
 

  1 

  بسمه تعالی  
:  گفتار پیش  

شاغلین  ئی وغذا بدون شک افزایش سطح آگاهیهاي بهداشتی دست اندرکاران تهیه ، تولید ، توزیع و عرضه مواد
در  بهبود کیفیت خدمات در امکنه عمومی و ارتقاء سطح ایمنی مواد غذائی و اماکن عمومی ،میتواند اثر مستقیم در

 ضمن آنکه از فساد و .گیرندگان خدمات داشته باشد مصرف کنندگان مواد غذایی وعنوان ه نهایت حفظ سالمت مردم ب
بروز اشاعه انواع بیماریهاي منتقله توسط غذا ممانعت نموده  هدر رفتن حجم بسیار زیاد مواد غذایی بعنوان سرمایه ملی و

  .شور جلوگیري می نماید ک مالی بسیار سنگین به مردم و در مجموع از تحمیل شدن لطمات وخسارات جانی و و
گذرانـدن دوره   امکنـه عمـومی بـه    شـاغلین پخـش غـذا و    بر همین اسـاس، الـزام قانونمنـد دسـت انـدر کـاران و      

ــه       ــاي دیرین ــواره از آرزوه ــتی ، هم ــی ، بهداش ــائی فرهنگ ــر بن ــت زی ــک حرک ــوان ی ــه عن ــتی ، ب ــده بهداش ــف ش تعری
  است.کارگزارا ن  و دلسوختگان بخش بهداشت کشور بوده 

ــن آرزو و خ ــق تحقــق ای ــه توفی ــد ســبحان را شــکرگزاریم ک ــدام مــوثر داون ــع ا اق ــراي رف ــاز اساســی در ب ــن نی ی
  کشور عنایت فرموده است .بهداشت محیط وحرفه اي  غذایی را به خدمت گزاران بخش بخش بهداشت مواد

قـانون  13ده در اجـراي مـاده یـک آئـین نامـه اجرائـی قـانون اصـالح مـا          ،مرکز سالمت محیط کار مفتخـر اسـت  
ارشـاد معاونـت محتـرم     هـدایت و  ایـت مقـام محتـرم وزارت و   مبهداشـتی ، بـا ح   آشـامیدنی، آرایشـی و   مواد خـوردنی، 

 »مشخصــات آموزشــگاه بهداشــت اصــناف دوره ویــژه آموزشــی و«زارت بهداشــت، ضــمن طراحــی چــارچوب ســالمت و
تــوان  جموعــه حاضــر بــا بهــره گیــري ازم ســاعته مــذکور نیــز اقــدام نمایــد. 40 نســبت بــه تهیــه متــون درســی دوره

حــداکثر کوشــش بعمــل آمــده تــا  تــدوین و دســت انــدر کــاران بخــش بهداشــت تهیــه و علمــی و تجربــی همکــاران و
مختلــف  هــايه نــامــاکن عمــومی در زمی و شــاغلین بخــش غــذا اطالعــات اولیــه مــورد نیــاز پیشــه وران و  مطالــب و

شـتی مـواد غـذایی وخـدمات مـورد نظـر اثـر گـذار هسـتند از جملـه           بهداشتی مرتبط با کار ایشان کـه در کیفیـت بهدا  
، بهداشــت آب، قــوانین ومقــررات ، بیماریهــاي بهداشــت غــذا بهداشــت در اســالم ،بهداشــت فــردي ،بهداشــت عمــومی،

پیشـگیري از   مختلف مـرتبط بـا غـذا و امـاکن عمـومی ، کنتـرل حشـرات وجونـدگان، ایمنـی وانضـباط محـل کـار  و            
بهداشـتی بـا زبـان سـاده در آن گنجانـده شـود کـه امیـد         لم و رفتارهـاي غیـر   خره شـیوه زنـدگی سـا   بروز حوادث بـاال 

  قرار گیرد .  اماکن عمومی است به نحو مطلوب مورد استفاده دست اندرکاران وشاغلین بخش غذا و
ــاران و  ــه همک ــی ضــمن تشــکر از کلی ــون و  عزیزان ــه مت ــه در تهی ــدوین و ک ــاتی   ت ــل زحم ــدي آن متقب جمعبن

ــد ــت و ش ــا هم ــار دارد ب ــد انتظ ــژه      ه ان ــه وی ــکی ب ــوم پزش ــگاههاي عل ــتی دانش ــرم بهداش ــاي محت ــري معاونته پیگی
شـده  کشـور، هرچـه زودتـر کالسـهاي مـورد نظـر راه انـدازي         گروههاي تخصصی بهداشـت محـیط وحرفـه اي سراسـر    

ـ  ر مطلــوب آن بهــره کــه گروههــاي هـدف آموزشــهاي الزم را دریافــت کــرده و مــردم عزیـز کشــورمان از آثــا   نحــويه ب
  مند گردند .

  ادـــدکتر علی اصغر فرش             
  مدیر کل سالمت محیط وکار    
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  بهداشت در اسالم - 1

  کلیات:
به عنوان  که مسأله سالمت مردمبینیم  خوبی میه الیم ارزنده و حیات بخش اسالم بتع نگاهی کوتاه و گذرا بربا 

یکی از حقوق مسلمۀ آنها در یک نظام مبتنی بر مبانی اسالم مطرح و مورد توجه است، لذا در قانون اساسی جمهوري 
 نهم و چهل و در اصول سوم، بیست و اسالمی ایران که در تمام جهان تنها قانون اساسی ملهم از قوانین اسالمی است،

  شده است. تأکیدین بهداشت و درمان براي آحاد ملت ایران سوم آن بر ضرورت تأم
ن حاکم است و او را از گناه در خلوت فکر و عمل مسلما راز طرف دیگر همان ضمانت اجرایی که در احکام دین ب

زیر پا مسلمانان را از  ،می دارد. آنجا که رعایت اصول بهداشتی با الزام شرعی همراه باشد و خیانت به مسلمین دیگر باز
گذاشتن آن اصول در خلوت و جلوت باز خواهد داشت. در این صورت رها ساختن فضوالت آلوده در معابر و آلوده کردن 
آبها، ایجاد کانونهاي آلودگی و عفونتزا و آماده ساختن محیط براي رشد و فعالیت حشرات و مگس که همگی عوامل 

شخص با ایمان نهی و منع خواهد شد. از این  درونی و ایمان هر آلودگی هستند و نظیر اینگونه اعمال توسط پاسبان
گذشته یک مسلمان می داند هر عمل که باعث آسایش دیگر مسلمین و حفظ سالمت آنها باشد خدمتی است در جهت 
رضاي خدا، از پاکسازي محیط و کمک به حفظ و بهداشت عامه به عنوان یک عمل خیر استقبال خواهد کرد و حکومت 

عوامل گسترش بیماریها » ال ضرر« از احکام اولیه و ثانویه و قاعده  می نیز بر حسب مسئولیتهاي فرد و با بهره گیرياسال
به اطاعت از قانون و رعایت آن و عدم اضرار به غیر خواهد ه زیان سالمت جامعه است وادار و افرادي را که روش آنها ب

از بهداشت جامعه است و بر این اساس است که میتوان آیین نامه هاي نمود و این از ضمانت هاي اجرایی در حفاظت 
بهداشتی را در مراحل مختلف تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی، دارویی، بهداشتی و نیز اماکن عمومی و غیره با قدرت 

نظارت دقیق تمام و نظارت دقیق مسئولین و همکاري و همیاري امت اسالمی به عنوان چشم و گوش نظام حکومتی و 
نظیر  براي اجراي احکام شرعیه به بهترین وجهی به مرحله اجرا درآورد. به هر حال اسالم با تکیه بر منبع فیاض و بی

  وحی، عالیترین رهنمودهاي بهداشتی را در اختیار مسلمانان و حتی غیر مسلمانان قرار داده است.
 کلوا مما فی االرض حالالًً طیباً را به گوش عالمیان میرساند و به عنوان مثال وقتی قرآن با لفظ یا ایها الناس، پیامِ

همه انسانها را به دقت در غذاي خود اعم از غذاي جسم و غذاي روح فرا می » فلینظرُ االنسان الی طعامه« یا می فرماید:
خورد  یببیند آیا آنچه را که مرار دهد و خواند تا انسان دقیقاً همه چیز را در غذایی که می خورد مورد توجه و مطالعه ق

آیا غذا براي او نوش است یا نیش؟ بد است یا  ،با نیاز بدن او مطابقت دارد؟ آیا حالل و حرام خدا در آن رعایت شده 
  خوب؟

یأمرهم بالمعروف و ینهیهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و «باتوجه به مراتب پیشگفت و با عنایت به آیه شریفه 
توان مجموعه دستورات بهداشتی اسالم را در دو بخش تحریم پلیدي  سوره اعراف)، می 157(آیه  »الخبائثیحرم علیهم 

کلوا « ها و خبائث و حالل و مباح ساختن پاکیزه ها طبقه بندي کرد و اگر به این دو بخش لزوم اعتدال را از آیه شریفه 
ضافه کنیم تصویري از این دستورات را ارائه داده ایم و با اتکا به سوره اعراف) استنباط و ا 31(آیه » و اشربوا و ال تسرفوا

به خطر می اندازد مثل هداشتی که سالمت انسانها را ـیم که عدم رعایت موازین بیاب نیک در می» کل مضر حرام« حکم
عفونی نشده،  م در شرایط معمولی به کارگیري وسایل پزشکی ضدلآب یا مواد غذایی آلوده توقف در هواي ناسا فمصر

بیانگر این است که  اشکال نیست و قیچی و تیغ غیر استریل در آرایشگاهها و امثالهم از نظر دستورات اسالمی خالی از
 مسلمانان نسبت به اقوام و ملل غیر مسلمان پیشرو باشند.
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  و آموزش بهداشت به عنوان یک عبادت: یتعمیم بهداشت عموم
هر عملی که با نیت اداء وظایف الهی خـدمت بـه جامعـه مسـلمین و     » عمال بالنیاتاال« در مکتب اسالم بر مبناي 

ردم انجام می شود عین عبادت است. مسلمان با این بینش ، بدن سالم و نیرومند می خواهد تـا  مشکالت م کل ازـرفع مش
ت و ارائـه خـدمات   ـوزش بهداشـ ـر باشد و چنین اسـت کـه تعمـیم بهداشـت عمـومی و آمـ      ـق تـش موفـبه انجام وظایف

بهداشتی باعث بی نیاز ساختن جامعه اسالمی از بیگانگان و ارتقـاء سـطح سـالمت در جامعـه مسـلمین و حفـظ جـان و        
    سالمت انسان ها، بی تردید از عبادات بسیار مهم و مورد عنایت خاص پروردگار به حساب می آید.

، گامی در مسیر عبـادت و جلـب رضـایت خداونـد متعـال       و بر همین اساس هر قدمی که در این مسیر برداشته می شود
در جهـت رسـیدن    حتی نفس کشیدن ، استراحت کردن ، غذا خوردن ، راه رفتن و هر عملی که در طی این طریق  است.

به هدف انجام می شود جزئی از این عبادت بزرگ محسوب می شود و نزد خداوند مـأجور خواهـد شـد. بـه عنـوان نمونـه       
  به نکاتی چند در زمینه بهداشت اسالمی اشاره میشود.فهرست وار 

به آن و ضرورت طهارت چیز هاي آلوده به نجاست با توجه به اینکـه امـروزه بـه     لزوم اجتناب از مدفوع و اطالق نجس -
  .است ، میکروبی و انگلی خوبی معلوم شده است که مدفوع کانون اصلی اغلب بیماریهاي روده اي

هداشت آب و مدفوع ، زباله ، بهداشت مسکن ، اشعه بیماریزا ، اجتناب از مـوش و  بهمه ابعاد آن از بهداشت محیط در  -
  عوامل بیماریزا و غیره در اسالم مطرح است.

  بهداشت فردي شامل تمام اجزاء آن مثالً بهداشت مو ، بدن ، لباس و اجزاء مختلف بدن -
  بهداشت تغذیه و بهداشت مواد غذایی -

  دیث در رابطه با بهداشت در اسالمآیات و احا
پاکیزگی وبهداشت در دین اسالم از اهمیت زیادي برخوردار است ، چنانکه آیات شریفه قرآن مجید بـا تأکیـد از ایـن    

  موضوع یاد کرده است و مسلمانان را به مراعات آن تشویق می کند :
  108 –توبه             واهللاُ یحب المطَّهرینَ
  ا دوست دارد.خداوند پاکیزگان ر

  1ل الشیعه ج یوسا            الوضوء شطر االیمان
  پاکیزگی جزء ایمان است.

  1کنز العمال ج       فتنظّفوا فانّه ال یدخل الجنّه االّ نظیف.  االسالم نظیف 
  اسالم پاکیزه است ، پس پاکیزه باشید ، زیرا در بهشت داخل نمی شود مگر شخص نظیف.

   تعالی بنی االسالم علی النّظافه و لن یدخل الجنّه االّ کل نظیف.تنظّفوا بکلّ ماستطعتم فانّ اهللا
به هر وسیله میتوانید خود را پاکیزه کنید زیرا خداوند اسالم را بر پایه پاکی و نظافت بنا نهاده است و داخل بهشـت نمـی   

  شود مگر هر پاکیزه اي.
  و رسول خدا (ص) می فرماید: 

  کلمه الرّسول االعظم (ص)          انّ اهللا نظیف یحب النظافه 
  خداوند پاك است و پاکیزگی را دوست دارد.

  رسول خدا (ص)        مع الصحه.الال خیر فی الحیات ا
  هیچ خیري در زندگی نیست مگر همراه سالمتی.

  بهداشت فردي:
اسـالم بـه    اسالم براي نظافت بدن اهمیت فراوان قائل شده است و هیچ مکتبی نمی تواند مدعی باشد کـه بـه انـدازه   

  بهداشت بدن اهمیت داده است.
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  اصول بهداشت فردي - 2
  1وسایل الشیعه ج          نعم البیت الحمام یذکّرُ النّار و یذهب بِالدرنِ

  تعریف بهداشت فردي
  حمام جاي خوبی است زیرا انسان را به یاد آتش جهنم می اندازد و چرك را پاك می کند.

  استحمام -1
  ن بردن موهاي زاید بدناز بی -2

  1ج وسایل الشیعه     خذُها مخبئاً یستَتر بِهاشارِبه و ال عانَتَه و ال شَعرَ ابطه فَإنّ الشّیطانَ یتَّ الیطّولَنَّ أحدکُم
براي خود  هیچ کدام از شما شارب خود(موي سبیل) موي عانه(شرمگاه) و موي زیر بغل را بلند نگذارد زیرا شیطان آنجا را

  مخفیگاه انتخاب می کند و در آن خود را پنهان می کند.
  آراستگی و اصالح سر و صورت و گرفتن ناخن ها -3

  امام صادق (ع):
.هبدعلی ع هتعمري أثر نأن ی بحالجمالَ و ی بحمیل یمکارم اخالق      انّ اهللا ج  

  د اثر نعمتش را بر بنده اش ببیند.خداوند زیباست، زیبایی را دوست دارد و دوست دار
  امام صادق (ع):

اء األعظَمالد منَعأظفارِ ی الرِّزقَ. تَقلیم (ردی) زیدوسایل الشیعه        و ی  
  کوتاه کردن ناخنها ، از مرض بزرگ جلوگیري کرده و موجب فراوانی روزي می شود.

  نظافت دهان و دندان -4
  1یب جهرالترغیب و الت              لرَّبِّ.طهره للفَمِ. مرضاه لتَسوکوا فَإنَّ السواك م

  مسواك بزنید زیرا مسواك پاك کننده دهان و موجب رضایت پروردگار است.
  پاکیزه نگه داشتن لباس -5

  امام صادق (ع):
م.نَظِّفَهوسایل الشیعه              نِ اتَّخَذَ ثَوباً فَلَی  

  ند پس او را پاکیزه کند.هرکس لباس را براي خود تهیه می ک
  امام علی (ع):

.لصالهطَهور ل وه زنَ والح و ماله بذهوسایل الشیعه        غَسلُ الثِّیابِ ی  
  شستن لباس غم و اندوه را برطرف می کند و پاکیزگی است براي نماز.

  رسول خدا (ص):
  فروع کافی            ألبِسوا البیاض فَإنَّه أطیب و أطهرُ.

  زیرا آن بهتر و پاکیزه تر است. پوشید لباس سفید راب
  بهداشت تغذیه:

  شستن دستها قبل از غذا و بعد از آن-1
  امام صادق (ع):

.هدسفی ج الءوفی من البع و هعفی س عاش هعدب قَبلَ الطَّعامِ و هدلَ ین غَسوسایل الشیعه  م  
 دستش را بشوید در وسعت زندگی کرده و از ناراحتی جسمی در امان خواهد بود.هر کس قبل از غذا خوردن و بعد از آن 
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  رسول خدا (ص) فرمود:
 إنّ الوضُ! یا علیدسفاء فی الجش ی الرّزق             وء قبل الطّعام و بعدهمن فوسایل الشیعه    و ی  

  موجب برکت در روزیست . یا علی همانا شستن دست قبل از طعام وبعد از آن شفاي در جسم و
  امام صادق (ع) فرمود:

  فال تزالُ البرَکَه فی الطّعامِ ما دامت النّداوه فی الید ت یدك ِللطّعامِ فال تمسح یدك بِالمندیلِغَسلْإذا 
در غذا است زیرا بدین ترتیب پیوسته برکت  (خشک نکن) چون دستت را براي غذا شستی، پس دستت را به حوله نمال

  .دست باقی است  تا هنگامیکه رطوبت در
  شستن ظروف وجلوگیري از آلودگی آنها-2

  امام صادق (ع) می فرماید:
ناءلرّزقِ غَسلُ االه لمجلَب الفَناء مکارم االخالق              وکَسح  

  درب خانه جلب کننده روزي است. جاروب کردن آستانه و شستن ظروف و
  :مایددر حدیث دیگر می فر 

  مکفَاً فَانّ الشیطانَ ال یرفع اناءنائَک اْکفی ءا و
  وارونه بگذارید براي اینکه شیطان هیچ ظرفی را بلند نمی کند. ظروف خود را

  داریم :از حضرت رسول (ص) 
  1وسا یل الشیعه ج    ءوال یحلُّ وِکاانَّ الشّیطانَ ال یکشف غطاء قیتَکُم فَسِوا اَکُواْ آنیتَکُم و وخَمّرواُ

  .نمی کند     بسته اي را باز  درب ظروف را ببندید زیرا شیطان پوشش را بر نمی دارد و و روف خود را بپوشانیدــــظ
  بهداشت محیط :

اکتفا نکرده بلکـه بخصـوص    به دستورهاي بهداشت فردي ،نظافت می دهد که به بهداشت و اسالم به جهت اهمیتی
  نیز سفارشهاي زیادي کرده است . بهداشت اجتماع، درمورد حفظ محیط و

  پاکیزه نگهداشتن خانه  -1
  ایل الشیعهوس              باقر(ع) می فرماید : امام

یالْب ی الْفَقْرَکَنْسنْفی وت  
  فقر را از بین می برد . ،جاروب کردن خانه ها

  امام صادق (ع)
اْخْرِجو کُمو تیفی ب هال تَبیتُوا الْقمامدقْعنَّها مالشیطانِوها نَهاراً فَا  

  روز آنرا بیرون بریزید چون خانه شیطان است. خاکروبه را شب در منزل نگه ندارید و
  نظافت کوچه وخیابان  -2

  3وسایل الشیعه ج                 امام صادق (ع) :
  قَزرِّلب الکَنْس الْفناء یج

   است. جارو کردن آستانه منزل، سبب جلب روزي
  منین (ع) می فرماید :امیر المؤ

    نَّه ماْوي الشیطانِفَا ف الْبابِالتُّراب خَلْ وال تُؤ
  خاکروبه را پشت در جاي ندهید زیرا آن خانه شیطان است .

  نهی از آلوده کردن آبها -3
 رسول خدا (ص) می فرماید :
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  فی الماء القائمِ منَ الجفاء البولُ
  ظلم است. راکد، جزء جفا و اده وبول کردن در آب ایست

  حضرت علی (ع) می فرماید:
  فی الهوا و ال یبولنَّ فی ماء جار ...................  فی سطحٍال یبولنَّ اَحدکُم 

  در آب جاري ................. یک از شما در بلندي و بول نکند هیچ
  دفع فضوالت ومواد زائد -4

رَهلُ شَعنُ الرَّجفدی  إِو اُظافیرَه نَّهس یه نْها وتابِ الْو ذا اُ خَذَ مفی ک هواجِب نّهس ینِ هاسمحو َ نَّهنَ الساَ نّ م وِينُدفْر 
  مکارم االخالق             الشّعرِ واَلظُّفْرِ و الدمِ

 این روش پسندیده اسـت  ن میکند وخود را که چیده، دف ناخنهاي موها و ناخن گرفت. شخصی وقتیکه اصالح کرد و 
ناخن از سـنن   ده است که دفن مو ودر روایت آم ی است که مراعات آن الزم است وـدرکتاب محاسن گفته که این روش و

    اسالمی است .
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اصول بهداشت فردي - 2  

 

  تعریف بهداشت فردي
حقیقت فرد  گیري از بیماري است. دربهداشت فردي به معنی مراقبت از جسم و روان فرد براي حفظ  تندرستی و پیش

روان برخوردار باشد بلکه از نظر  اجتماعی نیز در رفاه و سالم به کسی گفته می شود که نه تنها از سالمت جسم و 
  آسایش باشد.   

دستگاههاي بدن مثل  ،دندان و دهان، گوش، چشم، مو، ،نظافت از پوست براین بهداشت فردي شامل مراقبت وبنا
باشد که نگهداري هر کدام از آنها براي سالمت انسان  و روان فرد می دستگاه حرکتی (دست و پا) تنفس،دستگاه 

  می پردازیم. دصري براي هر مورتوضیح مخت  به رضروري و الزم است. براي آشنایی بیشت
  نظافت پوست : بهداشت و -الف

است زیرا  اري زاــن در برابر عوامل بیمپوست اولین پوشش بد مهم و وسیع بدن است. ی از اعضاءــپوست یک
پوست  خارجی ترین قسمت آن از سلولهایی تشکیل شده که از عبور میکروب ها به بافت زیر پوست جلوگیري می کند.

ره داراي دو نوع غده به نام غده ـو بش ، شده یه تشکیل شده است که جلد شامل سلولهاي شاخراز دو قسمت جلد و بش
   ست.هاي مولد چربی ا

،  مقدار کمی نمک دیده میشود که در مجاورت هوا ایجاد بوي نامطبوع می کند هاي مولد عرق،ه در ترشحات غد
، خستگی ، رزش، گرمی هوا، پوشیدن لباس ضخیـم دد مولد عرق در سنین بلوغ فوق العاده زیاد بوده و با وغفعالیت 

ا به آن عادت کرده ـرده یـبدن خویش توجه نک عرق به بوي عصبانیت، نگرانی و هیجان بیشتر می شود. بعضی از افراد
اند. در حالی که دیگران از آن بسختی رنج می برند لذا براي رفع این بوي نامطبوع رعایت نظافت شخصی و استحمام به 

  موقع بسیار الزم است.
  ود:به نکات زیر توجه و عمل نم ستی حداقلبراي محافظت از پوست و رعایت بهداشت آن بای

ابون بشوئید در صورتیکه ـا آب و صـسعی کنید در صورت امکان روزي یکبار یا حداقل هفته اي دوبار بدن خود را ب -1
ل ها و پاها را بشوئید ـحمام کردن مقدور نباشد با استفاده از آب گرم نقاط چرب وکثیف بدن مثل صورت، گردن، زیر بغ

، در صورتیکه لباسهاي زیر عوض نشوند باعث بروز را عوض کنیدد م کردن لباسهاي زیر و جوراب خو، پس از حما
. استفاده از مواد ضد بوي استاندارد بصورت اسپري سبب پیشگیري از بوي نامطبوع  بیماریهاي قارجی مسري می شوند

  می شود.
هی و تربیتی درست اـداشتن ظاهر آراسته و مطبوع و رعایت نظافت فردي از الزامات بهداشت فردي است و نشانه آگ -2

  است.
متفاوت است. بهتر است نوبت هاي  تعداد دفعات حمام به توجه به دماي هوا، میزان فعالیت، آلودگی هوا و محل کار -3

  استحمام زیاد نباشد.
از هر بار حمام کردن بایستی حمام کامالً شسته  پسحمام مورد استفاده بایستی همیشه تمیز باشد بدین صورت که  -4
واد شوینده و ضد عفونی کننده مناسب نظافت گردد، براي ــیز شود. و هر چند وقت یکبار دیوار و کف آن با متم و

جلوگیري از جمع شدن رطوبت زیاد پس از حمام کردن درب و پنجره حمام را بایستی باز گذاشت و پس از دفع رطوبت 
شور حمام بایستی بسته شود، در حمام بایستی از ورود سوسک به بقیه قسمتهاي ساختمان درب کف  براي پیشگیري از

  ف زمین به پاها جلوگیري کرد.ـاي کـی هـودگـدمپایی استفاده نمود تا از انتقال آل
 دن چربی وـابون باعث حل شـد پاك می کند، مواد قلیایی داخل صئاستفاده از آب و صابون پوست را از مواد زا -5
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  رم کند ، همچنین استفاده از آب گـــی منافــذ پوسـت را باز م ـت شده وپوس واد زاید موجود رويــم
خون گیري بیشتر  اعثـدهد و به عبارتی ب مطلوب باعث نرمی و لطافت پوست شده و خستگی عضالت را کاهش می

  شود . پوست می
  بخار آلود حمام کنند.و کسانی که بیماري قلبی و فشارخون دارند نبایستی در حمام گرم  -6
صـابون و  . دارند نیازمند شست و شوي بیشتر هسـتند  کسانی که پوست چرب افراد متفاوت است، یزان چربی پوستم -7

راد با پوست چرب بایسـتی از  ـمتفاوت باشد، بدین معنی که اف و خشک بایستیشامپوي مورد استفاده در پوستهاي چرب 
سـتی خشـک دارنـد نبایسـتی از اینگونـه صـابون و       مناسب استفاده کنند و به عکس کسانیکه پوصابون و شامپوي چرب 

اسـتفاده نشـود و    حتی االمکان از صابونهاي معطر د.شو شامپو استفاده کنند چرا که باعث تحریک و حساسیت پوست می
  براي پوستهاي حساس از شامپوي بچه استفاده شود.

  داري نمود. ودـرد خـگرفتن در هواي سپس از استحمام بایستی با حوله شخصی بدن خود را خشک کرده و از قرار  -8
استفاده از آبی که دیگران خود را با آن شسته اند نادرست است و باعث انتشار بیماري می شود لذا استفاده از دوش  -9

  . براي استحمام بهترین روش است
بیماریهاي از انتقال ه ـراي اینکـروري است بـیار ضـردن بسـام کـاستفاده از وسایل استحمام شخصی براي حم  -10

قارچی جلوگیري می کند، پس از استحمام بال فاصله وسایل استحمام بایستی در معرض هوا و نور قرار گیرد تا  مسري و
   چ ها جلوگیري شود .رشد میکروب ها و قار از انتشار بوي بد و

  بهداشت دستها -ب
اي از طریـق دسـتها بخصـوص    و عفونتـهاي روده بیماریهاي انگلی بسیاري از   -اهمیت نظافت در شستشوي دستها 

دستهاي کثیف و آلوده منتقل میشوند لذا شسـتن درسـت دسـتها و کوتـاه کـردن ناخنهـا بطـور مرتـب میتوانـد از آنهـا           
شستن دستها با صابون باعث خشکی آنها میشود که براي رفع این مشکل و جلـوگیري از تـرك خـوردن     جلوگیري کند ،

  رد.  باید آنها را چرب ک
  شستن دستها در موارد زیر الزامی است:

، هنگام مراقبت کردن از نوزادان و  هقبل از غذا خوردن، قبل از طبخ غذا و هنگام آماده کردن ظروف و وسایل سفر -1
افت کودکان و موقع غذا دادن به آنها ، بعد از مستراح رفتن ، بعد از باغبانی و زراعت ، بعد از دست زدن به حیوانات و نظ
  آنها ، بعد از مالقات با بیماران ، بعد از انجام کار بخصوص هنگامی که دستها به مواد مختلف آلوده و کثیف می شوند.

بعد از کوتاه کردن ناخنها دستها بایستی شسته شوند و هیچگاه ناخنها جویده نشوند. مراقبت زخمها و خراشهاي  -2
دگی عمیق، پس از انجام کمکهاي اولیه باید فوراً ـانند بریـدستها م. در صورت صدمه دیدن  دست بسیار ضروري است

  فرد آسیب دیده را به پزشک رسانید.
  مراقبت از پاها (بهداشت پاها) -ج
شوي شستچون پاها دائماً با کف و سطح زمین تماس دارند، همچنین در پاها غدد مولد عرق زیادي وجود دارد لذا  -1

امطبوعی براي پاها ایجاد ـز آنها بسیار ضروري است، در غیر این صورت تجزیه عرق بوي نو یا چند بار در روروزانه 
  میکند. 

تفاده از کفش ـود، اسـاز نکات بسیار مهم و ضروري که بایستی براي سالمت پاها و ستون فقرات به آن توجه نم -2
  کل طبیعی استخوان بندي پا نشود. وارد نکرده و باعث تغییر ش مناسب است به نحوي که هیچگونه فشاري به پا

استفاده از کفشهاي تنگ و نوك باریک و یا پاشنه بلند عالوه بر آنکه سبب بروز تغییر شکل پاها می شود سبب انتقال 
 نامتعادل فشار وزن به ستون فقرات و بروز دردها و ضایعات کمري خواهد شد.

د و انـدازه و  ـل و قـکـث شـورد استفاده باید از حیـوند و جوراب مناخن پاها نیز مانند دستها بایستی همیشه کوتاه ش -3
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  بند (کش جوراب) مورد دقت قرار گیرد.
 به رشد غیر طبیعی عضالت پا به ویژه در اطفال بایستی دقت نمود ، با مشاهدة دقیق رشد پا و کفـش مناسب می -4

ر زخـــمی در پاها مخصوصاً در بین ـــگیري کرد. اگتوان از شکل بندي غیرطبیعی و یا بروز کجی استخوان کف پا جلو
  انگشتان پاها دیده شد باید به درمان آن اقدام نمود.

  ترك پا -2    میخچه -1شایع در رابطه با بهداشت پا عبارتند از   دو عارضهمهم: 
مسئله بایستی از ید. براي جلوگیري از این امیخچه عارضه ایست که در اثر تنگ و نامناسب بودن کفش پدید می -1

کفشهاي راحت و مناسب استفاده نمود. میخچه را نبایستی دستکاري کرد و یا آن را برید ، براي بهبود آن میتوان از 
  پمادهاي نرم کننده و کفشهاي راحت استفاده نمود.

تن و یا استفاده از ترك پا که بیشتر در ناحیۀ پاشنۀ پا بوجود میاید بدلیل عدم رعایت بهداشت ، بدون کفش راه رف -2
  در افرادي است که به آن حساسیت دارند. کفشهاي پالستیکی 

آرامی با سنگ پا تمیز نمود. پـس از آن محـل تـرك را بـا     یستی آنرا در آب نیم گرم شست و به براي رفع ترك پا با
ن کار بایسـتی هـر شـب    ـ، ای اندــو یا سایر کرم ها چرب نمود و بر روي آن یک جوراب تمیز پوش A-Dوازلین و یا پماد 

قبل از خواب انجام شود و در صورت استفاده از مواد چرب پاها را مرتباً با آب ولرم شسته و خشک نمود و دائماً جورابها را 
  تعویض نمود.

  بهداشت مو -د
دن ـــتمام سطح بدن به جز کف دستها و پاها و لبها از مو پوشیده شده است ، رشد مو در بعضی از قسمتهاي ب

اف است. براي سالمت مو به نکات ـابل انعطـ، مرتب و ق ، درخشان بیشتر است مثل سر و صورت و زیر بغل ، موي سالم
  زیر باید توجه نمود:

اگر جوش  .وي سر هر روز شانه زده شود، شانه را بایستی تمیز نگاه داشت ، مقنعه و روسري همیشه باید تمیز باشدـم -1
  شد باید به پزشک مراجعه شود.یا زخمی در سر دیده 

  با توجه به مشخصات مو به ویژه میزان چرب بودن آن بایستی مواد پاك کننده از جمله شامپو را انتخاب نمود. -2
پس از شستن مو بایستی در خشک کردن آن دقت نمود به نحوي که از مالش شدید مو با حوله خودداري کرد چرا  -3

  یشتري دارند. کافیست فقط حوله را به مو فشار دهیم تا مو خشک شود.موهاي خیس احتمال شکستن بکه 
اگر به دلیل کم کاري غدد مولد چربی ، کمی خواب ، ناراحتی هاي عصبی و در نتیجه بدي جریان خون در پوست  -4

دت یافتن و سر دچار پوسته ریزي و شورة سر شدیم الزم است موها را مرتب شسته و آنها را شانه بزنیم و در صورت ش
  التهاب آنها بایستی به پزشک مراجعه نمود و آنها را معالجه کرد.

مواد غذایی مورد استفاده در بهداشت و نگهداري مو بسیار مهم هستند مانند ویتامینها و کلسیم ، لذا بدي تغذیه ،  -5
  ناراحتی عصبی و بی خوابی در سالمت مو بسیار مؤثرند.

هستند و یا در نقاط آلوده و یا پر گرد و خاك زندگی میکنند بایستی موهاي خود را زود  کسانیکه داراي موهاي چرب -6
 به زود بشویند. البته الزم است به خشکی مو نیز توجه نمود بدین معنی که زیاد شستن مو باعث خشکی آن نشود.

