني اختصاص یافته به روستابند ه : نظارت و پی

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 

ضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیرمترقبه و نیز كمک به بند ز : كمک رساني و امداد در مواقع بحراني و ا

 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

  69ماده 

 الزم در جهت ایفای وظایف آن .: همكاری با سازمان ها و نهادهای دولتي و ایجاد تسهیالت  5بند 

 : مراقبت در اجرای مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تأمین بهداشت محیط 6بند 

 70ماده 

بند الف :  بررسي و آگاهي از مشكالت و كمبودهای اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، اقتصادی ، عمراني ، بهداشتي و 

 ارائه طرح ها و پیشنهادهای اصالحي به مسئولین اجرایي منطقه سایر امور رفاهي بخش و 
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 71ماده  

های اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، بهداشتي ، اقتصادی و :  بررسي و شناخت كمبودها ، نیازها و نارسایي 2بند 

ریزی و جهت برنامه های كاربردی در این زمینهحلها و پیشنهادهای اصالحي و راهرفاهي حوزه انتخابیه و تهیه طرح

 ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط . 

 

 :  نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر 18بند 

:  نظارت بر امور تماشاخانه ، سینماها و دیگر اماكن عمومي كه توسط بخش خصوصي ، تعاوني و یا دولتي  19بند 

و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق  اداره مي شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب ، نظافت

 سوزی و مانند آن .پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطي جهت جلوگیری از خطر آتش

:  تصویب مقررات الزم جهت اراضي غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومي و عمران و زیبایي  20بند 

 شهر 

 نه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر : نظارت بر ایجاد گورستان ، غسالخا 21بند 

 

 

 

 

  قانون سازمان دامپزشکی کشوراز 
 : وظایف سازمان بشرح زیر است : 3ماده 

 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 

مچنین د : تأسیس پست های قرنطینه در نوار مرزی و داخل كشور به منظور جلوگیری از سرایت بیماریهای دامي ه

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 .

م هـ : نظارت بهداشتي چراگاهها ، مراتع آبشخورها ، محل نگهداری دام و سایر تأسیسات مربوط به پرورش دا

 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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بازرسي و معاینه بهداشتي گوشت د ركشتارگاههای كشور از وظایف سازمان است و شهرداری ها و  – 18ماده 

سازمانهای ذیربط مكلفند پرسنل ، بودجه و اعتبار الزم را طبق آئین نامه اجرایي این قانون در اختیار سازمان 

 بگذارند .

 

 

 

 

 رايیو آينن نامه اج قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات 

 
قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پانزدهم شهریور مـاه یكهـزار و   

 ./ به تایید شورای محترم نگهبان رسید1385/7/5سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسالمي تصویب و در تاریخ 

 

مستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اكیدا هر نوع تبلیغ ، حمایت ، تشویق مستقیم و غیر  -3ماده 

 ممنوع است .

 . سیاستگذاری،نظارتومجوزوارداتانواعمواددخانیصرفاتوسطدولتانجاممیگیرد– 4ماده 

–تولیدی)  سطحهرطرفپاكتسیگار(  % 50)  پیامهایسالمتیوزیانهایدخانیاتبایدمصوروحداقلپنجاهدرصد– 5ماده 

 .راپوششدهد(  وارداتي

 . استفادهازتعابیرگمراهكنندهمانندمالیم،الیت،سبكومانندآنممنوعاست–ره تبص

– 9ماده 

وزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشكیموظفاستفعالیتهایپیشگیرانه،درمانوتوانبخشیافرادمبتالبهمصرففرآوردههایدخانیوخدما

مایت از مراكز مشاوره ای مشاوره ای ترک دخانیات را در خدمات اولیه بهداشتي ادغام و زمینه های گسترش و ح ت

 .و درماني غیر دولتي ترک مصرف مواد دخا ني را فراهم نماید

 آيین نامه اجرايی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی 
 در این آیین نامه اصطالحات زیر در معاني مشروح مربوط به كار مي رود . -1ماده 

 ( 1385) مصوب قانون : قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانیات   - 1

 ستاد : ستاد كشوری كنترل و مبارزه با دخانیات  - 2

تبلیغ : هرگونه فعالیت یا اقدام كه به شكل مستقیم یا غیر مستقیم در معرفي ، تحریک و تشویق  افراد به  – 3

 خرید و مصرف محصوالت دخاني انجام شود.

