
 

 

 داًشگاُ علَم پضشکی ٍ خذهات تْذاشتی دسهاًی تْشاى

 هعاًٍت تْذاشتی

 ٍاحذ تْثَد تغزیِ جاهعِ

 

 هَلفیي

سپیذُ هشفقی-عاطفِ سادات صفَی-شکَفا تاقشی ًیا  



 

 هضشات استفادُ اص ًوک ّای غیش تصفیِ :

هَاد ًاهحلَل هاًٌذ شي ، هاسِ ، خاک ، گچ ٍ هَاد آلَدُ کٌٌذُ ٍ هَاد هحلَل ًظیش 

سختی ) کلسین ٍ هٌیضین ( سَلفات ٍ فلضات سٌگیٌی اص قثیل سشب ، جیَُ ، آسسٌیک ، 

کادهیَم ٍ ... اصجولِ ًاخالصی ّای ًوک هی تاشٌذ . ٍجَد ایي ًاخالصی ّا دس ًوک 

ًاهطلَب دس اًذام ّای هی تَاًذ هٌجش تِ تشٍص عَاسض 

گَاسشی ، کلیَی ، کثذی ٍ سیَی ٍ دس هَاسدی ایجاد 

هسوَهیت ًوَدُ ، حتی تاعث هواًعت دس جزب آّي تذى 

 شَد . هی 

  



 

 ًحَُ ًگْذاسی صحیح ًوک ّای تصفیِ شذُ یذداس :

ًوک یذداس تایذ دٍس اص ًَس ، سطَتت ٍ دس ظشف دس تستِ پالستیکی ، چَتی ، سفالی ٍ 

ای سًگی ًگْذاسی شَد . ًگْذاسی ٍ رخیشُ ًوَدى ًوک یذداس تِ هذت  یا شیشِ

 طَالًی ) تیش اص یکسال ( هَجة اص دست سفتي تخشی اص یذ آى هی گشدد.

  



 

 تَصیِ ّای کاستشدی دس ٌّگام هصشف ًوک تصفیِ شذُ یذداس :

ًوک یکی اص هَاد هَسد ًیاص تشای سَخت ٍ ساص هَاد دس تذى ، اًتقال پیام ّای عصثی ٍ 

گشم دس سٍص ( هَسد ًیاص تَدُ ٍ 5کاسکشد صحیح عضالت است . ایي هادُ توقذاس کن )

هصشف هتعادل آى الصم است . ایي هیضاى ًوک شاهل ًوک ًوکذاى ٍ ًوک هَجَد دس 

اًَاع شَس ّا ، تٌقالت شَس ، غزاّای آهادُ یا هَاد غزایی شَس هاًٌذ خیاسشَس ٍ 

کٌسشٍ شذُ هی تاشذ . هصشف صیاد ًوک ٍ غزاّای شَس اص عَاهل هَثش تش افضایش 

فشاسخَى ٍ تشٍص تیواسی ّای قلثی ٍ عشٍقی تِ ٍیژُ دس 

 افشاد داسای ساتقِ ایي تیواسی ّا دس خَد ٍ خاًَادُ است . 

  



 

ًاشی اص ایي کوثَد سا دس اتعاد  اختالالت ًاشی اص کوثَد یذ ٍ عَاسض

 جسوی ، اقتصادی ٍ اجتواعی:

 گَاتش 

 عقة هاًذگی ّای جسوی ٍ رٌّی 

 اختالالت عصثی ٍ سٍاًی 

  هشدُ صایی 

 لَچی چشن 

 کشٍاللی 

 

 



 

 

عَاسض ًاشی اص ایي کوثَد سا دس اتعاد  اختالالت ًاشی اص کوثَد یذ ٍ

 جسوی ، اقتصادی ٍ اجتواعی:

 عَاسض هشحلِ کوثَد

 سقط، تَلذ جٌیي هشدُ، ًاٌّجاسیْای هادسصادی، دٍساى جٌیٌی

 افضایش هشگ ٍ هیش اطفال ٍ ًَصاداى،  اختالالت  

حشکتی ٍ سٍاًی، کن کاسی تیشٍئیذ، کشی ٍ اللی، عقة 

 هاًذگی رٌّی 

 گَاتش، کن کاسی تیشٍئیذ، عقة هاًذگی جسوی ٍ سٍاًی کَدکی ٍ ًَجَاًی

 

 گَاتش، کن کاسی تیشٍئیذ، اختالل دس اعوال سٍاًی تالغیي