  بهداشت چشم  -ه 
هرگونه  شود وط او با محیط زندگیش میاعث ارتباکه بچشم از ارگانهاي بسیار مهم وحساس بدن انسان است 

 از قوه یادگیري انسان می کاهد. لذا بهداشت چشم بسیار مهم و بینایی فرد این ارتباط را ضعیف نموده و اختالل در
  براي حفظ آن الزم است به نکات زیر توجه نمود : ضروري است و

ه وري است در صورت عدم رعایت این موضوع و ببهداشت چشم براي پیشگیري از عفونتهاي چشم بسیار ضر نظافت و -1
ید. همچنین استفاده از حوله آ در نتیجه کوري چشم بوجود می و وجود آمدن عفونت چشم ، کدورت دائمی قرنیه
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  پیشگیري از عفونت چشم بسیار مهم است . تمیز در شخصی و
راف فوراً به پزشک ـ، تورم و انحدگی پلک نظیر قرمزي چشم ،  افتا درصورت مشاهده هر گونه اختالل در ظاهر چشم -2

  ید .یاممراجعه فر
کرد  فوراً به  در چشمتان بروز خستگی در هنگام مطالعه قدرت بینایی و ختالل دراگر  عوارضی نظیر تاري دید ، ا -3

  ید. پزشک مراجعه نمای
 هید . لکن آنها را با آب فراوان شسته وبه هنگام ورود جسم خارجی و یا مواد شیمیائی  در چشمها ، آنها را مالش ند - 4

هنگام شستن چشم ، آنرا ماساژ ندهید ، در صورت نیاز میتوانید از  به پزشک مراجعه کنید . با یک گاز تمیز پوشانده و
  چشمها را زیر شیر آب نگه دارید . شیر آب استفاده کنید بطوریکه پلکها را از دو طرف به کنار زده و

  که  داراي ویتامین می باشند . ینوع را فراموش نکنید بخصوص غذاهایمتمصرف غذاهاي   -  5
یا  کارهاي مشابه باعث  استفاده از عینکهاي مخصوص جوشکاري و عینکهاي محافظ در هنگام تراشکاري و - 6

بیماریهاي ز بروز ا شود ویا سایر ذرات به چشم می و جلوگیري از ورود فلزات غیر قابل برگشت وپیشگیري از آسیبهاي 
  کند .چشم پیشگیري می

  بهداشت گوش   -و 
از سه قسمت گوش خارجی ، گوش میانی ، وگوش داخلی  تشکیل  حفظ تعادل بدن است و گوش اندام شنوایی و

  شده است .
  جهت رعایت بهداشت به نکات زیر بایستی توجه نمود :

داخلی و آسیب به گوش انفجارات باعث  ي واز شنیدن صداي بلند خود داري شود ، صداي مته هاي بسیار قو  -1
  گردد .عوارض غیر قابل برگشت می

خارج گوشها  عصر به هنگام شستن صورت خود داخل و گوشهاي خود را همیشه پاکیزه نگهدارید و هر روز صبح و   - 2
  ید.یرا تمیز نما

  مخدر استفاده نکنید .  یا مواد جهت تسکین درد هرگز از دود سیگار و -3
  از وارد کردن اجسام نوك تیز به گوش خود داري کنید . -4
  به محض احساس گوش درد به پزشک مراجعه کنید .  -5
  بدون تجویز پزشک از بکار بردن دارو  و ریختن قطره هاي مختلف در گوش خود داري شود . -6

بعدي متوجه آن میشوند امتحان گوش در بچگی داراي اهمیت زیاد است  چون اغلب سنگینی گوشها  که در سنین  
، شنوایی گوش امراض مسري کودکان خیلی مهم است از همین سنین سرچشمه میگیرد . آزمایش گوش خصوصاً بعد از 

در صورت فرو رفتن جسم خارجی  .انجام شود در فواصل زمانی کوتاهرار گیرد و امتحان میزان شنوایی باید مورد توجه ق
،  خروج مایع از گوش و غیره همه ممکن  ج سازد، بیهوشی و کم  هوشی و بی خوابیدر گوش حتماً باید پزشک آنرا خار

   است در نتیجه بیماري گوشها باشد ، لذا باید به پزشک مراجعه نمود. 
  بهداشت دهان و دندان -ز

اراي دندانها داراي ساختمان سختی هستند که درون حفره دهان و در داخل استخوان فکین قرار گرفته و در بدن د
  سه عمل اساسی هستند:

  شرکت در اولین مرحلۀ گوارش و هضم. -الف
  شرکت در کالم و صوت. -ب
  شرکت در ساختمان اسکلت صورت. -ج

  ما را تهدید میکند.دندانهاي مواظب باشید که دو بیماري خطرناك همیشه 
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  بیماري نسوج دور دندانی -2  پوسیدگی دندان -1
  شده و داشتن دندانی سالم رعایت نکات بهداشتی زیر ضروري است:براي پیشگیري از بیماریهاي یاد 

جات، کاهو غذا هاي روزانه بهتر است از میوه هاي تازه، سبزیبین  در سعی شود از مصرف مواد قندي خودداري شود و -1
  د.نموو هویج به جاي شیرینی استفاده 

را مسواك کرد. اگر مسواك در دسترس نباشد الزم است  بهتر است بالفاصله بعد از مصرف هر نوع ماده قندي دندانها -2
  چند بار دهان و دندانها را با آب شستشو داد.

استفاده از مسواك و نخ دندان براي پاك کردن مرتب دندانها بسیار مفید است ، مسواك مواد غذایی که در بین و  -3
. درست مسواك کردن وقتی است و لوگیري میکندشیارهاي سطح جوندة دندان قرار دارد را پاك و از پوسیدگی آنها ج

  که تمام سطوح دندان و لثه به خوبی مسواك زده شود.
  مسواك خوب چه خصوصیاتی دارد:

مسواك خوب مسواکی است که موهاي آن از نایلون نرم درست شده است. موها باید مرتب و منظم باشند ، از یک 
  ستفاده کرد چون موهاي آن خمیده و نامرتب میشوند.ماه نمیتوان ا 4الی  3مسواك معموالً بیش از 

  هرگاه موهاي مسواك خمیده و نامنظم شد و یا رنگ آن تغییر کرد الزم است آن را عوض کرد.
خ مخصوصی است که از ابریشم یا ـدان نـخ دنـاز نخ دندان براي پاك کردن سطوح بین دندانی استفاده نمایید. ن -4

  یز کردن سطوح بین دندانی بایستی از نخ دندان استفاده کرد.ـد از مسواك زدن براي تمنایلون ساخته شده است. بع
  هر کسی باید مسواك مخصوص به خود داشته باشد تا از انتقال میکروبها جلوگیري شود. -5
ا برس آن ایین باشد تـمسواك بایستی تمیز نگه داشته شود و پس از استفاده طوري قرار گیرد که دسته آن به طرف پ -6

  زودتر خشک شود.
  گرم خودداري شود.خیلی  از خوردن غذاها و مایعات بسیار سرد و -7
ن مواد سخت با دندان ها جداً خودداري شود زیرا این عمل به میناي دندان صدمه زده و آن را براي از شکست -8

  پوسیدگی آماده میکند.
  دندانهاي مصنوعی باید همیشه تمیز نگهداشته شود. -9

درمان به موقع و سریع آن هر شش ماه یکبار و در صورت احساس درد و براي تشخیص پوسیدگی دندان و     -10
  ناراحتی فوري به دندان پزشک مراجعه شود.

  استفاده از خمیردندان داراي فلوراید براي جلوگیري از پوسیدگی دندانها بسیار مفید است. -11
ت دندانها الزم ــحکام و سالمــي و مواد معدنی الزم (کلسیم و فسفر) براي استاستفاده از غــذا، ویتامــین، چا -12

 است.
  گیري از پوسیدگی و پرکردن دندانهاي آسیب دیده در حفظ آنها کمک میکند.جرم گیري جهت جلو -13

  ردیف و منظم کردن دندانها در سن مناسب جهت جلو گیري از جرم گرفتگی ضروري است.
  تنفس بهداشت دستگاه -ح

یـا از کـار افتـادن آن تقریبـاً      تنفس از دستگاههاي بسیار مهم و حیاتی انسان است که در صـورت اخـتالل و  دستگاه 
مین اکسیژن مورد نیاز بافتها به منظور سوزاندن مـواد غـذایی و   أي اصلی دستگاه تنفس ت زندگی غیر ممکن است. وظیفه

  متعددي است که باعث اختالل در کار این دستگاه می شوند.هاي دستگاه تنفس در معرض بیماري  ژي است.رتولید ان
  :براي پیشگیري از وقوع این بیماریها رعایت نکات زیر ضروري است

در ایجاد بیماري هاي تنفسی یا جلو گیري از آن بسیار نقش دارد  و سالم بسیار مهم تنفس هواي پاك و -1
ناپاك است از ماسک که همانند یک دستگاه تصفیه عمل  لذا بایستی سعی شود در مواقعی که هوا آلوده و
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  ستفاده نمود. میکند ا
آلودگیهاي شیمیایی و گازهاي سمی به ویژه در مناطق صنعتی میتواند باعث مسمو میت هاي حاد و مزمن -2

  مین سالمتی ما بسیار مهم است.أحتی بدون عالمت گردد. پیشگیري از استنشاق این گونه مواد در ت
   .مخصوص استفاده کنید در محیطی کار می کنید که آلوده به گاز سمی است حتماً از ماسکاگر -3
ـ  بکار بردن تهویه هاي استاندارد که بتواند از آلودگی محیط  -4 در جلـو   عتی بکاهـد ـبه ویژه محیط هاي صن

  گیري از بیماري هاي تنفسی و به طور کلی سالمت انسان نقش مهمی دارد.
ا تماس با افرادي که بیماریهاي تنفسی به ویژه بیماري سل دارند دقت واحتیاط کامل شود در زندگی و ی -5

  چرا که احتمال انتقال عامل بیماریزا به فرد بعدي بسیار زیاد است.
سریعاً از راه تنفسی انتقال ... سرخچه و سرخک، سرما خوردگی، ،ماري هایی نظیر عفو نتهاي ویروسیبی-6

ه سرف ، عطسه و سیدنبو ، نهنگام دست داد باید اس با افراد مبتال به امراض یاد شدهمی یابند لذا در تم
ئل مشترك استفاده نکنیم، رعایت این مسئله در جاهاي شلوغ داراي کردن مواظب خود باشیم و از وسا

  .اهمیت بیشتري است
کسانیکه  یا می کنند وبرداري کار  خاكر کارگرانی که د نساجی،کارخانجات  ارگرانکارگران معدن، ک-7

کامالً دقت نمایند که به  مواد شیمیایی سروکار دارند بایستی مواظب باشند و خاك و مداوماً با گرد و
  بیماریهاي تنفسی دچار نشوند  .

سرطان ریه است که عمدتاً در اثر سیگار کشیدن بوجود میاید بطوریکه  ، یکی از بیماریهاي مهم تنفسی  - 8
  اي ریه مربوط به سیگار میباشد .درصد سرطانه 90
  نیات بر سالمت :اثرات سوء مصرف دخا -ط 

 یا در ساالنه تعداد زیادي از افراد جامعه بدلیل بیماریهاي ناشی از مصرف دخانیات جان خودرا از دست می دهند و
سیگار میمردند ، این رقم بر میلیون نفر از مصرف  3ساالنه  1990هه جسمی می شوند تا داثر این بیماریها دچار ناتوانی 

  .میلیون نفر خواهد رسید  10به  2020طبق برآورد در دهۀ 
ي بسیار یک نفر سیگاري حتی اگر تعداد کمی سیگار بکشد بیشتر از افراد غیر سیگاري به بیماري قلبی ، سرطان ریه و

  از بیماریهاي دیگر دچار میشود.
 اي خانواده خویش را نیز که در معرض دودــرا تهدید میکنند ، اعض قلب خود سالمت افراد سیگاري عالوه بر اینکه

 رین عوامل خطر آفــ، اگر فرد سیگاري  یگار هستند در معرض خطر بیماریهاي قلبی قرار میدهندس
، فشار خون باال و دیابـت نیز داشتــه باشد ، احتمال حمله ید) ردیگري نظیر چربی خون باال ( کلسترول و تري گلیسی

ه یک مرد سیگاري که سه عامل خطر فوق را داشته باشد احتمال حمالت کقلبی در این فرد چند برابر میشود. بطوری
  برابر افرادي است که این عوامل خطر آفرین را ندارند. 8قلبی در این فرد 

ظور کاهش نگرانیها بعضی افراد سیگار را براي لذت بردن واحساس آرامش و راحتی میکشند و ابراز میدارند که به من
کنند به  لتیکه هر چه دخانیات بیشتر استعماو ناراحتیها و فرار از مشکالت روانی دخانیات استعمال میکنند در صور

همان اندازه مشکالت و مسائل مربوط به حفظ تندرستی در آنان بیشتر میشود. از نظر اقتصادي مصرف دخانیات بویژه 
میلیون تومان خرج کبریتی است که سیگاریها با آن  250وریکه در حال حاضر ساالنه طسیگار اثرات نامطلوبی دارد به 

د. کاغذي که در سیگارهاي مصرفی در کشور سوزانده میشود بیش از مقدار کاغذي است ـن میکننـسیگار خود را روش
  برگی الزم است. 60میلیون دفتر  45که براي 
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  کلیات بهداشت عمومی  – 3
  

  اریفتاریخچه و تع
  تاریخچه –الف 

ی وبهداشت فردي را بیشتر بنا به علل اعتقادي و ظاهراً به منظور آنکه در چشم خـدایان خـود   گاکثر انسانهاي اولیه پاکیز
ایـن   به عنوان مکافات عملکرد بد بشر تلقی میشد وپاك جلوه کنند رعایت می کردند . براي هزاران سال بیماریهاي واگیر 

سازي در خصـوص  ه وجود آمد . اولین جداشی از عوامل طبیعی مانند آب و هوا و محیط است بعد ها بعقیده که بیماري نا
بیماریهاي واگیر در مورد جذام صورت گرفت،در قرون وسطی کلیسا عهده دار مقررات بهداشتی بـود ، علـت همـه گیـري     

روش قرنطینه را براي جدا کردن کشتیها  ها طاعون در قرون وسطی را تنفس هواي فاسد می دانستند در این دوره ونیزي
  افراد مشکوك بنا کردند . ، کاالها و

این عقیده که ممکن است علـت بیماریهـاي    مد وباره موجودات ذره بینی به دست آ در دوره رنسانس اولین نشانه ها در  
  ال داشت .  دنبه رفاهی کارگران را ب بسامانی بهداشتی وگرفت ، انقالب صنعتی نا مسري باشند قوت

ایـن دوره همچنـین شـاهد     بـود. نیمه اول قرن بیستم شاهد پیشرفتهاي زیادي در زمینه مراقبتهاي بهداشـتی جامعـه      
هاي عرضه خدمات بهداشـتی و   هداشتی بود و به تدریج نظامــهاي ب ل آژانســـظهور پرستاران بهداشت عمومی ، تشکی

عالیترین ثمرات بهداشـت در قالـب اساسـنامه سـازمان جهـانی بهداشـت        میالدي  1946پزشکی به وجود آمد . در سال  
WHO  جمهوري اسـالمی ایـران یکـی از اعضـاء ایـن      میالدي به اجرا گذارده شد ،  1948به تصویب رسید ولی در سال

 وسازمان است کشور ما نیز به نوبه خود نقش مهمی در پزشکی جهان داشته است ، داریوش عـالوه بـر تشـویق پزشـکی     
  یس  را در مصر که در حال انهدام بود تعمیر کرد .ــبهداشت در ایران ، دانشکده پزشکی س

ـ در زمان سا    وده اسـت .  سانیان دانشکده جندي شاپور پایه گذاري گردید . در زمان آل بویه خدمات بیمارستان مجانی ب
د زکریاي رازي الکل را کشف کـرد . ابـن سـینا    ـحمامور پزشکی را زیر نفوذ خود در آورد و م نیان ابن سینا در زمان ساما

سیم کرد و بهداشت را مقدم بـر درمـان دانسـت . در دوره قاجاریـه     ـعلم العالج تق علم طب را به دو بخش حفظ الصحه و
  سیس شد و رشته پزشکی آن تا قبل از دانشگاه تهران تنها مرکز آموزش طب در کشور بود . أدارالفنون ت

  تعاریف 
  عمومی :داشت به

  مین سالمت افراد می باشد. پیشگیري از بیماریها و تأ هاي بهداشتی مربوط به فعالیت به طور کلی شامل همۀ
هنر پیشگیري از بیماریها،  دانشمندان  بهداشت عمومی را چنین تعریف میکنند ، بهداشت عمومی عبارت است از علم و

  شهاي دسته جمعی افراد و به منظورهاي زیر انجام میگیرد .طوالنی نمودن عمر و ارتقاي سالمتی که از راه کوش
  سالم سازي محیط   -1
  کنترل بیماریهاي واگیر   -2
  آموزش بهداشت عمومی   -3
 رس جهت تشخیص و درمان زودایجاد خدمات پزشکی  و پرستاري   -4
  نگه داري سالمت خود باشد.دگی الزم براي ـرد داراي سطح زنـر فـه در آن هـایجاد یک سیستم اجتماعی ک  -5

  دامنه فعالیتها در بهداشت عمومی
  به طور کلی بهداشت عمومی  با سه زمینه وسیع ارتباط دارد .

  سیستم هاي خدمات بهداشتی     – 1
    رفتارها و انگیزه هاي بهداشتی   – 2



 

  15 

  خطرات محیط   – 3
  قه ذیل خواهد بود .ء یکی از شش طببه صورت اختصاصی تر فعالیتهاي بهداشت عمومی جز

  فعالیتهایی که بایستی در سطح جامعه انجام گیرد شامل :  -  1
  نظارت بر مواد غذایی ، داروها ، محصوالت خانگی و نظایر آن  - الف 
  سایر ناقلین  کنترل حشرات ، جوندگان و  -ب 
  لودگی محیط شامل هوا ، خاك ، آب ، پیشگیري از بیماریها کنترل آ  -ج 
  مات طرح ریزي شده براي پیشگیري از بیماریها  ، ناتوانی یا مرگ زود رس اقدا  -  2

  غیر واگیر و آلودگیهاي انگلی  بیماریهاي واگیر و  - الف 
  کمبود یااضافه مصرف مواد غذایی  -ب 
  اختالالت رفتاري ، ( نظیر اعتیاد ، خود کشی و ... )  -ج 
  روانی  ـ بیماریهاي مغزي  - د 
  حساسیت  حاالت بروز  -ه 
   و .......دندان  و سرطانها ، بهداشت دهان ـ ژنتیکی ـ بولیکبیماریهاي متا  -و 
  یاتی ح تحلیل و استفاده از آمار آوري، نگهداري ، تجزیه وفعالیتهاي مربوط به گرد  -  3
  آموزش همگانی و تشویق به بهداشت فردي واجتماعی   -  4
  سب عرضه خدمات توسعه خدمات جامع از طریق نظام منا  -  5
  اداري برنامه ریزیهاي بهداشتی وارزشیابی آنها ، پژوهشهاي علمی ، فنی و  -  6

  تعریف سالمتی 
  فقدان بیماري و ناتوانی جسمی ، روانی و اجتماعی و نه صرفاً کامل سالمتی عبارت است از رفاه و آسایش 

  طیف سالمتی 
  تی در یکی  از حا الت زیر قرار میگیرد .وضعیت فرد از نظر سالم سالمتی یک امر نسبی است و

  سالمتی کامل ، سالمتی ظاهري ، بیماري آشکار ، بیماري مشرف به مرگ 
  بیماري 

و دوره معینی است و متوجه تمام اعضاي بـدن یـا عضـوي از اعضـاء بـدن       یک پیشامد رنج آور است که داراي عال ئم     
وضع غیر عادي عضوي از بدن یا هر گونـه اخـتالل در دسـتگاههاي بـدن را     میگردد به عبارت دیگر هر گونه نا هنجاري و 

  بیماري مینامند .
   عوامل بیماریزا

روب ، ویروس ، قارچ ، ...) ، عوامل فزیکی (سر و صدا ، گرما، عوامل بیماري زا به گروههاي میکروارگانیزمها ( میک
ی به نام عوامل ــگروه ها و ...) و ــر ، دود و مه ، حشره کشسرما ، ارتعاش ، روشنایی، ...) عوامل شیمیایی ( گرد وغبا

  ناشناخته تقسیم بندي میشوند .
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  نقش مواد غذایی در رشد و سالمت انسان - 4
  

مواد غذایی از ابتداي تولد انسان تا زمان مرگ عامل مهمی در زندگی وي میباشـــند. امروزه بدست آوردن ، تهیه 
آنقدر واضح بوده که ممکن است کمتر فکر کرده باشیم که این موادغذایی ترکیبات بسیار کردن و مصرف نمودن غذا 

  نوع ماده مغـذي بدن را تأمین می کنیم. 50پیچیده شیمیایی هستند که ما از طریق مصرف آنها بیش از 
ه موجـودات  تعذیه و مصرف موادغذایی از اساسی ترین نیازهاي همه موجودات زنده و خصوصـاً انسـان اسـت. همــ    

از کوچکترین تا بزرگترین آنها ، براي ادامه زندگی خود به مواد غذایی نیاز دارند. امـروزه کـامالً مشـخص اسـت کـه       هزند
به مواد غذایی  نیـاز دارنـد و بـه همـین لحـاظ      میکروب ها که ریزترین موجودات زنده هستند نیز براي ادامه حیات خود 

آنها استفاده می نمایند. تغذیـه صحیح باعـث رشد انسان می گـردد کـه ایـن اثـر      زا است که به مواد غذایی هجوم برده و
براي تمامی افراد جامعه و تمام سنین دیده می شود. اهمیت تغذیه در زمان هاي نوزادي ، کـودکی ، نوجـوانی ، جـوانی ،    

یست. در اثر تغذیه صحیح است که میانسالی ، سالمندي و دوران ویژه اي مانند حاملگی و شیردهی بر هیچکس پوشیده ن
  سالمت افراد جامعه حفظ می شود و نتیجه مصرف موادغذایی است که سالمت ، رشد و پویایی انسان را در پی دارد.
نـدگی  اصوالً غذا مفاهیم بسیار زیادي دارد . همانگونه که قبالً گفته شد غذایی که ما مصرف می کنیم براي ادامـه ز 

و تمام اجزاي  ها ، مـــو  ، اعصاب مـعث تولید انرژي میشود  ، ماهیچه ها ، استخوانها ، مغز ، چشغذا با .ما ضروري است
. اما بعضی دانشمندان عقیده دارند . معنی غذا بیش از تغذیه کردن بـدن  تنظیم می کندبدن ما را می سازد واعمال آنها را 

دهـد ، بـراي بـر قـراري رابطـه بـا        س شادمانی و امنیـت مـی  است . ما از غذا خوردن لذت می بریم ، غذا به انسان احسا
مذهبی مورد استفاده قـرار  اد مهمانی ها براي بیان خوشیهاي انسان و نیز بعنوان نم اطرافیان بکار می رود ، در تعطیالت و

 تهیه وتولید مـواد کار مردم در جهان ، ش بزرگی از فعالیتها ، تجارت ها و بخ می گیرد . غذا بزرگترین مشغله دنیا است و
زیادي از درآمد خود را صرف مواد غذایی می نمایند . در بعضی  کشـور هـا شـغل    یر غذایی است. همچنین انسان ها مقاد

ا تولید مواد غذایی مـرتبط اسـت . امـا در همـین کـره خـاکی میلیونهـا نفـر دچـار          ـ( سه چهارم ) مردم ب  3/4بیش از  
  ی دارند .نیاز به مواد غذای گرسنگی هستند و

دادي از ــــ سنگ نوشته هاي مصریان قدیم حـاکی از اسـتفاده غـذا بـراي درمـان بسـیاري از بیماریهـا اسـت . تع        
ان بیماریها مطالبی را نوشـته  دانشمندان باستان از جمله سقراط پزشک معروف یونانی در مورد غذاهاي مناسب براي درم

می ا ـــکه چگونه بعضی مواد غذایی باعث پیشگیري از بروز بعضی بیماریه. انسان در طول سالها و به تجربه یاد گرفته اند
ه همزمان با این تجربیـات خرافـه هـاي غـذایی     ـــــالبت بعضی از آنها براي تعدادي از بیماریها خطرناك هستند . شوند و

  شود . زیادي نیز شکل گرفته که امروزه هنوز بعضی از آنها دیده می
  شود . رژي میباعث تولید ان  - الف 
  شود . ترمیم بافتهاي بدن می باعث رشد و  -ب 
  گردد. انفعاالت بدن می موجب تنظیم فرآیند ها و فعل و  -ج 

ن نقشها را در بدن انجام ـشده اند که هر کدام از آنها یک یا بیشتر از ایمواد غذایی از ترکیبات شیمیایی تشکیل 
   د در غذاها که مواد مغذي نام دارند شامل گروههاي زیر هستند :بطور کلی ترکیبات شیمیایی موجو . می دهند
  هیدرات ها کربو    -1
   چربی ها    -  2
  پروتئین ها    -  3
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  مواد معدنی    -  4
  ویتامین ها    -  5

  آب     - 6 
شیر کلیه این  بعنوان مثال در .ز این مواد مغذي تشکیل شده باشندهر یک از مواد غذایی ممکن است از یک یا چند تا ا

به نسبتهاي مشخص وجود دارند . بطور کلی هر یک از این مواد مغذي در یک سري از مواد غذایی وجود  مواد غذایی
  ممکن است در بعضی مواد غذایی دیگر وجود نداشته باشند .  دارند و

رغذاي انسان باید همه این براي رسیدن به یک تغذیه صحیح ، انسان باید از مواد غذایی متنوع استفاده کند یعنی د
اگر رژیم غذایی انسان به گونه اي باشد که فقط از تعدادي از مواد غذایی استفاده نماید . ترکیبات وجود داشته باشند

به بیماري مربوط به کمبود یا در نتیجه ممکن است  بدیهی است که نمی تواند بعضی از این مواد مغذي را دریافت کند و
  مغذي مبتال شود به عبارتی به سوء تغذیه مبتال گردد .زیادي مصرف مواد 

، سوء تغذیه شامل کم  سوء تغذیه عبارتست از مختل شدن سالمت انسان در نتیجه کمبود یا زیادي مصرف مواد مغذي
رف ــکه می بینیم سوء تغذیه فقط در نتیجه کم مصرف نمودن غذا نیست ، بلکه مصي است . همانگونه رخواخواري و پر

یک یا چند  ري وــــــدن مقدار زیاد کالـیاد مواد غذایی نیز می تواند به سوء تغذیه منجر شود . یعنی در اینحالت بز
زیاد باشد  Aال اگر مصرف ویتامین ـوان مثــــــه به آن پرخواري گویند . بعنـافت کرده کـذي دریـــماده مغ

  ممکن است بوجود آید . Aمسمومیت ویتامن 
  ببینیم هر یک از این مواد مغذي کدامیک از نقشهاي سه گانه را بعهده دارند .اما حا ال 

بعنوان منبع انرژي نقش مهمی شناخته می شوند،  قندي اي وکه درعوام به ترکیبات نشاسته کربو هیدرات ها:  -1
رژیم  این گروه بیشترین درصددارند به گونه اي که اگر هر گرم آن سوزانده شود ، چهار کیلو کالري انرژي تولید میشود . 

% انرژي رژیم غذایی را تشکیل دهد 55  - 65که در یک رژیم غذایی صحیح باید حدود  می دهد به گونهغذایی را تشکیل 
. مواد غذایی مانند قند ها ، غالت ( شامل نان ، برنج و ...) داراي کربوهیدرات زیادي هستند . البته باید توجه داشت که 

ود ـخمواد معدنی را نیز در  ویتامین و ی( غالت ) غیراز کربوهیدرات ، مواد مغذي دیگري مانند پروتئین ،این موادغذای
در کشورهاي فقیر درصد  تر هستند ، نسبت به سایر مواد غذایی ارزانون مواد غذایی داراي کربو هیدرات ـدارند . چ

  زیادي از رژیم افراد را تشکیل می دهند .
 اص را دارا هستند .ــهر سه نقش ذکر شده اهمیت خ از گروههاي بسیار مهم مواد مغذي هستند که درا :ــه چربی  - 2
وان متراکم ترین منبع ـــالري انرژي تولید می شود که همانگونه که مشخص است بعنــو کــکیل 9ه ازاي هر گرم چربی ـب

به همین علت است که مواد غذایی که چربی  ست وی آنها از همه مواد مغذي بیشتر ایانرژي زا انرژي مطرح هستند و
زیادي دارند چاق کننده هستند زیرا مازاد انرژي در بدن تبدیل به چربی می شود . همچنین چربی ها براي ساخت وترمیم 

چربی  . روغن ها ، کره وانفعاالت بدن حائز اهمیت هستند  ل وـم فعـدر تنظی وده وـروري بـدن بسیار ضـاعضاء ب بافت ها و
در  غالت چربی وجود دارد . لبنیات ، آجیل و ا هستند . همچنین در زرده تخم مرغ ، شیر وـگوشت منابع عمده چربی ه

  ها تأمین می شود .  در صد انرژي از چربی 25 – 30یح حدود ـی صحـیک رژیم غذای
 غالت نیز وجود دارند . غذایی گیاهی وهمچنین در مواد  گوشت و در مواد غذایی مانند شیر ولبنیات ،پروتئین ها :  -3

انرژي تولید می کند . غیر از تولید انرژي ، پروتئین ها هم مانند چربیها باعث رم پروتئین ، چهار کیلو کالري ــــهر گ
علت است که مصرف مواد  همین یند هاي بدن را تنظیم می کنند . بهاترمیم بافتهاي بدن شده و همچنین فر رشد و

   ال رشدــح در نینسخصوصاً روتئین ها براي همه گـروههاي ســنی ي پغذایی حاو
نیز هورمون  همچنین ذکر این نکته مهم است که در ساختمان تمام آنزیم هاي بدن و توصیه می شود . ضروري بوده و

روتئین وجود دارد . ترکیبات هسته سلول ها که اطالعات وراثتی را منتقل می کنند نیز پ در ها پروتئین بکار رفته است .
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درصد انرژي رژیم غذایی  10 - 15حدود  ادرار تنها ترکیباتی در بدن هستند که درحالت طبیعی پروتئین ندارند . صفرا و
  باید از پروتئین ها تأمین شود .

  :  هـــتوج
زیاد به آنها نیاز این سه ترکیب یعنی کربوهیدرات ها ، پروتئین ها و چربی ها مواد مغذي هستند که بدن به مقدار 

  ر مقادیر کم مورد نیاز بدن هستند.موادمعدنی که در ادامه به آنها اشاره می شود د دارد اما ویتامین ها و
این مواد  .شامل عناصري مثل آهن ، کلسیم ، فسفر ، ید ، پتاسیم ، سدیم ، مس و .....  هستند:  مواد معدنی - 4

د نیاز بدن می باشند . اما باید توجه داشت که اگر همین مقادیر کم به بدن کم مورهمانگونه که گفته شد در مقادیر 
ید  میزان کافی آهن وه نرسد ممکن است باعث بروز بیماریهاي بسیار شدیدي در بدن شوند . به عنوان مثال اگر بدن ب

مهمی هستند منجر شود . مواد هاي ـر که بیماریـی وگواتـم خونـاري کـتواند به ترتیب به بیم دریافت نکند این امر می
  دن بسیار مهم و حیاتی می باشند . ـانفعاالت در ب یم بافت هاي بدن و تنظیم فعل ومتر معدنی در رشد و

می توان به  محلول در چربی هستند. از ویتامینهاي محلول در آب شامل دو گروه محلول در آب وویتامین ها :  - 5
 Eو  A  ،D  ،K  شاره داشت و ویتامینهاي محلول در چربی شامل ویتامین هايث ا ویتامین وویتامین هاي گروه ب 

هاي ترکیبات نیز در رشد و ترمیم بافتهستند . ویتامین ها نیز مانند مواد معدنی در مقادیر کم مورد نیاز می باشند. این 
ند مواد معدنی می تواند بیماري این ترکیبات نیز مانبدن و تنظیم فرآیندهاي بدن حائز اهمیت حساس هستند . کمبود 

وان به شب کوري وتغییرات چشمی در اثر ـی تـال مـهاي مهمی را در بدن ایجاد کند که از جمله آنها به عنوان مث
  اشاره کرد .   Aکمبود ویتامین  

ه اساسی از باشد به نحوي که اگر امکان داشت سؤال کنیم کدام ماد این ماده از مهمترین ترکیبات بدن می آب : - 6
می شود  خارج لیتر آب به بدن وارد و  4روزانه حدود   .ه طور حتم آب را انتخاب می کردیممواد دیگر ضروري تر است ب

دن افراد مختلف به آب متفاوت ـدرصد از وزن کل بدن را آّب تشکیل می دهد . میزان نیاز روزانه ب 60. در افراد بالغ  
میلی لیتر آب  22گرم وزن بدن روزانه رجه حرارت معمول به ازاي هر کیلوولی در داست لیکن براي یک فرد بالغ معم

) در روز مورد نیاز لیوان آب 6لیتر آب (معادل  5/1گرمی حدود یلوک 70مورد نیاز است . به عنوان مثال براي یک فرد  
که در تنظیم فرایند هاي بدن شود  از دید پاره اي از دانشمندان آب نیز از ترکیبات مغذي براي بدن محسوب می است .