 قبیل پاكت ، كارتن ، قوطي و لفافه.بسته بندی : محصوالت دخاني عرضه شده در بسته هایي از  – 4

محصوالت دخاني : هر ماده یا فرآورده ای كه تمام یا بخشي از ماده خام تشكیل دهنده آن گیاه توتون  یا   – 5

تنباكو یا مشتقات آن ) به استثنای  مواد دارویي مجاز ترک دخانیات به  تشخیص وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 

 پزشكي ( باشد . 

استعمال دخانیات : هرگونه مصرف مواد دخاني از قبیل دود كردن ، مكیدن ، جویدن یا استنشاق از راه بیني و  – 6

 دهان.
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سازمانهای غیر دولتي : تشكل ها  و  نهادهای  غیر دولتي  و  مردمي از قبیل انجمن ، جمعیت ،  – 7

یقي یا حقوقي غیر دولتي با رعایت قوانین و كانون،مركز،گروه،مجمع،خانه و موسسه كه توسط گروهي از اشخاص حق

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 

كه مورد استفاده و مراجعه جمعي یا عموم مردم است از قبیل اماكن متبركه دیني ،  اماكن عمومي : محل هایي – 8

بیمارستانها ، درمانگاهها ، سالنهای همایش ، سینماها ، فضاهای عمومي ، مهمانخانه ها ، و مهمانسراها و 

موزه ها ( ، پایانه های میهمانپذیرها ، خوراک سراها ) رستورانها ( ، قهوه خانه ها ، كارخانجات ، گنجینه ها ) 

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 

 ز و محل جمعي دیگر .، بانكها و شهرداریها و هر نوع مرك

 است.  هرنحوممنوع به دخاني محصوالت تبلیغ– 2ماده 

، استعمال  دخاني دودمحصوالت تحمیلي استنشاق درمقابل محافظت یژه به عمومي بهمنظورحفظسالمت– 7ماده 

 این مواد در اماكن عمومي ممنوع است . 

عمومي و سای اماكن مندرج در قانون  با مدیران یا  دراماكن دخانیات استعمال ممنوعیت اجرای مسئولیت– 8ماده 

 كار فرمایان  یا متصدیان اماكن مربوط است 

هشداردهنده مبني بر ممنوعیت مصرف  تابلوهایو مسئولین اماكن عمومي موظفند   متصدیان،كارفرمایان– 9ماده 

 محصوالت دخاني در نقاط مناسب و در معرض دید عموم نصب نمایند . 

 ههای خودكار فروش ممنوع است .ودستگا اینترنت ازطریقدخاني ها به افراد  محصوالت فروش– 10ماده 

 سال(  18)  حداقل برداشتن مبني شناسایي خریدار،مدرک سن بودن مشكوک بایددرصورت فروشنده– 11ماده 

 قاضاكند.ت راازوی سن

 خودرابرحسب موظفندگزارشهای قانون این دراجرای ذیربط وسایرمامورین بهداشتي مامورین كلیه– 15ماده 

 دارند.  ارسال ذیصالح مراجع برای قانون این موضوع موردجرایم

 .فروش محصوالت دخاني بصورت فله ای ، باز و یا نخي ممنوع است  - 16ماده  – 1تبصره 

ند تا تکالیفی که  افراد صنفی بايد در واحد های صنفی  رعايت نماي

 مستوجب جرائم نشوند .
استعمال هر نوع ماده دخاني ) سیگار ، قلیان ، پیپ و ... ( در اماكن عمومي از قبیل رستورانها ، قهوه خانه ها ،   - 1

سفره خانه های سنتي ، فضاهای عمومي ، میهمانخانه ها و مهمانسراها و وسایل نقلیه عمومي و هر نوع مركز و 

محكوم به پرداخت جریمه مي باشند . مسئولیت اجرای محل جمعي دیگر ممنوع است و متخلفین برابر قانون 

 ممنوعیت استعمال دخانیات در اماكن عمومي با مدیران ، كارفرمایان یا متصدیان اماكن مربوطه مي باشد. 

متصدیان ، كارفرمایان و مسئولین این اماكن موظفند تابلوهای هشدار دهنده مبني بر ممنوعیت مصرف  - 2

 .نقاط مناسب و در معرض دید عموم نصب نمایند  محصوالت دخاني را در

تبلیغ محصوالت دخاني به هر نحو ممنوع است و هرگونه فعالیت یا اقدام كه به شكل مستقیم یا غیر مستقیم در  -3

 معرفي ، تحریک و تشویق افراد به خرید و مصرف محصوالت دخاني انجام شود ، به منزله تبلیغ محسوب مي گردد.

رضه محصوالت دخاني توسط عاملین مجاز نباید به نحوی باشد كه نمایانگر تبلیغ محصوالت دخاني فروش و ع -4
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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 .

نوع است . فروشنده باید در صورت مشكوک بودن سال و توسط آنها مم18فروش محصوالت دخاني به افراد زیر   -5

 .سال سن را تقاضا كند  18سن خریدار ، مدرک شناسایي مبني بر داشتن حداقل 

فروش محصوالت دخاني به صورت فله ای ، باز یا نخي ممنوع است و متخلفین برابر قانون محكوم به پرداخت  -6

 جریمه مي باشند .

ر مامورین ذیربط در كلیه مراحل اجرایي عملیات بازرسي از اماكن عمومي موظفند كلیه مامورین بهداشتي و سای -7

 گزارشهای خود را بر حسب مورد جرایم ، به مراجع ذیصالح ارسال نمایند .

دبیر خانه كمیته كشوری  -وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي  معاونت سالمت   مركز سالمت محیط وكار

 كنترل دخانیات

 

  ها و اقدامات ال،فهرست کا) برنامـه پنجم توسعه37مـاده

 (مت و داروهای با احتمال سوء مصرفالآسیب رسان به س

ـ  1394قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمي ایران ) )سالمت (   فصل سوم ـ اجتماعي

1390.. ). 

كه بیشترین هزینه اقتصادی و ـ برای پیشگیری و مقابله با بیماریها و عوامل خطرساز سالمتي 37ماده

 شود:اجتماعي را دارند اقدامات زیر انجام مي

 

رسان به سالمت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت الف ـ فهرست اقدامات و كاالهای آسیب

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و درصد عوارض برای این كاالها در ابتدای هر سال توسط كارگروهي با 

های امور اقتصادی و دارائي، یت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با عضویت وزارتخانهمسؤول

 شود.بازرگاني، رفاه و تأمین اجتماعي و صنایع و معادن و معاونت تعیین و ابالغ مي

 

ج ـ تبلیغ خدمات و كاالهای تهدیدكننده سالمت كه مصادیق آن ساالنه توسط كارگروه موضوع بند )الف( 

 ها ممنوع است.شود از سوی كلیه رسانهاین ماده تعیین و اعالم مي

 

( ریال تا 10,000,000تبصره ـ عدم رعایت مفاد بند )ج( این ماده مستوجب جزای نقدی از ده میلیون )

صالح قضائي خواهد بود. در صورت تكرار برای ( ریال با حكم مراجع ذی1,000,000,000یک میلیارد )

 شود.( به جریمه قبلي اضافه مي%20بیست درصد )هر بار حداقل 

 
 

 و کنترل جامع قانون 2 ماده الف بند اجرايی دستورالعمل 

 دخانیات با ملی مبارزه

 )دخانی مواد تبلیغات ويژگیهای و شمول تعاريف،(
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 شورای  مجلس 5831 ماه شهریور مصوب دخانیات با ملي مبارزه و كنترل جامع قانون 2 ماده الف بند استناد به

 :گردد مي  تعیین ذیل شرح به دخاني مواد تبلیغات های ویژگي و شمول تعاریف، اجرایي دستورالعمل اسالمي،

 :شود مي تعریف ذیل مشروح معاني در دستورالعمل این در شده برده كار به اصطالحات :تعاریف -1 ماده

 یا تنباكو یا توتون گیاه آن دهنده تشكیل خام ماده از بخشي یا تمام كه ای فرآورده یا هرماده :دخاني محصول1-1-

 باشد )پزشكي وآموزش درمان بهداشت، وزارت تشخیص به دخانیات ترک مجاز دارویي مواد استثناء به ( آن مشتقات

 مي بكار آن سازی شبیه و دخاني محصوالت مصرف منظور به كه ای وسیله هرنوع به :دخانیات مصرف ابزار 2-1- .