  .رشد و ترمیم بافتها ، نقش مهمی داردو 
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(مخاطرات مواد غذایی) عوامل آ لوده کننده مواد غذایی  - 5  
 مقدمه  :
از این بخش قبل از هر چیز باید با تعریف مخاطرات در مواد غذایی آشنا شویم  . بطور کلی مخاطره به ــبراي آغ           

یا ایجاد بیماري،  واملی گفته می شود که ممکن است در ماده غذایی وجود داشته باشد و از طریق آسیب رساندن هر ع
  یا فیزیکی باشند .  سالمت مصرف کننده را تهدید کند. مخاطرات ممکن است بیولوژیک ، شیمیایی و

س :  ــــــپ  
 ی را برايـکه ممکن است یک ماده غذایمخاطره عباتست از یک عامل بیولوژیک ، شیمیایی و فیزیکی « 

  »سازد . ایمن ر انسان غی مصرف
واقع مواد  ا درـشوند ام در اغلب موارد مخاطرات شیمیایی از جانب مصرف کنندگان ، مهمترین خطرات تلقی می

 مدت اثر گذار ها در درازـب آنـون اغلـخطراتی براي مصرف کنندگان شوند اما چ توانند باعث بروز چه می شیمیایی اگر
  . هستند لذا بیشتر توجهات به مخاطرات میکروبی است که مواد غذایی را تهدید می کنند

مخاطرات بیولوژیک :  – 1  
 ند مخاطره ــمال بروز یک یا چــغذایی احتعرضه مواد و عــتوزی روشهاي تولید ، ترین مراحل وــدر بیش

اده سازي مواد آم ل تهیه وـــیا در طی مراح یه بوده وـب مواد اولن است از جانـــود دارد که ممکـــوج کــبیولوژی
  .غذایی ایجاد شود

   میکروبیولوژیک شوند : ماکروبیولوژیک و این گروه مخاطرات به دو دسته تقسیم می
 مخاطرات ماکرو بیولوژیک چه هستند؟

گروه در صورتی که در مواد غذایی جوندگان و .... را شامل می شوند .این  این مخاطرات عواملی مانند حشرات ،
سازند اما ممکن است همیشه ایمنی ماده غذایی را  می ناخوشایند مطلوب واشته باشند آنها را براي مصرف ناوجود د

همچنین این احتمال وجود دارد  .ودـش یـول مـدن محصـایند شـتهدید نکنند . بطور کلی وجود این عوامل باعث ناخوش
به محصول غذایی راه ماریزا ــهاي بی خطر دیگر همراه باشند یعنی از طریق این عوامل میکروب که این عوامل با یک

امل یک میکروب بیماریزا ست اگر به یک ماده غذایی وارد شود غیر از اینکه ـدا کـنند بعنوان مثال حشره اي که حـپی
رده است . در هر ــبه ماده غذایی وارد ک آلودگی میکروبی را نیز یک مخـا طره محـسوب مــی شود  وان ـخودش بعن

شوند عاري از این  رد که محصوالتی که تهیه ، تولید ، توزیع و عرضه میـل کـاصـان حــصورت همواره باید اطمین
  . .عوامل خطرزا باشند

چها تولید ها ، ویروسها ، انگلها ، پروتوزآها وسمومی هستند که از قار اما مخاطرات میکروبیولژیک شامل باکتـري
طریق  2هاي بیماریزا هستند که سالمت انسان را از  مـانیسگاراین عوامل همان میکرو. می شوند (سموم قارچی)

 تحت تأثیر قرار میدهند . در طریقه اول خود میکروب از طریق ماده غذایی وارد بدن شده و غیر مستقیم و  مستقیم
م ایجاد ـگویند در طریقه دوم س ه به آن عفونت غذایی میـنماید ک ایجاد عفونت وآسیب رسانی به بافتهاي بدن را می

  گویند . شود که به آن مسمومیت غذایی می شده در ماده غذایی توسط میکروارگانیسم (میکروب) به بدن انسان وارد می
  باکتریها : 

ئاتی هم دارد . استثنادرخصوص باکتریها یک تقسیم بندي کلی وجود دارد که البته در همه موارد صادق نیست و 
 باکتریها به دو دسته تقسیم میشوند :

گروه اول (گرم منفی ها) باکتریهایی هستند که به بدن انسان حمله و اثر خود را اعمال می کنند در حالیکه باکتریهاي 
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  گذارند. یگروه دوم (گرم مثبت ها) از طریق ایجاد سموم در ماده غذایی و ورود آن به بدن اثر خود را به جاي م
ساعته بوده و دوره نقاهت آن  24یک دوره حاد  شود داراي عفونتهایی که توسط باکتریهاي گروه اول ایجاد می

(دوره اي که طول می کشد تا بیمار بهبود یابد) طوالنی است. از باکتریهاي گروه اول که معموالً در مواد غذایی یافت می 
ریشیاکلی ، کامپـیلوباکتـرژژونی اشـاره داشــت. این باکتریها بیشتر در روده و شوند می توان به سالمونال ، شیگال ، اش

مدفوع انسان، حیوانات و پرندگان وجود دارند. بنابراین در محصوالت خام کشاورزي ، خاك ، آب ، گوشت ، شیر خام  نیز 
رایط نامطلوب بهداشتی ، شرایط در نتیجه شدیده می شوند. این باکتریها نسبت به حرارت مقاوم نبوده و معموالً 

بهداشتی نامناسب کارکنانی که با مواد غذایی سروکار دارند ، باعث انتقال آلــــودگـی از مواد خام اولیه به ابزار ، میزها 
و سطوح کار ، دستگاههاي تولید ، محصول نهایی و مواد بسته بندي می شوند. خطرات ناشی از این باکتریها را می توان 

اي حرارتی ، جداسازي مواد غذایی خام از پخته و روشهاي بهداشتی مناسب تحت کنترل ــوشهایی مثل فرایندهبا ر
درآورد. باکتریهاي سالمونال ، شیگال و اشرشیا در پاره اي از موارد شباهاتی به یکدیگر دارند. گونه اي از سالمونال باعث 

ب بهداشــتی پراکــنده می شود. شیگال عامل ایجاد اســهال ایجاد حصبه می شود. و از طریق آب و شرایط نامناس
  خونی می باشد و اشرشیاکلی می تواند مسمومیت با عالیم بسیار شدید را ایجاد کند.

باکتریــــهاي گروه دوم گـــروهی را تشکیل می دهند که بسیار متنوع و غیر شبیه هستند که از جـــمله آنـــها 
م بوتولینیوم ، کلســتریدیوم پرفـرانژنس ، باسیلوس سرئوس ، استافیلوکوکوس اورئــوس اشاره می تــوان به کلستریدیو

  داشت.
کلستریدیوم ها باکتریهاي بی هوازي هستند یعنی در غیاب اکسیژن رشد می کنند. این باکــتریها به میزان 

اك ، آب ، رسوبات دریا و مدفوع حیوانات وسیعی در طبیعت وجود دارند اما بطور کلی می توان آنها را در گیاهان ، خ
مانند حرارتی با دماهــاي خیلی باال ( مشاهده نمود. این باکتریها غالباً از طریق بکارگیري روشهایی مانند فرایند

و یا کاهش آب در دسترس در ماده غذایی قابل کنترل و  حرارتهاي مورد استفاده در ساخت کنسروهاي موادغذایی)
  د.حذف شدن هستن

اهمیت باکتري کلســتریدیوم بوتــولینیوم به علت تولید یک سم کشنده بوده که باعث مخــتل شدن سیستم  
عصبی می شود. معموالً در مواردي که فرایند حرارتی براي تولید یک محصول نامناسب بوده یا فرموالسیون ماده غذایی 

تواند باعث آلوده شدن ماده غذایی به این باکتري و سپس  ب بندي قوطی کنسرو نادرست بوده باشد میو یا درنامطلوب 
  مسمومیت غذایی شود.

غالباً در عملکرد باکتري کلستریدیوم پرفرانژنس کامالً متفاوت است. مسمومیت غذایی ناشــی از این باکتري 
میت خاصی دارد. نتیجه پخت و یا گرم کردن مجدد نادرست گوشت و سس دیده شده است. این موضوع در رستورانها اه

پس از مصرف غذاي آلوده ، این میکــروب به تعداد زیادي تکثــیر یافته و در روده ســم ایجاد می کند. این سم به 
اسهال و استفراغ منجر می شود اما کشنده نیست. روشهایی که براي کنترل ایـــن باکتري حائز اهمیت هستند عبارتند 

  از:
 غذایی خام و پخته ، گرم کردن صحیح و کافی مواد غذایی قبل از مصرف و مواد فرایند حرارتی مناسب ، تفکیک
  نگهداري گوشتهاي پخته در یخچال.

استافیلوکوکوس اورئــوس باکتري دیگري است که بر خالف سایر باکتریهاي این گروه، منبع آن انسان است و در 
می تواند به آسانی در اثر عدم رعایت موازین بهداشتی  پوست ، گلو ، بینی ، زخمها و خراشهاي سطح بدن وجود دارد و

 به مواد غذایی منتقل می شود. اگر این باکتري در ماده غذایی رشد کند سمی را ایجاد
می نماید که به حرارت مقاوم می باشد. به همین دلیل است که رعایت دقیق بهداشـت فـردي، انجـام فراینـد حرارتـی و      

همیت خاصی را براي کنترل این باکتري دارد و به همین علـت اسـت کـه افـــرادي کـه در      جداسازي مواد خام و پخته ا
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و توزیـع مـی شـوند نبایـد      دســت ، صورت و پوسـت خود زخم و خراشـــی دارند در محل هایی که مواد غذایی تولیــد
  کار شوند.مشغول ب

راي رشد خود نیاز به اکسیژن هوا دارد. باســیلوس سرئوس باکـتري دیگري است که معموالً هوازي است یعنی ب
این باکتري معموالً در خاك، گیاهان و شیر خام یافت می شود. مسمومیت ناشی از این باکتري در مواد غذایی مانند برنج 

  پخته و سایر مواد غذایی نشاسته اي دیده شده است. 
  ویروسها

باشد و گفته می شود شـیوع آنهـا از سـرماخوردگی و    بعضی از ناراحتی هاي گوارشی، ناشی از عملکرد ویروسها می 
شـترین مـوارد   یشتر است. انواع بسیار زیـادي از ویروسـها وجـود دارنــــد. امـا بی     بحتی ناراحتی هاي گوارشی باکتریایی 

ـه می باشد. ویروسها نمی توانند در مواد غذایی رشد کننـد بلکـــ   Aبیماري هاي مرتبط با مواد غذایی مربوط به هپاتیت 
توســط مواد غذایی حمل می شوند. ویروسها خیلــی کوچک بوده و شناســایی آنها بسیار دشوار می باشـد. ویروسـها در   
بدن انسان، حیوانات، مدفوع، آب هاي آلوده وصدفهاي خوراکی وجود دارند. این ویروسها می توانند از طریق مخـاط هـاي   

ه فرد دیگر منتقل شوند. به همین دلیل رعایـت کامـل بهداشـــت فـردي     آلوده بدن حیوانات به انسان و سپس از فردي ب
  اهمیت خاصی دارد. ویروسها را می توان با بکارگیري روشهاي حرارتی از بین برد.

  انگل ها و پروتوزوآها
ارد الرو انگلهایی مثل کرمهاي بیماریزا می تواند از طریق مصرف گوشتهاي آلوده حیوانی مانند گاو، ماهی و خوك و

  بدن انسان شوند.
  راههایی که براي جلوگیري از بروز و شیوع انگلها وجود دارند عبارتند از:

  شرایط صحیح و مناسب دامداري و دامپروري  -
 ها توسط دامپزشک بازرسی منظم دام -
 ورده هاي گوشتیآحرارت دهی فر -
 انجماد -
 خشک کردن -
 نمک سود کردن -

) از بقیه مؤثرتر می باشند. گوشـت و شـیر خـام آلـوده بـه      -ºC18ایین تر از در بین این روشها، حرارت دهی و انجماد (پ
ــا و      ـــابع ژیاردی ـــدنی از منـ ـــام و آب آشامیـ ــیر خـ ـــیکه ش ــند، در حالــ ــی باش ـــما م ــابع توکسوپالســ ــوان من عن

  کریپتوسپوریدیوم می باشند.
  گی و اهلی آلوده ، به این انگلها آلوده شود.باید توجه داشت که انسان می تواند در اثر تماس مستقیم با حیوانات خان

  سموم قارچی
بعضی از قارچها تولید سمومی را می نمایند که می توانند در پستانداران در درازمدت باعـث ایجـاد سـرطان و در کوتـاه     

د جزء خطرات مـیکروبی ذکر شــده اند زیـرا کـه نتیجـه رشـ    این سموم وند. در این مبحث شـ مدت ، مسمومیت شدید
نـام بـرده مـی شـو آفالتوکسـین هـا       میکروارگانیسم ها هستند. از انواع مهم این سموم که امروزه به مقـدار زیـاد از آن   

 قـارچ تولیـد مـی شـوند.     باشند. این ها مهم ترین سموم قارچی مولد مسمویت غذایی می باشـند که توسـط نـوعی   می
 ت ،  آنها را آلوده مـی کننـد. شـرایط نامناسـب محیطـی و     نگهداري محصوال افالتوکسین ها معموالً در حین پرورش و

  وجود رطوبت می تواند باعث بروز آلودگی شود .   داري مانندانبار
  مخاطرات شیمیایی  -٢
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پرورش مـواد خـام    عرضه مواد غذایی از رشد وو  تولید تهیه ،می توانند در هر یک از مراحل مختلف  این مخاطرات
) تأثیرگـذار  دت (بصورت مـزمن ــند در دراز مــرات می توانــند. اینگونه مخاطــی رخ دهایـگرفته تا مصرف محصول نه

انده ودر دراز مـدت  ـــسالهاي زیادي در بدن باقی م و باشند مانند مواد شیمیایی که در بدن جمع می شوند (مثل جیوه)
عوامـل  مهمتـرین   ).ر باشند (بصورت حـاد ذاــــهمچنین می توانند در کوتاه مدت تأثیرگ زایی می گردند و باعث سرطان

  ند از :                            خطرزاي شیمیایی عبارت
  مواد شوینده (شیمیایی) 

آماده سـازي مـواد غـذایی ایـن مـواد       و عرضه ، تولید ، هیهــل تـــیکی از مهمترین مخاطرات در هر یک از مراح 
باقیمانده و یا به خود مواد غـذایی وارد شـوند . بنـابراین    سطوح  و این شوینده ها ممکن است روي وسایل ، ابزار هستند .

توزیع مـواد غـذایی برخـوردار     ه وـز تهیــاصی در مراکـت خـاز اهمیبرنامه شستشوي ظـــــروف ، ابزار و سـطوح کــار 
  است .

  ترکیبات حساسیت زا 
ـ  و از افراد ایجاد حساسـیت نماینـد   برخیباتی هستند که می توانند در ــغذایی داراي ترکیاز موادبعضی  ا باعـث  ـی

 واد غـذایی ، ـب مـ ــــ یا روي برچســــ ن دلیـل امـروزه در دن  ــــ بـه همی  مل کنند .ـــشوند که افراد نتوانند آنها را تح
آجیـل   دغذایی مانند ماهی وبرخی موا تمالی را مشخص می کنند .هرگونه ترکیب حساسیت زاي اح محتویات محصول و

  تعریف شوند. براي مصرف کنندگان معرفی ومشخص  اد به آنها حساسیت دارند باید بطور واضح وکه بعضی افر
  فلزات سمی  

ی توانند ــزات سمی مـم ترین راههایی که فلـمه وند .ـتوانند از منابع مختلفی به مواد غذایی وارد ش فلزات می
  وارد زنجیره غذایی شوند عبارتند از :

                                                                                                          محیط آلوده          -
  محصوالت کشاورزي پرورش خاك مورد استفاده در -
  نگهداري مواد غذایی  فرآوري و ظروف پخت ، ابزار ، دستگاهها ، تجهیزات ، -
  فرآوري مواد غذایی  سازي وآب مورد استفاده براي تهیه ، آماده  -
  مواد شیمیایی مورد استفاده در مزارع  -

س قلع) جیوه ـا جنـرف بـع (از ظـی توان به قلـده مـابت شـروزه ثــتی امـر بهداشـاز جمله فلزاتی که اهمیت آنها از نظ
   هاي محیطی به مواد غذایی) اشاره داشت. سرب (از طریق آلودگی (از ماهی) وکادمیوم و

  ت کش ها آف
ن مواد می تـوان بـه   ــکار می روند . از جمله ایــستند که براي کنترل یا از بین بردن آفات بــآفت کشها موادي ه
  گروههاي زیر اشاره کرد :

  حشره کش ها  -
 علف کش ها  -
 قارچ کش ها  -
 ترکیبات محافظت کننده مواد غذایی در انبار ها  -
  گ موش مواد از بین برنده جانوران موذي مانند مر -

  و . . . . 
آفـت   طور وسیعی در کشاورزي ، منازل ، صنعت ، وحمل و نقل بکار می رونـد . ه یا بـــــت کش ها در همه نقاط  دنـآف

صول ـــــ رداشت محــــ پس از ب ی روند  وــدر بخش کشاورزي براي محافظت از محصوالت در حال رشد بکار م کش ها
باید توجه داشت که همه آفت کـش هـا بـراي     تفاده قرار می گیرند .ـــر مورد اسول زمان نگهداري در انباـــنیز در ط
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کـه بـراي انسـان مضـر     ن است بقایایی از خود به جاي گذارنـد  ــحتی انواع مجاز آنها نیز ممک مواد غذایی ایمن نیستند .
مواد غذایی اهمیت بسـزایی دارد  میزان آفت کشها توسط صاحبان مراکز تهیه و توزیع  باشد . به همین دلیل کنترل نوع و

.  
  مواد بسته بندي 

ورتیکه امکان نفوذ به مـواد  ترکیبات بکار رفته در بعضی از بسته بندي ها که براي مواد غذایی بکار می روند ، در ص        
تفاده ـمـورد اسـ  ترکیبـات پالسـتیکی    روزه نـوع و ــبه همین دلیل ام را داشته باشند باید مورد توجه قرار گیرند. ،غذایی 

یی موجود در آنها به مـواد  شیمیاتوزیع مواد غذایی باید از نوع مجاز باشند تا از ورود احتمالی مواد  دي وــــبراي بسته بن
  غذایی جلوگیري شود .

  مواد افزودنی شیمیایی 
ظـاهر مـواد    و زیبـایی  وري وآرـواد غذایی در کنار کمـک بـه فـ   ــارزش م ایمنی و روزه براي حفظ بهداشت وـــام

میـزان مصـرف آنهـا     ستند که نوع وــواد ، ترکیبات شیمیایی هاین م کنند . ده میاغذایی از موادي بنام افزودنی ها استف
علیرغم ایـن موضـوع   ن خصوص وجود دارد. ـــی در ایـباید تحت کنترل باشد . به همین دلیل در کشورهاي جهان قوانین

که در اثر سهل انگاري یا اسـتفاده نادرسـت یـک افزودنـی در یـک مـاده غـذایی ،        ود ش متأسفانه، هنوز مواردي دیده می
از جملـه ایـن    )لفیت سدیم (بالنکیت یا جوهر قندبی سویا متا بکارگیري رنگهاي مصنوعی و خطراتی به وجود آمده است.

  موارد هستند .
شوند لیکن به دلیل تخصصی  ه بندي میمواد دیگري نیز وجود دارند که تحت عنوان مخاطرات شیمیایی طبق: توجه 

  شود . بودن از ذکر آنها در این مبحث خودداري می
  مخاطرات فیزیکی  – 3

این مخاطرات هم مانند دو گروه قبلی می توانند در هر یک از مراحل تهیه ، تولید ، آماده سازي و عرضه وارد مواد غـذایی  
ی شده و آن را از لحـاظ ظـاهري   ـاده غذایـنوان مواد خارجی وارد متعداد بسیاري از این عوامل ممکن است تحت عشوند 

مصرف کننـده را بـه خطـر     توانند سالمت ناخوشایند سازند . اگر چه تعداد کمی از آنها می براي مصرف کننده نامطلوب و
همواره بایـد از ورود   ایمنی مواد غذایی اما بعنوان یک اصل کلی باید توجه داشت که به منظور حفظ مقبولیت و .بیاندازند

چون وجود هر ترکیـب خـارجی در موادغـذایی مـی توانـد       ري کرد .ـگیفیزیکی خارجی به مواد غذایی جلو هر گونه ماده
در  صرف کنندگان شود ، ضمن اینکه ممکن است خطراتی را نیـز در بـر داشـته باشـد خصوصـاً     باعث بروز عکس العمل م

  یت خاصی را دارا می باشد .غذایی کودکان این موضوع اهممورد مواد
  شیشه

دگی در دهان شـود  ـمصرف توسط انسان می تواند باعث ایجاد بری ورت وجود در مواد غذایی وـشه در صــذرات شی
اي  واردي که مواد غذایی در ظـروف شیشـه  ـدر صورت بلعیده شدن ، عوارض وخیمی را نیز در بر داشته باشد . غیر از م و

ي در محلهـاي تهیـه مـواد غـذایی خـودداري      ا ظروف شیشه االمکان باید از بکار گیري ابزار و بسته بندي می شوند حتی
  باشد . ها با پوششهاي مخصوص نیز مهم میضمن اینکه پوشاندن المپ .نمود

 فلزات 
می توانند در مراحل تهیه مـواد غـذایی وارد آن شـوند و ضمــــن ایجــاد عکـس العمـل         فلزات نیز همانند شیشه

  کننده ، در صورت تیز و برنده بودن صدماتی را نیز در بر داشته باشند.مصرف 
  خرده هاي سنگ، شن و ماسه

وجود خرده هاي سنگ، شن و ماسه در مواد غذایی امروزه از متداول ترین شکایات از مراکـز تهــیه و توزیـع مـواد     
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ی مثل سبزیجات تهیه می شوند ، بیشتر دیده مـی  . این خرده ها معموالً در مواد غذایی که از منابع گیاه غذایی می باشد
شوند و می توانند عوارضی مثل شکسته شدن دندان مصرف کنندگان را در بر داشته باشـند. بـه همـین دلیـل پاکسـازي      

  مواد غذایی خام از ذرات خارجی اهمیت خاصی دارند.  
  چـــوب

بندي مواد غذایی به این مواد وارد شود. قطعات تیز  چوب می تواند از راههایی مانند مواد خام مورد استفاده و بسته
گیري و برنده چوب می تواند بریدگی دهان مصرف کننده را همراه داشته باشد. به همین دلیل حتی االمکان بایـد از بکـار  

ه مـی  هاي تهیه مواد غذایی مانند آشپزخانه هاي رستوران خودداري نمود. و همچنین توصیجعبه ها و مواد چوبی در محل
. در برخی محصـوالت ماننـد بسـتنی چـوبی ،      ه مراکز از انواع چوبی نباشندـشود ابزار و ظروف مــورد استفاده در اینگون

چوب بخشی از مواد اولیه می باشد و طبیعتاً نمی توان چــوب را از محیط تولید دور نگه داشـت لـیکن تولیـد کننـدگان     
  طمئن تهیه نمایند.  باید چوبهاي مورد استفاده را از منابع م

  پالستیک
در بسیاري از محل ها به منظور جلوگیري از خطرات فیزیکی مانند شیشه و چوب از پالستیک اسـتفاده مـی شـود.    
اما باید توجه داشت که خود پالستیک ها هم در صورت ورود به مواد غذایی میتوانند از جمله مخاطرات مهـم بـه حسـاب    

  آیند.
  اتــآف

گروه مخاطرات بیولوژیک نیز طبقه بندي می شوند ولی چون به دلیل وجود در ماده غـذایی مـی    اگر چه آفات جزء
توانند باعث بروز شوك و عکس العمل مصرف کننده شوند در این قسمت نیز از آنها نـام بـرده مـی شـود. مهمتـرین ایـن       

  عوامل حشرات و اجزاي بدن پرندگان و جوندگان هستند.  
 
 

ه مباحث مطرح شده در این بخش چون ورود هر یـک از ایـن مخـاطرات بـه مـــوادغذایــــی بـه       با عنایت به کلی
عوامل آلوده کننده مواد غذایی نیز گفتـه مـی    ،معناي آلـــــوده شدن مواد غذایی به این عوامل است ، به این مخاطرات

  شود.
یجه تأمین بهداشت آن از یکسري  اقـدامات  غذایی و در نتو مقبولیت موادی نهمین منظور امروزه براي حفظ ایم به

د که می توانند سالمت مواد غذایی را تضمین کنند. بـه ایـن اقـدامات ، اقـدامات     شوفیزیکی ، شیمیایی و ... استفاده می 
  پیشگیرانه گفته می شود.
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  روشهاي نگهداري مواد غذایی  – 6
  

فتن مواد غذایی بوده ، به فکر روشـی کـه بتوانـد از بـروز     بشر از ابتداي خلقت خود عالوه بر اینکه همیشه در پی یا
فساد در آنها جلو گیري کرد یا آنرا بتعویق انداخت نیز بوده است که در نتیجه مواد غذایی بتوانند براي مدت معینی قابـل  

  مصرف باشند .
 جنـگ ، سـیل ، زلزلـه و ...    اضطراري وجـود دارد ماننـد زمـان   بعالوه استفاده از مواد غذایی براي زمانهایی که حالت 
نگهـداري نمایـد تـا در موقـع      غذایی را از مدتها قبل تهیـه و  همواره انسان را به این فکر واداشته که چگونه میتواند مواد

  مناسب به مصرف برساند .
ـ     هاي موجود در موادغذایی تأثیر می گذارند آنزیمشهاي نگهداري اغلب روي میکروبها و رو ردن کـه البتـه از بـین ب

  میکروب ها اهمیت ویژه اي دارند .
 2 یکه براي تعدادي از مواد غـذایی ، شود در حال براي نگهداري پاره اي از مواد غذایی فقط از یک روش استفاده می

  .یا چند روش نگهداري بکار می رود
  بارتـند از :هاي روشهاي مختلف نگهداري مواد غذایی چه هستند . این اهداف بطور کلی ع اما باید دید هدف

  ناك خطر ماریزا وـیا از بین بردن میکروبهاي بی : از بین بردن میکروبهاي موجود در مواد غذایی بطور کامل و الف
بـه   ار بـوده و ـگیري از تکثیر میکروبها در زمانی معین زیرا در بعضی از مواد غذایی میکروبها در حالـت انتظـ  جلوب : 

تعدادي از روشهاي نگهداري مـی تـوان مـانع    تکثیر می نمایند که بوسیله  ه رشد ومحض اینکه شرایط آماده شود شروع ب
  این عمل شد .

  سی قرار دهیم .راما حاال می خواهیم روشهاي نگهداري مواد غذایی را مورد بر 
   روشهاي حرارتی – 1

ماي محیط شان مناسـب باشـد   تکثیر نیاز دارند تا د رشد و مانند همه موجودات زنده براي زنده ماندن وم میکروبها ه
تکثیر آنها را متوقف کرده یـا آنهـا را نـابود کنـد اصـوالً در دماهـاي        همین جهت اگر این دما تغییر یابد میتوان رشد وه ب

  یروند.ـن مـها از بی اال میکروبـدر دماهاي ب متوقف شده و میکروبها کم وپایین میزان تکثیر 
ا را تغییر داد و مواد غـذایی را  ي حرارتی میتوان دماي مناسب زندگی میکروبههاهمین دلیل با بکار بردن روشه پس ب

  قابل مصرف نمود . براي مدت طوالنی تري از دسترس آنها دور نگه داشت و
  الف  :  استفاده از سرما    - 1

ش میکروبهـا از  نیز اغما صورت می گیرد . امـا در هـر دو رو   استفاده از سرما به دو صورت سرماي باالي صفر درجه و
تکثیر آنها اثر می گذارد . همینطور که دما سردتر میشود رفته رفته شدت تکثیـر   بین نمیروند بلکه سرما فقط روي رشد و

  تا اینکه باالخره تکثیرشان متوقف میشود .میکروبها نیز کمتر شده 
 کنـد و  هم فرق می نواع میکروبها باالبته باید توجه داشت که سرماي حداقل براي متوقف کردن رشد میکروبها براي ا

ر مـی باشـند . یکـی از    ـادر به تکثیـ ـگراد نیز ق حتی بعضی از میکروب هاي عامل فساد در دماهاي زیر صفر درجه سانتی
ست که در اثر ایجـاد سـرماي ناگهـانی    ا اي نکاتی که در مورد دماهاي زیر صفر درجه (خیلی سرد) بسیار مهم بوده پدیده

    باعث از بین رفتن خاصیت تکثیر میکروبها براي مدتی یا براي همیشه میشود . شوك وارد شده وبه میکروبها 
از ساده ترین و قدیمی ترین روشهایی که بمنظور نگهداري موادغذایی از سرما استفاده می شده ، استفاده از یخ هـاي  

مواد غذایی را منجمـد کـرده و در ماههـاي    طبیعی و برف بوده است بدین ترتیب که رومیان در گذشته در فصل زمستان 
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پس از یخ بندان در محل هاي خنک مواد غذایی را براي مدتی نگهداري می کردند. حتی در قـرن گذشـته صـادرات یـخ     
 مروزه اسـتفاده مسـتقیم از یـخ صـرفاً    هاي طبیعی رواج پیدا نمود اما بتدریج تولید یخ هاي مصنوعی جاي آن را گرفت. ا

هنگام صید صورت میگیرد. تماس مستقیم ماهی ها با یخ  خصوصاً ماهی ها و سایر فراورده هاي دریاییجهت نگه داشتن 
رنگ طبیعی آنها را نیز حفظ می نماید. البته اسـتاندارد هـا   و رطوبت حاصل از آن ، مانع از خشک شدن سطح آنها شده و 

شند. امروزه جهـت نگهـداري مـواد غـذایی در منـازل ،      می گویند که این یخها باید از آب سالم و قابل شرب تهیه شده با
رستورانها ، فروشگاهها ، کارخانه هاي صنایع غذایی و نیز وسایل نقلیه سردخانه دار از دسـتگاهها و تجهیزاتـی کـه بطـور     

  د، استفاده میشود.ـمصنوعی سرما ایجاد می کنن
سردخانه ها میتوانـد اثـر قابـل مالحظـه اي روي     باید توجه داشت که کوچکترین تغییر در درجه حرارت یخچال ها و 

لیل است که کنترل مرتب درجه حـرارت یخچـال، فریـزر، سـردخانه هـا و      دنگهداري مواد غذایی داشته باشد و به همین 
  وسایل نقلیه سردخانه دار اهمیت خاصی دارد.

میت خاصی در زمان نگهـداري مـواد   عالوه بر کنترل دماي این دستگاهها ، رعایت نظافت و بهداشت داخل آنها نیز اه
  غذایی دارد.

  ب: استفاده از گرما -1
ه این ترتیب آن را بـراي  ـاز زمانهاي بسیار قدیم ، انسان همیشه براي مصرف غذاي مورد عالقه خود آنرا می پخت و ب

ي مـواد غـذایی از   مصرف خود مناسب می کرد که این امر نشان دهنده این موضوع است که بکار بردن گرما براي نگهـدار 
سالها پیش شناخته شده است. در قرن هیجدهم مـیالدي یک طبیعی دان ایتالیایی ثابت کرد که اگر مـواد غـذایی مثـل    

)  میکروبهـا ، از رشـد و تکثیـر موجـودات ریـز (      سبزي را در ظروفی سربسته قرار داده و براي مدت زیادي حرارت دهند
  جلوگیري میشود.

از گرما این است که میکروبها در دماهاي باال نمی توانند به زندگی طبیعی خود ادامه دهنـد و بـا   اصوالً علت استفاده 
  حرارت دادن یک ماده غذایی میکروبهاي موجود در آن از بین می روند.

امروزه استفاده از گرما یکی از مطمئن ترین و رایج ترین روشهاي نگهداري مواد غذایی محسوب میشـود کـه از بـین    
  ا دو روش پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون اهمیت خاصی دارند.آنه

  پاستوریزاسیون
(انـواع   انتی گراد می دهــند که طی آن تعـدادي از مــیکروبها  سدرجه  100در ایـن روش به ماده غذایی حرارت زیر 

به همین دلیـل   ن باقی می مانندمضر نیستند در آبیماریزا) از بین میروند.اما تعدادي از میکروبها که براي سالمتی انسان 
است که زمان مصرف محصوالت غذایی پاستوریزه خصوصاً فراورده هاي لبنی پاستوریزه طـوالنی نبـوده و حتمـاً بایـد در     

ورده هاي لبنـی ماننـد ماسـت،    آداخل یخچال نگهداري شوند. امروزه براي بسیاري از محصوالت غذایی خصوصاً شیر و فر
  گروههاي مواد غذایی از این روش استفاده میشود. نیز سایر کشک ، دوغ و

  استریلیزاسیون
درجه سانتی گـراد ) میدهنـد بـه نحـوي کـه       100روشی است که در آن به ماده غذایی دماهاي خیلی باال ( باالتر از 

را میتـوان بـراي    کلیه میکروبهاي موجود در ماده غذایی از بین رفته و آنزیم ها غیر فعال میشوند و در نتیجه ماده غـذایی 
مدت زیادي نگهداري نمود. امروزه محصوالت لبنی استریلیزه مانند شیر استریلیزه مشتریان بسیاري را جلب کـرده اسـت.   

 شود. همچنین در فرآیند کنسروسازي نیز از این روش استفاده می
ها قبل از باز شدن در آنها خـارج  می توان براي مدتهاي مشخص شده روي بسته بندي آن مواد غذایی استریلیزه را اصوالً

  از یخچال نگهداري نمود .
ایـن   ت . درـــ شتر اسـالتر باشد میزان مرگ ومیر میکروبها نیـز بیـ  ابطور کلی در روشهاي گرمادهی هر چه حرارت ب
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  تر باشد مدت زمان حرارت دادن را میتوان کاهش داد .الروشها هرچه دماي بکار رفته با
  گفت که میتوان آنها را به دو دسته تقسیم کرد :   در خصوص کنسروها باید 

سـال قابـل    4اکثر تا حدود درجه سانیگراد  )  حد 25نسروها در دماي معمولی  ( حدود کنسروهاي کامل :  این ک  -الف 
  نگهداري هستند .

  یا سردخانه نگهداري شوند .   : این کنسروها باید در یخچال و هانیمه کنسرو  -ب 
کامل کلیه شکلهاي میکروبها از بین میروند درصورتیکه در نیمه کنسرو ها اکثر میکروبهـا از بـین مـی    در کنسروهاي 

  روند .
 بطور کلی تغییراتی که در کنسروها ایجاد میشود حائز اهمیت هستند . یکی از ایـن تغییـرات تـورم میکروبـی قـوطی     

  ار گیرند . تورم غیر میکروبی توسطکه این کنسروها به هیچ وجه نباید مورد مصرف قر هاي کنسرو است
مناسـب مـی   این کنسـروها را نیـز بـراي مصـرف نا    عواملی غیر از میکروبها مانند واکنشهاي شیمیایی ایجاد می شوند که 

  سازند .
گی و مزه  وي کهنهـشتن آن بوجود می آید که به شدن و بیش از حد نگهداـتغییر دیگر ، تغییري است که در اثر کهن

  ا نیز همراه دارد .مطبوع رنا
  )  یا بی آب کردنروشهاي خشک کردن ( – 2

 .بسیاري از دانشمندان معتقدند خشک کردن مواد غذایی از زمانی که کشاورزي وجود داشـته ، قـدمت داشـته اسـت         
ر ی از رسـوم بسـیا  ـماهـ  بشر همواره به فکر نگهداري مواد غذایی بصورت خشک شده ، بوده است . خشک کردن گوشت و

د . از عواملی که میکروبها مانند سایر موجودات زنده براي ادامه زندگی خود به آن نیـاز دارنـد آب اسـت و    نقدیمی میباش
میتوانند زنده مانده و به رشد و تکثیر خود ادامه دهند . حاال اگر به هر روشی ایـن آب مـورد نیـاز    بوسیله دستیابی به آب 

ـ  غیر ممکن می گردد و انند موجودات زنده دیگر ، زندگی برایشان سخت وآنها را از دسترسشان خارج نماییم م ر عکـس  ب
اگر آب از طریق مواد غذایی در اختیارشان قرار گیرد محیط مناسبی براي ادامه حیات آنها فراهم شده است و بـه همـین   

اعـث فسـاد و آلـودگی آنهـا     ب و با رطوبت باال  میکروبها بـه خـوبی رشـد کـرده     دلیل است که در مواد غذایی با آب زیاد و
رشد خود ادامه دهند . مثال این مـوارد را میتـوان بترتیـب     به زندگی ومیشوند . اما در مواد غذایی خشک کمتر میتوانند 

ذي ، میکروبها براحتـی  ــدیگر عوامل مغ زیاد بودن آب و غالت مشاهده نمود که در اولی به دلیل ماهیت شیر و در شیر و
تکثیر مینمایند و  به همین لحاظ این ماده غذایی فساد پذیر مـی باشـد ولـی غـالت را مـی تـوان بـراي         ورشد  زندگی و

  داشت .   مدتهاي زیادتري نگه
روبها میتواننـد بـراي   ـخشک کردن مواد غذایی موجب از بین رفتن کامل میکروبها نمی شود بلکه در ایـن روش میکـ  

رود  رطوبت ماده غذایی  بـاال   در صــورتی که مجدداً تکثیر نکنند و و ولی رشدمدتی طوالنی در ماده غذایی ، باقی مانده 
  ، دوباره این میکروبها براحتی فعال شده و به رشد خود ادامه میدهند .