 قلیان و سیگار توتون، و سیگار پیچیدن تجهیزات و فیلتر سیگار، كاغذ چپق، پیپ، قلیان، سیگار، چوب قبیل از رود

  .شود مي اطالق غیره و الكترونیكي و الكتریكي

 فندک، التحریر، لوازم توپ، كیف، جاسوئیچي، كاله، قبیل از دخاني غیر محصول هرنوع به :تبلیغي كاالی 3-1--

 مي اطالق رود، مي بكار دخاني مواد ترویج و تشویق تبلیغ، برای كه غیره و فشرده لوح پوشاک، خوراكي، مواد پوشش

 .شود

 
 ابزار و دخاني محصوالت معرفي برای مستقیم غیر یا مستقیم شكل به كه اقدام گونه هر به :وترویج تبلیغ 4-1-

 از مختلف، طرق از دخانیات مصرف و خرید به افراد تشویق و تحریک توجه، جلب ذهني، تصور ایجاد و آن مصرف

 شبكه تلویزیون، رادیو، قبیل از ای رسانه كارزار هرگونه و الكترونیكي نوشتاری، شنیداری، دیداری، های رسانه قبیل

 بانک اسالید، نمایشگاه، تارنما، تصویری، و صوتي های شبكه اینترانت، اینترنت، سینما، مطبوعات، ای، ماهواره های

 نظیر چاپي تولیدات و صنفي واحدهای در سر تابلوهای كوتاه، پیام های سامانه تلفن، فشرده، لوح اطالعاتي، های

 ها، نامه آگهي و معرفي كارت برچسب بندی بسته راهنما، های دفترچه تبلیغاتي، های برگه نما، آگهي های برگه

 دید معرض در همچنین و شود مي انجام آنها مانند و تبلیغاتي تابلوهای پوستر، بنر، بیلبورد، اطالعیه، بروشور، تراكت،

 اماكن و فروش و عرضه مراكز در آن مصرف ابزار و دخاني محصوالت نمایش یا و نمودن مصور گذاشتن، عموم

 های سالن ها، درمانگاه ها، بیمارستان مساجد، دخانیات كنترل كشوری ستاد دیني، متبركه اماكن قبیل از عمومي

 خانه قهوه ،)ها رستوران( خوراكسراها میهمانپذیرها، و مهمانسراها و مهمانخانهها عمومي فضاهای سینماها، نمایش،

 فرهنگي، اماكن بزرگ، های فروشگاه مسافربری، و نقل و حمل های پایانه ،)ها موزه ( ها گنجینه كارخانجات، ها،

 عمومي، نقلیه وسایط پژوهشي، و آموزشي مراكز و دانشگاهها مدارس، عمومي، های كتابخانه تفریحي، ورزشي، اماكن

 وهر خاص رویدادهای میادین، شهرداریها، ها، بانک اسالمي، انقالب های نهاد عمومي، و دولتي سازمانهای و موسسات

 .گردد مي اطالق دیگر جمعي محل و مركز نوع

 مورد وكاالی محصوالت عرضه الكترونیكي و مكانیكي از اعم خودكار دستگاههای به :خودكار فروش دستگاه 5 1- -

 .شود مي اطالق نظر

 یا قیمت كاهش با دخاني مواد خرید همراه به كه غیردخاني یا دخاني محصوالت :دار تخفیف محصوالت 5 6- -

 .شود مي ارایه تشویقي هدیه بعنوان

 ارایه رایگان بصورت یا و هزینه كاهش با دخاني مواد خرید همراه به كه خدماتي هرگونه :دار تخفیف خدمات 5 7- -

 .شود مي

 یا دود، بدون دود، كم قطران، كم سبک، الیت، مالیم، قبیل از عبارت هرنوع به :محرک و كننده گمراه تعابیر 8-1 -

 نوع بهترین از شده ساخته" نظیر جمالتي با آن مصرفي ابزار و دخاني محصوالت اجزای مقادیر و خصوصیات ذكر

 كم بر مبني نگرش تغییر موجب كه قبیل این از موارد سایر و آن نظیر و "فیلتر نوع ترین مرغوب تنباكو، و توتون

 با جدید دخاني مواد تولید یا و موجود دخاني مواد نام تغییر تبصره .گردد مي اطالق بشود محصوالت این بودن خطر

 )برند( تجاری نام ثبت همچنین غیره، و هنری ورزشي، دیني، ملي، ارزشهای با مرتبط - جذاب نامهای از استفاده

 ..گردد مي تلقي تبلیغي و تشویقي عامل عنوان به مصرف بازار در موجود محصوالت بر عالوه جدید دخاني محصوالت
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 نسبت قانوني مجوزهای اخذ با كه است حقوقي یا حقیقي شخص :دخاني محصوالت فروش و توزیع مجاز عامل -9-1

 .نماید مي اقدام دخاني های فرآورده فروش و خرید به

 و تولید اولیه مبادی از را دخاني های فرآورده كه است عاملیت مجوز دارای صنفي فرد :فروش عمده  10-1- -

 دخانیات كنترل كشوری ستاد .نماید مي عرضه فروش خرده مجاز واحدهای به و تهیه تامین،

 و تهیه فروش عمده واحدهای از را دخاني های فراورده كه است فروش پروانه دارای صنفي فرد :فروش خرده11-1 -

 .كند مي عرضه نهائي كننده مصرف به

- ممنوع اكیدا دخانیات استعمال به افراد تحریک یا و مستقیم غیر و مستقیم حمایت تشویق، تبلیغ، نوع هر 2 ماده

 .است

 - :از عبارتند حمايت و تشويق تبلیغ، مصاديق 3 ماده

 نمایش و آن مصرف ابزار و دخاني محصوالت مستقیم غیر و مستقیم نمایش و معرفي ترویج، تبلیغ، هرگونه  1-2- -

 - - غیره و فروش مناطق رسانهها، قبیل از ممكن طریق هر از حقوقي و حقیقي اشخاص توسط دخانیات استعمال

 با آن قبیل از و ورزشي اجتماعي، فرهنگي، های مناسبت و رویدادها میان ارتباط ایجاد برای اقدام گونه هر  2-2

 مستقیم غیر یا مستقیم های روش به آن مصرفي ابزار و دخاني محصوالت دخاني، صنایع

 التحریر، لوازم شیریني، بازی، اسباب قبیل از دخاني غیر محصوالت و تبلیغي كاالی فروش و توزیع تولید، 3-2- -

  - آن مصرف ابزار و دخاني مواد سیگار،سایر به شبیه مربوطه های بندی بسته و دیگر كاالی و هرشيء یا و تنقالت

 بالعكس و غیره و خوراكي محصوالت تولید در دخاني مواد انواع طعم و عطر كاربرد و شكل از استفاده 4-2

 و كنندگان صادر كنندگان، وارد كنندگان، تولید مستقیم غیر و مستقیم ومعنوی مادی حمایت هرگونه5-2- - 

 و تفریحي اماكن ها، باشگاه قبیل از( عمومي های مكان از آن مصرفي ابزار و دخاني محصوالت كنندگان عرضه

 كاران، ورزش قبیل از( ها گروه یا اشخاص ،)غیره و عمومي

 عام موسسات سازمانها، اجرایي، های دستگاه ،)غیره و سیاسي احزاب ، انتخاباتي نامزدهای سیاستمداران، هنرمندان،

 آنها مانند و ها خیریه المنفعه،

 برای فروشان خرده و فروشان عمده از كنندگان وارد و كنندگان تولید توسط ومعنوی مادی حمایت هرگونه  6-2- -

  آن مصرفي ابزار و دخاني محصوالت فروش در تشویق یا و تسهیل

 وآموزش درمان بهداشت، وزارت نظیر حاكمیتي مجاری از غیر دخانیات با مبارزه تبلیغي فعالیت هرگونه 7-2- -

 دخانیات، دخانیات كنترل كشوری ستاد با مبارزه زمینه در فعال نهاد مردم سازمانهای و مرتبط های دستگاه پزشكي،

 آن مصرف ابزار و دخاني محصوالت كنندگان عرضه و صادركنندگان كنندگان، وارد كنندگان، تولید توسط

 دخاني صنایع از آن مصرفي ابزار و دخاني مواد مجاز توزیع و فروش عوامل كمک هرگونه دریافت 8-2- -

 كنترل كنوانسیون اجرای عنوان تحت اجتماعات یا جلسات از دخاني صنایع پشتیباني یا مشاركت برگزاری، 9-2- -

 و دخانیات كنترل به مربوط مقررات و قوانین و دخاني محصوالت قانوني غیر تجارت كني ریشه پروتكل دخانیات،

 و مرجع های گروه از دعوت و دیگر مشابه عناوین

 حاكمیتي بخش كاركنان

 و داخلي های فیلم قبیل از شده تولید نمایشي محصوالت كلیه در دخانیات استعمال های صحنه نمایش  10-2- -

 تصویری نمایش گونه هر و خانگي نمایشي تولیدات سینماها، ملي، رسانه در ها بازی و تئاترها خارجي،

 رایانه بازیهای تئاتر، فیلم، قبیل از نمایشي محصوالت كلیه تولید در دخانیات استعمال های صحنه نمایش  11-2- -

 آنها مانند و خانگي نمایش فیلمهای ای،

 محصوالت خرید الكترونیكي كارت یا كوپن ارائه خودكار، فروش دستگاه طریق از دخاني محصوالت فروش 12-2- -