اورت آفتاب و دیگـري  ـدر مج ه روش طبیعی وـردن بـشک کـی خـخشک کردن معموالً به دو روش صورت میگیرد  : یک
  هوا .خشک کردن تحت فشار 

در مجاورت آفتاب ، از روشهاي قدیمی محسوب میشود که بیشـتر بـراي نگهـداري     خشک کردن به روش طبیعی و       
گوشت استفاده میشده و امروزه هنوز هم در قسمتهایی از نقاط دنیا مرسوم میباشد . در این روش معموالً گوشت بصـورت  

  در برابر نور آفتاب قرار هواي آزاد وروي سطوح در  رشته هاي باریکی در آورده میشود و
شک کـردن  ـد . در کشور مـا خـ  ـخشک شدن مورد نیاز میباش این نوع ک تا دو هفته زمان برايــی. معموالً  داده میشود

  گوشت تحت نام قورمه شناخته میشود.
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از دسـت   واي گـرم قـرار گرفتـه و آب خـود را    ـت هـ ـدر خشک کردن تحت فشار هوا، مواد غـذایی در معـرض حرکـ   
  میدهند. این روش براي محصوالتی مثل چاي ، قهوه و کاکائو بکار میرود.

امروزه غیر از محصوالت ذکر شده ، خشک کردن سبزیجات و میوه جات نیز رواج فراوانی یافته اسـت و بـا ایـن روش    
  میتوان این مواد غذایی را مدتها نگه داري نمود.

  استفاده از پرتوها (تابش اشعه) -3
قادیر کـم اشـعه   ـوالً اشعه دادن به مواد غذایی می تواند به منظور از بین بردن میکروبها بکار رود. عالوه بـر آن مـ  معم

می تواند براي افزایش مدت نگهداري فرآورده هاي کشاورزي مانند سیب زمینی و پیاز و جلوگیري از جوانه زدن آنها بکار 
  ها از بین میروند. عداد بیشتري از میکروبرود. به طور کلی با باال رفتن میزان اشعه ت

مواد غذایی را می توان بصورت بسته بندي شده نیز در معرض اشعه قرار داد زیرا پرتوها می توانند به داخل آنها نفـوذ  
کنند. این روش ، بسیار مناسب و بهداشتی می باشد چون از آلودگی هاي بعدي می تواند جلوگیري کند. اگر میزان اشـعه  

  از مقادیر توصیه شده بیشتر باشد باعث می شود رنگ ، بو و مزه مواد غذایی تغییر نماید.   بانده شده به مواد غذاییتا
عه دادن به مـواد غـذایی   ــطراتی است که در اثر اشــمسأله اي که سالها فکر دانشمندان را به خود معطوف داشته خ

به آزمایشات انجام شده روي موشها و نیز افراد داوطلـب ثابـت شـده    احتماالً متوجه مصرف کنندگان می شود که با توجه 
است در صورتی که اشعه در مقادیر توصیه شده براي مواد غذایی بکار رود عوارض جانبی را براي مصـرف کننـده نخواهـد    

  داشت.
  استفاده از نمک -4

ر آثار بـه جامانـده از تمـدنهاي قـدیمی     یکی از روشهاي بسیار قدیمی براي نگه داري مواد غذایی است بگونه اي که د
  بکارگیري این روش بسیار دیده می شود.  

همانگونه که در بخشهاي قبل گفته شد اگر بتوانیم در یک ماده غذایی میزان آب مورد نیاز و در دسترس میکروبهـا را  
فاده از نمک نیز به همین دلیـل  به جلوگیري از رشد و تکثیر میکروبها منجر شود. علت استکاهش دهیم این امر می تواند 

می باشد زیرا به علت باال بودن غلظت نمک ، میزان آبی که در دسترس میکروبها اسـت کـم مـی شـود. البتـه گروهـی از       
  میکروبها نمک دوست بوده و براي رشد خود به غلظت هاي باالي نمک نیاز دارند.

واد غذایی را در محلولهاي تهیه شده از نمک غوطـه ور  نمک را میتوان به صورت خشک روي مواد غذایی پاشید و یا م
  ساخت. نمک زدن به ماهی ها و تهیه خیار شور مثالهایی از این روش هستند.

  عمل آوري -5
این روش براي گوشتها و بعضی فرآورده هاي آنها مرسوم می باشد که طی آن بعضی از مـواد شـیمیایی را بـه منظـور     

  طعم و بو و رنگ مناسب به این موادغذایی اضافه می نمایند.افزایش مدت نگهداري و ایجاد 
  دود دادن -6

ه شده یا خاك اره آنها را بطـور نـاقص مـی سـوزانند و در     ـددر این روش معموالً چوبها به قطعات کوچک و بزرگ بری
داري آن نیـز  ـگهـ زمـان ن  مجاورت دود عالوه بر اینکه بو و طعم ماده غذایی مناسب و مطلوب می گردد تا حدودي مـدت 

  ات دود، پایین آوردنروبی دود به دلیل وجود برخی ترکیبدمیکـاثر ض ابد.ش می یـافزای
  
  

ه تعدادي از دانشمندان دود دادن به مواد غذایی را بـه دلیـل پـار    .حرارت ایجاد شده میباشد ه غذایی ورطوبت در ماد
  دانند .المت انســــان مناسب نمیاي آثار بر س

  اسید  افزودن  - 7
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ی مـواد غـذایی   ـنند میوه ها داراي حالت کمی اسیدي می باشند . اسیدي بودن بعضابطور طبیعی اکثر مواد غذایی م
بات موجود در مـواد غـذایی بوجـود    ـعی از ترکیـیر طبوباشد که بط خوراکی می بنام اسیدهاي دهاییـبه دلیل وجود اسی

چـون در محیطهـاي      ماده غـذایی را کمـی اسـیدي مـی کننـد و      ناسب مزه م می آید . این مواد عالوه بر ایجاد طعم و
  اسیدي رشد و تکثیر میکروبها کاهش می یابد لذا از روشهاي نگهداري مواد غذایی محسوب می شوند .

می تـوان بـه      ) استفاده می شود از مثالهاي این روشی معموالً از سرکه  (اسید استیکبراي اسیدي کردن مواد غذای
  ترشیها اشاره داشت .انواع 

  هدارنده  ااستفاده از مواد نگ  - 8
ایـن مـواد بـه     امروزه بمنظور افزایش زمان نگهداري محصوالت غذایی از موادي بنام نگاهدارنده اسـتفاده مـی شـود .   

که سـالها در   نگرانی هایی نگهدارندگی دارند .  بحث ومنظور دادن طعم و مزه به مواد غذایی بکار نمی روند بلکه صرفاً اثر 
خصوص این مواد بین دانشمندان علم غذا وجود داشته منجر به انجام آزمایشات و تحقیقات بسیاري در ایـن مـورد شـده    

د غذایی اضافه شـود  شده در استانداردها باید به موا که در نتیجه این تحقیقات مواد نگهدارنده مجاز فقط در مقادیر تعیین
  .  

یا بصورت مرکـب از   گفته شد براي مواد غذایی مختلف می توان از یکی از این روشها و همانگونه که در ابتداي بخش
دو یا چند روش استفاده نمود تا زمان نگهداري آنها را افزایش داد که این موضوع با توجه به نوع ماده غذایی متفاوت مـی  

  باشد . 
کسب علم آنها را براي مواد غذایی  در اثر تجربه و وکه انسان طی سالهاي متمادي تا اینجا به روشهایی اشاره داشتیم 

باشد این است که بسیاري از مواد غذایی بطور طبیعی داراي موانع و  بکار برده است اما نکته اي که قابل توجه می
   در نتیجه فساد و آلوده شدن آنها جلو گیري می نمایند حفاظتهایی هستند که از ورود میکروبها و

  ا می توان به پوسته تخم مرغ اشاره نمود . که از جمله آنه
در پایان این قسمت یادآوري این مطلب ضروري است که داشتن یک بسته بندي مناسـب بـراي مـواد غـذایی عامـل      

  بسیار مهمی جهت افزایش زمان نگهداري آنها می باشد .  
هداري و حمل و نقل مواد غذایی و ــان نگــحفظ کیفیت بهداشتی در زمبطور کلی منظور از بسته بندي مواد غذایی 

نیز افزایش زمان ماندگاري آنها می باشد . در اثر بسته بندي مواد غذایی از ورود عوامل خارجی ماننـد میکروبهـا ، عوامـل    
  فیزیکی به مواد غذایی جلوگیري می شود  . شیمیایی و

تـاریخ انقضـاء مصـرف و     خت ، تـاریخ تولیـد و  اصوالً روي بسته بندي مواد غذایی اطالعاتی از جمله شماره پروانه سـا 
مصرف محصوالت در طول زمان نگهداري این مـواد بسـیار مهـم مـی      ترکیبات آنها درج می شود . توجه به تاریخ تولید و

بایـد توسـط    روي بسـته بنـدي آنهـا درج مـی شـوند و      وباشد . این تاریخها توسط کارخانجات تولید مواد غذایی تعیـین  
فروش مـواد غـذایی بـا تـاریخ مصـرف       نیز خریداران مورد توجه خاص قرار گیرند . زیرا خرید و اد غذایی وفروشندگان مو

عنی پـس از  ـــ نین روي بسته بندي یک ماده غذایی باید شـرایط نگهـداري آن ی  ــــگذشته مورد تأیید نمی باشد . همچ
حتماً باید این شرایط نگهداري ، رعایت شوند خصوصـاً   د شود ودر منازل قی ل ، داخل مغازه ها وـنق تولید ، زمان حمل و

  اگر آن ماده غذایی از انواع فساد پذیر باشد . 
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  تقلب در مواد غذایی -7
  

ه تقلب نیز بـه ذهـن او خطـور کـرد ، بـه      ــن داد و ستدي که بین دو انسان صورت گرفت ، اندیشـــشاید از اولی
ي تقلب در مواد غذایی مشخص نمود ولی همواره شـرایط بـد اقتصـادي مثـل     راستی نمی توان زمان و مکان دقیقی را برا

  بوده اند.جنگ جهانی اول و دوم زمینه ساز بوجود آمدن انواع تقلبات در مواد غذایی 
تقلب در مواد غذایی حاالت خاصی دارد که در کمتر محصولی دیده می شود که مهمترین آنها ، استمرار مصـرف  

اط مستقیم این تقلبات با سـالمت  ـت که این تقلب را به یک جرم مستمر تبدیل می کند و دوم ارتبن آن اسدو روزمره بو
عمومی جامعه است ، موضوعی که پایه اي ترین وظیفه هر دولتی است و بر همین اساس مقابله با آن نیـز در همـه جـاي    

  دنیا با پشتوانه قوي دولتی انجام می پذیرد.  
وع بپردازیم که واقعاً تقلب در مواد غذایی چیست و چـه حـاالت و جنبـه هـایی دارد؟     بهتر است به این موضحال 

  یک راه تقسیم بندي را می توان بر اساس میزان خطر آن قرار داد.
  تقلبات خطرناك و تقلبات کم خطر:

رتی به عنوان مثال افزودن نشاسته به ماست یک تقلب است ولی خطري براي سالمت مصرف کننده ندارد در صـو 
که استفاده از یک رنگ سبز صنعتی براي زیبا ساختن محصولی مثل خیارشور مستقیماً سالمت مصـرف کننـده را مـورد    

  خطر قرار می دهد.
تقسیم بندي دیگر تقلب در مواد غذایی می تواند تقلب در حجـم یـا وزن محصـول باشـد . شـاید ایـن حالـت را        

زیـــرا واژة کم فروشی یا حتی دزدي براي این عمـل ناپسـند ، مناسـب تـر      نـــتوان مستقیماً در تعریف تقلب قرار داد ،
  باشد.

یکی از نکاتی که همواره باید بر روي برچسب بسته بندي مواد غذایی ذکـر شـود حجـم و وزن خـالص محصـول      
مـی کنـد و در    درصـد چربـی، خریـداري    5/2، یک لیتر شیر . . ریالاست . یعنی مصرف کننده در ازاي پرداخت . . . . . . 

صورتی که به این شیر آب اضافه شده باشد و یا چربی آن بـیش از حـد گرفتـه شـود ، مصـرف کننـده همـان یـک لیتـر          
  نیست. ،محصول را خواهد خرید ولی این محصول همان شیري که باید باشد

ا در بطـري  اوقات هیچ نوع تقلبی در محتوي صورت نگرفته مثل نوشابه هاي گـازدار کـه فقـط حجـم آنهـ      گاهی
م فروشی اسـت و نمـی تـوان    ـهمان مقداري که بر روي بطري آنها ذکر شده نیست. بنابراین ، حالت مورد نظر در اصل ک

  آن را تقلب به حساب آورد.
در مورد وزن محصول هم شاید بتوان از سنگین کردن مواد غذایی گران قیمت با محصوالت کم ارزش تر نام برد. 

نه خطرناك است و نه ذاتاً غیر مجاز می باشد ولی هدف از آن فریب مصرف کننـده اسـت ، تمـامی    گاهی اوقات نیز تقلب 
افزودنی هاي مجاز در صورتی که جاذبه هاي غیرواقعی براي محصول بوجود بیاورند و رنگ و ظاهر محصـــــول را گـول   

به مقادیر مشخص ، نوعی تقلب خواهنـد   زننده بکنند ، علی رغم بی خطر بودن و حتی مجاز بودن آنها در حاالت خاص و
  بود.

. در  بـود  دار یک محصول شـناخته شده خواهـی اعتبــنوع دیگر تقلب سوء استفاده از نام ، آرم و عالمت و یا حت
د کـرد. بنـابراین در ظـروف    ـاینجا سیستم بسته بندي صحــیح است که ایمنی الزم در مقابل تقـــلب را تضـمین خواهـ   

ه شیشه وجود داشته باشد تا کسـی  ـال درب بـه اي باید نوار چسب داراي آرم و عالئم بر روي محل اتصدهان گشاد شیش
ن دسترسی داشته باشد و یا در ظروف پالستیکی حاوي شربت هـاي  آنتواند قبل از دسترسی مصرف کننده به محصول به 

وي دهانـه ظـرف در زیـر درب نیـز یـک الیـه از       مختلف عالوه بر دربندي خاص که بر اثر باز کردن آسیب می بیند ، بر ر
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  لآلومینیوم و پالستیک وجود دارد که براي دسترسی به محصو
اینکـه  قـرار بگیـــرد اول    مشابه آن باید دو اصـل مـد نظـر    و موارد را از دهانه ظرف جدا نمود. در تمامی این مواردباید آن

هر نـوع دسترسـی    صورت دوم اینکه در و (کنسروها)لزيبسته بندي به راحتی قابل دسترس نباشد مثل ظروف ف محتوي
آن، از خریـداري یـا    ید که مصرف کننده نهایی با مشـاهدة بسته بندي بوجود بیا به محصول تغییرات برگشت ناپذیري در

  .مصرف آن اجتناب نماید 
تی اگر محصـول بـا   پس باید دقت کرد که شباهت شکل ، رنگ و یا حتی نام محصول ، ما را به اشتباه نیاندازد ح

شکل بسته بندي ، بسیار مشابه خود محصولی با پروانه هاي الزم و کامالً مجاز و بهداشتی باشد ، بـاز ممکـن    نام و رنگ و
است براي استفاده از یک نام معتبر اقدام به این شبیه سازي کرده باشد . به عنوان مثال ممکن اسـت شـما آبمیـوه هـاي     

بینید که همگی با کیفیت و مناسب باشند ولی انتخاب یکی از این نام ها به جهت را در بازار بمختلف با اسامی مشابه هم 
  معتبرتر است .   شباهت آن به یکی از نام هاي قدیمی تر و

دي هاي طالیی رنگ عرضـه  ـدر بسته بنمارگارین  کره حیوانی در بسته بندي هاي آلومینیومی و یا اینکه معموالً
است یک تولید کننده ، مارگارین را  در بسته بندي آلومینیومی به بـازار عرضـه کنـد و تعـدادي از      می گردد، حال ممکن

داراي مشخصات و کیفیت الزم اسـت  ندازد . در صورتی که محصول او به عنوان مارگارین امصرف کننده ها را به اشتباه بی
  حالیکه داراي مشخصات کره حیوانی نمی باشد  .  در

گردد ، آندسته از مواد غذایی بیشتر در معرض تقلب هستند که فاقـد بسـته بنـدي     مشخص می الاز توضیحات با
) ابتـدا  را که در چنین محصوالتی (انواع صنعتیـصنعتی بوده و در اصل یک فرآورده صنعتی شناسنامه دار نمی باشند . چ

اندارد ارائه می گردد و پـس از تأییـد ایـن    فرمول ساخت تهیه و به سازمان هاي کنترل کننده مثل وزارت بهداشت یا است
فرموالسیون ، تولید انجام و سازمان کنترل کننده ، محصول را از نظر  تطابق با فرمول اولیـه ، مـورد نمونـه بـرداري و آ ز     

ـ HACCPیا کنترل نقاط بحرانـی (  استانداردهاي ایزو ومایش قرار  می دهد  ،  عالوه  بر این  سیستم ها یی  مثل  ز ) نی
در تعدادي از کارخانجات مواد غذایی اعمال میگردند . بنابراین در اکثر مـوارد امکـان تقلـب در محصـوالت سـنتی فاقـد       

  شناسنامه و بسته بندي مناسب وجود دارد و تقلب بیشتر مربوط به مواد غذایی فله و فاقد بسته بندي است .  
رف محصوالت  تقلبی باید تـا حـد ممکـن  از مصـرف     جلوگیري هر چه بیشتر از مصدر پایان باید گفت که براي 

بسته بندي نشده خودداري کرد . در ادامه مثال هایی از انواع مواد غذایی و تقلبات احتمالی آنهـا   محصوالت غیر صنعتی و
  ارائه می دهیم تا آشنایی بیشتري با انواع تقلبات رایج در مواد غذایی پیدا کنیم .           

  شیر :
می تواند شامل گرفتن چربی یا اضافه کردن آب و یا هر دوي آنها با هم باشد . تقلب دیگـر در مـورد    تقلبات شیر

ساد شـیر بـا اضـافه    ـی از فـ ـی ناشـیدگـردن ترشـن بـاب آورد از بیـشیر که شاید نتوان آن را یک تقلب مستقیم به حس
ـ  فـروش و سفانه در هنگـام  ات متأرا مخفی میکند . این تقلبکردن جوش شیرین است که ظاهر فساد شیر  ا در منـزل از  ی

ن شـرایطی  ـــــ در چنی بیش از حد انجام گرفته باشد که معمـوالً ظاهر شیر قابل تشخیص نیست مگر اینکه این تقلبات 
   .ودـکار می شـظاهر محصول آنقدر تغییر می کند که تقلب آن کامالً آش

مجدداً ترش خواهد شد که این  روش یکـی از  ا جوشاندن البته شیر ترشی که با جوش شیرین خنثی شده باشد ب
راههاي شناسایی شیرهاي تقلبی است . در مورد شیر مطمئن ترین راه ، مصرف فرآورده هاي صنعتی به جاي محصـوالت  

     بی نام و نشان و سرگردان است .  
                                          کشک : 

ی و روستایی است به غیر از یک یا دو کارخانه که تا حدودي تولید این محصول را اصوالً یک محصول کامالً سنت
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صنعتی کرده اند عموماً از سطح روستاها جمع آوري می گردد که یا به همان صورت خشک و یا به صورت کشک مایع 
  عرضه میگردد.

ده ، بـه انـدازه   ـولیـد شـ  تقلب اصلی کشک اضافه کردن آرد به محصول است که در چنین شرایطی کشک مایع ت
ایجاد خطر مسمومیت هاي کشنده مانند بوتولیسـم بر اثـر مــصرف ایـن مـاده     اصلی کافی اسیدي نبوده و یکی از عوامل

  غذایی است.
  ماست:

در مورد ماست ، عالوه بر احتمال تقلب در شیر مورد استفاده براي تولیـد ماسـت امکـان افـزودن مـوادي بـراي       
قوام است که با وجود دارد . یک ماده بسیار مؤثر و تقلبی بسیار قدیمی ، افزودن نشاسته براي افزایش افزایش قوام ماست 

  اضافه کــردن ید با نشان دادن رنـگ آبـی می تـوان در برخی موارد این تقلب را مورد شناسایی قرار داد.
ز انداختـن یک دستمال کاغـذي  گاهی اوقات هم چنانچه شایع است براي نشان دادن چربی ماست ممکن است ا

  بر روي سطح کاسه یا سطل ماست استفاده شود.
  کـــره:

همانطور که می دانیم ، چربی الاقل در کشور ما ، گران ترین قسمت شیر است که به صورت کره مصـرف شـده و   
سـوء اسـتفاده از ایـن     در میان تمامی محصوالت تولید شده از شیر از همه گران تر می باشد ، بنـابراین وسوسـه تقلـب و   

  رمیگرداند.تري را به متقلب بمحصول سود نامشروع بیش
یکی از تقلبات احتمالی کره ، مخلوط  کردن آن با روغن هاي نباتی اسـت کـه البتـه نیـاز بـه تجربـه و دقـــت        

  یر است.بـیشتري نسبت به سایر تقلبات دارد ولی به علت اختالف قیمت و شباهت ماهیت کامـــــالً امکـان پذ
  روغن حیوانی:

روغن حیوانی هم به نحوي از فر آورده هاي جانبی شیر به حساب می آید. این محصول با توجه به قیمـت گـران   
صوالتی است که همواره مورد تقلب و سـوء اسـتفاده قـرار میگیـرد چـه از      م تولید به صورت صنعتی یکی از محو عدخود 

سـیب زمینـی بـراي بدسـت آوردن بـافتی       مثلجامد و چه اضافه کردن موادي نقطه نظر اختالط آن با روغن هاي نباتی 
  مشابه روغن طبیعی حیوانی.

  فرآورده هاي گوشتی:
انواع سوسیس ، کالباس و همبرگر ، از فرآورده هاي گوشتی رایج در کشـور مـا هسـتند ، شـاید صـنایع گوشـت       

شته باشند زیرا که مـواد اولیـه پـس از مخلـوط شـدن و      بیشترین امکان تقلب را در بین گروههاي مختلف مواد غذایی دا
  یکنواخت شدن ، در ظاهر قابل شناسایی نیستند.

فلسفه تولید فرآورده هاي گوشتی در ابتدا این بوده که از مجموعۀ گوشت و ترکیبـات دیگـري مثـل آرد و شـیر     
براي انجام فعالیت هاي روزمره بوجود مـی   خشک و سویا و ... محصولی بوجود بیاید که عالوه بر انرژي (کالري) زیادي که

دلخواهی هم داشته  و در کنار همه اینها ، طعم و مزة کمتري نسبت به گوشت خالص داشته باشد ةآورد ، قیمت تمام شد
  باشد .

در ایـن محصـوالت و در   ت و قیمت فرآورده هاي گوشتی در میزان گوشت اسـتفاده شـده   ـوت اصلی در کیفیاتف
ع گوشت از نظر تقسیم بندي الشه است . بنابراین اولین تقلب مــی توانـد اسـتفادة بیشـتر از محصـوالت      مرحلۀ بعدي نو

   گاه با اندازه گیريـارزانتر مثل آرد و سویا و ... باشد. این تقلب ها معموالً در آزمایش
  سیار مشکل خواهد بود.مقدار قند و پروتئین محصول قابل ارزیابی است ولی تشخیص این مسأله براي مصرف کننده ب

تقلب دیگر که تشخیص آن به مراتب مشکل تر بـوده و در آزمایشـگاههاي معمـولی هـم قابـل تشـخیص نیسـت        
ت تناسلی دام و ... اسـت، کـه   ـاستفاده از انواع آالیش هاي خوراکی و غیر خوراکی مثل شش ها ، ناي، روده و حتی آل
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حتی انجام میگیرد. در چنین مواردي باید از نمونه فـرآوردة گوشـتی   در صورت عدم حضور یک سیستم نظارتی قوي به را
دام تهیه کرده و پس از رنگ آمیزي خاص زیر میکروسکوپ مورد بررسی قرار داد تا این قسمت هـاي نامناسـب بـا رنـگ     

  خاص در زیر میکروسکوپ مشخص گردند.
  زعفران:

  به عالوه مخلوط کردن با گلرنـگ گـل کاجیره. قسمتهاي مختلف خود زعفـــــران (جام گل و خود گل و ...)
گل همیشه بهار ، شقایق ، کالله ذرت ، خاك سرخ ، زردچوبه ، میخک ، ریشـه گنـدم زنـگ زده و ...کـه ممکـن      
است با رنگ هاي مجاز یا غیرمجاز نیز رنگ آمیزي شوند و یا با رطوبت یا اضافه کردن عسل یـا گلیسیرین سنگین شـوند.  

  ه ، شکر و پودر گچ ، فیبرهاي گوشت و گلوکز نیز استفاده میشود.حتی از نشاست
در تقلب زعفران معموالً کشاورز دخالتی ندارد و این عمل بیشتر توسط فروشندگان و دالالن انجـام میگیـرد . راه   

تقلبـی   ساده و بدون استفاده از روشهاي آزمایشگاهی براي تشخیص تقلـب زعفـران وجـود دارد اول اینکـه مـزه زعفـران      
نامطبوع و مقداري تلخ است عالوه بر اینکه با فشار دادن آن بین انگشتان ، چربـی محصول به دست منتقـل میشـود کـه    

  این نشان دهنده تقلب بودن زعفران است.
  چاي :

چاي از نقطه نظر مواد رنگ دهنده و طعم دهنده تقلبی همواره مورد استفاده سود جویان قرار گرفته است. حتـی  
له هاي خشک شده چاي از قهوه خانه ها و ... جمع آوري شده و با رنگ و طعم مصنوعی و غیرمجاز به لحـاظ ظـاهري   تفا

یر از این ممکن است قسـمت هـاي بـا    ـتغییر کرده و به نام چاي مرغوب به مصرف کننده بی اطالع عرضه می گردد. به غ
ه و یا هرنوع آلودگی ناشـی از ضـایعات گیـاهی و یـا حتـی      کیفیت کمتر گیاه یعنی ساقه و برگ هاي بزرگ و پایینی گیا

  گردوخاك به نحوي وزن کلی محصول را باال ببرند که همگی از انواع تقلب به حساب می آیند.
ه ذرات بسـیار  ـبررسی ظاهري چاي در پاره اي از مواقع می تواند ما را متوجه ناخـالصی هاي ظاهري بکند، البتـ 

ی آینـد ولـی بهتـرین آزمـون     ـکرك هاي خشک شده برگ چاي بوده و ناخالصی به حساب نمریز و طالیی رنگ در اصل 
اي طبیعـی و مرغـوب در آب سرد رنگ نـداده و طعـم آب   ـبراي چاي تقلبی ، ریختن مقداري از آن در آب سرد است . چ

  سرد را چندان تغییر نمی دهد.
  رب گوجه فرنگی:

برابـر) تغلـیظ گردیـده اسـت بـه       8تا گاهی  7ت که چندین برابر (رب گوجه فرنگی در اصل آب گوجه فرنگی اس
% به آن اضافه می شود. تقلب اصلی رب گوجه فرنگی اضافه کردن کدوي پخته 3عالوه اینکه مقداري نمک هم تا حداکثر 

ه بـدون  شده است که البته باز براي شناسایی این تقلب روشهاي آزمـایش وجـود دارد ، ولـی بهتـرین راه شناسـایی سـاد      
برابر یعنی تبدیل کردن مجدد آن به آب گوجه فرنگـی اسـت کـه     8تا  7امکانات آزمایشگاهی ، رقیق کردن رب به میزان 

می توان رنگ ، مزه  و بافت غیرطبیعی آن را با آّب گوجه فرنگی تازه یا رب گوجه فرنگـی اصـلی و رقیـق شـده مقایسـه      
 نمود.

 عســــل:
بنابراین راحت ترین نوع تقلب ، ساخت یک شربت قندي تقلبـی اسـت کـه    عسل یک شربت غلیظ قندي است 

خیلی راحت تولید شده و با حرارتی که در حین تولید می بیند رنگ قهوه اي مشابه عسل را نــیز پیــدا مـی کنـد ، هـر      
اي رنـگ تیـره در    چند که رنگ عسل مستقیماً مربوط به تغذیه زنبور بوده و از عسل کامالً شفاف و بی رنگ تا عسل قهوه

طبیعت دیده می شوند. البته معموالً چنین محصولی فاقد رنگ و طعم عسل طبیعی است. عـالوه بـر آن ، پـس از مـدتی     
نگهداري تولید شکرك یعنی کریستـالـهاي درشـت و نـبات مــانـند مــی کـنـد . هر چند باید بدانیم کـه کریسـتالهاي   
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عسل بوجود می آید کامالً طبیعی بوده و نشان دهنده خلوص عسل هسـتند کـه بـا     بسیار نرم و ریزي که پس از مدتی در
  حرارت دادن غیر مستقیم عسل از بین می روند.

  سرکـــــه:
% اسید استیک است که در انواع تقلبی آن ممکـن اسـت از اسـیدهاي    5سرکه صنعتی در اصل یک محلول حدوداً 

  ک محلول اسیدي مشابه استفاده شده باشد.غیرمجاز و یا رنگ هاي غیرمجاز براي ساخت ی

  بهداشت آب -8
  

آب یک ماده حیاتی است که بطور یکنواخت در سطح کره زمین پراکنده نمی باشد. حرکـت پیوســته بخـار آب بـه     
هوا و برگشت به زمین را گردش آب در طبیعت می گویند. حرارت خورشید باعث تبخیـر آب اقیانوسـها ، رودخانـه هـا و     

ها میگردد. حرکت توده هاي هوا ، بخار آب را در هوا مانند ابر نگهـداري مـی کننـد. ریشـه گیاهـان آب خـاك را       دریاچه 
جذب کرده و از طریق سوراخهاي تنفسی برگها به هوا می فرستند. بخار آب ذخیره شده در ابرها، تحت شـرایط معینــی   

جمع آنها با یکدیگر باعث سنگینی شده و به صورت نـزوالت  به صورت قطرات ریز آب یا کریستالهاي ریز یخ در می آیند. ت
جوي (باران، تگرگ و برف) به سطح زمین می رسند. بعـد از مرطوب کـردن زمــین ، قســمتی از نــزوالت جــوي بــه       

ه داخل زمین نفوذ می کنند که بیشتر آب در ناحیه ریشه گیاهان که از چند سانتی متر تا چند متر عمق دارند نگه داشـت 
می شود . بقیه نیز در زیرزمین تشکیل مخازن و منابع آبهاي زیرزمینی را مـی دهنـد و یـا اینکـه بـر روي سـطح زمـین        
بصورت برف باقیمانده و یا بصورت جاري به حرکت در می آیند تا به رودخانه ها و سـرانجام به اقیانوسها می ریزند. اصـوالً  

  و آلـودگی آب باعث محدودیت دسترسی بشر به آب آشامیدنی خواهد شد.مقدار آب در جهان ثابت است لذا اسراف آب 
  تعریف آب آشامیدنی:

آب آشامیدنی ، آب گوارایی است که عوامل فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی آن در حد استانداردهاي مصـوب بــوده   
  و مصرف آن عارضه سوئی در کوتاه مدت و یا دراز مدت در انسان ایجاد نکند.

  آلودگی آب آشامیدنی:تعریف 
آلودگی آب آشامیدنی عبارتست از تغییر خواص فیزیکی ، شـیمیایی و بیولـوژیکی آب بـه گونـه اي کـه آن را بـراي       
مصرف انسان زیان آور سازد . به آب آلوده فاضالب نیز می گویند . اما از آنچه که در فرهنگ عمومی بـه فـاضالب تعبــیر  

آب مصرفی که از نتیجه فعالیتهاي انسان ایجاد شده و داراي آلـودگی و غیـر قابـل شـرب     می شود عبارتست از باقیمانده 
  است.  

  بررسی احتمال آلودگی آب آشامیدنی :
  بازدید و کنترل منابع و تأسیسات آب   -1
 نمونه برداري و بررسی آزمایشگاهی شاخص ها  -2
 تفسیر نتایج آزمایشات -3

صورت آلوده شدن ، باعث انتقال بیماري و یا عارضه در انسان شـود .  آب به عنوان مظهر پاك کنندگی ، می تواند در 
آب بخشی از محیط زندگی انسان است . انسان از آب بـراي مصـارف مختلـف ماننـد آشـامیدن، پخـت و پـز ، شستشـو ،         

راههـاي   تفریحـات و مصارف زراعی و صنعتی استفاده می نماید. با توجه به مصارف مختلف آب ، می توان گفت که آب از
  گوناگون آلوده می شود و در نتیجه می تواند عامل انتقال و شیوع بیماریهاي مختلف باشد.

  راههاي انتقال بیماري توسط آب عبارتند از:
  انتقال بیماري از طریق آشامیدن آب آلوده ، مانند وبا ، حصبه و اسهال کودکان -1
 شنا کردن مانند شیستوزومیازیس   انتقال بیماري در اثر شستشوي البسه ، لوازم و -2
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 بیماریهاي منتقله توسط میزبان واسط در آب مانند شیستوزوماهماتوبیوم از طریق حلزون -3
 بیماریهاي منتقله توسط حشرات ناقل آبزي مانند ماالریا توسط پشه آنوفل -4
کننده بیمـاري ماننـد    بیماریهاي منتقله توسط استنشاق هواي آلوده به ذرات بخار آب حاوي ارگانیسمهاي ایجاد -5

 باکتري لژیونال.
با توجه به محدودیت منابع آب سالم و هزینه بـر بـودن روشـهاي تصـفیه آب در انتقــال بیمــاري ، اهمیــت        

  بهداشت آب را بطور خالصه می توان در عناوین ذیل بیان نمود :
  
  مصــــارف آب -1

وح، شستشـوي البسـه، اسـتحمام، تفریحـات     آشامیدن ، پخت و پز ، شستشوي ظروف و لـوازم ، شستشـوي سـط   
  صنغت و تجارت و کشاورزي

  تأمین آب از منابع سالم -2
انواع منابع تأمین آب سالم ، خصوصـی از طریق چـاه آب شـرب و عمومـی از طریـق شــبکه هـاي لولــه کشـی و     

  تانکر هاي آبرسانی.
  دفع فاضالب-3

سـپتیک تـانک ، تصفیــه متــداول و پیشــرفته ، و روشـهاي     ، اگوي شهري، تصفیه به کمـک از طریق چاه جاذب 
  غیر بهداشتی مانند هدایت به جوي آب و رود خانه.

توجه کنیم که عامل بیماري زا به سهولت از طریق استخر شنا ، یخ آلـوده و مخـازن صلواتـی آب کنــار معــابر بـه    
  است به نکات ذیل توجه نمائیم. راحتی اتقال می یابند ، لذا در استفاده از موارد فوق الزم

  قبل از ورود به استخر شنا ، خوب دوش بگیریم. -1
 پاهاي خود را در ماده ضدعفونی کننده قبل از استخر شنا قرار دهیم. -2
 از خوردن و آشامیدن در استخر شنا بپرهیزیم. -3
 پس از هر بار توالت و قبل از ورود به استخر شنا ، حتماً دوش بگیریم. -4
 ه از استخر شنا و یا شنا در استخرهاي طبیعی و دریا، بدن خود را با آب سالم شستشو دهیم.پس از استفاد -5
 در تأمین آب بوسیله تانکرهاي آبرسانی به اعتبار توزیع کننده آب توجه شود.   -6

بدیهی است عالوه بر سالمت آب ، الزم است افراد مـرتبط نیـز داراي کـارت معاینـه پزشــکی معتــبر بـوده و تـانکر         
  آبرسانی آنها نیز سالم و بهداشتی باشد. آب تانکرهاي آبرسانی باید داراي کلر باقیمانده باشند.

  یخ را از جایگاههاي توزیع معتبر تهیه نمائیم. -1
 از آلودگی سطوح خارجی یخ و از قرار دادن آن بر روي سطوح آلوده جلوگیري نمائیم. -2
 ي سالم را آلوده کند.توجه کنیم که یخ آلوده می تواند آب ، میوه و غذا -3
در استفاده از مخازن صلواتی در معابر ، توجه شود علی رغم نیت خیر ، می تواند در صورت عـدم رعایـت و دقـت     -4

در بهداشت آب و یخ و یا ناآگاهی و غفلت بانیان آن، موجب بروز و اشاعه بیماري شود. لذا اکیـداً توصـیه مـی شـود از     
پس از تأمین آب سالم (لوله کشی) براي این منظور استفاده شود و از بکاربردن  آبسردکن هاي مجهز به شیر فشاري و

 مخازن با لیوانهاي مشترك اجتناب گردد.
  بهداشت فاضالب با رعایت بهسازي اماکن:

دفع بهداشتی فاضالب دستشوئی و جنس و شیب کف و مجهز بودن کف به کفشوي فاضـالبرو ، مـواردي اسـت کـه     
  انتقال آلودگی می بایست رعایت گردد.بمنظور جلوگیري از 

  کنترل آب در اماکن:
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بـــراي جلوگیري از انتقال احتمالی برخی از عوامل میکروبی و بیماریزا، آب شـرب را با کلر ضدعفونـــی می کنند 
ـ        راي و بهمین خاطر ، براي کنترل آب شرب ، نسبت به اندازه گیـري میـزان کلـر در آب و همچنـین نمونـه بـرداري آن ب

  تعیین آلودگی میکروبی اقدام می نمایند.
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  قوانین بهداشت موادغذایی و اماکن عمومی  -9
  مقدمه  و تاریخچه:

گرچه براي ارتقاء سطح بهداشت موادغذایی در مراکز تهیه ، تولید ، توزیع ، حمل و نقل و فروش مواد غذایی و امـاکن  
تأمین بهداشت در امـاکن عمـومی کـه بـه اشـکال مختلـف مـورد         عمومی و دستیابی به اهداف ایمنی غذایی و هم چنین

استفاده و مراجعه مردم قرار می گیرند ، اقدامـات فرهنگـی و آموزشـی بـراي کـلیـه افـــــراد و گروههـاي مرتبــط بـا     
امکنـه   مواد غذایی اعم از تولیدکنندگان ، عرضه کنندگان ، فروشندگان و مصرف کنندگان و هم چنین دسـت انـدرکاران  

عمومی از اولویت ویژه برخوردار بوده و در واقع حرف اول را میزند لیکن از آنجا که اوالً همه افـراد و گروههـاي یـاد شـده     
آگاهیهاي الزم را دریافت نکرده اند و ثانیاً ممکن است در بین تولیدکنندگان و عرضه کنندگان و فروشندگان موادغذایـی 

می افرادي باشند که براي سود جویی حتی آگانه دست به اقدامات غیربهداشتی بزننـد لـذا   ، و دست اندرکاران امکنه عمو
وجود اهرمهاي قانونی در بخش بهداشت موادغذایی و اماکن عمومی ضرورت کامل داشـته و بـراي حفـظ سـالمت مـردم      

  بعنوان گروه اصلی هدف ، اعمال این قوانین اجتناب ناپذیر خواهد بود.
نمند به مسائل بهداشتی در محلهاي تهیه و فروش مواد غذایی در کشور ما به چند صـد سـال قبـل از    سابقه توجه قانو

این بر میگردد بطوریکه در قرن هفتم هجري (قبل از بوجود آمدن آمریکا و پیدایش و پیشرفت علـوم در اروپـا) ، یکـی از    
آئیــن شـهرداري   « خـوه در کتـاب خـود بـه نـام دانشمندان مسلمان ایرانی بنام محمد بن احمد قرشی معروف به ابـن ا

شرایط و مقررات بهداشتی نانوایان ، قصابان ، قنادان ، شیرفروشان و ... را به خوبی بیان می کند و توضـیح میدهـد کـه    » 
به این اماکن سرکشی و صـاحبان آنهـا را مجبـور بـه رعایـت مقـررات بهداشـتی        » محتسب«چگونه بازرس حکومت بنام 

  ه است. علیهذا از لحاظ قوانین و مقررات جدید می توان گفت که :میکرد
قانون مشخص و مدونی براي اقدامات نظارتی بر کیفیـت بهداشـتی مـواد غـذایی و رعایـت       1334در کشور ما تا سال 

شـتی از  مقررات بهداشتی در اماکن عمومی و مراکز مرتبط با مواد غذایی وجود نداشت و براي برخـورد بـا متخلفـین بهدا   
قانون شهرداریها اسـتفاده میشـد کـه مسـلماً مفیـد و       55ماده  20ابزارهاي کم رنگ قانونی سازمانهاي دیگر از جمله بند 

مؤثر واقع نمیشد. در این سال قانونی مشتمل بر چند ماده در ارتباط با امور پزشـکی و مـواد داروئـی و غـذائی از تصـویب      
بینی هاي الزم از لحاظ نیازهاي قانونی بخش بهداشت مـواد غـذایی و امـاکن و    مراجع قانون گذار گذشت اما چون پیش 

ابزار و شاغلین مرتبط با مواد غذایی و اماکن عمومی در قانون مذکور بعمل نیامده بود باز هم جوابگو و تأمین کننـده نیـاز   
میــــــدنی، آرایشـی و بهداشـتی بـه     قـانون مـواد خـوردنی، آشا    1346نبود تا اینکه بنا به ضرورت و نیاز جامعه در سال 

برخی مواد آن اصالح و تعدادي از آئین نامه هاي اجرائی مـواد مختلـف آن نیـز تـدوین و      1347تصویب رسید و در سال 
  بعضی دیگر از مواد قانون مذکور اصالح و تصویب شد . 1353تصویب شد و باالخره در سال 

انین و مقررات بسیار خوب و مفیدي در ارتباط با بهداشت مواد غذایــی  در سالهاي پس از پیروزي انقالب اسالمی ، قو
  و محلها و مراکز مرتبط با این مواد تدوین و تصویب شد که مهمترین آنها عبارتند از :

  1367قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال  -1
 1375قانون مجازات اسالمی مصوب سال  -2
 1371مصوب سال  آئین نامه بهداشت محیط -3
 1368و اصالحات بعدي در سال  1359قانون نظام صنفی مصوب سال  -4
 1379قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی مصوب سال  13قانون اصالح ماده  -5
 1378قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی ، اقتصادي و اجتماعی کشور مصوب سال  194ماده  -6

طالبی مفید و کاربردي از قوانین فـوق الـذکر اسـتخراج و بـراي آگــاهی بیشـتر شـما        در این بحث سعی شده است م
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شرکت کنندگان عزیز در کالس که دست اندرکاران تهیه ، تولید ، توزیع و فروش مواد غذایی و ارائه کننــدگان خـدمات   
رات ، آنهـا را بـه خـوبی مراعـات     در اماکن عمومی هستید ارائه شود با این امید که شما عزیزان ضمن آشنائی با این مقـر 

  کنید تا اینکه :
  از فساد و هدر رفتن مقادیر زیاد مواد غذایی بعنوان سرمایه هاي خودتان و کشور جلوگیري کنید. -1
با ارائه مواد غذایی و خدمات سالم و بهداشتی ، از مبتال شدن مردم به انـواع بیماریهـاي مـرتبط بـا مـواد غـذایی        -2

 جلوگیري کنید.
 نیز گرفتار مؤاخذه و دادگاه و جریمه و تعطیل محل کسب نشوید.خودتان  -3

  کلیات قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی  
تبصــره کـه خالصــه اي از آنهـا در زیـر بیــان و        9ماده و  18این قانون که با آخرین اصالحات آن جمعاً مشتمل بر 

  یح میشود.بصورت مفصل تشر 14و  13و  11و  1سپس مواد 
و اصالحات بعدي آن کارهاي خالفی را که از لحاظ قانون جرم شناخته میشود و هر کـس آنهـا را انجـام دهـد      1ماده 

  باید مجازات شود مشخص مینماید.
نوع و میزان مجازاتهاي افـرادي را تعیـین میکنـد کـه مرتکـب       4و اصالحات بعدي آنها و هم چنین ماده  3و  2مواد 

بشوند. نوع و میزان این مجازاتها بر حســب وســعت و عمـق خـالف و      1نون و جرمهاي مذکور در ماده کارهاي خالف قا
آثار آن بر روي مصرف کننده از جریمه نقدي شروع و تا حبس و محرومیـت از کـار و بـاالخره اعـدام بـراي کسـانیکه بـا        

عث مرگ مصرف کننده بشوند ادامه پیدا میکنـد.  ساخت و تهیه و توزیع مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی فاسد و تقلبی با
نوع و میزان مجازات افرادي را که در تولید و تهیه مواد غذایی و بهداشتی اقدام به رقابت مکارانه نماینـد و تعیـین    5ماده 

  میکند.
سـاخت ، فـروش و   جریمه ها و مجازات مربوط به افرادي که بدلیل بی احتیاطی یا بی مباالتی یا نداشتن مهارت در تهیه، 

قانون مواد خوردنی و بهداشتی بیان میشـود.   6عرضه مواد غذایی و بهداشتی باعث بیماري مصرف کننده میشوند در ماده 
به موضوع اخذ پروانه هاي بهداشتی براي ساخت و تولید مواد خـوراکی و بهداشـتی در کارخانجـات     10و  9و  8و  7مواد 

  و حضور مسئول فنی واجد شرایط در این کارخانجات می پردازد.   تولیدي داخل کشور و لزوم استخدام
، تولید کنندگان داخل کشور موظفند مشخصات کامل تولیدات خود را طبق دستور وزارت بهداشت با  11طبق مفاد ماده 

  خط فارسی خوانا بر روي بسته بندي محصوالت تولیدي بنویسند.
خلف از مقررات مربوط به مصرف غیر مجاز رنگهـــــــا ، اسانسـها ، سـفید   مقررات و هم چنین مجازاتهـــاي ت 12ماده 

  کننده ها ، پاك کننده ها ، ظروف و بسته بندیها در مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتــــی را بیان میکنـد.
  

توزیع، عرضه و حمـل و نقـل مـواد    و اصالحات بعدي آن ، آئین نامه ها و مقررات بهداشتی محلهاي تهیه، تولید،  13ماده 
خوردنـــــی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و هم چنین اماکن عمومی را از لحاظ مسـائل بهداشـت فـردي شـاغلین ،     

  ابزار و لوازم کار و شرایط بهسازي محیط مشخص و نحوة برخورد با متخلفین را بیان مینماید.
د تقلبی ، فاسد یا تاریخ مصرف گذشته و هم چنین افرادي کـه ایـن مـواد را    چگونگی برخورد قانونی با موا 15و  14مواد 

  خریداري میکنند تعیین مینماید.
تمام صادر کنندگان و واردکنندگان مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی ملزم میشـوند کـه حتمـاً بـراي      16طبق مفاد ماده 

  صوص اخذ نمایند.صادر یا وارد کردن مواد مذکور از وزارت بهداشت پروانه مخ
  قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی   15و  14و  13و  11و  1تشریح مواد 

مرتکب هر یک از افعال زیر در مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی به مجازاتهاي مقرر در ایـن قـانون    -1ماده 
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  محکوم خواهند شد.
  ر عرضه یا فروش جنس بجاي جنس دیگ -1
  مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده  -2
عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده در مواردي که تعیین فرمول و رعایت آن و همچنین اسـتاندارد و رعایـت آن    -3

  الزامی باشد.
  فروش و عرضه جنس فاسد و یا فروش و عرضه جنسی که موعد مصرف آن گذشته باشد.   -4
ار بردن رنگها و اسانسها و سایر مواد اضافی غیر مجاز در مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشـی و یـا بهداشـتی و یـا     بک -5

  لوازم بازي کودکان
  ساختن مواد تقلبی خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی -6

ورت آن منتشر میگـردد صـاحبان   در مؤسسات داخلی که نوع آنها از طرف وزارت بهداري ( بهداشت) معین و ص -11ماده 
آنها مکلفند طبق دستور وزارت بهداري (بهداشت) مشخصات الزم را در مورد هر نـوع فـرآورده بخـط فارسـی خوانـا روي      
بسته بندي یا ظرف محتوي جنس قید نمایند. در مواردیکه فرمول محصول یا مواد ترکیبـی طبـق تقاضـاي سازنــــــده     

مول محصول را قبالً به وزارت بهداري تسلیم و شـماره پروانـه آن را روي بسـته بنـدي ذکـر      بایستی محفوظ بماند باید فر
  ریال محکوم خواهند شد. 20000تا  5000نماید. متخلفیــــن از مقررات این ماده به پرداخت غرامت از 

تـاریخ انقضــاء مصــرف     -3تاریخ تولید     -2نام محصول   -1عبارتند از  11مهمترین مشخصات مورد نظر ماده  توجه:
  پروانه بهره برداري -7نام و نشانی و مشخصات کامل کارخانه    -6فرمول محصول    -5پروانه ساخت    -4

  13قانون اصالح ماده 
سـابق و آئـین نامـه اجرایـی آن جوابگـوي نیازهـاي جامعـه از لحـاظ مسـائل و           13نظر به اینکـه از یـک سـو مـاده     

ابزار کار، آموزش و بهداشت فردي دست اندرکاران و شاغلین در کارگاههـا و کارخانجـات و    استانداردهاي بهسازي محیط،
محلهاي تولید و توزیع و عرضه و مصرف مواد غذایی و هم چنین اممکنه عمومی نبود و از سوي دیگر میزان جرائم تعیین 

اخیر بســیار کـم و نـاچیز بـود و بـاالخره       شده براي متخلفین در آن زمان در مقایسه با جرائم تخلفات مشابه در سالهاي
همکاري نیروهاي انتظامی در ماده مذکور تأمین نشده بود لذا با هدف رفع نارسائیهاي مذکور و تقویت بنیه قانونی عوامـل  

تدوین و براي طی مراحـل تصـویب بـه مراجـع ذیـربط       13پیش نویس اصالحیه ماده  1377و واحدهاي نظارتی در سال 
قـانون مـواد خـوردنی ، آشـامیدنی ،      13قانون اصالح ماده « تحت عنوان  1379که خوشبختانه در آذر ماه  ارسال گردید

از تصویب مجلس محترم شوراي اسالمی و همچنـین شـوراي محتـرم نگهبـان گذشـت و بـه وزارت       » آرایشی و بهداشتی
دویست ماده و بند و تبصـره بـه تصـویب مقـام     بهداشت ابالغ گردید که بدنبال آن آیین نامه اجرایی ماده مذکور با حدود 

  محترم وزرات بهداشت رسید و به سراسر کشور براي اجرا ابالغ گردید. نکته قابل توجه اینکه :
آیین نامه مقررات بهداشتی این ماده کلیه تولیدکنندگان، پیشه وران، کارگران ، و تمام شاغلین در مواد غـذایی   1در ماده 

شده اند ابتدا دوره مخصوص بهداشت عمومی و بهداشـت مـواد غـذایی را طـی کـرده، گواهینامـه       و امکنه عمومی موظف 
  مربوطه را اخذ و سپس اجازه کار داشته باشند.

و قسمت هاي مهم از آئین نامه اجرایی و مقررات بهداشـتی  » 13قانون اصالح ماده  «اکنون به دلیل اهمیت موضوع عین 
 کنیم.   ماده مذکور را در ذیل بیان می
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  ) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی13قانون اصالح ماده (
  آرایشی و بهداشتی آشامیدنی،

بشـرح زیراصـالح    22/4/1346) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی وبهداشتی مصـوب سـال   13ماده ( -ماده واحده
  میگردد.

وضـع سـاختمانی، وسـایل کـار ممنـوع اسـت و       تخلف از مقررات بهداشتی نظیر عدم رعایت بهداشت فـردي ،   -13ماده
مستوجب مجازات میباشد . مقررات بهداشتی مربوط به مراکز تهیه و تولید ، نگهداري ، توزیـع و فـروش و حمـل و نقـل     

  مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی در آیین نامه اجرایی این ماده تعیین خواهد شد. تخلف از
) ریـال جریمـه   500000) تـا پانصـد هـزار(   25000ور مستوجب مجازاتهاي بازدارنده از بیسـت وپـنج هـزار(   مقررات مذک

نقــــدي به ازاي هر مورد نقض مقررات بهداشتی خواهد بود. میزان مجازات هاي یاد شده براساس نـرخ تـورم (هـر سـه     
  هیأت وزیران قابل افزایش است.سال یک بار) بنابه اعالم بانک مرکــزي جمهوري اسالمی ایران و تأیید 

مأمورینی که از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی براي نظارت بهداشتی اماکن و مراکـز موضـوع ایـن مـاده     
تعیین میشوند مکلفند متخلفین از مقررات بهداشتی را با ذکر موارد تخلف با تنظیم گزارش بـه مسـئول بهداشـت محـل     

اشت محل در صورت تأیید گزارش به صاحب مرکز و یا مسئولین مربوطـه اخطـار مینمایـد تـا     معرفی نمایند. مسئول بهد
نسبت به رفع نواقص بهداشتی در مهلت تعیین شده اقدام کند. در صورت عدم رفع موارد تخلف ، دستور تعطیـل محـل و   

ول بهداشت محل از واحـد مربوطـه   مهر و موم یا الك و مهر آنرا صادر مینماید و پس از برطرف شدن نواقص و تأیید مسئ
  رفع تعطیل و فک مهر و موم خواهد شد. در تمام موارد مذکور پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالح ارجاع میگردد.  

مقررات بهداشتی ، وظایف و مسئولیتهاي مسئول بهداشت محل و مأمورین نظارت ، مدت زمـان الزم بـراي رفـع نـواقص     
  طه در اجراي این ماده واحده در آئین نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.بهداشتی و سایر امور مربو

صاحبان مراکز مزبور در صورتی که اقدامات انجام شده را خالف قانون و مقررات مربوطـه بداننـد میتواننـد بـه      -1تبصره 
  مراجع قضایی صالح شکایت نمایند.

جراي عملیــات بازرسـی ، تعطیــل و مهـر و مـوم یـا الك و مهـر      مأمورین انتظامی موظفند در تمام مراحل ا -2تبصره
  کردن محل ، همکاري الزم را با مأمورین وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عمل آورند.  

  آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تدوین میگردد. -3تبصره 
  

20/9/1379  
  مهدي کروبی                                   
  رئیس مجلس شوراي اسالمی                    
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  قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی 13آئین نامه اجرائی قانون اصالح ماده 

قانون مـواد خـوردنی ، آشـامیدنی ، آرایشـی و بهداشـتی مصــوب آذر مــاه         13قانون اصالح ماده  3در اجراي تبصره 
مـــاده ،   95فصـل ،   5جلس محترم شوراي اسالمی ، بدینوسیله آئین نامه اجرائی ماده مذکـور را مشـتمل بــر  م 1379

  بند بشرح ذیل تصویب مینماید. 46تبصره و  54
  فصل اول

  بهداشت فردي
یه حـامل مـواد  کلیه متصدیان و کارگران و اشخاصی که در تهیه ، تولید ، توزیع و نگهداري و فروش و وسائط نقل:  1ماده 

خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی اشتغال دارند ، موظفند دوره ویژه بهداشت عمـومی را بترتیبـی   
که معاونت سالمت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تعییـن و اعالم مینمایـد گذرانـده و گواهینامـه معتبـر آنـرا      

  دریافت دارند.  
و یا تصدي و اشتغال بکار در هر یـک از کارگاههـا و کارخانجـات و مراکـز و امـاکن و وسـائط نقلیـه         مدیریت -1تبصره 

  ممنوع است. 1موضوع این آئین نامه بدون داشتن گواهینامه معتبر موضوع ماده 
از  ایـن آئـین نامـه در هــر یــک      1استخدام یا بکارگیري اشخاص فاقد گواهینامـه معتبـر منـدرج در مـاده      - 2تبصره 

  کارگاهها و کارخانجات و اماکن و مراکز و وسائط نقلیه مذکور ممنوع است.
اشخاصی مانند صندوقدار ، باغبان ، نگهبان ، راننده و نظایر آنها که در اماکن موضوع ایـن آئـین نامـه شـاغل      -3تبصره 

آن  2و  1فـوق و تبصـره هـاي     1 بوده لیکن با مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی ارتباط مسـتقیم ندارنـد از شـمول مـاده    
  مستثنی می باشند.

ایـن آئـین نامـه میباشـند موظفنــد کــارت        1کلیه متصدیان ، مدیران ، کارگران و اشخاصی که مشمول ماده :  2ماده 
  معاینه پزشکی معتبر در محل کار خود داشته و هنگام مراجعه بازرسین بهداشت ارائه نمایند.

و کــارت معاینـه پزشـکی آنــان را      1ند هنگام استخدام اشـخاص گواهینامـه معتبـر مـاده     کارفرمایان موظف - 1تبصره 
   مالحظه و ضمن اطمینان از اعتبار آن در محل کسب نگهداري نمایند. 

کارت معاینه پزشکی منحصراً از طرف مراکز بهداشت شهرستان یا مراکز بهداشتی درمانی شـهري و روسـتائی    -2تبصره
بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی صادر خواهد شد. مدت اعتبار کـارت فـوق بـراي پزنـدگان ، اغذیـه ،      وابسته به وزارت 

ساندویچ ، بستنی و آبمیوه فروشان و قنادان و مشاغل مشابه و نیز کارگران کارگاهها و کارخانجات تولیـد مـواد غـذایی و    
  ه حداکثر یکسال میباشد.ماه و براي سایر مشاغل موضوع این آئین نام 6بهداشتی فاسد شدنی 

متصدیان و کارگران اماکن و مراکز و کارگاهها و کاخانجات و وسائط نقلیـه موضـوع ایـن آئـین نامـه موظفنــد        -3ماده 
رعایت کامل بهداشت فردي و نظافت عمومی محل کار خود را نموده و به دستوراتیکه از طرف بازرسین بهداشت داده می 

  شود عمل نمایند.
لیه اشخاصی که در اماکن و مراکز و وسائط نقلیه موضوع این آئین نامه کار میکنند باید ملبس به لبــاس کـار   ک -4ماده 

  و روپوش تمیز و به رنگ روشن باشند.
کلیه تهیه کنندگان مواد غذائی نظیر آشپزان، نانوایان و مشاغل مشابه و نیز کارگران کارگاههـا و کارخانجـات    -1تبصره 

یی و بهداشتی که با این مواد ارتباط مستقیم دارند ملزم به پوشیدن روپوش سفید و کاله واشخاصی ماننـد  تولید مواد غذا
شاغلین و فروشندگان اغذیه و ساندویچ ، آبمیوه ، بستنی ، شیرینیجات ، کله و پاچـه ، جگرکـی و مشـابه آنهـا عـالوه بـر       

  ند.روپوش و کاله ملزم به استفاده از دستکش در حین کار میباش
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در رستورانها و چایخانه هاي سنتی افرادیکه در امر پذیرایی شرکت داشته و بـا غـذا سـروکار دارنـد ملـزم بـه        -2تبصره 
  پوشیدن روپوش و کاله سفید بوده و سایر افراد میتوانند از لباسهاي محلی استفاده کنند.

ین نامه موظفند براي هـر یـک از شـاغلین خـود     متصدیان اماکن ومراکز وکارگاهها و کارخانجات موضوع این آئ : 5ماده 
  جایگاه محفوظ و  مناسبی بمنظور حفظ لباس وسایر وسایل در محل تهیه نمایند . 

واماکن و کارگاهها وکارخانجات و وسائط نقلیه  موضوع  این آئین نامه موظفند از ورود و دخالت  متصدیان مراکز:  6ماده 
  ه و طبخ و حمل و نقل و توزیع و فروش مواد غذایی جلو گیري نمایند .افراد متفرقه به امور تولید و تهی

متصدیان مراکز واماکن وکارگاهها و کارخانجات ووسائط نقلیه موضوع این آئین نامه موظفند به تناسـب تعـداد    :  7ماده 
  تهیه نمایند .  متر مربع اطاق استراحت مطابق با موازین بهداشتی 5/2کارگران خود بازاء هر کارگر حد اقل  

  متر باشد 8/2متر مربع و ارتفاع سقف آن نباید کمتر از  5/7در هر حال مساحت اطاق استراحت نباید کمتر از  تبصره  :
  موضوع این آئین نامه موظفند در صورت لزوم آشپزخانه و بهداشتی ارگاهها وکارخانجات مواد غذائی: متصدیان ک 8ماده 

و سالن غذا خوري با فضاي کافی به تناسب تعداد کـارگران و شـاغلین باشـرایط کـامالً بهداشـتی      ، انبار مواد غذائی اولیه 
  مطابق ضوابط وزارت بهداشت ، درمان و آ موزش پزشکی در محل کارگاه یا کارخانه ایجاد نمایند .  

    کلیه وسایل نظافت ، شستشو و استحمام اختصاصی میباشد .هر کارگر موظف به داشتن :  9ماده 
اشخاصی که به نحوي از انحاء با طبخ وتهیه و توزیع مواد غذایی سـرو کـار دارنـد ، در حـین کـار شخصـاً حـق        :  10ماده 

  دریافت بهاي کاالي فروخته شده را از مشتري نخواهند داشت .  
غـذائی بسـته   شاغلین محلهایی مانند میوه و سبزي فروشی، عطاري ، سقط فروشی ، بقالی و فروشندگان مواد  تبصره ـ  

بندي شده ، همچنین فروشندگان آن گروه از مواد غذایی که بدون شستشو یا پخت و پز بمصرف نمیرسد از شـمول ایـن   
  ماده مستثنی میباشند .  

  جعبه کمکهاي اولیه با مواد ووسایل مورد نیاز در محل مناسب نصب گردد . :   11ماده 
اکنی که با پخت و فرآوري مواد غذایی سرو کـار دارنـد همچنـین کـارگران     کارگران کارگاهها وکارخانجات و ام:  12ماده 

  کشتارگاهها و محلهایی مانند آنها موظفند هر روز قبل از شروع و بعد از خاتمه کار استحمام نمایند . 
  استعمال دخانیات توسط متصدیان و کارگران مشمول این آئین نامه در حین کار ممنوع است .   :  13ماده 

  فروش وعرضه سیگار در کارگاهها وکارخانجات واماکن و مراکز ومحلهاي موضوع این آئین نامه ممنوع است .  :  14ه ماد
  مستثنی میباشند 14اماکن و مراکز و محلهائیکه داراي مجوز و عاملیت عرضه دخانیات هستند از شمول ماده -1تبصره 

  
  اماکن و مراکز موضوع این آئین نامه ممنوع است.سال در  18فروش سیگار به افراد کمتر از ـ 2تبصره 

مصرف هرگونه محصوالت دخانیاتی در محوطه هاي عمومی کارگاهها ، کارخانجات و اماکن و مراکز و محلهاي :  15ماده 
  موضوع این آئین نامه ممنوع است.

بوده و  15اجراي مفاد ماده  متصدیان ، مسئولین و یا کارفرمایان محلهاي موضوع این آئین نامه مسئولـ  1تبصره 
  موظفند ضمن نصب تابلوهاي هشدار دهنده در نقاط مناسب و در معرض دید از مصرف دخانیات جلوگیري کنند.

می تواننـد محل مشخصی را که کامالً از محلـهاي  1متصدیان ، مسئولین و یا کارفرمایان موضوع تبصره ـ  2تبصره 
  دیکه می خواهند دخانیات مصرف کنند در نظر بگیرند.معمولی و عمومی جدا باشد جهت افرا

  فصل دوم
  »شرایط ساختمانی و بهداشتی محلهاي مشمول قانون « 

به این قسمت اختصاص دارد که ریز مواد و موارد آنها در فرمها و چک لیستهاي  65لغایت ماده  16از ماده 
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  در اینجا خودداري می شود.مربوطه منعکس گردیده و بدلیل محدودیت زمانی از تکرار آنها 
  

  فصل سوم
  وسایل و لوازم کار

به این قسمت اختصاص دارد که ریز مواد و موارد آنها در فرمها و چک لیستها منعکس گردیده و بدلیل  84تا  66از ماده 
  محدودیت زمانی از تکرار آنها در اینجا خودداري می شود.

  فصل چهارم
  نظارت و تکالیف صاحب یا مدیر محلهاي مشمول قانونوظایف مسئول بهداشت محل و مأمورین 

مأمورینی که از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی براي نظارت و بازرسی بهداشتی از محلهاي  : 85ماده
قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی تعیین میشوند موظفند متخلفین از  13مشمول قانون اصالح ماده 

  رات بهداشتی را با ذکر تخلف و تنظیم گزارش به مسئول بهداشت محل معرفی نمایند.مقر
مسئول بهداشت محل رئیس مرکز بهداشت شهرستان یا رئیس مرکز بهداشتی درمانی شهري یا روستایی  ـ 1تبصره 

شتی درمانی محل است که با تشخیص و ابالغ معاون امور بهداشتی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهدا
  تعیین میشوند.

مأمور نظارت یا بازرس بهداشت به کاردان یا کارشناسی گفته میشود که دوره مخصوص بهداشـتی را  ـ 2تبصره 
گذرانده و از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی یا دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

در زمینه مسائل بهداشت محیطی و بهادشت مواد غذایی بکار گمارده شده و داراي  کشور براي امور بازرسی و نظارتی
  کارت بازرسی باشد.

کارت بازرسی کارت مخصوص مدت داري است که عکس بازرس روي آن الصاق و مشخصات کامــــل ـ  3تبصره 
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش شناسنامه اي ، تحصیالتی و شغلی وي در آن درج شده باشد. این کارت منحصراً توسط 

پزشکی (با امضاي وزیر) یا دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ( با امضاي رئیس دانشگاه ) براي 
  فوق صادر و هرگونه سوء استفاده از آن جرم محسوب میشود. 2بازرسین موضوع تبصره 

ر نظارت ، عالوه بر معرفی صاحب یا مدیر مؤسسه و یا مسئول بهداشت محل در صورت تأیید گزارش مأموـ  86ماده 
ماه حسب نوع و  2روز تا  15صاحب یا راننده وسیله نقلیه به دادگاه ، کتباً به وي اخطار مینماید ظرف مدت معین (

  تعداد نواقص ) ، نواقص بهداشتی را برطرف نماید.
اراي نواقص بهداشتی باشد ، بازرس بهداشت مکلف در صورتیکه پس از انقضاي مهلت داده شده ، محل د ـ  87ماده 

است مراتب را به مسئول بهداشت محل گزارش نماید و مسئول مذکور پس از رسیدگی و تأیید گزارش بازرس بهداشت 
ساعته  48تا  24مکلف است عالوه بر معرفی متخلف به دادگاه ، محل تعیین شده را با دستور کتبـی و صـدور اخطـار 

اي مدت یک هفته تعطیل و در مورد وسایط نقلیه ، دستور توقف در پارکینگ آنرا براي مدت حداقل یک هفته موقتاً بر
  به نیروي انتظامی ابالغ نماید.

تعطیل موقت محل با الك و مهر و یا مهر موم کلیه درها و راههاي نفودي و نقاط حساس مانند شیرهاي آب ـ  88ماده 
نها و در مورد وسایط نقلیه ، توقف وسیله نقلیه مربوطه توسط نیروي انتظامی در پارکینگ و و گاز و کنتور برق و امثال آ

  تنظیم صورت مجلس انجام و با نصب اطالعیه علت تعطیل یا توقف همراه خواهد بود.
یـر مسئولیت نگهداري از الك و مهر و یا مهر و موم و اطالعیه علت تعطیل یا توقف بعهده صاحب یا مدـ  1تبصره 
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  مؤسسه تعطیل شده میباشد.
شرایط توقف وسیله نقلیه و صورت مجلس و سایر موارد برخورد با وسیله نقلیـه طبـق دسـتورالعملی خواهد ـ  2تبصره 

 بود که توسط نیروي انتظامی و وزارت بهداشت مشترکاً تنظیم می شود.
انع ورود به محل تعطیل شده و یا داخل شدن بـه                 شکستن الك و مهر و یا مهر و موم و همچنین برداشتن موـ   89ماده 

وسیله نقلیه متوقف شده بدون کسب مجوز کتبی از مسئول بهداشت محل موجب تعقیب قانونی صاحب یا مـدیر موسسـه   
  تعطیل شده ویا صاحب و راننده خودرو متوقف شده خواهد بود.