 به یا دخاني محصوالت خرید ازاء به غیردخاني و دخاني دار تخفیف خدمات و محصوالت یا هدایا پرداخت دخاني،

 این دیگر ویژه فروش هرگونه و دخاني مواد همراه
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 فروش خرده و عمده مجاز عوامل توسط محصوالت

 دخاني محصوالت لفاف و بندی بسته روی كننده گمراه تعابیر نوع هر از استفاده13-2- -

 محصوالت این بازاریابي و ها ذائقه سنجش جهت دخاني محصوالت از رایگان های نمونه ارائه14-2 -

 های فرآورده خاص نام و دخاني مواد كننده تولید های شركت تجاری نشان و نام هرگونه درج 15-2- -

  دخاني غیر كاالهای و محصوالت تبلیغي، كاالهای برروی دخاني

 مرزی پایانههای و بازارچهها تجاری، آزاد مناطق دستورالعمل، این1-4 بند در شده ذكر عمومي اماكن كلیه 3 ماده

 .باشند مي دخاني محصوالت تبلیغات ممنوعیت مشمول

 5898 – با مبارزه و كنترل كشوری ستاد جلسه نهمین در تبصره 1 و بند 26 و ماده 5 در دستورالعمل این 5 ماده

 __مورخ دخانیات /16/ .رسید تصویب به
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كلیه مدرسین  درس  قوانین  و  مقررات  بهداشت محیط و بهداشت مواد غذایي  در ذكر است  قابل

این منابع  برای فراگیران و  آموزشگاه اصناف منابع زیر را مطالعه  و مهارت كافي را بدست آورند 

 .مفید مي باشد نیز جهت مطالعه آزاد، 

 

 :قانون جديد آئین دادرسی کیفری ،تهران،ديدار1393منصور ، جهانگیر -1

 (6-098-104-600-978)شابک

:آنچه الزم است ضابطان دادگستری بدانند، تهران ،مجمع علمی 1385مهدی پور، کاظم،  -2

 و فرهنگی مجد

 (7-91-7820-964)شابک

 اماکن عمومی ،تهران،دورانقوانین و مقررات اصناف و  1393منصور ، جهانگیر -3

 (7-49-6208-600-978)شابک

 

 منابع:

  تدوین اداره كل سالمت و محیط و كار،  _بهداشت محیط  _برگرفته از مجموع كتب آموزش بهورزی

 ، با همكاری یونیسف و اداره كل سالمت محیط و كار 26الي ص  3فصل اول ص 

  تدوین اداره كل سالمت و محیط و كار،  _محیط بهداشت  _برگرفته از مجموع كتب آموزش بهورزی

 ، با همكاری یونیسف و اداره كل سالمت محیط و كار75الي ص  63بخش دوم، فصل دوم  ص 

  از انتشارات وزارت بهداری معاونت بهداشتي زیر نظر  –های علمیه برای حوزه شدهكتاب بهداشت تهیه

 1363نیلفروشان و... تاریخ چاپ آذرماه  محمدعليدكتر 

 انتشارات  - …گردآورندگان : دكتر محمدجواد دهقان نیری و –های غیرواگیر ای از بیماریكتاب چكیده

 1381تاریخ چاپ  –مركز بهداشت استان خراسان 

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

كارشناس مسئول بهداشت  تدوین دكتر شاهرخ قیصری -واحد بهداشت دهان و دندان  -هداشتي حوزه معاونت ب

 دهان و دندان استان فارس

 آدامز.م. ترجمي.ی. ترجمه:محمدرضا نور بخـش و   -مباني ایمني مواد غذایي برای كاركنان بخش بهداشت

 181چاپ اول  –مركز سالمت محیط كار  –سید احمد خسروی حسیني 
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  1375چاپ دوم  –انتشارات دانشگاه تهران  –دكتر نور دهر ركني  –بهداشت مواد غذایي اصول 

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

 1380دانشگاه فردوسي مشهد  –: دكتر سید علي مرتضوی و همكاران 

 "پزشكي مشهد، بخش پزشكي اجتماعي علوم دانشگاه، سیدنوزادیمحسن  دكتر" بیماریو  سالمت 

 اصول بهداشت فردی: پریوش حلم سرشت ـ اسماعیل دل پیشه 

  كتاب جامع بهداشت عمومي : دكتر حمید حاتمي 

 بهداشت عمومي برای رشته تربیت معلم ـ آموزش و پرورش 

 "پزشكي تهران علوم دانشگاه،میرزایيالهه  دكتر"سالمت ارتقایبهداشت و  آموزش 
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