یل موقت محل یا توقـف وسـیله نقلیـه ،صـاحب یـا مـدیر مؤسسـه        پس از انقضاي مدت تعیین شده براي تعط ـ  90ماده 
تعطیل شده یا صاحب یا راننده وسیله نقلیه متوقف شده ضمن سپردن تعهد قابل قبول متضمن اجراي قانون بـه مسـئول       

محـل  بهداشت محل ، تقاضاي بازگشایی محل تعطیل شده یا رفع توقف وسیله متوقف شده را مینماید . مسئول بهداشت  
درصورت قبول تقاضا و تعهد متقاضی ، محل تعطیل شده را صرفاً براي رفع نـواقص بهداشـتی بـا دسـتور کتبـی موقتـــاً       

  بازگشایی و حسب مورد دستور رفع توقف خودرو متوقف شده را براي رفع نواقص صادر مینماید.  
هر و یا مهروموم کلیه درها و راههاي نفـوذي و  بازگشایی محل و یا رفع توقف وسیله نقلیه با شکستن الك و مـ   91ماده 

» در حال رفع نواقص بهداشتی است. اجازه بهره بــرداري نــدارد.   « تنظیم صورت مجلس انجام و با نصب اطالعیه حاوي 
  همراه خواهد بود.

داري از محـل یـا   صاحب یا مدیر مؤسسه یا وسیله نقلیه ، پس از رفع کلیه نواقص بهداشتی ، تقاضاي بهره بـر ـ   92ماده 
وسیله نقلیه را به مسئول بهداشت محل تسلیم و مسئول مذکور موظف است مـأمور نظـارت را ظـرف مـدت دو روز اداري     

  جهت بازرسی اعزام نماید.
  بازرس بهداشت موظف است پس از بازرسی، چنانچه کلیه نواقص بهداشتی ، بر طرف شده باشد، مراتب را     ـ  93ماده 

ل بهداشت محل گزارش و مسئول مذکور در صورت تأیید گزارش بـازرس بهداشـت اجـازه بهـره بـرداري از      کتباً به مسئو
  محل یا وسیله نقلیه را کتباًًًًًً صادر نماید.

ام به بهره برداري قبل از رفع کلیه نواقص بهداشتی و اخذ مجوز بهره برداري از مسـئول بهداشـت محـل ،                      اقدـ   94ماده 
و  86موجب تعطیل مجدد یا توقف مجدد وسیله نقلیه براي حداقل مدت یکماه بدون نیاز به طی مراحل مندرج در مـوارد  

  این آیین نامه خواهد شد.   87
از کشـف توقیـف مـی    کلیه مواد تقلبی یا فاسد یا موادي که مدت مصرف آنها منقضی شده باشد بالقاصله پـس  : 14ماده 

شود . هرگاه وزارت بهداري یا مؤسسات مسئول دیگر گواهی نمایند که مـواد مکشـوفه بـراي برخـی مصـارف انسـانی یـا        
حیوانی یا صنعتی قابل استفاده است ولی نگاهداري آنها امکان ندارد مواد مکشوفه بدستور دادستان شهرسـتان بـا اطـالع    

ان شهرستان بفروش میرسد و وجوه حاصل تا ختم دادرسی و صدور حکم قطعـی در  صاحب کاال و با حضور نماینده دادست
صندوق دادگستري تودیع خواهد شد و هرگاه گواهی شود که مواد مکشوفه قابلیت مصرف انسانی یا حیـوانی یـا صـنعتی    

  ندارد فوراً بدستور دادستان معدوم میشود.
قـانون مجـازات عمـومی     5ابزار و آالت جرم دادگاه طبق مـاده   در کلیه موارد فوق و همچنین در مورد اسباب بازي و

تعیین تکلیف می نماید و اگر قبالً بفروش رسیده باشد در مورد وجوه حاصل از فـروش نیـز تعیـین تکلیـف خواهـد کـرد.       
هـد  درآمد حاصل از اجراي این ماده بمصرف تأسیس و توسعه و تکمیل آزمایشگاههاي تحقیق و کنترل مـواد غـذایی خوا  

  رسید.
  را خریداري می نمایند باید منحصراً براي مصارفی که از طرف وزارت بهداري   14کسانیکه مواد مذکور در ماده : 15ماده 

 یا مؤسسات مسئول دیگر تعیین گردیده معامله نمایند یا بکار برند واال بر حسب مورد به مجازاتهاي مذکور در این قانون 
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 محکوم خواهند شد.
  ن تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی کلیات قانو

  به تصویب مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام رسید. 1367ماده در سال  44فصل و  4این قانون مشتمل بر 
  فصل سوم این قانون تحت عنوان :

(از  ماده 10جمعاً مشتمل بر  »تعزیرات تولید ، توزیع و فروش مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی« 
  ) فصل چهارم آن تحت عنوان :40تا ماده  31ماده 

  )44تا ماده  41ماده (از ماده  4جمعاً مشتمل بر »           سایر مقررات«
ماده نحوة برخوردهاي تعزیراتی با متخلفین از مقررات بهداشتی در تمام مراحل  14و این دو فصل مجموعاً مشتمل بر 
مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی را بیان میکند که در زیر به برخی مواد تولید ، نگهداري ، توزیع و فروش 

  آن اشاره می شود.
: کلیه تولید کنندگان موظفند برچسب اطالعاتی بر روي کلیه محصوالت و فرآورده هـاي تولیـدي خـود الصـاق      34ماده 

را نیز روي محصـوالت ، حسـب مـورد ، درج نماینـد.      نمایند و شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف (تاریخ مصرف)
هزار ریال و بار سوم به یـک میلیـون    500هزار ریال ، بار دوم به  200تخلف از این امر جرم می باشد و متخلف بار اول به 

  ریال جریمه نقدي محکوم خواهد شد.
ن که حق فروش یا توزیـع کـاالي خـوردنی ،    : شرکتهاي پخش، فروشگاهها، سوپرمارکتها، تعاونی ها و سایر اماک 36ماده 

آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی را دارند مجاز به عرضـه و فـروش آن دسـته از کاالهـاي مشـمول قـانون مـواد خـوردنی ،         
آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی می باشند که داراي پروانه ساخت معتبـر و یـا مجـوز ورود از وزارت بهداشـت ، درمـان و      

باشند تخلف از این امر جرم بوده و متخلف اگر شرکت باشد بار اول به اخطار و ضبط کاال، بـار دوم عـالوه   آموزش پزشکی 
بر محکومیت بار اول ، جریمه نقدي تا یک میلیون ریال و بار سوم عالوه بر محکومیت بار دوم ، مدیر عامل شرکت نیز بـه  

و سوپرمارکت و سایر اماکن باشد بار اول به اخطار وضبط کـاال  زندان از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد و اگر فروشگاه 
به نفع دولت ، بار دوم عالوه بر محکومیت بار اول ، جریمه نقدي تا یکصد هزار ریال و بار سوم عـالوه بـر مجـازات مرتبـه     

  اهد شد.اول ، جریمه نقدي تا پانصد هزار ریال و در صورت تکرار به تعطیل محل از یک تا شش ماه محکوم خو
:فروشگاهها ، سوپر مارکتها ، تعاونی ها و سایر اماکن باید از عرضه و تحویل کاالي غیربهداشتی خودداري نماینـد  37ماده 

، عرضه و تحویل کاال با علم به غیربهداشتی بودن آن تخلف محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زیر محکوم مـی شـود.   
فع دولت ـ بار دوم عالوه بر مجازاتهاي مرتبه اول ، جریمه نقدي تا مبلغ یک میلیـون   بار اول اخطار کتبی و ضبط کاال به ن

  ریال و بار سوم عالوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم تعطیل واحد از یک تا شش ماه 
: متصدیان و مسئولین کارخانجات و کارگاهها و مراکـز تهیـه و توزیـع مـواد خـوردنی ، آشـامیدنی ، آرایشـی و         39ماده 

داشتی ، اماکن عمومی ، مراکز بهداشتی درمانی ، مراکز آموزشی و پرورشی ، محلهاي نگهداري و پرورش دام و طیـور و  به
کشتارگاهها ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطی در محل فعالیت خود مـی باشـند. متخلفـین از مفـاد ایـن      

  محکوم می شوند.  ماده به ازاي هر مورد نقص بهداشتی به مجازاتهاي زیر 
  مرتبه اول ـ جریمه نقدي از مبلغ یکهزار تا پنجاه هزار ریال  

  مرتبه دوم ـ جریمه نقدي از مبلغ دو هزار تا یکصد هزار ریال  
  مرتبه سوم ـ جریمه نقدي از مبلغ چهارهزار تا دویست هزار ریال  

  اهمرتبه چهارم ـ عالوه بر مجازاتهاي مرتبه سوم ، زندان از یک تا شش م
تبصره ـ در صورت عدم رفع نقائص بهداشتی در پایان مهلت مقرر ، با لغو پروانۀ کسب متصـدي و یــا مسـئولین ، محـل      

  تعطیل خواهد شد و ادامه کار منوط به اخذ پروانه جدید و رفع نقص می باشد.
صورت گرفته باشـد حسـب   : در کلیه مراحل مربوط به مواد این قانون در صورتیکه تخلف در بخش غیرخصوصی  40ماده 
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  مورد مقام مجاز دستوردهنده و یا مباشر و یا هر دو متخلف محسوب و به مجازاتهاي زیر محکوم می گردند.
  مرتبه اول ـ اخطار کتبی و جریمه نقدي تا مبلغ یک میلیون ریال 

  مرتبه دوم ـ جریمه نقدي تا مبلغ پنج میلیون ریال
  تا شش ماه مرتبه سوم ـ تعلیق از خدمت بمدت سه 
  مرتبه چهارم ـ زندان از یک تا شش ماه 

  
  
  

  نون برنامه سوم توسعه: قا 194ماده 
  و با هدف هاي زیر : 1378درسال 

  ـ کاهش تصدي دولت1
  ـ استفاده از نیرو هاي متخصص بخش خصوصی2
  رهنگی  ،  قانون برنامه سوم توسعه ف 194ـ تقویت نظارتهاي بهداشتی در قالب برنامه سوم توسعه ماده 3

  اقتصادي و اجتماعی کشور بشرح ذیل از تصویب مجلس محترم شوراي اسالمی گذشت . 
کز تولید و توزیع مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهدا شتی و همچنین مراکزي که در زمینه کلیه مرا:  194ماده 

از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش هاي فوق خدماتی را ارائه میکنند موظفند ضمن رعایت ظوابط بهداشتی که 
پزشکی و دستگاههاي ذیربط اعالم میگردد نسبت به اخذ تأییدیه ادواري از افراد حقیقی یا حقوقی (دولتــی یا 
غیردولتی)که صالحیت آنها حسب مورد از طرف دستگاههاي سابق الذکر براي مدت معین تأیید شده است اقدام کنند. 

ن و آموزش پزشکی و دستگاههاي ذیربط موظفند حسب مورد بر خدمات افراد حقیقی و یا حقوقی وزارت بهداشت ، درما
تأیید صالحیت شده، بصورت مستمر نظارت و در صورت مشاهده تخلف ضمن رد صالحیت آنها موضوع را به مراجع 

  .قانونی ارجاع کنند 
دولت گذشت و باالخره دستورالعمل اجراي آیین  از تصویب هیأت محترم 1380یی ماده مذکور در سال آیین نامه اجرا

به تصویب  1381در سطح توزیع و عرضه ( مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی اماکن عمومی ) ، در سال  نامه اخیر
  وزیر محترم  بهداشت رسید .

ادغـذایی و امـاکن عمـومی    براساس ماده و آئین نامه و دستورالعمل مذکور ، متصدیان مراکز تهیه و توزیع و فروش مو
موظفند با شرکت هاي ممیزي کارشناسی بخش خصوصـی بـراي انجـام بازدیـدهاي بهداشـتی قـرارداد تنظـیم کننـد و         
راهنمائی هاي فنی به متصــدي مربوطه تسلیم و پس از رفع نواقـص براي آنهـا تأییـد بهداشــتی صــادر کننــد. مـدت       

تناسب حساسیت کار و مخاطرات بهداشتی احتمالی مشاغل مختلف ، متفاوت و از اعتبار (مقطع زمانی) این تأییدیه ها به 
سه ماه تا یکسال متغیــــر مـی باشد. و باالخره چنانچـه متصـدي محلـی موفـق نشــود در طــول یــک دوره (مقطـع     

  م خواهد نمود.زمـانـی) تأییدیه بهداشتی دریافت کند ، وزارت بهداشت نسبت به تعطیل موقت محل کسب وي اقدا
  قانون مجازات اسالمی  

 1376آن در ســال   688مـاده   1و باالخره اصالح تبصـره  1375ماده در سال  729قانون مجازات اسالمی مشتمل بر 
از تصویب مجلس محترم شوراي اسالمی گذشت در این قانون نیز مواد و مطالب بسیار مهم و مؤثري در ارتباط با رعایـت  

مقررات بهداشت عمومی ، بهداشت محیط و بهداشت مواد غذایی و هم چنین موارد و تخلفات مرتبط بـا  اصول و موازین و 
امور بازرسی و شکستن مهر و پلمب و باالخره اهانت به مقامات مسئول و مأمورین دولتی وجود دارد که بـدلیل اهمیـت و   

د علیه بهداشت عمومی شناخته میشود مانند تولیـد  و تبصره هاي آن (مربوط به اقداماتیکه تهدی 688ارتباط موضوع ماده 
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(مربـوط   608(مربوط به شکستن یا محو کردن مهر و پلمب) ، ماده  543و توزیع و فروش موادغذایی غیربهداشتی) ، ماده
اً درج (مربوط به اهانت به مقامات و مأمورین دولت حین انجام وظیفه) در زیر عینـ  609به توهین به افراد) و باالخره ماده 

  می شود.
هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلـوده کـردن آب آشـامیدنی یـا توزیـع آب      :  688ماده 

آشامیدنی آلوده ، دفع غیر بهداشتی فضوالت انسانی و دامی و مواد زائد ، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زبالـه  
دام ، استفاده غیرمجاز فاضالب خام یـا پسـاب تصـفیه خانـه هـاي فاضـالب بـراي مصـارف          در خیابانها و کشتار غیرمجاز

کشاورزي ممنوع می باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتري نباشند به حبس تـا یکسـال   
  محکوم خواهند شد.

         
  )قانون مجازات اسالمی(تعزیرات 688) ماده 1قانون اصالح تبصره (

مجلس شوراي اسالمی به شرح زیر  2/3/1375قانون مجازات اسالمی(تعزیرات)مصوب  688) ماده 1ماده واحده : تبصره (
  اصالح می گردد. 

ـ تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلـودگی محـیط زیسـت شـناخته مـی شـود و نیـز          1تبصره 
می و همچنین اعالم جرم مذکور حسب مورد بعهده وزارت بهداشت، درمـان و  غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضوالت دا

  آموزش پزشکی ـ سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.
8/5/1376  

  علی اکبر ناطـــق نـــوري
  رئیس مجلس شوراي اسالمی

  
ارجی به آب ، هوا ، خـاك یـا زمـین بـه    منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خـ   2تبصره 

میزانی که کیفیت فیزیکی ، شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوري که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار 
  و ابنیه مضر باشد تغییر دهد.

سی عالماً و عامداً آنهـا را  هرگاه محلی یا چیزي بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمب شده باشد و ک: 543ماده 
 2مـاه تـا    3بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود ، مرتکب به حبس از 

  سال محکوم خواهد شد.
در صورتیکه مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یکسال تا دو سال محکوم مــی شـود و اگـر ارتکـاب بـه واسـطه       

  ضربه شالق خواهد بود. 74تحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر اهمال مس
توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شـالق تـا    : 608ماده 

  تا یک میلیون ریال جزاي نقدي خواهد شد. 50000ضربه و یا  74
باتوجه به سمت یکی از رؤساي سه قوه یا معاونین رئیس جمهور یا وزراء یا یکی از نمایندگان مجلـس   هرکس:  609ماده 

خبرگان یا اعضاي شوراي نگهبان یا قضات یا اعضاي دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه هـا و مؤسسـات و شـرکتهاي    
ضربه شـالق و   74به سه تا شش ماه حبس و یا تا  دولتی و شهرداري ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید

  تا یک میلیون ریال جزاي نقدي محکوم میشود. 50000یا 
  آیین نامه بهداشت

هیأت محتـرم وزیـران    1371بند مصوب تیر ماه سال  13تبصره و  5ماده ،  12آیین نامه بهداشت محیط مشتمل بر 
ختلف بهداشت محیطی اعم از بهداشت آب جمع آوري و دفع فاضالب و به نحوه انجام اقدامات کنترلی و نظارتی بر امور م
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زباله ، بهسازي محیط ، مبارزه با حشرات و جوندگان ، کنترل بهداشتی اماکن عمومی و مراکز تهیه و فروش موادغـذایی ،  
ین ارتبـاط را بـا کنتـرل    آن بیشـتر  8و  7مراکز بهداشتی درمانی ، محلهاي کاربرد پرتوهاي یونساز و ... می پردازد و مواد 

  بهداشتی اماکن عمومی و مراکز تهیه و فروش مواد غذایی دارد که این دو ماده در زیر بیان می شود.
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مراکز بهداشـتی ـ درمـانی ، آموزشـی و تربیتـی ، امـاکن       :  7ماده 

وش موادخوردنی ، آشامیدنی و بهداشتی را از نظر ضوابط و مقررات بهداشـت  عمومی و مراکز تهیه ، توزیع ، نگهداري و فر
محیطی کنترل و با متخلفان از دستورالعمل ها و توصیه هاي بهداشتی وزارت ـ برابر مقررات قانونی (قانون تعزیرات)رفتار  

  نماید.
ش موادخوردنی ، آشـامیدنی و بهداشـتی و   مراجع صادر کننده پروانه کسب مراکز تهیه ، توزیع ، نگهداري و فرو : 8ماده 

ي اعـالم شـده توسـط وزارت بهداشـت،     اماکن عمومی موظفند ضمن رعایت ضوابط مربوط به خود ، مقررات و توصیه هـا 
نظریه بهداشتی از این وزارتخانـه  »پروانه کسب«درمان و آموزش پزشکی را نیز در این زمینه رعایت نموده و قبل از صدور 

  کسب نمایند.
  انون نظام صنفی  ق

ماده در سـال   85از تصویب شوراي انقالب و سپس با اصالحات بعدي مشتمل بر  1359قانون نظام صنفی در سال 
  از تصویب مجلس محترم شوراي اسالمی گذشت. 1368

ـ  ع و در این قانون نیز خوشبختانه پیش بینی هاي خوبی براي رعایت موازین و مقررات بهداشتی در مراکز تهیه و توزی
  فروش مواد غذایی و اماکن عمومی بعمل آمده است بطوریکه :  

این قانون اوالً تأسیس هر نوع محل کسب و واحد صنفی و اشتغال به هر نوع کسب و حرفه مسـتلزم   15الف ـ طبق ماده  
  داشتن صالحیت و پروانه کسب از اتحادیه صنفی مربوطه می باشد.

از از صدور پروانه کسب ، بمنظور رعایـت قـوانین و مقـررات مختلـف ، از ارگانهـاي      ثانیاً اتحادیه هاي صنفی مکلفند قبل 
  ذیربط (از جمله وزارت بهداشت) استعالم و پس از کسب نظر ارگانهاي مذکور نسبت به صدور پروانه کسب اقدام نمایند.

وابط الزم بـراي صـدور پروانـه    ضـ «قانون مـذکور تحـت عنـوان    25ماده 1از بند  6ماده  2از تبصره  9طبق مفاد بند  -ب
  »کسب در اتحادیه هاي صنفی

  ارائه برگ سالمت شخصی و محل کسب از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی براي صنوفی 
  که مشمول قانون مواد خوردنی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی می باشند 

  .جهت صدور و تجدید و انتقال پروانه کسب الزامی است
  

اتحادیه هاي صنفی صنوف مشمول قانون مواد خوردنی و بهداشتی موظفند متقاضیان پروانه کسب صنوف  بنابرین
مذکور را ابتدا به وزارت بهداشت(مرکز بهداشت محل)معرفی و تا زمانیکه متصدي مربوطه برگ صالحیت بهداشتی(کارت 

ار و لوازم کار)، از مرکز بهداشت را به اتحادیه معاینه پزشکی متصدي و کارگران + رفع کلیه نواقص بهداشت محیطی و ابز
  ارائه ننمایند ، صالحیت دریافت پروانه را نخواهد داشت.
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  بیماریهاي روده اي و انگلی -10
  

  الف ـ انواع اسهال 
بیماریهاي اسهالی یکی از مشکالت عمده بهداشتی جمعیت سـاکن در شـهر و روسـتاهاي کشـور اسـت و عمـده       

  سال را تشکیل میدهد . اسهال ممکن است بصـورت حـاد یـا مزمن باشد. 5میر در گروه سنی زیر ترین علت مرگ و 
  تعریف اسهال

دفع مدفوع شل یا آبکی بیش از سه بار اجابت مزاج در روز ، اسهال نـامیده مـی شود ، دفــع مکــرر مـدفوع بـه     
  ه موجب اسهال می شوند:شرطی که حالت طبیعی داشته باشد اسهال نامیده نمی شود. عواملی ک

) است ، اسهال حـاد معموالً بطـور   ویروسی ـ باکتري  عامل اصلی اسهال حاد آلوده شدن روده به عوامل بیماري زا (
ناگهانی شروع می شود و امکان دارد چند روز نیز ادامه یابد. سوء تغذیه ، کرمهاي روده اي و یــا سـایر انگلهـاي روده اي    

سهال شوند ، این قبیل اسهال ها معموالً بصورت مزمن ظاهر شـده و از یک روز تا روز دیگر متغیـر  نیز ممکن است باعث ا
  و ممکن است هفته ها و ماهها ادامه داشته باشد.

عوامل بیماریزا ، (ویروسی ـ باکتري) تخم کرمهاي روده اي و یا سایر انگل ها و از طریـق دهـان وارد روده شـده و     
) دوباره از طریق دستهاي آلوده ، آب آلوده ، ظروف غذاخــوري و بطـري شـیر     همراه مدفوع روده (پس از خارج شدن از 

  آلوده اطفال ، از فردي به فرد دیگر منتقل می شود.
بعضی از بیماریهـــاي روده اي ـ انگلی که توسط عوامل باکتریایی یا انگلی بوجود می آیند و با ظهور اسـهال هـاي    

  هستند بطور مختصر به شرح ذیل می باشند.حاد و مزمن همراه 
  بیماري وبا   -1

وبا یک بیماري عفونی است که توسط باسیل کوچک و بسـیار متحرکـی کـه بـا میکروســکوپ نـوري و بـه شـکل         
ویرگول مشاهده می شود بوجود می آید. مخزن بیماري فقط انسان اسـت کـه در مدفــوع و اسـتفراغ مبتالیـان بـه ایـن        

. این بیماري بطور مستقیم یا غیر مستقیم و به وسیله مدفوع آلـوده ، غـذاي آلـوده ، دسـت آلـوده ،      بیماري موجود است 
روز  3-4اشیاء آلوده و مگس منتقل می شود . میکروب وبا در آب یک هفته ، در شیر و لبنیات دو هفته و در بقیه غـذاها  

مـاه نگهـداري کننـد. ایـن موضـوع از نظـر        3بـه مـدت    زنده می ماند . در عرق بدن انســان توانسته اند میکروب وبـا را 
  پیشگیري مهم است.

  پیشگیري از بیماري وبا
جهت پیشگیري از این بیماري بایستی اقداماتی نمود که مانع از ورود عامل بیمـاري زا و بیمـاري بـه بـدن انسـان      

  شود. مانند:  
  ) دفع در مستراح دفع بهداشتی مدفوع و ادرار ( -
 اکیزگی مستراحرعایت نظافت و پ -
 ضدعفونی محل دست کاري بیماران مانند دست گیره در، دسته آفتابــه و سـیفون توالت و غیره -
 ضدعفونی کردن کلیه وسائل مربوط به بیمار که به اسهال و مدفوع آلوده شده اند. -
 نصب توري روي پنجره و درها جهت جلوگیري از ورود مگس ها -
 شیده درب دارنگه داري موادغذایی در ظروف سرپو -
 شستشوي کامل میوه جات -
 ضدعفونی و سالمسازي سبزیجاتی که خام مصرف می شود (طبق دستورالعمل) -

  ـ بیماري حصبه یا تیفوئید  2
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گویند ، بیماري حصبه در کشور  مـا یکـی از    اغلب شدیدي است که آنرا تب روده نیز می ه بیماري حاد وــــحصب
  بزرگ دیده می شود .   ک وـوچـش کـه گاهی به صورت همه گیري هاي کم و بیشایعترین بیماریهاي عفونی است وگا

اد ـــــ دن آب یا شیر از بین می رود ولی در شرایط انجمبا جوشانی عامل بیماري ـ نوعی باسیل است که به سادگی 
نظیـر خامـه ، کـره و     رآورده هـاي آن ـاند در شیر و فـ ـی مـروز باقی م 39روز باقی می ماند . در بستنی به مدت  100تا 

پنیر تازه می تواند وسیله اي براي انتقال و انتشار بیمـاري باشـد . سـرایت بیمـاري از طریـق مسـتقیم توسـط بیمـار بـه          
ا از طریق غیر مستقیم مانند آب آلوده ، شـیر  ـود یـاطرافیان وپزشکان وپرستارانی که با بیمار سروکار دارند منتقل می ش

  صورت می گیرد .   نجوشیده یا غذاي آلوده
غـذاي تهیـه شـده را آلـوده نماینـد ،       دخالت دارند می توانند حامل میکروب بیماري باشند و کسانیکه در تهیه غذا

  بیماري را منتقل نمایند. همچنین مگس ها می توانند میکروب مولد بیماري را روي غذا حمل کنند و
یا حمل میکروب بیماري را منتقل نماید . افـرادي کـه    ي ومیتواند از طریق بیمار نسان فقط مخزن بیماري است وا

درصد افراد حامل میکـروب بـه ظـاهر سـالم هسـتند .       5تا  2درمان نشوند ممکن است تا سه ماه میکروب را دفع کنند . 
  کنترل بیماري : روشهاي پیشگیري و

  استفاده از آب لوله کشی و بهداشتی -
 دفع بهداشتی فاضالب -
 مصرف یا استفاده از شیر و فرآورده هاي لبنی پاستوریزه جوشاندن شیر هنگام -
 افزایش آگاهی عموم در مورد بیماري و رعایت موازین بهداشتی   -
 شستشوي کامل میوه جات و ضدعفونی و سالمسازي سبزیجات خام -
 معالجه بیماران  -
 میکروب بیماريمعاینه منظم کسانیکه در تهیه موادغذایی دخالت دارند براي پیدا کردن موارد عامل  -

  ب ـ بیماریهاي انگلی
  ژیاردیا -1

ژیاردیا یک عفونت تک یاخته اي روده باریک است که توسط انگل ژیاردیا المبلیا ایجاد می شـود و اغلـب بـدون نشـانه     
بالینی است اما می تواند بصورت اسهال حاد یا مزمن ظاهر شود. این بیماري در منـاطق گرمسـیر و نقـاطی کـه تـراکم      

زیا و امکانات بهداشتی کم است شیوع بیشتري دارد . انسـان تنـها مخـزن شناخته شده انگـل اسـت و انتقـال     جمعیت
  بیماري از شخص به شخص یا از طریق مصرف غذا و آب آلوده صورت می گیرد.

دت نشـانه هـاي   در اکثر موارد آلودگی به ژیاردیا موجب بروز نشانه بالینی نمی گردد و در عده کمی از بیمـاران نیـز شـ   
بالینی از نفخ خفیف و سوء هضم تا اسهال شدید متفاوت است . کیست ژیاردیا ممکـن است در مدفوع تعـدادي از افـراد   

) یافت شود بدون آنکه نشانه بالینی داشته باشد . آلودگی به ژیاردیا ممکن است براي سـالها بـاقی    حاملین سالم جامعه (
ن حامالن کیست توصیه می شود. براي پیشـگیري از عفونت ژیاردیا نکـات زیـر بایسـتی    بماند و لذا به طور معمول درما

  رعایت شود :
  جمع آوري و دفع صحیح فاضالب   -1
 محافظت منابع آب آشامیدنی از آلودگی   -2
 رعایت بهداشت فردي -3
 سالمسازي سبزیجات خام   -4
 بررسی اطرافیان بیمار از نظر وجود انگل در مدفوع با آزمایش مدفوع   -5

  آسکاریازیس)   سکاریس (آ -2
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آسکاریس کرمی است استوانه اي که بعد از کرمک شایعترین کرم انگل روده انسان است ، آلودگی در منـاطقی کـه   
  تسهیالت بهداشتی کمتر است بیشتر دیده می شود .

و عرض  سانتی مـتر 25تا  20کرم آسکاریس استوانه اي شکل به رنگ سفید مایل به صورتی است . طول کرم ماده 
میلیمتـر اسـت.    4تـا   2سـانتی مـتر و عـرض آن   31تا  15میلیمتر است . کرم نر کوچکتر از ماده و اندازه آن  4-6آن 

تخم مـی گـذارد کـه بیشتر آنها با مدفوع دفـع شـده    000/200کرم بالغ در روده باریک زندگی می کند و روزانه حدود 
حیط خارج در مقابل سرما و گرمـا مقاومت می کند و در شرایط مسـاعد  باعث آلودگی محیط می شوند. تخم انگل در م

پس از یک هفته تبدیل به الرو شده و ماهها خاصیت آلوده کنـنـده دارد. انسان در اثر خـــوردن تخم حاوي الرو آلـوده  
ي از آسـکاریازیس  کننده موجود در سبزیجات و موادغذایی یا خوردن خاك (نزد کودکان) آلوده می شود. براي پیشـگیر 

  رعایت نکات زیر الزامی است:
  دفع صحیح مدفوع با ساختن توالت بهداشتی   -1
 رعایت موازین بهداشت فردي  -2
 شستشو و ضدعفونی میوه و سالمسازي سبزیجاتی که بصورت خام مصرف می شوند. (طبق دستورالعمل) -3
 عدم استفاده از کودهاي انسانی در مزارع  -4
 تفاده از توالتافزایش آگاهی افراد در اس -5

  کرمک یا اکسیور   -3
کرمک در تمام نقاط دنیا دیده می شود و منحصر به اجتماعات فقـیر نبوده و در تمام نقاط شهري و روستایی یافت 
میشود. کرمک کرم استوانه اي نخی شکل است که ماده آن یک سـانتی مـتر و نر آن سه میلیمتر اسـت. کـرم اکسـیور    

  ذاري می کند باعث خارش این ناحیه میشود.چون در ناحیه مخرج تخم گ
در اثر از دست دادن و تماس نزدیک ، تخم کرمها از فرد به فرد و از انسان به انسان دیگر انتقال می یابـد ، بنـابراین   
رعایت بهداشت فردي و شستشوي مرتب دست ها به خصوص در کودکان در پیشگیري از ابتال به کرمک مؤثر اسـت بـه   

آلودگی به انگل بصورت دهانی ـ مدفوعی است ، براي جلوگیري از آلودگی به کرمک که بسـیار آزاردهنـده     عبارتی دیگر
  است رعایت نکات بهداشتی زیر ضروري است :

  شستن دستها با آب و صابون پس از اجابت مزاج -
 کوتاه کردن ناخن ها  -
 ضدعفونی کردن لباسهاي زیر   -
 یکی از افراد مبتال باشد.درمان تمامی افراد خانوار در صورتیکه  -
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  بیماریهاي پوستی و ریوي -11
  الف ـ بیماریهاي پوستی:

  ساختمان و عملکرد پوست
پوست داراي اعمال مهمی است ، مایعات بدن را در محدوده هاي خاص خود نگـه میـدارد از سـایر اجـزا در مقابـل      

امین تولید مینماید و به تنظـیم درجه حـرارت بدن کمک می میکروبها ، مواد زیان آور و اشعه ها محافظت می کند ، ویت
% وزن طبیعی بدن را تشکیل میدهد. پوست به علت قدرت کشانی زیاد می تواند یـک سـد دفـاعی در برابـر     10تا  6کند . 

  آسیب ها بوجود آورد.
  صدمات پوست :

شیمیایی روي می دهد و تظـاهرات و  صدمات پوست در نتیجه ضربه هاي حاد یا مواجهه با عوامل مختلف از جمله 
  عالئم ناشی از بیماري پوست بستگی به عامل ایجاد بیماري دارد.

  بیماریهاي پوست :
عامل عمده بیماریهاي عفونی پوست باکتریها هستند. عفونتهاي ویروسی در پوست ، خود را به صورت زگیل نشـان  

هستند که در محیط مرطوب و گرم بیشتر اتفـاق مـی افتنـد ،    میدهند. از جمله سایر عفونتهاي پوست، عفونتهاي قارچی 
  نور خورشید نیز از عوامل آسیب رسان پوست می باشد.

  توصیه هاي بهداشتی براي حفاظت پوست
  استفاده از کرم هاي محافظ سبب پیشگیري از بیماري و سرطان پوست می شود.   -1
ند نظافت و شستشو و یا استفاده از دستکش و ماسک و لبـاس  استفاده از روشهاي ساده و تسهیالت بهداشتی مان   -2

  مناسب و ... موجب کنترل اثرات عوامل بیماریزا بر روي پوست می شود.
دسترسی به امکانات بهداشتی در محیط کار از اصول پیشگیري در بیماریهاي پوستی است که متصدیان اماکن و    -3

  باشند.   مراکز موظف به تدارك آنها در محل کار می
در محل کار اگر خطر آلودگی با میکروب یا انگل وجود دارد باید محل کـار را تمیز و پاکیزه نگه داشت ، از وارد    -4

  شدن مواد به دهان جلوگیري کرده و از دست زدن به مواد آلوده بدون استفاده از دستکش باید خودداري کرد. 
  ور همزمان باید بشدت پرهیز نمود.از شمارش پول و تحویل موادغذایی به ط   -5

در صورت تماس و یا کار با مواد شیمیایی و سموم الزم است پس از اتمام کار استحمام و لباسها را عوض نمود    -6
 .  

تأمین شرایط قابل قبول در محیط کار مانند حرارت و رطوبت مناسب، تهویـه اصـولی و بـاالخره جلـوگیري از        -7
  وادشیمیایی و آسیب رسان میتواند در پیشگیري از بروز بیماري پوستی مؤثر باشد.تماس و برخورد با م

پوستی ، ریوي و ...) در آنها دیده شود می توان با اقدام به موقـع درمـانی    اگر در معاینه هاي کارگران بیماري (   -8
  آن را کنترل و از سرایت آن پیشگیري نمود.

میایی و اشیاء تیز و برنده یا خطـر بـرق گرفتگـی بایـد از دسـتکش مناسـب       براي جلوگیري از تماس مواد شی   -9
  استفاده کرد.  

  رعایت بهداشت فردي و بهداشت سالمت جهت پیشگیري از بیماري اهمیت بسیار زیادي دارد. -10
دسـتکش  مواد سفیدکننده و پاك کننده می توانند به پوست آسیب برسانند در هنگام کار با این مـواد بایـد از    -11

  استفاده نمود.
  استفاده از کاله لبه دار موجب پیشگیري از آسیب پوست در محیط کار باز می شود. -12
  ـ استفاده از وسایل حفاظت فردي و لباس مناسب سبب پیشگیري از بیماري پوست می گردد .  13
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  ـ خود درمانی بیماریهاي پوستی گناهی نابخشودنی است .  14
  اخذ کارت معاینه پزشکی موجب تشخیص زودرس بیماریها می شود .   ـ معاینات سالیانه و15

  ب ـ بیماریهاي تنفسی :
  دستگاه تنفس  

است که نقشی مهم و ویژه در زنده ماندن ما دارد . ایـن دستگاه از  از اندامهاي حیاتی و بسیار حساس دستگاه تنفس
وع داراي اهمیت می باشند . از جمله عواملی که قسمتهاي مختلف تشکیل شده است که هر کدام به تنهائی و در مجم

می تواند سبب ایجاد بیماري در دستگاه تنفسی گردد مواجهه با عوامل زیان آور مختلف نظیر گرد و غبار ، دود و مه ، 
  بخارات ، باکتري ، ویروس ، قارچ ، گرما و سرما و ... است . 

وبرو شدن با بعضی از عوامل ممکـن اسـت بالفاصله   سـبب ایجـاد   بیماري ریوي از زمان قدیم مورد توجه بوده است . ر
عارضه در دستگاه تنفس نگردد ولی ممکن است به مرور زمان منجر به بیماري غیر قابـل درمـان گـردد . عالئـم و نشـانه      

تواننـد بـر    هاي بیماري ریوي بستگی به محل فعالیت عامل بیماري در دستگاه تنفس دارد . مثالً عالئم عـواملی کـه مـی   
روي قسمت فوقانی مؤثر باشند می توانند شامل عطسه ، آبریزش ، خشونت صدا ، سرفه و احتماالً خس خس سینه باشـد  
. عالئم عواملی که بر روي قسمت تحتانی دستگاه تنفس مؤثـر هسـتند به شکل سرفه ،تنگـی نفـس ، سـر درد ، کـاهش     

زیـان آور محرك ممکن است تهدید کننده زنـدگی و باعـث ورم حلـق    تنفس پیشرونده است. روبرو شدن شدید با عوامل 
  شده و منجر به مرگ شود. از جمله سرطان ریه ـ برونشیتهاي مزمن ـ سل و سایر بیماریها .

  توصیه هاي بهداشتی براي پیشگیري از  بروز بیماریهاي تنفسی
روز را مشغول کار هستند و زمان زیـادي را در   بسیاري از زنان و مردان و بعضی موارد حتی کودکان ساعات زیادي از

محیط کار صرف می نمایند و ممکن است شرایط محیط کار و وسایلی که براي انجام کار از آنها اسـتفاده مـی شـود و یـا     
  :است نکات بهداشتی ذیل مراعات شودمواد موجود که شاغل با آن در تماس است سبب ایجاد بیماري شود. بنابراین الزم 

د عواملی مثل گردوغبار ، دود و مه و گاز یا کار با موادشیمیایی یا بخار آلوده ممکن است سبب ایجاد بیماریهاي وجو -1
  تنفسی و مزمن و حتی سرطان ریه شود .

حرارت خیلی زیاد ، محیط خیلی سرد ، کار در جاده هاي کوهستانی یا فضاهاي باز مـی توانـد موجـب گرمـازدگی،      -2
 پوستی یا سرمازدگی یا بیماري تنفسی شود.خستگی شدید ، جوشهاي 

 با معاینه قبل از شروع به کار میتوان فهمید آیا شغل انتخاب شده براي فرد مناسب است یا خیر. -3
 اگر فردي به بیماري واگیر مبتال باشد میتواند در محیط کار آن را به دیگران منتقل کند. -4
در شغلهائی که به موادغذایی مربوط می شـود کـار کنـد، ممکـن     اگر فردي که به بیماري واگیر یا انگلی دچار است  -5

 است بیماري خود را به مردم منتقل کند.
 بعضی از مشاغل می توانند بیماري یا حساسیت یک فرد را شدیدتر کنند. -6
اگر فردي براي انجام کاري مناسب نباشد هم به کارگاه و هم به جامعه لطمه می زند چون ممکن است حـوادثی بـه    -7

 ود بیاورد که زیانهاي جبران ناپذیري به دنبال داشته باشد.وج
 سالم سازي محیط کار و رفع اشکال آن می تواند سبب حفظ سالمت شاغل گردد.   -8
 کارفرما باید براي برطرف کردن عوامل زیان آور محل کار تالش کند . -9

 لی یکبار) معاینه شود.کارفرما باید ترتیبی یدهد تا شاغل به طور منظم از نظر سالمتی (حداقل سا -10
 رعایت اصول سالمت کار سبب حفظ و ارتقاء سالمت و سرمایه میشود. -11
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  ـ بیماریهاي مشترك بین انسان و دام12
  

  تب مالت
  

یک بیماري عفونی مشترك بین انسان و دام است که میکروب آن در اثر تماس با حیوانات و یا مصرف فـرآورده هـاي   
ه انسان منتقـل مـی شـود و بـه عنــوان بیمــاري شـغلی کـارگــران دام پـروري ، کارکنـان           آلوده دامی غیرپاستوریزه ب

کشتارگاهها ، قصاب ها و دامپزشکان محسوب میگردد . حیواناتی که معموالً می توانند نگهدارنـده ایـن بیمـاري باشـند ،     
  عبارتند از : گاو ، گوسفند و بز که تماس با آنها انسان را آلوده می کند.

یم بیماري در حیوان به صورت سقط جنین تظاهر می کنـد و عالیـم بیمـاري در انسـان عبارتنـد از : تـب کـه        عال
عصرها و شب افزایش می یابد ، عرق فراوان و خیـس کننده به خصوص شــب هنگـام ، لــرز ، سـردرد ، خسـتگی ، بـی       

اي شــکمی ، بـزرگ شـدن طحـال ،     اشتهایی ، بی حالی ضعف عمومی و کاهش وزن بـدن ، درد مفاصـل و کمـردرد هــ    
  افسردگی از عالیم مشخص این این بیماري می باشد.  

روز ممکن است طول بکشـد کـه بـه آن دوره     5تا  3از زمان آلوده شدن انسان به این میکروب تا زمان ظهور عالیم 
  نهفتگی می گویند.
  راههاي سرایت :

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

مصرف شیر حیوان و فرآورده هاي آن نظیر پنیر ، خامه ، کره ، بستنی و همچنـین آب ، میـوه هـاي مخلـوط بـا       -2
ریزه  مـی  شیر(شیرموز و شیرهویج) در صورتی که غیرپاستوریزه باشند و یا شیرینی هاي همراه با خامه غیــر پاسـتو  

 تواند بیماري را منتقل کنند.
 انتقال از راه سرسوزن آلوده و یا نیش کنه آلوده -3
 تنفس هواي آلوده به میکروب در آغل و اصطبل -4

  مراقبت و پیشگیري :
آموزش مـردم در مورد مصرف شیر بعد از جوشاندن به مدت (یک دقیقه پس از مشاهده حـالت جـوش همراه بـا بـه     -

  مصرف شیر و فرآورده هاي لبنی غیرپاستوریزه هم زدن) و عدم
 آگاه بودن مردم به طور عموم از راههاي انتقال و علی الخصوص کسانی که از نظر شغـلی در خـطر ابتـال قرار دارند.  -
افزایش آگاهی مردم در مورد اجتناب از تماس مستقیم با ترشحات و مواد آلوده دام ها ماننـد جنـین و جفـت سـقط       -

و احشا آلوده عدم استفاده از شیر این حیوانات، استفاده از وسایل حفـاظتی نظیـر دستکــش و ماسـک در هنگـام       شده
  تماس و یا معاینه دام .

اطالع به سرویس هاي دامپزشکی در صورت مشاهده سـقط جنـین در دام هـا و همکـاري جهـت اجـراي دسـتورات          -
  کاري به منظور واکسیناسیون دام هاي سالم گله.مأموران دامپزشکی در مورد دام هاي مبتال و هم

مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی در صورت مشاهده تعدادي از عالیم یـاد شـده فـوق و انجـام آزمایشـات الزم و در        -
هفتـه) بـه طـور مـنظم چـون در       8صورت مثبت بودن بیماري ادامه درمان طبق دستور پزشک (صورت کامل حـداقل  

، بیماري به طور قطع بازگشت نموده و درمان در مراحل بعدي بسیار مشـکل شـده و ممکـن اسـت      صورت درمان ناقص
  عوارض بیماري در تمام عمر باقی بماند.

روز در  45پرهیز شدید از مصرف پنیر تازه غیر صنعتی : ضمناً الزم است پنیرهاي تازه سنتی را حداقل بــه مــدت       -
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  داري شود و سپس مصرف کرد تا مصرف کننده به تب مالت دچار نشود.درصد نگه 17تا  13محلول آب نمک 
  

  »تب خونریزي دهنده «تب کریمه کنگو 
بیمــاري تب کریمه خونریزي دهنده کریمه کنگو بیماري ویروسی تب دار است که از حیوانات به انسان منتقـل مـی   

گوسـفند و گـاو)    ل می شود کنه هـا روي حیوانـات (  شود ، این بیماري در طبیعت اصـوالً از طریـق کنه نگهداري و منتق
مبتال به این بیماري در زمان خونخواري عامل بیماري را وارد بدن خود می کنند و بـا نـیش زدن انسـان آنـرا بـه انسـان       
حساس منتقل می کنند. بیماري در حیوانات عالمـت مـهمی ندارد و فقط ممکن است یک هفته ایجاد تب خفیفی بکنـد  

هیچگونه عالمتی نداشته باشد و دام کامالً سالم باشد . خطر انتقال بیماري به انسان در همان طول مـدت کوتـاه ،    و دیگر
  زمان ذبح حیوانات آلوده به دنبال تماس با پوست و ترشحات دام وجود دارد.

  عالیم بالینی بیماري :
سـت و عالیمـی ماننـد لـرز ، درد عضـالنی ،      مهم ترین عالمت بیماري تب ،  سردرد شدید است که از عالیم اصـلی ا 

گیجی ، درد چشم ، حساسیت به نور ممکن است وجود داشته باشد ، گاهی اسهال و شکم درد نیز دیـده مـی شـود و بـه     
طور کلی عالیمی نظیر آنفلونزا از عالیم اولیه هستند که بعداً خونریزي به آن اضافه مـی گـردد . خـونریزي نیـز از عالیـم      

ري است که ممکن است در همه نقاط بـدن و یا منافذ بدن اتفاق بیفتـد . خـونریزي از سـوراخ بینـی ، مقعـد ،      اصلی بیما
واژن و حتی ممکن است خونریزي به صورت خونریزي زیـر پوست در محل تزریق سرم و یا روي لثه یـا حتـی خـونریزي    

اشد و الزم نیست که حتماً یـک خـونریزي   هاي زیر پوست نقطه اي شکل باشد و گـاهی کشف آن توسط طبیب مشکل ب
وسیع باشد . بیماري در صورتی که شدید باشد و یا به موقع کشف و درمان نشود به مرگ منتهی می گـردد و در صـورتی   

  روز بیماري را سپري نماید معموالً به تدریج بهبودي پیدا می کند. 10که بیمار 
  راه هاي انتقال :

  این بیماري از حیوانات آلوده ، گزش کنه است . که انسان را مورد گـزش خود قرار دهد.ـال مهمترین راه انتقـ    -
راه دیگر انتقال تماس با ترشحات آلوده و الشه تازه دام آلوده به عامل بیمــاري است که ویروس در بـدنش وجـود       -

و هم چنین از راه مخاطی مثل دهان و چشـم  دارد و با تماس می تواند از راه پوست بریده یا ترك خورده یا داراي خراش 
  وارد بدن انسان سالم شود.

راه دیگر انتقال تماس انسان با ترشحات انسان بیمار است که از راههاي مهم انتقال بیماري است . به همـین دلیـل       -
خورد نمایند و این بیمـاران  نزدیکان بیمار بایستی در تماس با مبتالیان به این بیماري با رعایت کـامل مسایل حفاظتی بر

  بایستی در بخش ایزوله بیمارستان با وسواس کامل ایزوله شده و مراقبت شــوند و ترشحات آنان ضدعفونی و دفع شوند.
  مراقبت و پیشگیري :

و عدم مصرف گوشت هایی که ممهور به مهـر  »  گوسـفند و گـاو «جلوگیري از کشتار و ذبح غیربهداشتی حیوانات    -
  پزشکی نیستند.دام

استفاده از وسایل ایمنی و حفاظتی و شخصی مثل : چکمه ، دستکش و ماسک در شـرایطی که به دالیلـی کشـتار      -
و احتیاط کامل جهت جلــوگـیري از تماس ترشحات الشـه   در خارج از کشتارگاه صورت می گیرد.(مراسم خاص مذهبی)

  شست و شو و فاضالب دفع گردد. تازه با مخاطات بدن و پس از کشتار محیط کامالً
اجتناب از در دهان گذاشتن کارد آلوده به خون در زمان ذبح به منظور ادامـه کشـتار کـه معمـوالً عـادت قصـابان          -
  است.
ساعت پس از کشتار و جهت اطمینــان از ســالمت آن چــون در ایـن      12استفاده از گوشت کشتار شده حداقل    -

ن در دوره آلودگی بوده باشد به دلیل تغییرات اتفاق افتاده در الشه ویــروس از بـین مـی رود .    فاصله در صورتی که حیوا
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البته این زمان در مورد دل و جگر طوالنی تر از چنــد روز است که بهتر است در شرایط مناسب بهداشتی و با استفاده از 
  دستکش با برس مناسب خون هاي آن خارج و کامالً پخته مصرف شود.

  در صورت وجود بیماري در اطرافیان از نزدیک شدن به بیمار و تماس نزدیک اکیداً خودداري شود.   -
  

  سیاه زخم
سیاه زخم بیماري عفونی مشترك بین انسان و دام می باشد که معموالً بر پوست اثر مــی کنـد ، امــا ممکـن اسـت      

ـد. میکروب سـیاه زخم یک میکروب بسـیار مقـاوم بـوده و    دستگاه گوارش و یا دستگاه تنفسی را نیز تحت تأثیر قـرار ده
  می تواند سالیان سال در خاك زنده بماند و فعالیت کند.

  عالیم بیماري :
در سیاه زخم پوستی ، پوست در ابتدا حالتی شبیه به گزیدگی حشره داشته که بیشتر در دست و یــا گـاهی نیـز در    

در طی یک روز تا دو روز بـه تاول تبدیل مـی شـود . بعـد از پـاره شـدن       گردن و صورت همراه با خارش دیده می شود و
  تاول ، بافت ها از وسط از بین می روند و جاي آن زخم سیاه مشخصی باقی می ماند که معموالً بدون درد است.

  راههاي سرایت:
  ..در اثر تماس با حیوانات آلوده و یا فرآورده هاي آنها مانند : پشم ، پوست ، چرم و . -1
 تماس خاك آلوده با پوست آسیب دیده   -2
 استنشاق هواي آلوده که باعث سیاه زخم ریوي (تنفسی) می گردد. -3
 مصرف گوشت و اعضاي حیوانات آلوده. -4

  و پیشگیري : مراقبت
  آموزش بهداشت در مورد نحوه استفاده از پوست ، گوشت و پشم حیوانات. -1
 توسط اداره دامپزشکی   مایه کوبی حیواناتی که در معرض خطر ابتال هستند -2
 مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی روستایی یا شهري به محض مشاهده عالیم سیاه زخم جلدي . -3
مصـرف نکــردن گوشــت هـایی کـه     »  مصرف حیوانـات آلوده «جلوگیري از فروش پوست و گوشت حیوانات آلوده  -4

 خارج از نظارت دامپزشکی ذبح گردیده اند.
ا مصرف الشه دام هایی که ناگهان تلف شده اند و سوزاندن و دفـن بهداشتی این نوع الشه هـا  اجتناب از دستکاري ی -5

(در عمق مناسب همراه با ریختن آهک روي آن) باید دانست که بار کردن دام هایی کـه ناگــهان تلـف شـده انـد و      
باعث آزاد شدن میکـروب در   ممکن است علت آن ابتالء به بیماري سیاه زخم بوده باشد بسیار خطرناك است ، چون

 درمی آیند و سالها در محیط می مانند.» اسپور« محیط گردیده که بالفاصله به صورت مقاوم 
تهویه صحیح در کارخانه هایی که احتمال آلودگی دارند و کنـترل گرد و خاك آنهـا ، اسـتفاده از ماسـک و وسـایل      -6

 حفاظتی در کارخانجات پشم ریسی و قالیبافی .
 درمان کامل در بیماران و مصرف دارو طبق دستور پزشک و تا آخرین روز درمان به طور مرتب انجام  -7
همکاري با اکیپ هاي مرکز بهداشت و مرکز بهداشتی درمانی و اداره دامپزشکی کـه جهـت بررسـی و اقـدامات الزم      -8

 نظیر واکسیناسیون دام ها مراجعه می کنند.
  ی (ذبح قاچاق یا غیر بهداشتی)عدم مصرف گوشت خارج از نظارت دامپزشک -9

البته دو فرم گوارشی و ریوي سیاه زخم بسیار خطرناك تر از نوع جلدي آن می باشد که اولی با خوردن گوشـت  توضیح : 
  % موارد آن منجر به مرگ مـی شود.50آلوده به سیاه زخم با عالیم گوارشی تظاهر می نماید و حدود 

% مـوارد  100تا  90ي با تنفس عامل بیماري در ریه ایجاد ضایعات نموده و سریعاً در در نوع دوم یا ریوي معموالً بیمار
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  منجر به مرگ می گردد .
  بیماري کیست هیداتید

یک بیماري عفونی مشترك بین انسان و حیوان است که عامل آن تخم کرم نواري کوچکی است کـه در روده باریـک   
وجود دارد . تخم این کرم پس از ورود به بدن انسان در یکـی از اعضـاي   سگ ، روباه ، شغال و بعضی گوشتخواران وحشی 

بدن عمدتاً : کبد و ریه و مغز و طحال و سایر نقاط مختلف بـدن جـایگزین شده و پس از مدتی تبدیل به کیست هداتیـد  
ك هیداتیـدوز را ایجـاد   میگردد که بر اثر گذشت زمان و تکثیر در آن عضـو اختـالل ایجـاد کرده و بیماري بسیار خطرنـا 

  مینماید.
  راههاي سرایت:

انتقال از طریق خوردن تخمهاي آلوده کننـده اي کـه در آب ، سبزیجات در مزارع و مواد غذایی کـه توسـط مـدفوع    
حیوانات بیمار آلوده شده اند و یا از طریق دستهاي آلوده به مدفوع سگ و یا هنگام تماس با سگ آلوده و نـوازش آن و یـا   

  ازمی که به مدفوع سگ آلوده شده اند ، اتفاق می افتد.لو
مسأله مهم در این است که خود سگ و یا گوشتخواران وحشی با خوردن جگر و یا ریه گوسفندان آلـوده بـه کیسـت   

  به این بیماري آلوده شده و در نتیجه تخم آن را دفع میکنند.
آلوده به کیست و انهدام صحیح آنهـا بـه گونــه اي کـه در     به همین دلیل جمع آوري ضایعات کشتاري و یا اندامهاي 

  دستـرس گوشتخواران اهلی و وحشی قرار نگیرند در کنترل و جلوگیري از اشاعه این بیماري بسیار مؤثر است.
  :پیشگیريمراقبت و 

  جمع آوري و از بین بردن سگهاي ولگرد که عمدتاً در اطراف کشتارگاهها تجمع می نمایند.     -
  جلوگیري از کشتارهاي غیر بهداشتی و انجام کشتار در کشتارگاههاي بهداشتی     -
معاینه دامهاي ذبح شده توسط کارکنان دامپزشکی و انهدام ( سوزاندن و یا دفن بهداشـتی ) اندامــهاي آلـوده بـه        -

  کیست از قبیل کبد و ریه و ...
کارکنـان کشـتارگاه ، قصـاب هـا و ... در مــورد اهمیـت       آگاهی یافتن مردم و علی الخصوص اصناف مرتبط مانند    -

  شستشوي دستها با آب و صابون قبل از تهیه و مصرف غذا
پـاك کـــردن و ضـد عفـونی      آموزش به مردم خصوصاً زنان خانه دار و کارگران رستورانها در مورد سـالم سـازي (     -

زدایـی بـا استفاده از مـواد ضـد عفـونی کننـده مجـاز ـ       انگل زدایی با استفاده از مایع ظرفشویی ـ گند   -کردن اولیه 
  ) سبزیجات ، شستشو و ضد عفونی میوه جات. شستشوي نهایی با آب سالم

) و دادن داروي ضد انگل زیر نظر دامپزشکی بـه   خانگی و یا غیر خانگی آموزش مردم در مورد عدم تماس با سگ (   -
  صورت مستمر 
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  دگانمبارزه با حشرات و جون - 13
  

  سوسک : -1
تعدادي از حشرات به دلیل نیازهاي زندگی خود در محل هاي زندگی انسان ها زندگی می کنند و ارتبـاط نزدیکـی   
با آنها برقرار می نمایند که سوسکها (سوسري) از آن جمله هستند و به دلیل نیازهاي خاص خود تقریباً در اکثـر منـاطق   

این حشره از همه مواد قابل هضم موجود در محیط تغذیه مـی کنـد و در انتقـال    مسکونی و اماکن عمومی دیده میشوند. 
  بیماریها نیز نقش عمده اي دارد.

  اهمیت عمومی و بهداشتی سوسک:
امروزه سوسک ها از آفات بسیار مهم اماکن مختلف به شمار می آیند این حشرات در منازل ، ادارات یـا امـاکن دیگـر    

، آب پناهگاه و گرما با انسان شریک میشوند . آنها در اماکن داخلی در تمـام طـول ســـال     تخم ریزي می کنند و در غذا
فعالنـــد. سوسک ها هر نوع غذا یا نوشیدنی انسانی و حیوانی ، مواد گیاهی و حیوانی ، چرم ، چسب کـــاغذ دیــواري و   

سل و یـا مـدفوع بیمـار اســهالی مـی خـورد و       ... را می خورند. وقتی در نظر بگیرید که سوسکی از خلط مریض مبتال به 
دست و پا و بدنش به آن آلوده میشود و بعد به آشپزخانه راه پیدا می کند و روي ظروف غـذا غـذاخوري و موادغـذایی راه    

  میرود اهمیت موضوع بیشتر درك میشود.
اشـت محـیط ، شـرایط    در جوامع پیشرفته این حشرات معموالً به عنوان عالمـت مهمـی در پـایین بـودن سـطح بهد     

اجتماعی و اقتصادي به شمار می روند . عالوه بر این وجود سوسک هـا در آشـپزخانه ، حمـام ، رسـتوران ، بیمارسـتان و      
سایر اماکن می تواند موقعیت اجتماعی و اقتصادي این مکانـها را در نظـر مـردم پـایین آورد . ایـن حشـرات از چنـد راه    

  اندازند :سالمت انسان را به خطر می 
از این راه هم باعث انتقال بیماري می شوند و هم باعث خسارت مـالی بـه صـاحب     موادغذایی را آلوده می کنند ( -1

  کاال میگردند.)
 بوي بدي تولید می کنند. -2
عوامل بیماریزاي موجود بر روي قسمتهاي مختلف بدنشان را به انسان منتقل می کنند که این مسئله مهمتـرین   -3

 ن حشره می باشد.اثرات سوء ای
 گاهی اوقات ممکن است گزشهاي ضعیفی خصوصاً در بین انگشتان کودکانی که به خواب رفتـه اند انجام دهند. -4
 ترشحات و پوسته هاي ناشی از تعویض جلد سوسک باعث ایجاد حساسیت میگردد. -5
 است.آیند دیگر سوسک ها از اثـرات ناخوش ترس از وجود سوسریها در بین ساکنین منازل و آپارتمانهاي آلوده  -6

  انتقال عوامل بیماریزا :
اهمیت بهداشتی سوسک ها از یک طرف به علت وجود آنها در خانه ، مغازه ، انبارهاي مواد غذایـی ، آشپزخانه هـا و  

عوامـل   بخشهاي تهیه مواد غذایی و از طرف دیگر حضور آنها در فاضالبها و سطلهاي زباله می باشد لذا آنها قادر به انتقال
بیماریزا از یک محل به محل دیگر می باشند به این ترتیب بعضی ویروسها ، تخم انگل ها ، میکروبها و قارچهاي بیمـاریزا  

  را به انسان منتقل می کنند.
  مبارزه با سوسک و مراحل آن :

  الف ـ شناسایی محل
کــدام قسـمتها امکــــان     ابتدا باید مشخص کرد که محل اصلی آلودگی و زیـاد شـدن سوسـک کجاسـت و در   

تـخـم ریزي این حشره وجود دارد . بررسـی نمـودن شـکافهاي موجـود در گوشــه کنــار سـاختمان بــه خصــوص در          
محلـهاي گـرم و مرطـوب مثــل دستشـوییها ، آشـپزخانه هـا ، مســتراح ، حمـام ، زیرزمیـــن ، اطـــراف قرنیزهـــا ،          

  اطـراف عـایـق بنـدي فرهـا ، یخچالـها و وسـایل فرسـوده ، پشـت موتورهــايکــــنـار چهارچوب درها و پنجـره ها . 
دستگاهها که معموالً داراي حرارت بیشـتر است بخصوص در هنگام شب که سوسک ها فعـال هسـتند مـا را بـه 
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  یـافـتن محل اصلی تخم ریزي این حشره یاري و مبارزه با آن را آسان میسازد .
سوسک ها از پناهگاهایشان و پی بردن بـه مــیزان آلــودگی محـــل مــی تـوان از یـــک         براي بیرون کشیدن

اسپري که داراي نوعی حشره کش بنام پیرتروم است استفاده نمود زیرا ایـــن ترکیبـات مـی تواننـد سوسـک را      
می توانـد مـا را    جلب کرده و از پناهگاههایشان بیرون بکشند . وجود کپسول تخم ، پوسته بدن و مدفوع آنها نیز

  به محل اصلی آلودگی راهنمایی کند.
  ب ـ تعیین نوع سوسک  

براي موفقیت بیشتر براي مبارزه با سوسک تعیین نوع آنها الزم است. سوسک هایی که بـه محـیط انسـانها    
وارد میشوند و از نظر بهداشتی اهمیت بیشتري دارند عبارتند از سوسک آلمـانی و سوسـک آمریکـایی ، سوسـک     

رقی ، سوسک استرالیایی ، سوسک اثاثیه یا نوار قهوه اي. سوسک آلمانی از مقـاومترین نـوع سوسـک هاسـت .     ش
نـوزاد   48تــا   14کپسول تخم سوسک ها تقریباً شبیه لوبیا قرمز است و از هر یک تخم بسـته بـه نـوع سوسـک     

  بیرون می آید.
  انواع مبارزه :

  مبارزه فیزیکی ـ بهسازي محیطالف ـ 
  بارزه شیمیایی ـ سمپاشی  مب ـ 

  الف ـ بهسازي محیط  
بهسازي محیط اساسی ترین راه مبارزه با سوسک ها است که در این روش الزم است پناهگاههـاي سوسـک را از   

  میان برداریم. براي اینکار باید:
  چهارچوب درهاي فرسوده عوض شود. -1
ره با سیمان یا مصـالح دیگـر سـاختمانی    کلیه شکافهاي دیوار ها ، کف ، سقف ، درزهاي بین پله ها و غی -2

دقیقاً گرفته شود. بندکشی بین کاشیها ، بین دیوار و کف و حاشـیه اطـراف قرنیـز هـا تجدیــد شــود .       
 اینکار مانع بیرون آمدن نوزاد سوسک از تخم هایی است که در شکافها گذاشته شده است.

 ع بهداشتی زبالهرعایت نظافت و بهداشت ساختمانها ، جمع آوري و حمل و دف -3
 جلوگیري از ریخت و پاش مواد غذایی -4
پوشانـــدن مجاري فاضالب با توري مناسب و اسـتفاده از تـوري ریـز در مدخــل هواکــش فاضـالب و        -5

 دهانه لوله هاي فاضالب و ...
  ) سمپاشی مبارزه شیمیایی (

زه با سوسک پرداخــت کــه   با استفاده از سموم حشره کش نیز می توان به عنوان اقدام تکمیلی به مبار
به روش محلول پاشی ، گردپاشی ، طعمه گذاري و ... انجام میشود. براي انتخاب سـم و نحـوه و زمـان سمپاشـی     

  بهتر است با مراکز بهداشتی (واحد بهداشت محیط) مشاوره نمود.  
  مگس خانگی   -2

گفتـه میشـود. ایــن مگــس     این مگس معموالً در اماکن انسانی دیده میشود و به آن مگس کثیف نیـز  
انسان را نمی گزد اما به علت انتقال عوامل بیماري زا توسط دست و پا و بدن خود از مدفوع یـا حیوانـات مــرده  

  به مواد غذایی یا اماکن تهیه مواد غذایی از نظر بهداشتی داراي اهمیت زیاد است.
  مبارزه با مگس خانگی  

 وراخهاي تهویه نصب توري روي پنجره ها ، درب ها و س -1
 بکار بردن پشه بند روي تختخواب و گهواره بچه -2
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 کشتن مگس ها توسط مگس کش دستی یا کاغذهاي چسبنده   -3
 تمیز نگه داشتن توالت و پوشانیدن آن بعد از استفاده -4
 نگهداري زباله در زباله دان درب دار   -5
 پوشانیدن مواد غذایی یا نگهداري آنها در ظروف سربسته -6
 ن مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذاییتمیز نگه داشت -7
 احداث توالت هاي بهداشتی به منظور پرهیز از استفاده از فضاي آزاد بدین منظور -8
 جمع آوري مرتب زباله و دفع بهداشتی آن -9

 دفع بهداشتی لجن و فاضالب   -10

  پشه ها -3
ر انسان و سایر پسـتانداران و  پشه ها از مهم ترین حشرات خونخوار هستند که باعث ایجاد مزاحمت و بیماري د

پرندگان میشوند در مناطق دور از دریا ، مزارع برنج و زمین هاي مرطوب ، پشه هاي زیادي تولید میشوند و هر سـاله  
باعث بوجود آمدن مشکالتی میشوند. گودالهاي آب ، ظروف آبخوري پرندگـــان و قوطـی هاي خـالی و السـتیکهاي   

  بسیار خوب براي زادولد پشه ها در شهرها هستند.کهنه اتومبیلها از محلهاي 
  اهمیت پشه ها از نظر بهداشتی

  پشه هاي ماده می گزند و خون را می مکند. -1
در محل گزش سوزش و خارش ایجاد می شود و ممکن است باعث انتشـار بیماریهـاي مختلـف     -2

 ) نیز بشود. (مثل پشه ماالریا

  مبارزه با پشه ها در اماکن
ـــل هاي تخم ریزي پشـه از قبیـل آبهـاي راکــد ، پوشـاندن درب مخـازن ذخیـره آب ،        از بین بردن مح

  زهکشی و از بین بردن آبراهه هاي پشت بام، تعویض ظروف آب مصرفی دامها و گلدانها و غیره بطور روزانه .
  اقدامات پیشگیري

ها و پنجـره هـا و   خوابیدن در توري پشه بند و بکار بردن دورکننده حشرات ـ نصب توري بر در   -
  هواکش ها

  پوشانیدن روي آبهاي راکد ، چاه، دستشویی و مستراح و غیره با نفت پاشی روي آنها  -
  مبارزه با پشه در اطراف اماکن

  زهکشی آبهاي راکد از قبیل گودالها و چاله ها و ...  -
  جلوگیري از جمع شدن آب هرز اطراف منابع آب    -
هاي کنسرو و حلب هاي خـالی بطوریکـه در آنـــها آب جمـع      سوراخ کردن و بریدن قوطی  -

نشود ، بریدن الستیک هاي کهنه موقع دورانداختن و قراردادن آنها بنحوي که آب در آن جمـع  
  نشود ، پر کردن چاله هاي زمین و درختان که در آنها آب جمع میشود.

  جمع شود.جمع آوري اشیاء اضافی که ممکن است بنحوي آب باران در آنها   -
  نفت پاشی یا روغن پاشی سطح آبهاي راکدي که نمی شود آنها را زهکشی کرد.  -
  جایگزین کردن انباره هاي توالت به چاه جاذب    -
  گرفتن درز و شکاف مخازن فاضالب و نصب توري بر روي هواکش آنها  -

  ساس  
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ار را هنوز می تـوان در کشـورهاي پیشـرفته    ساس تختخواب قرن ها با انسان در ارتباط بوده است این انگـل خونـخو
  خصوصاً در نواحی فقیرنشین مشاهده کرد. اهمیت بهداشتی اصلـی آنها خـارش و آزار و اذیت ناشی از گزش است.

ساس ها شب تغذیه می کنند و در طول روز درون درزها و شکاف ها پنهان می شـوند مخفیگاهــهاي ایـن حشـرات     
جعبه ها ـ فضاي زیر ستون ها ـ قسمت هایی از کاغذ دیـواري کـه از دیـوار جـدا شـده         شامل درزهاي تشک ها ـ شکاف 
  باشد ـ قاب عکس ها و ... است.  

  اهمیت بهداشتی ساس
  ساس بدن را می گزد و خون را می مکد.  -
  گزش آن باعث خارش ، تورم و التهاب میگردد.  -
  بوي نامطبوع ایجاد می کند.  -
  را مختل می کند.خواب و آرامش انسان   -

  مبارزه :
  اقدامات پیشگیري :

  از ورود اتفاقی ساس به اماکن از طریق لباس ، ملحفه ، جعبه ها ، مبل و صندلی و چمدان و ... جلوگیري شود.  -
  از لباسها و رختخواب افراد دیگر استفاده نکنید.   -

  کاهش آلودگی :
  به و تکان دادن ساس ها را از آنها جدا کنید.وسایل آلوده را از محل خارج کرده و با زدن ضر  -
  روي وسایل فلزي و قاب عکس ها با ریختن آب جوش میتوان ساس ها را جدا کرد.  -
  از سموم مناسب براي سمپاشی مخفیگاه آنها استفاده کنید.  -

  شپش
د امـا شـپش سـر    شپش بدن یک انگل خارجی خونخوار بدن انسان است شپش سر و بدن تقریباً شبیه به هـم هسـتن  

بیشتر روي پوست سر و شپش بدن بیشتر روي بدن یا لباس دیده میشود. شپش بدن معمـوالً در شـرایط غیربهداشـتی و    
  ازدحام جمعیت میتواند شیوع یابد.

شپش بدن می تواند بیماري تیفوس ، تب خندق و تب راجعه را انتقال دهد. به غیر از انتقـال بیمـاري ، شـپش بـدن     
عث حساسیت شدید پوستی گردد که از مشخصات آن بروز تورم خفیف و دانـه هاي قرمز در اطـراف محـل   ممکن است با

  گزش می باشد.
برخی از افراد نسبت به مواد تزریق شده از طریق گزش شپش حساسیت دارنـد ممکـن اســت پوســت بـدن در اثـر     

  هجوم شپش کنده شده و باعث بروز زردزخم یا اگزما گردد.
  ترلراههاي کن

  تعویض متناوب لباس   -
  شستشوي لباسهاي آلوده در آب خیلی گرم یا خشکشویی کردن آنها    -
  استفاده از لوسیون ها و شامپوهاي ضد شپش     -

  شپش سر
شپش سر ظاهر و رفتاري تقریباً شبیه به شپش بدن دارد اما محدود به پوست سر می باشـــد. شــپش سـر مشـکل     

مبتال بوجود می آورد اگرچه ممکـن اسـت منجـر بـه خـارش و ایجـاد آلـودگی ثانویـه در اثـر           بهداشتی خاص براي افراد
  خراشیدگی پوست شود. ولی تأثیرات مهم و منفی آن احساس خجالت زدگی در محیط اجتماعی است.

  کنترل آلودگی  



 

 62 

  درمان انفرادي با استفاده از شامپوهاي ضدشپش   -
  امکان  جدا کردن تخم شپش از موها در حد   -
لباس ـ کاله ـ شانه ـ بالش و ...) یکـــی از مــهمترین کارهـا در کنتـرل       رفع آلودگی از لوازم شخصی فرد بیمار (   -

  شپش سر درمان هـم زمـان کلیـه اعضـاء مبتـال در یـک خانواده است . بـراي جلوگیري از مبتال شدن به شپش :
  در مورد سر :

  مرتباً موها شسته شوند.   -
  از وسایل شخصی دیگران استفاده نشود.   -

  در مورد بدن :
  بدن را تمیز نگه داشته مرتباً حمام کنند و لباسهاي تمیز بپوشند.   -
  وسایل خواب مرتباً شسته شوند.   -
  لباس و وسایل خواب هر کسی مخصوص به خودش باشد.   -

  براي رهایی از شپش اقدامات زیر را می توان انجام داد :
  سر :در 

  با شانه ریز مرتباً موها شانه شوند و با دست شپش و تخم شپش را از سر جدا کنید. -
مخلوط نفت با روغن نباتی (به نسبت یک به یک) به موهاي آلوده مالـیــده شــود ســپس بــا یــک       -

  حوله روي آن را بپوشانید یک ساعت بعد شستشو دهید.
  در بدن :

  و صابون شسته و بجوشانید.  ملحفه و لباس ها را با آب    -
  وسایل خواب و لباس ها را در محل سرد مدت یکماه نگهداري کنید.   -
  درجه ضدعفونی کنید. 70لباسها را با حرارت    -
  روي محل گزیدگی شپش را نخارانید چون ممکن است موجب بیماري شود.   -
  د.از اتوي داغ براي لباس ها بخصوص درز لباسها استفاده کنی   -

  موش :
  موش از جمله جوندگانی است که از دو جنبه داراي اهمیت است.

از نظر اقتصادي : خسارت موش به مـزارع ، محصوالت کشاورزي و مواد غذایی ، از بین بردن و ضــایع نمـودن   الف : 
  می آورد. کاال و اشیا ، کابل هاي برق و تلفن و ایجاد آتش سوزي هر ساله میلیون هـا تومـان خسارت به بار

  از نظر بهداشتی :ب : 
روي بدن موشها کک وکنه هاي ریز زندگی می کنند که انتقـال دهنـده طـاعون ، تیفـوس        -

  موشی و برخی از مسمومیت هاي غذایی به انسان است.
  فضله موش غذا را آلوده میسازد.   -
  نتقل سازد.موش می تواند بیماري یرقان یا ادرار خونی را از طریق ادرار خود م   -
  گازگرفتگی موش ممکن است منجر به انتقال بیماري تب گازگرفتگی موش شود .   -

  راههاي مبارزه :
براي مبارزه با موش مؤثرترین راه بهسازي محـیط اسـت . راهــهاي دیگـري از جملـه اسـتفاده از سـموم ، تـلـــه ،        

تـه شد بهترین و مؤثرترین روش بهسـازي محـیط اسـت.    استفاده از دشمنان طبیعی آنها وجود دارد ولی همانطور کـه گف
موش براي تولید مثل و زیاد شدن جمعیت احتیاج به غذا ، آب و پناهگاه دارد در صورتیکه با سالمسازي محیط شـرایط را  
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ایـن  طوري نامناسب سازیم که موش به این سه عامل دسترسی نداشته باشد ، بزرگترین گام را براي پیشگیري و مبارزه با 
حیوان موذي برداشته ایم بنابراین بهسازي محیط یعنی نامناسب نمودن محیط براي جلب و تکثیر مـوش کـه مـؤثرترین    

  روش براي مبارزه است. بدین منظور اقدامات زیر توصیه میگردد:
  زباله در ظروف سربسته نگهداري شده و به موقع دفع گردد. -1
 خورده آهن یا شیشه مسدود گردند.میلیمتر با سیمان و  6سوراخهاي بزرگتر از  -2
 سانتی متري پالستیک صیقلی در پایین پنجره ها نصب گردد. 10یک نوار  -3
 شاخه درختهایی که خیلی نزدیک به سقف اماکن است بریده شود. -4
 اطراف اماکن کامالً تمیز و خالی از وسایل اضافی باشد. -5
 ري مواد غذایی براي جلوگیري از ورود موش مجهز باشد.ساختمان انبارها ، رستورانها ، مغازه ها و محلهاي نگهدا -6
مجاري فاضالب و آبهاي سطحی و کابلهاي برق داراي حفاظهـاي مناسـب باشـند تـا از ورود مـوش بـه امـاکن         -7

 جلوگیري شود.
 سوراخهایی که به سیستم فاضالب و هواکشها منتهی میشود داراي حفاظ مناسب باشد. -8
 درستی انجام گیرد. جمع آوري و حمل و دفع زباله به -9

 مواد غذایی در شیشه ها و قوطی ها و پیت هاي کامالً دربسته نگهداري شوند. -10
 از نشت آب جلوگیري شود و شیرهایی که چکه می کند تعمیر گردند. -11
 ماه یکبار جابجا گردند. 2گونی هاي غالت روي پایه قرار گیرد و هر  -12
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  ایمنی و انضباط در محل کار -14
مغازه ، کارگاه و فروشگاه باید انضباط و ایمنی محل کســب را تــأمین نمـود. عــدم رعــایت نکـات       در محل اعم از 

  ایمنی و انضباط ممکن است موجب خسارت هاي بهداشتی ـ اقتصادي براي صاحب کسب گردد.
 منظور از انضباط محل کسب این است که هر چیزي محل مشـخص و مخصـوص خـود را داشته باشد و اشیاء دسـت 
گیر و زاید از محل کسب خارج گردد و هرچه انضباط در محل کار بهتر رعایت شـود سرعت انجام کار بیشتر مـی شـود و   
کار به نحو مطلوب تري انجام می گیرد. براي اینکه انضباط محـل کسـب را به خوبی رعایت کنیم باید به موارد زیر توجـه  

  داشته باشیم .
  الف) رعایت انضباط محل کسب :

مغازه و نوع کسب و حجم کاال در مغازه قفسه نصب گردد و فاصله طبقه تحتـانی قفسـه ها تـا  با توجه به مساحت     -
  سانتی متر و قفسه با ارتفاع مناسب به دیوار نصب گردد. 20کف زمین حدود 

شـود . مثـــالً مـواد     در چیدن مواد قابل فروش در مغازه باید سعی شود کاالهاي همگن در کنـار همدیگر چیـده    -
  غذایی در یک قسمت از مغازه و مواد دیگر مانند شوینده ها در قسمت دیگر چیده شود.

براي اینکه محل کسب خودمان را همیشه خلوت نگه داریم باید سعی نماییم تا اشیاء اضافی مـانند کارتن خـالی و     -
  ماییم.شیشه هاي اضافی ، قوطی خالی را بالفاصله از مغازه خارج ن

  مواد غذایی فاسد شدنی را حتماً باید در یخچال نگه داریم.   -
در پایان هفته باید محل کسب خود را مورد بازدید و بررسی قرار دهیم و چنانچـه مــواد اضـافی وجـود دارد از مغـازه      

  اصول انضباط و ایمنی آن توجه کنیم. خارج کنیم و به طور کلی به
  انبار : ب) رعایت انضباط محل کسب در

در انبارهاي مواد غذایی بحث ایمنی از اهمیت بیشتري برخوردار است ، به دلیل اینکه مقادیر زیادي از مـواد در انبـار   
  نگهداري می گردد. لذا باید چندین اصل کلی را جهت انضباط انبارداري رعایت نماییم.

سـانتی متـر فاصـله     20پالت ها باید تا کـف زمـین    در انبار براي چیدن کاال حتماً باید از پالت استفاده گردد و   -
  داشته باشند و فاصله جانبی آنها تا دیوار رعایت گردد.

چیدن مواد در انبار و نصب پالت ها باید به گونه اي انجام گیرد که راه هاي عبور خاص جهت رفـــت و آمـــد      -
  نجام شود.در انبار وجود داشته باشد و دسترسی به مواد انبار شده ساده ا

در انبار باید کاالهاي مشابه و همگی در قفسه هاي مجزا چیده شود و جنس در انبار جابجا شــود بــه گـونــه       -
اي که هر جنس که وارد انبار می گردد در هنگام خروج به زمان ماند آن در انبـار توجـه شـود و بـه نوبـت از انبـار       

  خارج گردد.
ارت مخصوص تهیه و در قفسه مربوط نصب تـا محــل و جایگــاه هــر کــاال در     باید سعی شود براي هر کاال ک   -

  انبار مشخص و دسترسی به آن آسان باشد.
رعایت مـــوارد ایمنی در محیط کار نیـز از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت و صـاحب مکــان کســب بایـد          

میت میگـردد ماننـد لغزیـدن ،    توجــــه خاص به عواملــی از محیــط کـار خـود کــه موجــب ایجــــاد مصـدو       
  سرخوردن ، افتادن ، برخورد با اشیا و آتش سوزي داشته باشد.

  رعایت نکاتی که در زیر آمده در ایمنی محل کسب بسیار مؤثر می باشد :
  چیدن مرتب و در حد مجاز کاال روي همدیگر .   -
  زندگی و سقوط شود.  جنس کف مغازه نباید در حدي صیقلی باشد که اندك آلودگی موجب لغ   -
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  مواد چربی و آلوده کننده در محلی مناسب نگه داري شود تا موجب آلودگی سایر اجناس نگردد.   -
در صورت وجود مواد شوینده و شـیمیایی ، آنهـا را در محــل خنــک نگــهداري کنیـد تــا در آنهـا واکـنش            -

  شیمیایی انجام نشود.
  ازه کافی ، در محل مناسب از محل کار نصب گردد.وسایل آتش نشانی مناسب و به اند   -
  در پایان روز کف محل کار را بشویید تا موجب لغزندگی براي مراجعین نگردد.   -
  کاالي سنگین وزن را باید در ارتفاع پایین نگهداري کنید تا از خطر سقوط جلوگیري گردد.   -
  کنید.از چیدن کاال در پله ها و راهروها جداً خود داري    -
  براي برداشتن اشیا از قفسه ها باید از چهارپایه و نردبان مناسب و مطمئن استفاده نمود.   -

  انشاا... با رعایت موازین بهداشتی بتوانید امنیت محل کسب خود را تأمین کنید.
  آتش سوزي

یـا افـرادي را در چنـد     آتش سوزي از حوادثی است که هر لحظه ممکن است اتفاق بیفتد و بر اثر آن جان و مال فرد
ساعت بر باد دهد . ممکن است بعضی ها تصور کنند که همیشه از خطر آتـش سـوزي در امــانند و دلیلشـان ایـن اسـت    

  که تا کنون دچار آتش سوزي نشده اند که این طرز فکر اشتباه است.
یشــرفت تمــدن بشــر نقـش     همانطور که می دانید کشف آتش یکی از مهم ترین کشفیات انسان می باشد که در پ

مؤثري داشته است و پس از آنکه بشر آتش را مهار کرد از آن استفاده هاي فراوانی شده است . آتـش خـدمت بزرگـی بـه     
بشر کرده است همانند تهیه غذا ، پوشاك و کمک به ایجاد وسایل ساختمانی ، حمـل و نقـل ، ضدعفونی ، از بـین بـردن   

بشري . ولی باید متذکر گردید که براي اسـتفاده مفید از آتش باید آن را مهـار کـرد زیـرا     میکروب ها و اکثر ساخته هاي
همان قدر که آتش می تواند در خدمت انسان باشد اگر مهار نشود بزرگترین دشمن انسان است و حتی مـی توانـد باعـث    

د نیاز آتـش را مهـار نمـوده و از آتـش سـوزي      نابودي انسان شود. پس بشر راههایی را باید بیاموزد تا بتواند در مواقع مور
  جلوگیري کند.

براي اینکه انسان بتواند آتش را مهار کند باید عوامل به وجود آورندة آن را بشناسد ، به طـور کلـی سـه عامـل بـراي      
  ایجاد یک آتش سوزي مورد نیاز است که عبارتند از :

  هوا -3  حرارت یا شعله   -2  ماده آتش گیرنده   -1
  سه عامل را مثلث آتش گویند. که این

  ماده آتش گیرنده : -1
  مواد در طبیعت اصوالً به دو دسته تقسیم می شوند :

  مانند خاك رس ، ماسه ، سنگ ، خاك ، خاکستر و ...الف) غیر قابل آتش گیري : 
  مانند چوب ، زغال ، نفت ، بنزین و گازب) مواد آتش گیر: 

آتش گیر اگر حرارت کافی به آن ماده برسد آتش سـوزي شـروع مـی    بر حسب نوع ماده حرارت یا شعله :   -2
شود . حـــال این حرارت می تواند به صورت شعله کبریت ، فندك ، سـیگار و یـا بـه وسـیله بـرق و یـا گرمـاي        

  غیرمستقیم ایجاد شود.
اد آتـش سـوزي   یکی از سه عامل مهم در آتش سوزي هوا می باشد. به صورتی که اگر هوا نباشد ایجـ  هوا :  -3 

  ) بهتر می سوزد. چوب ، نفت و ... غیرممکن است و هرچه هوا بیشتر باشد ماده آتش گیر (
  طبقه بندي آتش:  

  آتش را به چهار دسته طبقه بندي کرده اند که بر حسب طبقه آن روشن ، خاموش کردن آن نیز فرق می کند:



 

 66 

د ، مثل : آتش سوزي با چوب ، پارچـه و السـتیک   آتش هایی که بعد از سوختن از خود خاکستر به جا می گذارن -1
  می گویند. Aکه آن را طبقه بندي 

آتش هایی که از سوختن مایع قابل اشتعال مانند نفت و بنزین و گازوئیل به وجود می آینـد و از خـود خاکسـتر     -2
 می گویند. Bباقی نمی گذارند که آن را طبقه بندي 

 می گویند. Cند دینام موتور را طبقه آتش هاي ناشی از برق یا وسایل برقی مان -3
 می گویند. Dآتش سوزي ناشی از فلزات مانند گداختن فلز که آن را  -4

در بحث آتش سوزي موضوع پیشگیري از بروز آتش سوزي خیلی مهم است و کلیۀ دستورات ایمنـی را بایـد رعایـت    
  کرد تا آتش سوزي به وجود نیاید که این دستورات عبارتند از :

  منی مربوط به ساختمان :اصول ای
از ابتداي شروع کارهاي ساختمانی باید مقاومت کافی در مقابل آتـش سـوزي در نظر گرفتـه شـود ماننـد جـنس        -

  ساختمان ، شکل ساختمان ، فاصله ساختمان هاي دیگر و ...
  موارد بسیار مهم است.جمع آوري و دفع ضایعات و رعایت اصول و نظم و انضباط در محیط کار و زندگی یکی از    -
ی بر حسب نوع کار و کارگاه و مغازه مانند تهویه مناسـب ، اسـتفاده از وسـایل ضـد آتـش و      نصب تأسیسات ایمن   -

  ایجاد حفاظ.
ت کـه بایـد در مخـازن سربسـته و     تند. مــانند نفـ  ردن موادي که قابل اشــتعال هسـ  چگونگی نگهداري و انبار ک   -

  مطمئن باشد.
  ی روشنایی و گرمایش و سرمایش مغازه باید دقت الزم شود.در سیم کش   -

  حال اگر به دلیلی در محیط کار یا منزل شما آتش سوزي اتفاق افتاد وظیفه شما چیست ؟
یکی از راههاي مهم جلوگیري از گسترش آتش و خاموش کردن آن روش سرد کردن و یا در حقیقـت از بـین بـردن    

  ی باشد.  حرارت و شعله آتش به وسیله آب م
یکی دیگر از کارها خفه کردن هوا یعنی قطع هوا به آتش است. با پاشیدن ماسه ، خاکسـتر ، خـاك و کپسـول آتـش     

  نشانی و یا گذاردن پتوي خیس بر روي آتش این کار امکان پذیر است.
  نرسیدن ماده آتش زا به آتش :

زي خاموش مـی شـود (مـواد آتـش گیـر      اگر مانع رسیدن سوخت هر چه که باشد به توده آتش شوید ، آتش سو
  وسایل چربی ، کپسول گاز و غیره را از اطراف آتش دور کنید.)

  ) وسایل و لوازم آتش نشانی : (مبارزه با آتش سوزي  
لیتر گنجایش دارد که دسته اي در زیر آن اسـت تـا    15ابتدایی ترین وسیله آتش نشانی سطل آب است که حدود  -1

  م گیرد.عمل پاشیدن به راحتی انجا
 سطل هاي شن و ماسه بزرگ که به رنگ قرمز هستند و داراي دسته می باشند . -2
کپسول هاي آتش نشانی : کپسول هاي آتش نشانی انواع مختلفی دارد که شمـــا مــی توانیـد بیشـتر از کپسـول      -3

 پودر و گاز استفاده کنید که دو سوم حجم این کپسول ها از پودر پر شده است.
است که در کنار کپسول و یـا در داخــل آن قــرار مـی گیرد. در موقـع   CO2ار کپسول کوچکی از گاز عامل تولید فش

استفاده بالفاصله کپسول را از محل برداشته ، شیر فلکه مربوط به کپسول گاز تحت فشـار را بـاز و یا نازل را فشـار  
ـول با سرعت خارج و روي توده آتش قرار گرفتـه  داده و سرشلنگ را روي توده آتـش قرار می دهیم . پـودر از کپس

و به دلیل خاصیت خاص خود مانع رسیدن هوا به آتش شـده و باعث خاموش شدن آن مـی گـردد. البتـه الزم بـه     
  توضیح است که این کپسول ها هر سال یک بار بــاید امتحـان شـود تـا از سالم بودن کپسول مطمئن شویم .  
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  زندگی سالم شیوه -15
  

  شیوه زندگی سالم چیست؟  
  شیوه زندگی سالم:

  تمرین عادت هاي سالم و خوب
  کنار گذاشتن عادت هاي مضر است.

  چرا نیاز به شیوه زندگی سالم داریم؟
  شیوه زندگی سالم کلید بر خورداري هر چه بیشتر و بهتر از زندگی است. با اتخاذ شیوه زندگی سالم، شما:  

  احساس خوبی خواهید داشت:
  بهتر و انرژي بیشتري خواهید داشت:   خواب

  خواب بهتر و انرژي بیشتري خواهید داشت و آرام و راحت خواهید بود . -
  ظاهر خوشایندي خواهید داشت:

  هیکل خوب ، عضالت قوي ، چشمان شفاف و پوست و موي سالمی خواهید داشت. -
  خوشحال خواهید بود :

  این نگرش مرتباً بیشتر خواهد شد. نگرش مثبتی نسبت به زندگی خواهید داشت و -
  چگونه می توانیم یک شیوه زندگی سالم داشته باشیم ؟

شما می توانید از تغییرات کوچک و ساده در شیوه زندگی خود شروع کنید . با این کـار شـما تغییـرات بزرگـی را در     
  مدت کم شاهد خواهید بود.

  ید :عوامل زیر عواملی هستند که شما می توانید کنترل کن
  تغذیه :

یه متعادل و میانه روي در رژیم غذایی ، سالمتی شما را افزایش داده و کنتـرل شـما را بـر وزنتـان بیشـتر      ذتغ -
  خواهد کرد .

غذاها انرژي تولید می کنند بنابراین استفاده از غذا بیش از اندازه اي کـه بدن نیاز دارد موجب ذخیـره انــرژي    -
  .به صورت چربی در بدن می شود

مصرف کم غذا نیز ممکن است موجب نرسیدن مواد مغذي و ویتامین ها به بدن شود و باعـث دچـار شـدن بـه     -
  انواع بیماري ها شود .

  ورزش : ورزش مرتب
  قلب و ریه شما را تقویت می کند . -
  خطر حمله قلبی ، فشار خون باال و دیابت را کم می کند . -
  مک می کند وزن سالم خود را حفظ کنید .چربی ها را می سوزاند و به شما ک -
  استخوان ها را تقویت کرده و پوکی استخوان را کاهش می دهد . -
  شما را قوي و انعطاف پذیر می کند . -
  موجب می شود هیکل شما خوب ، چشمان شما شفاف و پوست شما سالم باشد . -
  به شما کمک می کند آرام باشید و خواب راحتی داشته باشید . -

  سیگار :
  کشیدن سیگار علت اصلی بیماریهاي قلبی ، ریوي ، سرطان ریه ، سرطان حنجره و دهان است . -



 

 68 

  احتمال ابتالي سیگاري ها به زخم معده از غیر سیگاریها بیشتر است . -
  اه است .سیگار همچنین معموالً با سرطان هاي دیگر نظیر سرطان معده ، کلیه ، مثانه ، پانکراس و دهانه رحم همر -
  افراد غیرسیگاري که در معرض دود سیگارِ سیگاري ها هستند نیز مستعد ابتال به نــاراحتی هاي مذکور هستند . -

  اضطراب و نگرانی :
اتفاقات زندگی ، ارتباطات ، شرایط کار ، وضعیت سالمتی ، اقتصاد ، عواطف و تصمیم گیریهاي مختلـف و مهـم در    -

  انسان می شود.زندگی موجب ایجاد تنش در 
  کنترل اضطراب و تنش به شما کمک می کند تا بر مشکالت جسمی و روانی فایق آیید. -

  رفتارهاي مخاطره آمیز و شیوه هایی براي تغییر
رمز زندگی سالم و طوالنی تر در حفظ رفتارهاي درست و تغییر عادت هاي نادرسـت نهفتـه شـده اسـت . امـا تغییـر       

ر یعنی گام نهادن به فراسوي آنچه راحت ، آشنا و ایمن می نموده است . اغلب پس از رسـیدن  هرگز ساده نیست زیرا تغیی
به مرحله عمل ، ابتدا با حالتی سرشار از ناراحتی ها و تنش ها ، براي تغییر آماده می شوند. ولی زمانی که به لحظـه اي از  

همراه با آن روش زندگی و هویت شان نیـز دگرگـون    حقیقت می رسند و خواستار تغییر می شوند ، تغییر آغاز می شود و
  می گردد .

نخستین گام براي تغییر ، آگاهی از رفتارهاي غیربهداشتی و پرخطر بوده و برنامه ریـزي صـحیح ، عامـل اساسـی در     
د زیـر  اجراي موفقیت آمیز آن است . از رفتار هاي غیربهداشتی و مخاطره آمیز و شیوه هاي تغییر آن مـی تـوان بـه مـوار    

  اشاره نمود :
  عادت هاي نامناسب غذا خوردن :

  عدم تغذیه متنوع و متعادل، که منجر به چاقی، سوء تغذیه، بیماریهاي قلبی ـ عروقی، سرطان روده و ... می شود .
  شیوه هاي تغییر :

  از غذاهاي متنوع استفاده کنید . -
  وزن خود را در حد مطلوب نگهدارید. -
  خاب کنید که چربی آن کم و داراي مقادیر فراوان سبزي ، میوه و فرآورده هاي غله اي باشد.رژیم غذایی را انت -
  رژیمی را انتخاب کنید که حاوي مقادیر کمی از قند و شکر و نمک باشد . -

  مصرف مواد مخدر :  
اي اجتمـاعی ، استفاده از مواد مخدر منجر به عواقبی از قبیل وابستگی به مواد ، واکنش هاي نامطلوب ، انزو
  از دست دادن کار و شغل ، اضطراب ، سوء تغذیه ، بیماري ، قتل ، تصادف و خودکشی می شود .

  شیوه هاي تغییر :
  چگونگی مقابله با استرس ها و اضطراب ها را بیاموزید . -
  عزت نفس خود را افزایش دهید . -
  ) ي و سایر ورزش هاشنا ، پیاده رو سرگرمی هاي سالم براي خود فراهم کنید . ( -
  تمرین کنید فردي با جرأت باشید . هنر سخن گفتن در برابر دیگران و ابراز عقیده را در خود پرورش دهید. -

  روابط جنسی نا ایمن :
ایجاد روابط غیراخالقی ناایمن و محافظت نشده که منجر بـه عـواقبی چـون حـاملگی هـاي ناخواسـته ، بیماریهـاي        

  سفلیس ، سوزاك و ... می شود . مقاربتی مانند ایدز ،
  شیوه هاي تغییر :

  از روابط جنسی ناایمن و محافظت نشده بپرهیزید . این تنها راه مطمئن براي جلوگیري از بیماریهاي مقاربتی است .
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  عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی:
  ی چون تصادف، جراحت و مرگ می شود .رانندگی با بی مباالتی و استفاده نکردن از کمربند ایمنی منجر به عواقب

  شیوه هاي تغییر:
زمانی که تحت تأثیر دارویی با خاصیت خواب آلودگی ، مشروبات الکلی و یا مواد مخدر هستید رانندگی نکنیـد و از   -

  سوار شدن به ماشین راننده اي که در این حالت است خودداري کنید .
  بی ادب ، خونسردي را حفظ کنید . هنگام مواجهه با رانندگان بی مالحظه یا -
نگذارید حرف زدن ، بحث و مشاجره و پرسش هاي بچه ها ، خوردن ، نوشیدن و یا مناظر اطــراف حـواس شـما را     -

  پرت کند .
  به هنگام رانندگی همیشه هوشیار و گوش به زنگ باشید زیرا خطر هر لحظه درکمین است . -
  گر مجبور هستید بسیار آرام رانندگی کنید .در شرایط جوي بد رانندگی نکنید و ا -
  ) برف پاك کن ها ، الستیک ، ترمز ها ، چراغ ها و ... ماشین خود را در وضعیت مناسب و سالم نگهدارید ( -
  استفاده از کمربند ایمنی را فراموش نکنید . -

  عدم تحرك کافی :
از فشار خون باال ، کشیدن سیگار و چربـی خـون   انجمن قلب آمریکا بی تحرکی یا عدم تحرك کافی جسمانی را پس 

باال ، به عنوان چهارمین عامل خطرزاي بیماري هاي قلبی و عروقی تشخیص داده است . تعداد زیادي از افـراد بـه سـبب    
عدم تحرك کافی در معرض خطر بیماریهاي قلبی قرار دارند . بنابراین حرکات ورزشی حتی نرمش هاي سبک براي قلـب  

  بسیار مؤثر است .و سالمت 
  شیوه هاي تغییر :

  یک نوع ورزش را انتخاب کنید . ورزش انتخابی شما از نوعی باشد که واقعاً از آن لذت می برید . -
  این ورزش را در برنامه زندگی خود بگنجانید . -
  همیشه در یک زمان از روز ورزش کنید . -
  نفر بخواهید با شما به ورزش بپردازد .اگر داشتن همراه برایتان کمک کننده است ، از یک  -
  آهسته آغاز کنید و به تدریج پیش بروید . -
  به بدنتان بیش از اندازه فشار نیاورید تا بدنتان به مرحله ضعف نرسد و آسیب نبیند . -

  مصرف سیگار :
استنشاق مـی کنـد   مصرف دخانیات ضد سالمت و کوتاه کننده عمر است . یک فرد سیگاري که دود سیگار را عمیقاً 

سالگی شروع کرده باشد به ازاي هر دقیقه اي که اکنون سیگار می کشد  15به خصوص اگر استعمال دخانیات را پیش از 
، یک دقیقه از زندگی آینده خود را از دست می دهد . کشیدن سیگار نه تنها سرانجام باعث هالك انسان می شود ، بلکـه  

  پیري زودرس را نیز در پی دارد .
  شیوه تغییر :

  دقیقه به تأخیر بیاندازید و این کار را همیـن طور ادامه دهید . 15کشیدن سیگارتان را در روز نسبت به روزهاي دیگر   -
وقتی هوس سیگار کردید ذهن خود را منحرف سازید : با فردي شروع به صـحبت کنیـد ، یــک لیــوان آب بنوشـید ،        -

  قدم بزنید و ... .
عموالً بعد از تمام شدن غذا سیگار می کشید ، بالفاصله بعـد از غـذا دنـدان هایتـان را مسـواك بزنیـد ،       اگر شما م  -

  دست هایتان را بشویید و یا به قدم زدن مشغول شوید .
  هرگز دو بسته از یک نوع سیگار نکشید . سیگارها را به صورت بسته اي بخرید نه جعبه اي .  -
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بـه آنهـا راحـت     ی(در محلی نگهـداري کنیـد کـه دسترسـ     اي خودتان مشکل تر سازیددست یافتن به سیگار را بر  -
  ) نباشد.

  سیگار را با دستی بکشید که معموالً کمتر استفاده می کنید. از هر نخ فقط نصف آن را بکشید.  -

  ضمیمه : دستورالعمل سالمسازي سبزیجات خام
  

از آبهـاي آلـوده و کودهـاي انسـانی و      نظر به اینکه براي آبیاري و تغذیه سبزیجات ، اغلب
حیوانی استفاده و عالوه بر آن ، حیوانات اهلی و وحشی در مزارع کشت سبزیجات آمد و رفت مـی 
نمایند ، لذا این محصوالت کشاورزي به انواع و اقسام تخم انگلها و میکروبها آلوده هستند و مصرف 

سـاالد فصـل ، تـزیین ظـرف غـذا ، همـراه        کنترل نشده آنها بصورت خام اعم از سبزي خـوردن ، 
ساندویچ ، کاهو ، هویج(همراه ساالد یا بصـورت آب هـویج)، کلـم ، گـل کلـم و ... باعـث ابـتال بـه         
انگلهاي روده و بیماریهاي عفونی روده اي مثل انواع اسهالها ، حصبه ، شبه حصبه ، وبا ، التور و ... 

مذکور در جامعـه میگـردد ، بدینوسیله به هـم میهنـان   و باالخره بروز و اشاعه اپیدمی بیماریهاي 
عزیز توصیه مـی شـود بـراي جلـوگیري از مبـتال شـدن بـه انگلهـا و بیماریهـاي روده اي حتمــاً           
سبزیجاتـی را که میخواهند بصورت خام مصرف کنند بطریقه زیـر سالمسـازي (پاکسـازي، انگـل     

  د .زدایی، ضدعفونی، شستشو) کرده و سپس بمصرف برسانن
ابتدا سبزیجات را بخوبی پاك کرده شستشو دهید تا مـواد زایـد و گـل و الي آن برطـرف      -1

  شود.
قطـره مـایع ظرفشـوئی     5تـا   3لیتري ریخته به ازاي هـر لیتـر    5سپس آنرا در یک ظرف  -2

معمولی به آن اضافه کرده و ظرف را از آب پر کرده قدري بهـم بزننـد تـا تمـام سـبزي در      
دقیقه سبزي را در کفاب نگه داریـد سـپس سـبزي را از     5. مـدت  داخل کفاب قرار گیرد

روي کفـاب جمـع آوري و کفـاب را تخلیه کرده و ظرف و سـبزي را مجـدداً بـا آب سـالم     
 شستشو دهید تا تخم انگل ها و باقیمانده مـایع ظرفشویی از آنها جدا شوند. ( انگل زدائی )

یک گـرم ( نصــف قاشــق چــایخوري ) پــودر      براي ضدعفونی و از بین بردن میکروبها ،  -3
لیتري پـر از آب ریختـه کـامالً حـل کنیـد تـا محلـول         5درصد را در ظرف  70پرکلریـن 

دقیقـه در   5ضدعفونی کننده بدست آید. سپس سبزي انگل زدایـی شـده را بـراي مـدت     
اگـر  محلول ضدعفونی کننده اخیر قرار دهید تا میکروبهاي آن کشته شوند . توضیح آنکـه  

درصـد یـا دو    10پرکلرین در دسترس نباشد می توانید از یک قاشق مربـاخوري آب ژاول  
درصد (بجاي یک گرم پرکلرین) و یا هر ماده ضدعفونی کننده  5قاشق مرباخوري آب ژاول 

مجاز دیگري که در داروخانه ها و سوپر مارکتها و بقالیهـا وجـود دارد طبـق دسـتورالعمل     
 . مصرف آن استفاده کنید

سبزي ضدعفونی شده را مجدداً با آب سالم بشویید تـا باقیمـانده کلـر از آن جـدا شـود و  -4
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 سـپس مصرف نمایید .
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